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אודיטוריום בנין פומנטו )1(

אתיקה שזורה בעשייה המקצועית והטיפולית שלנו. קודים אתיים בסיסיים משותפים לכל הפסיכולוגים 
הקליניים העוסקים בטיפול. יחד עם זאת, צמיחתן של גישות שונות בתוך הפסיכולוגיה הקלינית, מעלה 

שאלה האם הבדלים באופן הטיפול יוצרים גם הבדלים בתפיסה האתית של הטיפול?
נפתח במבט סוציולוגי על אתיקה ומקומה של הפסיכולוגיה בחברה. לאחר מכן נשמע הרצאות המתמקדות 
וסוגיות הנובעות מהגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.  בסוגיות אתיות הנובעות מהגישה הפסיכואנליטית 
ארוחת  לאחר  הציבורי.  בשירות  ובעבודה  ההכשרה  בתהליך  העולות  אתיות  בסוגיות  נעסוק  אלו  לצד 

הצהריים נקיים דיונים בקבוצות שיח, על מנת לשמוע את דעתכם/ן, ולהעמיק בסוגיות שעלו בהרצאות.
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יום העיון בחסות:



התכנסות וכיבוד

דברי פתיחה
)הפ"י( בישראל  הפסיכולוגים  בהסתדרות  הקלינית  החטיבה  יו"ר  ספיבק,  עמוס 
אביב-יפו תל  האקדמית  ההתנהגות,  למדעי  הספר  בית  דיקן  גולדצוויג,  גיל  פרופ' 

"מבט ביקורתי על פסיכולוגיה חיובית וחוסן נפשי"
פרופ' אווה אילוז, פרופסור באוניברסיטה העברית, מרכז לחקר הרציונאליות. 

מחברת של 10 ספרים ובעלת מספר פרסים בינלאומיים.

"הגישה הפסיכואנליטית: בין ניטראליות למוסר"
וחברה  פרופ' רחל בלס, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל 

בחברה הפסיכואנליטית הבריטית. פרופ' לפסיכואנליזה באוניברסיטת לונדון.

הפסקה

"אתיקה בגישה הקוגניטיבית התנהגותית"
הישראלי  האיגוד  ידי  על  מוסמך  מדריך  מומחה,  קליני  פסיכולוג  אדרקה,  עידן  ד"ר 
חיפה. באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  בכיר  ומרצה  קוגניטיבי-התנהגותי,  לטיפול 

"סוגיות אתיות בתהליך ההכשרה"
גב' טלי לביא, פסיכולוגית קלינית מומחית, בחנה במסגרת עבודת התזה סוגיות אתיות 

בראיונות הקבלה למגמות הקליניות בפסיכולוגיה. 
בחברה  חבר  מנחה,  ופסיכואנליטיקאי  מדריך  קליני  פסיכולוג  שפלר,  גבי  פרופ' 
הפסיכואנליטית בישראל, מלמד במכון הפסיכואנליטי בירושלים, פסיכולוג ראשי של 

בי"ח "הרצוג עזרת נשים"  בירושלים.

הפסקת צהריים )תוגש ארוחה קלה(

"קבוצות שיח בהנחיית ועד החטיבה"
שולחן 1  -  אתיקה בין גישות שונות
שולחן 2  -  אתיקה בשירות הציבורי

שולחן 3  -  אתיקה בהכשרה, בהדרכה ובטיפול
בעת ההרשמה ליום העיון יתאפשר לבחור קבוצת שיח. ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.
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Eva Illouz is the author of 10 books translated in 17 languages, אילוז:ז אווה  פרופ' 
several of which have received International awards. In 2004 she delivered the Adorno 
Lectures in Frankfurt. In 2008 she was named the German Die Zeit  one of the 12 thinkers 
most likely to change the thought of tomorrow. In 2009 she was awarded the Outstanding 
Research Award by the Hebrew University. In 2013 she received from the Humbold 
Foundation the Award for Excellence in Reseach.

