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ווטאה:הפקולטותואשיטתתיותזואיוו
תגנהשלבעיצומהמחושלהחפאיסאתמבשיוית

מאתנות.תקופה"זאת
תהליואתמשבשתהקווונה
הסשדשים"שלההטמנה

קורונה:הקלותב1לתתאפשרשאיאחדתוארישהמקצועות,ליתרהכבודכלעם
הפקולטותדיקניהמדינהקוםמאזהגדולהבריאותיהמשברשלבעיצומורפואה.
למציאות.אותםולהכיןהשטחאלמהמסךהסטודנטיםאתלהוציאנאבקיםלרפואה

החינוכיות,הדרךפריצותלצדהחרדותאתמתאריםהםחשוףבראיון
הבאהמשברלפניבהכשרהכסףעודלהשקיעחייבתהמדינהומבהירים:

קואנקסקובישריר,אפיצילומים:ברק!נעם

אומרביותר",מאתגרזה

מומחהאיזנברג,אילוןפרוס׳

ודי־כאבורפואתלנוירולוגיה

קן

$TS1$ודיקן$TS1$

$DN2$ודיקן$DN2$בטכניון.לרפואההפקולטה
שש־שנתימסלוליש"אצלנו

אנחנובהןפרה־קליניותשניסלשניים:שנחלק

בשניםקליניות.ושניםהבסיסמדעיאתמלמדים

בהחלטוזהבזום,מלמדיםאנחנוהטרום־קליניות
שנוצרו".בתנאיםעומדיםאנחנואבלפשוטלא

פרופ׳הקליניים,הלימודים,שלהשניבחלק

מבוטל.לאקושיבפניעומדיםוצוותואיזנברג

בליהתאמותועושיםשינייםחורקים"אנחנו

לאושההכשרההמסגרתאתלקייםכדיסוף

והדברעמוסים,החוליםבבתיהצוותיםתיפגע.

אבלסטודנטים.זהעכשיוצריכיםשהםהאחרון

הסטודנטיםאתמקבליםהםמסרבים,לאהם

שדומהמקצועלאזהמעשית.להכשרהשלנו

שהםלדאוגצריכיםאנחנואחריםלמקצועות

מקווהאניההוראה.מלואאתמקבליםבאמת
דורייווצרשלאבזה.מצליחיםבאמתשאנחנו

ימישלכ׳רופאיםשיסומנולעתידרופאיםשל

הפקולטות,מאמציםעושיםאנחנוהקורונה'.
מקוויםואנחנובקהילההמרפאותהחולים,בתי

מצליחים".שאנחנו

בנקודתהבריאותמערכתאתתפסההקורונה
מאודהרבהלאורךמורעבתמערכת"זאתמשבר.

טו־רפואהיששבארץלמדותסוד.לאזהשנים,

בה

$TS1$טובה$TS1$

$DN2$טובה$DN2$ומספרלאוכלוסייההמיטותמספרמבחינת

התקניםנמוכים.המספריםלאוכלוסייההרופאים
הקרוב.יוניעדרקלהבנתיהםמהקורונההנוספים

אופטימי,לאאניאישי,באופןאותישואלתאתאם

למרותקיצוצים.שללתקופהשניכנסחושבאני

במלואמתגלההישראליתהרפואהשבהםהרגעים
אפשראםהאלה,החסדשימיחוששאנייופיה

לאחור".ונחזוריחלפוככה,להםלקרוא
יקרה?זהואם

איכשהומצליחים,הרופאיםקשה.יותר"יהיה

ימשיכווהםמהקשיים,עצמםאתלנתקברובם,

וטובראויפחותלאהצעירהדורזה.אתלעשות

הדב־העדיפויות,סדריאבלהקודם,מהדוד

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$אנחנומשתנים.הראשונה,בשורהשעומדים

העבודהשעותעלהמתמחיםמחאתאתרואים

יהיוארוכים,יותריהיוהתוריםבתורנויות.שלהם

בחייהם".לשלםעלוליםמטופליםניתוחים,פחות

שדרישותלעובדהקשורמהמשברחלקאולי

וסטודנטיםמאוד,גבוהותרפואהללימודיהסן!

