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אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס:

מטרות על
להקנות ידע בתחום האתיקה המיקצועית עם דגש יישומי ,במטרה להקנות כלים
להתמודדות עצמאית של אנשי המקצוע עם דילמות אתיות .הקורס ישתלב בתהליך
ההתפתחות של הסטודנט לאיש מקצוע בעל זהות מקצועית אתית וערכית.
מטרות ספציפיות
היכרות עם הרקע של האתיקה המקצועית ,הקודים האתיים ,המושגים והעקרונות
האתיים.
התמצאות בסוגיות המרכזיות בשיח האתי כיום.
רכישת מיומנויות להתמודדות מעשית עם דילמות אתיות.
היכרות עם נושאים נוספים שמשפיעים על ההתנהלות האתית :התמודדות עם
העמדות הערכיות של איש המקצוע ,רב -תרבותיות ,ניהול דיאלוג ,ועוד.

ב .תוכן הקורס:

רציונל
התנהלות אתית ראויה ודילמות אתיות מהוות חלק מובנה ושכיח בקשר בין הלקוח
לבין הפסיכולוג נותן השירות .תחום האתיקה מהוה חלק אינטגראלי מעבודתו
הקלינית של הפסיכולוג החברתי אירגוני ,ומההכשרה המקצועית שלו.
נושאים
אתיקה מקצועית מהפן התיאורטי ,הפילוסופי ,עם דגש יישומי .היכרות עם הקודים
האתיים הרלוונטים ,מושגים ועקרונות אתיים ,סוגיות המרכזיות בשיח האתי
כיום .הזיקה בין השיח האתי ,לחוק ,ולנתינת השירות המקצועי .בהמשך יילמדו
מיומנויות להתמודדות מעשית עם דילמות אתיות .נושאים נוספים שילוו את
הקורס הם העמדות הערכיות של איש המקצוע ,רב -תרבותיות ,ניהול דיאלוג ,וכן
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,
לשם חידוד הרגישות לנושאים אתיים
התיחסות לפסקי דין עדכניים
סרטים רלוונטים בליווי ניתוח ודיון אתיים

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

נושא השיעור

השיעור

קריאה
נדרשת

1

התפתחות ההיסטורית

2

אתיקה מבחינה פילוסופית,
תיאוריות במוסר

3

בין חוק לאתיקה

4

העקרונות האתיים

5

הקודים האתיים ,החוקים
הרלוונטיים

6

פיתוח רגישות אתית

7

דילמה אתית –מאפיינים ,מודלים
לפתרון

8

סוגיות מרכזיות בשיח האתי העכשווי

9

סוגיות מרכזיות בשיח האתי העכשווי

10

גישור אתי ,דיאלוג

11

אתיקה ורב-תרבותיות ,אתיקה
וערכים

12

מחקרים באתיקה

הערות

ג .חובות הקורס:

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.
תרגיל ,פרזנטציה ועבודת גמר )פרטים יוסברו בתחילת הקורס(.
מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:

נוכחות והשתתפות פעילה בכתה10% :
תרגיל10% :
פרזנטציה40% :
עבודת גמר40% :

ד .ביבליוגרפיה :פרטים מדויקים ביחס לקריאת חובה /רשות ,הרחבות ,וביבליוגרפיה
בהתיחסות לפי שיעורים ,ינתנו בהמשך.
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