תקנון אתי  -האיגוד הישראלי לפסיכודרמה
התנהלות מקצועית

.1

 .1.1המטפל בפסיכודרמה חייב תמיד לנהוג ביושרה ,בהגינות ,ללא יומרה וללא ניצול לרעה של מעמדו .עליו להכיר ולפעול לפי חוקי
המדינה.
.1.1

התנהגות אתית הולמת דורשת מהמטפל בפסיכודרמה להיות ברור עם מטופליו בעניין מעמדו והכשרתו המקצועית.

.1.1

המטפל בפסיכודרמה חייב להיות בעל ביטוח מקצועי.

.1.1

עבודתו המקצועית של המטפל בפסיכודרמה מיועדת לשרת את צרכיו של המטופל ולא את צרכיו שלו הוא.

.1.1

על המטפל בפסיכודרמה להעצים את מודעותו והתפתחותו האישית והמקצועית.
המטפל בפסיכודרמה ישמור על איכות מקצועית באמצעות בקרה עצמית ,בקרה עם עמיתים ועל ידי הדרכה מקצועית.

.1.1

במקרה של צופים בפעילות על המטפל בפסיכודרמה להסביר באופן ברור למטופלים שכל הנוכחים הם תחת הבטחת שמירת
.1.1
סודיות לפני תחילת הטיפול.
 .1.1אחריותו של המטפל בפסיכודרמה היא להחליט אם מטופל:
א .מתאים להשתתף בתהליך פסיכודרמטי.
ב .מתאים לקבוצה הספציפית אליה הוא מיועד.
ג .אם המטופל איננו מתאים ל א' או ב' ,על המטפל להפנות את
המטופל לאפשרויות תרפויטיות אחרות תוך התייעצות עם
מטפלים אחרים.
 .1.1כדי להיות כשיר לטפל בפסיכודרמה על המטפל לשמור על איזון מספק של בריאות נפשית ופיזית .עליו לשמש דוגמה אישית לאנשי
מקצוע אחרים ולתלמידיו.
 .1.1על המטפל בפסיכודרמה להיות מודע ולכבד את ציפיות הקהילה והסביבה המקצועית בה הוא עובד.
.1.11על המטפל בפסיכודרמה להכיר ולכבד את הנורמות התרבותיות של מטופליו ,תלמידיו ועמיתיו למקצוע.
 .1יחסי מטפל  -מטופל
.1.1

סודיות

 .1.1.1שבועת היפוקרטס מחייבת את הרופאים לשמור כל עיניין מקצועי בסודיות מוחלטת .שבועת היפוקרטס חלה על כל חברי קבוצת
הפסיכודרמה .המטפל והמטופלים כאחד מתחייבים לשמור על טובתם של המטופלים ,כולל מידע לגבי גופים שלישיים שאינם נוכחים
בקבוצה.
 .1.1.1.המטפל בפסיכודרמה מתייחס לכל מידע המועבר אליו בזמן הטיפול או במצבים אחרים בסודיות מוחלטת ,אלא אם כן המטופל
מסכים להעביר את המידע הלאה .העברת מידע אפשרית רק במקרים הבאים:
א .במהלך פגישת הדרכה של המטפל בפסיכודרמה.
ב .כאשר לחבר בקבוצת פסיכודרמה יש סיבה להאמין שנעשתה עבירה מקצועית ,מידע זה צריך להיות מדווח לוועדת אתיקה מקצועית.
עם בעלי מקצוע אחרים הקשורים באופן ישיר למקרה המטופל או למשפחתו באישורו של המטופל.
ג.
ד .כאשר מלמדים או מפרסמים חומר מקצועי ,המידע על זהותו של המטופל חייב להשמר כאנונימי.
ה .בהסכמתו של המטופל.
כאשר בית משפט מורה על שחרור מידע.
ו.
במקרה של טובת הציבור ,כאשר יש מידע על עבירות פליליות שבוצעו או תוכננו וכמו כן במקרים של התעללות חמורה באחרים
ז.
וזאת בהתיעצות עם גורמים משפטיים.
 1.1תשלום
 .1.1.1המטפל בפסיכודרמה אינו מורשה לתת עמלה ,תשלום או כל טובת הנאה אחרת לאדם המפנה אליו מטופלים.
 .1.1.1למטפל בפסיכודרמה אסור להשתמש במידע שהתקבל ממטופל או מודרך לצורך רווחים אישיים.
 .1.1.1המטפל בפסיכודרמה חייב ליצור חוזה ברור וללא משוא פנים עם המטופל לפני תחילת הטיפול .חוזה זה יכול להעשות בעל פה או
בנתב .החוזה חייב לכלול פרטים מדויקים לגבי גובה ומועד התשלום.

