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אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
מטרות על
קורס זה נועד להקנות ידע בתחום האתיקה עם דגש יישומי ,במטרה להקנות כלים
להתמודדות עצמאית עם דילמות אתיות .הקורס ישתלב בתהליך ההתפתחות של הסטודנט
לאיש מקצוע בעל זהות מקצועית ערכית ואתית.
מטרות ספציפיות
היכרות עם הרקע של האתיקה המקצועית ,המושגים והעקרונות האתיים.
התמצאות בסוגיות המרכזיות בשיח האתי כיום.
רכישת מיומנויות להתמודדות מעשית עם דילמות אתיות.
היכרות עם נושאים נוספים שמשפיעים על ההתנהלות האתית ,כמו העמדות הערכיות,
התרבותיות ,ועוד.

ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
רציונל
תחום האתיקה מהוה חלק אינטגראלי מעבודתו הקלינית של המטפל ,ומההכשרה
המקצועית שלו .דילמות אתיות מובנות במהות הקשר בין מטפל למטופל .בנוסף ,בשנים
האחרונות ניכרים שינויים בולטים בתחום האתיקה כגון שינוי מהגישה הפטרנליסטית של
המטפל ,לעבר גישת האוטונומיה של המטופל ,או נתינת הטיפול בעידן של מחסור כלכלי.
נושאים
ידע על אתיקה מקצועית מהפן התיאורטי ,עם דגש יישומי .בקורס ,התלמיד יתוודע לרקע
ההיסטורי ולשורשים הפילוסופיים של האתיקה המקצועית .היא יערוך היכרות עם מושגים
ועקרונות אתיים ,ויתוודע לסוגיות המרכזיות בשיח האתי כיום .כמו כן ,לזיקה בין השיח

האתי ,לחוק ,ולשיח הטיפולי העדכני .כל זאת עם דגש על הדינמיות וההתפתחות העדכנית
של נושאים אלה בהקשר הכללי של החברה ,החוק ,כלכלה ,פוליטיקה ,ועוד .בהמשך יילמדו
מיומנויות להתמודדות מעשית עם דילמות אתיות .בתחילה ,התלמיד ילמד לפתח את
הרגישות האתית בעזרתה ילמד לזהות היכן מצויה דילמה אתית .לאחר מכן יילמדו הקודים
האתיים תוך דגש על אופן היישום שלהם .בהמשך ,יילמדו נושאים של ההשפעות של
העמדות הפנימיות ,והערכים של הסטודנט ,על קבלת ההחלטה האתית .לאחר קבלת
ההחלטה ילמד הסטודנט כיצד להטמיע את ההחלטה האתית שהתקבלה לתוך ההתנהלות
הטיפולית .נושאים נוספים שילוו את הקורס הם המימד המחקרי וכן האתיקה היהודית
שמשחקת תפקיד בשיח האתי בישראל.
מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
•

הרצאות פרונטאליות

•

סדנה התנסותית :הצגות מקרים ומשחקי תפקידים להמחשת והפיכת הלמידה
למשמעותית

•

קריאה בעיתונות וניתוח אתי לאירועים רלוונטים עדכניים מהארץ ומהעולם ,לשם
חידוד הרגישות לנושאים אתיים

•

התיחסות לפסקי דין עדכניים ,פירסומים מדיוני ועדות אתיקה

•

סרטים רלוונטים והתייחסות של ניתוח ודיון אתיים

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
 .1התפתחות ההיסטורית החל משבועת היפוקרטס.
 .2אתיקה מבחינה פילוסופית.
 .3בין חוק לאתיקה.
 .4העקרונות האתיים – עקרון ההטבה ,אי גרימת נזק ,אוטונומיה ,וצדק.
 .5הקודים האתיים השונים.
 .6החוקים הרלוונטיים לדילמות אתיות.
 .7פיתוח רגישות אתית לזיהוי דילמה בתוך מצבים טיפוליים.
 .8דילמה אתית –מאפיינים ,מודלים לפתרון.
 .9ועדת אתיקה – סמכויות ,דרכי התנהלות ,השימוש בועדה כעזרה למטפל ולמטופל.
 .10סוגיות מרכזיות בשיח האתי העכשווי :סודיות ,קשרים כפולים ,הסכמה מדעת,
אוטונומיה ,מתן טיפול בעידן של משאבים מוגבלים ,קדימויות בטיפול רפואי,
התנהגות מקצועית ואישית לא הולמים ,ניהול הכוח של המטפל ,טיפול בעידן המקוון,

ההתפתחויות המודרניות בתהליך ה"משפטיזציה" של הרפואה וניהול סיכונים,
הטיפול המנוהל ,הרשומה הרפואית.
 .11אתיקה וערכים .ניהול הערכים האישיים של המטפל מול המטופל )תרבות ,דת,
מיגדר(.
 .12אתיקה ומוסר.
 .13אתיקה רפואית יהודית.
 .14מחקרים באתיקה.
 .15אתיקה במחקר.
ג .חובות הקורס:
נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.
תרגיל קצר המתאר התמודדות מובנית עם דילמה אתית.
עבודת גמר לפי נושאים שינתנו בהמשך .עבודה זו תוכל להיעשות בקבוצות קטנות.
התלמידים יתבקשו להכין הצגה בכתה של כ 25-דקות ,ובנוסף להגיש בכתב.
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות:
מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:
נוכחות והשתתפות פעילה בכתה10% :
תרגיל30% :
עבודת גמר60% :

ד .ביבליוגרפיה) :חובה/רשות(
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