סחו״ל.ללמודנאלציםישראלים
לומרמוכרחואניגבוהות,הסף״דרישות

יהיושלנושהרופאיםרוציםאנחנושכך.טוב

רופאיםשלההכשרההרפואה.למערכתראויים

ניתןשלאהיאהקשההבעיהיקרה.יחסיתהיא
בק־רקאפשרבו־זמנית,רופאיםהרבהלהכשיר

בוצות

$TS1$בקבוצות$TS1$
$DN2$בקבוצות$DN2$,זההוראה.תקציביעודצריךאזקטנות

אוליזהרפואי.חינוךלצורךהקצאותשלעניין

מס־אתלהגדילהאפשרותאתלנושייתןמשהו

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$.מהרופאיםממחציתיותרלצעדיהסטודנטים

שלבוגריםלאהםרפואהרישיונותשמקבלים

ההוראההואהבקבוקצווארבארץ.הפקולטות

תו־ידיעללהיפתרשיכולהבעיהוזוהקלינית,

ספת

$TS1$תוספת$TS1$

$DN2$תוספת$DN2$.אותה".ולגלםהחלטהלקבלצריךמשאבים

מה־ללמודיכוליםהסטודנטיםלקחיםאיזה

קורונה?

$TS1$?מהקורונה$TS1$

$DN2$?מהקורונה$DN2$

פנדמיהעובררופאכללאמיוחדת,תקופה"זו

מהלקחיםאחדהכשרתו.אתשמשבשתעולמית
לומדיםאנחנוהצניעות.ערךהואהמרכזיים

פעריםישכולם.אתלרפאמצליחיםלאשאנחנו

אתללמדגםחשובבאמתאזבידע,עצומים

הענקיתהחשיבותעלהרופאיםואתהסטודנטים
במחקר,עוסקיםלאהרופאיםרובלמחקר.שיש
שלנוהעבודהריק.בחללחיהלאהרפואהאבל

אמורהשהיאלמרותמפוליטיקהמופרדתלאגם

קשות,אתיותדילמותעללומדיםאנחנולהיות.
לוקחכשאתהאסירים.לחסןלאההחלטהכמו

שבועתלפילפעולחייבאתהאוכלוסייה,קבוצת

הש־אתחותכתממשהזאתההחלטההיפוקרטס.

בועה

$TS1$השבועה$TS1$

$DN2$השבועה$DN2$בהיריון.חיסוןשלדילמותגסה.בידהזאת

איזנברג,אילו!□ר1פ׳

שלנו"העבודההטכניון:

מפוליטיקה.מופרדתלא
דילמותלומדיםאנחנו

כמוקשות,אתיות

לחסןלאההחלטה
לפעולחייבאתהאסירים.

היפוקרטסשבועתלפי

אתחותכתוההחלטה

גסה"בידהשבועה

אות־מלמדזהחד-משמעיות.תשובותאיןהרי

נו

$TS1$אותנו$TS1$

$DN2$אותנו$DN2$החלטותלקבלתמידצריךאתהשכרופא
תוכללאאבלטובות,לאאפשרויותשתיבין

מההחלטהרחוקיםהיינולאמהחלטה.להימלט
נקודותאלהלא.אומסוימיםאנשיםלהנשיםאם

הזאתהתקופהאתשחוויםלסטודנטיםערךעם

לעתיד".ושלךשליכרופאים

בזוםאנטומיהשיעורי

למדעיהפקולטהדיקןפרוגדור,אנג׳לפרופ׳
שגםמשתףבן־גוריון,באוניברסיטתהבריאות

העתידרופאיאתלהכשירהמאמץהנגבבבירת

הכבוד,כל"עםיומיומי.מאבקהואהמגפהבלב
אומר.הואבזום",החייאהלעשותאפשראי

לסטודנטיםחיסוניםלהשיגוהצלחנו"השקענו

והתייחסובהתנסויות,שעובדיםאלהלרובשלנו,

עובדיםאנחנוהחולים.ביתצוותכאלאליהם

וסו־אשדודאסותאברזילי,החוליםבתיעם

רוקה

$TS1$וסורוקה$TS1$

$DN2$וסורוקה$DN2$לימודזההדבקה.למנועכדיבקפסולות

לקבלונאבקנווירטואליתלעשותמאודשקשה
כלבזום.מלמדיםשאנחנודבריםוישאישורים.

