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 יום פתיחת הקורס 
 "להזדקן בחן"

4100104102 
 אולם גולדמן

 התכנסות  10:11-10081
 

 , פרופ' איה בידרמן, חהברכות ודברי פתי  10:81-11:11
 יו"ר החטיבה לבריאות בקהילה             

 
 האם הנכדים שלנו יהיו בריאים יותר  11:11-11:81

 , מאיתנו בגיל זקנה? פרופ' מרק קלרפילד             
 "ס לרפואת בינלאומיתהבי נהלמ             

     
 סיכון מול סיכוי -המטפל העיקרי בקשיש   11:81-01:11

 , מעגןעו"ס טלי סמסון             
 

 , תזונה בריאה בזקנה, גב' נילי מילר  01:11-01:81
 דיאטנית מרפאה גריאטרית, מחוז דרום             

 
 ההיענות כמרכיב משמעותי בטיפול פיזיותרפי    01:81-00:11

 פיזיותרפיה,  , מנהלת מערךבזקנה, גב' חן ארבלי             
 שירותי בריאות כללית             

 
 הפסקת קפה  00:11-00:81

 
 ,יבטים משפטיים בעבודה גריאטריתה  00:81-04011

 גריאטרית,, מנהלת דר' סבטלנה זלומונסון             
 שבע-המרכז לבריאות הנפש, באר             

 
 ,עיסוק בעל משמעות בזקנה  04:11-04:81

 בעיסוק ראשית,  , מרפאהגב' אריאלה צור             
 שירותי בריאות כללית             

 
 תהליכים פיזיולוגיים המתרחשים בזקנה   04:81-08011

 , מומחה בגריטריה ורפואת  דר' בוריס פונצ'ק   
  המשפחה             

 
 : מפגש עם בן ציון, 041קנה פעילה עד יז  08:11-02:11

 מתנדב ביחידה הגריאטרית               
 

 ארוחת צהריים   02:11
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 1.5..41קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה,                           

 
 ד' שנה

 פתולוגיה 504חדר 
 תכנית מפורטת 

 נשלחה למשתתפים
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 בו קרן שאדיא
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג'  שנה
 בלינט

 ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

 קרינאוי חנן

  ב' שנה
מערכ  הערכה משפח

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 וורצמןזיוית עו"ס 
רקנטי  96חדר 

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' שנה
 תקשורת 

 דר' שרגית גרינברג
 טלי סמסוןעו"ס 
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אאלעאובדה סאפ

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 , רקנטי .1חדר , דר' יאן פרסדר' תמי פרויד, – הצגת נושאי מחקרשנה א': 
 נטי רק 96, חדר דר' ששון מנחם –שנה ב': מחקר 

 רקנטי 45חדר , פתרון בעיות קליניותשנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  0..00.00-03 , אולם גולדמןיתר לחץ דם, דר' עמליה רוזנצוויג 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
, דר' אנה בסוק,  Type 2היבטים כלייתיים בטיפול בחולה סוכרת  -ישיבת מחלקה

 אולם גולדמן
0..00-09.00 

 

CME- 0..09.00-00 אולם גולדמן, איתור אבחון וטיפול בחולה פסיכיאטרי, דר' נמץ 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן

 1.5..41.קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 
 

 ד' שנה
 פתולוגיה 504חדר 

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 שתתפים:מ

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' שנה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

 קרינאוי חנן

  ב' שנה
הערכה משפח מערכ 

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
רקנטי  96חדר 

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

 שנה א' 
 תקשורת 

 דר' שרגית גרינברג
 עו"ס טלי סמסון

 רקנטי .1חדר 
 :משתתפים

 ו האני פאדיאב
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1חדר , הוספיסשנה א': 
 רקנטי 96חדר סדנא אורתופדית,  שנה ב':
 רקנטי 45חדר פרופ' איה בידרמן, , פתרון בעיות קליניותשנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  0..00.00-03 אולם גולדמן, יתר לחץ דם משני, דר' אלכס שפר 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
Red flags 00-09.00..0 , אולם גולדמןדר' מוראד מוחמד ,ברפואת המשפחה 

 

CME- 0..09.00-00 אולם גולדמן, גישה למטופל עם בעיות קוגניציה, דר' איפרגן 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 1.5..61. קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה

 
 ד' שנה

 פתולוגיה 504חדר 
 תכנית מפורטת 

נשלחה 
 למשתתפים 
 משתתפים:

 גריבה פרג'ס אבו
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג'  שנה
 בלינט

 דר' ליאת לוביש
 דר' קירה לוין

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' שנה
 ותפתרון בעיות קליני

 רקנטי 96חדר 
 כאבי בטן

 פרופ' רוני פלג
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

 שנה א'
 אפידמיולוגיה

 דר' יעקב דרהייר
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 בדה סאפאאלעאו

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1חדר , שנה א': הוספיס
 רקנטי 96חדר שנה ב': סדנא אורתופדית, 

 רקנטי 45חדר את לוביש, דר' לי, שנה ג': פתרון בעיות קליניות

00.90-00.00 

 
 

 00.00-00.00 הפסקה
 

Update- 0..00.00-03 אולם גולדמן, סינקופה , דר' רוברט סטרן 
 

 00..0-0..03 הפסקה
 00-09.00..0 אולם גולדמן איה בידרמן פרופ'הצגת מקרה,  ישיבת מחלקה:

 

CME- ,גישה קוגנטיבית בטיפול שחיקה אצל רופא המשפחה 
 אולם גולדמן, ' אולגה ברונשטייןדר

09.00-00..0 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 1.5..491 קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה,

 
 ד' שנה

 פתולוגיה 504חדר 
 תכנית מפורטת 

נשלחה 
 למשתתפים 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 בו קרן שאדיא
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג'  שנה
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' שנה
הערכה משפח מערכ 

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 "ס זיוית וורצמןעו
 רקנטי 96חדר 

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

 שנה א' 
 תקשורת 

 דר' שרגית גרינברג
 עו"ס טלי סמסון

 רקנטי .1חדר 
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אובדה סאפאאלע

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1חדר , הוספיסשנה א': 
 רקנטי 96חדר  סדנא אורתופדית,שנה ב': 
 רקנטי 45חדר יאן פרס, דר' , פתרון בעיות קליניותשנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update – IBD ,0..00.00-03 אולם גולדמן, דר' דורון שורץ 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןעידכונים במחלת הפרקינסון, דר' בוריס פונצ'ק,  -ישיבת מחלקה

 

CME- 09.00-00.00 גולדמן אולם, וירולוגיה, דר' נטלי טיכמונוביץ 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 51.41.5 קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה,

 
 ד' שנה

 פתולוגיה 504חדר 
 תכנית מפורטת 

נשלחה 
 למשתתפים 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 סמיח אלטלקאת

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג'  שנה
 בלינט

 דר' ליאת לוביש
 דר' קירה לוין

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' שנה
 פתרון בעיות קליניות

 רקנטי 96חדר 
 דום נשימה בשינה
 דר' הוארד טנדטר

 :תתפיםמש
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

 שנה א'
 אפידמיולוגיה

 דר' יעקב דרהייר
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 אסלחליאלה ב
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 .1חדר , דר' יאן פרס, דר' ששון מנחם, דר' תמי פרויד, מחקרהצגת נושאי שנה א': 
 רקנטי

 רקנטי 96חדר  סדנא אורתופדית,שנה ב': 
 רקנטי 45חדר דר' הוארד טנדטר, , ותפתרון בעיות קלינישנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –   ,0..00.00-03 בניין פתולוגיה 505חדר נוגדי קרישה, פרופ' איה בידרמן 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
המלצות לפעילות גופנית במחלות כרוניות, דר' דייויד סיבירסקי,  -ישיבת מחלקה

 וגיהבניין פתול 505חדר 

 

0..00-09.00 

 

CME- ,בניין  505חדר גישה קוגנטיבית בטיפול, שחיקה אצל רופא משפחה
 פתולוגיה

09.00-00..0 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 01.41.5. קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה,

 
 קבוצה ד'

 יהפתולוג 504חדר 
 תכנית מפורטת 

נשלחה 
 למשתתפים 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 ר סאלחנאס

 עמר שמעון
  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
הערכה משפח מערכ 

