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אתיקה ואתיקה מקצועית


אתיקה
אתיקה היא מושג הלקוח מתחום הפילוסופיה העוסק בתורת המוסר ,תורת המידות הטובות ,והוא דן
דיון פילוסופי בהתנהגותו המוסרית של האדם ובכללים שנועדו להתוותה .עניינההמיוחדשלהאתיקה
הואבאופןשבוהמוסרמתקייםביןאנשים ,והיאמנמקתמדועראוילולאדם לבחורבקוויהתנהגות
חיובייםביחסלזולתו,ומנגדמדוערצוילולהוקיעולשרשדרכיהתנהגותשליליות(שפלר, .)3002


אתיקה מקצועית

"אתיקהמקצועית"הואתחוםמיוחדשהתפתחמתוךה"אתיקה".זהומונחיישומישמתייחסלאורחות
התנהגותולהתנהלותשלקבוצותבעליעניין מקצועימשותף.כשר ( )3002הגדיראתיקה כך :"תפיסה
סדורה של התנהגות אנושית ראויה" ,ואת "האתיקה המקצועית" "התנהגות אנושית ,ראויה ,בתוך
מסגרתמקצועיתמיוחדת" .
מסגרתשמוגדרתכמקצועיתנבדלתבאופןמהותימכלמסגרתשלפעילותאנושיתאחרת.למשל,מכללה
השמהלהלמטרהלהכשירמוריםומדריכיםלהוראתמקצועותהספורט ,החינוךהגופניוהתנועה ,כמו
המכללה האקדמית בוינגייט ,היא קהילה בעלת שני מאפיינים מקצועיים :האחד קשור בהכשרת
הסטודנט להיות איש חינוך והוראה באשר הוא ,והמאפיין השני והמיוחד קשור במקצוע הייעודי,
שמהותוממוקדתבספורט ,בפעילותגופנית ובמדעיםהתומכיםבהם.אתיקהמקצועיתמתייחדתקודם
לכולבדרישהלמקצועיות .המקצועיותמתבטאתבציותלכלליםמסוימיםשמבטאים אידאלמעשישל
ארגון,מקצועאועיסוק .הפעילותהמקצועיתנעשיתעלסמך גוףידעשיטתיומעודכן שנרכשבלמידה
בסיסית,מכוונתולאאקראית והמתנהלתבאמצעות"ארגזכלים" ייעודי,המשתכללבהתמדה (שפלר,
 .)3002

האתיקההמקצועיתשל המכללה האקדמית בוינגייט למשל קשורהלארגזכליםייחודיהמורכבמחד
גיסאממקצועותהפדגוגיהוהדידקטיקההכלליים ,ומאידךגיסאממקצועותהליבההייחודייםלחינוך
הגופניכמואנטומיה,פיזיולוגיה,למידהמוטורית,ביומכניקהוממקצועותהספורטוהתנועהלסוגיהם. 
בממדהכללישלהחינוךוההוראה עוסק הפןהאתי במכלולהתובנות,התכונותוההתנהגויותשמערכת
החינוךמטפחתבקרב כלל תלמידיה .מטרתםשלאלה לעצב אתהסטודנטים כאנשיםואזרחיםהגונים
והוגנים ,מכבדיאדםוחוקגםיחד .בדבבדנוגעפןזה בתכונות ,בכלים ובהתנהגויות המיוחדיםלמורה
באשר הוא מורה .הפן המיוחד של תחומי העניין של המכללה בוינגייט מוסיף לאותו ארגז כלים
סטנדרטים גבוהים של ידע ספציפי במיומנויות של מקצועות הספורט והתנועה ובתאוריות התומכות
בהם,כמוגםבדרכיםלהקנייתמכלולהידעלאחרים .
הפעילות המקצועית אמורה לתת את הפתרון הנכון ביותר למטרות ייחודיות שארגז הכלים הרגיל
והכלליחסראתהכליםליצוראותו. 

