מורה מצטוון:

ראיון עם פרופי יואב רק'
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ידי א  eJי סגב וסטוד Jטי D

כמרצה מצטיין באופן יוצא דופן.

להבנה ,ואותם הוא תוקף .הוא לא מרחיב בדברים הקלים
שאותם יוכלו הטטודנטים ללמוד בעצמם .עיקרון שני

המנחה אותו בהוראת האנטומיה ,לא להשתמש בשקופיות
)מורים אחרים כן משתמשים( .לדעתו מטפיקים גיר ולוח.
בעודו מצייר באופן פשוט על הלוח הוא גם מטביר,
והטטודנטים מלווים את ההטבר על אודות המבנים

מהן ,לדעתך גמןלןשל מןרה? שאלת' את פרןפ' רק.
אענה לך בטיפור .לפני מטפר שנים ראיתי מרחוןל זוג
ןלשישים ההולך ומחזיןל ידיים .מיד זיהיתי את המורה

הן מתעכבות ומדגישות את העיקר .העיקרון השלישי הוא

שלי לביולוגיה בכיתה ',ז לפני למעלה מארבעים שנה.
רצתי והזדהיתי בפניו והוטפתי :בזכותך המשכתי ללמוד

היום ומטופק מן העובדה שהתלמידים מבינים .יואל רגיש

ביולוגיה ועתה אני פרופטור בפןלולטה לרפואה .דמעות

לתגובות הלומדים:

פרופ' יואל רק ,בן

, 57

אני יכול להבחין בין כיתה שןלולטת את השיעור בןלשב

מטלול חינוכו והכשרתו בישראל,

השתלם במוטדות יוקרתיים בחו"ל .יואל עבר את כל

המטלול האקדמי ,והוא מלמד מזה 30

שנה בחוג

מלא" ,אני רואה זאת בעיניהם"" ,מרגיש חשמל באוויר",
לעומת שיעורים אחרים שבהם אני מרגיש ב"ןליר

זכוכית" ,נתןל ביני לטטודנטים .אני חש אותם )מאה

לאנטומיה בפקולטה לרפואה באוניברטיטת תל-אביב .יואל

ושבעים טטודנטים באולם ההרצאות( .היום ,לצער,י אני

זכה בתעודות הוקרה על הצטיינותו בהוראה מן הדקאנים

כבר לא מכיר את השמות .בעבר נהגתי לשנן את השמות,

ומן הרקטור ,זאת בנוטף לעשרות המכתבים מטטודנטים

כדי להראות לטטודנטים עד כמה הם חשובים לי .היום

ומרופאים שהביעו את הערכתם העצומה לתרומתו
המיוחדת להכשרתם ולעיצוב דמותם המקצועית כרופאים
וכמדענים.
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שקופיות מדהימות ,מביאות את הדברים ברצף מהיר ואין

ההתלהבות שהוא חש לנושא .הוא אוהב ונלהב ללמד עד

נןלוו בעיניו .זהו גמולו של המורה.

זזאל רק

והיחטים שביניהם .יואל טבור כי מצגות מוכנות ,אפילו

כבר איני מתמודד עם זה.

פרופ' רק נוהג ,לקראת כל שיעור ,להכין דף הכולל
מילות מפתח ,המבטאות את מטגרת השיעור ,משכפל את

הטטודנטים מציינים את אהבתו האמיתית של יואל

לאנטומיה ולהוראתה .הוא הופך נושא כבד ומשעמם

הדף בעצמו ונותן לכל טטודנט דף עם הרשימה ,לליווי
בהרצאה.

לנושא מרתק :פרופ' רק מחייה את "העצמות היבשות".
כושר ההטבר שלו ממוטט את הדברים המורכבים ,והוא
עושה זאת בטבלנות ,שלב אחר שלב ,על ידי דימויים מחיי
יום יום ,הזכורים לבוגרים

-

רופאים מזה שנים רבות .עוד

מטפרים ,כי למרות הוותק והפרופטורה ,התייחטותו אל
הטטודנטים היא תמיד בגובה העיניים ,לא מנוכרת ולא
מתנשאת.

