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בתחום  תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של התנהגות אנשי המקצוע  -אתיקה מקצועית
  מהו איש המקצוע הטוב? הראוי? -שאלת מפתח -מסוים

   
ערך הוא מרכיב חשוב  של המצב הרצוי, של האידיאל המעשי. לערכים יכול להיות  -ערך

ערך לא חייב להיות בעל מעמד מוסרי . למשל, מקצועיות הינה חיי אדם. -מעמד מוסרי כגון
 דרישה מאיש המקצוע , זהו ערך שמקורו אינו מוסרי .

 
מצב בו מתנגשים שניים או יותר מהעקרונות האתיים ולא ניתן לקיימם יחד. במצב   -דילמה

ולה יכיל זה האדם האמור להכריע  נמצא במצב של אובדן עצות . יתכן גם מצב שבו ביצוע פע
 מתנגש עם ערךהאוטונומיה בתוכו  עשיית רע. למשל: חולה המסרב לטיפול רפואי הרי שערך 

במצב בו אין נתונים ברורים עד כמה הטיפול יטיב עם החולה והטיפול כולל תופעות ההטבה .
 הכרעהלוואי הרי שכל בחירה שתעשה כוללת בתוכה מחיר ולכן, מדובר על 

 .למה הינו, שהאדם מודע לדילמה ושהוא פועל מתוך רצון חופשיתנאי נוסף לקיומה של די
 

מצב שבו לכל צד מהצדדים ברור מהי הפעולה הנכונה ואולם, אין הסכמה ביניהם.  -קונפליקט
בניגוד לדילמה בה האדם מתלבט בינו לבינו מה ראוי לעשות .למשל : אם לאיש המקצוע 

 פליקט ביניהם.ברור מה נכון לפעול והחולה מסרב הרי שיש קונ
 
 

 הבדלים בין תחום המשפט לתחום האתיקה
כללי אתיקה מקצועית  הם כללי התנהגות המיועדים לעוסקים במקצוע מסוים . מערכת 

כללים נוספת החלה על איש המקצוע היא מערכת כללי החוק. יש חוקים ספציפיים הנוגעים 
שאינם נוגעים ישירות למקצוע  למקצועות מסוימים ) חוק זכויות החולה , למשל( ויש חוקים

 מסוים אולם משפיעים על ההקשר הטיפולי ) חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למשל( .
יתכן מצב שכלל אתי מסוים, למשל סודיות המופיעה בכל כללי האתיקה, יהיה גם בעל חבות 

 משפטית מכוח החוק.
 :ניתן למנות מספר הבדלים מרכזיים בין תחום החוק לתחום האתיקה

אתיקה מטרתה לשפר את פני המקצוע  ולכן בירור  -אתיקה פניה לעתיד חוק פניו לעבר .א
שא פניו לעתיד ותישאל השאלה מי אחראי? כיצד ניתן למנוע את התקלה יאתי ראוי י

בעתיד או לחילופין כיצד ניתן לחזור על הצלחה מסוימת? חוק לעומת זאת בוחן את מה 
 כשמטרתו היא , לאחר הליך הוגן, לנקוב בעונש.מי אשם?  -שנעשה בדיעבד , ושואל

המפר  כללי חוק נימצא מתחת לסף, בסיס מסוים וראוי לעונש בעוד  סף-רף , חוק-אתיקה .ב
שהמפר כללי אתיקה אינו מקדם את המקצוע לעבר האידיאל המעשי, ויש לנקוט בכלים 

מו כן, חוק כ אחרים מאשר ענישה על מנת לסייע לו, למשל השתלמות או הסברה ועוד.
 הוא קבוע בעוד שהאתיקה יכולה להשתנות ולהשתפר כל העת.   

בדרך כלל ,כללי החוק מקורם במחוקק בעוד שכללי אתיקה מקורם  -מקור הכללים .ג
 בארגון המקצועי.,

חוקי המדינה מכוונים לרוב לכלל האוכלוסייה  – כפיפות לכללי אתיקה וכפיפות לחוק .ד
 י מקצוע מסוים   בעוד שכללי אתיקה מכוונים לבעל

  
ואז איש מקצוע שהפר כלל אתי הפר גם   לעיתים קימת חפיפה בין כללי אתיקה לכללי חוק

חוק וניתן לתבוע אותו בבית משפט. אולם, אם הייתה הפרה של כלל אתי, הרי שהפנייה היא 
 לוועדת אתיקה פנים ארגונית ובסמכות הועדה לקבוע אם הייתה גם הפרה של חוק.

חוק מחייב את המטפל  לדווח לרשויות אם יש למטפל חשד שנעברה עבירה בקטין. דוגמה: ה
 חובה זו מתנגשת עם חובה אתית מקצועית לפעול לטובת  המטופל .

