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סיכום פעילות ועדת האתיקה
לשנת 2016 

האתיקה  ועדת  פעילות  סיכום  לכם  מוגש  שנה  כבכל 

לשנה שחלפה.

פעולות ועדת האתיקה:

עדכון קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים 

הסתיים עדכון קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים 

בישראל. עדכון הקוד הוא תוצר של עבודה משותפת של 

ושל  רייכר  רבקה  ד"ר  של  בראשותה  הקודמת  הוועדה 

הוועדה הנוכחית.

הקוד אושר על ידי היועץ המשפטי של הפ"י וכן על ידי 

הוועד המרכזי.

הקוד המשודרג הוצג ואושר על ידי האספה הכללית של 

הפ"י ב-31.1.2017 ומאז נכנס לתוקף.

הקוד יוצג לפני מועצת הפסיכולוגים של משרד הבריאות 

הקוד  את  שתאמץ  מנת  על  לפעילות,  חזרתה  עם 

כמתווה להנחיות להתנהגות אתית של כלל הפסיכולוגים 

בישראל.

הכשרה בפסיכולוגיה משפטית

המסמך "קווים מנחים ויישומיים לכתיבת חוות 

דעת פסיכולוגית לבית משפט", שנכתב על ידי צוות 

פסיכולוגים שמונה על ידי מועצת הפסיכולוגים והפ"י, 

מונח על שולחן היועץ המשפטי של משרד הבריאות על 

מנת לקבל אישור סופי להפצתו.

השנה נפתחה תוכנית חד שנתית להכשרת פסיכולוגים 

הפ"י  ידי  על  מגובה  התוכנית  משפטית.  בפסיכולוגיה 

התוכנית  הפסיכולוגים.  מועצת  ידי  ועל  האתיקה  וועדת 

פועלת במרכז הבינתחומי הרצליה.

שיתוף פעולה בין גורמים שונים הנוגעים לנושאי 
חוק ואתיקה

הוועד המרכזי של הפ"י - השתתפות בכתיבת ניירות . 1

עמדה של הפ"י כתגובה על דברים שנשמעו בנושא 

הלהט"בים והתנהגות פוגענית מצד פסיכולוגים. 

היועץ המשפטי של הסתדרות הפסיכולוגים.. 2

הפסיכולוגית הראשית של משרד הבריאות.. 3

ועדת התלונות של משרד הבריאות.. 4

מועצת הפסיכולוגים - השתתפות בוועדה שהקימה . 5

מועצת הפסיכולוגים לדיון בהצעות לשינויים החוק. 

פעילות . 6 לקידום  הבריאות  משרד  של  היגוי  ועדת 

של  עיון  ביום  השתתפות  חוק.  לפי  אתיקה  ועדות 

זכויות  חוק  לפי  אתיקה  "ועדות  הבריאות:  משרד 

החולה" שהתקיים ב-6.12.2016 בשפיים. 

"משולחנה של ועדת האתיקה"

המתפרסם  האתיקה  ועדת  של  קבוע  ר  מדו

הפסיכולוגים  הסתדרות  רבעון  ב"פסיכואקטואליה", 

בישראל.

אחד  מאמר  מאמרים:  ארבעה  במדור  פורסמו  השנה 

מסכם את פעילות ועדת האתיקה במשך שנים ומאמר 

לסיכום הפעילות לשנה האחרונה.

לוועדת  פניות  בעקבות  נכתבו  מהמאמרים  שניים 

האתיקה במשך השנה.

עד . 1 מ-1.1.2015  האתיקה  ועדת  פעילות  סיכום 

31.12.2015. פסיכואקטואליה, ינואר 2016. 

סקר . 2  - האתיקה  ועדת  מעבודת  למדנו  מה 

הסתדרות  של  האתיקה  לוועדת  ההפניות  לאפיון 

 .2012-2007 השנים  בין  בישראל  הפסיכולוגים 

רייכר-עתיר  רבקה  ד"ר  ידי  על  נכתב  זה  )מאמר 

ואודליה בן שלמה(. פסיכואקטואליה, אפריל 2016.

פסיכולוגיים. . 3 דוחות  על  "בשם"  חתימה 

פסיכואקטואליה, יולי 2016.

התערבות . 4 לגבי  גרושים  או  פרודים  הורים  הסכמת 

פסיכואקטואליה,  הקטין.  בילדם  פסיכולוגית 

אוקטובר 2016. 

עבודה שוטפת של ועדת האתיקה

בשנת 2016 טיפלה ועדת האתיקה ב-127 פניות.

