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אסופת קודים בנושא אתיקה של עובדי הוראה
מוגשת לנו בזאת אסופת קודים אתיים מהארץ ומהעולם שקשה להפריז בחשיבותה .זהו
אוצר יקר הבא להעשיר את כל מי שעניינו וליבו בתשתית הערכית והאנושית המונחת
בבסיס מקצועות החינוך אשר ליבתם היא קיום מערכות יחסי גומלין רגישות וטעונות
במיוחד.
מקום מרכזי יחסית יוחד באסופה זו להצעות לקודים אתיים של עובדי חינוך והוראה
בישראל ,ונדמה שאין זו תעודת כבוד למערכת החינוך ,שאף אחת מההצעות לא אומצה
על ידי משרד החינוך וארגוני המורים כקוד מחייב.
העיסוק ההולך ומתרחב בהיבטים אתיים במנעד רחב של עיסוקים ,בין השאר ,מעיד
על הקושי הגובר והולך למצוא מצפן שיהיה מורה דרך מוסכם על אנשי מקצוע .מאפייני
התקופה הפוסטמודרנית והיעדר קונצנזוס ערכי בחברה שבה מתרחש החינוך ,מהווים
קושי ,מחד גיסא ,ואתגר גדול וחשוב מאין כמותו ,מאידך גיסא.
אני מבקשת להביע את הערכתי ותודתי לד"ר שרה זילברשטרום שהקדישה לנושא
זה את עבודת הדוקטורט שלה ויזמה את כתיבת האסופה ,לפרופ׳ דניאל שפרלינג,
לד"ר עמליה רן ולד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע שהרימו את הכפפה ועשו מלאכתם
במקצועיות ומתוך תחושת מחויבות – תבוא עליכם הברכה!
מי ייתן ואסופה זו תניע מחדש דיון ומעשה בתחום חשוב זה.
ד"ר מיכל גולן
ראש מכון מופ"ת לשעבר
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פתח דבר

אסופה זו כוללת מקבץ של קודים אתיים המתמקדים בעובדי חינוך והוראה ,והיא
הוזמנה על ידי ד"ר שרה זילברשטרום ,מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה .מטרת
האסופה להביא בפני נשות ואנשי החינוך הישראלים דוגמאות של קודים אתיים שונים
ממדינות שונות ,משדות חינוך שונים ומתפיסות עולם שונות.
האסופה פותחת במאמרה של ד"ר שרה זילברשטרום המתאר את התפתחות הקודים
האתיים ומציע טיוטה לדור שלישי של קודים אתיים .לאחריו מציגה האסופה קודים
אתיים שנכתבו בישראל ,באוסטרליה ,בארצות הברית ,בבריטניה ,בניו זילנד ,בפינלנד
ובקנדה .מגוון ארצות זה משקף דרכי חשיבה שונות של מהות החינוך ,אופן הכשרת
המורים ,רישיון ההוראה הנדרש ,שכר המורים ואף מעמדו המקצועי של המורה.
המשותף לכולם הוא הצורך להגדיר ולנסח קוד אתי מקצועי אשר ינחה את איש המקצוע
בקשריו המקצועיים עם התלמידים ,עם עמיתיו ועם קהילת ההורים ,כל זאת לשם קידום
הפרופסיה המקצועית.
בבחירת הקודים נעשה מאמץ מיוחד לאתר קודים המיועדים לאנשי חינוך והוראה
בשלבי התפתחות שונים או במקצועות שונים:
•הכשרה – קודים אתיים מיוחדים לשלבי ההכשרה השונים ,לדוגמה הקוד האתי
האוסטרלי המיועד למתכשרים להוראה בפרקטיקום.
•חינוך והוראה – קודים אתיים המיועדים לאנשי הוראה בכלל וקודים אתיים המנוסחים
עבור מחנכים ,גננות ומאמנים בפרט.
•הוראת תחומי הדעת – קודים אתיים המתמקדים בהוראת תחומי דעת שונים ,לדוגמה
קודים אתיים למורים למחול ולחינוך גופני.