פרופ' רחל בלס: פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל וחברה בחברה הפסיכואנליטית 
הבריטית. פרופ' לפסיכואנליזה באוניברסיטת לונדון, ובעבר עמדה בראש המגמה הקלינית במחלקה לפסיכולוגיה 

 The International Journal"  המרכזי הפסיכואנליטי  העת  כתב  עורכי  בין  העברית.  האוניברסיטה  של 

והפרקטיקה  החשיבה  יסודות  את  המבהירים  וספר,  מאמרים  מ-70  למעלה  of Psychoanalysis"  ופרסמה 
בלס   פרופ'  שפות.  ל-15  תורגמו  כתביה  וקליין(.  פרויד  של  )במיוחד  האתיים  היסודות  כולל  הפסיכואנליטיים 

הישראלי  המכון  של  ההוראה  בסגל  וחברה  ובחו"ל  בארץ  רבות  במסגרות  וסדנאות  קליניים  סמינרים  מעבירה 

לפסיכואנליזה. לאחר שהות של כ-8 שנים בלונדון חזרה לירושלים, שם היא מקיימת פרקטיקה פרטית.

קוגניטיבי- לטיפול  הישראלי  האיגוד  ידי  על  מוסמך  מדריך  מומחה,  קליני  פסיכולוג  אדרקה:   עידן  ד"ר 
התנהגותי, ומרצה בכיר לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. מתמחה בטיפול בהפרעות חרדה. ד"ר אדרקה השלים 

School Medical Harvard  וכיום הוא היועץ הפסיכולוגי של עמותת "רקפת"- עמותה  את ההתמחות שלו ב- 

הפועלת למען בני נוער עם חרדה חברתית בכל הארץ.

פרופ' גבי שפלר פסיכולוג קליני מדריך ופסיכואנליטיקאי מנחה, חבר בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ומלמד 
במכון הפסיכואנליטי בירושלים. הפסיכולוגי הראשי של בית החולים "הרצוג עזרת נשים" בירושלים. מופקד על 

הקתדרה על שם זיגמונד פרויד ומנהל מרכז זיגמונד פרויד לחקר פסיכואנליטי באוניברסיטה העברית בירושלים. 

מנהל אקדמי של תחום "אתיקה בפסיכולוגיה" במרכז לאתיקה במשכנות שאננים בירושלים. בעבר: יו"ר ועדת 

באוניברסיטה  קלינית  לפסיכולוגיה  המגמה  ראש   ,2006-1999 בישראל,  הפסכולוגים  הסתדרות  של  האתיקה 

פסיכותרפיה,  ביניהם  תחומים  במגוון  מרצה  ב-2016-2013.  וכן   2003-1998 השנים  בין  בירושלים  העברית 

פסיכואנאליזה, אתיקה, טיפול קצר מועד, שירותים ציבוריים בבריאות הנפש, ועוד.

הירוק",  "הכפר  בפנימיית  ומבוגרים  מתבגרים  בילדים,  מטפלת  מומחית,  קלינית  פסיכולוגית  לביא:  טלי  גב' 
ובקליניקה פרטית בתל אביב. 

חותרות  אשר  למידה,  קבוצות  במספר  פעילה  במסגרתו  מ-2007,  לנוירופסיכואנליזה  הישראלי  בפורום  חברה 

העוסקת  קבוצה  מ-2008  בו  ומרכזת  המוח,  ומדעי  ביולוגיה  לבין  פסיכואנליזה  בין  הקשר  הבנת  את  להעמיק 

בסוגיות התפתחותיות.

ניסיונה המקצועי רכשה בתחנה לטיפול בילד ובמשפחה בקרית היובל בירושלים, בביה"ח "גהה", בשירות  את 

הפסיכולוגי החינוכי בראש העין, ובמכון ״מרחב אישי״ לטיפול בילדים בגיל הרך.

על המרצות והמרצים


