
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

הקניית כלים ללימוד הקליניקה בשיטות טכנולוגיות   –במגמת "מערכות בריאות"  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

      למטופלים.  להעלות רעיונות יצירתיים בסיוע יכולת הידע  הנלמד והקניית ה  םיישו  .מתקדמות ומגוונות

 .טקסט להזנת  כאן הקש או  לחץ: מבוסס מתווהקורס 

   רציונל: 

 בשיטות חדשניות.   ת הקליניקהלהוראהקניית כלים  (1

 שיתוף המורים בעבודת צוות והטמעת עבודת הצוות לתלמידים.   (2

 יצירת סביבה לימודית המאפשרת יישום הלמידה ע"י סיורים והרצאות רופאים בביה"ח. (3

 מטרות: 
 

 פיתוח יכולת להשתמש בשיטות הוראה חדשניות, ושיטות טכנולוגיות מתקדמות.  .א
  להכרת טכנולוגיות חדישות ברפואה, מחקרים ומפגשי מורים לפיתוח מקצועיווירטואליים סיורים   -יישום     . ב

 ושיתוף חומרי למידה מתקדמים. 

 .יצירת סביבת לימודים שיתופית משוכללת, המאפשרת הכשרה מעשית והתנסות   . ג

 בביצוע עבודת הגמר   בסיוע למטופלים במחלות השונות ,  פיתוח יצירתיות  .ד
 . הטמעת מיומנות העבודה בצוות של כל אחד מהתלמידים .ה

   . 
 

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

  . פרונטלי –ובחלקה   בזוםההשתלמות  רוב, +ציון ש' לגמול השתלמות 30 : היקף ומבנה הקורס 

  פרונטליים  ו  בזוםמפגשים  10  :מס' מפגשים

  יתכנו שינויים בימי ההשתלמות  : יום הקורס

  08/11/2022  : מועד פתיחה

 בנושאי הלימוד במדעי הבריאות ומערכות רפואיות.  ומורי המגמה המומחים רופאים   הקורס: מרצה 

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

 ההשתלמות

 : מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 והקניית דרכי למידה וטכנולוגיות חדשניות.  צוות רפואיחידושים בתחום הרפואה במפגש עם 

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

 .במסגרת לימוד מדעי הבריאותשילוב דרכי למידה חדשניים  .1

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצירת שיתופי פעולה בין המורים.  .2

 התנסות בטכנולוגיות חדשניות בלמידת הערכה החלופית. .3

 הרצאות רופאים בנושאים ייחודיים שיש להם נגיעות לתוכנית הלימודים במדעי הבריאות.  .4

 

 : פירוט המפגשים

   סינכרונייםמפגשים  7+  םסינכרוניי-א ים מפגש 2   :מפגשים  עשרה ההשתלמות בנויה מ
דרכי הוראה ברפואה ושילובם בבטכנולוגיות ומחקרים חדשים ם עדכונימשלבים המפגשים  .  מפגש פרונטלי1 +

 . ולמידה מגוונים 
 
 

    08/11/2022  תאריך מפגש:  -למורים   מפגש ראשון

 סינכרוני:מפגש ההוראה   מסגרת •

   . שיתוף המורים ודיון   ה,הרצאת מורה מומח (:ועוד  כתיבה, יצירהמשח', דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון,  •

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

 ש'  3   שעות : סך  •

 ד"ר גלית שרם   שם המרצה:  •

 צנתור לב ואקו לב. ב  ויישומםלמידה חדשנית   – קרדיולוגיה    נושאים במפגש: •

 

    15/11/2022  : תאריך מפגש -  למורים  שנימפגש 

 סינכרוני:מפגש ההוראה   מסגרת •

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

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

 ש'  3   סך שעות :  •

   חסיה קדם   שם המרצה:  •

בסיורי התלמידים   םהכרת מעבדות עם טכנולוגיות מתקדמות ויישומ –  המטולוגיה ומערכת הלימפה נושאים במפגש: •

      בביה"ח.

   06/12/2022  תאריך מפגש: -  לישימפגש ש  

  : מפגש סינכרוניההוראה  מסגרת •

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

       19:00-20:30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 ש'  2   סך שעות :  •

  ד"ר גלית שרם  שם המרצה:  •

במחלקת דיאליזה כולל הרצאת  לתלמידים סיור  תכנון  היבטים בהוראה חלופית, סיכום -נפרולוגיה .   נושאים במפגש: •

 נפרולוג. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   03/01/2023תאריך מפגש: - רביעימפגש 