מהן ה'חס שלך לסטןדנט ,כ'צד אתה רןאה ןמער'ך
את הסטןדנט'ם? שאלת'.
אני מתייחס אליהם בכבוד רב ומשיב ברצון על שאלותיהם.
הנחת היטוד ,לדבריו ,היא שאם טטודנטים לא הבינו
משהו זה לא בגללם אלא בגלל המרצה .לדעתו ,אם
טטודנט מהטט לשאול בשיעור ,מצביע הדבר על יחט לא
נאות של המורה כלפי הטטודנטים .הוא מעודד טטודנטים

נ'ס'ת' ללמןד מ'ןאל :כ'צד הןא מלמד? אןל'  Tן
כר' Tמה ,מנה'גןת ,עןשר השפה ןהב'טן' המאפךךנ'ם

אןתן?

יואל מתעלם מחשיבות התכונות הללו ומדגיש דווקא
את חשיבות העבודה והמחויבות להוראה .פרופ' רק מציע

לשאול  1משאיר זמן בכל טוף פטקה לשאלות .אין הוא
מטכים עם אלה הטוענים שאין זמן לשאלות .על המרצה
לתכנן מראש את השיעור כך שיוותר זמן לשאלות.
האינטראקציה עם הלומדים אפשרית גם באולם גדול.
האחריות להבנת הדברים מוטלת על המורה.

להקפיד בהרצאות על שלושה עקרונות :הראשון ,הכנה
יטודית של השיעור .הוא עדיין מתכנן כל שיעור בקפידה,
בייחוד באנטומיה ,שהיא חטרת טיפור דרמטי או תחכום,

'ןאל ,מה לדעתך עןשה אןתך למןרה כל כך אהןד,
האם  Tה רק התכנןן הקפדנ' ,מתן התשןבןת?

רק לימוד רשימת מבנים הנמצאים ביחטים תלת-ממדיים.

אינני יודע .אבל הטטודנטים מחשיבים מאוד את העובדה

נקודת המוצא שלו לבניית הרצאה בהירה מאוד היא :הוא

שאני ןלשוב להם ולצרכיהם ,וכשמתעוררת בעיה אני

מנטה להשיב לעצמו על שאלות ונושאים שהיו קשים לו

מנטה לעזור .אני לא חבר שלהם )"לא טחבןל"(.

הטטודנטים מעריכים את השיתוף ביני לבינם ,חלילה לי

,.

פרופי יואל רק החוג לאנטומיה ,הפקולטה לרפואה על שם סאקלר.

לזלזל בכבודם .אני מכבד אותם כאנשים בוגרים

.2

דרי נטע נוצר ראש היחידה לחינון רפואי ,הפקולטה לרפואה על

ואחראיים.

שם סאקלר.
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כיצד אתה מקנה ערכים ןהתנהגןת ראןדךם

המלןןים את האנטןמיה ןלא רק ידע ןעןבדןת?

היש הבדל בין הןראה אקדמית להןראה ברמה
אחרת?

אני מסביר להם שאנטומיה היא שלב בסיסי עליו ייבנו

רעה חולה בהוראה אקדמית היא שמורים מכוונים את

לימודי הרפואה .הנושא לא מתוחכם ודומה ללימוד הא"ב,

השיעור למה שהם יודעים ואוהבים ובעצם זו לא

רק לאחר מכן יתווספו מילים

וספרות...

המטרה .בשיעור יש להתמקד בסילבוס ,על פי חשיבות

זו החשיבות בהוראת האנטומיה בימינו ,כמו שהייתה

ומורכבות הנושא .באקדמיה ניתן לפעמים קורס על ידי

בעבר .זהו נושא קשה ,מרובה בפרטים ודורש תפיסה

מספר מרצים .זה מצב הפוגם בהוראה .מורה אחד צריך

תלת-ממדית .הקורס באנטומיה הוא ההתמודדות

לקחת אחריות על הקורס ,להכיר את כל הנושאים,

הראשונה של הסטודנט לרפואה  ,שבהמשך נבנים עליה

וליצור רצף הרצאות והשלמות כאשר נושא לא הובן.

שאר היסודות .בנוסף ללימוד התיאורטי ,על הסטודנט

העיקר לא לחבל באהבת הסטודנט למקצוע .

אני משוחח הרבה עם הטטודנטים הצעירים

מהי לדעתך חשיבןתם של המשןבים של

להשתתף בחלק המעשי של ניתוח גופות.

המתרגשים כל כך לקראת "המפגש עם הדיטקצייה"

הסטןדנטים? האם אתה חןשב שסטןדנטים

)החוויה של ניתוח גופות( ומנטה להמעיט דברמטיות.

"מתחשבנים" עם המןרים באמצעןת המשןבים?