•גיל התלמידים – קודים אתיים המתייחסים לאנשי חינוך והוראה לגיל הרך ,מזה,
ועובדי חינוך והוראה בקרב בני נוער ,מזה.
•הגוף הציבורי – קודים אתיים הנכתבים על ידי כמה גופים ציבוריים ,לדוגמה הגוף
המחוקק המייצג את הריבון ,איגודים מקצועיים כללים של מורים או ארגונים של
מורים בתחומי הדעת השונים ומועצות לאומיות להוראה.
•מסגרות חינוך – קודים אתיים העוסקים בחינוך והוראה במסגרות פורמליות לצד
קוד אתי המתמקד בעובדי נוער במסגרות בלתי-פורמליות.
ברצוני להודות לפרופ׳ דניאל שפרלינג על איתור הקודים ,על קבלת אישור לתרגומם
ועריכתם ,לד״ר עמליה רן על תרגומם המדויק ,לדקלה מארק אופנהיימר על העריכה
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הלשונית של הברכות ומאמרה של ד״ר זילברשטרום ,לנטע בן שטרית על ההגהה
ולאורית לידרמן על העריכה הגרפית.
כמו-כן תודות שלוחות לכל הגופים אשר אישרו את תרגום הקודים .במהלך עבודת
העריכה והתרגום שמרנו על הנוסח המדויק ושמרנו על טעויות שהופיעו במקור .סוגיה
מיוחדת הייתה לשון הניסוח ,אשר באנגלית אינה נדרשת להתייחסות ללשון זכר או
נקבה .בכדי להקל על הקריאה בחרנו לתרגם את הכתוב בלשון זכר אך הנוסח מיועד
לשני המינים.
אנו תקווה כי אסופה זו תשמש כמקור לחשיבה על אודות אתיקה פרופסיונלית,
להוראת נושא האתיקה המקצועית בכל שלבי הכשרת המורים והפיתוח המקצועי
שלהם וליצירת קודים אתיים אחידים ומקובלים במערכת החינוך הישראלית.
ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
מנהלת מרכז המידע
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אתיקה מקצועית לאנשי חינוך ועובדי הוראה:
שלושה דורות של כתיבת קוד אתי
ד"ר שרה זילברשטרום
קוד אתי :תמונת מצב
כמעט ארבעים שנה חלפו מאז התכנסה ועדת עציוני בדצמבר  1979כדי לדון במעמד
המורה ובשכרו ,ובאחת מהמלצותיה הציעה הוועדה לכונן קוד של אתיקה מקצועית
לעובדי הוראה ואף צירפה דגם של קוד אתי מפורט כנספח לדוח .אולם ,עד עתה ,עדיין
אין קוד מחייב של אתיקה מקצועית לאנשי חינוך והוראה בישראל ,וכיום יש בידינו
ארבע הצעות שונות שחוברו במהלך השנים :הצעת ועדת עציוני ( ,)1979הצעת משרד
החינוך ( ,)1984הצעת הסתדרות המורים ( )1985והצעת עמותת המורים (.)1998
בדצמבר ( 1979כסלו תש"ם) ,בדוח ועדת עציוני ,הוצעה לראשונה הצעה שהכילה
עקרונות אתיקה מקצועית לאנשי חינוך והוראה בישראל .ביולי ( 1984תמוז תשמ"ד)
נכתב בלשכת היועץ המשפטי במשרד החינוך תקנון אתיקה מקצועית לאנשי חינוך
והוראה .התקנון שנכתב כמעט זהה להצעה שגובשה כנספח בדוח ועדת עציוני ,אף
שיש שינויים קלים בניסוח ובהדגשים .בנובמבר ( 1985כסלו תשמ"ו) גובשו כללי אתיקה
מקצועית על ידי הסתדרות המורים .מסמך זה דומה אף הוא מאוד להצעת דוח ועדת
עציוני ,אלא שסעיפים אחדים שונו ו/או נשמטו .בנובמבר ( 1998כסלו תשנ"ט) פורסם
על ידי עמותת המורים מסמך של קוד אתיקה מקצועית לאנשי חינוך והוראה .מסמך זה
נוסח על סמך קודמיו ,אולם נכתב ברוח שונה ,והתפרסם כטיוטה לדיון ציבורי וכלל גם
קווים מנחים ליישום ולהפעלה .במרוצת השנים נכתבו גם הצעות לקוד אתי לקבוצות
ייחודיות של עובדי הוראה ,לדוגמה :למורי החינוך הגופני ( ,)1970לגננות ( )1998ועוד,
אך בהם לא אדון במאמר זה ,אלא אתמקד רק בהצעות המתייחסות לכלל עובדי החינוך
וההוראה בישראל.
