 14בספטמבר2022 ,
לכבוד :ראשי בתי הספר לרפואה ,אחיות וסיעוד  ,לעבודה סוציאלית ,לניהול מערכות בריאות,
לגרונטולוגיה ,למשפטים ולפילוסופיה – באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות
הנדון :הצעת סילבוס של עמותת ליל"ך בשיתוף צבר רפואה ,לקורס בנושא

מבט אל סוף החיים – ערכים ,חוקים ופרקטיקה
המחברים :ד"ר כרמל שלו ,ד"ר רותם ויצמן ,עידן שפירא
שלום רב,
כיו"ר עמותת ליל"ך אני מתכבדת להעביר אליכם הצעתנו זו לקורס מבט אל סוף החיים.
בעשורים האחרונים ,בשל התקדמות רפואית וטכנולוגית ,אנו ערים לעלייה משמעותית בתוחלת החיים
ובצורך להתמודד עם מחלות חשוכות מרפא .העלייה בתוחלת החיים לא תמיד עולה בקנה אחד עם איכות
ונוחות חייהם של האנשים.
מטרות הקורס הינן:
.1

.2
.3

חשיפת הסטודנטים השונים לעקרונות פילוסופיים ,רפואיים ,אתיים ומשפטיים העוסקים בסוף
זה יאפשר לסטודנטים להבין את משמעות החקיקה הקיימת על החיים שלנו (ושל
החיים.
מטופלינו) כיום.
סיפוק כלים להבנה וניהול של תהליכי סוף חיים בהם הסטודנטים.ות עתידים להיתקל כאנשי
מקצוע.
חשיפת הסטודנטים לרפואה הפליאטיבית ,כאלטרנטיבה טיפולית ראויה להתמודדות עם מחלה
חשוכת מרפא ,המתבססת על בחירות והעדפות של הפרט בהתאם לעקרונות האתיקה הרפואית
והחוק.

מיותר להכביר מילים על חשיבות הכנסת קורס חובה כזה בכל מסלולי הלמידה הבסיסיים באקדמיה
הנוגעים לנושא .בהמשך ,נשמח לפתח אתכם גם קורס ללימודים מתקדמים ולימודי מ"א.
ההצעה הר"מ הינה סקיצה כללית ,וכמובן כל מרצה יכול להתאימה לתפיסתו הוא ,ולתלמידים.
המרצים הפוטנציאליים הם הן מעמותת ליל"ך ומחברת צבר רפואה והן מקרב הסגל האקדמי שלכם.
הגם ששנת הלימודים הבאה כבר מתוכננת ,אנו מוצאים לנכון להעביר לכם את ההצעה עתה ,למקרה של
שינויים של הרגע האחרון במערכת שלכם ,ובוודאי לקראת סמסטר ב' .עם זאת ברור ,שברוב המוסדות
האקדמאיים תוכלו להכניס זאת בתכנון מראש לקראת שנת הלימודים האקדמאיים הבאה.
כמו כן ,חשוב לנו לעדכנכם/להזכירכם על קיומו של מוסד מ.ס.ר .בבית החולים תל השומר ,להכשרת צוותי
הוראה וסטודנטים להוראה.
אנו עומדים לרשותכם בכל עת.
בברכה חמה,

ד"ר ענת מאור  -יו"ר עמותת לילך
והמחברים  -ד"ר כרמל שלו ,ד"ר רותם ויצמן ועידן שפירא
נספח :מרצים העומדים לרשותכם להוראת הקורס כבר משנת תשפ"ג2022 ,
רצ"ב:

 ) 1הצעת הסילבוס לקורס (כבסיס לקורס שכל מרצה מעבד) –  4ע'

 )2רשימת בתיה"ס והמחלקות באקדמיה להוראת הקורס –  5ע'

נספח :רשימת המרצים של לילך וצבר רפואה להעברת הקורס במוסדות האקדמאיים

השם

מומחיות

מייל

נייד

האזור

ד"ר כרמל
שלו

בריאות וזכויות
האדם

carmel.shalev@gmail.com

052-3853443

צפון

ד"ר רותם
וייצמן

אתיקה רפואית

rotemw1@gmail.com

054-4788054

מרכז,
ירושלים

ד"ר ענת
מאור

יו"ר לילך

maoranat10@gmail.com

050-5297864

דרום ,מרכז

מדיניות ציבורית

ד"ר יואב
קני

פילוסוף ומלווה
רוחני

yoav.kenny@gmail.com

צפון

ד"ר אטיין
לה-פיקאר

היסטוריון של
רפואה

eleticarg@gmail.com

צפון

markclar@bgu.ac.il

ירושלים

פרופ' מרק
קלרפילד
עו"ד אפרת
קליפר

משפטים

ekdlaw@bezeqint.net

054-8016800

מרכז ,שרון

עו"ד מירי
קידר

אפוטרופסות

miri@keidar-law.co.il

053-3383880

מרכז

עו"ד חובב
איתן

משפטים

hovaveitanlaw@gmail.com

052-7646438

דרום ,מרכז

חגית
סלם-אחות

גריאטרית

h_salem@barkai.org.il

050-5764296

שרון

עידן שפירא



מוסמכת
זיקנה ופליאציה

idansh@sabarhealth.co.il

052-8801868

כל הארץ

ד"ר רוני צבר ,יו"ר צבר רפואה ,עומד לרשות המוסדות האקדמאיים השונים והקורסים השונים
להרצאת אורח אחת ,ע"פ תיאום ישיר עימו במייל .ronsa@sabarhealth.co.il

