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 מבוא 


ב הכנסת שולחן על לראשונה הונחה בארגונים אתיקה לטיפוח החוק הכנסת3002-הצעת חבר ידי על
שרידי ב,וסי נוספת ארגונים3002-ופעם לעודד נועדה ההצעה לבני. אתי הכנסת חברת ידי קהילות,על

העומדיםיהיונרלרגלישכלליווחברותלסוגיהם)כוללמוסדותחינוךואקדמיות(לפתחולאמץקודאתי
 הארגונים בראש לצוות.ולרגלי העמיתיהם כללים לרוב אחריותמכוונים כמו יושרלתחומים אמינות, ,

האדםויושרה כבוד התנהגות,, איכות,הלכות חלאמקצועית. רונה אכן שונותבקרבמתחזקת מסגרות
ושיקומי תרבותי חינוכי, כלכלי, אופי התנהגותיהמגמהבעלות כמתווה ולאמצו אתי קוד כללי,לפתח

ומקצועי. ממחקרים שעשה האמריקאי כי3000-וב9112-בCenter Ethics Resourceהארגון עולה
 לאווירה תורם בארגון אתי קוד ,חיוביתאימוץ לפעול יותר רבה נכונות מביעים העובדים פיוכי על

הכללים מה. עולה העובדיםעוד שההנהלה, ככל כי מחקרים והעמיתים לכלליםהבכירים נשמעים
.הפךלוהעבודהשלהעובדיםממקוםרצונםתגוברתשביעוךכ,האתיים
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 ואתיקה מקצועיתאתיקה 



 אתיקה
 

, והוא דן תורת המידות הטובות ,תורת המוסרב הלקוח מתחום הפילוסופיה העוסקמושג היא אתיקה 
האתיקהנההמיוחדיעני דיון פילוסופי בהתנהגותו המוסרית של האדם ובכללים שנועדו להתוותה. של

 באופן אנשיםשהוא בין מתקיים המוסר ,בו מדוע מנמקת והיא לאדםראוי התנהגותלו בקווי לבחור
.(3002,שפלרשליליות)וקיעולשרשדרכיהתנהגותלהלוומנגדמדוערצוי,חיובייםביחסלזולתו




 אתיקה מקצועית


זהומונחיישומישמתייחסלאורחותמתוךה"אתיקה".שהתפתח"אתיקהמקצועית"הואתחוםמיוחד
עניין בעלי קבוצות של ולהתנהלות התנהגות משותף. אתיקהה(3002)כשרמקצועי "תפיסה:כךגדיר

 אנושית התנהגות של המקצועית"ואת,"ראויהסדורה אנושית""האתיקה ראויה,התנהגות תוךב,
מסגרתמקצועיתמיוחדת".

למשל,מכללהמסגרתשמוגדרתכמקצועיתנבדלתבאופןמהותימכלמסגרתשלפעילותאנושיתאחרת.
ל למטרה לה הספורטהשמה מקצועות להוראת ומדריכים מורים והתנועה,,הכשיר הגופני כמוהחינוך

 בוינגייט, האקדמית המכללה היא בעלת בהכשרתקהילה קשור האחד מקצועיים: מאפיינים שני
הוא באשר והוראה חינוך איש להיות במקצועיןפיוהמא,הסטודנט קשור והמיוחד ,ייעודיההשני

מקצועית.בהםהתומכיםובמדעיםפעילותגופניתבבספורט,שמהותוממוקדת קודםאתיקה מתייחדת
בוכל ל .למקצועיותדרישה מסוימים לכללים בציות מתבטאת שלאידא מבטאיםשהמקצועיות מעשי ל

עיסוק או מקצוע נעש.ארגון, המקצועית הפעילות על ומעודכןסמךית שיטתי ידע גוף למידהבשנרכש
אק ולא מכוונת והראיתבסיסית, מתנהלת כלים"באמצעות "ארגז ייעודי, ,שפלר)בהתמדההמשתכלל

.(3002


המכללה של המקצועית מחדלמשלבוינגייטהאקדמיתהאתיקה המורכב ייחודי כלים לארגז קשורה
הכלליים והדידקטיקה הפדגוגיה ממקצועות לחינוך,גיסא הייחודיים הליבה ממקצועות גיסא ומאידך