התבוננות בארבעת מסמכי הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה מגלה כי מבחינת
הניסוח והתפיסה מדובר כאן ב"שני דורות" של מסמכים :הדור הראשון כולל את שלוש
ההצעות הראשונות מהשנים  ,1985–1979והדור השני כולל את הצעת עמותת המורים
( .)1998מלבד לשינויים בניסוח ,משקפות ההצעות של שני הדורות שינויים בתפיסות
הערכיות ובנורמות האתיות בשנים  .1998–1979ניתן לומר כי הדור הראשון משקף
תפיסה שמרנית ומחנכת ,ואילו הדור השני משקף תפיסה פלורליסטית הומניסטית.
בהמשך אתייחס להשוואה בין ההצעות.
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בימים אלה שוב עולה לסדר היום הציבורי נושא הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה,
והפעם במסגרת המהלכים לחקיקת "חוק עובדי ההוראה בישראל" .בהצעת חוק עובדי
ההוראה ,שהופיעה ברשומות מטעם הממשלה ,כהצעת חוק מס'  373מיום י' באדר ב'
ה'תשס"ח 17 ,במרץ  2008בפרק י"ב בסעיף  68נכתב" :השר יקבע ,בהתייעצות עם
ארגוני המורים ועם המועצה ,כללי אתיקה מקצועית מחייבים לעובדי הוראה מורשים
ולמתמחים בהוראה" .גם בהצעת חוק עובדי ההוראה ,שעודכנה לפני כשנתיים בלשכת
הייעוץ המשפטי במשרד החינוך ונשלחה לשר החינוך ולמנכ"לית המשרד דאז בי'
באב תשע"ו 14 ,באוגוסט  ,2016בפרק י"ב ,סעיף " 69כללי אתיקה" נכתב" :השר יקבע,
בהתייעצות עם ארגוני המורים ועם המועצה ,כללי אתיקה מקצועית מחייבים לעובדי
הוראה מורשים ולמתמחים בהוראה".
בימים אלה אנו נדרשים לחשיבה מחודשת על קוד אתי – דור שלישי – של כללי
אתיקה מקצועית לעובדי חינוך והוראה .כדי לקיים דיון מקצועי בנושא ,כמנהלת אגף
התמחות וכניסה להוראה ,הצעתי לתרגם קודים אתיים שונים מהעולם אשר ייצרו את
התשתית לשיח ודיון .בהמשך המאמר מופיעה הצעתי לקווים מנחים ולסעיפי קוד,
כשנקודת המוצא שלהם היא ערכים ולא רק רשת מחויבויות .הצעה זו נשענת על דברים
שכתבתי בעבודת הדוקטורט שלי לפני כמה שנים.

קוד אתי :לשם מה?
מקצוע ההוראה נמצא בתהליך של פרופסונליזציה ,ואחד ממרכיבי התהליך הוא גיבוש
קוד אתי (אלוני ;1997 ,בן-ישי .)2004 ,בספרות המחקר מוגדרת "פרופסיה" כתחום
עיסוק ייחודי ,המבוסס על ידע תאורטי ואוסף מיומנויות וטכניקות מתאימות ,שאותם
רוכשים אנשי המקצוע בלימוד מתקדם ובהכשרה ייחודית פורמלית ,ממושכת יחסית,
הכוללת תקופת התמחות ומחייבת הסמכה ,תוך פעולה לאורם של קוד אתי ,של תקנות
פנימיות ושל נהלים משמעתיים הננקטים כנגד המפרים את הקוד האתי המקצועי.
