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חינוך רפואי זו 
ההתמחות שלנו

 המועצה המדעית
SCIENTIFIC COUNCILבית הספר למיומנויות 

 School of Medical Competencies

 המועצה המדעית של הר"י
The Scientific Council of IMA

 המועצה המדעית מקיימת סדנאות במסגרת בית הספר למיומנות בניהולו של
.)CBME( פרופ' שמואל רייס, כחלק מיישום התמחות מבוססת תוצאים

פרופ' גידי פרת, יו"ר ועדת ההיגוי ל-CBME ומ"מ יו"ר המועצה המדעית
פרופ' שמואל רייס, המנהל הפדגוגי של ביה"ס למיומנויות בהתמחות המועצה מדעית

 מחיר כל סדנה : 150 ₪

 לחברי הר"י – סבסוד מלא.

 מספר המקומות מוגבל

lilach@ima.org.il  :לפרטים

מתוך תגובות משתתפי הסדנאות:

• "זום" זה פתרון נהדר ללוגיסטיקה, ומאפשר לנו כמה שעות בלי מסיכה...
כל פורמט אחר היה יותר בעייתי.
להעביר סדנה דומה למתקדמים.  •

• הזום עשה חסד לסדנה עקב היכולת להתחלק בקלות לקבוצות.
סדנה טובה מאד.  •

ההרצאות עבורי היו מלמדות.   •
סדנה לשימור!  •

  6.1.2021    רביעי    9:00-13:00
 סדנת תקשורת | חלק א'

 בהנחיית פרופ' אורית קרניאלי-מילר ופרופ' שמואל רייס
מיועד לרופאים אשר מכשירים מתמחים בכל המקצועות

  3.2.2021    רביעי    9:00-13:00
 סדנת תקשורת | חלק ב'

 בהנחיית פרופ' אורית קרינאלי-מילר ופרופ' שמואל רייס 
 מיועד לרופאים אשר מכשירים מתמחים בכל המקצועות, 

בוגרי סדנת תקשורת - חלק א'

  24.2.2021    רביעי    9:00-13:00 
 הרופא בעידן הדיגיטלי

 בהנחיית פרופ' שמואל רייס וצוות נוסף 
מיועד למורי מתמחים ומתמחים בכירים בכל ההתמחויות

  20.1.2021    רביעי    9:00-13:00
 סדנת מנטורינג

 בהנחיית פרופ' שמואל רייס 
מיועד למורי מתמחים ומתמחים בכירים בכל ההתמחויות

  28.1.2021    חמישי    9:00-13:00
 המתמחה כמורה

 בהנחיית פרופ' שמואל רייס 
מיועד למורי מתמחים ומתמחים בכירים בכל ההתמחויות

  10.1.2021    ראשון    14:00-18:00
 יסודות בחינוך הרפואי | חלק א'

 בהנחיית פרופ' פיטר גילבי ופרופ' שמואל רייס 
 מיועד למורי מתמחים ומתמחים בכירים בכל ההתמחויות, 

ראשי וחברי איגודים

  9.2.2021    רביעי    12:00-16:00
 יסודות בחינוך הרפואי | חלק ב'

 בהנחיית פרופ' פיטר גילבי ופרופ' שמואל רייס 
 מיועד למורי מתמחים ומתמחים בכירים בכל ההתמחויות, 

ראשי וחברי איגודים בוגרי סדנת יסודות בחינוך הרפואי - חלק א'

  14.1.2021    חמישי    9:00-13:00
 סדנת משוב | חלק א'

 בהנחיית פרופ' שמואל רייס 
מיועד למורי מתמחים ומתמחים בכירים בכל ההתמחויות

  11.2.2021    חמישי    9:00-13:00
 סדנת משוב | חלק ב'

 בהנחיית פרופ' שמואל רייס 
מיועד למורי מתמחים ומתמחים בכירים בכל ההתמחויות

  11.3.2021    חמישי    9:00-13:00
 סדנת משוב | חלק א'

 בהנחיית פרופ' שמואל רייס 
מיועד למורי מתמחים ומתמחים בכירים בכל ההתמחויות

  13.4.2021    שלישי    9:00-13:00
 סדנת משוב | חלק ב'

 בהנחיית פרופ' שמואל רייס 
מיועד למורי מתמחים ומתמחים בכירים בכל ההתמחויות

הרשמה לסדנאות של בית הספר למיומנויות של המועצה המדעית. 
הסדנאות השונות תתקיימנה בזום בתאריכים הבאים:

Hand-paper

 לאור הצלחת הסדנאות והדרישה הגדולה, 
הוספנו תאריכים וסדנאות חדשות. 

