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  . ח המקורי בשפה האנגלית נמצא באתר המועצה להשכלה גבוהה"הדו. המקור
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  מנהליםתמצית : 1פרק 

ו תיערך "ל תשס"כי בשנה) ג"להלן המל( החליטה המועצה להשכלה גבוהה 08.03.2005יום מבישיבתה 

  .הערכת איכות במוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודים בתחום הרפואה

 בתי  שלאיכותהועדה להערכת , ג"ר המל"המשמשת מתוקף תפקידה כיו, לכך מינתה שרת החינוךבהתאם 

  .הספר לרפואה בישראל

  

  .דוח זה עוסק בבתי הספר לרפואה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

  

של תוכניות הלימודים ברפואה בכל ארבעת בתי הספר , באופן כללי, הוועדה התרשמה מרמתן הגבוהה

אחדות מהן ; מערכת הלימודים הרפואיים ככלל עומדת בפני מספר בעיות, עם זאת. שראללרפואה בי

  : התערבות מיידיתבמידה הדורשתרציניות 

 הגיע להסדר כל אחד מבתי הספר לרפואה, מסיבות שהן בעיקר היסטוריות –הוראה קלינית  .1

 העוסקים בהוראה  גישה לחולים ולצוותים רפואייםהמאפשר, פרטני עם ספק שירותים רפואיים

מצבה הנוכחי של מערכת הבריאות הישראלית מקשה על הסדרים אלה מבחינה , לצערנו. קלינית

האיום הגדול ביותר על איכות לימודי הרפואה , מן ההיבט הכלכלי. כלכלית ומבחינה אקדמית

 כתוצאה. עלות ההוראה הקלינית לקבוע ולשלם את שבסמכותומרכזי גורם בישראל הוא היעדר 

תגמול הולם עבור רבים בהוראה הקלינית אינם זוכים לקבל מנויים אקדמיים או רוב המעו, מכך

ג למלא תפקיד מרכזי בקביעת עלותן האמיתית של "הוועדה סבורה שעל המל. שעות ההוראה

ג לבחון דרכי פעולה לפיהן עלויות אלו "מלעל ה; ובמינויים אקדמיים שעות הוראה קליניות

  .רשויות המדינה או/ האוניברסיטאות ו, ספקי השירותים הרפואייםתכוסינה על ידי

יש לערוך רשימת מצאי של מיטות הוראה .  מיטות הוראה הן משאב לאומי– מיטות הוראה .2

 .ראויות אשר תוביל לחלוקה הגיונית של משאב זה בין בתי הספר השונים

שרה יד לעבור הכעל רופאי העת,  בלימודי הרפואה המודרניים– אמבולטוריתהוראה  .3

את ולמסד לאפיין , יש לסקור.  במחלקות בתי החוליםמשמעותית במרפאות בנוסף להכשרה

 .ההוראה במרפאות ולשפר אותה

תעסוקה בשכר נוספות ל יש לפתח אפשרויות – פא ועוזרי מחקרוהעסקת סטודנטים כעוזרי ר .4

פש תעסוקה מחוץ יות כך שסטודנטים לרפואה לא ייאלצו לחבמסגרות הטיפוליות והמחקר

 .למערכת תכניות הלימודים

 על תוכניות הלימודים במדעים בסיסיים להיות רלוונטיות יותר –הוראת מדעים בסיסיים  .5

 . הקליניתלרפואה ולהשתלב עם לימודי הרפואה

 אחד היעדים היאהכשרת הסטודנטים ללמידה עצמית רציפה ומתמשכת /הכנת – ת עצמיהדלמי .6

  .על תוכניות הלימודים לטפח יעד זה. די הרפואההחשובים ביותר של לימו
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אל התוכניות לתואר שני מגיעים  מעט סטודנטים מצטיינים ,נכון לעת הזו –תוכניות מחקר  .7

 על מנת למשוך יותר סטודנטים ,ניתן לתכנן תוכניות אלו באופן נכון יותר ולתמוך בהן. ושלישי

 .מצטיינים

להפיק על בתי הספר לרפואה בישראל ,  פזי ועדתוחעל פי מסקנות ד –הגדלת מספר הבוגרים  .8

, על פי שיפוטה של הוועדה. אוכלוסיה סביר/ופאים על מנת לשמר יחס רמתוכם יותר רופאים

 מתן  באמצעות רקאיכותם של לימודי הרפואה בישראל תיפגע אם יהיה ניסיון לפתור בעיה זו

יש צורך . תקבלים ללימודיםבמידה רבה את מספר המלהגדיל  אישור לבתי הספר לרפואה

 .בתכנון איכותי

 שלושה מתוך ארבעת בתי הספר לרפואה – זריםתוכניות לימודים המיועדות לסטודנטים  .9

 הוועדה.  המשלמים שכר לימוד מלאזריםשנתיות עבור סטודנטים - מקיימים תוכניות ארבע

 המתרחבים  מרצים ומשאבי הוראה מצרכיהמכך שהתכנית מסיטה להביע את דאגתה מבקשת

 .של מדינת ישראל בכל הקשור ללימודי רפואה לטובת תוכניות אלו

  

וכן במאבקים עם ספקי השירותים , את מספר הבוגרים ברפואה גדיללהצורך הוועדה רואה ב, לסיכום

 מהם סובלים בתי בבואה לתקן את האנומליות הארגוניות והכלכליות עבור המערכת הזדמנות, הרפואיים

בתי הספר לרפואה לא יוכלו לפתור בעיות אלו במגבלות , אולם. בישראל מזה זמן רבהספר לרפואה 

ג על מנת ליישב סוגיות אסטרטגיות הקשורות ליחסים "יש לגייס את עזרתה של המל; המשאבים הקיימים

  . תכנון קפדני ומעקב אחר התוצאותנושאים אלה מחייבים .ין בתי הספר לרפואה ומערכת הבריאותב
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   רקע– עבודת הוועדה :2פרק 