לפרופסיה נחשבים מקצועות שבהם לקריירה הפרופסיונלית נדרשת מחויבות לטווח
ארוך ,הם זוכים להכרה ציבורית ,הם בעלי יכולת לפעול כארגון מקצועי אוטונומי הפועל
כקהילה שיש לה אחריות כלפי חבריה ,פעולותיהם ותוצאות פעולותיהם (שרר;1989 ,
 .)Freidson, 1994; Hitchens, 1985; Starr, 1982על מאפיינים אלה אפשר להוסיף
מאפיין נוסף :ההכרה הרשמית של המדינה המלווה ברישוי מתאים .תנאי הרישוי
נקבעים על ידי המדינה בשיתוף הלשכה המקצועית של הפרופסיה (.)Conard, 1971
בפרופסיות שונות מהווה הקוד האתי נדבך חשוב במערך כולל המסדיר את כללי
ההכשרה ,ההסמכה וההשתייכות למקצוע ,כמו גם את כללי ההתנהגות המחייבים את
העוסקים בתחום לאורך תקופת עבודתם (כשר ;2003 ,שפלר .)2006 ,הפרספקטיבה
האתית נחוצה במיוחד בפרופסיית ההוראה ,שכן ההוראה נתפסת על ידי רבים
כעשייה בעלת אופי מוסרי ,משום היותה פעילות אנושית הננקטת כלפי אנשים אחרים
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ומכוונת להשפיע עליהם ועל דמותם (צבר בן-יהושע ודושניק;Sockett, 1993 ;1997 ,
 ,)Strom, 1988וכן משום אחריותה של ההוראה לעיצוב דמות החברה האנושית ,תוך
הטמעת סטנדרטים מוסריים בקרבה (.)Fenstermacher, 1990
אתיקה מקצועית היא תעודת הזיהוי המקצועית האידאלית של גוף או של קבוצת
אנשים העוסקים במקצוע מסוים .כללי אתיקה הם האידאלים שאליהם שואפים
הפרטים בקבוצה ,ומכאן שהם מגדירים הן את המסגרת התאורטית של הפרופסיה,
הן את השייכות המקצועית לפרופסיה והן את הפעילות של חבריה (שפלר;2006 ,
 .)Kaptein & Wempe, 1998האתיקה המקצועית מוסדרת באמצעות תקנון או קוד
אתיקה ,והיא משמשת כאחד הקריטריונים ואחד הסמלים של פרופסיה או של מקצוע
השואף להיות פרופסיה מוכרת.
למקצועות הנזקקים לאתיקה מקצועית חמישה מאפיינים עיקריים )1( :מקצוע
חופשי שהעוסקים בו מתפרנסים ממנו; ( )2המקצוע נותן שירות הדרוש לציבור; ( )3מתן
השירות הוא מונופול המטיל סנקציות אזרחיות ואף פליליות על מי שנותנים שירות כזה
מחוץ למונופול; ( )4נותני השירות מקבלים מידע אישי סודי שחשיפתו עלולה להזיק
ולהביך; ( )5מקבלי השירות נותנים באנשי המקצוע מידה רבה של אמון אישי ,בהפקידם
בידם את סודותיהם .המונופול ,המידע והאמון הרב נותנים בידי בעלי המקצוע כוח
עצום שנקל לנצלו לרעה .מכאן הצורך בכללים של אתיקה המיוחדים לאותו מקצוע.