מקצועותהספורטוהתנועהלסוגיהם.מביומכניקהולמידהמוטורית,,פיזיולוגיה,ומיההגופניכמואנט
ב הכללי הממד ושל האתיעוסקהוראההחינוך התובנותהפן במכלול שמערכת, וההתנהגויות התכונות

בקרב מטפחת אלה.תלמידיהכללהחינוך של הסטודנטיםלעצבמטרתם הגוניםאת ואזרחים כאנשים
יחד.,והוגנים גם וחוק אדם זהמכבדי פן נוגע בבד למורהובהתנהגויותבכלים,בתכונותבד המיוחדים

 הפן מורה. הוא בוינגייטלשהמיוחדבאשר המכללה של העניין כליםתחומי ארגז לאותו מוסיף
 ספציפי ידע של גבוהים והתנועהבסטנדרטים הספורט מקצועות של התומכותמיומנויות ובתאוריות

.מכלולהידעלאחריםלהקנייתבדרכיםכמוגם,בהם
ה לתתמקצועיתהפעילות האמורה את ביותרפתרון מטרותלהנכון הכלים שארגז הרגילייחודיות

.אתהכליםליצוראותוחסרוהכללי
 
 
 

  חשיבותוו מקצועי קוד אתי


 מקצועי אתי הואקוד מקצועיאפוא זהות בעלי של רחבה מקצועית להסכמה ביטוי מסוימת עלת
המקצועיים וערכיהם התנהגותעל לכללי תרגומם . מקצועי אתי לקוד הכפופה תמסייעהתנהלות

ל המקצועית הקהילה ביעדי ועמידה הקהילה, חברי כלל בקרב מכובדות לתחושת כיחידיםתורמת
.וכקבוצות


 מקצועיעל אתי קוד ללהתייחס ההיבט מקצועיים: היבטים ואוהאחדשני הידע המיומנויותהוא סף

המקצועית הקהילה מחברי ,הנדרשים אתהשניוההיבט להנחות שאמורות המידה אמות אוסף הוא
בדילמות עולות אשר אפשריות חלופות בין בבחירה המקצועית הקהילה שונות.מקצועיותחברי

ובראשונה בראש היא גופני המוריםלחינוך מורי של מחויבותםהמקצועית מילהםלהקנות ומנויותאת
דרכיהוראהואימוןהקנייתלצד.זאתיאהלמישבחרבתחומיםאלוכמקצועשהספורטוהתנועהברמה

,םייעודיי שעומדות ומיטביים.בתבחינים בנאמנותעדכניים מחויבים שלה ההוראה וסגל המכללה
,ליעדים למכללה. ההרשמה בעת הסטודנטים בפני שהוצגו הלימוד ולנושאי כולמטרות אתלליםאלה

 הליבה אתומקצועות הנושאי אתי"מרכזיים.ההתמחות לקוד בתהליך,מחויבות שלב מהווה
עיסוק תחום של מוכרת,ההתבגרות לפרופסיה להפיכתו טעןבדרך (3002)רכש" "הוו, שלשמעברסיף

 וכו', קהילה אתיארגון קוד בעזרת לתפקוד אתי קוד ללא יבימחמתפקוד מדרג, עליית על המצביע
."בסולםהעיסוקבאתיקהמקצועית
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 האתי של המכללה הקוד
 

 בפרט בוינגייט והמכללה האקדמיתבכלל  ערכי מכללה אקדמית
 
ה המכללה אקדמית שעניהיאבוינגייט עידודקהילה לצד ולמידה הוראה חינוך, מחקרמגמותינה של

.והבריאותספורטהגופניהחינוךה–ופיתוחרעיונותחדשנייםבתחוםהמיוחדלה
אקדמית מכללה כל בארץכמו , בוינגייט המכללה אישיתגם חירות ושל אמת של בערכים דבקה

 ושוויון. צדק ויושרה, יושר של שלואקדמית, האתי והואהקוד זו לרוח נאמן למימושהמכללה חותר
:האלהעקרונותה