קוד אתי מקצועי וחשיבותו

קוד אתי מקצועי הוא אפוא ביטוי להסכמה מקצועית רחבה של בעלי זהות מקצועית מסוימת על
ערכיהם המקצועיים ועל תרגומם לכללי התנהגות .התנהלות הכפופה לקוד אתי מקצועי מסייעת
לעמידה ביעדי הקהילה המקצועית ותורמת לתחושת מכובדות בקרב כלל חברי הקהילה ,כיחידים
וכקבוצות .

על קוד אתי מקצועי להתייחס לשני היבטים מקצועיים :ההיבט האחד הוא הידע ואוסף המיומנויות
הנדרשים מחברי הקהילה המקצועית ,וההיבט השני הוא אוסף אמות המידה שאמורות להנחות את
חברי הקהילה המקצועית בבחירה בין חלופות אפשריות אשר עולות בדילמות מקצועיות שונות.
מחויבותםהמקצועיתשלמוריהמוריםלחינוךגופניהיאבראשובראשונה להקנותלהם אתמיומנויות
הספורטוהתנועהברמהשיאהלמישבחרבתחומיםאלוכמקצוע.זאתלצדהקנייתדרכיהוראהואימון
ייעודיים ,שעומדות בתבחינים עדכניים ומיטביים .המכללה וסגל ההוראה שלה מחויבים בנאמנות
ליעדים ,למטרות ולנושאי הלימודשהוצגובפני הסטודנטיםבעתההרשמהלמכללה.אלהכוללים את
מקצועות הליבה ואת נושאי ההתמחות המרכזיים ."מחויבות לקוד אתי ,מהווה שלב בתהליך
ההתבגרותשלתחוםעיסוק ,בדרךלהפיכתולפרופסיהמוכרת"טען כשר (,)3002והוסיף"שמעבר של
ארגון קהילה וכו' ,מתפקוד ללא קוד אתי לתפקוד בעזרת קוד אתי מחייב ,מצביע על עליית מדרגה
בסולםהעיסוקבאתיקהמקצועית". 
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הקוד האתי של המכללה
ערכי מכללה אקדמית בכלל והמכללה האקדמית בוינגייט בפרט
המכללההאקדמיתבוינגייטהיא קהילהשעניינהחינוך,הוראה ולמידה לצדעידוד מגמות שלמחקר
ופיתוחרעיונותחדשנייםבתחוםהמיוחדלה–החינוךהגופניהספורטוהבריאות .
כמו כל מכללה אקדמית בארץ ,גם המכללה בוינגייט דבקה בערכים של אמת ושל חירות אישית
ואקדמית,שליושרויושרה,צדקושוויון.הקודהאתישל המכללהנאמןלרוחזווהוא חותרלמימוש
העקרונותהאלה: 

 חופשאקדמיוחירותאישית(בגבולותהמקובליםעלפיהתקנון)
 יחסים בין-אישיים המבוססים על נורמות הידברות מקובלות ועל כיבוד איש המקצוע באשר
הוא
 התנהגותאתיתגםבשעהשאיןמתאפשרתשקיפותמוחלטת 
 מניעתכלסוגשלהפליהלאעניינית 
 סובלנותלשונהולחריג 
 יושרהבלתימתפשרתבהוראה,במחקרובפרסוםמקצועיומדעי 
 כיבודתקנוןהמכללהלפרטיו (הכלליםהמנחיםשלקודאתיבאיםלהוסיף עלהוראותתקנון
המכללהולאלשנותןאולגרועמהן) 