אני מטביר להם שאנשים מופלאים ,תמימים במידה

המשובים חשובים מאוד ומלמדים אותנו .הסטודנטים

מטוימת ,שהכרתי אותם עוד בחייהם ,תרמו את

מעירים לגופו של עניין .מורה לא צריך לפחד מן

גופותיהם בניטיון כן לקדם את המחקר וההוראה .אני

המשובים ולנסות ולהתנהג כלפי התלמידים באופן נחמד,

מקפיד על מתן כבוד בהתנהגות באולם הדיטקצייה בעת

מלאכותי או פופולרי ,או לספר בדיחות כדי לרכוש את

הטיפול

לבם .משוב טוב הוא גם תמורה למורה שעשה מאמצים.

בגופות ...

פרופי רק "משתמש" למעשה בשני כלים חשובים
להקניית ערכים והתנה נות נאותה שהם :שיחות ומתן

הסברים לסטודנטים ודונמה

אני מעריך את ההערכה של התלמידים ונהנה ממנה .לא
"הבוסים" קובעים את טיב ההוראה אלא הסטודנטים.

אישית ) (. role model
אתה ידןע בפקןלטה כמןרה לדןגמה ,מה מניע

כיצד אתה מתכנן את הזמן בשיעןרים ,למרןת

אןתך?

הקיצןץ בשעןת של ההרצאןת שהןנהג בפקןלטה

לא בגלל הכדאיות .לצער,י אין לזה משקל והשקעותי לא

לרפןאה בשנים האחרןנןת )במבנה ההןראה החדש

עזרו לקידומי .ההוראה צריכה הייתה להיות רכיב חשוב

צןמצמן שעןת פרןנטליןת ןהןחלפן בלימןד עצמי

בקידום .חשוב שתהייה חלק מתיק המורה בקביעות

ןקבןצתי(?

ובקידום .כמו שאמרת,י אני אוהב ללמד ,עדיין מתלהב מן

אני לא מוריד את הרמה ,אלא את רמת הפירוט .אני יוצא

הנושא שאותו אני מלמד ומאמין בחשיבות הקנייתו

מנקודת ראות שהשעות שהוקצו בוועדת ההוראה לנושא

לרופא העתיד,י מעריך את הסטודנטים ומתכונן טרם

הן הנחיות עד לאיזה פירוט להגיע.

השיעור ,זוכר היטב את מהלכו וחושב הרבה על ההוראה.
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האם יש דרך לעזןר למןרה המתקשה?

בהרצאה אלא גם את רמת הדרישות שנכללו בקורט

כן ,עליו לדבוק בעקרונות שהזכרתי .להכין ולתכנן.

)טפרות חובה ,תרגילים ,מעבדות( .אבל יש להיזהר

להשתמש נכון בלוח ובגיר  .אם המורה מחליט להשתמש

בדרישות מן הטטודנט במבחן

בשקופיות ,עליו לראות אותן קודם בעצמו מטפר פעמים,

ומוגדרות מראש .באנטומיה אני מצדד בבחינה בכתב

ולהתכונן למה שיש להדגיש בכל שלב או בכל שקופית.
מורה צריך לזכור את מהלך השיעור

-

לא לקרוא בקול

רם ולדקלם ממחברת .דף העזר הניתן לטטודנט )כגון
מילות מפתח( מטייע להבנת מהלך ההרצאה .הן

-

עליהן להיות מאוזנות

מטוג רב-ברירה בחינות אמריקאיות עם

)Choice Questions

( MuLtipLe -

ובבחינה מעשית ,כגון במעבדה ,כדי

להעריך את המיומנות והידע שאותם לא ניתן לבחון
בבחינה בכתב.

)המילות( המנחות את ההרצאה ,ולכן היא מובנת .בעצם
אני מציע את שלושת העקרונות שאני מאמין בהם :תכנון

לפי קושי הנושאים ,שימוש באמצעים פשוטים )כמו

מהם תחןמי המחקר של,ך פרןפ' רק?
לפרופ' יואל רק יש תחום מחקרי ייחודי ,בנוטף

טרטוטים על הלוח ומתן ראשי פרקים או מילות מפתח(,

לאנטומיה הכללית ,שאותו הוא מלמד ועליו הוא מרצה

והדגמת התלהבות רבה.

בפני אנשי מקצוע והציבור .בזכות מחקריו הידועים בעולם
זכה לקידומו האקדמי .התחום הוא חקר אבולוציית האדם

מה למדת מדרכי ההןראה באןניברסיטאןת בחן"ל?

