
                                             

 05/06/2018 תאריך עדכון:

 תורת האדם א' : שם ומספר הקורס

 ד"ר מירי בנטואיץ' שם המרצה:

 שיעור סוג הקורס:

 ש"ש  3:  היקף שעות                 שנתי    : סמסטר                 תשע"ט   : שנת לימודים

 
 , שש" 3: היקף שעות         שנתי: סמסטר       א', רפואהשנה :   שנת לימודים

           moodle  אתר הקורס באינטרנט: 
 

 מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:א. 
 

 על-מטרות

  לפתח ולעודד את רגישותם האנושית, חברתית ותרבותית של הרופאים לעתיד דרך
 ממדעי הרוח, החברה והאמנויותהיחשפות קוגניטיבית וחוויתית לתכנים 

  לסייע בהשתתת זהות מקצועית רפואית, אשר בה רגישות אנושית, מודעות להקשרים
חברתיים ותרבותיים, לצד הדגשתה של התנהלות אתית כלפי מטופלים ועמיתים הן חלק 

 אינטגרלי ממנה.
 

 מטרות ספציפיות

 השתקפותם בחקיקה  הסטודנט ילמד עקרונות אתיים בסיסיים במקצוע הרפואה ואת
 רלוונטית בישראל

  הסטודנט ילמד ויישם תיאוריות אתיות בסיסיות בהקשר של קבלת החלטות בנושאי אתיקה
 רפואית

  מטופל( וכלליים -בהקשרים ספציפיים )מטפל –הסטודנט ייחשף לדילמות אתיות ברפואה
 )חברה, תרבות(

 ולה" וב"חוויית הרופא/ה"הסטודנט יכיר, יעבד ויכבד היבטים מגוונים ב"חוויית הח 

  הסטודנט יכיר אירועים הסטוריים מכוננים בתולדות הרפואה שמדגישים את המחויבות של
 הרופאים למטופל ולקהילה בה הם פועלים

 הסטודנט ילמד ויזהה תהליכי הסוציאליזציה של מקצוע הרפואה והלומדים אותו 

 להתנהלות אתית ומקצועית כרופא דתיים הרלוונטים-הסטודנט יכיר ויכבד היבטים תרבותיים 

  הסטודנט יכיר היבטים וגישות פסיכולוגיות בסיסיות  הרלוונטיים עבורו לצורך אבחנה
 מקצועית ורגישות אנושית כלפי המטופלים

  הסטודנט ילמד ויישם "צפייה מעמיקה" בציורים ובתמונות כדי לשפר את כישורי
 .הדיאגנוסטיקה שלו

 
 )רציונל, נושאים( ב. תוכן הקורס:

הקורס יעסוק במגוון נושאים מתחומי האתיקה, מדעי הרוח, מדעי החברה והמשפט )חוקים(, כמפורט 
 קורסשל ההעל והמטרות הספציפיות -השיעורים", על מנת להשיג את מטרותתוכנית להלן בחלק "

 
 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים: 

עושה שימוש הן בהוראה פרונטאלית והן בדיון בקבוצות קטנות.  כמו כן, נכללים בקורס הקורס 
השיעורים ניתנים בימים מרוכזים ובשיעורים בודדים המשולבים בקורסים  מרצים אורחים.
 האינטגרטיביים.

 
 2עמודים על תכני הקורס. ) 1-1.5בהיקף של  חובהתרגילי  3הגשת חובות / דרישות / מטלות:  

מבחן בסוף בוחן אמריקאי, (, רפלקציה-אחד פרטניתרגילים קבוצתיים להגשה ברביעיות ותרגיל 
סטודנטים שייעדרו ממפגש בקבוצות הקטנות )אתיקה ופסיכולוגיה(, יידרשו  –ה נוכחות חובהשנה, 



 .תרגילי החובה( 3להגיש תרגיל כתוב חליפי כהשלמה למפגש ממנו נעדרו )בנוסף על 
 : ן הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(מרכיבי הציו

(, בוחן אמריקאי בסוף הרכיב 30%הציון מורכב מן התרגילים )ציון )מספרי( ניתן ע"י מרצה הקורס. 
( והשתתפות פעילה בדיונים האתיים 35%) מסכם בסוף השנה מבחן(, 15%הבסיסי של הקורס )

מבחן מסכם, ו אמריקאי ביצוע בוחן(.  לא ניתן לעבור את הקורס ללא הגשת כל התרגילים, 20%)
לפחות  בשקלול  60לפחות בבוחן ובמבחן המסכם ביחד, וציון של  60משוקלל של וקבלת ציון 