 במצבים מעיו אלה, לחוק מעמד גבוה מאשר לאתיקה.
) ציות לחוק הינו עקרון מרכזי בחברה דמוקרטית ולכן באותם מקרים שיש התנגשות בין חוק 

 לבין אתיקה מקצועית החוק גובר(   
 
 
 
 



 ערכים   אתיים מרכזיים 
 

ערך מרכזי בחברה דמוקרטית. על פי ערך זה זכותו של האדם על  -(  dignityכבוד האדם ) 
נותיו. ערך זה מתבטא גם בחוקי המדינה , הבולט שבהם גופו ויש לכבד את רצונו ,ערכיו ואמו

-(. ערך כבוד האדם כולל בתוכו ערכים כמו1992חוק יסוד כבוד האדם וחירותו )
 חירות,צדק,אמירת אמת,בחירה חופשית,צנעת הפרט ועוד.

, החוק מציין את הזכויות המגיעות 1992חוק זה התקבל בשנת  -חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
  היותו שייך למין האנושי.ם באשר הוא אדם מעצם לכל אד

הכבוד למטופל מתבטא ביכולת המטפל לאפשר לו לבטא את רצונותיו, חששותיו ורגשותיו. 
 וכן, להבטיח אוירה שבה המטופל יחוש בנוח לשתף את המטפל בתחושותיו.

ת המטפל להקשיב למטופל בסבלנות, לאפשר לו לשתף א -דוגמה לביטוי יומיומי לערך זה  
 .ועוד  במצוקותיו,לשוחח עם המטופל בתנאים של פרטיות

 
 

ערך הנגזר מכבוד האדם, על פיו לאדם יש זכות לממש את רצונו ושאיפותיו. על    -אוטונומיה
מנת לכבד את האוטונומיה על המטפל מוטלת החובה לכבד את  האדם והגדרתו העצמית, 

 ה  חופשית מתוך אלטרנטיבות.להגדיר את מטרת הטיפול,לאפשר למטופל בחיר
להציע למטופל מספר אפשרויות טיפוליות ופירוט היתרונות  -ביטוי יומיומי לערך זה

והחסרונות של כל אפשרות על מנת לאפשר למטופל בחירה מושכלת.  למשל לנשים בגיל 
, גלולות, מדבקות, טיפול משלים יש להסביר על כל טפול –בלות הנזקקות לטיפול הורמונאלי 

 יתרונותיו, חסרונותיו על מנת לאפשר למטופלת בחירה חופשית מתוך אלטרנטיבות.
באותה מידה , מטופל המסרב להחליט ומבקש מאיש המקצוע להחליט עבורו הרי שיש לכבד 

 את רצונו ולא לכפות עליו מידע בניגוד לרצונו. 
 

ופל לקבל טיפול מתוך נגזר מערך כבוד האדם , זכותו של המט -פרטיות וצנעת הפרט,סודיות
שמירה על כבודו ועל צנעתו. כמו כן, זכותו של המטופל שהמידע אודות מצבו הבריאותי 

 ואופן הטיפול בו ישמר בסוד .
שיחה עם המטופל במקום המאפשר שמירת פרטיותו ) לא במסדרון  -ביטוי יומיומי לערך זה

 .פלהומה   אדם ( מתן טיפול תוך התחשבות בצנעת גופו של המטו
הליך הנגזר מכבוד לאוטונומיה , על מנת  – ( informed consentהסכמה מודעת ) 

לאפשר החלטה מודעת של המטופל להליך טיפולי מסוים, או למועמד לניסוי  מוטלת על 
המטפל חובה לידע ולהסביר למטופל את דבר מחלתו, אפשרויות הטיפול, יתרונות וחסרונות 

וכן מהלך המחלה ללא טיפול. להליך זה יש ביטוי במסגרת  של כל אפשרות, תופעות לוואי
 . 1996חוק זכויות החולה ,

והאפשרויות הטיפוליות  -מתן מידע למטופל אודות מצבו הבריאותי  -ביטוי יומיומי לערך זה
 במצב זה , הסבר למועמד לניסוי והסכמתו להשתתף בניסוי מתוך ידע .

האמת אודות מצבו הבריאותי . זכות זו נובעת זכותו של המטופל לדעת את  -אמירת אמת
במידה ונעשתה טעות יש לידע את  -ביטוי בחיי ביום יוםמכיבוד האוטונומיה של המטופל. 

 המטופל ולעדכנו בדבר ההשלכות של טעות זו.
 
 

, על פי עקרון זה מוטלת על המטפל החובה לעשות את    Beneficence -עקרון ההטבה
 הטוב והמועיל למטופל.

 
על פי עקרון זה נאסר על המטפל להזיק  – Non- maleficence -עקרון אי גרימת נזק

 למטופל.
 

על המטפל לכבד עקרון זה , למשל להימנע מאפליית מטופלים מפאת  Justice עקרון הצדק 
 מינם, גילם , גזעם .

 
 

 