קוד אתי :מטרות ותפקידים עיקריים
"האתיקה המקצועית היא תפיסה סדורה של האידאל המעשי של ההתנהגות ,במסגרת
מקצועית ,שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת" (כשר ,2003 ,עמ' .)15
במילים אחרות ,אתיקה מקצועית היא מסגרת של כללי התנהגות המגדירים את הדרך
שבה ראוי לנושא התפקיד בארגון או בחברה ספציפית להתנהג (שפלר .)2006 ,אחד
הכללים המכוננים את האתיקה המקצועית קשור דווקא למונח השני בצירוף אתיקה
מקצועית ,קרי הדרישה להיות מקצועי .המקצועיות מתבטאת בציות לכללים מסוימים,
המבטאים אידאל מעשי של ארגון ,של מקצוע או של עיסוק ומפרטים את ההתנהגות
הנדרשת מהחברים בו .מבחינה זו האתיקה המקצועית אינה מותרות שבוחרים לאמץ,
אלא דרישות כלליות של מקצועיות בכלל ושל מקצוע ספציפי בפרט .הדרישות
המקצועיות מסייעות הן להפקת תפוקות מיטביות והן להשגת הישגים מקצועיים-
אישיים (כרמי ;2003 ,שפלר.)2006 ,
לקוד אתי מטרות ותפקידים רבים ,אלה השמונה העיקריים:
1.קביעת אמות מידה (סטנדרטים) של עבודה פרופסיונלית – מטרת הקוד האתי
לתאר את הסטנדרטים ההתנהגותיים ,המצופים מקבוצת אנשים שאליהם הוא
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מתייחס ( .)Ethic resource center, 1990הקוד האתי צריך לבטא את ההנחה
לשאיפה שדילמות מרכזיות ומקצועיות תיפתרנה גם מתוך הכרה בקיומם של
כללים ותוקפם.
2.דאגה לאינטרס של הלקוח הפרטי או הציבורי – מטרת הקוד האתי להזכיר לחברי
הארגון מהם עקרונות השליחות והשירות לציבור וכיצד יש לבצעם .בהקשר הזה
הקוד האתי מגן על המקצוע מפני רשלנות ,שרלטנות עוברי חוק ומפרי אתיקה
(אמיר ;2000 ,כפיר ,שמאי וקינן.)2001 ,
3.הדרכת הפרופסיונל בדבר חובותיו וזכויותיו – מטרת הקוד האתי למנוע מקבוצת
אנשים פרופסיונלית לנצל את הכוח שמעמדם המקצועי מקנה להם .תפקיד
הקוד האתי הוא להניח קווים מנחים היוצרים תשתית מעשית ופרקטית לפעילות
המקצועית ומגדירים דפוסי עבודה הכוללים גם את זכויותיהם של בעלי הפרופסיה
(כפיר ,שמאי וקינן.)Ethic resource center, 1990; 2001 ,
4.הגנה על אנשי המקצוע ועל מקבלי השירות – מטרת הקוד האתי להציב מערכת
משולבת של כללים המגינים בו-זמנית על אנשי המקצוע ועל מקבלי השירות.
מצד אחד ,הצרכנים מקבלים בתום לב עזרה וסעד לבעיותיהם ,ומצד אחר ,אנשי
המקצוע המוכשרים לכך מסייעים לצרכנים בתום לב ,בכוונה רצינית וככל יכולתם
באמצעות כליהם המקצועיים (אמיר ;2000 ,שפלר.)2006 ,
5.טיפוח אמון הציבור בפרופסיה ובאנשיה ושמירה עליו – תפקיד הקוד האתי של
קבוצה מקצועית הוא לעלות את היוקרה המקצועית-החברתית של המקצוע ושל
העוסקים בו .המסר הנשלח מהקוד האתי לציבור הוא שחברי המקצוע והארגון
הם אמינים ,מומחים בעיסוקם ,והם נשלטים כראוי באמצעות מערכת פנימית של