 כשלעצמם. התרגילים והדיונים האתיים
, לרבות מצגות moodle-טקסטים רלוונטיים לכל שיעור יהיו זמינים ב)חובה/רשות(:  ד. ביבליוגרפיה
Power Point .הם חלק  -וא את הטקסטים המסומנים כ"חובה" ואת המצגות במלואן  חובה לקר

 מן החומרים עליהם תישאלו בבחנים השבועיים ו/או במבחן המסכם.
החומר הנלמד בכתה, המצגות של השיעורים,  והטקסטים שמוגדרים  חומר מחייב למבחנים:

 של קורס תורת האדם א'.  moodle-כ"חובה" ומצויים באתר ה

 

 (טתשע")שנה א' תוכנית שיעורים ל –תורת  האדם 

 
 ק"ר = קורס הרפואה שפועל במקביל לקורס תורת האדם * 

, הרצאות –פסיכולוגיה , קבוצות קטנות -פסיכולוגים/עו"ס קבוצות קטנות, –אתיקה מקרא צבעים: 
 .  סוציולוגיה]כתב מודגש[, אמנות 

 ק"ר  מרצה/מנחים שם ההרצאה

 שעה אקדמית 1 ד"ר מירי בנטואיץ' מבוא: הצגת קורס תורת האדם כמכלול
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 שעות אקדמיות 2 ד"ר מירי בנטואיץ' + מתרגלים תרבותיות בבריאות הציבור-סוגיות אתיות

כלכלה ומדיניות בריאות הציבור: המפגש בין אתיקה, 
  ציבורית

 שעות אקדמיות 2 ד"ר מירי בנטואיץ' + מתרגלים

 שעות( 24ימי לימוד ) 3 -רכיב בסיסי )ראו פירוט התוכנית בקובץ נפרד(.  סה"כ: כ –תורת האדם 

 שעות אקדמיות 2 גב' מיכל שמיר בין גוף לגופה: הגוף החי המת בראי האמנות
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 שעות אקדמיות 2 ד"ר מירי בנטואיץ' + מתרגלים בין אתיקה לאנטומיה

 מפגשים בקבוצות קטנות בהנחיית פסיכולוגים 

 שעות אקדמיות 2 פסיכולוגים/עו"סים

 שעות אקדמיות 2 פסיכולוגים/עו"סים

 שעות אקדמיות 2 פסיכולוגים/עו"סים

 שעות אקדמיות  2 גרשון-ד"ר זהר שני תהליכי סוציאליזציה בהכשרת הרופא

 פת' שעות אקדמיות 2 גב' מיכל שמיר תבין אמנות לדיאגנוסטיקה והכלת אמביוולנטיו

 שעות אקדמיות 2 ד"ר נאוה ולד   חרדה, לחץ ודיכאון: בין הנוירולוגי לפסיכולוגי
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צפייה בסרט הפרפר ופעמון הצלילה  )עבור תרגיל 
 רפלקציה(

 סרט
 שעות אקדמיות 2

 שעות אקדמיות 2 גרשון-ד"ר זהר שני פוקו ורעיון השגעון

הקדמה +  -סמים  אלכוהול, אוכל,  –התמכרות 
 הקרנת הסרט "טריינספוטינג"

 ד"ר נאוה ולד

 יום לימודים
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 פסיכולוגים/עו"סים  דיון בקבוצות קטנות –התמכרות 

קטע וידאו + הרצאה ודיון פתוח  –הפרעות אכילה 
 עם מומחית בתחום 

 ד"ר נטע יואלי

 פסיכולוגים/עו"סים  דיון בקבוצות קטנות – הפרעות אכילה

 שעות אקדמיות 2 + מתרגלים ד"ר מירי בנטואיץ' בין אאוגניקה, לחוק איסור העברת מידע גנטי
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 שעות אקדמיות 2 + מתרגלים בנטואיץ'ד"ר מירי  היבטים דתיים ואתיים בגנטיקה ורבייה

 Ambiguous genitalia  - זכאי, ד"ר מירי -פרופ' פאלק הרצאת סטודנטים
 בנטואיץ'

 שעות אקדמיות 2

 שעות אקדמיות 2 סרט + מתרגלים סרט "שומרת אחותי" + דיון בקבוצות

 שעות אקדמיות 2 + מתרגלים ד"ר מירי בנטואיץ' אספקטים אתיים –מחלות גנטיות של הגיל המבוגר 

 שעות אקדמיות 2 ד"ר נאוה ולד פסיכולוגית –התפתחות האדם 

כתה גדולה + קבוצות  –הכנה למבחן + סיכום קורס 
 קטנות

 שעה אקדמית 2 ד"ר מירי בנטואיץ' + מתרגלים

 שעות אקדמיות 2 ד"ר נאוה ולד קוגנטיבית  –האדם התפתחות 

   ד"ר מירי בנטואיץ' א'מבחן מסכם בתורת האדם 


