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שלום לכולם,

בהתרגשות ובתחושה חגיגית אנחנו מזמינים את כל העוסקים ברפואת משפחה מקשת מקצועות הבריאות 
והאקדמיה, להשתתף בכנס השנתי של איגוד רופאי המשפחה ע"ש שבתאי בו מאיר. 

אחת  וללמוד  יחד  להתנסות  לשוחח,  פנים,  אל  פנים  להיפגש  נוכל  ארוכה,  תקופה  ואחרי  התגעגענו, 
מהשני. 

בכנס השנה יש במה להצגות מדעיות מגוונות כולל מספר מושבים שיעסקו בפנדמיית הקורונה מנקודות 
ליבה של  הנוגעים בשאלות  ומעשיים  לדיונים עקרוניים  פינינו מקום  וחינוכיות.  מבט, קליניות, חברתיות 

רפואת המשפחה, שילבנו רגעי אומנות, רוח ושלל סדנאות התנסותיות מגוונות. 

ולחשוב  לדון  לשוב,  החיוני  הצורך  בשל  המשפחה"  ברפואת  וערכים  "מנהיגות  בנושא:  בחרנו  השנה 
על שאלות בסיס ופני רפואת המשפחה בתקופה זו. כמעט שנתיים אנחנו מצויים בתוך מגיפה עולמית 
המערערת ופוגעת בפרטים, בחברה, במערכות החינוך והבריאות. במקביל אנחנו עדים לתהליכים חברתיים 
של שינוי באופני תקשורת וקשר, קיטוב חברתי ובין מדינות וקטסטרופות סביבתיות ואקלימיות הקשורות 

לצורת חיינו. 

כל אלו מחייבים כל אחת ואחד מאיתנו, רופאי המשפחה, לעצור, להרגיש לחשוב על ערכי היסוד האישיים, 
החברתיים והמקצועיים שלנו, ומה משמעותם לחיינו ועבודתנו כרופאי משפחה, מנהיגים וכדיסציפלינה. 

אנחנו משוכנעים שכל אחת ואחד מהמשתתפים יוכל למצוא בכנס מישהו ומשהו שיחדש, ירענן, ויעניק 
משמעות והנאה להשתתפות בכנס.

אנחנו מאחלים לכולנו
כנס פורה, מעשיר ומוצלח!

יו"ר הכנס,

ד"ר מיכאל קאפמן



08:00-09:00

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:15

התכנסות, הרשמה ותחילת הבחירות לוועד איגוד רופאי המשפחה וליו"ר * 

פתיחת 
הכנס 

וברכות

הפסקת צהרים 

חידושים  
בטיפול
ואבחון

מטופלים 
והיצמדות 

לטיפול

אבחון וטיפול 
- מבט חדש 

לבעיות ישנות

חינוך רפואי 
ברפואת 
המשפחה

אולם ערבהאולם הדסאולם רימוןאולם תמראולם מליאה

הקוים
המנחים 
החדשים 
בישראל 
לרפואה
מונעת

מי
מטפל

במטפל

רפואת 
המשפחה 
בפנדמיה

  COVID 19 

שולחן
עגול:

הילכו שניהם 
יחדיו?! עקרונות 
רפואת המשפחה 

ופרקטיקה
היברידית בעידן 

פוסט-קורונה

ד"ר רוברט הופמן
ד"ר עינת אברהמי

 סדנא:
כיצד נמשב? 
סדנת משוב 

לכתיבה 
רפלקטיבית 

בין
המרפאה 
לקהילה 

בריאות
וחולי

בקהילה

עמדות
רופאי משפחה 

ומשמעותן 
בפרקטיקה

16:30-17:30

11:15-12:30

מושב
מס' 1 

הצגות
וסדנאות
במקביל
)75 דק'(

12:30-13:30

מושב
מס' 2 

הצגות
וסדנאות
במקביל
)60 דק'(

 13:30-14:30

14:30-15:30

מושב
מס' 3 

הצגות
וסדנאות
במקביל
)60 דק'(

15:30-16:30
מושב

 מס' 4 

הצגות
וסדנאות
במקביל
)60 דק'(

אקווריום

ד״ר אלון מרגלית
ד"ר אביבה אלעד

רפואה שלמה: 
גישה כוללנית 

לטיפול במטופל 
המאתגר

ד"ר נטע
ויס

סדנא:
התבוננות 

במנהיג הפנימי 
באמצעות ציור 

מנדלה

שולחן 
עגול:

כיצד לחנך 
רופאי משפחה 

לצמצום
פערים 
בבריאות

סדנא:
בימת פרינג'

רופאים כיוצרים:
קטעי יצירה 

ואלתור

ד"ר רות
קנאי
סדנא:

מה הסיפור שלך? 
סיפורי חולים 

וסיפורי רופאים 
ככלי לפיתוח 

אמפתיה וחוסן 
ברפואת המשפחה

ד"ר איריס הלביץ 
שושני

ד"ר מיכאל קאפמן

ערכים 
ומנהיגֹות 

לרפואה ורפואת 
המשפחה - 
מבט נרטיבי

מה
למדנו 

מהקורונה?

אסיפה שנתית של מליאת איגוד רופאי המשפחה: הצגת תוכנית ההתמחות, תוצאות הבחירות, 
חלוקת פרסי האיגוד, חלוקת מענקי המחקר של האיגוד, סיכום שנה ודו"ח וועדת ביקורת

* הקלפיות יהיו פתוחות מ-08:30 ועד 15:00 - ניתן להצביע לאורך כל היום ולא רק בהפסקות

אולם מליאה 

רשימת המושבים

ד"ר חגית 
דסקל

סדנא: 
לטעות

זה אנושי... 
אך אפשר 

להפחית
טעויות

ד״ר מיכל
רותם גרין

סדנא: 
המתמחה
ברפואת 

המשפחה 
כשגריר 
במחלקה
הפנימית

בריאות
האישה

יו"ר הכנס - ד״ר מיכאל קאפמן
יו"ר ועדה מדעית - ד״ר אורית כהן קסטל וד״ר דקלה אגור כהן 

מנכ"ל משרד הבריאות - פרופ' נחמן אש
יו"ר האיגוד -  ד״ר מיכל שני

הרצאת מליאה: פרופ' נדב דוידוביץ 
מנהיגות בבריאות בשגרה ובימי משבר: חשיבה מחודשת על אחריות חברתית של אנשי רפואה ובריאות

 Prof. Richard Frankel :הרצאת מליאה
 Embodying Humanism, Values and Leadership During Challenging Times in Family Medicine

הפסקה, ביקור בתצוגה + בחירות לוועד איגוד רופאי המשפחה וליו"ר * 

יו"ר: ד"ר
מרדכי אלפרין

יו"ר: ד"ר
אילה זהבי

יו"ר: ד"ר
גלית צמח

יו"ר: ד"ר
אורדי שרף

יו"ר: ד"ר
מרב סודרסקי

יו"ר: ד"ר
בותינה יוסף

יו"ר: ד"ר
אלסי נחום

יו"ר: ד"ר
ליעד ורדי

יו"ר: ד"ר
יוליה טרייסטר

יו"ר: ד"ר
ברק נהיר

יו"ר: ד"ר 
שלומי בן משה

יו"ר: ד"ר איריס 
קרייף-גיל

יו"ר: ד"ר
עדי אור

יו"ר: ד"ר
אמני זעיתר

יו"ר: ד"ר
עלאא שלאטה

יו"ר: ד"ר
יוסי וולפיש

יו"ר: ד"ר
מאי ניצן

יו"ר: ד"ר ענבר 
ספרא הלביא

יו"ר: ד"ר
מיכל עובד

יו"ר: ד"ר
רונן ברנד

יו"ר: ד"ר דקלה 
אגור כהן

יו"ר: ד"ר
מיכאל קאפמן

יו"ר: ד"ר
נעה גולדשר

יו"ר: פרופ׳
טוני היימן

שולחן
עגול :

הבא בתור 
- שיקולים 

בבחירת 
המתמחה

ד"ר שני אפק
פרופ' טוני היימן

תכנית 
ההתמחות 

החדשה 
ברפואת 
משפחה
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 מושב מס' 1
11:15-12:30

