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מצטוון:מורה

רק'יואבפרופיעםראיון
ב 7ת;-אבטת 7ברס 7Jאו , 2כוצרכטעת: Jמרא"

 Dי Jeך eבמ eאקדמי,סגב eאי Dעראיון

 Dטי Jוסטודסגבי eJאידיעבב enJרבות

דופן.יוצאבאופןמצטייןכמרצה

רק.פרןפ'אתשאלת'מןרה?גמןלןשללדעתךמהן,

זוגמרחוןלראיתישניםמטפר.לפניבטיפורלךאענה

המורהאתזיהיתימידידיים.ומחזיןלההולךןלשישים

שנה.מארבעיםלמעלהלפני ,'זבכיתהלביולוגיהשלי

ללמודהמשכתיבזכותךוהוטפתי:בפניווהזדהיתירצתי

דמעותלרפואה.בפןלולטהפרופטוראניועתהביולוגיה

המורה.שלגמולוזהובעיניו.נןלוו

בישראל,והכשרתוחינוכומטלול , 57בןרק,יואלפרופ'

כלאתעבריואלבחו"ל.יוקרתייםבמוטדותהשתלם

בחוגשנה 30מזהמלמדוהואהאקדמי,המטלול

יואלתל-אביב.באוניברטיטתלרפואהבפקולטהלאנטומיה

הדקאניםמןבהוראההצטיינותועלהוקרהבתעודותזכה

מטטודנטיםהמכתביםלעשרותבנוטףזאתהרקטור,ומן

לתרומתוהעצומההערכתםאתשהביעוומרופאים

כרופאיםהמקצועיתדמותםולעיצובלהכשרתםהמיוחדת

וכמדענים.

יואלשלהאמיתיתאהבתואתמצייניםהטטודנטים

ומשעמםכבדנושאהופךהואולהוראתה.לאנטומיה

היבשות"."העצמותאתמחייהרקפרופ'מרתק:לנושא

והואהמורכבים,הדבריםאתממוטטשלוההטברכושר

מחיידימוייםידיעלשלב,אחרשלבבטבלנות,זאתעושה

עודרבות.שניםמזהרופאים-לבוגריםהזכוריםיום,יום

אלהתייחטותווהפרופטורה,הוותקלמרותכימטפרים,

ולאמנוכרתלאהעיניים,בגובהתמידהיאהטטודנטים

מתנשאת.

ן Tאןל'מלמד?הןאכ'צדמ'ןאל:ללמןדנ'ס'ת'

המאפךךנ'םןהב'טן'השפהעןשרמנה'גןת,מה, Tכר'

אןתן?