לערוך הערכת איכות של תוכניות ) ג"המל(החליטה המועצה להשכלה גבוהה , 8.3.2005-בישיבתה ב

  .ו"ל תשס"הלימודים בתחום הרפואה במהלך שנה

  :מינתה ועדה בהרכב הבא, ג"ר המל"המשמשת מתוקף תפקידה כיו, שרת החינוך, בעקבות החלטה זו

  ר הוועדה"יו, מכון ויצמן למדע, מונולוגיה המחלקה לאי– ירון כהן' פרופ •

, המחלקה לרפואה, המרכז הרפואי כרמל,  מנהל החטיבה הפנימית– חיים ביטרמן' פרופ •

  מכון טכנולוגי לישראל–הטכניון 

הפקולטה , בית חולים הדסה עין כרם, המטולוגיתהמחלקה ה מנהלת – יהודה- דינה בן' פרופ •

  שליםהאוניברסיטה העברית בירו, לרפואה

האוניברסיטה העברית , הפקולטה לרפואה,  המכון למיקרוביולוגיה– הווארד סידר-חיים' פרופ •

 בירושלים

 אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר" הפקולטה לרפואה ע– מנחם פינרו' פרופ •

אוניברסיטת בן גוריון , ויס וארווינג גולדמן'ש ג" בית הספר לרפואה ע– שמעון גליק' פרופ •

  בנגב

, בית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד,  המחלקה לנוירולוגיה–הווארד ווינר ' פרופ •

 ב"ארה, וסטס'מסצ

   .רכזת הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה–חן חדד ' גב

  

  :1במסגרת עבודתה התבקשה הוועדה

לבחון את דוחות ההערכה העצמית אשר הוגשו על ידי המוסדות המקיימים תוכניות לימודים . 1

  .אה ולערוך ביקורים במוסדות אלהברפו

ח " דו- ג דוחות מסכמים ביחס ליחידות האקדמיות ולתכניות הלימודים המוערכות"להגיש למל .2

  .הוועדה והמלצותיהממצאי הכולל את , נפרד עבור כל מוסד

 .ג דוח כללי באשר ללימודים בתחום המוערך במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל"להגיש למל .3

) 2005כפי שפורסמו באוקטובר (הערכה העצמית ג לבצוע "המלנערך בהתאם להנחיות התהליך בכללותו 

  . על ידי הוועדהחוברוועל סמך שאלות ספציפיות המותאמות לתחום הרפואה ש

                                                 
  .1מצור� כנספח ) TOR (בצרו� הנחיות ממליצות לעבודת הוועדה כתב המינוי 1
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   נהלים–עבודת הוועדה : 3פרק 

שורות ק ובמהלכה נידונו סוגיות עקרוניות ה27.12.2006פגישתה הראשונה של הוועדה נערכה בתאריך 

  .לבתי הספר לרפואה בישראל ולתהליך הערכת האיכות

  

 2006ובספטמבר ,  קיבלו חברי הוועדה את דוחות ההערכה העצמית של המוסדות2006יולי - במהלך יוני

  .החלו הדיונים לגבי דוחות אלה

  

נפגשו , במהלך הביקורים. ערכה הוועדה סדרת ביקורים של יומיים בכל מוסד 2006בנובמבר ובדצמבר 

  .י הוועדה עם הנהלות המוסדות וכן עם חברי סגל וסטודנטיםחבר

  

 את דבר הגעתה של הוועדה טרם בואה והזמינו את חברי המוסדות פרסמו, בהתאם לבקשתה של הוועדה

את הצוות הניהולי ואת הסטודנטים להיפגש עם חברי הוועדה ולהביע את דעותיהם לגבי , קדמיאהסגל ה

  . לרפואהתוכניות הלימודים בבתי הספר

  

  .בבתי הספר לרפואה במערכת להשכלה גבוהה בישראלדוח זה עוסק 
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  2הערות כלליות לגבי לימודי הרפואה בארבע האוניברסיטאות בישראל: 4פרק 

   :מבוא

דוחות הערכה .  בישראללימודי הרפואהכלל דוח זה מסכם את המלצותיה של הוועדה המתייחסות ל

  .הספר לרפואה מצורפים בנפרדמפורטים עבור כל אחד מארבעת בתי 

ג והפעולות שננקטו בעקבות דוח ההערכה הקודם שנערך "הוועדה לא קיבלה דיווח לגבי החלטות המל

, עם כל הכבוד הראוי,  הוועדה הנוכחית מבקשת. 2001ג בנובמבר "בבתי הספר לרפואה והוגש למל

  . סבירג תוך פרק זמן "לקבל היזון חוזר לגבי המלצותיה למל

  

   הנהלה4.1

האחראים , מסירותם ויכולתם המקצועית של הדיקנים ושל אחרים, הוועדה התרשמה מהתלהבותם

ון בתהליך ההערכה החיצוני כתמריץ ארבע ההנהלות עשו שימוש נכ.  של בתי הספר לרפואהלניהולם

י חברי עצמית והראו נכונות רבה לשמוע היזון חוזר אובייקטיבי מפההערכה התהליך קדם את עניינם בל

בכל ג "מלל ויועצים נושאי דבריםוכאת לימודי הרפואה לשפר התקבלנו כבני ברית במאמץ . הוועדה

  . לרפואהבעיות המרכזיות העומדות בפני בתי הספראת ה ן של ההנהלותתפיסתל הנוגע

  

             לימודים קליניים4.2

הנוכחי הטבועות במבנה ר בעיות מספמערך הלימודים הקליניים בכל ארבעת בתי הספר לרפואה סובל מ

  :המוסדי והכלכלי של לימודי הרפואה בישראל, הניהולי

   מיטות הוראה4.2.1

משאב לאומי אותו יש לחלוק הינן ) בתל אביב יש רבות ובבאר שבע מעט(בתי החולים הקיימות במיטות ה

 אינה ות ההוראההקצאה מחדש של מיט; באמצעות גוף עצמאי , בין בתי הספר השוניםבאופן הגיוני