אולם מליאה
יו"ר: ד"ר מרדכי אלפרין

חידושים בטיפול
ואבחון

מסלול מהיר לאבחון IBD: בחינת יעילות 
המסלול וקביעת קריטריונים להפניה במסלול זה

ד״ר יוני יוסף, ד״ר יואל גיל, ד״ר סאלח דאהר, 
ד״ר ערן גולדין, ד״ר בנימין קוסלובסקי 

אפיון השימוש באפליקציות רפואיות בקרב 
רופאים ראשוניים

ד״ר מני עמראן, ד״ר אביטל ביליצקי, 
ד״ר מתן בר ישי, ד״ר יאן פרס

יצירת כלי אבחנתי לאבחון דלקות בדרכי 
השתן במרפאה הראשונית

ד״ר אביאל נגר, ד״ר רונית אלעד, ד״ר רונן ברנד

האם תחושת בדידות כתוצאה מבידוד בזמן 
קורונה גורמת להחמרת סכרת במטופלים 

מבוגרים ומה הקשר בין שימוש בטכנולוגיות 
, הפחתת תחושת  )ICT( תקשורת מתקדמות

בדידות ואיזון סכרת?
ד״ר ניבה קלוש, ד״ר אלכסנדרה ורז'ביצקי, 

ד״ר צופיה אילת-צנעני

POCUS ברפואת משפחה בישראל - 
המהפכה יצאה לדרך

ד״ר אילן יהושע, ד״ר איריס קריף גיל, 
ד״ר כרמית שירן, ד״ר אלון בר-אל, 

ד״ר שרון חרמוני אלון

סקר לנשאות גנטית למוטציות BRCA לכלל 
הנשים האשכנזיות מהמעבדה ועד להכללה 

בסל התרופות בישראל
פרופ׳ אמנון להד, ד״ר אפרת גבאי קפרא,

ד״ר שרי ליברמן, ד״ר כרמית כהן, 
ד״ר אפרת לוי-להד

 מושב מס' 1
11:15-12:30

אולם תמר
יו"ר: ד"ר אילה זהבי

מטופלים והיצמדות
לטיפול

Adherence in Family Medicine 
- Medication use and Preventive medicine

ד״ר מיכל שני, ד״ר יוחאי שינמן, 
ד״ר דורון קומנשטר,  ד״ר אלכס לוסטמן

השפעת הטיפול בברזל וההיענות לנטילתו 
בלוחמות

ד״ר שני גפרית, ד״ר שרון אוחיון כהן, 
ד״ר אבישי צור, ד״ר ויקטור רבקין, 

ד״ר מיכאל שפירא, ד״ר עמית אלבז בראון, 
ד״ר יוני יוסף, ד״ר אהרן פיינסטון

תפיסות מטופלים בחברה החרדית אודות 
היצמדות לטיפול תרופתי לסוכרת

ד״ר הודיה שטיין, ד״ר דוד רודין, 
ד״ר ענבר לבקוביץ, ד״ר מרדכי אלפרין

יעילות והיענות לשימוש בתרופות נוגדות 
השמנה בעולם האמיתי בישראל

ד״ר שרון לבנטל פרק, ד״ר מיכל שני, 
ד״ר יוחאי שינמן

Associations of chronic medications 
adherence with emergency room visits 
and hospitalizations

ד״ר מיכל שני, ד״ר אלכס לוסטמן, 
ד״ר דורון קומנשטר,  ד״ר יוחאי שינמן

מה הן התפיסות של מטופלים ביחס 
לשאלות סקר הנוגעות לתחומים אישיים, 

במסגרת ביקור אצל רופא המשפחה?
ד״ר עדי אור, ד״ר נטע וייס, 

ד״ר רנא זינאלדין-המאם, ד״ר ענבר לבקוביץ', 
ד״ר לינוי סגל, ד״ר מרדכי אלפרין 
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 מושב מס' 1
  11:15-12:30
אולם רימון
יו״ר: ד״ר גלית צמח

 מושב מס' 1
  11:15-12:30
אולם הדס

יו״ר: ד״ר אורדי שרף

אבחון וטיפול - מבט 
חדש לבעיות ישנות

Dry Needling for the Treatment of Acute 
Myofascial Pain Syndrome in General 
Practitioners’ Clinics: a Cohort Study

