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 ד"ר דקלה אגור כהן, שרותי בריאות כללית

ד"ר לימור אברהם,  מכבי  שרותי בריאות



הכרות..

תובנה מהבוקר



תרגיל פתיחה

חשב/י וכתבו מקרה מהקליניקה או מההדרכה שגרם לך לחוש ⚫
רגש בעוצמה משמעותית. (מקרה לא מעובד)

בזוגות: ⚫
ספר/י את המקרה למי שיושב/ת מימינך / משמאלך. ⚫
יחד עם שכנך/תך: נתחו את המקרה ונסו לשער את הסיבה ⚫

לתחושת הרגש בעוצמה חזקה. 
המשך...⚫



תרגיל פתיחה - המשך

בזוגות: הציעו כיצד ניתן להשתמש בתובנות שרכשתם ⚫
עד כה בעבודתכם

כרופאים⚫
כמחנכים⚫



תרגיל פתיחה - המשך

שיתוף המליאה בתהליך שעברנו עד כה. ⚫



רפלקציה

רפלקציה – מטה-כישור לשיפור מקצוענות ⚫
עצירה לחשיבה, ניתוח והסקת מסקנות לפני שממשיכים הלאה⚫

לא "יומני היקר"⚫



The 
Reflective Practitioner 

framework
 



Reflective Thinking

Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner, 
BasicBooks. 

Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner: 
Towards a New Design for Teaching and Learning in The 
Profession, San Francisco: Jossey-Bass. 



The Reflective Practitioner

•Keep thinking of what you create 

⚫Reflection-in-action, reflection-on-action

•Application to disciplines



Ladder of reflection

Schön used it as an educational tool

⚫ Increases the complexity of the objects of thoughts

⚫ Supports abstract thinking.   



Ladder of reflection 
Schön Our case
4. Reflection on reflection on description of 

designing [the parties to the dialogue 
reflect on the dialogue itself] 

הציעו כיצד ניתן להשתמש בתובנות שרכשתם עד 
כה בעבודתכם: כרופאים
     כמחנכים

3. Reflection on description of designing 
[reflection on the meaning the other has 
constructed for a description he or she 
has given]

נסו להבין את המקור לסיבה שהביאה 
לתחושת רגש זו. 

2. Description of designing [it takes the 
form of description with: appreciations, 
advice, criticism, etc.]

יחד עם שכנך/תך: נתחו את המקרה ונסו 
לשער את הסיבה לתחושת הרגש בעוצמה זו. 

1. Designing [a process of 

reflection-in-action]

חשב/י על מקרה בתחום הרפואה שגרם לך לחוש 
רגש בעוצמה משמעותית. 

בזוגות: ספר/י את המקרה לבן/בת הזוג



תרגיל
בחלוקה לשלשות - מדריך, מודרך וצופה

המודרך יספר על מקרה שעורר בו רגש -
בעוצמה משמעותית

המדריך יעזר בשאלות רפלקטיביות על מנת -
לסייע למודרך לטפס בסולם הרפלקטיבי

הצופה - הערכת השימוש בכלים שנלמדו-
משוב על התהליך במסגרת הקבוצה הקטנה-



Ladder of reflection 

Schön Our case
4. Reflection on reflection on description of 

designing [the parties to the dialogue 
reflect on the dialogue itself] 

סייע למודרך להציע כיצד ניתן להשתמש בתובנות 
שרכש עד כה בעבודתו כרופא 

3. Reflection on description of designing 
[reflection on the meaning the other has 
constructed for a description he or she 
has given]

סייע למודרך להבין את המקור לסיבה שהביאה 
לתחושת רגש זו. 

2. Description of designing [it takes the 
form of description with: appreciations, 
advice, criticism, etc.]

למדריך- סייע למודרך לנתח את המקרה ולשער 
את הסיבה לתחושת הרגש בעוצמה זו. 

1. Designing [a process of 

reflection-in-action]

למודרך - חשב/י על מקרה בתחום הרפואה שגרם 
לך לחוש רגש בעוצמה משמעותית. 

ספר/י את המקרה למדריך



שיתוף המליאה בסולמות 
שנבנו



מה תיקח איתך מהסדנה 
למפגש ההדרכה הבא?

ואי אפשר בלי עוד רפלקציה אחת קטנה….



 תודה!

  dikla.agur@gmail.com              דקלה אגור כהן
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