את מחמיר עוד יותר ) נקבע בדוח פזיכפי ש(הצורך בהגדלת מספר הסטודנטים . של בתי הספרמסמכותם 

  .ת המיטותבהקצאש חוסר הפרופורציהות הנובעת מהבעייתי

  לימודים קליניים תמיכה כלכלית ב 4.2.2

הגורם  הוא קרוב לוודאי  ויממן אותם את עלות הלימודים הקלינייםמרכזי אשר יקבעגורם ו של היעדר

ארבעת בתי הספר כל אחד מ .המאיים ביותר על המשך קיומם של לימודי רפואה איכותיים בישראל

חולים או קופות העניין בין המוסדות השונים לבין בתי הלרפואה נוסדו על סמך הסכמים שנעשו לצורך 

ההסכם שבין ; עברית בירושלים ההתקשרות של המרכז הרפואי הדסה עם האוניברסיטה ה;הלןלוחולים ה

ובתי ,  בתי החולים ואוניברסיטת תל אביבקבוצת; קופת חולים כללית ואוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע

 השירותים הרפואיים יספקו את  ההסכמים קובעים שספקי,המקריםאחד מבכל . החולים בחיפה והטכניון

עלות הטיפול , היוםש אלא. ך לימודי רפואההאמצעים הקליניים וכן את הצוות הקליני הדרושים לצור

 קשרשהלמרות .  השירותים הרפואיים לתמוך בלימודים הקלינייםלרמה המקשה על ספקיעלתה פואי הר

                                                 
 .מתייחסי� לגברי� ונשי� כאחד' חברי סגל וכו, מונחי� המופיעי� במי� זכר כגו� סטודנטי� 2
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וענים  השירותים הרפואיים טספקי, הטיפול הרפואי במידה ניכרתבית ספר לרפואה משפר את רמת ל

החשבונות , יתרה מזאת. ה בלימודי רפואהולא תמיכ,  טיפול רפואישמחויבותם החוקית היא מתן

 או לגלם את הוצאות לימודי הרפואה בין ההוצאות האחרות של סתיר להמאפשרתלא , הממוחשבת

לכיסוי עלות , אם בכלל, יש תקציב מוגבל, מצידן,  לאוניברסיטאות.כפי שנעשה בעבר, הטיפול הרפואי

כל , כתוצאה מכך. פואית בבתי חולים ובמרפאותהצוות הקליני וכוח האדם הנוסף הדרוש לצורך הוראה ר

מאבקים גלויים כבר פרצו , אכןו. עמוק משבר נוכח) ד בקרובואו שיעמ(בתי הספר לרפואה עומד אחד מ

בין המרכז הרפואי הדסה והאוניברסיטה העברית וכן בין קופת החולים הכללית ואוניברסיטת בן גוריון 

גלוי גם לבעתיד הקרוב יהפוך המאבק . שאבים ללימודים קלינייםמאמצים ומ, זמן, תקצוב כוח אדםלגבי 

  .בשני בתי הספר האחרים

 למלא תפקיד מכריעיכולה ,  ללימודי הרפואהת האחראיתמרכזיכסמכות ה, ג"הוועדה מסיקה שהמל

  על ידי ספקיובמציאת הדרכים לכיסוי עלויות אלה, בקביעת עלותם האמיתית של הלימודים הקליניים

של איכותו על גם , ובסופו של דבר,  לימודי הרפואהשמירה על איכות. או המדינה/ים הרפואיים והשירות

  . תקנים עבור מרצים קליניים ותמיכה בשעות הוראהתוספת מחייב, בישראל הטיפול הרפואי

                   מינויים קליניים אקדמיים4.2.3

כישלונם קשור  לימודי הרפואה ךמערלרפואיים  השירותים הספקישל מערכת היחסים שבין יה אנומלל

 המרצים הקליניים בתחום השכר וכן בתחום ההכרה לתגמל אתשל כל ארבעת בתי הספר לרפואה 

המרצים הקליניים מלמדים ללא כל תשלום עבור זמנם ומאמציהם וללא מנויים , על פי רוב.  האקדמית

 ימנעו מהם ,המוטל על קלינאים אלה בחולים בטיפולעומס העבודה , בעתיד הקרוב. אקדמיים הולמים

צריכות צוותי הוראה קליניים של אמצעים ושל הרפורמות בתקצוב . להמשיך ללמד באופן התנדבותי

  .ג"תחום שהוא בסמכותה של המל,  למינויים אקדמייםהקריטריוניםלהיות מלוות בשינוי 

   הוראה אמבולטורית4.2.4

לימודי ; וזים לעומת טיפול במרפאות חוץי משמעותי בשיעור האשפ שינוחל, במהלך העשורים האחרונים

רופאי העתיד לעבור הכשרה משמעותית במרפאות החוץ בנוסף את מחייבים , רפואה רלוונטיים

 כתוצאה  מיתרונות רביםליהנותלמרות שהמרפאות עשויות . להכשרתם במחלקות בתי החולים

 לרופאי המרפאות .לסטודנטיםבמתכונתן הנוכחית אמות הן אינן מות , עם בתי ספר לרפואהןמהתקשרות

חלק .  הכרה אקדמית והם אינם עומדים בסטנדרטים אקדמייםרובם חסרי, אין זמן או אמצעים להוראה

בתוכניות יצטרכו להשתלב , כולל מרפאות לדוגמא וכן אנשי צוות מרכזיים, ממערכת מרפאות החוץ

 שירותים על ידי ספקיי רוב "עפמערכת המרפאות נקבעת המבנה וכלכלת , שהניהולאלא  ,הלימודים

אה בתי הספר לרפו,  ולפיכךרפואיים חיצוניים שאינם קשורים לבתי הספר לרפואה או לאוניברסיטאות

 השירותים ספקי;  באמצעות שינויים בתוכניות הלימודים בלבד האמבולטוריתלא יוכלו לשפר את ההוראה

