
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשפ"ב   /מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

והקניית   פיתוח יכולת לאבחן מצבי בריאות שונים -במגמת "מערכות בריאות"  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

  ידע זה לתלמידים בדרכי למידה מגוונות, יצירתיות וחדשניות.

    231275  –ש'  8קוד תקציבי 
 231437 – ש' 22קוד תקציבי 

 4859: מבוסס מתווהקורס 

   רציונל: 

גיוון הלמידה בטכנולוגיות שונות ואסטרטגיות  תוך כדי קליני , מיומנויות חדשות, וניתוח מצבים בריאותיים,  קניית ידע ה

  .למידה חדשות

 במפגש עם אנשי צוות רפואי, חשיפה למחקרים וחידושים בתחום הרפואה.  

בעבודת הגמר חיזוק הקשר בין רכישת ידע לבין חינוך לערכים במפגש עם מטופלים ומשפחותיהם, בסיורים 
 בבתיה"ח ובהתנדבות על אמבולנסים. 

   בדרך ביצוע מטלת תלקיט/ שאלות חקר/ מטלת ביצוע. 30%הטמעת הערכה חלופית 

 מטרות:
 פיתוח יכולת לאבחן מצבי בריאות שונים עם סימנים ותסמינים זהים. .א
 עדכניים בקליניקה של מדעי הבריאות. וחידושים חשיפה  למחקרים    . ב
 להכרת טכנולוגיות חדישות ברפואה, מחקרים ומפגשי מורים לפיתוח מקצועי. ווירטואליים סיורים   -יישום     . ג
   –שילוב הוראה והערכה דיגיטלית   .ד

 . שימוש בכלי הערכה חלופית דיגיטלית במדעי הבריאות  1
 באמצעות מודל.  בתכנית הלימודיםהוראת הנושאים הקליניים שילוב .  2
 .  מידענות דיגיטלית בשרות הרפואה. 3

 

 מורי  מגמת "מערכות בריאות" בדרום, במרכז, בצפון ובירושלים.  : קהל היעד

  בזום.  –, חלק מההשתלמות פרונטליות ובחלקה +ציון ש' לגמול השתלמות 30 : היקף ומבנה הקורס 

  בזום פרונטליים ומפגשים   6  :מס' מפגשים

  לא קבוע, יקבע בהתאם למרצה  : יום הקורס

  05/12/2021  : מועד פתיחה

  החוליםבהתאם להמלצת בתי רופאים שונים,   הקורס: מרצה 

פי דרישות -משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על 80%חובת נוכחות לפחות  :דרישות הפיתוח המקצועי 

 ההשתלמות

 : מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צוות רפואי. מחקרים וחידושים בתחום הרפואה במפגש עם 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  :ראשי פרקים עיקריים

 הלימודים במדעי הבריאות.  לתוכניתהרצאות רופאים בנושאים ייחודיים שיש להם נגיעות  .1

 הטמעת השימוש במודל ובמחשוב.  .2

 ריאות שימוש בכלי הערכה חלופית דיגיטלית במדעי הב  .3

 

 .טקסט להזנת כאן  הקש  או לחץ

 :בשירות הפדגוגיהטכנולוגיה 

ארגון הסביבה בתחילת השנה היא קריטית למעבר.   . MOODLE – משתמשים במערכת ה ובמרכזי הפסג"ה אנ

. הודעה לקראת המפגש הראשון  וןהראש  ולהשתמש בסביבה החל מהמפגש צריכים להכיר והמרצה הלומדים 

 לחצו כאן לבחירת עיצוב לסביבת המודל .        תשלח מהמודל ע"י המרצה

 

 : פירוט המפגשים

חשוב שהסילבוס בלמידה מרחוק . מתכננים למידה מרחוקעל אחת כמה וכמה כאשר . בניית סילבוס הינה אמנות

  כלים טכנולוגיים בימוש תוך ש מענה לשונות הלומדיםוייתן   (תוך ראיית המכלול של תכני הקורס) יהיה עשיר ומגוון

תכנון המפגשים   .לומד עצמאישל טיפוח מיומנויות ותהליך משמעותי של הבניית ידע  להוראה וללמידה ויאפשר

 .סינכרונית-מפגשים המשלבים למידה סינכרונית וא 10  .הוראה היברידית/מתבסס על תפיסת הלמידה

 

בתקופת  המשפחתית והפניות  הנגישות לאמצעים טכנולוגייםבמהלך כתיבת הסילבוס יש לקחת בחשבון כי  

 (בדומה ללומדים במוסדות החינוך)בעובדי ההוראה הלומדים גמישות והתחשבות מחייבת מגפת הקורונה /חירום

  (שעות אקדמיות ביומן 2ייחשב )בפועל  שעות 1.5-2 סינכרונייםחמישה מפגשים  מקסימוםניתן לקיים עד ולכן 

