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המגמה

בקרדיולוגית״
החולים.״הייתי רוצהלהיות רופאולהתמחות
בבית

האנשנויה

ברזילי
של

mm

עמוד 2

בזמן  oiq1גילם
בהעלאת

עוד

לפ״סבוק,
מקרוב

עסוקים

תסוגה
עוקבים

הם

אחר ניתוחים,

וכשבני בוער

אחרים חולמים

על אופנוים חשמליות,

הם

חולמים להתמחות
בקרדיולוגיה ובונים

וגםלבו,

uici

מגמת

 muיותר

מערבות

בבית

ורפןאה

אפרידר"

התלמידים

לעצמם

בריאות

הספר "אור13

סוחפת

את

שאם

ומוביחה

מבוובים גבוה

השמיים

הםהגבול

-־ח׳:

מאיתנו עוקבים כבר שנים אחרי סידרה

fi'1
11)1p

רפואית מרתקת,״האנטומיה שלגרי־״ שגרמה

לפחותלחלקנולחלום על

מה קורה לוהיינו

רופאים .אלא שלכמהתלמידים
רדר ,שאגב מכוריםלסדרה,החלום עשוי להתממש
במת הספד אררט אפ-

 ten rawמגמה

הדשה

ומרתקת סוחפת השגה

את

המנהלת
בבית

׳׳מערכות בריאות
התיכון ,מגמת
ורפואה".

הלימודים
המגמה נחנכה בפתיחת שנת
לציין,
הקבלהאליה ,כמעט מיותר

הפדגוגית

הספר:׳יזה לא

הנוכחית ותנאי

קשים ומאתגרים.

מטרת המגמה כפי שהוגדרה על
במלאכה הלא להכשיר את בוגריהלעסוק

היה פשו

תלמידם

ידי העוסק׳
בתחומי

בריאות ורפואה.

התמהות במערכותבריאות ,,כך מספרים

במת הספר,

חושפת אתהתלמידים
למקצועות
החולים,
בשיתוף עם מד״א,היל הרפואה ובית
במסגרתהלימודים נערכים סיורים בבית החולים
"ברוילי״ בעיר ,שיחות ושיעורים עם רופאי בית
החוליםוגולת הכותרת ,צפייהבתהליכים רפואיים
התלמידים בשעריו שלעולם הרפואה
שמכניסים את
הלכהלמעשה.

מאוד

חששו ורצו

1411לנו
ללכת על בסוח,

הבריאות והרפואה

השאיפה בהגהלת

מגמותמעולות

כמו

הפרגית של

נשגה שעברה הגיעה המנהלת
הספר איריסאלים,לכנס של רשת אורט .בכנס היא
פגשה אתמנהלת חטיבת המדעים ברשת ,שהציעה לה
באשקלון ,מגמת
לתיכון
להכניס מגמה חדשה
ומעניינת
מערכות בריאות ורפואה .אלים הנלהבת הסכימה
לשמוע ,וכבר באותה יוםהתחילהלהניע אתגלגלי
השיניים של הבירוקרטיהופעלה מול הנהלת הרשת
והרשויות
לאישור המגמה.

הנדסת תוכנה

אלקטרוניקה.

אנחנו

׳׳הגשנו בקשה ובחרו אותנו ובסופו של
הקמת המגמה.
אלינו
בקריטריונים .אני יודעתשבמקביל
דבר עמדנו
פנו עוד בתי ספרולשמחתי בחרו
בגו״.
הקשה יותר עבור הצוות החינוכי באורם

לתלמידי
אפרידר ,הייתהלשווק את המגמה החדשנית
כיתה טי שכבד גיבשו החלטה כמעט סופיתלגבי
המגמה בה ירצוללמוד בשנה שלאחרמכן.

התיכון היא שבעתיד ,עם סיום

הלימודים ימשיכו הבוגריםבמסלול עתודה אקדמית
בתהומי הרפואה והסיעוד כאשר אחד הפרויקטים

מקווים

שמשנה

לתלמידים מצטיינים
הוא פרויקט ׳׳צמרת״המיועד

במערכות בריאות להמשיך מסלול רפואהבפקולטה
לרפואה באוניברסיטת בןגוריון

לאפיין
לציונים שאמורים
אבל עודלפני שנגיע
תלמידי המגמה ,כדאי לספר לכם כיצד הכל
התחיל.

