
לפרטים: אופקים תיירות וכנסים בע"מ
chen@ofakim.co.il :מח' הרשמה: 03-7610897, אימייל

קבלת החלטות בעולם עתיר מידעקבלת החלטות בעולם עתיר מידע

מצפות לראותך:
)IDESG( ועדת ההיגוי של הקבוצה הישראלית לחינוך טיפולי בסוכרת ובמחלות כרוניות

ד"ר אילנה הרמן בהם, ד"ר ג'ואל זינגר, ד"ר רונית קלמנוביץ דיקשטין, 
אורית ויזינגר, רחל מאיר, מלכה קמינסקי ודבורה אורבוך

ֶאן ֵדן ִדינֹו בּום!

תכנית הסדנה
מוצאי שבת 29/11

הגעה למקום וקבלת חדרים  20:00
החלטות ואלתור בריקוד הפלמנקו מלוות בתחושת היחד, היופי, הקצב,   21:00-22:30

 ההתרגשות והרגע
 רעות להב, רקדנית פלמנקו ומורה לבלט ופלמנקו )לבא בבגדים נוחים(

יום א' 30/11
הליכה   07:15

ארוחת בוקר   08:30
למה החלטתי לבוא לסדנה?  09:00-09:15

החלטות המשפיעות על כולנו - כיצד מחליטים בוועדת הסל?  09:15-10:00 
פרופ' אבי פורת, מנהל מכון מכבי לחקר שירותי בריאות

הפסקה  10:00-10:30
מאזן החלטה ומסוגלות עצמית כגורמים משפיעים על החולה הכרוני   10:30-12:00

 בקבלת החלטות לפי המודל הנרטיבי
ד"ר משה מישעלי, פסיכולוג מומחה

תרגול  12:00-13:00
ארוחת צהריים  13:00-14:00

תגובות הגוף ושפת הנפש כבסיס ללקיחת החלטות?   14:00-15:00 
לימור בר נוי, מלווה תהליכי ריפוי

תרגול נומורולוגיה ומודעות ככלים לסיוע בקבלת החלטות    15:00-16:00 
לימור בר נוי

הפסקה  16:00-16:30
)לא רק( אני מחליט עלי! היבטים תרבותיים בקבלת החלטות בטיפול –   16:30-17:30

מיכל שוסטר, יועצת לכשירות תרבותית ונגישות לשונית
ארוחת ערב  19:00-20:00

תרגול טאי צי וצ'יקונג   20:30 
 אלי כהן מייסד שיטת דרך הדרקון

יום ב' 1/12
הליכת הנסיכה עם אלי כהן  07:15

ארוחת בוקר  08:30
תו הרגע  09:00-09:15

דורשי שלומי האם תמיד רואים עין בעין איתי? אתיקה רפואית והחלטות   09:15-11:00
 פרטניות

פרופ' אלן ג'וטקוביץ, מנהל מרכז יעקובוביץ לאתיקה רפואית יהודית 
הפקולטה למדעי הבריאות אונ' בן גוריון והמרכז הרפואי סורוקה

הפסקה  11:00-11:30
החלטות במצבים שונים - סיפור מטופל  11:30-12:30

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה  12:30-14:30
למצוא אי של שקט - באי השקט - מגבלת זמן כגורם החלטה  14:30-16:00 

יפעת מזרחי, עובדת סוציאלית ויועצת ארגונית
הפסקה  16:00-16:30

עדכון בתהליך הכרה במחנכי סוכרת  16:30-17:00 
ד"ר אורלי טמיר, חוקרת ומנהלת מיזם עוצמה

קבלת החלטות ניהול טיפול על פי מדד איכות חיים  17:00-18:00 
ד"ר אורלי טמיר

ארוחת ערב  19:00-20:00
בריאות אופטימית ושמחת חיים  20:30-22:00 

 ד"ר דינה איזן, מומחית ברפואת משפחה ומרצה בנושאי בריאות אופטימית

יום ג' 2/12
הליכה  07:15

ארוחת בוקר  08:30
תו הרגע  09:00-09:15

הסוכרת שלי ואני - קבלת החלטות אישיות בניהול סוכרת  09:15-10:45 
גב' מיה להב, פסיכולוגית בהתמחות רפואית - מ.ר. רבין - בי"ח בילינסון

הפסקה  10:45-11:15
Demand-Mode קבלת החלטות לניהול תהליך מורכב לפי מודל  11:15-13:00 
ד"ר הדס וינברגר PhD, היחידה לטיפול נמרץ כללי, בי"ח בלינסון

סיכום הכנס  13:00-13:15
נסיעה טובה ובטוחה

* ייתכנו שינויים בשעות ו/או תכנים

סדנה אינטר-אקטיבית על לקיחת החלטותסדנה אינטר-אקטיבית על לקיחת החלטות
מוצאי שבת 29/11/2014 עד 2/12/2014 בצהריים

אירוח ב- C HOTEL בנווה אילן


