
 
 

 קורס היברידי ברפואת אורחות חיים למומחים ברפואת המשפחה 

בחודשים האחרונים שקדנו על בניית תכנית לקורס בנושא אורחות חיים מטעם    שלום רב,
 החוג לרפואת אורחות חיים באיגוד רופאי המשפחה. 

וטיפול  הקורס מיועד לרופאים המאמינים בחשיבות רפואת אורחות חיים ככלי למניעה 
  במחלות ולבריאות טובה ומעוניינים להרחיב את ידיעותיהם וכישוריהם בתחום.

 מטרת הקורס: 
העשרה בידע ובמיומנות בנושאי אורחות חיים אשר יתמכו בניהול מפגשים לקידום אורח  

 חיים בריא ויגבירו את יכולת ההשפעה של הרופא על איכות, בריאות ואורח חייו וחיי מטופליו. 
 

 הקורס: מבנה 
הקורס נבנה על מנת לאפשר למידה עצמית בצד מפגשים פרונטליים להעשרה ותרגול  

 10 -ויוקדשו כ   שעות כל אחד 3-מפגשים פרונטליים בני כ 7הנלמד. במסגרת הקורס יערכו 
 -שעות ללימוד עצמי בין השיעורים מהרצאות הקורס המקוון ברפואת אורחות חיים 

https://imaschool.org.il/ . 
 

 מיקום השיעורים הפרונטליים: 
 רמת גן. 33בנין ההסתדרות הרפואית רחוב ז'בוטינסקי 

 
 מועד הקורס: 

  . 16:30-19:30   ימי רביעי/שני, בין השעות - 20/12/21 - 6/10/2021
 

 עלות למשתתף: 
  ן לקבל השתתפות בתשלום על קורס העשרה מקצועי(.ש"ח. )בחלק מהקופות נית  500

הקורס מסובסד על ידי האיגוד והתשלום לכל משתתף צנוע. העלות למי שאינו חבר באיגוד:  
  ש"ח 1500

 
  רכזות הקורס:

  ד"ר מיכל סיטי, ד"ר אלינור בריסקין.
 יועצת לצוות הקורס: ד"ר לילך מלצקי. 

 
 31/8  :הרשמה עד 

פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים אולם בשל האופי הסדנאי של הקורס  
 ישנו גם מספר מקסימלי של נרשמים וההרשמה תהיה על בסיס כל הקודם זוכה. 

   .מצורף טופס הרשמה
במידה וישתנו התנאים למפגשים על רקע מגפת הקורונה/אחר נבצע התאמות נדרשות  

  ולא יגבה תשלום כלשהו מהנרשמים.ובמידת הצורך הקורס יידחה  
   6100471-03להרשמה לקורס נא לצור קשר טלפוני עם מחלקת השרות בהר"י בטלפון: 

https://imaschool.org.il/


 תוכנית הקורס: 
 

 
 נשמח לראותכם בין הלומדים, בכל שאלה, מוזמנים ליצור קשר עם מנחות הקורס:

 sittym@gmail.comד"ר מיכל סיטי 
 elinorbriskin@gmail.comד"ר אלינור בריסקין 

 
   6100471-03להרשמה לקורס נא לצור קשר טלפוני עם מחלקת השרות בהר"י בטלפון: 

 
  בברכת בריאות איתנה

 מיכל ואלינור

 נושא המפגש תאריך
 

 מרצה

 1מפגש 
6/10/2021  

 רביעי   יום 

  מבוא לרפואת אורחות חיים, 
  התמודדות עם דחק ופיתוח חוסן 

 ד"ר מיכל סיטי 
 ד"ר אלינור בריסקין 

  2מפגש 
13/10/2021 

 יום רביעי 

 ד"ר לילך מלצקי   כלים לליווי תהליכי שינוי 

 3מפגש 
27/10/2021   

 יום רביעי 

 ייעוץ תזונתי 
 תרגול יוגה 

 ד"ר שני גלזר רייס 

 4מפגש 
 10/11/2021   

 יום רביעי 

 ד"ר שני אפק   גמילה מעישון 

  5מפגש 
24/11/2021   

 יום רביעי 

 ד"ר נטע אלון שליב  השמנהטיפול ב

למידה עצמית ודיון  
מקוון בקבוצת  

   ווצאפ

 ד"ר שלומית שדמון  מיניות ובריאות 
 

למידה עצמית ודיון  
מקוון בקבוצת  

  ווצאפ
 

 ד"ר לילך קמר שינה ובריאות 

  6מפגש 
13/12/2021   

  יום שני 

 ד"ר טל ליבנה פעילות גופנית 

  7מפגש 
20/12/2021   

  יום שני

 מרפאה מקדמת בריאות 
 סיום סיכום ו

 ד"ר מיכל סיטי 
 ד"ר אלינור בריסקין 
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