דווקאומדגישהללוהתכונותמחשיבותמתעלםיואל

מציערקפרופ'להוראה.והמחויבותהעבודהחשיבותאת

הכנההראשון,עקרונות:שלושהעלבהרצאותלהקפיד

בקפידה,שיעורכלמתכנןעדייןהואהשיעור.שליטודית

תחכום,אודרמטיטיפורחטרתשהיאבאנטומיה,בייחוד

תלת-ממדיים.ביחטיםהנמצאיםמבניםרשימתלימודרק

הואהיא:מאודבהירההרצאהלבנייתשלוהמוצאנקודת

לוקשיםשהיוונושאיםשאלותעללעצמולהשיבמנטה

סאקלר.שםעללרפואההפקולטהלאנטומיה,החוגרקיואלפרופי .,

עללרפואההפקולטהרפואי,לחינוןהיחידהראשנוצרנטעדרי . 2

סאקלר.שם

הקליםבדבריםמרחיבלאהואתוקף.הואואותםלהבנה,

שניעיקרוןבעצמם.ללמודהטטודנטיםיוכלושאותם

בשקופיותלהשתמשלאהאנטומיה,בהוראתאותוהמנחה

ולוח.גירמטפיקיםלדעתומשתמשים).כןאחרים(מורים

מטביר,גםהואהלוחעלפשוטבאופןמציירבעודו

המבניםאודותעלההטבראתמלוויםוהטטודנטים

אפילומוכנות,מצגותכיטבוריואלשביניהם.והיחטים

ואיןמהירברצףהדבריםאתמביאותמדהימות,שקופיות

הואהשלישיהעיקרוןהעיקר.אתומדגישותמתעכבותהן

עדללמדונלהבאוהבהואלנושא.חששהואההתלהבות

רגישיואלמבינים.שהתלמידיםהעובדהמןומטופקהיום

הלומדים:לתגובות

בןלשבהשיעוראתשןלולטתכיתהביןלהבחיןיכולאני

באוויר",חשמל"מרגישבעיניהם",זאתרואה"אנימלא,

ב"ןלירמרגישאנישבהםאחריםשיעוריםלעומת

(מאהאותםחשאנילטטודנטים.בינינתןלזכוכית",

אנילצער,יהיום,ההרצאות).באולםטטודנטיםושבעים

השמות,אתלשנןנהגתיבעברהשמות.אתמכירלאכבר

היוםלי.חשוביםהםכמהעדלטטודנטיםלהראותכדי

זה.עםמתמודדאיניכבר

הכוללדף,להכיןשיעורכללקראתנוהג,רקפרופ'

אתמשכפלהשיעור,מטגרתאתהמבטאותמפתח,מילות

לליוויהרשימה,עםדףטטודנטלכלונותןבעצמוהדף

בהרצאה.

ןמער'ךרןאהאתהכ'צדלסטןדנט,שלךה'חסמהן

שאלת'.הסטןדנט'ם?את

שאלותיהם.עלברצוןומשיברבבכבודאליהםמתייחסאני

הבינולאטטודנטיםשאםהיאלדבריו,היטוד,הנחת

אםלדעתו,המרצה.בגללאלאבגללםלאזהמשהו

לאיחטעלהדבר,מצביעבשיעורלשאולמהטטטטודנט

טטודנטיםמעודדהואהטטודנטים.כלפיהמורהשלנאות

הואאיןלשאלות.פטקהטוףבכלזמןמשאיר 1לשאול

המרצהעללשאלות.זמןשאיןהטועניםאלהעםמטכים

לשאלות.זמןשיוותרכךהשיעוראתמראשלתכנן

גדול.באולםגםאפשריתהלומדיםעםהאינטראקציה

המורה.עלמוטלתהדבריםלהבנתהאחריות

אהןד,כךכללמןרהאןתךעןשהלדעתךמה'ןאל,

התשןבןת?מתןהקפדנ',התכנןןרקה Tהאם

העובדהאתמאודמחשיביםהטטודנטיםאבליודע.אינני

אניבעיהוכשמתעוררתולצרכיהם,להםןלשובשאני

טחבןל").("לאשלהםחברלא.אנילעזורמנטה

ליחלילהלבינם,ביניהשיתוףאתמעריכיםהטטודנטים

בוגריםכאנשיםאותםמכבדאניבכבודם.לזלזל

ואחראיים.
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ראןדךםןהתנהגןתערכיםמקנהאתהכיצד

ןעןבדןת?ידערקןלאהאנטןמיהאתהמלןןים

ייבנועליובסיסישלבהיאשאנטומיהלהםמסביראני

הא"ב,ללימודודומהמתוחכםלאהנושאהרפואה.לימודי

 ...וספרותמיליםיתווספומכןלאחררק

שהייתהכמובימינו,האנטומיהבהוראתהחשיבותזו

תפיסהודורשבפרטיםמרובהקשה,נושא.זהובעבר

ההתמודדותהואבאנטומיההקורסתלת-ממדית.