 .1.1חוזה
 .1.1.1המטפל בפסיכודרמה חייב לערוך חוזה בינו לבין המטופל או קבוצת הטיפול ,בו תפורט צורת הטיפול ,תוכן הטיפול ,תהליך
הטיפול ומטרתו .החוזה יכלול מטרות ותוצאות אפשריות.
 .1.1.1על המטפל בפסיכודרמה נאסר להציג את עצמו באופן מסולף ,כלומר להציג עצמו בכישורים שלא רכש.

 .1.1.1על המטפל והמטופל לעבור יחד באופן תדיר על החוזה כדי לוודא שכללי החוזה מתקיימים והמטופל לא נפגע.
 .1.1.1על המטפל בפסיכודרמה לוודא שאכן ניתן זמן ותשומת לב מספקים לסיום התהליך הטיפולי .במידה והמטופל יבקש להפסיק את
תהליך הטיפול שלא במועד המוסכם ,ישקול המטפל אם בקשה זאת באה מטעמים אמיתיים ומוצדקים או כתוצאה של משבר טיפולי וייעץ
לו בהתאם.
 .1.1גבולות
 .1.1.1על המטפל בפסיכודרמה לתת תשומת לב למקום בו נערך הטיפול הפרטני או הקבוצתי כדי שהבטיחות והביטחון יתקיימו בזמן
הטיפול.
 .1.1.1על מטפלים בפסיכודרמה להיות מודעים לגבולות מקצועיים עם מטופלים ותלמידים .על מטפלים בפסיכודרמה להיות מודעים
לאפשרות של בלבול בתפקידים אשר יכול להזיק לקשר התרפויטי ו/או הקשר בתהליך ההכשרה.
 .1.1.1למטפל בפסיכודרמה אסור בשום מצב להכנס ליחסים מיניים או אינטימיים עם המטופל.
באם קרה והתפתחו יחסים מיניים בין המטפל למטופל ,והמטופל רוצה להמשיך בטיפול ,חובה על המטפל בפסיכודרמה להפסיק את
התהליך הטיפולי ולהציע למטופל לעבור ולעבוד עם מטפל פסיכודרמה אחר.
 .1.1.1המטפל בפסיכודרמה חייב לידע את המטופל או את התלמיד בנושא הבטחת סודיות .לדוגמא ,שימוש בוידאו או סוג הקלטה אחר,
או מראה חד צדדית.