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
 רקנטי 96חדר 

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' שנה
 תקשורת 

 דר' שרגית גרינברג
  עו"ס טלי סמסון

 רקנטי .1חדר 
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 הוספיסשנה א': 
 רקנטי 96חדר , גישה לפצעי לחץ, דר' בוריס פונצ'יקב':  שנה

 רקנטי  45חדר , הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –   ,0..00.00-03 בניין פתולוגיה 505חדר פרפור פרוזדורים, דר' יורי גולדברג 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 תביעות משפטיות, פרופ' חוה טבנקין,איך להימנע מ -ישיבת מחלקה

 בניין פתולוגיה 505חדר 
0..00-09.00 

 

CME-  ,0..09.00-00 בניין פתולוגיה 505חדר רשלנות רפואית, פרופ' חוה טבנקין 
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 חהגוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפ-אוניברסיטת בן
 451.41.5 קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה,

 
 קבוצה ד'

 פתולוגיה 504חדר 
 תכנית מפורטת 

נשלחה 
 למשתתפים 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

 רקנטי 96חדר 
מחלות 

 פסיכוסומאטיות
 פרופ' איה בידרמן

 :משתתפים 
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 אפידמיולוגיה

 דר' יעקב דרהייר
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 .1חדר , , דר' ששון מנחם, הצגת סקירת ספרות, דר' תמי פרוידמחקרשנה א': 
 רקנטי

  רקנטי  96חדר   ,דילריום ודמנציה, דר' אלה קגןשנה ב': 
 דייכמן 09.חדר , הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update – 0..00.00-03 ם גולדמןאול 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןהצגת מקרה, דר' מירטה גרינבאום,  -ישיבת מחלקה

 אולם גולדמן

CME-  ,0..09.00-00 אולם גולדמןרפואה גרעינית, דר' ניר 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן

 5.1.41.5 תעודה למתמחים ברפואת משפחה,קורס 
 

 קבוצה ד'
 פתולוגיה 504חדר 

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
הערכה משפח מערכ 

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
 רקנטי 96חדר 

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 יוסף חלייחל

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 תקשורת 

 דר' שרגית גרינברג
 עו"ס טלי סמסון

 רקנטי 10חדר 
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1חדר , הוספיסשנה א': 
 רקנטי 96חדר , שה לטיפול התרופתי בגיל הזהב, דר' אין פרסהגישנה ב': 
 דייכמן 09.חדר , הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  0..00.00-03 ם גולדמןאול, דלקת ריאות, דר' אורן טמיר 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןנודיע בהמשך  -ישיבת מחלקה

 

CME-  ,0..09.00-00 אולם גולדמןהפרעות קרישה, דר' אולג פיקובסקי 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 11.1.4 עודה למתמחים ברפואת משפחה,קורס ת

 

 קבוצה ד'
 פתולוגיה 00.חדר 

 :משתתפים
 אבו גריבה פרג'ס

 אבו עאבד סולימאן
 אבו קרן שאדי

 אלטלקאת סמיח
 אלריאטי סעד

 גרמן אולג
 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 ך עומראלשיי

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
  פתרון בעיות קליניות

 רקנטי 96חדר 
 צפיפות עצם

 דר' איגור מונטיאנו

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 יולוגיהאפידמ

 דר' יעקב דרהייר
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1חדר , הוספיסשנה א': 
 רקנטי 96חדר , , דר' יאן פרסהגישה למחלות שכיחות בגיל הזהבשנה ב': 
 דייכמן 09.חדר , , דר' תמי פרוידהכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  0..00.00-03 אולם גולדמן, היפרכולסטרולמיה, דר' עליזה פורטוגז 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןרפואה מונעת, פרופ' חוה טבנקין,  -ישיבת מחלקה

 

CME- 0..09.00-00 אולם גולדמן, איתור אבחון וטיפול בחולה פסיכיאטרי, דר' נמץ 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן 
 51.1.4., פואת משפחהקורס תעודה למתמחים בר
 

 קבוצה ד'
 

 פתולוגיה 00.חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 טנקו סבטלנהבו
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
הערכה משפח מערכ 

