
הלומד המאתגר



“when a motivated learner encounters an 

enthusiastic teacher in a conducive 

environment, learning seems easy”



https://www.youtube.com/watch?v=A0celQxfej
4&list=WL&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=A0celQxfej4&list=WL&index=4


?מי הוא הלומד המאתגר... אז



The problem learner…

Hard to define…

… but you know one when you see one!



הלומד-מטרות השיעור

יכיר את הגדרת הלומד המאתגר והגורמים למצב•

ויחוש בטחון  הלומד המאתגר יבין את החשיבות של זיהוי •

איתובהתמודדות 

:בכדיירכוש מיומנות•

לזהות את הלומד המאתגר ולאבחן את הבעיה וגורמיה–

לבנות ולהוציא לפועל תוכנית התערבות–

להעריך את יעילות תוכנית ההתערבות והצורך בהתערבות נוספת–



הלומד המאתגר

גורם למספיק בעיות הדורשות התערבות של גורם  •

סמכות 

קליניים מתחת לפוטנציאל/ בעל ביצועים אקדמיים •

לומד שאינו ממלא את ציפיות תוכנית ההדרכה  •

גישה או מיומנות, עקב בעיה בידע





?באיזה מצבים לרוב נתקלים בבעיה

מצבים קליניים•

מצבים של אינטראקציה עם מטופלים•

יחסי מורה לומד•

סוגיות אישיות•



https://www.youtube.com/watch?v=vSwDCMM
Vz88

https://www.youtube.com/watch?v=vSwDCMMVz88


הגדר את הבעיה

?מה הבעיה•

ידע–

מיומנות–

גישה–

?מי הבעיהשל •

הלומד–

המורה–

המערכת–

?האם דרושה התערבות





1מקרה 

נמצאת אצלך , סטודנטית בשנה שישית, שירי
את מתרשמת כי הידע הרפואי  . במרפאה ברוטציה

, עם זאת. שלה מספק וכן קישורי נטילת האנמנזה
בעיה  על הצביעו בהם הנתונים , במספר מקרים

.  שירי אבחנה מצב פחות חמור, רפואית משמעותית
על אף , היא לא פנתה לעזרה, באירועים אחרים

לעיתים אינה מפרשת נכון בדיקות  . שנדרשה לכך
.  מעבדה ועל כן המלצותיה במקרים אלו אינן הגיוניות
שלושה מטופלים סיפרו לך על התנהלות מאוד לא 

.  אשר הרגיזה אותם ביותר, טובה מולה



2מקרה 

בשם אמיר במרפאתך ' את מדריכה מתמחה שלב א

יש לו ידע רב והוא משקיע הרבה זמן בלימוד  . לראשונה

יש לו נטייה להתווכח בנושא ניהול מקרים לגבי  . רפואה

. הוא יכול להיות עקשן מאוד. חלק ניכר מהמטופלים

אך הוא עשוי להתווכח  , הפרשנות שלו אינה מוטעית לרוב

פעם הגעת לויכוח קולני איתו  . על קטנות כעל גדולות

,  בנוסף. בנוגע לצורך לאשפז מטופל לצורך מתן נוזלים

מנהלת מרפאת האחיות התלוננה בפניך כי קשה לעבוד 

מולו וגם המזכירה התלוננה שהוא מתערב יותר מדי 
.  בניהול התורים ומפריע להתנהלות שוטפת של המרפאה



3מקרה 

סיים סבב במחלקה , יוסי מתמחה צעיר ברפואת משפחה
מצאת כי אינו . 'טרם התחלת מרפאת שלב א, פנימית

מבצע היטב את הבדיקה הגופנית וכן שהידע שלו 
סיכומיו  –בנוסף . בטיפול תרופתי ובניהול מקרים חסר

המתמחה הסביר כי אף . בתיק הרפואי אינם מספקים
רופא בכיר לא צפה בו מבצע בדיקה גופנית שלמה אלא  

נובע לדבריו , הידע החסר בטיפול תרופתי. רק במקטעים
כך לא . מכמות התורנויות שנדרש לבצע במחלקה

לגבי  . הספיק לקרוא את החומר העיוני אשר תכנן
כ  "החולים בדר, הרשומה הוא מסביר כי בתורנויות שלו

היו מגיעים מאוחר מאוד ולכן לא יכל לרכוש מיומנות זו 
. בסבב בפנימית



4מקרה 

נמצאת בשבוע השני של  , סטודנטית שנה שישית, נורית
המנחה  , רחל. שבועות במחלקה הפנימית4רוטציה בת 

של הסטודנטים בסבב הינה מתמחה בשנה השלישית  
.  הדריכה בעבר סבב סטודנטים משנה רביעית, להתמחות