הפניות כוללות בעיקרן: שאלות, התייעצויות ותלונות.

מתחילת כהונת הוועדה הנוכחית: 

128 פניות טופלו ב-2014 



פסיכואקטואליה

59 משולחנה של ועדת האתיקה

150 פניות טופלו ב-2015 

סה"כ 405 פניות בשלוש שנים

א. התפלגות מספר הפניות

68 - פניות של פסיכולוגים: שאלות והתייעצויות 

20 - פניות מהציבור )גורמים שונים שאינם פסיכולוגים( 

31 - תלונות 

8 - אחר )ערעור, בקשות, דרישות, איום ועוד(

שאלות . 1 היו  לוועדה  מהפניות   54%  - התייעצויות 

ובקשות להתייעצות של פסיכולוגים. )לעומת 49% 

בשנת 2015(.

כולל . 2 שאינו  מהציבור,  היו  מהשאלות   16%

פסיכולוגים. )לעומת 27% בשנת 2015(.

על . 3 תלונות  היו  לוועדה  מהפניות   24%  - תלונות 

פסיכולוגים )2 תלונות היו של פסיכולוג על פסיכולוג(. 

)לעומת 15% בשנת 2015(.

אחר: הוגש ערעור אחד על החלטות ועדת האתיקה . 4

המבהיר  מסמך  שנכתב  לאחר  התקבל  )הערעור 

דרכי עבודה לבקשת ועדת הערעורים(.

התייעצויות  של  הן  האתיקה  לוועדת  מהפניות  כ-70% 

ושאלות בעיקר מפסיכולוגים, דבר שמדגיש את המקום 

מאשר  יותר  ומחנך  מלמד  כגורם  האתיקה  ועדת  של 

כגורם המטיל סנקציות על חבריו.

להתייעצויות  הפונים  הפסיכולוגים  מספר  התפלגות  ב. 

לפי תחומי התמחות

35 פניות של פסיכולוגים קליניים.

26 פניות של פסיכולוגים חינוכיים.

3 פניות של פסיכולוגים שיקומיים.

2 פניות של פסיכולוגים רפואיים.

)9 מהפונים הם בעלי מומחיות כפולה(

2 פניות של פסיכולוגים ללא התמחות.

ג. התפלגות מספר הנילונים שנגדם הוגשו תלונות לפי 

מעמד מקצועי

פסיכולוגים רשומים ללא מומחיות - 3

מתמחה - 1

מומחים - 8

מדריכים - 13

)3 מהנילונים בעלי התמחות כפולה(

אינם פסיכולוגים - 6 )בד"כ מומלץ למתלוננים להפנות 

את תלונותיהם לכתובת מתאימה(.

ללא שם של הנילונים - 2

)הערה: 2 תלונות הן נגד 2 נילונים כל אחת ולכן מספר 

הנילונים הוא 33 ב-31 תלונות(.

בשולי הדברים

הורחב . 1  ,2016 בינואר  הפ"י  תקנון  עדכון  לאור 

מאוקטובר  חברים.  לשבעה  האתיקה  ועדת  הרכב 

חדשים,  חברים  שלושה  לוועדה  הצטרפו   2016

שמועמדותם אושרה על ידי הוועד המרכזי של הפ"י.

הקפדה יתרה ניתנה לעניין מניעת כפילויות בהגשת . 2

פניות לוועדת האתיקה ולוועדת התלונות של משרד 

הבריאות או לכל גורם משפטי אחר.

שונים . 3 לדיונים  שותפה  הייתה  האתיקה  ועדת 

שהעסיקו )ועדיין מעסיקים( את קהילת הפסיכולוגים 

פסיכולוגים  של   shaming-ה נושא  בישראל: 

טיפולי  הורית,  מסוגלות  באבחון  בעיקר  העוסקים 

וחשש  במטופליהם  הפוגעים  פסיכולוגים  המרה, 

פסיכולוגים  נגדם,  תלונות  להגיש  המטופלים 

מטפלים ללא התמחות.

4 . 2017 בשנת  האתיקה  ועדת  של  פעילותה  עיקר 

והטמעת  ידי הסברה  על  לאתיקה  בחינוך  תתמקד 

קוד האתיקה.

בברכה,

חברי ועדת האתיקה:

חנה בן-ציון - יו"ר, יונת בורנשטיין בר-יוסף,

שלומית בן-משה, ד"ר יהושע וייס, ד"ר מיכה וייס,

נגה קופלביץ, ד"ר אורלי קמפף-שרף