 )חופשאקדמיוחירותאישית)בגבולותהמקובליםעלפיהתקנון 

 המבוססיםאישיים-ביןיחסים מקובלות הידברות נורמות באשרועל המקצוע איש כיבוד על
 הוא

 מתאפשרתשקיפותמוחלטתשאיןהתנהגותאתיתגםבשעה
 לאענייניתהפליהכלסוגשלמניעת
 סובלנותלשונהולחריג
 ומדעיבמחקרובפרסוםמקצועי,יושרהבלתימתפשרתבהוראה
 לפרט המכללה תקנון יוכיבוד באים אתי קוד של המנחים תקנוןלהוסיף)הכללים הוראות על

(מהןאולגרועןהמכללהולאלשנות


מאמניםומנהלי,מדריכים,להכשירמוריםלמטרההמכללהבוינגייטשמהלההמקצועימתוקףייחודה
יהתנועהספורט,בעליהשכלהחינוכיתומדעיתרחבה,המהווהבסיסלרכישתמיומנותמקצועיתבתחומ

נקשריםשעלתחומיםמופקדתכשיקוםהתנועתי.כוללתחומיענייןב,תרבותואמנותהתנועה,הספורטו
ולבריאותו הגוף המכללה,לתרבות מתעדכנת גופניתחדשים להתנהלות שנוגעים בנושאים לבקרים

גופניות.-מקדמת וחבלות פציעות שמונעת וכזו בריאות זה לערך ענאמנה רואה מחויבתהמכללה צמה
 בהוויה בריאותיים כללים שמיישמת -היוםלהתנהגות יומית מעישון הימנעות כמו במתחםשלה

המכללה כיבוד על הקפדה מבעל, כמו עממית גופנית פעילות קיום תזונתי, שאינםיערך רוצים
קורסים,תחרותיים ועוד.מתן גופנית בפעילות פציעות מניעת שנושאם ממוקדת בתחומיםבהיותה

 המכללה האדם גוף יתרשעניינם חשיבות כללהרואה של הגופנית האינטימיות שמירת על בהקפדה
אתההחבר בקשר שנמצא מי כל ושל בה )ים למשל ספר בתי משתלמים(.ותלמידי למותר שעםלציין

 המיוחדים ערכיה המכללה של נמנים על ובתחרויותהקפדה באירועים ספורטיבית התנהגות כללי
.,ציותלכלליםאלהוכיבודםותבתחומיהמכללהומחוצהלההמתקיימ


בוינגייטרואהעצמהמובילהבתחומיהענייןשלה,ושמהלהלמטרהלבססמצוינותהאקדמיתהמכללה

בהוראה וב,למידהב,אקדמית מדעית.בניהול במכללה,במהותהחקירה הוראה דרכה, ומראשית
 הוראה איננה -מנותבתאקדמית אמחקר םגם מבוססתהיא -כמובן זאת עם שהמכללההיותמחקר.

חשיבה וקידום לעידוד ופועלת חותרת היא מתקדמים, לתארים גם בה הלימוד תחומי את מרחיבה
וחקירהעצמאית,כזושתניבמחקריםשעומדיםבתבחיניםמדעייםמקובלים.
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 ויעדיו מאפייניוסגל המכללה 


:בעלתשנימאפייניםבולטיםדיתסגלהמכללהשייךלקבוצהמקצועיתוייחו


יתוארשניושלישיקר,אנשיחינוךוהוראהבעליתאריםאקדמייםמתקדמיםחבריהסגלהיות .א
פרופסור ,ואף למטרה להם מוריםיםהקלששמו של חדשים חינוךשעניינםומחנכיםדורות

תנועהלספורטול


למיצוי .ב מחקר באמצעות להגיע החותרים אנשיאקדמיה הענייןהיותם בתחומי המדעית האמת
ולפרסמהבדרכיםהמקובלותשלהם


המרציםוהחוקריםשפועלים,עלהמורים–מקצועיותומיוחדות–אתיותערכיהמכללהמטיליםחובות

ערכיםאלוובתוכה. עלכלחלקיהמערכתכלליההתנהגות :בעתובעונהאחתהנגזריםמהםבאיםלהגן
משתלמיםומשוקמיםמאידךגיסא.,וסטודנטים,מחדגיסאעובדים,מוריםומנהלים