מיק־ביוכימיה,כימיה,ללימודהמעבדותנושא
רוביולוגיה

$TS1$מיקרוביולוגיה$TS1$
$DN2$מיקרוביולוגיה$DN2$לאזההפעלה.אישורלנוהיהלא

זה".עםהתמודדנואבלאידיאלי,

טוברגעתואהזההגודלבסדרמשבראולי

דורשלוההכשרההמיוןלגבינפשלהשבון

העתיד?
שדווקאהיחידההיאבן־גוריון"אוניברסיטת

לרפואה,למתמייניםשלההסכםציוןאתהורידה
בפסיכוט־680ומינימום730שלסכםמספיק
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הערה




איזנברגאילוןפרום׳

סקורצקיקרלפרום׳

פרוגדוראנג׳לפרופ׳

נתפשר"לא

המינימוםעל

לקבלתהנדרש
רישיון"

גרוסמןאהודפרופ׳

יהודהבןדינהפרום'

למידתשלבכיווןומתפתחתהולכתשהרפואה
להיותלרופאיםשיעזרומלאכותיתוכינהמכונה

ייחודימסלולהקמנואזטובים,יותררופאים

מחשבים".לימודשלברפואהוייחודיבארץ

יהודהבןפדופ׳המשיכההתקופהכללאורך

בת־למדתיאני"גםשלה.החוליםאתלראות

קופה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$,"היומהחולים"כשחלקאומרת,היאהזאת

לעשותלמדתילהגיע,יכלוולאבסגראובבידוד
אניכישפחותכמהמשתדלתאנימרחוק.רפואה

ישיר,בקשרלהיותלחוליםחשובכמהיודעת

בזוםאיתםמדכרתאנייכולשלאמיאבל

בטלפון".או
לרפואההפקולטהדיקןסקורצקי,קרלפרופ׳

מסכים)צפת(,בגלילבר־אילןבאוניברסיטת

צרי־היוהמגפהבגללהעולמיהאילוץבלישגם

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$המקצוע.שלהלימודבאופןרפורמהלערוך
לימוד.שיטתאותהעםאנחנושנהממאה"יותר

מודרניים,בליםביותרלהשתמשרצוןהיהכבר

אישית,אחריות■ותרהסטודנטיםעללהטיל

האיצההמגפההקליני.לעולםמוקדמתחשיפה

מסביר.הואזה',את

מובן?באיזה
השתתפושהתנדבו,בסטודנטיםגאים"אנחנו

מחלותעםלאנשיםכשהיהעכשיו,חששו.ולא

של־הסטורנטיםמהבית,לצאתקשהכרוניות

נו

$TS1$שלנו$TS1$

$DN2$שלנו$DN2$התגייסוממשהםאליהם.והגיעוהתקשרו

הכיהשיעוריםאחדאוליזהלדעתילמשימה.

הואהשניהנושאאחריות.לקיחתחשובים

הרפואה.שלהמדעילבסיסגדולהיותרהערכה

בטכ־להשתמשללמודצריכיםהעתידרופאי

נולוגיות,
$TS1$,בטכנולוגיות$TS1$

$DN2$,בטכנולוגיות$DN2$מטופליםעםלתקשרהיכולתכולל

שאנחנואומרלאזהטרי.

סטודנטים,יותרמקבלים
מאפשריםשאנחנואומרזה

לה־לנסותסטודנטיםליותר

תקבל.
$TS1$.להתקבל$TS1$

$DN2$.להתקבל$DN2$לאאנחנוהראיונותאת

מראיינים".קבוצתיריעלאצלנועושים

סטודנטים?יותרמקסליםלאלמה

יותרלקבלרוציםהיינומורכבת.שאלה"זו

שדותישבעתיד.צעיריםרופאיםיותרולהוציא

שהסטודנטיםבשבילאבלבתת־תקינה.קליניים

צרי־אתויתנסו,החולהמיטתלידיעמדושלנו

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$הסטודנטיםאתלקבליסכיםהחוליםשבית

