
הכניסה ללא תשלום אך כרוכה בהרשמה מראש

 משא ומתן הוא חלק מחיינו ומההתנהלות שלנו עם הממסד הרפואי ועם מצבנו הרפואי.
 הכנס עוסק בחשיבות המשא ומתן ברפואה, באתגרים במשאים ומתנים בתחום זה ובדרכים

אפקטיביות לנהל משא ומתן שיוביל לתוצאות מיטביות.

התכנסות והרשמה

דברי ברכה
ד"ר שרבל שוקייר, סגן נשיא לפיתוח מגזרי הקריה האקדמית אונו 

פרופ' טליה מירון-שץ, ראש המכון לחקר קבלת החלטות רפואיות, הפקולטה למינהל עסקים
הקריה האקדמית אונו, וחוקרת אורחת באוניברסיטת קיימברידג' )יו"ר משותפת של הכנס(

ד"ר אורית קרניאלי-מילר, ראש החוג לחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,
אוניברסיטת תל-אביב )יו"ר משותפת של הכנס(

 עקרונות של משא ומתן – למידה ממחקר בנושא משא ומתן של נשים
במקצועות מדעים מדוייקים, טכנולוגיה ומתמטיקה )הרצאה באנגלית(

פרופ' בת' פישר-יושידה, מנהלת אקדמית של התואר השני בתוכנית למו"מ והסדרת סכסוכים
 סגנית דיקן הפקולטה ללימודים מקצועיים מנהלת בפועל של הקונסורציום לשיתוף פעולה,

קונפליקט ומורכבות, ומנהלת פרוייקט הנוער לשלום וביטחון אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, ארה"ב 

"משא ומתן" עם המידע הבריאותי שלך –וכיצד יכולה כלכלה התנהגותית לשפר אותו?
 פרופ' טליה מירון-שץ – ראש המכון לחקר קבלת החלטות רפואיות, הפקולטה למינהל עסקים,

הקריה האקדמית אונו
מנכ"לית חברת Buddy&Soul חוקרת אורחת באוניברסיטת קיימברידג'

משא ומתן על ניהול אתגרים בזמן הלידה )הרצאה באנגלית(
פרופ' יסמין קונהיים-קלקשטיין, ע. סגן-נשיאה לנושאים אקדמיים, קולג' מאונט סט. מארי, ניו יורק, ארה"ב

ארוחת צהריים ודיון פתוח

מחשבות בעד ונגד משא ומתן במפגשים רפואיים: פשרות, אמון וגבולות
 ד"ר אורית קרניאלי-מילר, ראש החוג לחינוך רפואי, בית הספר לרפואה על שם סאקלר,

אוניברסיטת תל-אביב

הקולות בתוך הראש שלך – בניית קונצנזוס פנימי
ד"ר דינה ניר, ראש תכנית .M.B.A, הפקולטה למינהל עסקים, הקריה האקדמית אונו

מעבר למשא ומתן: שימוש באפקטים של מיסגור כדי לעודד ילדים לאכילה בריאה )הרצאה באנגלית(
פרופ' מיכל מיימרן, בית הספר למינהל עסקים קלוג, אוניברסיטת נורת'ווסטרן, שיקגו, ארה"ב

בריאות מהמחשבה - משא ומתן פנימי ע"פ שיטת העבודה של ביירון קייטי 
ד"ר שחר לב-ארי, ראש החוג לקידום בריאות, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה,

אוניברסיטת תל-אביב 

11:00-10:30

11:20-11:00

11:50-11:15

12:10-11:50

הקריה האקדמית אונו, רחוב צה"ל 104, קרית אונו
אולם דגנית יום חמישי 4.7.19

להרשמה לחצו כאן

 הפקולטה למינהל עסקים, הקריה האקדמית אונו
בשיתוף החוג לחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב

 הכנס השלישי של המכון
לחקר קבלת החלטות רפואיות

 משא ומתן ברפואה
ובאורח חיים בריא

12:30-12:10

13:40-13:20

14:00-13:40

14:30-14:10

14:50-14:30

13:20-12:30

https://web3.ono.ac.il/2019/panel/panel04072019/panel04072019.asp

