
 חינוך רפואי זו 
ההתמחות שלנו

11.11.2019
חינוך רפואי בהתמחות

המועצה המדעית של הר"י מזמינה אותך לכנס

| מלון דן אכדיה - הרצליה

התכנסות  08:30
דברי ברכה  09:00 

פרופ' חגי ציון - יו"ר ההסתדרות הרפואית   
מר משה בר סימן טוב - מנכ"ל משרד הבריאות  

Keynote Speaker: Make no Little Plans, They Do Little to Stir Men’s and Women’s Blood  09:45 
Dr. Richard Reznick - Dean Faculty of Health Sciences Queen's University 

Chief Executive Officer, Southeastern Ontario Academic Medical Association
 CBME  10:30 - הטוב, הרע והמכוער

פרופ' גידי פרת - יו"ר המועצה המדעית
יישום CBME - מדברים מהשטח  10:45 

מנחה: פרופ' גידי פרת  
1.  כירורגיה כללית   

פרופ' יורם קלוגר - יו"ר איגוד הכירורגים ומנהל מערך כירורגיה, מרכז רפואי רמב"ם
2.  ניאונטולוגיה   

ד"ר שמואל צנגן - יו"ר האיגוד לניאונטולוגיה ומנהל מחלקת ילודים ופגים, מרכז רפואי ברזילי
3.  רפואה פנימית   

ד"ר גדי סגל - מזכיר האיגוד לרפואה פנימית ומנהל מחלקה פנימית ט', מרכז רפואי שיבא
4.  רפואה דחופה   

ד"ר דברה ווסט - חברת ועד האיגוד לרפואה דחופה ומנהלת המחלקה לרפואה דחופה, בי"ח אסותא אשדוד
 11:15  חינוך רפואי בהתמחות – אחריותו של מי?

עו"ד לאה ופנר - מנכ"ל הר"י
הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים   11:30

 11:50  ראש בראש: ארגז הכלים של המתמחה - מיומנויות קליניות מול מיומנויות "רכות"
מנחה: ד"ר נטע לנקרי - רופאה בכירה במחלקה לרפואת המשפחה,  שירותי בריאות כללית, מחוז שרון-שומרון

 מיומנויות "רכות"
  ד"ר עמרי סולימני - רופא בכיר במחלקת כירורגיה, 

מרכז רפואי רבין
  ד"ר אליאס חילו - מתמחה במכון קרדיולוגיה, 

מרכז רפואי הלל יפה

מיומנויות קליניות   
   ד"ר ירון רודניצקי - מתמחה במחלקת כירורגיה, 

מרכז רפואי מאיר
   ד"ר דרור עמיאל - מתמחה במחלקת א.א.ג, 

המרכז הרפואי לגליל
הצבעה

המטפל, המטופל ומה שביניהם  12:10 
מנחה: ד"ר איילת רז פסטר - מנהלת מחלקה פנימית א', מרכז רפואי רמב"ם  

1.  סימולציות ככלי לשיפור התמחות   
פרופ' אמיתי זיו - מנכ"ל מ.ס.ר

2.  התמחות בעיני המתמחה   
נציג פורום המתמחים של הר"י

3.  בטיחות הטיפול   
 פרופ' עמי פישמן - יו"ר החברה הישראלית לבטיחות הטיפול )נסב"ר( 

ומנהל האגף לגינקולוגיה ומיילדות, מרכז רפואי מאיר
4.  יפורסם בקרוב    

פרופ' יצחק קרייס - מנהל המרכז הרפואי שיבא

יו"ר הכנס: פרופ' גידי פרת, יו"ר המועצה המדעית של הר"י
 ועדה מדעית: פרופ' יעקב אורקין, פרופ' איה בידרמן, פרופ' אהובה גוליק, פרופ' אהוד גרוסמן, פרופ' אמיתי זיו, 

פרופ' עידית מטות, פרופ' משה סלעי, פרופ' חנוך קשתן, פרופ' שמואל רייס, פרופ' יהודה שנפלד

תוכנית הכנס



רישום אתר הכנס
לכנס

רשום 
לסדנאות

 13:00  ראש בראש: מדעי היסוד - חובה או מותרות
  מנחה: ד"ר מאי ניצן - מתמחה במחלקה לרפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות, מחוז מרכז ירושלים

 מדעי יסוד - חובה?
  ד"ר דנה קרופיק - מנהלת המחלקה לרפואה 

דחופה ילדים, בי"ח זיו צפת
 ד"ר עבדאללה ותד - רופא בכיר במחלקה פנימית, 

מרכז רפואי שיבא

מדעי יסוד - מותרות?  
 ד"ר טלי שפט - מתמחה ביחידה למחלות זיהומיות, 

מרכז רפואי סורוקה
  ד"ר דורון שדה - מתמחה במחלקת עיניים, 

מרכז רפואי שערי צדק
הצבעה

 

 13:20  פאנל - מסטודנט לרופא - קפיצה למים העמוקים
 מנחה: פרופ' חנוך קשתן - יו"ר ועדת הכרה עליונה ומ"מ יו"ר המועצה המדעית

  פרופ' עמוס כץ - דיקן ביה"ס לרפואה , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 פרופ' אילון אייזנברג - דיקן ביה"ס לרפואה, טכניון

 פרופ' קרל סקורצקי - דיקן בית הספר לרפואה, אוניברסיטת בר אילן
 פרופ' אהוד גרוסמן - דיקן ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שי אשכנזי - דיקן ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת אריאל
ארוחת צהריים  14:00