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
 רקנטי 96חדר 

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 תקשורת

 ' שרגית גרינברגדר
 עו"ס טלי סמסון

 רקנטי .1חדר 
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1חדר , הוספיסה א': שנ
 רקנטי 96חדר , אי שליטה בסוגרים, דר' בוריס פונצ'יק שנה ב':
 דייכמן 09.חדר , , דר' תמי פרוידהכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  ,0..00.00-03 אולם גולדמןדר' נמרוד מימון 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמן, דר' הוארד טנדטר -סודי נמירהצגת מקרה, דר'  -חלקהישיבת מ

 

CME-  ,0..09.00-00 אולם גולדמןקרדיולוגיה מניעתית, פרופ' יוספי 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן

 4.1.1.4 קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה,
 

 וצה ד'קב
 פתולוגיה 00.חדר 

 :משתתפים
 אבו גריבה פרג'ס

 אבו עאבד סולימאן
 אבו קרן שאדי

 אלטלקאת סמיח
 אלריאטי סעד

 גרמן אולג
 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח

 עוןעמר שמ
  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

  רקנטי  96חדר 
 סכרת

 דר' מירטה גרינבאום
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 שיטות מחקר

  דר' תמי פרויד
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

שון מנחם, דר' תמי , דר' יאן פרס, דר' ש, הצגת סקירת ספרותמחקרשנה א': 
 רקנטי .1חדר  ,פרויד

 רקנטי 96חדר , פתרון בעיות קליניותשנה ב': 
 דייכמן 09.חדר , הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –   ,0..00.00-03 אולם גולדמןדר' יורי גולדברג, אי ספיקת לב 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 0..00-09..0 אולם גולדמןהצגת מקרה, דר' יהורם זינגר,  -ישיבת מחלקה

 

CME-  0..0-00..09 אולם גולדמןרחב, טכיקרדיה עם קומפלקס 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן

 411.1.4קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 
 

 וצה ד'ב ק
 פתולוגיה 00.חדר 

 :פיםמשתת
 אבו גריבה פרג'ס

 אבו עאבד סולימאן
 אבו קרן שאדי

 אלטלקאת סמיח
 אלריאטי סעד

 גרמן אולג
 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  'ב קבוצה
הערכה משפח מערכ 

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
 רקנטי 96חדר 

 :שתתפיםמ
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 תקשורת

 דר' שרגית גרינברג
 עו"ס טלי סמסון

 רקנטי .1חדר 
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1חדר , קרדיולוגיה, דר' יורי גולדברגשנה א': 
 רקנטי 96חדר , , דר' יאן פרס, דר' ששון מנחם, דר' תמי פרוידמחקרב':  שנה

 דייכמן 09.חדר , הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –   ,0..00.00-03 אולם גולדמןדר' גיל בן יעקב 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 פרופ' פסח שורצמן הנחיות רפואיות מקדימולת,   -ישיבת מחלקה

מקדימות גורמים מעודדים וגורמים מעכבים, מוענות לחתימה על הנחיות רפואיות 
 אולם גולדמןדר' יפה עין גל, בקרב קשישים בקהילה בישראל, 

0..00-09.00 

 

CME-  ,0..09.00-00 אולם גולדמןהפרעות זכרון, דר' זאב ניצן 
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 דעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחהגוריון בנגב, הפקולטה למ-אוניברסיטת בן 
 5141.4קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 קבוצה ד'

 פתולוגיה 00.חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

 קרינאוי חנן
 

   ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

 רקנטי 96חדר 
 כאב חזה

 דר' יוסי ברגמן
 :משתתפים 

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 ילה אחמדחלי
 קולר הנד

  א' קבוצה
 אפידמיולוגיה

 דר' יעקב דרהייר
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1חדר , קרדיולוגיה, דר' יורי גולדברגשנה א': 
 רקנטי 96חדר , פתרון בעיות קליניותשנה ב': 
 דייכמן 09.חדר , הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  ,0..00.00-03 אולם גולדמןדר' תמירה פיינסילבר 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
מגמות שינוי של תרופות העומדות לרשות רופא המשפחה בישראל,  -ישיבת מחלקה

 אולם גולדמןדר' יוליה טרייסטר, פרופ' רוני פגל,
0..00-09.00 

 

