
 סיכום ההרצאה – 61למרץ  03 –סמינריון פקולטי 

 

 שלום רב,

לסמסטר ב' תשע"ו, של  השניההתקיימה הפגישה  6361מרץ ב 03-היום, יום רביעי, ה 

מפקד , אל"מ יעקב מנדלוביץסמינריון הפקולטה למדעי הבריאות. ההרצאה הועברה על ידי 

 . מובילים בחינוך רפואי" -"מובח"רנושא: , ב63בה"ד 

מפקד על כל קורסי החובשים, הפרמדיקים, הרופאים וכלל סגלי רפואה אל"מ מנדלוביץ 

כיהן בבה"ד בעבר כמדריך בקורס חובשים, מפקד קורס חובשים, קצין הדרכה . בצה"ל

אייה רבת שנים על . הוא בעל רבאמצעות מחשב ועוד תפקידים רבים ומגוונים בחיל הרפואה

בקורסים ובהשתלמויות ההמשך באמצעות  ת המובח"ראת מימוש תפיס, ומוביל 63בה"ד 

  פרויקטים חדשניים ואמצעי הדרכה מתקדמים.

 

 להלן סיכום ההרצאה: 

נלמדים קורסים מעשיים רבים, ביניהם קורסי חובשים, סייעות שיניים, קורס  63בבה"ד 

עם  פראמדיקים צבאי. כמו כן, בבה"ד נערכות השלמות מקצועיות לרופאים. הבה"ד מתמודד

אתגר רציני: איך כדאי ללמד את המודרכים הצעירים? איך להתאים את הלמידה ל"דור 

. הדור הותיק נחשב מקובע יותר, ולעומתו הדור הצעיר נחשב סקרן Z-, וX ,Y-הצעיר", דור ה

ומעיז יותר. מתוך אתגר זה צמחה גישת המובח"ר, ששמה דגש על שיטות הוראה חדישות 

 , חינוך רפואי מודרני ורלוונטי. ומתקדמות

כיתות ממוחשבות, המאפשרות הן למידה והן בחינה מול מחשב. בין האמצעים המוזכרים: א. 

ב. אולמות חכמים המאובזרים בשולחנות עגולים המאפשרים ישיבה קבוצתית, ודיון משותף 

חומר מוקרן בסוגיות שונות, המדריך מסתובב בין השולחנות, ומתפעל מספר מסכים, כך שה

בכל פעם על מסך אחר )שומר על קשב וערנות(, כולל מקרני תלת מימד )הכיתות מאובזרות 

מאפשר למרצה לשאול שאלה ולכלל החיילים  –במשקפיים מיוחדים(. ג. מערכות הצבעה 

 לענות נכון / לא נכון )מאפשר גם לבדוק לאחר ההרצאה מה דיוק בתשובות של כל חייל(. 

בפלטפורמות למידה חדישות, בהן א: מרכז סימולציה חדשני ביותר, נעשה שימוש גם 

המדמה סביבה קרבית, ומאפשר תרגול עם "בובות חכמות" שמגיבות באופן מלא, ב. מציאות 

חייל מרכיב משקפיים מיוחדים, ועל בובה מוצמדות מדבקות המדמות פציעות  –רבודה 

תכנת מחשב המאפשרת עבודה מרחוק )מהבית(, מעיין "משחק"  – Second life, ג. שונות

מחשב קבוצתי תחת הדרכה. מאפשר חסכון בימי מילואים, ג. שולחנות חכמים שפותחו 

, מאפשר לדמות כניסה wiiבצה"ל ועובדים באמצעות מסכי מגע ובטכנולוגייה כמו במשחק 

שונים )למשל, בנושא אלרגיה,  למבנה, כיבוש יעד, ד. סרטוני אנימציה המלמדים תחומי דעת



פציעות הדף וכיוב'(, תורמים רבות לריכוז, הקשבה ולמידה, ה. שימוש במדפסות תלת מימד 

 להדרכה. 

ובו  מידע רפואי רב,  wiki-medicבנוסף, מדור טי"ל )טכנולוגיות ייעודיות להוראה( יצר אתר 

לחיילים  מצולמים, המאפשרים)מדור טיל( ובו שיעורים  youtubeספרים דיגטליים, וערוץ 

שיעורים אלו נגישים באופן מלא ברשת. כל סרטון של שיעור מחולק . השלים חומר שהפסידול

קיימות לפרקים, וניתן להדפיס את עיקרי השיעור, יש אפשרות לתרגום לשפות שונות. 

 אפליקציות שונות המאפשרות לבנות מעיין "חידונים" על חומרי הלימוד. 

הטנולוגיה המתקדמת מהווה תחליף למרצה? האם הפראמדיקים כיום טובים  אם כך, האם

יותר מאלו שהיו בעבר? אכן אחוז הפציעות בשנים האחרונות נמצא בירידה, והרפואה טובה 

יותר בכל הנוגע לטראומה, חרום ולחימה. העובדה שדור הלומדים השתנה, הוא מעיז יותר, 

מחייבת שינוי של אמצעי ההוראה. ובכל זאת, אמצעים  בעל יכולות טכנולוגיות גבוהות יותר,

כל אלו מוקנים על ידי  –מתקדמים אלו אינם תחליף לערכים כמו יושרה, מנהיגות, הוגנות 

       המפקדים בשטח.  

 

      נכחו בהרצאה:

  פרופ' רות בירק. - דיקאנית הפקולטה

, ד"ר שמואל שפרינגר, ד"ר אורית ד"ר צבי קוז'ולד"ר תמר יעקב,  - המחלקה לפיזיותרפיה

  ., ד"ר אלון רבין, גב' נעה רפאלי בארנועה בן עמיעליון, פרופ' מאיר לוטן, ד"ר 

גנות, פרופ' יוסי ווייס, פרופ' -ד"ר עו"ד רחלי ניסנהולץ - המחלקה למנהל מערכות בריאות

רגב, פרופ' דני , עו"ד עופר קורן ליאת יאיר שפירא, מר אילן לוי, ד"ר אפרים שפירא, ד"ר

  פרופ' נתי קלר, ד"ר יפעת עבדי, ד"ר פרידה שור, מר דני קוצ'וק, מורן

  , גב' שרון גבריאלפרופ' מונה בועז, ד"ר אולגה רז, גב' אסתר גונן -המחלקה לתזונה

יצחק, ד"ר לאה פוסטיק, ד"ר מיכל איכט, ד"ר -פרופ' אסתי בן -המחלקה להפרעות תקשורת

, בשט-מרגלית, גב' מירה ברלין, ד"ר עדי ליפשיץ בן-ה קינן, אביטל טראוגיל צוקרמן, ד"ר נעמ

 . נווט -, גב' יעל לויט פרופ' מרדכי הימלפרב

 ד"ר מיכל הוכהויזר. -המחלקה לריפוי בעיסוק 

 ד"ר גדי תורג'מן. -המחלקה לקדם רפואה

 עופרי לוי –המחלקה לסיעוד 

 

 , 6361באפריל  63 -תראה במפגש הבא נ

 שבוע טובהמשך 



 מיכל איכט

 

  

 