המשלבים דרכי הוראה ולמידה ( שעות אקדמיות  4סינכרוני עד -היקף מפגש א)סינכרונים - וחמישה מפגשים א

 .ה" ניתן להתייעץ עם צוות הפסג  .מגוונים

 

אך גם ( סינכרונים-אאו /נים וומפגשים סינכרצורת )הגמישות צריכה לבוא לידי ביטוי במבנה הכולל של הקורס  

 .בכל מפגש ומפגש 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHZdPeXmJEGn_j7S9VLVl2ble6LxagtOvYAb1DyAwlFUNzEwWTRHRk1WRzE3TUdQNFBDTUZEOTVMUy4u


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפגשים    2סינכרוני + -מפגש א 1+   םמפגשים פרונטליי 3  :מפגשים  שישהההשתלמות בנויה מ :פירוט המפגשים
 . דרכי הוראה ולמידה מגווניםם ברפואה ושילובם בעדכוניהמשלבים ,  סינכרוניים

 
 

    05/12/2021  תאריך מפגש:  -למורים בצפון   מפגש ראשון

     פרונטלי:מפגש ההוראה   מסגרת •

 ודיון  יםת רופא והרצא (:ועוד  כתיבה, יצירהמשח', דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון,  •

       14:00 - 8:00  (:או טווח ימים )שעת פתיחת וסיום המפגש   למידהזמן  •

 ש'  8   שעות : סך  •

 קרדיולוג ופולמונולוג מקופ"ח כללית  שם המרצה:  •

 COPD - אירוע מוחי ו    נושאים במפגש: •

 

    16/01/2022   תאריך מפגש:  - בדרוםלמורים   שנימפגש 

     פרונטלי:מפגש ההוראה   מסגרת •

 ודיון  יםת רופא והרצא דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד (: •

       14:00 - 8:00  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 ש'  8   סך שעות :  •

 ביה"ח סורוקה ב"ש  - ונוירולוג קרדיולוג    שם המרצה:  •

 אירוע מוחי מבחינה קרדיולוגית, נוירולוגית והמטולוגית.     נושאים במפגש: •

   17/01/2022  תאריך מפגש: -  לישימפגש ש  

  : מפגש סינכרוניההוראה  מסגרת •

 הרצאת אימונולוג  )הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד (:דרכי למידה במפגש  •

       19:00-21:15  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 ש'  3   סך שעות :  •

 רופא אימונולוג מביה"ח   שם המרצה:  •

 מחלות אוטואימוניות:  אימונולוגיה קלינית.    נושאים במפגש:
 

   27/02/2022תאריך מפגש: - רביעימפגש 

 סינכרוני  -א מפגש , סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

 הכנת מטלה  דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד (: •

       19:30-21:45  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 ש'  3   סך שעות :  •

 מורי המגמה שם המרצה:  •

על    30%בנושאי מדעי הבריאות  ומערכי שיעור  עדכניים   קריאת מאמרים –הכנת מטלה   נושאים במפגש: •

 מנת שלא תהיה חזרה על הנושאים, המורים מתבקשים לשלוח אלי את הנושא לאישור. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  17/03/2022 תאריך מפגש: חמישימפגש 

   פרונטלי : ההוראה   מסגרת •

 ודיון  הרצאה   (:ועוד  דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה •

   זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 'ש 6 סך שעות :  •

 מביה"ח מאיר כ"ס   -. קרדיולוג 2. גסטרואנטרולוג   1  שם המרצה:  •

השפעה על המוח, כיצד נעשית דטוקסיפיקציה ע"י   –שחמת הכבד ואלכוהול . 1  נושאים במפגש: •

 . שיקום לב לאחר אירוע לבבי ע"י צוות רב מקצועי.  2  הכבד?   שילוב של גסטרואנטרולוגיה ונוירולוגיה.

 06/04/2022 :  תאריך מפגש -שישי מפגש 

 סינכרוני , סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

 הרצאה ודיון עם המורים    (: ועוד  דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה •

      19:30-21:45  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 ש' 2   סך שעות :  •

   ציפי עמית  שם המרצה:  •

 .הצגת מטלות סיום נבחרות ע"י  המשתלמים : נושאים במפגש  •

 לא? ם הסינכרונייכיתה וירטואלית למפגשים האם נדרשת הזמנה של 

 :פירוט תהליכי הערכה

  תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. 

