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ומה מורים אנו לילדינו בבית
הספר ?
1

קורס באתיקה לתלמידים מצטיינים בתכנית אמירים
"השכלה ללא ערכים היא פצצת זמן של חברת המחר ~  ".תיאודור רוזוולט
ד"ר גילה יעקב ,2חטיבת ביניים היובל ,רמת ישי
פיתוחים וחידושים טכנולוגיים מאפיינים את החיים בתקופה זו.
שינויים מהירים ואפשרויות חדשות מזמנים לנו הזדמנויות רבות
לטיפול ,ריפוי ושיפור החיים ובו בזמן מעלים שאלות מורכבות
ואתגרים לא מוכרים.
לרוב אין אנו עוסקים בשאלה ,האם כל מה שאפשר לעשות –
ראוי לעשותו?
במסגרת תכנית אמירים לתלמידי כיתות ח' בחטיבת הביניים
היובל ברמת ישי ,לימדתי בשנת הלימודים תשע"ז בקורס
לתלמידים מצטיינים העוסק באתיקה רפואית .בקורס זה הידע
המדעי הוא רקע לדיון ערכי .התכנית נלמדת לאורך השנה
בהיקף של שעתיים שבועיות.
במאמר זה אפרט מה כוללת התכנית ואכלול כמה המלצות
למורים המעוניינים לקיים דיונים ערכיים בשיעור המדעים.

מטרות ,פעולות ,חוויות
לקורס נוסחו מטרות בשני צירים :ציר תוכן וציר תהליך ,כמפורט:

על מנת להשיג מטרות אלה נעשה שימוש באמצעי הוראה
מגוונים:
הרצאות קצרות – מטרת הרצאות אלה היא הקניית טרמינולוגיה,
למשל :הגדרה מהו ערך; אבחנה בין ערכים לעובדות; הכרת
טקסטים מכוננים בתחום ,ובהם :שבועת היפוקרטס ,שבועת
הרופא העברי ,הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ,אמנת
הלסינקי ,קודים אתיים וחוקים רלבנטיים.
עבודה עם קלפים – פעילויות שבאמצעותן התלמידים נחשפים
לערכים שונים ומזהים מהם הערכים החשובים להם .בנוסף
התלמידים מתוודעים לכך שלא כל ערך הוא מוסרי .קיימים
קלפים רבים ושונים ,כגון קלפי תמונות של  points of youאו
קלפים שפיתח איציק שמילוביץ – קלפי מרלין ו"קלפי נכון
שאמרו לך?" וכן קלפים שפיתחה שוש מעוז – "על מה ולמה?"
– המנסחים ערכים .אפשר לקיים פעילויות רבות ומגוונות
באמצעות קלפים אלה ,שתכליתן זיהוי ובירור ערכים של
התלמידים ,תוך כדי הבנה שלא כל הערכים מקורם מוסרי.

מטרות בציר תוכן
רכיב תאורטי – היכרות עם תאוריות מוסריות ועם תאוריות
באתיקה רפואית
רכיב התנסותי – ליבון ודיון של דילמות מוסריות המלוות עשייה
של רופאים בעידן של טכנולוגיה מואצת
רכיב השראה – מפגשים עם רופאים ,ביקור במחלקה בבית
חולים ,ביקור בפקולטה לרפואה
מטרות בציר תהליך
גיבוש קבוצת שווים לקיום דיונים
היכרות מעמיקה ומכבדת של חברי הקבוצה
פיתוח יכולת גיבוש טיעון והקשבה לטיעונים מגוונים
פיתוח יכולת הקשבה ועבודת צוות
 1מתוך השיר "הנך פלא" מאת חוה אלברשטיין.
 2ד"ר גילה יעקב היא מרצה בתחום אתיקה בבריאות באקדמיית עמק יזרעאל ויועצת הוראה בפקולטה לרפואה בטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל.
3