עליהנבניםשבהמשך ,לרפואההסטודנטשלהראשונה

הסטודנטעלהתיאורטי,ללימודבנוסףהיסודות.שאר

גופות.ניתוחשלהמעשיבחלקלהשתתף

הצעיריםהטטודנטיםעםהרבהמשוחחאני

הדיטקצייה"עם"המפגשלקראתכךכלהמתרגשים

דברמטיות.להמעיטומנטהגופות)ניתוחשל(החוויה

במידהתמימיםמופלאים,שאנשיםלהםמטביראני

אתתרמובחייהם,עודאותםשהכרתימטוימת,

אניוההוראה.המחקראתלקדםכןבניטיוןגופותיהם

בעתהדיטקצייהבאולםבהתנהגותכבודמתןעלמקפיד

 ...בגופותהטיפול

חשוביםכליםבשנילמעשה"משתמש"רקפרופי

ומתןשיחותשהם:נאותהנותוהתנהערכיםלהקניית

 .) role model (אישיתודונמהלסטודנטיםהסברים

למרןתבשיעןרים,הזמןאתמתכנןאתהכיצד

בפקןלטהשהןנהגההרצאןתשלבשעןתהקיצןץ

החדשההןראה(במבנההאחרןנןתבשניםלרפןאה

עצמיבלימןדןהןחלפןפרןנטליןתשעןתצןמצמן

ןקבןצתי)?

יוצאאניהפירוט.רמתאתאלאהרמה,אתמורידלאאני

לנושאההוראהבוועדתשהוקצושהשעותראותמנקודת

להגיע.פירוטלאיזהעדהנחיותהן

ברמהלהןראהאקדמיתהןראהביןהבדלהיש

אחרת?

אתמכווניםשמוריםהיאאקדמיתבהוראהחולהרעה

לאזוובעצםואוהביםיודעיםשהםלמההשיעור

חשיבותפיעלבסילבוס,להתמקדישבשיעורהמטרה.

ידיעלקורסלפעמיםניתןבאקדמיההנושא.ומורכבות

צריךאחדמורהבהוראה.הפוגםמצבזהמרצים.מספר

הנושאים,כלאתלהכירהקורס,עלאחריותלקחת

הובן.לאנושאכאשרוהשלמותהרצאותרצףוליצור

 .למקצועהסטודנטבאהבתלחבללאהעיקר

שלהמשןביםשלחשיבןתםלדעתךמהי

שסטןדנטיםחןשבאתההאםהסטןדנטים?

המשןבים?באמצעןתהמןריםעם"מתחשבנים"

הסטודנטיםאותנו.ומלמדיםמאודחשוביםהמשובים

מןלפחדצריךלאמורהעניין.שללגופומעירים

נחמד,באופןהתלמידיםכלפיולהתנהגולנסותהמשובים

אתלרכושכדיבדיחותלספראופופולרי,אומלאכותי

מאמצים.שעשהלמורהתמורהגםהואטובמשובלבם.

לאממנה.ונהנההתלמידיםשלההערכהאתמעריךאני

הסטודנטים.אלאההוראהטיבאתקובעים"הבוסים"

מניעמהלדןגמה,כמןרהבפקןלטהידןעאתה

אןתך?

לאוהשקעותימשקללזהאיןלצער,יהכדאיות.בגלללא

חשוברכיבלהיותהייתהצריכהההוראהלקידומי.עזרו

בקביעותהמורהמתיקחלקשתהייהחשובבקידום.

מןמתלהב,עדייןללמדאוהבאנישאמרת,יכמוובקידום.

הקנייתובחשיבותומאמיןמלמדאנישאותוהנושא

טרםומתכונןהסטודנטיםאתמעריךהעתיד,ילרופא

ההוראה.עלהרבהוחושבמהלכואתהיטב,זוכרהשיעור

rב. 
בrו
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המתקשה?למןרהלעזןרדרךישהאם

ולתכנן.להכיןשהזכרתי.בעקרונותלדבוקעליוכן,

להשתמשמחליטהמורהאם .ובגירבלוחנכוןלהשתמש

פעמים,מטפרבעצמוקודםאותןלראותעליובשקופיות,

שקופית.בכלאושלבבכללהדגיששישלמהולהתכונן

בקוללקרואלא-השיעורמהלךאתלזכורצריךמורה

(כגוןלטטודנטהניתןהעזרדףממחברת.ולדקלםרם

הןההרצאה.מהלךלהבנתמטייעמפתח)מילות

בעצםמובנת.היאולכןההרצאה,אתהמנחות(המילות)