צוות האחיות פנה לרחל בכך שהם שמו לב שנורית יוצאת  
בערב למרות שהיא  18:00לרוב מהמחלקה סביב השעה 

בשיחה עלה שנורית מאוד  . מגיעה ראשונה בבוקר
עם זאת , משתדלת ושהיא בעלת ידע ושיפוט קליני סביר

בולט שהיא מתקשה בהתוויית תוכנית בירור וטיפול עבור  
לרוב אינה יודעת לאיזה בדיקות להפנות  , מטופליה

.  ולסירוגין יש טעויות ברישום תרופות ובמינונים



5מקרה 
בעל ידע קליני , במרפאה עירונית' יאיר הינו מתמחה שלב א

גישה עניינית למטופליו ויעילות בעבודה  , שיקול דעת טוב, נרחב
יאיר השלים לימודי רפואה בהצטיינות ולאחר השלמת  . היומיומית

רוב הצוות במרפאה והמטופלים . בבקטריולוגיהPHDתואר 
.מתרשמים ומרוצים ממנו והיומן שלו לאט לאט מתמלא

המנחה של יאיר שמה לב , בחודש השלישי להתמחות סוניה
שהוא מרבה להתייעץ איתה לגבי חלק מהמטופלים ממוצא 

לעיתים קרובות מטופלים אלו קובעים תור אליה מספר . אתיופי
המטופלים  . ימים לאחר שהיו אצל יאיר בגין אותה הבעייה

מספרים שאחרי מספר שאלות יאיר הינו קצר רוח וממהר לסיים 
לרוב הוא מבקש שיגיעו עם בן משפחה , את המפגש הרפואי

בת של אחת המטופלות מסרה שביום שהיא , יעל. שדובר עברית
, היה אדיב, יאיר שאל שאלות לעניין, הגיעה עם אמא שלה

.אמפתי ונתן הנחיות ברורות לגבי הטיפול



6מקרה 

טליה הינה סטאגרית אשר הגיעה למרפאה של מאיה  
מדובר באלקטיב שני של טליה ברפואת  . לחודש אלקטיב

באלקטיב הראשון היא הצתרפה למרפאה  , המשפחה
בשבוע הראשון  . של אחד החברים מהלימודים של מאיה

, של טליה מאיה שמה לב לכך שהיא ממעיטה בשאלות
כמעט ואינה משתתפת בשיחות עם המטופלים או 
בישיבות צוות ומבלה את ההפסקות שלה במטבח  

, בימים שטליה מקבלת מטופלים בגפה. המרפאה לבד
.  היא מציגה אותם בקצרה ונמנעת מלהעמיק ולפרט

בשיחה עם הרופא שהנחה את טליה באלקטיב הקודם 
. עולים תחושות דומות



?איך מאבחנים

?מה מחמיר אותה, מתי החלה הבעיה•

תפיסת הלומד את הבעיה•

גישה ומיומנות, חוזקות וחולשות הלומד בידע•

?האם יש לו תמיכה? קיום בעיות אישיות•

צפייה בלומד בסיטואציות שונות ומעבר איתו על •
קליניות לצורך הערכה נוספתבעיות 

בירור לגבי ביצועים ברוטציות קודמות  •

?שיחה עם מנחים קודמים•

אנמנזה



https://www.youtube.com/watch?v=PalzauBBU
AQ

https://www.youtube.com/watch?v=PalzauBBUAQ


...התערבות

ללומד ולמעקב אחר מעשיונוסף הקדש זמן •

ציפיות ברורותהעבר •

משוב חיובי ובונההתאם את שיטת הלימוד ללומד ותן •

מדריך  / עמיתשל נסה לארגן תמיכה •

הפחת עומס קליני•

הרוטציהאו מיקום תמליץ על שינוי המדריך •



אסטרטגיות ושיטות  , מטרותהתערבות עם תוכנית התווה •

הערכה ברורים

תציע תוכנית הדרכה לרכישת מיומנויות המותאמת לצרכים  •

של הלומד

טיפול/ תמליץ על פנייה לייעוץ•

היעדרותאפשר •

מהתכניתהלומד הדחת / תנאיאת הלומד על תשקול לשים •



https://www.youtube.com/watch?v=na5oecJbE
W8

https://www.youtube.com/watch?v=na5oecJbEW8


מניעה

הכרה בסטרס של הלומד•

מתן תמיכה בהתמודדות מול בעיות המערכת•

אירגון סביבה לימודית המאפשרת שונות בין לומדים•

מתן פידבק תקופתי המאפשר גילוי מוקדם של סוגיות•

חונך אישי  / יועץ אקדמי•

יידוע הפקולטה לגבי המצב/ תמיכת עמיתים•





FOR PARTICIPATING