ד״ר אילן יהושע, ד״ר עודד רימון, 
ד״ר לימור אדלר

דפוסים של טיפול תרופתי על פני זמן 
במטופלים המאובחנים עם הפרעת קשב 

והיפראקטיביות
ד״ר אסף בן שהם, ד״ר גלית שפר, 

ד״ר שלומית צפריר

הקשר בין טיפול בסטרואידים לבין הסיכון 
לשברים בילדים

ד״ר ארז קורצוייל, ד״ר שני אפק

Intra-articular and soft-tissue corticosteroid 
injections and risk of infections: population-
based cohort study

ד״ר גליה זכאי, פרופ׳ אנטוני היימן

אירועי לב אחרי קבלת זריקת 
קורטיקוסטירוידאלית אורתופדית: 

מחקר מקרה-בקרה
ד״ר קטרין תומס, ד״ר יוחאי שינמן

הפחתת צריכת אנטיביוטיקה במרפאה בקרב 
האוכלוסיה הערבית

ד״ר אריג' חטיב בדראן, ד״ר עלאא שלאעטטה, 
פרופ׳ אליעזר קיטאי, ד״ר יניב לוי, ד״ר אילן גרין

חינוך רפואי
ברפואת המשפחה

פרויקט העשרה לרופאים מחליפים, 
מחוז שרון-שומרון שרותי בריאות כללית

ד״ר טלי זלצמן, ד״ר רקפת בכרך, ד״ר שני אפק, 
ד״ר מרטין גרנק-קטריבס, ד״ר שרון קמה

פרויקט בחינוך רפואי
Medical Decision Making Course
ד״ר עדי מור, ד״ר ליב שדמי, ד״ר מרב סודרסקי, 

ד״ר ליהיא שפיר

הוראת ברה"נ למתמחים - אתגרים 
וחידושים: תובנות מקורס ברה"נ שנה א'

ד״ר סיגל רובין, ד״ר דאוד סלאמה, 
ד״ר חזי יזרעאלי

פרוייקט נקודת מפגש - שילוב רופאי 
משפחה בהוראה במהלך סבב פנימית

ד״ר מיכל פלומבו, ד״ר גילי ביאלר-עופר, 
ד״ר ענת גבר-שביט, ד״ר מרטין גרנק-קטריבס, 

ד״ר איתמר לאב, ד״ר מיכה רפופורט, 
פרופ׳ שלמה וינקר

תוכנית אופק למתמחים
ד״ר דקלה אגור כהן, ד״ר שלומי בן משה
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ערכים ומנהיגֹות 
לרפואה 

ורפואת המשפחה 
- מבט נרטיבי

ד"ר איריס הלביץ שושני
ד"ר מיכאל קאפמן

 מושב מס' 1
  11:15-12:30
אולם ערבה

יו״ר: ד״ר מרב סודרסקי

 מושב מס' 1
  11:15-12:30
אקווריום

יו״ר: ד״ר בותינה יוסף

סדנא: 
 . . לטעות זה אנושי.

אך אפשר 
להפחית טעויות

ד״ר חגית דסקל-ויכהנדלר
ד״ר שלי רוטשילד מאיר 
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 מושב מס' 2
12:30-13:30

אולם מליאה
יו״ר: ד״ר אלסי נחום

 מושב מס' 2
12:30-13:30

אולם תמר
יו״ר: ד״ר ליעד ורדי

מה למדנו
מהקורונה?