 .1יחסים עם הסביבה
 .1.1מטפלים בפסיכודרמה הם אנשים שקיבלו הכשרה מקצועית ואשר מיישמים אותה באופן מתאים .הם השלימו תוכנית הכשרה מוכרת
ושמם מופיע ברשימות מקצועיות.
 .1.1כאשר עובדים עם מטופל אשר חווה התעללות מינית ,יש לבחור את הטכניקה בזהירות רבה ולמזער את האפשרות לסבך את
הטראומה.
 .1.1כאשר משווקים ,על המטפלים בפסיכודרמה להציג הצהרת כוונות ברורה שאיננה משתמעת לשתי פנים בנוגע לשירות המקצועי שהם
מציעים.
.1.1על המטפלים בפסיכודרמה אחריות להכיר בחשיבותו של המחקר ,ובמידת האפשר ליזום ,לעזור ולהשתתף בתהליך זה .כאשר
מטופלים מעורבים יש ליידע ולקבל את הסכמתם.
 .1.1למטפל בפסיכודרמה תפקיד מחנך בחברה בנוסף לתפקיד טיפולי
ולכן עליהם להמשיך ללמוד ולהתעדכן בהתפתחויות מקצועיות רלבנטיות.
 .1.1מטפלים בפסיכודרמה יכולים להשתמש במיומנויות שלהם כדי לחקור נושאים חברתיים מחוץ לטיפול .השימוש בפסיכודרמה לא
מוגבל למסגרות קליניות ,וחוקי האתיקה של סודיות חלים גם במקרים אלה.
 .1.1למטפל בפסיכודרמה אחריות להמשיך את התפתחותם האישית דרך טיפול ,הכשרה והדרכה.
 .1.1על המטפלים בפסיכודרמה ליישם עקרונות של שוויון ללא הפליה ומשוא פנים תוך כדי שמירה על חופש הביטוי העצמי ושמירה על
זכויות האדם.
 .1קוד האתיקה והישום למדריכים בפסיכודרמה.
 .1.1למדריכים ולמורים אחריות להיות מודעים לנושאים אישיים של
סטראוטיפים ודעות קדומות ולתת את הדעת למידת ההשפעה של נושאים אלה ביחסים בין מורה לתלמיד ומדריך למודרך.
מדריכים אמורים להיות מודעים לכל צורה של דעה קדומה של המונחים שלהם בעבודתם ,ואמורים לעמת ולהאיר את תשומת
.1.1
לבם של המודרכים.

בהדרכה והכשרה לא יהיה ניצול  .הערכים הבסיסיים הם יושר,אחריות,חוסר העדפה,וכבוד.דברים אלו ייושמו לכל צורה של
.1.1
הדרכה והכשרה בין עם זה בתשלום או לא.
.1.1

הדרכה חייבת להתבצע בסודיות מוחלטת וגבולות הסודיות חייבים להיות ברורים למודרכים.

.1.1

על המדריכים והמורים לקחת אחריות על שמירת רמת הבטיחות של המודרכים והתלמידים.

.1.1

למדריכים ולמורים יש אחריות לעודד את מודרכיהם ותלמידיהם להגיע למרב יכולתם המקצועית.

.1.1
.1.1
.1.1

מדריכים ומודרכים אמורים להגיע להסכם מקצועי וכספי בתחילת דרכם המשותפת.
על המדריך חובה לקבל הדרכה מקצועית חיצונית על עבודתו כמדריך.
מדריכים ,מורים ומנהלי מוסדות אחראים לקבוע גבולות אשר מבדילים בין הדרכה ,טיפול וניהול .