בתכנון המרפאות ובפריסת כוח   ניכרתהכרוכים בהוצאה כספיתויים להסכים לשינייאלצו הרלוונטיים 

וביישום שיתוף בתכנון  מלא תפקיד מרכזיליצטרך , או גוף ממשלתי אחר, ג"מסקנתנו היא שהמל. האדם

על מנת לספק הוראה ,  השירותים הרפואיים ובין בתי הספר לרפואהבין ספקיהנדרש הפעולה 

  .ראוייהאמבולטורית 
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  ת סטודנטים העסק4.3

   עוזרי רופאים4.3.1

העסקת , לדעתנו. רוב הסטודנטים לרפואה בישראל נאלצים לעבוד לפרנסתם במהלך הלימודים

 תהרפואיהפרקטיקה  איכות ללימודי הרפואה וגם להסטודנטים במסגרת מערכת הבריאות היא חיונית 

 ה לנצל את זמנו היקר לעבוד פיצות במקוםיעשה משלוחיאין הגיון בכך שסטודנט לרפואה . תהאקדמי

לא , שסובלת ממחסור בכוח אדם, אין זה הגיוני שמערכת הבריאות, ובאותה מידה; בתחום רפואי כלשהו

הניסיון עד כה עם  .מהמסירות ומהידע של הסטודנטים לרפואה, מהאידיאלים,  מהאנרגיותתפיק תועלת

 לאפשר העסקה של מספר רב שיספיקימון חסר מ, עם זאת, התוכנית לעוזרי רופאים היה יוצא מן הכלל

בכדי שכל הסטודנטים , יש לארגן מקור מימון שוטף לתוכניות לעוזרי רופאים. של סטודנטים בתוכנית זו

בבתי , מערכת הבריאות האקדמיתמוסדות שרוצים או צריכים לעבוד יוכלו למצוא תעסוקה במסגרת 

מן הראוי , בעתיד הקרובלהתפתח אחיות הצפוי לאור המחסור ב, בנוסף. החולים וכן במרפאות החוץ

  . לסטודנטים לרפואה לעבוד כעוזרי סיעודלהתחיל לפעול לקראת הסדרים שיאפשרו

  עוזרי מחקר. 4.3.2

סטודנטים המעוניינים לעבוד ל צנועותמלגות להציע היא " מודעות למחקר"אחת הדרכים בהן ניתן לעודד 

תפקידי מחקר במהלך להציע אפשרות נוספת היא . נבחרבסביבת מעבדה תחת פיקוחו של חבר סגל 

ובתוך כך  במסגרת בתי הספר לרפואה להשתכר תוכניות מחקר אלו יאפשרו לסטודנטים .יץחופשת הק

,  לעבוד כעוזרי מחקר בכךאנו מציעים לאפשר לסטודנטים המעוניינים. מחקרלזכות בחשיפה בעלת ערך ל

  .במקביל לתוכניות לעוזרי רופאים

  

        מדעים בסיסיים4.4

חוסר רלוונטיות של תוכנית קיימת בעיה של ) אמנם לא באותה המידה(בכל ארבעת בתי הספר לרפואה 

המתמטיקה , שיעורי הפיסיקה, לדוגמא.  ולפרקטיקה הרפואיתרפואהה יעהלימודים במדעים בסיסיים למד

שהוא אשר מלמדים חומר , אההספר לרפושמחוץ לבתי והכימיה מועברים בדרך כלל על ידי מדענים 

שעות הוראה רבות ,  וכך.אך אינו בהכרח רלוונטי לתחום הרפואה, ספציפייםחשוב בתחומיהם ה

 .ולפרקטיקה רפואית בהמשךמושקעות בהוראה ובלמידת חומר שאינו מהווה בסיס ללימודי הרפואה 

ה ובמתמטיקה שהם בעלי האנרגיה והמשאבים מתווספת העובדה שלעתים נושאים בפיסיק, לבזבוז הזמן

הפיסיקה והמתמטיקה של הדמיה כך למשל , משמעות רבה בלימודי הרפואה אינם נלמדים ברמה סבירה

הבנת הביולוגיה ל, רפואי- ן מחקר ביוואו המתמטיקה והסטטיסטיקה הדרושות לתכנ, רפואית מורכבת

מדעים בסיסיים ללימודי יש להתאים את תוכניות הלימודים ב. ניתוח נתונים מורכביםלהמערכתית ו

 בין בתי הספר לרפואה לבין חידוש ההידברות יחייבדבר זה ; הרפואה ולשלבם עם לימודים אלה

 ,היראיוהחקר הבסיסי החדשני תתרום רבות למ, מצידה, תוכנית לימודים רחבה ברפואה. האוניברסיטאות

של המדעים  מסוים מהמדענים שיעור, אשר על כן. פרסי הנובל הרבים המוענקים לבעלי תואר ברפואה

  . בוגרי בתי הספר לרפואהצריך שיהיו ,הבסיסיים
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   למידה עצמית4.5

רפואיים -גילם המתקדם יחסית של הסטודנטים לרפואה בישראל והיעדר לימודים אוניברסיטאיים קדם

דה  תוכניות של למילקחתמ מרתיע אותםו, "החיוני"במידע " יאכילו אותם בכפית"ש רצונםמחזק את 

;  אחת המטרות החשובות ביותר של לימודי הרפואהעצמית היא קרוב לוודאילמידה אלא ש ,עצמית

רפואי -רופא להתעדכן בכל הקשור להתפתחויות האחרונות במדע הביובהתחשב בצורך של ה

פר המרצים בבתי הס, אכןו.  עיסוק ברפואה מצריך למידה עצמית שנמשכת לאורך כל החיים,ובטכנולוגיה

יש כלים טובים , רפואית-שעברו הכשרה אקדמית קדם, ל" שלסטודנטים מחומעידיםלרפואה בישראל 

-בין אם ארבע, בישראלעל בתי הספר לרפואה . יותר ללמידה עצמית מאשר לסטודנטים הישראלים