מתוקףייחודההמקצועישמהלההמכללהבוינגייטלמטרהלהכשירמורים,מדריכים,מאמניםומנהלי
ספורט,בעליהשכלהחינוכיתומדעיתרחבה,המהווהבסיסלרכישתמיומנותמקצועיתבתחומיהתנועה
והספורט,תרבותואמנותהתנועה,כוללתחומיענייןבשיקוםהתנועתי.כמופקדתעלתחומיםשנקשרים
לתרבות הגוף ולבריאותו ,המכללה מתעדכנת חדשים לבקרים בנושאים שנוגעים להתנהלות גופנית
מקדמת-בריאותוכזושמונעתפציעותוחבלותגופניות .נאמנהלערךזההמכללהרואהעצמהמחויבת
להתנהגות שמיישמת כללים בריאותיים בהוויה היום-יומית שלה כמו הימנעות מעישון במתחם
המכללה ,הקפדה על כיבוד בעל ערך תזונתי ,קיום פעילות גופנית עממית כמו מירוצים שאינם
תחרותיים ,מתן קורסים שנושאם מניעת פציעות בפעילות גופנית ועוד .בהיותה ממוקדת בתחומים
שעניינם גוף האדם המכללה רואה חשיבות יתרה בהקפדה על שמירת האינטימיות הגופנית של כלל
החברים בה ושל כל מי שנמצא בקשר אתה (למשל תלמידי בתי ספר ומשתלמים) .למותר לציין שעם
ערכיה המיוחדים של המכללה נמנים הקפדה על כללי התנהגות ספורטיבית באירועים ובתחרויות
המתקיימותבתחומיהמכללהומחוצהלה,ציותלכלליםאלהוכיבודם .

המכללההאקדמיתבוינגייטרואהעצמהמובילהבתחומיהענייןשלה,ושמהלהלמטרהלבססמצוינות
אקדמית בהוראה ,בלמידה ,בניהול ובחקירה מדעית .במהותה ,ומראשית דרכה ,הוראה במכללה
אקדמית איננה הוראה מנותבת-מחקר גם אם היא כמובן מבוססת-מחקר .עם זאת היות שהמכללה
מרחיבה את תחומי הלימוד בה גם לתארים מתקדמים ,היא חותרת ופועלת לעידוד וקידום חשיבה
וחקירהעצמאית,כזושתניבמחקריםשעומדיםבתבחיניםמדעייםמקובלים. 
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סגל המכללה מאפייניו ויעדיו 

סגלהמכללהשייךלקבוצהמקצועיתוייחודיתבעלתשנימאפייניםבולטים :

א .היותחבריהסגלאנשיחינוךוהוראהבעליתאריםאקדמייםמתקדמים,קריתוארשניושלישי
ואף פרופסור ,ששמו להם למטרה להקים דורות חדשים של מורים ומחנכים שעניינם חינוך
לספורטולתנועה 

ב .היותםאנשיאקדמיההחותריםלהגיעבאמצעותמחקרלמיצוי האמתהמדעיתבתחומיהעניין
שלהםולפרסמהבדרכיםהמקובלות 

ערכיהמכללהמטיליםחובותאתיות–מקצועיותומיוחדות–עלהמורים,המרציםוהחוקריםשפועלים
בתוכה .ערכיםאלווכלליההתנהגותהנגזריםמהםבאיםלהגןעלכלחלקיהמערכתבעתובעונהאחת:
עובדים,מוריםומנהליםמחדגיסא,וסטודנטים,משתלמיםומשוקמיםמאידךגיסא .

הטמעת הקוד האתי ושמירתו
קוד אתי משול למצפן .יש בו כללי פעולה ברורים הקובעים מה מותר לעובדים ומה אסור עליהם
במסגרתעבודתם ,והפרתהכלליםמחייבתהתייחסותשיוסכםעליהבקודהאתיעצמו.הארגוןמחויב
לדאוגכי חבריו יכירואתהקוד ,יפנימואתתוכנו וכי הואיוטמעבעבודתם היום-יומית (כשר ,;3002
שפלר, .)3002
בדיוןעלקודאתיישלהפרידביןההיבטהמשפטילהיבטהאתי.קוד אתי איננו מסמך משפטיוהוא
אינו משמש בסיס להליכים משפטיים .לכןהתנהגויותהמוגדרותכבלתיתקינותעלפיחוקיהמדינה
ותקנותהמכללהאינםמעניינו.היותשקודהמכללהמנוסחברוחהנחיה,ברורשאיןמדוברבאחריות
לפידיניעונשין.עםזאתחריגהשיטתיתמרוחהקודומכלליואוחריגהחד-פעמיתאךבולטתבחומרתה
עשויהלגרורנקיטתצעדיםמשמעתייםכלפימפרהכללים(בהמשךתוגשנההמלצותלדרכיפעולה
אפשריותבתגובהלהתנהגותשפוגעתברוחהקודהאתיובהמלצותיו) .
כללי האתיקה לסגל ההוראה
חברסגלההוראהשלהמכללה 