אנו מזמינים אתכם להירשם ולהשתתף. 

ZOOM

https://www.ima.org.il/MainSiteNew/ViewCategory.aspx?CategoryId=12830
https://surveys.activetrail.com/Service.aspx?__p=rf8xU1GX3cPKxqGJZdfKazW4pV0A5V0315Vnzf78T6OWpMNOQrTVESQ21yW7L52m
mailto:lilach%40ima.org.il?subject=
mailto:lilach%40ima.org.il?subject=
https://www.ima.org.il/MainSiteNew/ViewCategory.aspx?CategoryId=12830
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 תושב הגליל מאז 1966 )עצמון, מ.א.משגב(. 

  מנהל אקדמי של המרכז לחינוך רפואי של הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית והדסה, 
ירושלים.

 רופא משפחה כפרי מאז סיום לימודיו, זו השנה ה־42. 

 מלמד באופן אינטנסיבי בכל שלבי מעגל החיים המקצועי ובמסגרות מגוונות. 

  בעבר ניהל את היחידה לפיתוח סגל בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, צפת ואת היחידה לחינוך 
רפואי ברפפורט, הטכניון. כיהן כיו"ר החוג והמחלקה לרפואת משפחה בחיפה. 

 תחומי המחקר שלו כוללים: חינוך רפואי, שואה ורפואה ותקשורת חולה־רופא־מחשב. 

 משמש כמנהל הפדגוגי של ביה"ס להוראה בהתמחות של המועצה המדעית.

 פרופ' שמואל רייס
MD MHPE
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 פרופ' אורית קרניאלי-מילר,
 PhD

  ראש החוג לחינוך רפואי בפקולטה לרפואה, באוניברסיטת תל אביב. 

  בוגרת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. 
שם סיימה את שלושת תאריה והתמחתה בתחום תקשורת רופאים-מטופלים. 

  פוסט דוקטורט בבית הספר לרפואה באינדיאנה שם התמחתה בתחום חינוך רפואי ומקצוענות 
ברפואה. 

  חוקרת מובילה בתחומי החינוך הרפואי העוסקים ביחסי רופאים-מטופלים-בני משפחה, מתן 
בשורות מרות, פיתוח יכולות רפלקטיביות, תהליכי קבלת החלטות משותפת ומקצוענות. 

  פרסמה מעל 50 מאמרים בכתבי עת מובילים וזכתה במענקי מחקר משמעותיים בתחומים אלה.

 Academy of( שימשה בחבר המנהלים של הארגון האמריקאי העוסק בתקשורת בהוראה  
Communication in Healthcare - ACH( וחברה בועדות שונות מטעם הארגון הבינלאומי 

 International Association of Communication in( האירופאי של תקשורת ברפואה
.)Healthcare - EACH

  כתבה מודול הוראה בינלאומית מטעם ProfessionalFormation.org בנושא התמודדות עם 
תוכנית הלימודים הסמויה ברפואה.
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 פרופ' )חבר קליני( פיטר גילבי
MD, MMEd

 בוגר בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב. 

 סיים התמחות ברפואת אף אוזן וגרון, ניתוחי ראש וצוואר במרכז הרפואי לגליל בנהריה.

 ניהל את היחידה לאף אוזן וגרון במרכז הרפואי זיו בצפת בין השנים 2007-2017. 

 בעל מינוי לפרופסור חבר קליני בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי באוניברסיטת בר-אילן.

  עמד בראש תכנית המנטור בפקולטה, בראש ועדת ההוראה של הפקולטה, ובראש היחידה 
לפיתוח סגל. 

  שהה כפרופסור אורח בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, ארה"ב. 

 בעל תואר שני בחינוך רפואי מאוניברסיטת דנדי בסקוטלנד.

 זכה במספר פרסי הצטיינות בהוראה, הן בפקולטה לרפואה והן באוניברסיטת בר-אילן.

  עומד היום בראש המחלקה למחקר וחדשנות בחינוך רפואי בפקולטה לרפואה באוניברסיטת 
בר-אילן.