 .1.11מדריכים ומודרכים חייבים לשים לב שקשר אישי או חברתי ביניהם לא יפגום בקשר המקצועי שבהדרכה.
 .1.11מטפל בפסיכודרמה לא יתן הדרכה למטופל אישי שלו בשום מצב.
 .1.11מדריכים ומורים לא ינצלו מודרכים ותלמידים באופן כספי ,מיני ,רגשי או בכל דרך אחרת .בשום מצב לא יתכן קשר מיני בין מדריך
למודרך.
 .1.11במידה ויש למודרך או לתלמיד קשיים בתפקוד בגלל סיבות אישיות ,בריאותיות או אחרות ,על המדריך או המורה ליעץ לו על
נקיטת צעדים בהתאם.
 .1.11מדריכים ומורים אחראים לשפר את התפתחותם ויכולתם המקצועית.
 .1.11מדריכים ומורים אחראים להפסיק את עבודתם במידה ותיפקודם המקצועי נפגם עקב קשיים אישים ,בריאותיים או כל סיבה אחרת.
 .1.11מדריכים ומודרכים אמורים ליצור חוזה ברור ביניהם.בחוזה יופיעו ביו השאר סעיפים המתייחסים לנושאי תשלום ,מקום ומועדי
הפגישות וכן על ציפיות הצדדים לפני תחילת המיפגשים.
 .1.11על המדריכים להיות ברורים בנוגע להתחיבותם כלפי המודרכים
בתוכנית ההדרכה .מנהל המוסד ,המורה וכן הסטודנט חייבים להסכים
יחד מראש לגבי תשלומים ,מקום ,מועד הפגישות ,התוכנית וכן הציפיות
אשר נגזרות מעצם התוכנית.
1.11המדריך לא ישחרר מידע סודי לגבי המודרך או על מטופליו של
המודרך ללא הסכמת האדם שמידע זה נוגע בו .כלל זה אינו חל על
מקרים של :ילדים שיש להגן עליהם מהתעללות או :בכתיבה או הוראה יש לשמור על אנונימיות של בעל המיקרה וכן יש לקבל ממנו
הסכמה .
 .1.11מותר למדריך לדבר עם המדריך שלו אודות המודרך שלו לפי הסכם מוקדם ביניהם.
 .1.11במידה ובמהלך הדרכה מתגלה שהמודרך זקוק לטיפול ,על המדריך
להציע זאת למודרך.
 .1.11במידה ויש חילוקי דעות בין מדריך למודרך יהיה חייב המדריך להתיעץ
עם עמית במקצוע לגבי המחלוקת .וכן במידת הצורך להעביר את
המודרך למדריך אחר .כלל זה יהיה תקף גם בין מורה לתלמיד.
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PROFESSIONAL CONDUCT

1.

1.0. It is always necessary to act in good faith, and without coercion or
misrepresentation. Psychodramatists must know and stay within the laws of the
country in which they practice.
1.1. It is good ethical practice for Psychodramatists to be clear with clients about
professional status and training.

1.2. Psychodramatists must ensure that they have adequate Professional Indemnity
Insurance for their practice, at all levels. Primary Trainers should advise trainees when to
take this out. All regular practitioners of psychodrama will have to provide proof of
indemnity insurance with annual registration.
1.3. Psychodramatists use their professional work to the benefit of the
client/patient and not primarily to satisfy their own needs.
1.4. Psychodramatists seek ways of increasing their personal and professional
awareness and development.
1.5. Psychodramatists must maintain standards of practice by monitoring and reviewing
their work alone, with peers and by seeking supervision from a supervisor.
1.6. Psychodramatists must openly and clearly explain the possible presence of
observers, recorders and auxiliary-ego co-therapists. They must make it clear that all
those present must be bound by the same confidentiality plus other rules as in
2.1.0. before starting therapy.
1.7. Each Psychodramatist is responsible for deciding preventively if a single patient is (i)
fit for psychodrama and (ii) fit for the specific group in which it is proposed to place
him/her. Alternatively, if he/she is not fit, the therapist must indicate therapeutic
possibilities with other colleagues and orientations.
1.8. In order to be fit to practice, Psychodramatists should maintain an adequate balance
of emotional and physical health. This standard should by maintain as a model for other
colleagues and trainees. They should not knowingly practice if their mental or physical
poor health is liable to have a detrimental effect on their clients. This includes the misuse
of substances that may be detrimental to professional practice.
1.9. Psychodramatists should be aware of and respect the cultural expectations of the
community in which they work.
1.10. Psychodramatists should be aware of and respect the cultural mores of their
clients, trainees and colleagues.

2.

RELATIONSHIP WITH THE CLIENT/PATIENT

2.1. Confidentiality
2.1.0. The Hippocratic Oath binds the physician to keep all matters of his/her professional
practice secret. In group psychotherapy and in psychodrama the Hippocratic Oath is
extended to all patients and binds each with equal strength not to reveal to outsiders the
confidences of other patients entrusted to them. Like the therapist, every patient is
entrusted to protect the welfare of co-patients. This includes information about third
parties not included in the group.
2.1.1. Psychodramatists shall treat as privileged all information received from the client
whether this is during therapy sessions or during other situations when they might be in
communication with a client, unless the client specifically agrees that this information is
generally communicable. The psychodramatists should inform group members of the

convention for confidentiality and draw the members’ attention. Communication of
confidential information is permissible only under specific conditions.
A. In discussion with the psychodramatist’s supervisor.
B. When a group member has reason to believe that a breach of professional conduct
has taken place .This matter should be taken up whit the chairperson of the Professional
Conduct Committee.
C. With other professionals directly related with the case of the client or their family, whit
the client’s permission.

