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 צרי הלמידה*:מטרות הקורס / תו 
 

  

 מטרות על

קורס זה נועד להקנות ידע בתחום האתיקה עם דגש יישומי, במטרה 
להקנות כלים להתמודדות עצמאית עם דילמות אתיות. הקורס ישתלב 

תחות של הסטודנט לאיש מקצוע בעל זהות מקצועית בתהליך ההתפ
 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.

על ההתנהלות האתית, כמו היכרות עם נושאים נוספים שמשפיעים 
 העמדות הערכיות, התרבותיות, ועוד.

 

 

 תאור הקורס: 
 

  

 נושאים

ידע על אתיקה מקצועית מהפן התיאורטי, עם דגש יישומי. בקורס, התלמיד 
ע לרקע ההיסטורי ולשורשים הפילוסופיים של האתיקה המקצועית. יתווד

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 
בהקשר הכללי של החברה, החוק, כלכלה, פוליטיקה, ועוד. בהמשך אלה 

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. 

יילמדו נושאים של ההשפעות של העמדות הפנימיות, והערכים בהמשך, 
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 

 יח האתי בישראל.האתיקה היהודית שמשחקת תפקיד בש

  

  

 

 

 דרישות קדם: 
 

 



  

  

 נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.

 תרגיל קצר המתאר התמודדות מובנית עם דילמה אתית.

ך. עבודה זו תוכל להיעשות בקבוצות עבודת גמר לפי נושאים שינתנו בהמש
דקות, ובנוסף  25-קטנות. התלמידים יתבקשו להכין הצגה בכתה של כ

 להגיש בכתב.

  

 

 

 חובות / דרישות / מטלות**:    
 

   

 נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.

 תרגיל קצר המתאר התמודדות מובנית עם דילמה אתית.

עבודת גמר לפי נושאים שינתנו בהמשך. עבודה זו תוכל להיעשות בקבוצות 
דקות, ובנוסף  25-קטנות. התלמידים יתבקשו להכין הצגה בכתה של כ

 להגיש בכתב.

  

 

 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

  

 10%נוכחות והשתתפות פעילה בכתה: 

 30%תרגיל: 

 60%עבודת גמר: 
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 שם הקורס באנגלית: 
 

 --    
) הן הצהרות המציינות במפורש learning outcomes* תוצרי הלמידה (

מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה 
מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות 

ית האקדמית בקורס. שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימוד
 . לחץ כאן לפרטים נוספים 

 

 

 

 
לחץ כאן ** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה 
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