 הטמעת הקוד האתי ושמירתו

 
 בו יש למצפן. משול אתי קוד ברורים פעולה מהכללי הקובעים מותר ולעובדים מה עליהםאסור

עבודתם ,במסגרת הכללים והפרת עצמו. האתי בקוד עליה שיוסכם התייחסות מחויבמחייבת הארגון
חבר כי לדאוג יכירו הקודיו תוכנו,את את יפנימו יוטמע הוא ;3002,כשר)יומית-םהיו עבודתםבוכי

(.3002,שפלר

והוא קוד אתי איננו מסמך משפטיבדיוןעלקודאתיישלהפרידביןההיבטהמשפטילהיבטהאתי.
המדינההתנהגויותהמוגדרותכבלתיתקינותעלפיחוקילכן .אינו משמש בסיס להליכים משפטיים

מדוברבאחריותשאיןברורמנוסחברוחהנחיה,קודהמכללהשהיות.אינםמעניינוותקנותהמכללה
פעמיתאךבולטתבחומרתה-חדכלליואוחריגהמעםזאתחריגהשיטתיתמרוחהקודו.דיניעונשיןלפי

דרכיפעולהבהמשךתוגשנההמלצותל)מפרהכלליםכלפינקיטתצעדיםמשמעתייםלגרורעשויה
(.יוובהמלצותבתגובהלהתנהגותשפוגעתברוחהקודהאתיאפשריות

 סגל ההוראהכללי האתיקה ל
 

חברסגלההוראהשלהמכללה


כמתבקשמהמהותהמקצועיתישמורעלכבודהמוסד,עלכבודהמקצועועלמוסרעבודהגבוה, .א
 ובכפוףלתקנוןהמכללהוערכיה

 

 התלמידיםוהעובדים,לחבריסגלהמכללהעלכבודםומעמדםשלכישמור .ב

 .ג יקפיד לשמש לשפתדוגמה ובתרגומם המקצועיים ולערכיה המכללה לערכי בנאמנות אישית

 כמולמשל:המעשה

 מקובלתומנומקת,עניינית,יפנהלזולתובצורהמכובדת 

 יפנהבכלענייןלגורםהמוסמךלפימדרגבעליהתפקידים 

  החברים של פנייה לכל ובהתחשבישיב סביר בזמן מנומק, באופן
בשעותהפעילותהמקובלות


תמידי .ד למידה ידי על המקצועיים כשריו ומקצועיתמתמדתבפיתוח חינוכית עשייה ידי ועל

יזומהובלתישגרתית


עדכניבגיבושיתרגם .ה ובהנחייתפרויקטיםבהובלת,דרכיהוראהפיתוחתפיסותחינוכיות,בידע
ולפיתוחכליעבודהחדשיםלמחקרלקריאהביקורתית,,עצמאיתללמידה:סטודנטים


בקרבעמיתיםוסטודנטיםומבוקרמחקרמבוסס,חתורלהפצתמידעעדכניי .ו


ימנעמקידוםהשקפותיוהפוליטיותבמסגרתההוראהשהואמקייםבמכללהי .ז
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לקבלה(נאמןלרףיהיה .ח במכללהש)קריטריונים ללמוד סטודנט של זכאותו משנהקובע ולעבור
לשנה

 
ייצג .ט המכללה ואת שלו המקצועי העניין תחום את בכבוד בכללותה השתתפות בכינוסיםבעת

 מקצועייםבמכללהומחוצהלה


 יםאואחריםיחילוקידעותמקצועביניהםגםכאשרשורריםבעמיתיוכבודינהג .י


מתחי .יא החורגות אישיות הנאה טובות להשגת וסמכותו מעמדו מניצול מקצועיותוימנע ,ום
 הגדרתתפקידווזכויותיוהמוכרות


באתריאינטרנטשלהמכללהובתכנותייחודיותימנעמעשייתשימושמסחרילשםמטרתרווחי .יב

ואישור הסכמה קבלת ללא מרצים ידי על המרצים  ,)חל על כל העובדיםלכךשפותחו
 והסטודנטים במכללה(

 
האומחוצהלהכאשרהואמייצגאותהיקפידעללבושהולםבכלהופעותיובמכלל .יג
 


 