CME-  ,09.00-00.00 אולם גולדמןמחלות ריאה כרוניות, איתור וטיפול בקהילה, דר' יורי זלדין 
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 ב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחהגוריון בנג-אוניברסיטת בן
 141.4..קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 קבוצה ד'

 פתולוגיה 00.חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 רנטגן

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
כה משפחתית הער

 מערכתית חלק א
 דר' שרגית גרינברג

 עו"ס טלי סמסון
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1חדר , יולוגיהדקרשנה א': 
 96חדר , עו"ס זיוית וורצמן, דר' הילדסהיימר, הערכה משפח מערכ חלק ב'שנה ב': 

 רקנטי
 דייכמן 09.חדר , הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  0..00.00-03 ולם גולדמןא, תפקודי כבד, דר' אלי טננבוים 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןהצגת מקרה, דר' אלון קרני,  -ישיבת מחלקה

 

CME-  ,0..09.00-00 אולם גולדמןחידושים בסוכרת, דר' אילנה הרמן 
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 שפחהגוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת מ-אוניברסיטת בן
 1141.4.קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 קבוצה ד'

 פתולוגיה 00.חדר 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 ה מוסאאבו גריב
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

 רקנטי 96חדר  
 קוצר נשימה

 דר' אנה ויינר
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 אפידמיולוגיה

 דר' יעקב דרהייר
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 00.90-00.00 מבחן סמסטר א'נה א': שנה ב': שנה ג': ש
 

 00.00-00.00 הפסקה
 

Update –  0..00.00-03 אולם גולדמן, עצירות, דר' ולנטינה סמיונוב 
 

 00..0-0..03 הפסקה
 

בריאות האשה הבדואית, דר' יוליה טרייסטר, פרופ' רוני פלג,  -ישיבת מחלקה
 אולם גולדמן

0..00-09.00 

 

CME-  ,09.00-00.00 אולם גולדמןדר' רוביו 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 44141.4קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 

 קבוצה ד'
 

 פתולוגיה 00.חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 עדאלריאטי ס
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 קרוליין 405חדר 
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 רנטגן

 :שתתפיםמ
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 דז'דהז'יטניצקי נ
 חטיב פואד

 חלייחל יוסף
 חליילה אחמד

 קולר הנד

  א' קבוצה
הערכה משפחתית 

 תית חלק אמערכ
 דר' שרגית גרינברג

 עו"ס טלי סמסון
 רקנטי .1חדר 

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 רקנטי .1, חדר , דר' יאן פרס, דר' ששון מנחם, דר' תמי פרוידמחקרשנה א': 
חדר  ,עו"ס זיוית וורצמן, דר' הילדסהיימר, הערכה משפח מערכ חלק ב'  שנה ב':

 רקנטי 96
 דייכמן 09.חדר , 'הכנה שלב אשנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update – 0..00.00-03 אולם גולדמן 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 רעה + פרופסיונליזם ברפואת המשפחה,  בשורהמסירת  -ישיבת מחלקה
 אולם גולדמןדר' רות קנאי, 

0..00-09.00 

 

CME- מסירת בושרה רעה + פרופסיונליזם ברפואת המשפחה , 
 דר' רות קנאי, אולם גולדמן

09.00-00..0 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן 
 5151.4 קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה,

 קבוצה ד'
 סורוקה 904

 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 עדאלריאטי ס
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

דר' ליאת לוביש דר' 
 דר' קירה לוין

 סורוקה 9.9
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

 אמצעי מניעה
דר' תמירה 

 פיינסילבר
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 ו עאבד אסמעילאב

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 אפידמיולוגיה

 דר' יעקב דרהייר
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 תיקהיאסין עא

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

00.00-00..0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 00.90-00.00 משוב על הקורסשנה א': שנה ב': שנה ג': 
 

 00.00-00.00 הפסקה
 

Update –  0..00.00-03 אולם גולדמן 
 

 00..0-0..03 הפסקה
 

 00-09.00..0 לדמןאולם גוהצגת מקרה , דר' אבירם דונסקי,  -ישיבת מחלקה
 

CME-  מטופל עםReflux ,09.00-00.00 אולם גולדמן, דר' נאוה גספר 
 



 21 

 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 151.4..קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 קבוצה ד'