משבר הקורונה כהזדמנות עבור המתמחים 
ברפואת המשפחה 

ד״ר אביבית גולן, ד״ר גרין אילן, 
ד״ר יבגני מרזון,  פרופ׳ אליעזר קיטאי, 

פרופ׳ שלמה וינקר

הערכת למידה היברידית בתוכנית לימודי 
המשך למתמחים ברפואת משפחה בעת 

COVID-19 -מגיפת ה
ד״ר מיכאל האוזר, ד״ר מרב סודרסקי, 

ד״ר עדי יבזורי אראל

"הנוחות שלהם הפכה לסיוט שלי": 
חוויות ולקחים של רופאי משפחה בנוגע 

ליחסי מטפל-מטופל בפרקטיקה היברידית 
במהלך מגיפת הקורונה

פרופ' הדס גולדבלט, פרופ׳ ענת דרך-זהבי, 
ד״ר אירית צ'ודנר, ד״ר אורית כהן קסטל

מגפת הקורונה בחברה הערבית:
לקחים קשים בדרך התקווה 

פרופ' בשארה בשאראת

מי מטפל
במטפל

מרוץ הרופאים המשותף 
ד״ר מני עמרן, ד"ר שני גלזר-רייס

מי יטפל במטפל?
הקמת מערך "מפנה" לתמיכה וטפול רגשי 

לרופאים ובני משפחתם 
ד״ר לילך מלצקי, ד״ר מירב אוהבי, 

ד״ר עליזה דולב

מפגשים סדנאיים מקוונים להגברת חוסן של 
רופאים: שילוב מתודולוגיית מעגלי שוורץ 

וקהילות מעשה 
ד״ר גילי עופר-ביאלר, ד״ר אירית צ'ודנר, 

ד״ר עומר רוזנבלום

מאחורי הספר "הסיפור של הצעירים 
- המדריך הראשון ל-8 הצרכים הייחודיים 

של צעירים חולים ומחלימים מסרטן" 
- מדריך מקצועי לצוותים המטפלים 

ד״ר נטע ויס, ד״ר אירית בן אהרון
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 מושב מס' 2
12:30-13:30

אולם רימון
יו״ר: ד״ר ברק נהיר

 מושב מס' 2
12:30-13:30

אולם הדס
יו״ר: ד״ר יוליה טרייסטר

בריאות וחולי
בקהילה

הערכת מודל רצף טיפולי למטופל
לאחר אשפוז עקב ניסיון אבדני

ד״ר יונתן בריל, ד״ר גיל רביב,
פרופ׳ אנטוני היימן 

מרפאת טרום סוכרת מקוונת 
- מניעה וקידום בריאות בפריפריה 

ד״ר עטרת מלאכי, ד״ר אנדרה הורביץ, 
ד״ר נעים שחאדה, ד״ר נעים ריזאן סחניני,

ד״ר גלית קאופמן

נשירת שיער בחסר אבץ ברפואה ראשונית
ד״ר אֹורי לירן, ד״ר אדלר לימור

מעשה בקדחת מערות 
ד״ר מוטי אלמוג, ד״ר צופיה אילת-צנעני 

טיפול ביתי במסגרת יחידה לטיפולי בית, 
תחלואה ושימוש בשירותי בריאות בקרב 

אוכלוסייה מבוגרת 
ד״ר אילונה קולושב, ד״ר בוריס פונצ'יק, 

ד״ר רחל גולן

רפואת המשפחה
 COVID 19 בפנדמיה

ההשפעה ארוכת הטווח של תחלואה 
COVID-19-ב

ד״ר אילן גרין, ד״ר אביבית גולן כהן, 
ד״ר יבגני מרזון, ד״ר אריאל יהודה ישראל, 

ד״ר אוה אברמוביץ, ד״ר חגית איתמרי, 
פרופ׳ שלמה וינקר

תגובות רגשיות ומשאבי התמודדות 
בקרב זקנים במהלך משבר הקורונה:

יישום מודל הלחץ וההתמודדות 
ד״ר נטע עישר, ד״ר ענבר לבקוביץ, 

ד״ר שירי שנאן-אלטמן, ד״ר מרדכי אלפרין 

האם חיסון קודם לזוסטר קשור לירידה 
בסיכון להדבקה בקורונה

ד״ר אילן גרין, ד״ר יבגני מרזון, ד״ר אלי סומך, 
פרופ׳ שלמה וינקר, ד״ר אביבית גולן כהן, 

ד״ר אריאל ישראל יהודה, ד״ר אלסנדרו גורובסקי, 
ד״ר מילנה מורגנשטרן פרנקל, ד״ר מיכל שטיין

הפריפריה במרכז - ניהול משבר הקורונה 
במרחב פריפרי של מחוז ירושלים, שירותי 

בריאות כללית 
ד״ר רחל ליבנסון וונש, ד״ר אורנה גוטמן,

ד״ר דנה עצמון, ד״ר רגינה ליאחובצקי
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סדנא:
המתמחה ברפואת 
המשפחה כשגריר 
במחלקה הפנימית