במהלך הקורס   בלבד סינכרונים -האבמפגש הניתנת  ה מטלמהמטלה הסופית תהא מורכבת 

והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות  והמשקפות את תהליכי ההוראה 

במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון  

 .הכולל

אשר יחד ירכיבו את הציון  בתכנון  הסילבוס יש להחליט מראש על מספר המטלות המצטברות במהלך הקורס 

  (.בסביבת המודל תסייע לך בחישוב הציון באופן אוטומטיעדכון  ) הסופי

 ."נדרשת הגשת מטלה שהיא חלק ממטלת הסיכום" ציינו בכותרת של המפגש 

 

הנחו את , במנות קטנות וקבלת ההתייחסות שלכם להמשך, במקביל להגשת המטלות  המצטברות  !שימו לב 

ביומן למידה זה הם יוכלו גם לתקן בעקבות . המטלות שהגישו במודלשל כל ( קובץ אחד) יומן למידה הלומדים לנהל 

הלומדים צריכים להגיש את מכלול המשימות בקובץ אחד וזאת לאור דרישה של  , בסוף הקורס. הערות/תגובות

   .דוגמאות 3אגף השתלמויות להגשת  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המנחה יגיש  למרכז  עד למועד המפגש האחרון בקורס.  (OODLEMבאתר מלווה קורס ) יש להגיש את המטלה

  עד כשבוע /שבוע וחצי  לאחר מועד קבלת המטלות לבדיקהמטלות לדוגמא  3הפסג"ה ציונים + 

 

  ומועד הגשת כל חלק. חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל יש לציין את לכל רכיב במטלה,  -בניית מחוון

 

 17/03/2022מועד הגשה   יבחר את אחת המטלות, מוריםכל זוג  -70%מטלה ראשונה 

       70%אחוז הציון:  מערך שיעור, כולל 30%י מדעי הבריאות מאמר בנושא מחקר או טיפול חדשני בנושא סיכום   .1

 06.04.2022  –30%  שנייהמטלה 

       . במפגש סינכרוני, ע"י המשתלמים,הצגת מערכי השיעור 

   ומועד הגשת כל חלק. חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל יש לציין את לכל רכיב במטלה,  -בניית מחוון

 

 17/03/22מועד הגשה:      70%אחוז הציון:      1מטלה 

 הצגת המטלה עפ"י קריטריונים מובנים      2מטלה 

 .טקסט להזנת  כאן הקש או לחץ

 : ביבליוגרפיה
 
   .ארצי הד הוצאת .השלם הרפואי המדריך מרק  ,(2011)ר ,ברקוב .1

 . הוצאת ידע ספרות אקדמית בע"מ.10, ברונר וסודראת המרוכז. מהדורה  סיעוד פנימי כירורגי( 2005ג'ונסון, ג', י. ) .2

    .דיונון , הוצאת14. מהדורה הפנימית הרפואה עקרונות ,(2011) ,הריסון .3

 .המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים - , הוצאת הטכניון  היבטים בריאותיים -הדם הלב וכלי  (,1995), מ, וליצקר .4

  .עובד עם הוצאת. תזונה,פיזיולוגיה,אנטומיה ,ותפקודו הגוף (,1997 .(י,ושפירא .ע,זוהר .5

 ספרות אקדמית בע"מ. . הוצאת ידעאנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם(  2019זוסמן, א. ) .6

 ספרות אקדמית בע"מ.  , הוצאת ידעקרדיולוגיה, מדריך וושינגטון ( 2008) זיו, פ. .7

 , מהדורה חמישית הוצאת ידע המדריך השלם לפרמקולוגיה(  2013מזרחי, י. )  .8

 , הוצאת דיונון.  עקרונות בכירורגיה( 2000קויפמן , צ. ) .9

    ידע ספרות אקדמית בע"מ. הוצאת , עריכה עיקריות למחלות המרוכז הרפואי המדריך(  2012) .בר .ד-גדל  ח.  שצמן .10

 תמיר.    הוצאת ,האדם גוף של ופתולוגיה אנטומיה  (2010)ע.,תמיר .11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alastair Innes .J (2020) Davidson's Essentials of Medicine. 3rd edition,   הוצאת ידע ספרות

 אקדמית בע"מ.  
 

2. Sleisenger and Fordtran's (2020) Gastrointestinal and Liver Disease- 2 Volume Set : 

Pathophysiology, Diagnosis, Management  11th edition   .הוצאת ידע  ספרות אקדמית בע"מ . 
 

3. Speroff's (2019) Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 9th edition/  ידע   הוצאת 

 ספרות אקדמית בע"מ. 
 

4. Robbins and Cotran (2020) Pathologic Basis of Disease. 10th Edition,   ידע ספרות הוצאת 

 אקדמית בע"מ

 
5.  Roger Simon, David Greenberg & Michael Aminoff (2018) Lange Clinical Neurology      9th 

edition    הוצאת ידע ספרות אקדמית בע"מ  

 
6. Vinay Kumar , Abul K. Abbas Nelson Fausto Robbins and Cotran(2020) Pathologic Basis of 

Disease .10th edition  .הוצאת ידע  ספרות אקדמית בע"מ     
 

 
 :בליוגרפיהבי

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 
 

 :(כולל מספר ת.ז.)רקע מקצועי בקצרה  אודות המרצה

 לאחר כל מפגש.  – ש יוג
 רופאי בתיה"ח

 מרכזת ההשתלמות. –ציפי עמית 

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