 סטודנטים – יחסי מרצהכללי אתיקה ל
 

  :על אלה בין המרצה לבין הסטודנטים יקפיד המרצה המתקיימתבמערכת היחסים 
 

פיתוחהיכולותוהכישוריםשלהסטודנטלקראתמימושייעודוהמקצועילחתורל .א


 .ב לנהוג בסטודנט ובכבוד מקובליםבהגינות קשרים ההולמת יחסים מסגרת על שמירה תוך
ביןמרצהלתלמידו


בלנהוג .ג על לרעה הפליה או כלשהי העדפה ללא פנים, משוא ללא תלמידיו כלל ,דתיסוד

ה,מיןאוכלהבדללאענייניאחרעד,לאום,גזע


ד .ד בשיתוף לפתרונן ולפעול התלמיד למצוקות ורגישות ערנות הסטודנאקילגלות טיםן
ובכפוףלתקנוןהמכללה


:כלומר,יםעלהגינותועליושראינטלקטואליבמגעיועםהסטודנטלשמור .ה

 דיוקוקפדנותבהעברתחומרהלימוד 

 קיוםדיוןבאווירהשמעודדתהעלאתשאלותוהצגתמגווןשלדעות
 יםכלפיהסטודנטהמוסכמותכיבודהתחייבויותיו
 שנקבעו הזמנים בלוחות ציונים,עבודותחזרתבה:עמידה אישיות,הגשת פגישות

 וכיוצאבאלו

 וללוותאותהבהתנצלותבטעותכאשרזונעשתהלהודות 

 

לראותבסילבוסהקורסיםשלוהצהרתכוונותשהואמחויבלה .ו


 .ז זכאותו את אתלנצל התלמידיםלהתאים לרמת וההערכה ההוראה ודרכי הלמידה חומרי
בקורס


הסטוד .ח הישגי את להעריך אקדמיתבהגינותנט ממכללה המצופה לרמה התאמה ותוך

 אותוהואמלמדשומהקורסהספציפי


עדלהשלמתתהליךהכתיבהבתזהעבודהסמינריוניתאובויללוותסטודנטשמונחהעליד .ט


:,כפישיפורטלהלןלהצלחתהסטודנטבמשימהזושלוםאופטימלייליצורתנאים .י
 שלהובקביעתנושאהעבודהוהמתודולוגיהעליולתרוםאתמיטבשיקולדעת
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 למנועל מהיו סטודנטע שלקבל מחקרית משימה עצמו אתעל תואמת אינה
 כישוריו

 בתדירות הסטודנט עם ולהיפגש העבודה שלבי בכל מעורב להיות עליו
 משובוביקורתמעצבתסיוע,כדילתתלומוסכמת

 

סטו .יא להנחות סירוב כל ועניינית שקולה בצורה סמינריוניתלנמק בעבודה יכול.דנט הוא
 מתוךהטיהאומשואפנים:ובשוםמקרהלאשלהלן,לעשותזאתמהנימוקים

 

  המקצועיאם תחומו איננו העבודה אינואםאו,נושא המוצעת העבודה נושא
 ראויבעיניו

 הואמעריךשהסטודנטאינוכשירלעבודההמוצעתאם 

 

 .יב המוותכפללא דעתו תוצאואת על הסטודנטקדמת של מחקרו ,ת תוצאותלהלא את כתיב
 להטותאתממצאיובדרךכלשהילנסותולאןאואתפרשנותהמחקר

 

 כלשהוימנעממתןעזרהלימודיתלסטודנטשלומדבכיתתותמורתשכראוגמוללה .יג


הסטודנט .יד מעבודת ממצאים יפרסם ידלא על המונחים שיתופםיים וללא הסכמתם ללא ו
 בפרסום


בינלדאוג .טו העבודה ליחסי ישתרבבו ידשלא על המונחים לבין שאינםויו ושיקולים נושאים

 ענייניים

 

 .טז להימנע אסיסטנט הוראה, עוזר המשמש סטודנט בדרישותוכיו"במניצול למוגדר מעבר
 עלעצמוקיבלהתפקידשהסטודנט

 