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 :משתתפים

 'סאבו גריבה פרג
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 :משתתפים
 אבו גריבה מוסא

 אלשייך עומר
 בוטנקו סבטלנה

 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 רנטגן

 
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
הערכה משפחתית 

 מערכתית חלק א
 דר' שרגית גרינברג

  עו"ס טלי סמסון
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 באסלחליאלה 
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 קרדיולוגיהשנה א': 
 עו"ס זיוית וורצמן דר' הילדסהיימר, הערכה משפח מערכ חלק ב'שנה ב': 
 הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  ,0..00.00-03 אולם גולדמןדר' יהורם זינגר 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמן, וייס-הצגת מאמר, דר' עידית ארז -ישיבת מחלקה

 

CME –  ,09.00-00.00  אולם גולדמןלחץ דם עמיד לטיפול ויל"ד משני, דר' טליה וולק 
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0008001 
 כנס איגוד שנתי

אביב-ל, תדן פנורמה מלון
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן

 44151.4קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 
 

 קבוצה ד'
 תכנית מפורטת 

נשלחה 
 למשתתפים 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 אולג גרמן

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

 כאב
 דר' ולנטינה סמיונוב

 :משתתפים
 

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 אפידמיולוגיה

 דר' יעקב דרהייר
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 חטר גילש
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 פתרון בעיות קליניותשנה א': 
 פרמקולוגיהשנה ב': 
 הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  0..00.00-03 אולם גולדמן, סוכרת, פרופ' פסח שורצמן 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןהצגת מקרה: דר' דני צליחין, דר' מירטה גרינבאום, -ישיבת מחלקה

 

CME-  ,09.00-00.00 אולם גולדמןכלכלת בריאות, מר מיכאל מישורי, מנהל מחוז דרום 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 151.4.קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 קבוצה ד'

 חדר ישיבות
 פסיכיאטריה

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 :משתתפים
 אבו גריבה מוסא

 ראלשייך עומ
 בוטנקו סבטלנה

 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
הערכה משפח מערכ 

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
 

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
  ערכתית-הערכה משפ

 דר' שרגית גרינברג
 עו"ס טלי סמסון

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 ון בעיות קליניותפתרשנה א': 
 פרמקולוגיהשנה ב': 
 הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  0..00.00-03 אולם גולדמן, היפותיאואידיזם, דר' אסי סיקוראל 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןנודיע בהמשך,  -ישיבת מחלקה

 

CME-  ,09.00-00.00 אולם גולדמןנודיע בהמשך 

 
 
 



 25 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 4151.4.קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 קבוצה ד'
 חדר ישיבות

 פסיכיאטריה
 תכנית מפורטת 

נשלחה 
 למשתתפים 

 :משתתפים
 אבו גריבה פרג'ס

 ולימאןאבו עאבד ס
 אבו קרן שאדי

 אלטלקאת סמיח
 אלריאטי סעד

 גרמן אולג
 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

 כאב מיופציאלי
 באוםדר' מירטה גרינ

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 מחקר

 דר' תמי פרויד
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 פתרון בעיות קליניותשנה א': 
 פרמקולוגיהשנה ב': 
 הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –Hyperthyroidsm ,0..00.00-03 ולם גולדמןא , דר' אפרת הילדסהימר 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמן הצגת מקרה, פרופ' פסח שורצמן,  -ישיבת מחלקה

 

CME-  ,09.00-00.00 אולם גולדמןנודיע בהמשך 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 46151.4תעודה למתמחים ברפואת משפחה,  קורס

 קבוצה ד'
 חדר ישיבות

 פסיכיאטריה
 תכנית מפורטת 

נשלחה 
 למשתתפים 

 :משתתפים
 אבו גריבה פרג'ס

 אבו עאבד סולימאן
 אבו קרן שאדי

 אלטלקאת סמיח
 אלריאטי סעד

 גרמן אולג
 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 :פיםמשתת
 אבו גריבה מוסא