D. When writing or teaching others, the information should be presented in
such a
way that the client’s anonymity is carefully preserved, and consent is sought wherever
possible.
Comment: Confidentiality can also be lifted
E. With the client’s consent.
F. If ordered by a Court (UK)
G. In the public interest if there is knowledge of actual or proposed criminal offences or
serious abuse of others - but take legal advice first!)
2.2. Remuneration
2.2.1. Psychodramatists in private practice must not offer a commission, fee or privilege
to any person making a referral.
2.2.2. Psychodramatists must not use information received in the course of their
relationship with clients or trainees for personal gain.

2.2.3. Psychodramatists undertake to set out clearly and without prejudice a written or
verbal contract with their client before beginning therapy. If the psychodramatist is in
private practice, the contract must state clearly the terms of fees charged, the methods of
payment, and any special conditions that apply.
(A copy of the Code of Practice must be available for all students)

2.3. CONTRACT
2.3.1. The psychodramatist must make a clear contract about the form content
process and the purpose of the group/individual work. The contract should include
the purpose and the likely effect.
2.3.2. Psychodramatists must not misrepresent themselves in terms of their professional
qualifications.
The client and the psychodramatist must review the contract at regular intervals in order to
ensure that the client’s welfare remains paramount.

2.3.3. The Psychodramatist must ensure that appropriate time and attention is given to
the conclusion of the contract for therapy. If the client wishes to terminate therapy the
psychodramatist must decide whether this is a genuine desire or the product of a
therapeutic crisis advice accordingly.

2.4. BOUNDARIES
2.4.1. Psychodramatists will give attention to the physical environment in which they work
with clients in order to provide a safe and secure space for therapy.
2.4.2. Psychodramatists should be aware of the professional boundaries with clients and
trainees. Psychodramatists should be aware of the possibility of role confusion
which can damage the therapeutic and/or training relationship.
2.4.3. At no time should a psychodramatist enter into a sexual or private intimate
relationship with a client. A Psychodramatist should prevent the development of a
sexual relationship. If any sexual relationship is likely to develop between a
psychodramatist and a client who wishes to continue in treatment the psychodramatist is
obliged to terminate the therapy and advise the client to work with another
psychodramatist.
2.4.4. Psychodramatists should inform a client or trainee of the therapy that might affect
the client or trainee’s participation. For example, use of videotape or other recording
systems, or one-way mirrors, where it is possible such a factor could upset the nature of
the confidential, psychotherapeutic relationship. At all times the psychodramatist is
obliged to obtain clear, informed consent from all participants involved in the recorded or
observed sessions and to inform them that they have a right to withdraw their consent at
any time

3. RELATIONSHIP WITH SOCIETY

3.1. Psychodramatists are professionally trained individuals who practice in a competent
manner. They take care to provide a safe environment for the client thereby ensuring that
psychodrama is not brought into disrepute. Psychodrama practitioners will have
completed a recognized training and will have their names on a professional register.
3.2. When dealing with psychosexual issues, psychodramatists should treat with
appropriate caution the re-enactment of those specific events where inappropriate sexual
activity was involved. In particular, where there has been sexual abuse; any
psychodramatic technique should be carefully selected to minimize the possibility of
compounding the abuse.
3.3. When advertising, psychodramatists should present a clear unambiguous statement
of intention of the professional service they offer.
3.4. Psychodramatists have the responsibility to acknowledge research and where
appropriate initiate, assist or participate in this process and to inform and seek the

