
 
 
 

 חינוכית אתיקה בפסיכולוגיה
 ד"ר גבריאל וייל

 
 

 :נושאי הקורס
 הגדרות ומושגי יסוד, חוק ואתיקה. 
 מקצועיות, סודיות, יחסים כפולים, החוזה המקצועי, הרשומה. 

 איש המקצוע לעצמו, לעמיתיו ולחברה.
 טיפול בילדים ובנוער. 

ונית בחברה רב אתיקה בפסיכודיאגנוסטיקה. אתיקה בעבודה טיפולית ואיבח
 תרבותית.

 אתיקה של הדרכה.
  אתיקה של עבודה פסיכולוגית בבית הספר.

 
 

Ethics in psychology 

 

Basic concepts and definitions, ethics and law. 

Professionalism, confidentiality, dual relationships, the professional 

agreement. 

The psychologist with himself, colleagues and society. 

Ethics of therapy with children, adolescents, ethics of psychodiagnostics, 

ethics in a multicultural society. 

Ethics of supervision. 

Ethics in school psychology 

 
 

 חובות הקורס
 

מבוסס על הקריאה השתתפות פעילה חובה בכל המפגשים. בסיס הקורס בדיון ה -
שאלות בכתב שיוצגו  3של פרק בספר של שפלר ואחרים )ראה ביבליוגרפיה( ועל 

 כל לפני שלישי יום עד  gabysylvie@gmail.com   מייל באי למרצה לפני כל שיעור
 .שיעור

המבוסס על דילמה אתית ואת תהליך  רפרט לקבוצה ויציג יםסטודנטזוג כל  -
  םע כםסיוש הצעדים" )המצורף בזה( בנושאפיתרונה בעזרת "מודל שבעת 

 בכתב. לאחר מכן ויגיש אותו   המרצה
 
 
 
 
 
 
 
 



 קריאה
 

 ( אתיקה למקצועות טיפוליים, תל אביב, דיונון.2001גוטמן דוד )
 חוק הפסיכולוגים.

 
 מדור אתיקה בכתב עת "שיחות".

 
 /http://www.psychology.org.il/section/353אתר של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל 

 /http://www.apa.org/ethics אתר של הסתדרות הפסיכולוגים האמריקאית
 
 

( סוגיות אתיות במקצועות הטיפול 2003שפלר גבי, אכמון יהודית, וייל גבריאל )
 עוץ הנפשי, ירושלים, מאגנס.והיי

 
 תקנון האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

 
( מקצועיות אתית בפסיכותרפיה, 2012אכמון יהודית, שפלר גבי, וייל גבריאל ) 
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