את

מספרהתלמידיםיגדל״

חששו ורצו ללכת

׳׳זה לא היה פשוט,תלמידים
מעולות כמו הנדסת תוכנה
על בטוח ,ישלנו מגמות
אלקטרוניקה .אנחנו מקווים שמשנה לשנה
והנדסת
יגדל" ,הוסיפהאליס12 .תלמידים
מספדהתלמידים
ותלמידות שאהבווהתעניינו במגמה,התקבלואליה,
לאלפני שעמדו בתנאי הקבלה הגבוהים שדרשו
הצטיינותוציונים שנושקים ל 100-בכלהמקצועות.
מאוד

לשנה

בית

"זהייחודילבית הספר
שלנו״ ,סיפרהאליס בגאווה על

המשימה

והנדסת

i1m
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הלימודים
״התלמידים במגמהלומדים  10יחידות במערכות כשלומדים מעשית זה ממחיש את
העיוניים״
הלימודיםהוסיף:
אנגלית ,יחידות מתמטיקה ,אליודסקיטל,חבח של גרבר לספסל
בריאותורפואה ,יחידות
מי
לרפואה .מאז שאני זוכר את
״תמיד התחברתי
יחידות מקצוע מדעי ,כמעט כלהתלמידים במגמה
עניין אותי
תמיד
ניסויים,בני אדם ,עזרהלזולתומד״א.
קיבלו תעודות הצםיינות במחצית״ ,סיפרה אלים על
כששמעתישיכוללהיות שתיפתח מגמה כזאתאצלנו
תלמידיה המובחרים.
הלימודים הנמרצים של
אני זוכר שמידנדלקתיוקיוויתי שזה יקרה .בהתחלה

זה היה בגדר דיבוריםולא
ובסופו של

היה בטוח

שהמגמה תיפתח

כששאלנו אתתלמידי המגמה מההוביל אותםלבחור
בה ,התשובות היו כמעט זהות .כמעט כל מי שנמצא
ולדבריהם ,המגמה מטורפות״.
במגמהחולםלהיות רופא בעתיד,
פתחה להם את הדרך להשגת המטרה,
םקיטל עסוק לא רק במגמה ,אלא גם בהיותו סגןיו״ר
באשקלון ,וירד ועדת אתיקה ומשפט
מועצת הנוער
יגאל גרבר ,בן  15תלמיד המגמה סיפרל״סטאר״:

דבר כשלה יצא
לפועלהייתי מאושר ברמות

״בחרתי במגמה הזו כי זה תהו

שמאודמענ״ן אותיואני

רוצהלהמשיך בעתידללימוד
הרבהדלתות .יש במגמה תכנים
פותחת
מעניינים אותי כמו הלב ומערכות הדם ובית
רפואה ,כך

במועצתהנוערהאדנית.

שהמגמה
שמאוד

הספר

איך כל התחומיםמשתלביםלו עם ח״ החברה?
"למדתי איךלכוון את הזמנים שלי

בנורה טובה,

ללימודים ברמה הלימודים קשים וזה דורש מאיתגוהמון.איןלי את כל
בעצם מספקלנו את כל מה שצריך
הזמןשבעולם והורדתי מעצמי לא מעט ,אבל זה לא
גבוהה .החומרמעניין מאודומושך״ .עם זאת מודה
פוגע בחיים האישיים .דו שווה הכל כי המגמה נותנת
לימודים והשקעה אינטנסיבית:
גרבר ,המגמה דורשת
כלים גם אם לא בהכרח נשתמש בהם
בעתיד״.
"התכנים מאוד מענ״נים אם כי אץ ספק שבהתחלה זה
rapמסובך וצריך ממש
להשקיע ,אבל אנחנומקבלים
ובאיזה תחוס תרצה להתמחות  dkוכאשר תגשים את
את ההסברים ברמה הכי גבוהה ורואים דבריםפיזית.

חלומר?
"הייתי רוצהלהיות רופאולהתמחות
בקרדיולוגית״.

איךמקבלים

את המגמה החברים בבית

הספר ומה

אומר גבית?

״לפעמים
וה

יש את

התגובותהרגילות של החנונים אבל

ממש בגדר צחוק,

אנחנומקבלים

המון

תמיכה

מהשכבה ,המוןהתעניינות סביב המגמה .אומריט

הלימודים.
לנו שזה מגניב ומבקשים שנספר להם על
בבית ,ההוריםשלי מאוד תומכיםבי .הםיודעים שזאת
השאיפהשלי כך שהם שמחו
בשבילי מאוד .זה מקצוע

שמאוד משך אותי ,ישלנו

משפחהגדולה
במד׳׳א״.

ניתוח (ב יתושי
ולא רקתלמידי

המגמה

וחבריהם לשכבה

התרגשו

מהקמתה ,אלא גם מנהל ביתהחוליםברדל' ,ד״ר

הדלוי ,שנפגש עם האחראיות על המגמה אילנה
אלים,והתלהב מאוד
מהרעיון.לוי סיפר
רוקח ואיריס
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ל״סטאר״ :״הפרויקט  antמרגש אותי מכמה טעמים.