א .ישמורעלכבודהמוסד,עלכבודהמקצועועלמוסרעבודהגבוה,כמתבקשמהמהותהמקצועית
ובכפוףלתקנוןהמכללהוערכיה





ב .ישמורעלכבודםומעמדםשלכלחבריסגלהמכללה,התלמידיםוהעובדים

ג .יקפיד לשמש דוגמה אישית בנאמנות לערכי המכללה ולערכיה המקצועיים ובתרגומם לשפת
המעשהכמולמשל:
 יפנהלזולתובצורהמכובדת,עניינית,מקובלתומנומקת
 יפנהבכלענייןלגורםהמוסמךלפימדרגבעליהתפקידים
 ישיבלכלפנייהשלהחבריםבאופןמנומק,בזמןסבירובהתחשב
בשעותהפעילותהמקובלות 
ד .יתמיד בפיתוח כשריו המקצועיים על ידי למידה מתמדת ועל ידי עשייה חינוכית ומקצועית
יזומהובלתישגרתית 
ה .יתרגם ידעעדכניבגיבושתפיסותחינוכיות,בפיתוחדרכיהוראה,בהובלתפרויקטיםובהנחיית
סטודנטים:ללמידהעצמאית,לקריאהביקורתית,למחקרולפיתוחכליעבודהחדשים 
ו .יחתורלהפצתמידעעדכני,מבוססמחקרומבוקרבקרבעמיתיםוסטודנטים 



ז .יימנעמקידוםהשקפותיוהפוליטיותבמסגרתההוראהשהואמקייםבמכללה 
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ח .יהיה נאמןלרף (קריטריוניםלקבלה) שקובעזכאותושלסטודנטללמודבמכללה ולעבורמשנה
לשנה 





ט .ייצג בכבודאתתחוםהענייןהמקצועישלו ואת המכללהבכללותהבעתהשתתפותבכינוסים
מקצועייםבמכללהומחוצהלה
י .ינהגכבודבעמיתיוגםכאשרשורריםביניהםחילוקידעותמקצועייםאואחרים
יא .יימנע מניצול מעמדו וסמכותו להשגת טובות הנאה אישיות החורגות מתחום מקצועיותו,
הגדרתתפקידווזכויותיוהמוכרות
יב .יימנעמעשייתשימושמסחרילשםמטרתרווחבאתריאינטרנטשלהמכללהובתכנותייחודיות
שפותחו על ידי מרצים ללא קבלת הסכמה ואישור לכך (חל על כל העובדים ,המרצים
והסטודנטים במכללה)
יג .יקפידעללבושהולםבכלהופעותיובמכללהאומחוצהלהכאשרהואמייצגאותה 

כללי אתיקה ליחסי מרצה – סטודנטים
במערכת היחסים המתקיימת בין המרצה לבין הסטודנטים יקפיד המרצה על אלה:





א .לחתורלפיתוחהיכולותוהכישוריםשלהסטודנטלקראתמימושייעודוהמקצועי 
ב .לנהוגבסטודנטבהגינותובכבודתוךשמירהעלמסגרתיחסיםההולמתקשריםמקובלים
ביןמרצהלתלמידו 
ג .לנהוג בכלל תלמידיו ללא משוא פנים ,ללא העדפה כלשהי או הפליה לרעה על יסוד דת,
לאום,גזע,עדה,מיןאוכלהבדללאענייניאחר 
ד .לגלות ערנות ורגישות למצוקות התלמיד ולפעול לפתרונן בשיתוף דיקאן הסטודנטים
ובכפוףלתקנוןהמכללה 
ה .לשמורעלהגינותועליושראינטלקטואליבמגעיועםהסטודנטים,כלומר :
 דיוקוקפדנותבהעברתחומרהלימוד
 קיוםדיוןבאווירהשמעודדתהעלאתשאלותוהצגתמגווןשלדעות 
 כיבודהתחייבויותיוהמוסכמותכלפיהסטודנטים 
 עמידהבלוחותהזמניםשנקבעו :בהחזרת עבודות ,הגשתציונים ,פגישותאישיות
וכיוצאבאלו
 להודותבטעותכאשרזונעשתהוללוותאותהבהתנצלות
ו .לראותבסילבוסהקורסיםשלוהצהרתכוונותשהואמחויבלה 





ז .לנצלאתזכאותולהתאיםאת חומריהלמידהודרכיההוראהוההערכהלרמתהתלמידים
בקורס 
ח .להעריך את הישגי הסטודנט בהגינות ותוך התאמה לרמה המצופה ממכללה אקדמית
ומהקורסהספציפישאותוהואמלמד
ט .ללוותסטודנטשמונחהעלידיובעבודהסמינריוניתאובתזהעדלהשלמתתהליךהכתיבה 
י .ליצורתנאיםאופטימלייםלהצלחתהסטודנטבמשימהזושלו,כפישיפורטלהלן :
 עליולתרוםאתמיטבשיקולדעתובקביעתנושאהעבודהוהמתודולוגיהשלה 
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עליו למנוע מהסטודנט לקבל על עצמו משימה מחקרית שאינה תואמת את
כישוריו
עליו להיות מעורב בכל שלבי העבודה ולהיפגש עם הסטודנט בתדירות
מוסכמתכדילתתלוסיוע,משובוביקורתמעצבת

יא .לנמק בצורה שקולה ועניינית כל סירוב להנחות סטודנט בעבודה סמינריונית .הוא יכול
לעשותזאתמהנימוקיםשלהלן,ובשוםמקרהלאמתוךהטיהאומשואפנים:



אםנושאהעבודהאיננותחומוהמקצועי ,או אם נושאהעבודההמוצעתאינו
ראויבעיניו
אםהואמעריךשהסטודנטאינוכשירלעבודההמוצעת

יב .לאלכפות אתדעתוהמוקדמתעלתוצאותמחקרושלהסטודנט ,לאלהכתיבאתתוצאות
המחקראואתפרשנותןולאלנסותלהטותאתממצאיובדרךכלשהי



יג .להימנעממתןעזרהלימודיתלסטודנטשלומדבכיתתותמורתשכראוגמולכלשהו
יד .לא יפרסם ממצאים מעבודת הסטודנטים המונחים על ידיו ללא הסכמתם וללא שיתופם
בפרסום
טו .לדאוג שלאישתרבבוליחסיהעבודהבינולביןהמונחיםעלידיו נושאיםושיקוליםשאינם
ענייניים
טז .להימנע מניצול סטודנט המשמש עוזר הוראה ,אסיסטנט וכיו"ב מעבר למוגדר בדרישות
התפקידשהסטודנטקיבלעלעצמו




יז .לשמורעלתקנותהחוקלמניעתהטרדהמיניתועלהנחיותתקנוןהמכללהלענייןזה
יח .לשמור על סודיות המידע הכולל את פרטי הסטודנט ומשפחתו .הוא רשאי להעביר מידע
כזהלגורמיםמוסמכיםרקאםיקבלאתהסכמתהסטודנט,אואםהואייאלץלעשותזאת
מתוקףחוקימדינהאונוהליהמכללה