  .רציפה ונמשכתלספק לבוגריהם כלים ללמידה עצמית , שנתיים- ששאושנתיים 

  

   תנאי קבלה4.6

הלוקחת בחשבון גם את כישוריהם , ה מברכת את בתי הספר לרפואה על מדיניות הקבלה שלהםהוועד

   .בנוסף לכישרונותיהם האינטלקטואליים, האישיים של הסטודנטים

  

  מספר הבוגריםהגדלת  4.7

את מספר הבוגרים על מנת לשמור על יחס להגדיל  פזי קבע שעל בתי הספר לרפואה בישראל  ועדתדוח

איכותם של לימודי הרפואה בישראל תיפגע אם יהיה ניסיון לפתור , לדעתנו. וכלוסיה הולםא/ופאיםר

הכמות דגש על ;  את מספר הסטודנטים המתקבליםלהגדילבעיה זו רק על ידי דרישה מבתי הספר לרפואה 

ג "על המל.  יחולו שינויים מתאימים במערכת החינוךאם כן לאאיכות אלבדה יכול להוות איום על ה

  .מספר הבוגריםבהגדלת למרות הצורך , לשמר את איכותם של לימודי הרפואה

  

  שנתיים- בתי ספר לרפואה ארבע4.8

הוועדה מסיקה שניתן , ל"שנתיות עבור סטודנטים מחו-על סמך הצלחתן של תוכניות הלימודים הארבע

רפואית -כשרה קדםשנתיות כאשר קודמת להן ה-להעניק הכשרה רפואית הולמת בתוכניות לימודים ארבע

בתל , למשל, בדומה לתוכנית המתוכננת(ון אם תוכניות מסוג זה יש לבח). איתהאמריקבשיטה (מתאימה 

  .מספר הבוגריםלהגדלת תתרומנה ) אביב

  

  זרים תוכניות לימודים עבור סטודנטים 4.9

ודנטים שנתיות עבור סט-שלושה מתוך ארבעת בתי הספר לרפואה מקיימים תוכניות לימודים ארבע

רצים  מ שתוכניות אלו מסיטותמכךלהביע את דאגתה מבקשת הוועדה . ל המשלמים שכר לימוד מלא"מחו

 תקשינה זריםתוכניות אלו עבור סטודנטים ; ומשאבי הוראה מלימודי הרפואה של הסטודנטים הישראלים

ל ההוראה הוועדה מקווה שהמימון הרציונאלי ש. מספר הבוגרים הישראליםהגדלת עוד יותר על 
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ים באמצעות תוכניות מהצורך לגייס כספ תואר לעיל ישחרר את בתי הספר לרפואהכמהרפואית 

  .שנתיות יש ערך משלו-לניסיון שנצבר בקיום תוכניות ארבע, עם זאת. זריםלסטודנטים 

  

   סיכום4.10

שירותים וכן במאבקים עם ספקי ה, הוועדה רואה בצורך להגדיל את מספר הבוגרים ברפואה, לסיכום

הזדמנות עבור המערכת בבואה לתקן את האנומליות הארגוניות והכלכליות מהם סובלים בתי , הרפואיים

בתי הספר לרפואה לא יוכלו לפתור בעיות אלו במגבלות , אולם. הספר לרפואה בישראל מזה זמן רב

 הקשורות ליחסים ג על מנת ליישב סוגיות אסטרטגיות"יש לגייס את עזרתה של המל; המשאבים הקיימים

  .נושאים אלה מחייבים תכנון קפדני ומעקב אחר התוצאות. בין בתי הספר לרפואה ומערכת הבריאות
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  מדע ומחקר בלימודי הרפואה: 5פרק 

, לכן. רופא אשר אינו משלב חשיבה מדעית בעבודתו לא יוכל לעסוק ברפואה רציונאלית מבוססת ראיות

, את הסטודנטים לנתח בעיות רפואיות וכיצד ליישם פעולות מניעהעל תוכניות הלימודים ברפואה ללמד 

נעת על ידי פירות המחקר ּואה מהתפתחות הרפו, יתרה מזאת. אבחון וטיפול המבוססות על חשיבה מדעית

  .הוועדה ראתה לנכון להרחיב בנושאים הללו, לאור החשיבות הרבה של הרפואה במדע ובמחקר. המדעי

  

   לימודי מדעים5.1

, אמצעות שימת דגש היא ב,המחקרויישום של תבונות  ההבנ להשיג הכשרה נאותה לאידיאלית ההדרך

בישראל דבר . פיסיקה וביולוגיה, כימיה,  על הקניית מיומנויות מדעיות בסיסיות במתמטיקה,בשלב מוקדם

 גם אך, תלמידים רבים אמנם מגיעים להישגים נאים בתחומים אלה. זה נעשה בעיקר ברמה התיכונית

כל בתי הספר לרפואה מציעים . הטובים ביותר רוכשים שליטה שטחית באופן יחסי בכלים בסיסיים אלה

אך קורסים אלה , קורסי חיזוק במדעים בסיסייםרפואיים -במהלך השנה הראשונה של הלימודים הקדם

ים משמשים והקורס, ר להשלמת חומר רקע שלא נכלל בלימודים התיכוניים של הסטודנטיםמיועדים בעיק

 שנים לאחר שסיימו את 4-5המתחילים את לימודי הרפואה ,  קורסי רענון עבור רוב הסטודנטיםלמעשה

, מרבית הסטודנטים אינם זוכים לחזק את הבנתם המדעית הבסיסית, כתוצאה מכך. לימודיהם התיכוניים

ים הרפואיים נלמדים אמנם המדע. וכך הם מתחילים ללמוד ביולוגיה רפואית ללא יסודות חשובים אלה

אך הסטודנטים אינם מגיעים עם הכנה נאותה ולכן הם מאבדים , לעתים קרובות מנקודת מבט מחקרית

  .עניין במה שנראה להם לא רלוונטי ללימודי רפואה

בארצות הברית לימודי הרפואה מבוססים על , להבדיל משיטת לימודי הרפואה הנהוגה בישראל ובאירופה

