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 אתיקה ומשפט בבריאות

 286.4438.א.1קורס 

 שנה"ל תשפ"ג

 

 רז, עו"ד-: ד"ר מאיה פלדמרצה .1

 14:00-12:00: סמסטר א, יום ה' מועדי הקורס .2

בין מטפלים למטופליהם הינה כר פורה לדילמות מוסריות כמו גם מערכת היחסים : הקורסתיאור  .3

לקונפליקטים משפטיים. במהלך קורס זה יוצגו עקרונות אתיים העומדים בבסיסה של הסדרתה המשפטית 

של מערכת יחסים זו, והסטודנטים ילמדו להיות ביקורתיים הן כלפי רלוונטיות העקרונות עצמם והן כלפי 

המרתם בפרט, לכדי כללים משפטיים. בנוסף ירכשו הסטודנטים כלים לניתוח המרתם בכלל, ואופי 

אתיות ומשפטיות, העולות במהלך העיסוק במקצועות טיפוליים, במערכת  –ולהתמודדות טובים עם דילמות 

 הבריאות בישראל.

  לא ניתן לקחת אותו במקביל ההתמחויותניהול, ופתוח כבחירה לכלל יתר  למגמתהקורס הינו קורס חובת .

 הסדרה משפטית של קבלת החלטות בטיפול 286.4189לקורס 

בהתבסס על השתתפות תורמת  נקודות ציון מיטיב 5עד ציון על בסיס מבחן מסכם.  100%: הרכב הציון .4

 בשיעורים. 

, מבחן השתתפותבשיעורים פרונטאליים, קריאת חומר כהכנה לשיעור,  80%נוכחות של  :דרישות הקורס .5

 .כאמור( משימת גמר קבוצתית)או  מסכם

 :במידה והקורס יועבר בפורמט מקוון .6

 .יוקלטו הגלריה לא תמונות – יוקלט שהשיעור במקרה. בשיעורים מצלמות לפתוח נדרשים הסטודנטים  .א

 אישור השיעור לקבלת לפני מראש הקורס למרצה לפנות יש, מצלמה בפתיחת קושי של פרטניים במקרים

 עזרה. או

במידה ולא ניתן יהיה, בשל מגבלות הקורונה, לערוך את הבחינה באופן פרונטאלי, תומר הבחינה בעבודת  .ב

 בית קבוצתית.

, בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. בתיאום מראש במייל 407: חדר עת קבלהש .7

 lmeraz@netvision.net.i  4616336-050או )עדיפות נמוכה( בטלפון. 
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 רשימת קריאה  .8

 

 מערכת החקיקה והשיפוט בישראל -: מבוא 1נושא 

 
 : פקודת הנזיקין, רשלנות רפואית והשלכותיה על מערכת הבריאות2נושא 

 קריאת חובה

 . *68, 65, 64, 35,  24, 23, סעיפים 1968פקודת הנזיקין, 

 קריאת רשות

 ( *1999), מיאסה עלי דעקה נ. ב"ח כרמל 2781/93 ע"א

 הרפואה, עולם המשפט לעולם הרפואה תרומת –דברים שרואים משם לא רואים מכאן אשכנזי, -הרכבי, כהן-סיגלר

157(4 )252-258. 

 : אתיקה מקצועית, תיאוריות מוסר וביואתיקה3נושא 

 קריאת חובה

 * )אתר הכנסת( 1996  -חוק זכויות החולה, התשנ"ו 

 : סודיות רפואית וזכות המטופל לקבל מידע.4נושא 

 קריאת חובה

 ד' *368, סעיף 1977 –חוק העונשין, תשל"ז 

 * 1991 –חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א 

 * 1975 -ו"תשל (,אלימותל חשש על דעה)הו העם בריאות תקנות

 * 1982-קנות בריאות העם )דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן(, התשמ"בת

 * מיניים זוג בת/לבן איידס הפצת ניעתמ 45/2005  הבריאות משרד ל"מנכ חוזר

 (20/6/03)מתן מידע רפואי לקרובי החולה  53/2003חוזר מנהל רפואה 

 : שיתוף בקבלת החלטות וטיפול בחסרי כשרות5נושא 

 קריאת חובה

 , פרק ד.1996 –חוק זכויות החולה, התשנ"ו 

א, 33, 33לא, 32יז, 32טו, 32ב, 32א, 32 ,18 ,17 ,15 ,14, 8 ,6, 4, 3 ,2 ,1חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, סע' 

 *. א68, 68 ב,67, 35, 34

 * 1996 -התשנ"ז החולה )דרכי מינוי, תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(,תקנות זכויות 

 (8/10/18פעילות ועדות אתיקה במוסדות הבריאות ) 9/2018חוזר מנכ"ל 

 )סעיף ס"ג לפסה"ד(. 1-54עמודים [ 26.11.2008] מרדכי אלבז נ. שרותי בריאות כללית 814-03ת"א )חיפה( 

 קריאת רשות

 * .1996 –גיפי איידס בקטינים , התשנ"ו חוק לגילוי נ

. )פניה דחופה לבית משפט לצורך מינוי אפוטרופוס על גוף או לצורך אישור פעולה 31/99חוזר ראש מנהל רפואה 

 *רפואית( 

http://waml.haifa.ac.il/asman/index/main/4/prl.htm
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 (1997) המכון למידע רפואי בע"מ –ברמן נ. "מור"  434/94ע"א 

 (2012) מרגלית קדוש נ. ביקור חולים 1303/09ע"א 

 (2014) 61-105( 1נג) הפרקליטטיפול כפוי בפרט כשיר, המסרב מדעת,  רז, "אחר כך תודה לנו":-פלד

M. Peled-Raz, M. Perl, M.S. Green, Treatment of un-accompanied minors in primary clinics - Caregivers 

practice and knowledge, Israel Journal of Health Policy Research 7:29-35 (2018) 

 

 סטודנט יקר, 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות 

                    LDA@univ.haifa.ac.ilל "דוא : אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה
 04-8249265טל: 

          mhait@univ.haifa.ac.ilל  "דוא לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
 04-8249022טל: 

קורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה ב
 או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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