כללי אתיקה ליחסי מרצים עם עמיתיהם
במערכת יחסיו של המרצה עם עמיתיו יקפיד המרצה על אלה:


א .שמירתכבודםשלעמיתיולמקצוע,שלהעובדיםבמכללהאומחוצהלה 
ב .שיתוף פעולהעםעמיתיםלמקצועלמניעתפגיעהבכבודםובמעמדםהמקצועימצדכלגוף
שהוא 




ג .מתןכבודלדעה,תפיסה,נקודתמבטשהובעהעלידימרצהאחרגםאםהיאשונהמדעתו 

הערה:חשובלהתייחסל דעהשונהבצורהענייניתולנתחהבמונחיםמקצועייםכדישכבודהמקצוע
וכבודהמרציםיישמרו 
 כדאי לנצל סיטואציה כזו למתן לגיטימציה לקיומן של דעות וגרסאות
מקצועיותמגוונות,בתנאישהןמגובותברמתהתייחסותאקדמית 
ד .טיפוחתרבותשלשיתוףפעולהעםעמיתיםבתחומיםאקדמייםופדגוגיים ושל סיועבקליטת
חבריסגלחדשים,ובהםגםחסריניסיון

ה .הימנעות מפרסום הרצאות כתובות או מוקלטות של עמית למקצוע ,במכללה או מחוצה לה,
מבלישקיבלאישורלכךמידיהעמיתומבלילתתלואתהקרדיטהראוי
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ו .קבלתאישורושלהסטודנטלהקלטתוו/אולצילומו 

ז .הימנעות ממסירת מידע שעלול לפגוע בעמית למקצוע אלא אם הדבר נעשה משיקולים
מקצועייםטהוריםכמתבקשמחוקימדינה,מתקנוןהמכללהו/אומהקודהאתישלהמכללה


כללי אתיקה ליחסים שבין המרצה לעובדי המכללה
נכון לראות בכלל עובדי המכללה עמיתים לעבודה הפועלים יחד לקידום מטרות המכללה ,ועל כן יש
להקפיד על כל כללי ה"עשה" ו"לא תעשה" שנוגעים לשמירה על כבודם כבני אדם וכאנשי מקצוע
בתחומם .יש לנהוג אתם לפי אמות מידה של יושר ,יושרה והגינות ,בדרך ארץ ותוך כיבוד מסגרת
עבודתםהמקובלת .

הערה :קודזהמכווןלחבריהסגלהאקדמי ,אךברורשאתכלליהאתיקההכללייםוהבין-אישיים יש
להשיתגםעלצוותהעובדיםולכווןאותםלהתנהגותהעובדיםזהכלפיזה,וכמובןגםלמערכותהיחסים
שלהםעםהסגלהאקדמי. 


כללים להתנהגות אתית של הסטודנטים
מרגע שהתקבל סטודנט ללימודים במכללה יחולו עליו מלוא החובות ,הזכויות והדרישות האקדמיות
החלותעלכלסטודנט,ללאהבדלכלשהו,כפישהןמופיעותבתקנוןהמכללה.הקלותהקשורותלליקויי
למידהמותרותעלפיהחלטתהדקאנט,ומטרתןלאפשרמימושיכולותיוהאקדמיותשלהסטודנט .

מצופה מסטודנט במכללה
א .להתייחס בכבוד אל אוכלוסיית הסטודנטים ,סגל ההוראה ויתר חברי הקהילה האקדמית
ולהימנעממצביםהעשוייםלהביךאתהזולתאולגרוםלאי-נוחות