 אלשייך עומר
 בוטנקו סבטלנה

 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
הערכה משפח 

 מערכ חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 דקולר הנ

  א' קבוצה
  ערכתית-הערכה משפ

 דר' שרגית גרינברג
 עו"ס טלי סמסון

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 סקההפ 
 

 פתרון בעיות קליניותשנה א': 
 פרמקולוגיהשנה ב': 
 הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update –  ,0..00.00-03 אולם גולדמןדר' הוארד טנדטר ,כשל כליתי 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 לם גולדמןאוהצגת מקרה, דר' תמירה פיינסילבר,  -ישיבת מחלקה

 

CME- Hepatitis ,0..09.00-00 אולם גולדמן,דר' נאוה גספר 
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 כנס כאב

501001  
 

 אולם גולדמן
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 5141.4.קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 קבוצה ד'

 חדר ישיבות
 פסיכיאטריה

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  י חנןקרינאו

  ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

 אנמיה
 דר' אנטולי ברוטמן

 
 :משתתפים 

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 מחקר

 ,רוידפדר' פרס,דר' 
 דר' מנחם

 
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 פתרון בעיות קליניותשנה א': 
 פרמקולוגיהשנה ב': 
 הכנה לבחינה שלב א'שנה ג': 

0.90-00.00 

 
Update- 0..00.00-03 אולם גולדמן, דר' אלון קרני 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןנודיע בהמשך,  -ישיבת מחלקה

 

CME-  ,09.00-00.00 אולם גולדמןנודיע בהמשך 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן

 40141.4מתמחים ברפואת משפחה, קורס תעודה ל
 

 קבוצה ד'
 

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 :משתתפים
 אבו גריבה מוסא

 ומראלשייך ע
 בוטנקו סבטלנה

 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
הערכה משפח מערכ 

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 מערכ-הערכה משפחת

 דר' שרגית גרינברג
 עו"ס טלי סמסון

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 ון בעיות קליניותפתרשנה א': 
 סקסולוגיהשנה ב': 
 , דר' אבירם דונסקיפתרון בעיות קליניותשנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update- PMR  ,0..00.00-03 אולם גולדמן, דר' יוסי פולצ'ק 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןהצגת מקרה, פרופ' פסח שורצמן,  -ישיבת מחלקה

 

CME-  ,0..09.00-00 אולם גולדמןנודיע בהמשך 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 41141.4קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 קבוצה ד'

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
  פתרון בעיות קליניות

הפרעות 
פסיכיאטריות 

 ברפואה ראשונית
 טיאנודר' איגור מונ
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 אפידמיולוגיה

 דר' יעקב דרהייר
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף
 לחליאלה באס

 טסט צפנת
 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 פתרון בעיות קליניותשנה א': 
 סקסולוגיה שנה ב': 
 , דר' משה קופמןפתרון בעיות קליניותשנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update -  ,0..00.00-03 אולם גולדמן ,דר' סלמה וינשטוקאפילפסיה 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןנודיע בהמשך,  -ישיבת מחלקה

 

CME- 09.00-00.00 אולם גולדמן, נודיע בהמשך 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 5191.4את משפחה, קורס תעודה למתמחים ברפו

 
 קבוצה ד'

 חדר ישיבות
 פסיכיאטריה

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 :משתתפים
 אבו גריבה מוסא

 אלשייך עומר
 בוטנקו סבטלנה

 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

 חום
 דר' עליזה פורטוגז

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 אפידמיולוגיה

 פרוידדר' תמי 
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 פתרון בעיות קליניותשנה א': 
 ולוגיה סקסשנה ב': 
 , דר' ענבל פוקספתרון בעיות קליניותשנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
 Update- 0..00.00-03 אוסטיאופורוזיס, דר' יאן פרס 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 , דר' אפרת הילדסהימרהצגת מקרה, דר' נורי פלכנר -ישיבת מחלקה

 

CME- 0..09.00-00 ,נודיע בהמשך 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 0191.4.ורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה,ק

 
 קבוצה ד'

 חדר ישיבות
 פסיכיאטריה

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 :משתתפים

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 עדאלריאטי ס
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 דר' ליאת לובישדר' 
 דר' קירה לוין
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
 פתרון בעיות קליניות

 ירידה במשקל
 דר' יעקב פשטיצקי

 :משתתפים
 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 מחקר

, דר' פרס, דר' פרויד
 דר' מנחם

 :משתתפים
 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 עדינצר 
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 פתרון בעיות קליניותשנה א': 
 סקסולוגיהשנה ב': 
 , דר' תמירה פיינסילברפתרון בעיות קליניותשנה ג': 