ובהמשך ארבע שנים , שנתיים באוניברסיטה או במכללה- מתחילה בלימודים ארבעה, שלבית-שיטה דו

. קליניים ושנתיים נוספות של לימודים קליניים-  שנתיים של לימודים קדם–נוספות בבית ספר לרפואה 

כימיה וביולוגיה ברמה אוניברסיטאית והם אכן , פיסיקה, ניתנת הזדמנות לסטודנטים ללמוד מתמטיקה, כך

יש בידיהם כלים טובים יותר על מנת להתמודד עם , כתוצאה מכך.  הבנה מדעית טובה יותרםרוכשי

אפילו . 'כימיה וכו- ביו, פיסיולוגיה, ביולוגיה-מדעים בסיסיים בעלי אוריינטציה רפואית כגון מיקרו

נחשפו משום שסטודנטים אלה כבר ,  ברורים להם יותרההיסטולוגיה או פתולוגי, תחומים כגון אנטומיה

  .אל הכלים המורפולוגיים הנרכשים במהלך קורסי ביולוגיה בסיסיים ברמה האוניברסיטאית

בטכניון ובאוניברסיטת בן ,  שונות אלו בולט במיוחד באוניברסיטת תל אביבהוראההניגוד בין שתי גישות 

ההוראה  יצוותו , אמריקניים וישראלים אלה לצד אלהשם לעתים קרובות לומדים סטודנטים, גוריון

 יש יתרון מובהק בהתמודדות עם ההיבטים המדעיים של לימודי סטודנטים האמריקנייםמציינים של

ברור הדבר שאין טעם לשנות את האופן שבו , שלבית- למרות היתרונות שבגישה הדו. הרפואה

.  על ידי הוספת שנים לתקופת לימודיהםרפואית-  את הכשרתם הקדםהסטודנטים הישראלים עוברים

 המדגישה ,"קיצור דרך"ייתכן שאפשר יהיה לחזק מיומנויות מדעיות בסיסיות באמצעות גישת , חילופיןל

    .ותהזמן הקייממגבלות מדעים עם אוריינטציה רפואית במסגרת 
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כימיה ומתמטיקה הנלמדים , קורסים בסיסיים בפיסיקהב שימושוועדה מציעה להשיג מטרה זו באמצעות ה

ראשונה על מנת להקנות את בסיס הידע ואת המיומנויות הספציפיות הדרושות במהלך שנת הלימודים ה

הביולוגיה המולקולארית והמדעים , הפיסיולוגיה, כימיה-בכדי להתמודד עם בעיות רפואיות בתחומי הביו

יש לשים דגש על סוגי הנוסחאות וההיגיון המתמטי , לדוגמא, בקורסים במתמטיקה. הנוירולוגיים

מיומנויות אלו נדרשות לעתים . כימיה ובפיסיולוגיה- ך פתרון משוואות מרכזיות בביוהדרושים לצור

 בקורסי .מטראומה וממחלות לב, מבעיות נשימה, קרובות בטיפול בחולים הסובלים מחוסר איזון בנוזלים

 אורגנית הדרושים על מנת להבין-האיהמבוא בתחום הכימיה יש לשים דגש על מושגי הכימיה האורגנית ו

הביולוגיה  ללמד אתלמשל אפשר  .הפרמקולוגיה והביולוגיה המולקולארית, כימיה-בעיות מתחומי הביו

הקשורות לבריאות ולתחלואה אנושית באופן יעיל ומעניין הרבה יותר אם הסטודנט כבר " המתכות"של 

ת המכאניקה יש ללמד א, בתחום הפיסיקה, באופן דומה. נחשף בעבר לכימיה של מתכות בתחילת לימודיו

את האלקטרוניקה הדרושה על מנת לשלוט , הבסיסית הנדרשת על מנת להבין את תפקודי השרירים

  .בפעולת מערכת העצבים ואת הדינאמיקה הכלולה בתפקוד הלב

ולעתים , מטעם המחלקות הרלוונטיות" שירות"קורסי המדע הבסיסיים ניתנים כ, במרבית האוניברסיטאות

הללו הם מעין מהדורה מצומצמת של קורסים מתקדמים יותר המוצעים קרובות תכני הקורסים 

באופן  אינה מכינה, למרות היותה נוחה לשני הצדדים, מתכונת זו. לסטודנטים במחלקות למדעי הטבע

 יתוכננו מחדש שקורסים אלההוועדה מציעה .  את הסטודנטים לרפואה ללימודיהם המתקדמיםהולם

לא רק , מובאיםשינויים באופן בו נושאים אלה . תי הספר לרפואהבהתייעצות עם הסגל המדעי בב

  . את גישתם היסודית אל מדעי הרפואהאלא גם ישפרו ,הכנתם של הסטודנטיםל יועילוש

  

   מחקר5.2

תהליך מורכב האמור להכשיר את הסטודנט במגוון תחומים רחב כרוכה בהכשרת רופאים בעולם המודרני 

כולל הקניית הידע הנצבר התהליך זה ב. העולם המשתנה של מדעי הרפואההתמודדות עם ל הכין אותוול

 יש לקחת בחשבון את העובדה ,ועם סביבתם החברתיתפציינטים הקיים וכן הקניית כלים להתמודדות עם 

מפתח גישות חדשות וכן מציע תפיסות  ,שיטות הטיפולתדיר את מעדכן ומשפר השוטף שהמחקר 

  . תהליכי מחלהלהבנתהביולוגיה האנושית הנורמאלית ולהבנת שובות  תובנות חמספקותהחדשניות 

בתי הספר לרפואה מצווים לספק לרופאי העתיד כלים אינטלקטואליים וביבליוגראפיים אשר , אשר על כן

כל בתי הספר לרפואה בישראל אמנם . המחקר הרפואיפירות את בכל עת יאפשרו להם ללמוד וליישם 