 זההנחיותתקנוןהמכללהלענייןעלתקנותהחוקלמניעתהטרדהמיניתולשמורעל .יז


 .יח על לשמור הסודיות אתמידע הכולל ומשפחתופרטי מידעהסטודנט להעביר רשאי הוא .
זאתלעשותאםהואייאלץאואתהסכמתהסטודנט,יקבלרקאםכזהלגורמיםמוסמכים

 נוהליהמכללהאווקףחוקימדינהמת





 כללי אתיקה ליחסי מרצים עם עמיתיהם 
 

 :אלה על תיו יקפיד המרצהבמערכת יחסיו של המרצה עם עמי
  

העובדיםבמכללהאומחוצהלהשללמקצוע,וכבודםשלעמיתישמירת .א


גוףשיתוף .ב כל מצד המקצועי ובמעמדם בכבודם פגיעה למניעת למקצוע עמיתים עם פעולה
שהוא


גםאםהיאשונהמדעתודעה,תפיסה,נקודתמבטשהובעהעלידימרצהאחרלמתןכבוד .ג


ולנתחהבמונחיםמקצועייםלבלהתייחסחשוהערה: דעהשונהבצורהעניינית שכבודהמקצועכדי

ווכבודהמרציםיישמר
 וגרסאות דעות של לקיומן לגיטימציה למתן כזו סיטואציה לנצל כדאי

מקצועיותמגוונות,בתנאישהןמגובותברמתהתייחסותאקדמית
בתחוופיט .ד עמיתים עם פעולה שיתוף של תרבות ופדגוגייםח אקדמיים בקליטתוסיושלמים ע

 גםחסריניסיוןובהם,חבריסגלחדשים


מפרסום .ה למקצועהימנעות עמית של מוקלטות או כתובות הרצאות לה,, מחוצה או במכללה
 ומבלילתתלואתהקרדיטהראוימבלישקיבלאישורלכךמידיהעמית
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וקבלתאישורושלהסטודנטלהקלטתוו/אולצילומ .ו


ממסירתהימנעות .ז משיקוליםשמידע נעשה הדבר אם אלא למקצוע בעמית לפגוע עלול
 מקצועייםטהוריםכמתבקשמחוקימדינה,מתקנוןהמכללהו/אומהקודהאתישלהמכללה




 כללי אתיקה ליחסים שבין המרצה לעובדי המכללה 
 

 לעבודה עמיתים המכללה עובדי בכלל לראות יחדנכון המכללהקילהפועלים מטרות ו,דום כן ישעל
ה כללי כל על תעשה"ו"עשה"להקפיד מקצוע"לא וכאנשי אדם כבני כבודם על לשמירה שנוגעים

מסגרת.בתחומם כיבוד ותוך ארץ בדרך והגינות, יושרה יושר, של מידה אמות לפי אתם לנהוג יש
.עבודתםהמקובלת


האקדמיהערה:  הסגל לחברי מכוון זה ברו,קוד אך הכלליים האתיקה כללי שאת ישאישיים-והביןר

וכמובןגםלמערכותהיחסיםזה,כלפיזהאותםלהתנהגותהעובדיםולכווןלהשיתגםעלצוותהעובדים
.שלהםעםהסגלהאקדמי




 כללים להתנהגות אתית של הסטודנטים
 

 שהתקבל החובותסטודנטמרגע מלוא עליו יחולו במכללה האקדמיותהזכויו,ללימודים והדרישות ת
עלכל הקלותהקשורותלליקוייכפישהןמופיעותבתקנוןהמכללה.,,ללאהבדלכלשהוסטודנטהחלות

הסטודנט.ומטרתןלאפשרמימושיכולותיוהאקדמיותשל,נטאלמידהמותרותעלפיהחלטתהדק


 מצופה מסטודנט במכללה
 

 .א סגל הסטודנטים, אוכלוסיית אל בכבוד האקדמיתלהתייחס הקהילה חברי ויתר ההוראה
 נוחות-לאיאולגרוםאתהזולתולהימנעממצביםהעשוייםלהביך

 

,להקפידעללוחותזמניםמחייביםעלפיהתקנוןאועלפיסיכוםמראשעםעמיתיםללימודים .ב
עםעםמרצהאו  נהלאישמ 