ד״ר מיכל רותם גרין
ד״ר דקלה קריגר

סדנא:
בימת פרינג' 

רופאים כיוצרים: 
קטעי יצירה ואלתור

Ekphrastic Poetry On "Approaching A City" 
ד״ר דליה מור

פואטרי סלאם
ד״ר מני עמרן

אלתורים והפתעות 
קטעים מהמגירה

 מושב מס' 2
12:30-13:30
אקווריום

יו״ר: ד״ר איריס קרייף-גיל

 מושב מס' 2
12:30-13:30

אולם ערבה
יו״ר: ד״ר שלומי בן משה
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 מושב מס' 3
14:30-15:30

אולם מליאה
יו״ר: ד״ר עדי אור

בריאות
האישה

מודעות, עמדות ושימוש באמצעי מניעה 
בקרב נשים בדואיות בדרום ישראל 

ד״ר רים אבו האני, פרופ׳ רוני פלג, 
ד״ר תמר פרויד, ד״ר יוליה טרייסטר-גולצמן

סרולוגיה נגיף ציטומגלו )CMV( בקרב 
נשים הרות, היפוך סרולוגי במהלך ההיריון 

ותוצאות ההיריון לפי דפוסים בסרולוגיה 
CMV-ל

ד״ר אסף בן שהם, ד״ר יאן מיסקין, 
ד״ר זיוה  קלדרון, ד״ר רחל מייקלסון-כהן,

ד״ר יחיאל שלזינגר, ד״ר יונית וינר-וול

קידום בריאות, ושיפור איכות הטיפול 
באישה המניקה ותינוקה באמצעות 

פיתוח כלי חינוכי רפואי
ד״ר מורן פרידמן, ד״ר נועה גור אריה

Maternal Perinatal Depression and Health 
Services Utilisation in the First Two 
Years of Life: a cohort study 

ד״ר לימור אדלר, ד״ר יוסי עזורי

 מושב מס' 3
14:30-15:30

אולם תמר
יו״ר: ד״ר אמני זעיתר

עמדות רופאי משפחה 
ומשמעותן בפרקטיקה

Israeli Family Physician Attitudes 
and Knowledge regarding Medical 
Cannabis and Willingness to Prescribe it 
– The Israeli Experience
ד״ר לימור אדלר, ד״ר גליה זכי, ד״ר יוחאי שוינמן, 

ד״ר יוסי עזורי, ד״ר אילן יהושע, ד״ר שני מיכל,
פרופ׳ אנטוני היימן, פרופ׳ שלמה וינקר, 

ד״ר רוברט הופמן

עמדות של רופאי ורופאות קהילה בנוגע 
למפגשים עם נציגי חברות תרופות: 
ד״ר עמית קופלוביץ, ד״ר תמר פרויד,

פרופ׳ רוני פלג 

עמדות רופאי המשפחה בנגב בנוגע להמלצה 
, ידע לגבי  על שימוש בקנאביס רפואי

התוויות וחסמים לשימוש 
ד״ר רמזי אבו זאייד, ד״ר מירטה גרינבאום, 
פרופ׳ רוני פלג, ד״ר יוליה טרייסטר-גולצמן

רב שיח: 
"לעצור את מפולת השלגים" 

או המעבר מ"יעילות למועילות"
ד״ר אלון מרגלית, ד״ר אביבה אלעד, 
ד״ר יוליה גורסקי, ד״ר אביטל וייס, 

ד״ר אורית קסטל
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 מושב מס' 3
14:30-15:30

אולם רימון
יו״ר: ד״ר עלאא שלאטה

 מושב מס' 3   
14:30-15:30

אולם הדס
יו״ר: ד״ר יוסי וולפיש

בין המרפאה
לקהילה 

יציאה מה"חומות" מהמרפאה והחוצה 
ממנה, מהפרט אל הכלל, מהמרכז אל הספר 

ובחזרה – גישה לטיפול בבריאות תושבי 
ישוב מרוחק, מתוך מעורבות קהילתית.