תכנוןבהם:מאמיןשאניהעקרונותשלושתאתמציעאני

(כמופשוטיםבאמצעיםשימושהנושאים,קושילפי

מפתח),מילותאופרקיםראשיומתןהלוחעלטרטוטים

רבה.התלהבותוהדגמת
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בחן"ל?באןניברסיטאןתההןראהמדרכילמדתמה

אלאבפניהםלהתבטלצריכיםלא.אנוהכפראותוהכול

:איןלימודיםתכנית.בענייןשלנובהיגיוןלהשתמש

הלימודיםתכניתאתלהתאיםצורךישאלאלהעתיק,

הארץ.שללצרכיםוהדרישות

מתלבטיםבהםנושאיםמטפרטקררקפרופ'

רצוי,האם.למשלבארזגםכמובחו"לבאוניברטיטאות

מידתמהיאובקורט,ילמדומרציםמטפראואחדשמורה

 ) Problem Basedבעיותפתרוןשלבגישההשימוש
) Learning-PBL השניםבעשריםחשובחידוששהיוותה

נוכחנוהטכנולוגיה,שלבנושאפלאים.וירדההאחרונות,

השימושבהוראה.ההיי-טקמןהתפקחותקיימתשכיום

מןרקכיעילהוכחלטטודנטיםמוריםביןאלקטרוניבדואר

המחשבבאמצעותההוראה(ההודעות).הטכניההיבט

למורה.כתחליףלאכתוטפת,רקמומלצת

בהרצאהנוכחתיבאינטרנט:מושכללשימושדוגמהאתן

ולוח.בגיררקהמרצהנעזרשבההלב,מבנהעלמעולה

שלהאינטרנטבאתרכיהמרצההודיעהשיעורבטוף

ניתןבהדגמההלב.לפעולתהדגמהצרףהואהקורט

המכניקהאתולראותלהפחיתואוהלבקצבאתלהגדיל

יכולזובהרחבההמעונייןטטודנט .דרכוהדםזרימתשל

הייתהההדגמהחובה.זואיןאך-ממנהללמוד

פנטטטית.

לאולעולםכתוטפת,אלוכליםעליואלמצביעבעצם

בקפידהייבחרווהכליםשהחומריםחיונימורה.כמחליפי

להבנה,בתרומתםפנטטטייםשהםכאלהרקיוצגורבה,

מדהימה.טכנולוגיהבגללולא

לסטןדנטים?בחינןתקיןםעלדעתךמה

הטטודנטאתמאלץהמבחןבחינות.שלגדולחטידאני

תיתן.הבחינההחומראתולטכםאינטנטיביבאופןללמוד

התנאיציון.-ולטטודנטהכיתההישגיעללמרצהמשוב

שהוצגהחומראתרקלאתשקףשהבחינהלהיותצריך

בקורטשנכללוהדרישותרמתאתגםאלאבהרצאה

להיזהרישאבלמעבדות).תרגילים,חובה,(טפרות

מאוזנותלהיותעליהן-במבחןהטטודנטמןבדרישות

בכתבבבחינהמצדדאני.באנטומיהמראשומוגדרות

 ) MuLtipLe-עםאמריקאיותבחינותרב-ברירהמטוג
) Choice Questions כדיבמעבדה,כגוןמעשית,ובבחינה

לבחוןניתןלאשאותםוהידעהמיומנותאתלהעריך

בכתב.בבחינה

רק?פרןפ'של,ךהמחקרתחןמימהם

,בנוטףייחודימחקריתחוםישרקיואללפרופ'

מרצההואועליומלמדהואשאותוהכללית,לאנטומיה

בעולםהידועיםמחקריובזכותוהציבור.מקצועאנשיבפני

האדםאבולוצייתחקרהואהתחוםהאקדמי.לקידומוזכה

קופיםדמויימיצוריםהחלשנים,מיליוןהשיבעהבן

שלבמוצאווכלהההתפתחותענףשלהעתיקבחלקו

חלקבנוטף,לצידו.שחיוהנאנדרתליהמודרניהאדם
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