פיקוח וחוקי אתיקה (אמיר ;2000 ,כפיר ,שמאי וקינן.)2001 ,
6.הבטחת מנגנון בקרה פנימי של הפרופסיה על חבריה – הקודים האתיים מספקים
גיבוי לערכים ארגוניים ,ובכך הם שומרים על הארגון מפני ביקורת חיצונית ,מחד
גיסא ,והם מסייעים לארגון בתהליכי ביקורת פנימית ,מאידך גיסא( .כפיר ,שמאי
וקינן ;2001 ,לוין.)1981 ,
7.סיוע לפרופסיונליים לעמוד בלחצים חיצוניים – תפקיד הקוד האתי לתת הדרכה
הקובעת עדיפויות בין ציפיות נורמטיביות שיש להתחשב בהן .כלומר ,הקוד האתי
מחזק את כוח הפרופסיונל ,סמכותו ומעמדו (אמיר ;2000 ,צבר בן-יהושע וגבתון,
.)1995
8.אמצעי לימוד לחברים חדשים בפרופסיה – לקוד אתי יש תפקיד חינוכי לא רק
בהצגת מטרות ובהצגת רמת איכויות של ביצוע תפקידים ,אלא גם כאמצעי לימוד
לחברים חדשים (אמיר.)2000 ,
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קוד אתי דווקא בחינוך ובהוראה
קלארק ( )Clark, 1990כתב" :מורים טובים הם מורים מוסריים" .אמירה זו מבטאת
השקפה הרואה באתיקה היבט מרכזי במקצוענות המורים .ההוראה נתפסת על ידי
רבים כעשייה בעלת אופי מוסרי אימננטי ,משום היותה פעילות אנושית הננקטת
כלפי אנשים אחרים (תלמידים) ומכוונת להשפיע עליהם ועל דמותם (;Sockett, 1993
 .)Strom, 1988ההוראה היא פעולה מוסרית לא רק כיוון שלמורים יש שליטה וסמכות
על התלמידים ,אלא בגלל היותם אחראים להתפתחות המוסרית הראויה של תלמידיהם
( .)Fenstermacher, 1990המורים הם מודל מוסרי לתלמידים ,והתנהגותם מעצבת
במידה רבה את תפיסת הטוב של התלמידים עצמם .לכן אישיויות המורים ומעלותיהן,
אמונות המורים ותפיסותיהם את ה"ראוי" הן המרכיבים הבסיסיים במערך ההוראה
(צבר בן-יהושע ודושניק .)1997 ,בעקבות תפיסת ההוראה כתפקיד מוסרי נעשים
היבטים תאורטיים וטכניים ,שהוצבו במוקד הדאגה המקצועית ,למשניים לעומת
השיקולים המוסריים ,ואילו המודעות למהותה הערכית של ההוראה והתמודדות עם
השתמעויותיה נתפסות כבסיס חיוני להכשרת מורים (צבר בן-יהושע וגבתון;1995 ,
.)Court, 2004; Goodlad, 1990; Sockett, 1993
אלוני ( )2006חילק את תחום האתיקה בחינוך לשלושה סעיפים:
1.אתיקה המשמשת כמערך של ערכים ונורמות אשר מתווה לבריות את הדרך לחיים
מלאים והגונים וגם מתווה למחנכים את האידאל שלאורו עליהם לעצב את דמות
הדורות הצעירים.
2.אתיקה בחינוך נתפסת כמכלול של תובנות ,של תכונות ושל התנהגויות אשר מערכת
החינוך מטפחת בקרב התלמידים כדי לעצב את דמותם המוסרית .סל המידות
ואכפתיות מוסרית,
הטובות כולל על פי רוב את היסודות של דעת טוב ורע ,רגישות ִ
משמעת פנימית ושליטה עצמית ,רצון טוב ואהבת האדם ,סולידריות ועזרה הדדית,
הגינות והומניות ,התחשבות בצורכי הזולת ,חשיבה אוטונומית ואוניברסלית ,כיבוד
החוק ושמירה על המרחב הציבורי ,אזרחות טובה ושמירת איכות הסביבה.
