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 27/11/2014 תאריך עדכון:                                                
 פרופ' רות פלדמן שם המרצה: 

 אתיקה הקורס: שם 

 60-753-01מספר הקורס:  
 שיעור )וכד' תרגיל, סמינר, סדנה שיעור,( סוג הקורס:

 2:  היקף שעות                     א     : סמסטר               תשע"ה: שנת לימודים

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

מטרת הקורס היא להפגיש את  :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
הסטודנטים העוסקים בעבודה קלינית עם סוגיות אתיות בתחום בריאות הנפש, סקירת הנושא האתי מן 

ה של האתיקה בתחום בריאות הנפש הבחינה הפילוסופית, החברתית, הטיפולית והמחקרית, יישומ
והבעיתיות האתית הקיימת אינהרנטית בטיפול בילדים.  הכרת התקנון האתי של ארגון הפסיכולוגים 
הישראלי תלווה בהצגת מקרים ובדיון תיאורטי תוך כדי הצגת הקושי במעשה הטיפולי כאשר תקנות 

 אתיות נפגשות במורכבות המפגש הטיפולי   
 

 
 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

 הקורס מבנה 

 הקורס מחולק לשני חלקים: בכל שיעור ישנו חלק של סקירה ודיון לאור ספרות על אחד מנושאי הקורס

.  בחלקו השני של השיעור ישנה פרזנטציה בה סטודנט מתייחס לאחד לאחר קריאת מאמר של הסטודנטים

ו, מתייחס לשאלה האתית שעלתה והקבוצה מן החוקים בתקנון האתי בהקשר למקרה קונקרטי מעבודת

 דנה בנושא האתי על פי תקנוני האתיקה של מקצועות בריאות הנפש. 

 

 :הם הקורס נושאי

האתיקה כתחום ידע: שאלות בפילוסופיה של האתיקה, מהי הגדרתה התיאורטית של אתיקה  .1

 מקצועית, האתיקה בראי החברה

אתי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, למידת הקוד ה –האתיקה במקצועות הטיפוליים  .2

נושאים הקשורים בעבודת הפסיכולוגי: סודיות, חוזה, הקלינאי והפציינט, הפרה של כללי 

 האתיקה 

 סוגיות אתיות המתייחסות לילדים בגילאים שונים, בפתולוגיות שונות ובגישות טיפוליות שונות .3

 אתיקה במחקר .4

 

 
 

 )שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםת ההוראה, ו(שיט מהלך השיעורים:    
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 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב) תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    

 
 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1    

2    

3    

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 גמא קליניתעמודים באחד מנושאי האתיקה מלווה בדו 8-10פרזנטציה בכיתה ועבודה מסכמת בהקף של 

 כל אחד) 50%(
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