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 ד"ר פרנץ מיכלשם המרצה: 

 אתיקה למגמות הקליניות הקורס:שם 

 60-771-01קוד קורס: 

 הרצאהסוג הקורס: 

 ש"ס 2היקף שעות:    א' סמסטר:   ע"טתש: שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 

מטרה להקנות כלים להתמודדות עצמאית של להקנות ידע בתחום האתיקה המקצועית עם דגש יישומי, ב
אנשי המקצוע עם דילמות אתיות. הקורס ישתלב בתהליך ההתפתחות של הסטודנט לאיש מקצוע בעל 

 זהות מקצועית אתית וערכית.
 
 
 אור הקורס:ית .ב
אתיקה מקצועית מהפן התיאורטי והפילוסופי. היכרות עם הקודים האתיים הרלוונטיים, מושגים  

יים, סוגיות המרכזיות בשיח האתי כיום כגון סודיות, יחסים כפולים, כסף, דילמות בהכשרה, ועקרונות את

ועוד. הזיקה בין השיח האתי, לחוק, ולנתינת השירות המקצועי. התמודדות מעשית עם דילמות אתיות, 

 אתיקה במחקר. 

 
 דרישות קדם: .ג

 
ה בעיתונות וניתוח אתי בהתאם לצורך יעשה שימוש בהצגות מקרים ומשחקי תפקידים, קריא

לאירועים רלוונטיים עדכניים מהארץ ומהעולם, התייחסות לפסקי דין עדכניים, קטעי סרטים 
 רלוונטיים. 

 
 

 חובות / דרישות / מטלות:  .ד
 

 
 פרזנטציה בפני הכתה  •
 תרגיל שיוגש בסוף הקורס (פרטים יוסברו בקורס) •
 השתתפות פעילה בשיעורים •
 נוכחות חובה •

 
 :יון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר)מרכיבי הצה. 

 

 40%פרזנטציה:  •

 50%תרגיל:  •

 5%נוכחות:  •

 5השתתפות ותרומה מיוחדת: %  •
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 רשימת קריאה:. ו

 
ע' 2   ). מקצועיות אתית בפסיכותרפיה. ירושלים: הוצאת מאגנס2012אכמון י', שפלר ג', וייל ג' (

 בספרייה

 ע' + גישה לספר אלקטרוני2  ) אתיקה של המקצועות הטיפוליים. ת"א: דיונון.2001גוטמן, ד. (

ע' + גישה לספר 1) מבואות לאתיקה א. הוצאת מאגנס והמרכז לאתיקה ירושלים. 2009כשר , א. (

 אלקטרוני

 אלקטרוניגישה לספר . הוצאת מאגנס והמרכז לאתיקה ירושלים. 1) עיונים באתיקה 2009כשר , א. (

), סוגיות אתיות במקצועות היעוץ והטיפול הנפשי. 2003שפלר, ג.; אכמון, י.; ויל, ג. (עורכים), (

 גישה לספר אלקטרוניירושלים: הוצאת מאגנס האוניברסיטה העברית. 

), אתיקה במחקר, ירושלים: הוצאת מאגנס האוניברסיטה 2007שפלר. ג, ; לנדאו. ר. (עורכים), (

 לספר אלקטרוני גישההעברית. 

 

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). Principles of biomedical ethics. New 

York: Oxford University Press In library collection 

Corey, G., Corey, M., & Callanan, P. (2011).Issues and ethics in the helping 

professions (8th ed.). New York: Brooks/Cole In library collection 

Gabbard , G. O., Kassaw, K.A., & Perez-Garcia, G. (2011). Professional boundaries 

in the era of the Internet Academic Psychiatry, 35(3), 168-174. >E-article in library 

databases 

Keith-Spiegel, P.; Koocher, G. (1998) Ethics in psychology: professional standards 

and cases. NY: Oxford University press 3rd (2008) and 4th ed. (2016) in library 

collection 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