 נזנח לטובת הגברתלימודי הרפואה ב אך הוועדה מצאה שלעתים קרובות פן זה ,מודעים מאוד לצורך זה

תרבות " שקיימות מספר סיבות בסיסיות אך מורכבות לכך. תקליניבהכשרה הידע או רכישת ניסיון 

קליניים רחוקות מלספק -תוכניות הלימודים הקדם, ראשית. מעין זו אינה מועברת באופן אפקטיבי" מחקר

 , בכל הקשור למיומנויות הבסיסיות הדרושות על מנת להבין תהליכים מחקריים,את הדעתהכשרה מניחה 

-בשלבים הקדם, לימודי הרפואה, שנית. פרסומיםאו יכולות לרכוש תוצאות מחקר באמצעות קריאת 

בהיגיון תוך שימוש , מנקודת ראות מחקריתכהלכה אינם מוצגים , קליניים כמו גם בשלבים הקליניים

 יםהמתרכז,  הסטודנטיםתגישהאשמה מוטלת במידה רבה על , ולבסוף.  מעמיקההבנהשגת להמדעי 
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לגבי . המדעית העומדת ביסודו של תחום זהבחשיבה להתעמק רכישת ידע וניסיון קליני מבלי ב בעיקר

 תפיסה  בסטודנטיםלהטמיעככל המוקדם בכך שבתי הספר לרפואה יחלו קיימת חשיבות רבה , נושא זה

  .וקונסטרוקטיבית יותר לגבי תפקידיו של המחקר הבסיסי וחשיבותוחיובית 

   אוריינטציה מחקרית5.2.1

המונח בבסיסה  הבנה טובה יותר של המחקר הרפואי תסייע לסטודנטים להבין את ההיגיון , ללא כל ספק

תחום להיוודע אל ההתפתחויות בלהתעדכן ו של הרפואה ובו בזמן תעניק להם כלים אשר בעזרתם יוכלו

  :ניתן להשיג מטרה זו באופן הבא. ליתאההוראה הפורמלאחר עזיבתם את סביבת 

ויש , אחד האספקטים המהותיים ביותר בתחום הרפואה הוא היכולת לקרוא ולהבין מאמרים מדעיים

ניתן לעשות זאת באמצעות יצירת קורס . זו אל תוכניות הלימודים בהקדם האפשרי" תרבות"להחדיר 

הזדמנות לדון להם ולאחר מכן תינתן ,  הסטודנטים יקבלו מאמרים מדעיים לקריאה מעמיקהבו, "קריאה"ב

חשוב ביותר  . נחהמבסוגיות ובשיטות שהוצגו במאמרים במסגרת קבוצות קטנות תחת פיקוחו של 

קיום בחנים לגבי יש לשקול אפילו ו,  מההתחלה לסוףשהסטודנטים יידרשו באמת לקרוא את המאמרים

יש לעודד את הסטודנטים להסביר , במהלך השיעורים.  לפני מועדי הדיונים בכיתותמריםתוכן המא

אין להסתפק בכך שהסטודנטים יכירו את התוצאות . אספקטים שונים מתוך המאמרים ולנתח את התוצאות

אלא על המורה לבחון את כל , כפי שאפשר לעשות לאחר קריאת התקציר בלבד, באופן כללי

 יש גם .ולהראות כיצד לנתח נתונים הלכה למעשהביקורת ציין את אופן ניהול קבוצות הל, המתודולוגיה

ובמידת האפשר ליידע אותם לגבי מאמרים אחרים , לחשוף את הסטודנטים לחסרונות של כל מאמר

התוצאות את  ולא ,"תהליך המחקר"את המטרה היא ללמוד .  או השוללים אותושבדיוןהתומכים במאמר 

  .צמןהרפואיות ע

במהלך שנות הלימודים .  מתוכניות הלימודים ברפואהאינטגראליחלק ללהפוך צריכה  ההתמצאות במחקר

ניסויים שנערכו על מנת ל התייחסיש להציג את החומר הנלמד בהרצאות הפרונטאליות ב, קליניים-הקדם

" העובדות" מן על המרצים להדגיש את המתודולוגיה אשר באמצעותה כל אחת. להוכיח את הנושא הנלמד

וכן להציג גישות חלופיות אשר באמצעותן ניתן , השיטותאחת מן מגבלות של כל להצביע על ה ,התבררה

רפואית או ביולוגית היא " עובדה"יש חשיבות בכך שהסטודנטים יבינו שכל . להבין את אותן התופעות

  .בחינת התופעהדרך  את ישנויכול שומחקרים בעתיד , ששימשו לאבחנתןהשתקפות של השיטות למעשה 

חשיבה "להכשיר סטודנטים לדרך מצוינת , ליתאהפורמבהוראה " גישה מחקרית"בנוסף לשימוש ב

ת גאפשר לעשות זאת בדרך של הצ. באמצעות הכללת שאלות מכוונות מחקר בבחינותהיא " מחקרית

נדרטיות או במתכונת של תשובות פשוטות סט, אותם יש לנתח על מנת להסיק מסקנות, "נתונים"

, כימיה ואף גנטיקה-ביו, פרמקולוגיה,  במדעים הבסיסיים כגון פיסיולוגיה".מבחן אמריקאי"במתכונת של 

על מנת לספק לסטודנטים ,  מצבי מחלהאוניתן לבנות שאלות מכוונות מחקר סביב מצבים נורמאליים 

 אינטגראלי מהוות חלק ין אלה כברשאלות מע, אכן ורפואיה בזיקה לעולם התוכןמוטיבציה נוספת 

  .USMLE-בינלאומיות כגון הסטנדרטיות בחינות רפואיות מ

במהלכן ששנים , שנות הלימודים הקלינייםבמשך מחקר הוא הענקת חינוך מכוון המקום המרכזי של 

לעתים קרובות . רופאים לסטודנטים כלים חשובים אשר ישרתו אותם בעתיד כעשויה להקנותגישה זו 
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במהלך שיעורים ,  מזכירים תוצאות מחקריות חדשות בשיחותיהם עם הסטודנטיםמורים קליניים