3.אתיקה בחינוך ,כפי שאתיקה במשפטים או אתיקה ברפואה ,מציינת אתיקה
מקצועית ,והיא כוללת סטנדרטים גבוהים – בידע ,במיומנות ובהתנהגות – אשר
מן הראוי שיאפיינו את אנשי החינוך וההוראה כבעלי פרופסיה מוסמכים וראויים
לשמם .האתיקה המקצועית מקפלת בתוכה משהו רחב בהרבה מהמשמעות
הפורמלית והטכנית של תקנון התנהגות מקצועית .היא כוללת בתוכה מרכיבים
תודעתיים-סובייקטיביים של דימוי עצמי ,תחושת שליחות ויסודות של דוגמה
אישית ,של מעורבות בקהילה ,של יחסי אנוש ושל איכות בחשיבה ובמעשה .בראש
ובראשונה ,מחויבותם המקצועית של מחנכים היא לקידום התפתחותם ורווחתם
של צעירים לקראת חיים ריבוניים ומלאים של כבוד ,של איכות ושל הגינות.
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חלוקת האתיקה בחינוך לשלושה סעיפים מצביעה על כך שגיבוש קוד אתי למורים
חשוב הן עבור הרמה החינוכית-המוסדית והן עבור הרמה הציבורית .ברמה החינוכית-
המוסדית כללי האתיקה של מורים נוגעים לארבעה תחומים :היחסים בין מורים
ותלמידים ,היחסים בין מורים והורי התלמידים ,היחסים בין המורים ועמיתיהם ומחויבות
המורים לאיכות המקצוע ולמעמדו בציבור .ברמה הציבורית כללי האתיקה נוגעים
לתפקודם של המורים כאליטה המשרתת את החברה (אלוני.)1997 ,

קוד אתי :מסמכי הדור הראשון
שלושת הקודים הראשונים הנוגעים לחינוך שנוסחו בישראל – הצעת ועדת עציוני,
הצעת משרד החינוך והצעת הסתדרות המורים – הם בני אותו דור ,מבחינת תוכן ,גישה
ומבנה .ניתן לכנותם" :הדור הראשון" .הפרקים במסמכים אלו זהים ,רוב הסעיפים זהים,
למעט שינויים קלים .בשלוש הצעות הדור הראשון בולטת מאוד השפעתו של המסמך
הראשון ,שנכתב כנספח לדוח ועדת עציוני .נראה כי הצעת ועדת עציוני הטביעה את
חותמה על שתי ההצעות שבאו בעקבותיה ,ואף יותר מכך ,דומה כי הצוותים שישבו על
המדוכה במשרד החינוך ובהסתדרות המורים לא התעמקו מחדש בנושא הקוד האתי
לאנשי חינוך והוראה וארגונו ,אלא רק ליטשו את הניסוחים ,ערכו הגהות והתאמות.
השינויים שהוכנסו אינם מבטאים ,בדרך כלל ,שינוי תפיסה ,אלא רצון לכתיבה קצרה
יותר ,פשוטה יותר ,מסובכת פחות ,כתיבה שתקל על המורים להתיידד עם המסמך
ולהכיר את סעיפיו .אם כן ,העבודה שנעשתה במשרד החינוך ובהסתדרות המורים
בנושא כתיבת קוד אתי לאנשי חינוך והוראה מוכיחה ,כי מסמך ועדת עציוני הוא המסמך
המכונן של הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה ,ולכן הוא זכה להכרה של משרד החינוך
ושל הסתדרות המורים ולהסכמתם .אציין שהמבנה של המסמכים בדור הראשון זהה.
במבנה זה חמישה פרקים המופיעים בשלוש ההצעות באותו הסדר:
 .1חובות יסוד של עובד הוראה.
 .2חובות המורה כלפי תלמידיו.
 .3חובות המורה כלפי עמיתיו למקצוע.
 .4חובות המורה כלפי הורי תלמידיו.
 .5מוסדות לענייני אתיקה מקצועית ושיפוט משמעתי.
קוד אתי :מסמכי הדור השני
כמעט עשרים שנים עברו מאז שחברי ועדת עציוני כתבו את ההצעה הראשונה לקוד
האתי של אנשי חינוך והוראה ועד שהתפרסמה ההצעה הרביעית – ההצעה של עמותת
המורים .בשנים אלה לא זכו ההצעות לתוקף משפטי ,בתי הדין לאתיקה לא נבנו ,ואף
מבחינה פדגוגית לא זכו ההצעות לפרסום הולם בקרב מורים ובעלי תפקידים במערכת
החינוך.