בן השיבעה מיליון שנים ,החל מיצורים דמויי קופים

הכול אותו הכפר .אנו לא צריכים להתבטל בפניהם אלא

בחלקו העתיק של ענף ההתפתחות וכלה במוצאו של

להשתמש בהיגיון שלנו .בעניין תכנית לימודים :אין

האדם המודרני והנאנדרתלי שחי לצידו .בנוטף ,חלק

להעתיק ,אלא יש צורך להתאים את תכנית הלימודים

חשוב של המחקר עוטק בהבנת המשמעות הפונקציונלית

והדרישות לצרכים של הארץ.

של מבנים אנטומיים שונים שהיו קיימים בשלדים של

פרופ' רק טקר מטפר נושאים בהם מתלבטים

יצורים מענפי התפתחות צדדיים.

באוניברטיטאות בחו"ל כמו גם בארז .למשל ,האם רצוי
שמורה אחד או מטפר מרצים ילמדו בקורט ,או מהי מידת
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השימוש בגישה של פתרון בעיות

) Learning-PBL

( Problem Based

שהיוותה חידוש חשוב בעשרים השנים

האחרונות ,וירדה פלאים .בנושא של הטכנולוגיה ,נוכחנו

מהי חשיבןתם של נןשאים אלה בעידן המןדרני?
מחקרים מטוג זה תורמים לתובנה של דברים הקורים
לנו .למשל ,ההטבר על הטיבה מדוע "ויתרנו" על יתרונות
ההליכה על ארבע .אנו עדיין לא מושלמים בהליכה

שכיום קיימת התפקחות מן ההיי-טק בהוראה .השימוש

)טובלים מכאבי גב( ,במיוחד בתנאים של החיים

בדואר אלקטרוני בין מורים לטטודנטים הוכח כיעיל רק מן

המודרניים והארכת תוחלת החיים .לאבולוציה אין כיוון

ההיבט הטכני )ההודעות( .ההוראה באמצעות המחשב

מומלצת רק כתוטפת ,לא כתחליף למורה.

ואין מטרה .לא בגלל התנאים המופעלים עלינו

השתנינו ,

אלא רק דרך טלקציה טבעית .מכל התיאוריות של

אתן דוגמה לשימוש מושכל באינטרנט :נוכחתי בהרצאה

המאות ה 19-וה) 20-ביניהן של פרויד ,איינשטיין(

מעולה על מבנה הלב ,שבה נעזר המרצה רק בגיר ולוח.

שחלקן עורערו ,תורת האבולוציה הדרוויניטטית נמצאה

בטוף השיעור הודיע המרצה כי באתר האינטרנט של

מוצקה ,והוכחות חדשות רק מאששות את אמי תותה.

הקורט הוא צרף הדגמה לפעולת הלב .בהדגמה ניתן
להגדיל את קצב הלב או להפחיתו ולראות את המכניקה
של זרימת הדם דרכו  .טטודנט המעוניין בהרחבה זו יכול
ללמוד ממנה

-

אך אין זו חובה .ההדגמה הייתה

מהי תרןמת מחקרים אלה לרפןאה? האם יש קשר
למיפזי הגנים?
אתן דוגמה .כל מחלות הלב המולדות

-

כשיודעים את

האמבריולוגיה והאבולוציה ,ניתן להבינן .האבולוציה

פנטטטית.

בעצם מצביע יואל על כלים אלו כתוטפת ,ולעולם לא

הרלוונטית מוטיפה לתובנה .האנטומיה ,הפיזיולוגיה

כמחליפי מורה .חיוני שהחומרים והכלים ייבחרו בקפידה

וההתנהגות הן אכן הביטוי לגנים ,אך הן ,הן העומדות

רבה ,יוצגו רק כאלה שהם פנטטטיים בתרומתם להבנה,

בחזית המאבק של היצורים בתנאי הטביבה ,ולכן חשוב

ולא בגלל טכנולוגיה מדהימה.

ללמוד מדעים אלה.

יואל מפנה אותנו לדובשנטקי שקבע לפני  30שנה את
מה דעתך על קיןם בחינןת לסטןדנטים?

אימרת האלמוות בביולוגיה" :כל דבר מתקבל על הדעת

אני חטיד גדול של בחינות .המבחן מאלץ את הטטודנט

רק בהקשר האבולוציוני".

ללמוד באופן אינטנטיבי ולטכם את החומר .הבחינה תיתן
משוב למרצה על הישגי הכיתה ולטטודנט

-

ציון .התנאי

צריך להיות שהבחינה תשקף לא רק את החומר שהוצג

