
החטיבה הקלינית של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא:

"אתיקה בטיפול ובהכשרה:
הפסיכולוגיה הקלינית כזירה לריבוי סוגיות אתיות"

יום ראשון, 17.09.17, כ"ו אלול תשע"ז, בשעה 08:30
האקדמית תל אביב-יפו, רחוב רבינו ירוחם 2, תל-אביב

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.

CLINICLICKSמבית

יום העיון בחסות:



התכנסות וכיבוד

דברי פתיחה
)הפ"י( בישראל  הפסיכולוגים  בהסתדרות  הקלינית  החטיבה  יו"ר  ספיבק,  עמוס 

פרופ' גיל גולדצוויג, דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות, האקדמית תל אביב-יפו

"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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בתוכנית:

דמי השתתפות והרשמה
עלות השתתפות בכנס: 150 ₪     |     חבר הפ"י/גמלאי )גיל 65 ומעלה(: 110 ₪

ההרשמה לכנס בתשלום מראש, עד ליום 14.09.17
מספר המקומות מוגבל, אנא הקפידו להירשם מראש!

להרשמה לחץ על הקישור



פרופ' אווה אילוז: סוציולוגית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. אחת המייסדות והמנהלות של התוכנית 
ללימודי תרבות. חברה במרכז לחקר הרציונליות, ועמיתת מחקר במרכז סכוליון שבאוניברסיטה העברית. 
כחברת  ושימשה   Journal of consumer Sociological Theory העת:   כתב  של  המייעץ  בוועד  יושבת 
ישראלית". משתתפת בצוות העורכים של האינציקלופדיה הבינלאומית  "סוציולוגיה  מערכת בכתב העת: 
לסוציולוגיה של בלאקוול שבאוקספורד. אילוז נבחרה על ידי העתון הגרמני די צייט כאחת מתריסר ההוגים 
אגודת  מטעם  ביותר  הטוב  הספר  בפרס  זכה  כואבת"  האהבה  "מדוע  ספרה  המחר".  "עולם  את  שיעצבו 
אלפין לפילוסופיה בצרפת בשנת 2013, וכן בפרס Outstanding Recent Contribution בשנת 2014 מטעם 
האגודה emotions of Sociology. אילוז נולדה במרוקו ויודעת לטינית, מרוקאית, צרפתית, אנגלית ועברית.

בחברה  וחברה  בישראל  הפסיכואנליטית  בחברה  מנחה  פסיכואנליטיקאית  בלס:  רחל  פרופ' 
המגמה  בראש  עמדה  ובעבר  לונדון,  באוניברסיטת  לפסיכואנליזה  פרופ'  הבריטית.  הפסיכואנליטית 
הפסיכואנליטי  העת  כתב  עורכי  בין  העברית.  האוניברסיטה  של  לפסיכולוגיה  הקלינית במחלקה 
וספר,  מאמרים  מ-70  למעלה  המרכזי  "The International Journal of Psychoanalysis"  ופרסמה 
)במיוחד של פרויד  כולל היסודות האתיים  והפרקטיקה הפסיכואנליטיים  יסודות החשיבה  המבהירים את 
וקליין(. כתביה תורגמו ל-15 שפות. פרופ' בלס  מעבירה סמינרים קליניים וסדנאות במסגרות רבות בארץ 
ובחו"ל וחברה בסגל ההוראה של המכון הישראלי לפסיכואנליזה. לאחר שהות של כ-8 שנים בלונדון חזרה 

לירושלים, שם היא מקיימת פרקטיקה פרטית.

ד"ר עידן אדרקה:  פסיכולוג קליני מומחה, מדריך מוסמך על ידי האיגוד הישראלי לטיפול קוגניטיבי-
התנהגותי, ומרצה בכיר לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. מתמחה בטיפול בהפרעות חרדה. ד"ר אדרקה 
השלים את ההתמחות שלו ב- School Medical Harvard  וכיום הוא היועץ הפסיכולוגי של עמותת "רקפת" 

- עמותה 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 
שאננים  במשכנות  לאתיקה  במרכז  בפסיכולוגיה"  "אתיקה  תחום  של  אקדמי  מנהל  בירושלים.  העברית 
המגמה  ראש   ,2006-1999 בישראל,  הפסכולוגים  הסתדרות  של  האתיקה  ועדת  יו"ר  בעבר:  בירושלים. 
מרצה  ב-2016-2013.  וכן   2003-1998 השנים  בין  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  קלינית  לפסיכולוגיה 
במגוון תחומים ביניהם פסיכותרפיה, פסיכואנאליזה, אתיקה, טיפול קצר מועד, שירותים ציבוריים בבריאות 

הנפש, ועוד.

והמתמחים  המתמחות  של  החברתית  המחאה  ממובילות  מומחית.  קלינית  פסיכולוגית  לביא:  טלי  גב' 
למגמות  הקבלה  בראיונות  אתיות  סוגיות  התזה  עבודת  במסגרת  בחנה  טלי   .2011 בקיץ  בפסיכולוגיה, 

הקליניות בפסיכולוגיה.

על המרצות והמרצים