consent of clients when they are involved. (Suggested addition - Clients used as
research subjects should give informed consent to participating in the nature of the
research being undertaken - DML)
3.5. Psychodramatists have an educative role in society as well as a therapeutic one and
should seek to continue their own education.
3.6. Psychodramatists may use their skills to facilitate explorations of social issues
outside those of therapy. The use of psychodrama is not limited to clinical settings and
ethical consideration of consent and confidentiality must still apply.
3.7. Psychodramatists have the responsibility to continue their own development through
personal therapy, training and supervision.
3.8. Psychodramatists subscribe to the principles of anti-discriminatory practice, freedom
of speech and human rights; they should take positive steps to promote them.

4. CODE OF ETHICS AND PRACTICE FOR PSYCHODRAMA SUPERVISORS AND
TRAINERS

4.1. Supervisors and trainers have a responsibility to be aware of their own issues of
prejudice and stereotyping and to consider how this may be affecting the supervisory
relationship and training.
4.2. Supervisors need to be aware of any prejudices and assumptions which
psychodramatists reveal in their work with clients and to raise awareness of these and to
challenge the work of the supervisee if necessary.
4.3. Supervision and training are non-exploitative activities. Their basic values are
integrity, responsibility, impartiality and respect and this applies whatever the mode of
supervision and training, or whether any remuneration is given.
4.4. Supervision is a confidential activity and supervisors must clarify their limits of
confidentiality with supervisees:
4.5. Supervisors and trainers have a responsibility to ensure the safety of supervisees
and trainees and their clients where possible.
4.6. Supervisors and trainers have a responsibility to encourage competence in
supervisees and trainees.
4.7. Supervisors and supervisees, trainers and trainees should agree on a financial and
professional contract at the outset of their work together.
4.8. Supervisors must take steps to monitor their own competence including supervision
of their supervision work.

4.9. Supervisors, trainers and Institute managers/directors are responsible for setting
boundaries to distinguish supervision from therapy, training or management.
4.10. Supervisors and supervisees should ensure that personal or social contact between
them does not adversely influence the supervisory relationship.
4.11. Psychodramatists providing therapy should not supervise or train persons
receiving therapy with them.
4.12. Supervisors and trainers must not exploit their supervisees & trainees financially,
sexually, emotionally or in any way. At no time should a supervisor or a trainer enter in a
sexual relationship with a supervisee or a trainee.
4.13. Supervisors and trainers are responsible for advising supervisees and trainees
when their personal functioning is impaired because of personal or health reasons or any
other reasons and for ensuring that action is taken.
4.14. Supervisors and trainers are responsible for seeking to improve their professional
development, practice and competence.
4.15. Supervisors and trainers are responsible for withdrawing from supervisory and
training work if their functioning is impaired through personal difficulties, illness or any
other reason.
4.16. Supervisors and supervisees should agree their contract, including fees, places and
times of meetings, expectations, before the supervision commences.
4.17. Supervisors of trainee psychodramatists should clarify their accountability to their
supervisees and their training course. Institute Manager, trainers and student should
agree to their contract including time of fees, place and times of meetings, expectation,
and program before.
4.18. In general, supervisors must not reveal confidential information about their
supervisees or indirectly from the supervisee about their client without the consent
of the person involved. Exceptions are stated below:
-to protect a child member of psychodrama from child abuse
-when writing, or teaching others, the information should be presented in such a
way that the anonymity of the client and the supervisee is carefully preserved, and
consent is sought wherever possible.
4.19. Supervisors of trainees may speak about their supervisees work to their trainers
according to their original agreement.
4.20. If in the course of supervision it appears that therapy is necessary for a supervisee
the supervisor has responsibility to suggest this to the supervisee.
4.21. Where disagreements cannot be resolved between supervisors and supervisees
the supervisor should consult with a fellow professional and, if appropriate, recommend
that the supervisee be referred to another supervisor.

4.22. Where disagreements cannot be resolved between trainer and trainees, the trainer
should consult with a fellow professional and if appropriate, recommend that the
supervisee be referred to another supervisor.