,תונתוניםשנאספובשדהמחקרלהציגתמידנתוניאמת,בכללזהנתוניםאישיים,רישוםנוכחו .ג

 מעבדהוכו'


להיות .ד קשוב בשיעור שאינוולא שהוא דבר לעשותכל וקשורלשיעור, בכלל במכשירזה שימוש
 אלקטרוניכלשהו


 .ה וסובלניתבלכבד סבלנית בהקשבה הסטודנטים עמיתיו ידי על המוצגות שאלות שיעורים

 ובהתייחסותעניינית


 אועםחברללימודיםבאישורהמרצהושהכיןבעצמלהגישעבודות .ו


 מרםובהםהשתמש,לצטטולהציגדבריםבשםאשלהציגבעבודותיואתכלמקורותהמידע .ז


הם .ח שם הספר בבתי הנמצאים והמנהלים המורים הילדים, אוכלוסיית אל בכבוד להתייחס
 מתנסים


 מחוצהלהשנסותלהקפידעלתלבושתהולמתומכבדתבכלהשיעוריםבמכללהובמסגרותההת .ט


 םמרצהללאהסכמתוהמפורשתוליצמואלהימנעמהקלטה .ח

 

 קרדיטהראויהמרצהללאאישורוו/אומבלילתתלואתשלהרצאותלהימנעמפרסום .ט

 

הסטודנט .י יקפיד במיוחד במכללה. והמורים מסגלהעובדים אחד כל בכבודושל יקפיד סטודנט
 לכבדאתהמרצה/מנחהשלו
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 יהול האקדמיכללי אתיקה לנ


מוסדותהניהולהאקדמיייבחרועלפיהמפורטבתקנוןהמכללה .א


עלפיבחירותדמוקרטיות .ב אותפקידיהניהולהמוטליםעלחבריםמתוךהסגלהאקדמיייקבעו
,ותאחר בתקנון. המופיעים לנהלים בכפוף מצב בתפקידיבושאפשרי הנושאים סגל חברי

תפקידיניהולגםבבדבדהוראהבתחוםהתמחותםממלאים


לתפקידניהוליינהגבתפקידוזהמתוךראייתכללצורכיהמכללהולאמונהנבחראושחברסגל .ג
הואמשתייךםאליהשמגמהלמחלקהאולמתוךרגישותוהמיוחדתלביתהספר,רק


האקדמיובתפקידי .ד הסגל חבר יקפיד המנחיםהיתרההקפדהניהוליים העקרונות כיבוד על

:ועלאלוהמפורטיםלהלןרטולעילשפו
 עלדיווחיאמתועלכיבודהחוקותקנוןהמכללה,עלשקיפותהקפדה
 פתיחותמתמדתלביקורת
 זכויותהזולתמנגדכיבודו,ממשואפניםותהימנע
 משיקוליםזריםבתהליכיםשלקבלתהחלטותותהימנע

o להחלטותמנהלתיותמושכלתהנמקהמתןהקפדהעל
o להתנצלראויבמקרהכזה;אםהייתהכזו–עותבטהודאה 


 .דוגמהומופתלציבורהעובדיםוהתלמידיםכולומשמשבהתנהגותוהערה:המנהל


ויבקש .ה נאות( )גילוי כך על יצהיר עניינים ניגוד של למצב הניהולית בפעילותו הנקלע סגל חבר

לשחררומהשתתפותבהליךמעוררהניגוד


הניהו .ו יקפידלבתפקידו י הסגל חבר כחסוילחשוףשלא שהוגדר מידע ועדות הואשמדיוני
 בהםמשתתף


האקדמי .ז הסגל חברי בין דעות להכשלתהניהוליחילוקי סיבה אינם אך לגיטימיים, הם

 פלוגתא בני של מהםתלמידיהם שליטתםולמנוע באמצעות אחרות הזדמנויות או מלגות
מרכזייםבוועדותאובתפקידים




הנושאיםבניההערה:  מחויבים לעולם אך מרבית, שקיפות מתבקשת או מתאפשרת תמיד לא ול
באשרהם.בתפקידיניהולבהתנהגותאתיתשמכבדתאתכלהחבריםבמכללה
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 הוועדה לאתיקה במכללה בוינגייט
 