ד״ר עדי נצר, ד״ר אהוד אביטל

תקציר פרויקט:
"רפואה שלמה" שותפות רווחה-בריאות 
לטיפול בדרי רחוב וצעירים ונוער בסיכון

ד״ר עומר חמצני, ד״ר לירן גלעדי,
ד״ר הדר חיימוביץ, ד״ר תם אקסלרוד

רב שיח קצר:
מרפאה מקדמת בריאות - הצעד הבא

ד״ר מני עמראן, ד״ר לילך מלצקי

שולחן עגול:
הילכו שניהם יחדיו?! 

עקרונות רפואת המשפחה
ופרקטיקה היברידית
בעידן פוסט-קורונה

ד״ר אורית כהן קסטל,  ד״ר אירית צ'ודנר, 
פרופ' הדס גולדבלט, פרופ' ענת דרך-זהבי.
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 מושב מס' 3  
14:30-15:30

אולם ערבה
יו״ר: ד״ר ענבר ספרא הלביא

 מושב מס' 3
  14:30-15:30
אקווריום

יו״ר: ד״ר מאי ניצן

סדנא:
מה הסיפור שלך?

סיפורי חולים 
וסיפורי רופאים 

ככלי לפיתוח אמפתיה 
וחוסן ברפואת המשפחה

ד"ר רות קנאי

 סדנא:
כיצד נמשב? 
סדנת משוב

לכתיבה רפלקטיבית 

ד"ר עינת אברהמי
ד"ר רוברט הופמן
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 מושב מס' 4
15:30-16:30

אולם מליאה
יו״ר: ד״ר נעה גולדשר

הקוים המנחים החדשים 
בישראל לרפואה מונעת

הצגה ודיון:
המלצות כח המשימה הישראלי בנושא: 

קידום בריאות ורפואה מונעת, עדכון 2021
ד״ר תום אקסלרוד, פרופ׳ אמנון להד,

ד״ר יאן מיסקין, פרופ׳ חוה טבנקין

 מושב מס'  4
15:30-16:30

אולם תמר
יו״ר: ד״ר מיכאל קאפמן

שולחן עגול:
הבא בתור 
- שיקולים 

בבחירת המתמחה

ד״ר מרטין גרנק-קטריבס
ד״ר שני אפק
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 מושב מס'  4
 15:30-16:30

אולם רימון
יו״ר: ד״ר מיכל עובד

 מושב מס' 4
15:30-16:30

אולם הדס
יו״ר: ד״ר רונן ברנד

שולחן עגול:
כיצד לחנך רופאי 
משפחה לצמצום 
פערים בריאותיים 

ד״ר לירן גלעדי

סדנא:
ניהול וטיפול בחולה 

המאתגר על פי עקרונות 
`רפואה שלמה

ד״ר אלון מרגלית
ד״ר יוליה גורסקי
ד״ר אביבה אלעד
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תכנית
ההתמחות

החדשה ברפואת 
משפחה

ד"ר שני אפק
פרופ' טוני היימן

 מושב מס' 4
15:30-16:30

אולם ערבה
יו״ר: ד״ר דקלה אגור כהן

סדנא:
התבוננות במנהיג 
הפנימי באמצעות

 ציור מנדלה

ד"ר נטע ויס

 מושב מס' 4
15:30-16:30
אקווריום

יו״ר: פרופ' טוני היימן

מאחלים לכולנו כנס
, מעשיר ומוצלח! פורה

 ד״ר מיכאל
קאפמן
יו"ר הכנס

ד״ר אורית 
כהן קסטל

יו"ר הועדה המדעית

ד״ר דקלה
אגור כהן 

יו"ר הועדה המדעית



החוג לרפואת המשפחה
הפקולטה לרפואה

ע"ש רות וברוך רפפורט
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הטכניון מכון טכנולוגי לי הכנס המדעי השנתי של 
איגוד רופאי המשפחה בישראל

ע"ש ד"ר שבתאי בן מאיר 

האיגוד, הועדה המדעית והועדה המארגנת של הכינוס השנתי מביעים

תודה והערכה
לכל החברות שסייעו להצלחת הכינוס

ח.
ל.

ט.
  |

ן  
יי

ט
ש

רנ
וב

די
טו

 ס
ב:

צו
עי

  |
   

   
   

   
   

   
ה: 

ק
הפ




