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 שילוב המעורבות החברתית בתחומי הדעת

 מערכות בריאות מגמת 

 
 

 המעורבות החברתית בתחומי הדעתתיאור יוזמה לשילוב 

 

 

 

 

 

הרחבת ידע במסגרת  כותרת 
 שיעורים בכיתה

אישית ו/או  התנסות
במעורבות קבוצתית 

בהנחיית מורה  חברתית 
 חונך מתחום הדעת

התנסות קלינית המשלבת   .1
 .התנדבות בקהילה

 כיתות י', י"א, י"ב

. קלינית במד"אהתנסות 
עוברים הכשרה התלמידים 

שעות,  60מקצועית של 
בסיומה הם מתנדבים 

/ קופות חולים/ בתחנות מד"א
בית חולים/ מתקנים רפואיים 

 .אחרים
 

תלמידי המגמה מתנדבים 
במד"א על אמבולנסים, 
בהנחייתו של רופא או 

   פרמדיק. 
במסגרת ההתנסות 

התלמידים רוכשים ערכים של 
אחריות חברתית, ערכי 

ה לזולת, ההתנדבות, עזר
 מעורבות ותרומה לחברה.

חקר מקרים במערכות   .2
תוך דיאלוג עם רפואיות 

  מטופלים ואנשי מקצוע
 י"א, י"ב י', כיתות

במסגרת הלימודים מבצעים 
 גמר. הם  עבודתהתלמידים 

 של מקרים בחקר  מתנסים
 שפתרונם, וחולי בריאות

 הידע בין אינטגרציה דורש
 המתקבל למידע המדעי

 ועם מטופלים  עם בראיונות
בניהול המצב  מקצוע אנשי

 הבריאותי של מטופלים.

התלמידים משמשים אוזן 
קשבת למטופל, לומדים את 

אורח חייו ואת מחלתו. 
בהתאם לכך בונים תכנית 

 מומלצת לאורח חיים בריא. 

לימודיים החושפים  סיורים  .3
את התלמידים לעולם 

  הרפואה
 ב"י, א"י', י כיתות

 בבתי עיוניים לימודיםסיורים 
. רפואיים ובמתקנים חולים

ומפגשים עם הצוות המקצועי 
 רפואי. הרפואי והפרא

הסיורים מיישמים הנלמד 
 בכיתה. 
 את חושפים הסיורים

 ולדילמות לסוגיות התלמידים
 עולם בהתמודדות עדכניות
  בעיות עם ,הרפואה

 .ואתיות מדעיות, טכנולוגיות
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 מערכות בריאות תחום הדעת

תלמידים מודעים ובעלי השכלת בריאות יתרמו לבריאות עצמם, משפחתם  כותרת 

 וקהילתם.

 תקציר ההצעה: 

מטרות, תכנים והיקף 

 שעות 

 העשייה בשדה מעשי ידע לבין תיאורטי ידע בין משלבים במגמה הלימודים

התלמידים במגמת מערכות בריאות מיישמים את הידע . ביותר העדכני רפואיתה

, ובהתנדבות רפואיים ובמתקנים חולים בבתי סיוריםהנלמד בכיתה בהשתתפות ב

 .א"במד פעילה

 להשתלבות הנדרשים, רלוונטיים וכישורים מיומנויות טיפוח תהליך הלמידה כולל

, אישית בין תקשורתחקר מקרים וניהול מידע,  : 21-ה במאה ובמשק בחברה

 תכנית טיפול. תכנוןו קבלת החלטות, יצירתיות מעורבות חברתית, ,צוות עבודת

 :השעות היקף

 / קופת חולים/ בתי חוליםהתנדבות במד"אש"ש  60

 סיורים בשנה לכל שכבת גיל. 3 –בבתי חוליםסיורים לימודיים 

  יח"ל העוסקת בניהול המצב הבריאותי של מטופלים. 5ברמה של גמר  עבודת

 חיבור לתכנית הלימודים

 

תכנית הלימודים במדעי הבריאות משלבת יישומים הכוללים סיורים בבתי חולים 

 ובמתקנים רפואיים, התנדבות במד"א.

 תכנית הלימודים במערכות רפואיות כוללת את פרוייקט הגמר.

התנסות מעשית 

 במעורבות חברתית

 התנדבות במד"א

 רפואייםסיורים בבתי חולים ובמתקנים 

 .בריא חיים לאורח מומלצת תכנית חקר מחלות של מטופלים ובניית –פרוייקט גמר 

מי ילווה את התלמידים? 

 )מורה/מנחה/מדריך מלווה(

 מורים בבתי הספר, פרמדיקים, צוות רפואי ופרא רפואי.

 , הקצאת משאבים לסיורים לימודיים.במקצוע ההוראה שעות משאבים דרושים

 מד"א, בתי החולים., מערכות בריאות במגמת רכזת המגמה, המורים  גופים שותפים

 מערכות בריאות מגמת על הפיקוח, בבית הספר רכזת מגמת מערכות בריאות למי לפנות?

 .וטכנולוגיה מדע במינהל

 