00.90-00.00 

 
 00.00-00.00 הפסקה

 
Update-Tremor/Parkinson0..00.00-03 אולם גולדמן, , דר' בוריס פונצ'ק 

 
 00..0-0..03 הפסקה

 
 00-09.00..0 אולם גולדמןנודיע בהמשך,   -ישיבת מחלקה

 

CME-  09.00-00.00 אולם גולדמן, נודיע בהמשך 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 1191.4.קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 קבוצה ד'

 
 כנית מפורטת ת

נשלחה 
 למשתתפים 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 חולה מדומה

 דר' סלמה וינשטוק
 עו"ס מירב אלבז

 :משתתפים
 אבו גריבה מוסא

 אלשייך עומר
 בוטנקו סבטלנה

 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  נאוי חנןקרי

  ב' קבוצה
הערכה משפח 

 מערכ חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 חלייחל יוסף

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
הערכה משפחתית 

 מערכתית חלק א
 דר' שרגית גרינברג

 סוןעו"ס טלי סמ
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 00.90-00.00 בחינת סמסטר ב'שנה א': שנה ב': שנה ג': 
 

 00.00-00.00 הפסקה
 

 Update-CVA /TIA/ 0..00.00-03 אולם גולדמן, דר' בוריס פונצ'ק 
 

 00..0-0..03 הפסקה
 

 00-09.00..0 אולם גולדמןנודיע בהמשך,  -ישיבת מחלקה
 

CME-  0..09.00-00 אולם גולדמן נודיע בהמשך 
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 אות, המחלקה לרפואת משפחהגוריון בנגב, הפקולטה למדעי הברי-אוניברסיטת בן
 45191.4קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 
 קבוצה ד'

 חדר ישיבות
 פסיכיאטריה

 תכנית מפורטת 
נשלחה 

 למשתתפים 
 משתתפים:

 אבו גריבה פרג'ס
 אבו עאבד סולימאן

 אבו קרן שאדי
 אלטלקאת סמיח

 אלריאטי סעד
 גרמן אולג

 וולקני רחל

 ג' קבוצה 
 בלינט

 ת לובישדר' ליאדר' 
 דר' קירה לוין
 :משתתפים

 אבו גריבה מוסא
 אלשייך עומר

 בוטנקו סבטלנה
 נאסר סאלח
 עמר שמעון

  קרינאוי חנן

  ב' קבוצה
הערכה משפח מערכ 

 חלק ב'
 דר' הילדסהיימר

 עו"ס זיוית וורצמן
 :משתתפים

 אבו האני אוסאמה
 אבו עאבד אסמעיל

 גנאיים איאד
 ז'יטניצקי נדז'דה

 חטיב פואד
 ל יוסףחלייח

 חליילה אחמד
 קולר הנד

  א' קבוצה
 מחקר

דר' פרויד, דר' מנחם, 
 דר' פרס

 
 :משתתפים

 אבו האני פאדי
 אבו האני רים

 אלחממדה זיאד
 אלעאובדה סאפא

 אלסייד אסעד
 בן נאסר יוסף

 חליאלה באסל
 טסט צפנת

 ינושקינה יאנה
 יאסין עאתיקה

 נצר עדי
 עובדיה רחל

 שחטר גיל
 

 
00.00-00..0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-00.90..00 הפסקה 
 

 00.90-00.00 משוב על הקורסשנה א': שנה ב': שנה ג': 
 

 00.00-00.00 הפסקה
 

 Update- HIV 0..00.00-03 אולם גולדמן, , דר' ענבל פוקס 
 

 00..0-0..03 הפסקה
 

 00-09.00..0 אולם גולדמןנודיע בהמשך,  -ישיבת מחלקה
 

CME-  09.00-00.00 אולם גולדמןנודיע בהמשך 
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 גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לרפואת משפחה-אוניברסיטת בן
 קורס תעודה למתמחים ברפואת משפחה, 

 

.111.4 
 

 , הצגות מחקריום עיון חטיבתי
 וסיום השנה 

 
 
 