14:45  טקס הענקת פרסי המועצה המדעית לפעילות ומצוינות בחינוך רפואי בהתמחות
 15:00  דברי סיכום

 פרופ' שמואל רייס - המנהל הפדגוגי של ביה"ס למיומנויות של המועצה המדעית
פרופ' גידי פרת - יו"ר המועצה המדעית

סדנה, קפה ומאפה )יש להירשם לסדנה אחת(  15:15

Talk Like TED    
 ,TEDx גלעד עדין - מפיק ומנחה ועידות 

לשעבר מגיש החדשות

Assessment…at the Heart of the    
Value Proposition for CBME

Dr. Richard Reznick - Dean, 
Faculty of Health Sciences Queen's University. 
Chief Executive Officer, Southeastern 
Ontario Academic Medical Association 

    איך להגיש את המשוב שלך- טרי וטעים או...
פרופ' שמואל רייס - המנהל הפדגוגי של ביה"ס 

למיומנויות של המועצה המדעית

    לימוד בעזרת משחק
ד"ר ישעיהו קלטר - ה"גורו" מוולפסון

    חינוך ומנהיגות ברפואה - בכל מקום ובכל זמן
 פרופ' משה סלעי - מנהל חטיבת אורתופדיה, 

 מרכז רפואי סוראסקי
 ד"ר מיכאל קאפמן - מומחה ברפואת המשפחה, 

שירותי בריאות כללית ויו"ר החברה לחינוך רפואי )היל"ר(

    מניעת שחיקה
 לימוד ותרגול שיטות שונות למניעת שחיקה 

 כחלק מתוכנית ההתמחות
 ד"ר דרור דולפין - מומחה בפסיכיאטריה, 

המרכז לבה"נ גהה

סיום הכנס  17:15

 חינוך רפואי זו 
ההתמחות שלנו

* ההשתתפות בכנס מקנה 10 נקודות CME מטעם המועצה המדעית
* ייתכנו שינויים בתוכנית

* רישום לסדנאות יערך עד לתאריך 1.11.19, מספר המקומות מוגבל

https://residencyeducation.ima-events.co.il/website/index#text-section-15
https://residencyeducation.ima-events.co.il/users/new
https://surveys.activetrail.com/Service.aspx?__p=TKSjnA2PXrB%2b9aSiZxKjnQtRP8uV2BxCYHasgxURDJ%2biPasjtyStvbEcCDEJadPF


הסדנאותעל
Talk like TED

גלעד עדין
  על הסדנה 

 איך נותנים את הופעת חייכם ברגע המלחיץ ביותר?
 איך מהפנטים את הקהל, וגורמים לכולם לדבר על ההרצאה שלכם?

 איך בכלל עומדים על הבמה, ומה לכל הרוחות עושים עם הידיים?
  מטרות הסדנה

 שיפור ההופעה של המשתתף מול קהלי יעד שונים, עמידה מול קהל )נאומים, השתתפות בפאנלים, העברת מצגות 
והעברת שיעורים( והתמודדות עם התקשורת.

 למי הסדנה מתאימה? לקהל הרחב.

Assessment...at the Heart of the Value Proposition for CBME
Dr. Richard Reznick

 פירוט הסדנה יפורסם בהמשך 

איך להגיש את המשוב שלך? טרי וטעים או...
פרופ' שמואל רייס

  על הסדנה
 מתן משוב הוא מיומנות בסיסית נרכשת. משוב הוא הבסיס של הוראה ואימון, ובאמצעותו המורה הקליני מוביל את 

המתמחה להשגת הביצוע הנדרש . יש כיום ניסיון מעשי ואמפירי שעל בסיסו ניתן לתאר מודל למשוב בהתמחות, 
לתרגל את יישומו, וליישמו בפועל. 

  מטרות הסדנה הכרת מודל המשוב.
 תרגול המודל בתרחישים שכיחים בהתמחות כנותן משוב, מקבל משוב או צופה.

 דיון ביישום המודל במחלקה.
  למי הסדנה מתאימה?

 מורים קליניים בכל שלבי מעגל החיים המקצועי ממתמחים ועד מנהלי מחלקות.
 מספר משתתפים עד 20 משתתפים.

לימוד בעזרת משחק
ד"ר ישעיהו קלטר

 פירוט הסדנה יפורסם בהמשך 

חינוך ומנהיגות ברפואה – בכל מקום ובכל זמן
פרופ' משה סלעי

ד"ר מיכאל קאפמן
  על הסדנה

 מנהיגות חיונית וחשובה בתהליך התפתחות עולם הרפואה. הרפואה זקוקה לאנשים בעלי חזון, יצירתיות, כישורי 
ארגון ויכולת גיוס ושיתוף. מה חשוב לנו כרופאים, מחנכים ומנהלים לדעת, על מנת ליצור את התנאים המתאימים 

במסגרות הרפואה השונות, לבניית מנהיגות? 
  מטרות הסדנה הבנת המושג מנהיגות ברפואה על היבטיה השונים.

 הכרת המיומנויות השונות להם נזקק המנהיג.
 הכרת הכלים לרכישת המיומנויות הללו.

 בניית תכנית בסיסית ליצירת מנהיגות בסביבת העבודה של המשתתפים.
 למי הסדנה מתאימה? לקהל הרחב.

 מספר משתתפים 10-25 משתתפים.

מניעת שחיקה
ד"ר דרור דולפין

 פירוט הסדנה יפורסם בהמשך 