המאמר מוקדש בהוקרה למנהלת חטיבת הביניים היובל רמת ישי ,הגב' שרה וקנין ,ולצוות החינוכי על עשייתם החינוכית ועל היותם לי
משפחה מקצועית.
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תיאור מקרה ( – )Case studyלתלמידים מוצג טקסט המתאר
מקרה שמעלה שאלות אתיות .לדוגמה ,משפחה של מטופל
הסכימה לתרום את איבריו ,אך התנאי היה שהתרומה תינתן
לבן דת מסוימת; אישה בת  22שעברה השתלת כליה מתרומה
מנפטר לא נטלה את התרופות נגד דחייה על פי ההוראות ואף
לא הגיעה לביקורות .בסופו של דבר חזרה לטיפול בדיאליזה
ומבקשת להיכנס בשנית לרשימת המתנה לתרומת איברים.
בשלב ראשון התלמידים מתבקשים לוודא שהעובדות מובנות
להם ,ואם חסר להם מידע במקרה המוצג ,לשאול שאלות
ברמה העובדתית .בשלב השני הם מתבקשים להעלות שאלות
שהמקרה מעורר בהקשר הערכי .נוסף על כך ,תיאור המקרה
מזמן דיון בדילמה שכדי לקיימו בצורה טובה יש להכיר תשתית
פילוסופית רלבנטית ,4,5וללמוד הנחיית דיון בדילמה.
לעתים התלמידים מוזמנים להציג את תיאור המקרה .כך למשל,
את תיאורי המקרה בנושא השתלות איברים עיבדו התלמידים
להצגה קצרה .הצגת המקרה אפשרה להם להעלות היבטים
רגשיים ולהשתמש בשפת גוף ויצרה פתיחּות ודיון.
צפייה בסרטונים קצרים המהווים טריגר לדיון – למשל ,סרטון
הומוריסטי של החמישייה הקאמרית ,ובו רופא טוב ורופא רע,
זימן דיון בשאלות ,מיהו רופא טוב? מה מאפיין אותו? מה אנו
מצפים מרופא? האם רופא הוא כמו כל בעל מקצוע אחר ,או
שיש משהו מיוחד בעשייתו? מתוך דיון זה העלינו כללי אתיקה
מנחים לרופא והשווינו אותם לשבועת היפוקרטס.
כתבות בתקשורת – בקורס אני מעודדת את התלמידים להציג
בקבוצה נושאים שזיהו בכתבות בעיתון הנקשרים לאתיקה
ומוסר .כך למשל דנו בשאלות האתיות העולות מכתבה שדווח
בה כי תרופה מסוימת נגד אפילפסיה גורמת למומים בעוברים.
סיורים לימודיים – התלמידים נחשפים ללמידה בין-תחומית
הכוללת רפואה ,טכנולוגיות רפואיות ואתיקה ,כל זאת בשיתוף
פעולה עם הרשות המקומית ,המממנת הסעות לסיורים
הלימודיים ,ובתמיכה חמה של מנהלת בית הספר .גולת הכותרת
במחצית א' הייתה ביקור בבית החולים רמב"ם ובפקולטה
לרפואה .בבית החולים נפגשו התלמידים עם הורים לתינוק
שנולד עם חך שסוע והתוודעו לשאלות האתיות והמקצועיות
המלוות את הטיפול בו .כמו כן נפגשו התלמידים עם מתאמת

ההשתלות של בית החולים ונחשפו לשאלות המלוות השתלות
איברים .בפקולטה לרפואה ביקרו התלמידים במעבדת מחקר
של תאי גזע ושמעו על אתגרי המחקר הרפואי בתחום זה .מעבר
להכרת הפן המדעי הודגשו בסיור היבטים ערכיים ואתיים של
מחקר וטיפול ,באמצעות דיונים.
לפן הערכי המלווה את ההתפתחות האנושית חשיבות רבה
בעיצוב דמותה של החברה .לכן חשוב להעניק כלים לניתוח
מצבים מנקודת מבט מוסרית – הן לתלמידים מצטיינים
ומחוננים והן לכלל התלמידים (בבד בבד עם התאמת החומר
הנלמד לרמת התלמידים) .אלה יסייעו בגיבוש זהותם כאזרחים
פעילים ,אחראים ומוסריים בחברה דמוקרטית .מתוך רצון
לאפשר לתלמידים אזרחות פעילה גיבשנו פרויקט לקידום
השתלות איברים .במסגרת זו עיצבו התלמידים כרטיס תורם,
ניסחו סיסמה המעודדת השתלות איברים ,ונוסף על כך ,בתיאום
עם מתאמת ההשתלות של בית החולים ישתתפו באופן פעיל
בדוכן לקידום חתימות על כרטיסי אדי.