ב . להקפידעללוחותזמניםמחייביםעלפיהתקנוןאועלפיסיכוםמראשעםעמיתיםללימודים,
אישמנהל

עםמרצהאועם
ג .להציגתמידנתוניאמת,בכללזהנתוניםאישיים,רישוםנוכחותונתוניםשנאספובשדהמחקר,
מעבדהוכו'
ד .להיות קשובבשיעורולאלעשותכלדברשהואשאינו קשורלשיעור,ובכללזהשימושבמכשיר
אלקטרוניכלשהו
ה .לכבד בשיעורים שאלות המוצגות על ידי עמיתיו הסטודנטים בהקשבה סבלנית וסובלנית
ובהתייחסותעניינית
ו .להגישעבודותשהכיןבעצמואועםחברללימודיםבאישורהמרצה
ז .להציגבעבודותיואתכלמקורותהמידעשבהםהשתמש,לצטטולהציגדבריםבשםאומרם




ח .להתייחס בכבוד אל אוכלוסיית הילדים ,המורים והמנהלים הנמצאים בבתי הספר שם הם
מתנסים
ט .להקפידעלתלבושתהולמתומכבדתבכלהשיעוריםבמכללהובמסגרותההתנסותשמחוצהלה
ח .להימנעמהקלטהאומצילוםמרצהללאהסכמתוהמפורשת
ט .להימנעמפרסוםהרצאותשלמרצהללאאישורוו/אומבלילתתלואתהקרדיטהראוי
י .סטודנטיקפידבכבודושלכלאחדמסגלהעובדיםוהמוריםבמכללה.במיוחדיקפידהסטודנט
לכבדאתהמרצה/מנחהשלו
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כללי אתיקה לניהול האקדמי

א .מוסדותהניהולהאקדמיייבחרועלפיהמפורטבתקנוןהמכללה 

ב .תפקידיהניהולהמוטליםעלחבריםמתוךהסגלהאקדמיייקבעועלפיבחירותדמוקרטיותאו
אחרות ,בכפוף לנהלים המופיעים בתקנון .אפשרי מצב שבו חברי סגל הנושאים בתפקידי
הוראהבתחוםהתמחותםממלאיםבדבבדגםתפקידיניהול 

ג .חברסגלשנבחראומונהלתפקידניהוליינהגבתפקידוזהמתוךראייתכללצורכיהמכללהולא
רקמתוךרגישותוהמיוחדתלביתהספר,למחלקהאולמגמהשאליהםהואמשתייך 

ד .בתפקידיו הניהוליים יקפיד חבר הסגל האקדמי הקפדה יתרה על כיבוד העקרונות המנחים
שפורטולעילועלאלוהמפורטיםלהלן: 
 הקפדהעלשקיפות,עלדיווחיאמתועלכיבודהחוקותקנוןהמכללה 
 פתיחותמתמדתלביקורת 
 הימנעותממשואפנים,ומנגדכיבודזכויותהזולת 
 הימנעותמשיקוליםזריםבתהליכיםשלקבלתהחלטות 
 oהקפדהעלמתןהנמקהמושכלתלהחלטותמנהלתיות 
 oהודאהבטעות–אםהייתהכזו;במקרהכזהראוילהתנצל

הערה:המנהלמשמשבהתנהגותודוגמהומופתלציבורהעובדיםוהתלמידיםכולו.

ה .חברסגלהנקלעבפעילותו הניהוליתלמצבשלניגודענייניםיצהירעלכך(גילוי נאות)ויבקש
לשחררומהשתתפותבהליךמעוררהניגוד 

ו .בתפקידו הניהולי יקפיד חבר הסגל שלא לחשוף מידע שהוגדר כחסוי מדיוני ועדות שהוא
משתתףבהם

ז .חילוקי דעות בין חברי הסגל האקדמי הניהולי הם לגיטימיים ,אך אינם סיבה להכשלת
תלמידיהם של בני פלוגתא ולמנוע מהם מלגות או הזדמנויות אחרות באמצעות שליטתם
בוועדותאובתפקידיםמרכזיים 