 זו היא באמצעות גישה להקנות הדרך האפקטיבית ביותר, ועם זאת, פורמאליים או ליד מיטות החולים

אותם פוגשים הסטודנטים קליניים מצבים העוסקים בקריאת מאמרים אודות מחקרים עדכניים הטלת 

כחלק , או על ידי הסטודנטים עצמם, אפשר שמאמרים אלה ייבחרו על ידי המרצים . במחלקות האשפוז

  .המטופליםמצד  מהדרישה לידע העולה

, של הסטודנט הישראלי היא ברמה נמוכה ביותר" תרבות הקריאה"הוועדה מצאה ש, באופן כללי

דומה לאספקטים ב. ושהסטודנטים אינם נוטים לתור אחר מידע חדש באמצעות קריאת מאמרים מדעיים

ה על ידי דרישבשלב מוקדם של הלימודים הקליניים ניתן לטפל בבעיה זו , רבים אחרים בלימודי הרפואה

עודד את דרישה זו ת. מהסטודנטים לקרוא מאמרים ולמסור דיווח על החומר הנקרא במסגרת הקלינית

הלוגיות  יו מיומנויותהסטודנט להרחיב את אופקיו ולפתח גישה ביקורתית לרפואה באמצעות חידוד

להמשך לימודיו בכל תחום התמחות אשר יבחר , באופן כללי, כין אותודרישה זו ת, כמו כן. והמחקריות

  .רפואהברופאים חושבים הפתוחים להתפתחויות הדינאמיות תסייע לייצר  גישה זו ,ככלל. בסופו של דבר

ספקט חיובי ביותר בבתי הספר לרפואה  ברפואה לפני סיום הלימודים היא אהדרישה לכתוב עבודת גמר

 וסיכום סדרת מאמרים  על ידי קריאהניתן לכסותמרבית הסטודנטים בוחרים בנושא אותו . בישראל

יכולות ארגוניות בלימודיו של הסטודנט מסייע לו בפיתוח זה  חלק חשוב .תחום רפואי ספציפימ

 היא באמצעות מתן עידוד לסטודנטים ית זו לשפר תכנאחת הדרכים, מכל מקום. הומיומנויות להצגת עבוד

אפשר .  על פרויקטים מחקריים קטנים הנערכים במעבדות מבוססות לבסס את עבודות הגמררבים יותר

ידי או על , )כלומר במקום שעורי בחירה קליניים(ת זמן ייעודי למחקר אלקדם תוכנית זו על ידי הקצ

  .תם סטודנטים המבצעים מחקר עבור או עבודת הגמר היקף חיבורהפחתה בדרישת

   

  ).M.D.-PhD(תואר שלישי ותואר ברפואה  משולבות לקראת  תוכניות לימודים5.2.2

התוכנית הרשמית הראשונה אשר העניקה תואר שלישי ותואר ברפואה החלה בארצות הברית במהלך 

ק ברפואה ובו אשר יוכלו לעסו להכשיר רופאים –משלימות לתוכנית זו היו שתי מטרות . 60-שנות ה

על ידי מודרכת  תהיה םאשר עבודתחוקרים  םמדענישל יצר מעמד חדש ילוכן ,  גם במחקר פעילבזמן

וכל בתי הספר , ברפואה המודרניתחלק חשוב  הינם עדייןשני יעדים אלה . ברפואהרחבה ה תםידיע

 מחקר ברמת לערוךנבחרים לרפואה בישראל אכן מציעים תוכניות לימודים המאפשרות לסטודנטים 

 יש לנקוט במספר  זוחשובהבתכנית . השלמת כל הדרישות להכשרתם כרופאיםהתואר השלישי במקביל ל

     :צעדים קטנים על מנת לשפר את האפקטיביות שלה

סטודנטים . ת כך שתתאפשר גמישות מקסימאלית מבחינת הזמניםו   יש לבנות את התוכני- גמישות* 

ואילו לאחרים נדרש פרק זמן , ואר השלישי במהלך שתי שנות מחקרמסוימים מסוגלים לסיים את הת

יש להסמיך את מנהלי התוכניות לאפשר לסטודנטים לבחור את העת לחזור ללימודים  .ארוך יותר

  .גמישות לגבי עיתוי תחילת ההתמחות גם היא תסייע רבות. הקליניים ואת לוח הזמנים לחזרתם
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יע לסטודנטים הלומדים לתואר שלישי ולתואר ברפואה במילוי  ייתכן ואפשר לסי–  שיעורי בחירה*

תיהם לקראת התואר הכפול באמצעות אישור עיסוק במחקר במקום השתתפות בשיעורי בחירה חובו

  .בניסיונם לסיים את שני המסלולים בו זמניתשהם חשים את הלחץ  מהםלהפחית ו, קליניים

, י ותואר ברפואה נאלצים ללמוד שנים נוספות סטודנטים הלומדים לתואר שליש– מענקי מחקר* 

יש חשיבות רבה למתן , מסיבה זו. ובמקרים רבים סטודנטים אלה צריכים גם לפרנס את משפחותיהם

כל התוכניות לתואר שלישי ותואר ברפואה בישראל אכן מציעות תמיכה אמנם . מענקי מחקר נדיבים

יש להציע , בנוסף למענקי המחקר. נה מספיקהתמיכה זו אי, אך ברוב המקרים, במהלך שנות המחקר

יש להמשיך בתמיכה זו גם לאחר תקופת המחקר , יתרה מזאת. לסטודנטים אלה פטור מלא משכר הלימוד

לתואר כנית האמריקנית יש לציין שהתו, לשם השוואה. במהלך הלימודים הקליניים, לתואר השלישי

יקה פטור מלא משכר לימוד וכן מענק מחקר במהלך מענ, הזוכה למימון פדראלי, שלישי ותואר ברפואה

   .כל שבע שנות הלימוד

          

 

  

   

 

  

 


