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 :א. מטרות הקורס
 מטרות על

עם דגש יישומי, במטרה להקנות כלים המיקצועית תיקה להקנות ידע בתחום הא

להתמודדות עצמאית של אנשי המקצוע עם דילמות אתיות. הקורס ישתלב בתהליך 

 ערכית.ו ההתפתחות של הסטודנט לאיש מקצוע בעל זהות מקצועית אתית

 מטרות ספציפיות
 נותוהעקרו המושגיםהקודים האתיים, היכרות עם הרקע של האתיקה המקצועית, 

 האתיים.

 התמצאות בסוגיות המרכזיות בשיח האתי כיום. 

 רכישת מיומנויות להתמודדות מעשית עם דילמות אתיות. 

: התמודדות עם היכרות עם נושאים נוספים שמשפיעים על ההתנהלות האתית

 ועוד.ניהול דיאלוג, תרבותיות,  -רב, של איש המקצוע העמדות הערכיות

  :תוכן הקורסב. 
 רציונל

הלקוח קשר בין מהוות חלק מובנה ושכיח ב דילמות אתיותתנהלות אתית ראויה וה

. תחום האתיקה מהוה חלק אינטגראלי מעבודתו לבין הפסיכולוג נותן השירות

 , ומההכשרה המקצועית שלו. פסיכולוג החברתי אירגוניהקלינית של ה

 נושאים

קודים הי. היכרות עם עם דגש יישומהפילוסופי, אתיקה מקצועית מהפן התיאורטי, 

אתיים, סוגיות המרכזיות בשיח האתי  ועקרונות מושגיםהרלוונטים, אתיים ה

. בהמשך יילמדו נתינת השירות המקצועיכיום. הזיקה בין השיח האתי, לחוק, ול

מיומנויות להתמודדות מעשית עם דילמות אתיות. נושאים נוספים שילוו את 

ניהול דיאלוג, וכן תרבותיות,  -רב, קצועשל איש המ הקורס הם העמדות הערכיות

 המימד המחקרי.



 
 

  מהלך השיעורים:    
 הרצאות פרונטאליות 

סדנה התנסותית: הצגות מקרים ומשחקי תפקידים להמחשת והפיכת 

 הלמידה למשמעותית 

קריאה בעיתונות וניתוח אתי לאירועים רלוונטים עדכניים מהארץ ומהעולם, 

 אים אתיים לשם חידוד הרגישות לנוש

  התיחסות לפסקי דין עדכניים

 סרטים רלוונטים בליווי ניתוח ודיון אתיים

 
 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

 
מס' 

 השיעור

קריאה  נושא השיעור

 נדרשת

 הערות 

    

   התפתחות ההיסטורית 1

, אתיקה מבחינה פילוסופית 2

 רתיאוריות במוס

  

   בין חוק לאתיקה 3

   העקרונות האתיים 4

החוקים , הקודים האתיים 5

 הרלוונטיים

 

  

   פיתוח רגישות אתית 6

מאפיינים, מודלים –דילמה אתית  7

 לפתרון

  

   בשיח האתי העכשוויסוגיות מרכזיות  8

   סוגיות מרכזיות בשיח האתי העכשווי 9

 גישור אתי, דיאלוג 10

 

  

אתיקה , תרבותיות-רבקה ואתי 11

  וערכים

  

   מחקרים באתיקה 12



 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.

 פרזנטציה ועבודת גמר (פרטים יוסברו בתחילת הקורס).תרגיל, 

 
      
 :מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר) 

 10%נוכחות והשתתפות פעילה בכתה: 

 10%תרגיל: 

 40%פרזנטציה: 

  40%עבודת גמר: 

 

רשות, הרחבות, וביבליוגרפיה  /קריאת חובהמדויקים ביחס לפרטים  ביבליוגרפיה:ד. 

 בהתיחסות לפי שיעורים, ינתנו בהמשך.
 

      
 . ת"א: דיונון.אתיקה של המקצועות הטיפוליים) 2001גוטמן, ד. (

 פרספקטיבה −רליסטית מגמות באתיקה רפואית של חברה פלו ).1999גליק, ש. (
 .33-39, 20, רפואה ומשפטיהודית. 

הוצאת  יחסים מקבילים: פיתוי וניצול מיני בפסיכותרפיה וייעוץ.). 1999זומר א. (

 פפירוס.

 א. הוצאת מאגנס והמרכז לאתיקה ירושלים. מבואות לאתיקה) 2009כשר , א. (

 . הוצאת מאגנס והמרכז לאתיקה ירושלים.1אתיקה עיונים ב) 2009כשר , א. (

 . הוצאת מאגנס ירושלים.אתיקה במחקר) 2007. ( , גשפלר, ר. לנדאו

הרהורים על האתיקה של המטפלים, כפי  -). למי שייך התיק הזה?2004פרנץ, מ. (

, הסתדרות פסיכואקטואליה שהיא משתקפת  בשאלת מבחן בקשר לתיק הרפואי.

 הפסיכולוגים בישראל.

יות במקצועות היעוץ סוגיות את), 2003שפלר, ג.; אכמון, י.; ויל, ג. (עורכים), (

 הוצאת מאגנס האוניברסיטה העברית. . ירושלים: והטיפול הנפשי

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

 האוניברסיטה העברית. 
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