הערה :בניהול לא תמיד מתאפשרת או מתבקשת שקיפות מרבית ,אך לעולם מחויבים הנושאים
בתפקידיניהולבהתנהגותאתיתשמכבדתאתכלהחבריםבמכללהבאשרהם .
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הוועדה לאתיקה במכללה בוינגייט
מינוי הוועדה

א .הוועדהלענייניאתיקהתיבחרעלידיהנהלתהמכללה 
ב .הוועדהתמנהחמישה אנשים ,אחדהחבריםימונהכראשהוועדה (ישהממליציםעלמורהאו
בעלתפקידאחרשיצאמהמכללהלגמלאותלשמשכיו"רהוועדה) 
ג .חבריכהןבוועדהעדשתיקדנציותבנותשנתייםכלאחת

הערה :קיימתהמלצהלהוסיףלוועדהחברמחוץלמכללה,שהואדמותבעלתערכיםמוספים. 
תפקידי הוועדה

א .להכיןקודאתיולעדכנולפיהצרכיםהמשתנים 
ב .להעביראתהקודלאישורההנהלהוהוועדההאקדמית
ג .לפרסםאתהקוד באתרהמכללה ,בחדרהמוריםובספרייה ולהביאאתדברהפרסוםלידיעת
כלהתלמידים,המוריםוהעובדיםבמכללה 
ד .לספקלסגל,עלפידרישה,מידעבתחוםהאתיקהוהאתיקההמקצועית 
ה .לטפלבתלונותעלהפרהאופגיעהבקודהאתי
ו .לגבש ולהציע להנהלת המכללה תכנית פעולה שתביא להטמעת הקוד האתי בתרבות
האקדמיתוהניהוליתבמכללה,ובכלהיחידותוהחטיבותשלהמכללה,ולסייעביישומההלכה
למעשה.

נוהלי הוועדה

א .ישלהפנותליו"רהוועדהאולאחדמחבריהתלונותאוסוגיותאתיותהעולותמתוךההתנהלות
המכללתית 
ב .הפניותיכולותלהגיעישירותמהסגלאובאמצעותראשמחלקהאוחברהנהלה 
עלהוועדהלהתכנספעםבסמסטראויותר,אםתזומןלישיבהמיוחדת 
סמכויות הוועדה

בסמכותהשלועדתהאתיקהלנקוטאתהדרכיםהאלה :

א .קיוםשיחתבירורעםכלאחדמהמעורבים 
ב .בירורהענייןבנוכחותהפוניםתוךהתייחסותלקודהאתיולבעיההספציפית 
ג .דרישהלהתנצלותבכתבאובעלפהשלאחדהצדדיםבמקרהשישפוגעונפגע 
ד .דיוןבוועדהלצורךנקיטתצעדיםנוספיםלבירורולהתנצלות
ה .המלצה להעברת המקרה לטיפול ההנהלה או גורם מרכזי אחר (ראש בית ספר ,ראש מגמה,
דיקאןוכיו"ב)
אלוני()3002הגדיראתיקהבחינוך :
"אתיקהבחינוךהיאיסודמרכזיבעשייהחינוכית,שמקפידהלקדםאתהתפתחותם,כבודםורווחתם
שלילדים,ומכאןגםלתרוםלביסוסהשלחברהדמוקרטית,הומאניתהוגנתומתוקנת...כךגםחותרת
האתיקההחינוכית,להעלותאתמודעותםשלהעוסקיםבמקצועותהחינוךלהיבטיםהשוניםשל
האתיקההחינוכיתולהשתמשבמודעותזוכמנוףלהעצמהמקצועיתשלסגליםחינוכיים,לשיפור
השירותיםהחינוכיים,ולהעלאתרגישותםשלהמוריםלמחויבותםהמקצועיתוהאישית". 
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ההצעהלקודהאתינכתבה ,עובדהועודכנהעלידיד"רורדיתהגור לאחרקריאהבמקורותהמפורטים
להלןותוךהתייחסותלהערותוהארותשלחבריהסגלהאקדמיובעליתפקידיםשוניםבמכללה .
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