השדותלקנייתהכסףוללמד.5־4שלבקבוצות

היהיכולהבריאותשמשרדנושאזההקליניים

מס־אתמכפילהיית■אםוגםיותר.טובלהסדיר

פד

$TS1$מספד$TS1$

$DN2$מספד$DN2$,והאוצרהבריאותשמשרדצריךהסטודנטים

לרופאים".תקניםיותרייתנו

לרפואההפקולטהדיקןיהודה,בןדינהפרופ׳
האגףומנהלתירושלים,העבריתבאוניברסיטה
כלהמשיכה"הדסה",החוליםבביתההמטולוגי

האת־לצדבסטופליהלטפלגםהקורונהתקופת

גר

$TS1$האתגר$TS1$

$DN2$האתגר$DN2$המחר.שלהרופאיםדוראתלהכשירהגדול

לעבורשצריךחשבנוהקורונהלפני"עוד
ההרצאהאתיכינושהסטודנטיםהפוכהלכיתה

אומרת.היאדיונים",•ותרויהיומועדמבעוד

לנוישלשמר,מאודשניסינוהקליניות,"בשנים

הרבהבושישורפואה;׳אדםלושקוראיםקורס

הכישוריםאתיששנייהבשנהקליניות.מטלות

ונפגשיםלומדיםהסטודנטיםשבהםהקליניים

היושהםחשובהכיהדברואוליהחולים,עם

כמוהתנדבותיות,פעילויותבהרבהמעורבים

עדתרופותהבאתלקשישים,עזרה

קופותעלמשותפתעבודהעםהבית
שללבתיםהלכומהםחלקחולים.
דמים,שםולקחוכליה,מושתליהולים

יצטרכולאגבוהבסיכוןשהחוליםבשביל

התנדבותיותופעילויותהחולים,לביתלהגיע

מהלימודים".חלקבהןוראינושעודדנונוספות
הקליניות,נשניםיהודה,בןפרופ׳לדברי
"החזרנוהקורונה,בתחילתקצרהתקופהלמעט

עלשמירהכוללהקליניים,הלימודיםכלאת
במחלקותנמשכוהלימודיםהסגול.התוכללי

ובקפלן".כהדסההפנימיות
הקורונה?מעידןמרוויחיםהסטודנטיםמה

כברמהםחלקשהשתנו.ברפואהדברים"יש

ידיעהמתוךלפני,השינויאתלהוליךהתחלנו

גתסמן,אהודפר1פ'

תל־אביב:אוניברסיטת

/'מעבדה.אפשרות"אין

האישיותי,הנושאכל

לימה־הפסיכולוגי,

אמפתיה,

$TS1$,לימהאמפתיה$TS1$

$DN2$,לימהאמפתיה$DN2$ההבזום,נעשה

המשיפהטוב.פחותהרבה

אבלנשארת,הקלינית

מקווהאניאחרת.באיכות

ייגמר"שזה

:ג

ללמודזהשרפואהמביניםהםבמיוןמרחוק.

שזהלאוהקרבה.סכנהבושישלמקצועלהתכונן

שאת.ביתרזהשעכשיואלאבעבר,קייםהיהלא

הםולמההמקצועזהמה•ותרמביניםהםעכשיו

שלומדיםהסטודנטיםאתיזקקזהללמוד.מגיעים
אנחנובעתיד.רפואהללמודשירצואלהאתוגם

מתמסר".יותרמוכשר,יותרטוב,יותררורלפני

ביןקירבהנגיףסקורצקי,פרופ׳אומרבנוסף,

ירעהמורהרקבעבר"אםלתלמידים.המורים

לומדיםהמורהוגםהסטודנטגםעכשיוולימד,

מביניםהיוםהסטודנטיםהחדש.החומראתיחד

תיאורטי,חלקישאמון.הרבהבהםנותניםשאנחנו
זכותזומלווה.עםלמיםלקפוץצריכיםואחריו

לר־הפקולטהבהנהלתעמיתי■עםלהיותבשבילי

פואה

$TS1$לרפואה$TS1$

$DN2$לרפואה$DN2$.משמעות".הרבהקיבלהקהילהנושאבצפת

אנטומיה?מלמדיםלמשלאיך

ביתמסגרתבתוךמלמדיםאנחנומאתגר."זה

טוב.דווקאיוצאוזהקטנות,בקבוצותהחולים

ישמתקדמים,טכנולוגייםבאמצעיםגםלומדים

אמיתיתגופהוירטואלית.בהדמיהאנטומיהלנו

הלימודלצדמתקדםמאודמכשירזהבתלת־ממד.