 מינוי הוועדה


הנהלתהמכללההוועדהלענייניאתיקהתיבחרעלידי .א
 .ב תמנה הוועדה,אנשיםחמישההוועדה כראש ימונה החברים אואחד מורה על הממליצים )יש

(לשמשכיו"רהוועדהמלאותלגמהמכללהשיצאבעלתפקידאחר
 כלאחתשנתייםבנותחבריכהןבוועדהעדשתיקדנציות .ג


קיימתהמלצהלהוסיףלוועדהחברמחוץלמכללה,שהואדמותבעלתערכיםמוספים. הערה:

 
 תפקידי הוועדה


משתניםהצרכיםלפיהלעדכנוואתיקודיןכלה .א
 הוועדההאקדמיתאישורההנהלהולהקודלהעביראת .ב

 .ג המכללההקודלפרסםאת ובספרייה,באתר המורים בחדר ולהביא הפרסום דבר לידיעתאת
כלהתלמידים,המוריםוהעובדיםבמכללה

מידעבתחוםהאתיקהוהאתיקההמקצועית,עלפידרישה,לספקלסגל .ד
 האתיקודטפלבתלונותעלהפרהאופגיעהבל .ה

בתרבות .ו האתי הקוד להטמעת שתביא פעולה תכנית המכללה להנהלת ולהציע לגבש
האקדמיתוהניהוליתבמכללה,ובכלהיחידותוהחטיבותשלהמכללה,ולסייעביישומההלכה

 למעשה.


 נוהלי הוועדה


ההתנהלותסוגיותאתיותהעולותמתוךישלהפנותליו"רהוועדהאולאחדמחבריהתלונותאו .א
המכללתית

הפניותיכולותלהגיעישירותמהסגלאובאמצעותראשמחלקהאוחברהנהלה .ב
אםתזומןלישיבהמיוחדת,עלהוועדהלהתכנספעםבסמסטראויותר

 
 סמכויות הוועדה


:אתהדרכיםהאלהבסמכותהשלועדתהאתיקהלנקוט


םכלאחדמהמעורביםרורעישיחתבקיום .א
רורהענייןבנוכחותהפוניםתוךהתייחסותלקודהאתיולבעיההספציפיתיב .ב
שלאחדהצדדיםבמקרהשישפוגעונפגעבעלפהדרישהלהתנצלותבכתבאו .ג

 ולהתנצלותרוריבלצעדיםנוספיםדיוןבוועדהלצורךנקיטת .ד

ההנהלה .ה לטיפול המקרה להעברת אחרהמלצה מרכזי גורם מגמהאו ראש ספר, בית ,)ראש
 (וכיו"בןאקיד

הגדיראתיקהבחינוך:(3002)אלוני

אתיקהבחינוךהיאיסודמרכזיבעשייהחינוכית,שמקפידהלקדםאתהתפתחותם,כבודםורווחתם"
ךגםחותרתכ...שלילדים,ומכאןגםלתרוםלביסוסהשלחברהדמוקרטית,הומאניתהוגנתומתוקנת

להעלותאתמודעותםשלהעוסקיםבמקצועותהחינוךלהיבטיםהשוניםשלנוכית,האתיקההחי
האתיקההחינוכיתולהשתמשבמודעותזוכמנוףלהעצמהמקצועיתשלסגליםחינוכיים,לשיפור

."העלאתרגישותםשלהמוריםלמחויבותםהמקצועיתוהאישיתולהשירותיםהחינוכיים,
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נכתבה האתי לקוד גורעו,ההצעה ורדיתה ד"ר ידי על ועודכנה המפורטיםבדה במקורות קריאה לאחר
ובעליתפקידיםשוניםבמכללה.הסגלהאקדמיותוךהתייחסותלהערותוהארותשלחברילהלן


 נתונה מיוחדת  ,לד"ר שמחה וורנרתודה ציבורי ומנהל לאתיקה המומחה את לבקודשקרא בתשומת

נקודותמהותיותלקודאתיככללולקודאתימקצועיבפרט.הכמבנוגעלנורבהוהאיראתעינ
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