הילדים האלה
חושב שזאת חובהלאומית ,מעברלריגוש
למקצועות רפואה
ילדים
שלי ,יש כאן הזדמנות לפתח
שמאוד הסריםבארז.אולי לפתח עתודאים דווקא
למקצועותסיעוד ,רפואה וביו
טכנולוגיה,
מהפריפריה
באמתמתעניינים בתחום הרפואה ואני
האישי

׳*.
זו תהיהגאווהלעיר

״מבית הספר באו לפה לספר
בבית
הקהילה.
דגלנו את הקשר עם
החולים,טבעתי על
לחנוך את
אגהנו ממש כתוכנית עבודה מוכנים
הילדים.
העניין .מאז שאני
על

באה המורה מאררט תורא התרגשתי כשהיא סיפרהלי
המסלול .דיברתי על  mrכברלפני שנת״ם שצריך
על
מסלול של פרחי רפואה .מיד אמרתיבינגו,אניאיתכם״.

ולימודים ,יהיהלנו סיור בכל מיני מחלקות
עירוני,לאומי
אנשי רפואה .זה חשוב ,זה פרויקט
סיורים
וציוני
הפעולה וביתהחולים יתרוםלנו גפ ציוד
בזכות שיתוף
אותר' .סיכם
ואני מאוד אוהב
לוי.
יוכלו
לבית הספר כמו מכשיר א.ק.ג כדישהתלמידים
לוי הנלהב לא מתכוון לע ור בכל הנוגע לתרומה להתנסות״.
כוונותיו:׳׳אני מתכוון
לתנופת המגמה ומספד על
להביא
לתלמידים קבין רפואה ראשי שיספר להם על לוי ביקשלהעביר מסרלאותםתלמידים שחנכו את
להיכנסלמגמה בשנים
תלמידים שירצו
המגמהולאותם
הרפואה בצבא.לנסות לגדל פרחי רפואהבאשקלון
הבאות; "המסר הוא קודם כל לאלהירתע ממשימ־ת
ולגרום לו
כחלק ממשימה
לאומית ,לטפח את הנוער
יכוליםלגדל
פהבאשקלון אנחנו
למקצוע .דיברתי עםהתלמידים
להרגיש את האהבה
כאלה שהם קשות.
לאומית,לטפח את הנוערולתתלו את
פרחים כמשימה
למעלה משעה עלהמקצוע ,האתיקה והקושי ואמרתי
החולים
כאלה .בית
להם שאם הייתיבגילם הייתי בוחר שוב במקצוע ,לא
האפשרותלהתמודד גם במקצועות
ברדלי רואה עצמו מעורב כחלק מטיפוח
הקהילה״.
הייתי בוחר במשהו אחר .אפגש איתםשוב״.
עיונים בצורה
הלימודיםיהיו
כאמור ,במסגרת המגמה,

הדרךלשיווק המגמהולהגדלת כמותהתלמידים

אינטנסיבית אך לא רק.התלמידים במגמהקיבלו
סיפר
לוי.
שיעורים מעשיים כבר מהשנה שהיא למעשה השנה
במגמה הדשה שדורשת תנאי קבלה שלא כל אחדיכול
הראשונהשלהם .כשהם בכיתה יי
התלמידים לעמוד בהם .עם זאתובמקביל
בלבו ,הוו
בבית הספר החמיאו להנהלת ביתהחולים וסיפרו
ללימודים ,עסוקים
ט'
כיתה
תלמידי
מול
בשיווק
המגנ?ה
די
תלנ
הכנסת
לימודים
בחולה,
בשמחה שהנהלת ביתהחולים בראשותו שללוי,
ועורכים
על
צפייה בצנתור שהתבצע
להיענות בחיובלשיתוףהפעולה ,ומאז עירוי ,ניתוח לב שבוצע על תתנול הודו ,וסיוריםפעילויות שיחשפו את יתר התלמידיםללימודים
הסכימה מיד
מקצועייםבמחלקות השונות כמו גם במעבדות הדם
לוי עצמומלווה את הפרויקט בשמחה ,משוחה עם
המרתקיםהעשויים בסופו של יוםלהשפיע עלעולם
הרפואהבישראל,
החולים.בנוסף,התלמידים כולם יתנדבו
התלמידים ומעורב באופן אישיומלא בנעשה בתוכנית
של בית
למד״א.
הלימודים.
בשנה

החולים,
״אני מוכן לאמן את המגמה ,נתוך להם ציוד ,נתתי אליס ,מלאת הערכה למנהל בית
בשיתוףהפעולה עם חדלויוציינה:׳׳זה לא
להם רופאים שיחנכו אותם ואני שמח להיות חלק
מהמגמה הנהדרת הזאתשאולי בסופו של דבר תפתה מאליו.מנהל בית
התולים הקצהלנו רופאיםשיעבירו
התגאתה
מובן

הבאה עוד

ארוכה במיוחד,

מאחר ומדובר

לתגובות כנסולאתר:
www.star-daromxo.il