עםישולבאובעתידישתנהשאוליהקלאסי

מדומה".מציאות

מהסטודנטים?שומעאתהמה

הבין־לקשרמתגעגעיםעדיין.מתקשים"חלק
אישי.

$TS1$.הביןאישי$TS1$
$DN2$.הביןאישי$DN2$נמשיךאנחנוהמגפהאחרישגםחושבאני

ישכיכדיתורשקיבלנומהתוכנותחלקלאמץ

הפוכהבכיתהיותרטובללמודשאפשרדברים

ההוראהאתיעשירזהובסרטונים.בהדמיות)זום(,

העתידית".

ל11תר"לא"נחושים

במ־הפנימיהאגףמנהלגרוסמן,אהודפרופ׳

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$לרפואההפקולטהודיקןשיבאהרפואי
"איןאופטימי.פחותתל־אביב,באוניברסיטת

הנושאכלבעבר.כמומעבדהלעבודותאפשרות

נעשהזהאמפתיה,לימודהפסיכולוגי,האישיותי,

"אנימודאג.הואטוב",פחותהרבהשזהבזום,

נשארת,הקליניתהחשיפהייגמר.שזהמקווה
להכ־יכולהלאאתאחרת.באיכותהיאאבל
ניס

$TS1$להכניס$TS1$
$DN2$להכניס$DN2$אנחנובגדול,גדולות.בקבוצותסטודנטים

שהייתהממהשונהבצורהאבלהכלאתעושים

נגיעחודשיםשלושהשתוךומקוויםעכשיו,עד

נושאכלשגרתי.ללימודלחזורשנוכללמצב

לשיטתהכבודכלעםכאוב.נושאהואהבחינות

הביאזהשני,מצדדבר.אותולאהבחינותהזום,

חדשניות,הוראהבשיטותדרךלפריצתאותנו

וההוראהבעתידאותןנפעילכימקווהשאני

היברידית".יותרתהיה

בטווההרפואהלימודיאתרואהאתהאיך

האחרונה?בשנהפהשקרהמהלאורהארוך

שהיאלמהתחזורלאשההוראהחושב"אני

הכלהקורונהעדאםשנה־שנתיים.לפניהייתה
נעביררובןאתפרונטליות,הרצאותעלבנויהיה

הפוכה'.׳כיתהלזהקוראיםאנחנולזום.בעתיד

תופסיםומפגשיםעצמי,הואמהלימודחלק

ההתמו־שאחתספקאיןמהזמן.אחוז25־20

דדויות

$TS1$ההתמודדויות$TS1$

$DN2$ההתמודדויות$DN2$לבחוןאישורקיבלנוהרישיון.מתןהיא
בעייתי".וזהבזום,אחרת,בצודהאנשים
בעצב?למה

רישיוןלהםונותנתאנשיםמכשירה"את

תיאורטי.חומרלאזהממש,שלברפואהלעסוק

עללהתאמןלולתתבליטייסלהכשירכמוזה
ברפואהלעסוקרישיוןלתתיכולהלאאתטיסה.

בזהדניםאנחנוהפרקטיקה.אתלהםלתתמבלי

בצורהזהעםמתמודדאחדוכלהדיקנים,בינינו,

הדבריםעלמגובשיםאנחנואבלשונה,קצת

נחושיםאנחנועליהם.לוותרמוכניםלאשאנחנו

לאהבסיסית.הרמהעללוותרלאגורףבאופן

רופאיםלהיותיוכלושאנשיםזהעלנתפשר

חושביםשאנחנוהמינימוםאתשעברואחרירק

דישיון״.לקבלכדישנדרש
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