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חינוך רפואי זו

ההתמחות שלנו.

משוב והערכה

תוכנית

חברי הוועדה המארגנת :פרופ' חנוך קשתן – יו"ר הכנס ,פרופ' גידי פרת ,ד"ר נתן ברוק ,ד"ר עוז גביש ,ד"ר אריה קויפמן ,ד"ר לילך מלצקי ,ד"ר עומר אניס,
ד"ר רחלי נווה ,פרופ' רון אלישר ,פרופ' דינה בן-יהודה ,ד"ר מיכאל קאפמן ,פרופ' איה בידרמן ,פרופ' שמואל רייס ,דנה פישביין ,לילך אבירם ,רחל קמפלר-אוחיון
יום חמישי | 11.11.2021

 08:30התכנסות
 09:00דברי פתיחה
פרופ' חנוך קשתן ,יו"ר המועצה המדעית
 09:15ברכות
פרופ' ציון חגי ,יו"ר הר"י
פרופ' נחמן אש ,מנכ"ל משרד הבריאות
	09:45הרצאת פתיחה
Shifting Paradigms in Assessment
Prof. Cees Van-der Vlueten, University of Maastricht, The
Netherlands
 10:30התמחות מבוססת מיומנויות (– )CBMEבסיס רעיוני משותף
יו"ר :ד"ר אריה קויפמן
 CBMEואיך מיישמים אותו בישראל כולל התייחסות להערכה –
פרופ' גידי פרת
איך מתחילים? שאלון מיפוי צרכים והערכת המקצוע – דוגמת
גינקולוגיה  -ד"ר יעל גנאור-פז
דוגמא ליישום בשטח – אורתופדיה ,ברזילי – פרופ' רונן דבי
מגבלות ה  – CBMEד"ר דפנה מיתר
 11:30הפסקה וביקור בתערוכה
 12:00הערכה ומשוב – התועלת והאתגרים הכרוכים בכך
עו"ד לאה ופנר ,מנכ"ל הר"י
 12:30לגדול להיות רופא במציאות של סיכונים גלובליים ואתגרים
אקו-הומניסטיים
פרופ' נמרוד אלוני ,מכללת סמינר הקיבוצים

 13:15ארוחת צהריים
 14:15חינוך רפואי בשטח – מושבים מקבילים (יש להירשם מראש)
יו"ר :ד"ר נתן ברוק  ,ד"ר איתן דמארי
.1הערכת מיומנויות מנואליות
מנחה :פרופ' יורם קלוגר
.2הערכה מתמשכת
מנחה :ד"ר איתן דמארי
 .3מנטורינג
מנחה :פרופ' שמואל רייס
.4זהות מקצועית ורה-מדיאציה
מנחים :ד"ר דפנה מיתר ופרופ' רונן דבי
.5כלים חינוכיים בהתמחות (משוב ,רפלקציה ותחקור)
מנחה :ד"ר עוז גביש
.6סימולציות לפיתוח מיומנויות תקשורת ,ככלי הערכה והכשרה
מנחה :ד"ר אמרי עמיאל
.7בחינות התמחות בראי ה CBME -
מנחה :פרופ' רון אלישר
 16:15סיכום היום הראשון
 - 19:00ערב גאלה
ארוחת ערב
טקס הענקת פרסים
תוכנית אמנותית

יום שישי | 12.11.2021

 07:00יוגה
 08:30בחינות התמחות כחלק מתוכנית הערכה
יו"ר :ד"ר רחלי נווה
מושבים מקבילים (יש להירשם מראש)
בחינת שלב א' – בחינת מטרותיה והנחות היסוד
בחינת שלב ב'– בחינת מטרותיה והנחות היסוד
הערכה מתמשכת
 	 10:00סדנאות (יש להירשם מראש)
יו"ר :ד"ר לילך מלצקי ,ד"ר מיכאל קאפמן
 .1עקרונות המשוב המקדם לממשבים – פרופ' שמואל רייס
 .2הערכה של מקצוענות (פרופסיונליזם) – פרופ' עמי פישמן
.3הערכת המתמחה בשדה הקליני –
ד"ר רחלי נווה וד"ר מיכאל קאפמן
 .4פסיכולוגיה חיובית  – feedforwardsפרופ' אורן קפלן
 .5שלומות ( )well beingוחמלה  -ד"ר נסים יפרח
הכנסים
יחידת
של ההסתדרות הרפואית בישראל

 12:00הפסקה וביקור בתערוכה
 12:15בין חינוך לחינוך רפואי
ד"ר דפנה מיתר וד"ר דני מרום
	13:00משמעויות הלמידה בכנס לפיתוח סגל
מנחה :ד"ר עוז גביש
 14:15סיכום היום השני
 14:30ארוחת צהריים
ההשתתפות בכנס מקנה  15נקודות  CMEמטעם המועצה המדעית
ייתכנו שינויים בתוכנית
הכנס יתקיים בהתאם להנחיות שגרה בזמן הקורונה העדכניות
של משרד הבריאות

להרשמה לכנס ולמושבים >>>

לאתר הכנס >>>