ומה אומרים התלמידים?
"אני מאוד אוהבת את 'אמירים' כי אני סקרנית ואוהבת ללמוד
דברים חדשים .אתיקה רפואית מאד מעניינת אותי והמפגשים
נותנים לי המון ידע ומעשירים אותי".
"אני לומדת כל פעם דבר חדש ומגלה נושא שאותו לא הכרתי.
אני מתרגשת בכל פעם מחדש להגיע וללמוד משהו חדש בדרך
היצירתית והחווייתית שגילה ממציאה .ואני רוצה לומר על זה:
תודה".
"התכנית מאוד מעניינת ומהנה .כל מפגש בה הוא שונה ומושקע.
אנו משוחחים ,מתווכחים ותורמים לידע אחד של השני .לפעמים
גילה מעבירה את השיעור בעזרת פעילויות המפתחות את
הדמיון והמחשבה במהלכן אנו לומדים לגבי עצמנו ותכונותינו
ולגבי העולם .לפעמים אחד הילדים מעביר שיעור או שמובאים
אנשים חיצוניים המספרים על עבודתם בהקשר לעולם הרפואי.
אני מקווה שתכנית זו תמשיך ויותר ויותר תלמידים מצטיינים
יוכלו ליהנות וללמוד דרך מפגשים מסוג זה".
"במצוינות אמירים העלינו המון דילמות שגרמו לי לתהות
ולבנות את התשובה שלי ,עשינו פעילויות שגרמו לנו לחשוב
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מחוץ לקופסא מה שהפך את המצוינות לפעילות ששווה
להישאר בשבילה עד שעה מאוחרת בבית הספר".
"אני אוהבת את המפגשים משום שהם מתנהלים בקבוצה קטנה
ולכל אחד יש ביטוי אישי .אני אוהבת את הדיונים שלנו בגלל
הרמה הגבוהה והם מאוד מעניינים .אני אוהבת את הנושא של
אתיקה רפואית כי הוא עוזר לנו להבחין בערכים חשובים .אני
נהנית מאד במפגשים ומקווה שהם יימשכו בשנה הבאה".
"לדעתי התוכנית אמירים היא תכנית חשובה מפני שהיא מפתחת
חשיבה ,מלמדת ונותנת לנו כתלמידים אפשרות להעשיר את
הידע בנושאים רבים ומגוונים .בנוסף ,הדבר הטוב בתוכנית
לדעתי הוא שהחשיבה והלמידה היא משותפת ומאפשרת שיח
מעניין בו כל אחד מביע את דעתו בנושא מסוים ושומע את
דעותיהם של האחרים .לכן גם חשוב לי להיות בתוכנית זו כי
היא משלבת גם למידה וגם הנאה .חוויה שזכורה לי מהמפגשים
לטובה היא שהצגנו באמצעות הצגות את הדילמות שניתנו לנו".

הצעות למורי המדעים
על מנת לנהל דיון בנושא ביואתי יש להכיר תחילה את
הטרמינולוגיה המאפיינת את תחום האתיקה והביו -אתיקה
ואת מקורות המידע המכוננים ,כמו :שבועת היפוקרטס ,שבועת
הרופא העברי ,הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ,חוק
זכויות החולה ,אמנת הלסינקי בדבר מחקרים בבני אדם ,קוד
אתי לאחים ואחיות בישראל ,קוד אתי של רופאים.
לשם כך אפשר להיעזר במקורות המידע הבאים:

אישי מה הרגישו ,עם מה הסכימוְ ,למה התנגדו .איסוף נימוקי
התלמידים בעד ונגד הנושא הנדון בכתבה וכן הנימוקים העולים
בכתבה יכול לשקף לתלמידים שמדובר בדילמה ,ושההכרעה
היא שאלה של קדימות ערכית .זו הזדמנות מצוינת להעלות
את העיקרון שלפיו חברה מסוימת תתיר לבצע פעולה מסוימת
וחברה אחרת לא.
בנוסף תלמידים יכולים לנתח מקרה על פי מודל קבלת החלטות.
במהלך ניתוחי המקרה רצוי לבנות עם התלמידים את שפת
המושגים בתחום האתיקה ולהגדיר מהם אתיקה ,מוסר ,דילמה
אתית ,ערך ,הכרעה ערכית ,סוגי ערכים ,קוד אתי ,טיעונים
נפוצים.
תפקיד המורה בדיונים מעין אלה הוא הצבת אתגרים לתלמידים
לקידום הדיון ,כגון :הצגת טיעונים המצדיקים עמדה מסוימת;
הצגת טיעונים בעד פעולה שהתלמידים מתנגדים אליה;
הצגת דוגמאות למקומות בעולם שההתנהלות בהם שונה מזו
שבישראל.
נוסף על הדיונים בכיתה מומלץ להיפגש עם אנשי טיפול (רופא,
אחות) או עם חוקרים על מנת להמחיש לתלמידים שלא מדובר
רק בדיון תאורטי בכיתה אלא בשאלות יומיומיות המלוות את
העשייה הטיפולית והמחקרית בבני אדם.
אפשר לבנות את יחידות ההוראה בתחום זה בשיתוף עם
המורים לאזרחות המלמדים את נושא זכויות האדם במדינה
דמוקרטית ,ובכך לקדם למידה בין-תחומית.

כתב העת "רפואה ומשפט" ,הכולל מאמרים בתחום.
ספר הלימוד "ובחרת בחיים" בהוצאת ת"ל ,הכולל שאלות
אתיות בתחום רפואה.
עליזה חדד ( :)2006שילוב נושאים ערכיים בהוראת הביולוגיה,
כנס מורי ביולוגיה.
אתר דעת.
ניהול דיון בדילמה מוסרית בכיתה – למורה ,באתר מנהל חברה
ונוער.
לאחר מכן כטריגר לדיון אפשר להשתמש בכתבה רלבנטית
בעיתון ,בסרט או סרטון .התלמידים יתבקשו לכתוב באופן
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