 .טקסט להזנת כאן  הקש  או   לחץסינכרוני  : מפגש ההוראה  מסגרת •

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

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

 ש'  3   סך שעות :  •

 ד"ר גלית שרם  שם המרצה:  •

הוראה חלופית,   באנדוקרינולוגיה,  המחשה של השפעות הדדיות במחלות השונות -  אנדוקרינולוגיה  נושאים במפגש: •

 הכולל סיפור מקרה.  רופאהרצאת ,במרפאת סוכרת  לתלמידים סיור תכנון 

   : 

  10/01/2023 תאריך מפגש: חמישימפגש 

 . נדרשת הגשת מטלה שהיא חלק ממטלת הסיכום  -  סינכרוני-א  : ההוראה   מסגרת •

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

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

 'ש 3 סך שעות :  •

 ציפי עמית  שם המרצה:  •

 שאלות מקוריות  מכל אחת מהקליניקות של המערכות הנ"ל:  4 :למודל כל מורה משתלם, יכין  נושאים במפגש:
)הצעות לקליניקות ישלחו לפני ביצוע המטלה, על מנת   ניקוד לכל השאלות ושאלות פתוחות, כולל מחוון   2שאלות סגורות, +  2 

  שיהיו מגוון שאלות מהקליניקות השונות(. 

 

 07/02/2023 :  תאריך מפגש -שישי מפגש  •

 סינכרוני  : ההוראה  מסגרת •

ויצירת   ת מומחה תוך שיתוף המורים הרצא (: ועוד  עיון, משח', כתיבה, יצירהדרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון,   •

   .שיעור חוויתי 

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

 ש'  3   סך שעות :  •

   חסיה קדם  שם המרצה:  •

, דגש  בסיוע למטופלים במחלות השונות פיתוח יצירתיותהיבטים לוגיסטיים,  -  עבודת הגמר :נושאים במפגש  •

 . בדגש על התייחסות אישית לכל תלמיד על דרכי התקשורת עם התלמידים 

 

 14/02/2023 :  תאריך מפגש -י ביעמפגש ש  •

 .נדרשת הגשת מטלה שהיא חלק ממטלת הסיכום ,  סינכרוני-א : ההוראה   מסגרת •

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

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

 ש' 3   סך שעות :  •

   ציפי עמית  שם המרצה:  •

 . הגשת מטלת סיכום במודל: סיפור מקרה מקורי משולב מערכות עם ארבע שאלות, כולל מחוון :נושאים במפגש  •

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/02/2023 :  תאריך מפגש -מפגש שמיני  •

 סינכרוני  : ההוראה  מסגרת •

דרכים שונות בביצוע   והצגת שיתוף המורים  דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד(:  •

 .   עבודות הגמר 

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

 ש' 3   סך שעות :  •

   חסיה קדם  שם המרצה:  •

הקניית דרך עבודת הגמר: המשך דיון בנושא, ניהול ראיונות, הפעלת כל התלמידים,  :נושאים במפגש  •

 ובחינה של עבודות מאושרות ושאינן מאושרות. רפואיים, -מדעיים סיכום מאמריםל

 

 14/03/2023: תאריך מפגש -י תשיעמפגש  •

 סינכרוני  : ההוראה  מסגרת •

 תוך שיתוף המורים.   ה ודיוןהרצא משח', כתיבה, יצירה ועוד(: דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון,  •

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

 ש' 3   סך שעות :  •

   ד"ר גלית שרם   שם המרצה:  •

 .מפגש מסכם, כולל הצגת מטלות הסיכום, דיון, שאלות ועוד  :נושאים במפגש  •

 

 28/03/2023 :  תאריך מפגש - עשירימפגש  •

   פרונטלי : ההוראה  מסגרת •

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

      09:00-13:00  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 ש' 4   סך שעות :  •

 בהובלת ציפי עמית  מביה"ח מאיר בכ"סרופאים מומחים   שם המרצה:  •

 . שחמת הכבד והקשר אל המוח, רפואת ריאות זעיר פולשנית וסיור בחדר מיון ילדים,   :נושאים במפגש  •

 

 

  :פירוט תהליכי הערכה

 06/04/2022מועד הגשה   יבחר את אחת המטלות, כל זוג מורים -70%מטלה ראשונה 

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

     "30%בנושאי "מדעי הבריאות  -כל זוג מורים יכין מטלת ביצוע/תלקיט/שאלת חקר      או מבנה מערך שיעור    

       . 30%  - במפגש סינכרוני, ע"י המשתלמים,או המטלה הצגת מערכי השיעור  .2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 10/01/2023מועד הגשה:      50%אחוז הציון:      1מטלה 

 14/03/2023מועד הגשה:      50%אחוז הציון:       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  בריאותייםהיבטים  -הלב וכלי הדם (,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.  – יוגש 

 מרכזת ההשתלמות. –ציפי עמית 

https://pop.education.gov.il/
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