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לקראת סוף שנות התשעים של המאה שעברה החלה להוביל עמותת המורים מהלך
שעל פיו מורים כותבים לעצמם קוד אתי מקצועי .הצעה זו של עמותת המורים ,הן
מבחינת ניסוחה והן מבחינת תהליך כתיבתה ,היא יצירה חדשה ,ועל כן היא סווגה
כמסמך "הדור השני" ,אף על פי שגם הצעה זו הושפעה מההצעות הקודמות במידה
ובתוכנה.
במבנה
רבה ,דבר הניכר
ּ
ּ
מבחינת התהליך הצעות הדור הראשון חוברו בוועדות שמונו למטרה זו ,ואילו
הצעת עמותת המורים נוצרה תחת הסיסמה" :מורים כותבים לעצמם קוד אתי" .מאחורי
הסיסמה הזו היה תהליך שבו על טיוטה אחת ,באותו הזמן ,בחדרי מורים רבים עבדו
צוותים שבחרו להשתתף בתהליך זה של גיבוש קוד אתי לאנשי חינוך והוראה .טיוטות
אלה היו הבסיס שממנו נוסח המסמך הסופי .אציין כי גם על המסמך הסופי ,שהתפרסם
בשנת  ,1998עדיין כתוב" :נוסח טיוטה למפגש עבודה בחדרי מורים" .יתרה מזאת ,בפרק
המבוא ישנו סעיף המזמין שינויים נוספים במסמך.
בהשוואה למסמכי הדור הראשון ,תהליך הכתיבה של הצעת עמותת המורים (דור
שני) מלמד על שינוי מהותי ביחס לנושא הקוד האתי של אנשי חינוך והוראה .בתהליך
של עמותת המורים ניכרים ערכים של אחריותיות ,של שיתופיות ושל יוזמה מצד מורים:
אחריותיות – לא כותבים עבורם קוד אתי ,אלא הם אחראים על מעמדם ועל האתיקה
שלהם; שיתופיות – בתי ספר רבים כותבים ,מעירים ,עד שנוצר מסמך קולקטיבי; יוזמה
– לא ממתינים בפסיביות ,אלא משתתפים באופן פעיל בהובלה .תהליך זה מאפיין גם את
השינויים בחינוך שהתרחשו במשך עשרים השנים שבין מסמך ועדת עציוני ( )1979לבין
מסמך עמותת המורים ( .)1998בשלהי המאה העשרים יש פתיחות רבה יותר בחינוך,
השוויוניות רבה יותר בחינוך ,מעורבות הקהילה בחינוך רבה יותר ועוד .על כן נראה כי
רוח הומניסטית-פלורליסטית מנשבת ממסמך עמותת המורים ,לעומת הרוח השמרנית
והמחנכת הנושבת ממסמך ועדת עציוני.
מבחינת מבנה וניסוח הקוד האתי של עמותת המורים כולל את הפרקים המוכרים לנו
ממסמכי הדור הראשון ,אך קיימים כמה הבדלים בולטים בין הצעת עמותת המורים לבין
הצעות הדור הראשון במבנה הפרקים ובניסוחם :בהצעת עמותת המורים נוספו פרקים
של "ייעוד מקצועי" ו"מחויבויות יסוד"; הצעת עמותת המורים מנוסחת בלשון רבים
ולא בלשון יחיד; שינוי נוסח מילים בהצעת עמותת המורים ,לדוגמה בכותרות הפרקים
מופיע המינוח "מחויבות" ,ואילו במסמכי הדור הראשון מופיע המינוח "חובות"; בהצעת
עמותת המורים עובד ההוראה אינו מכונה" :מורה" או "עובד הוראה" ,אלא "איש חינוך
והוראה"; כל סעיף אינו מתחיל בפועל אלא בשם פועל ,כך במקום לכתוב" :המורה
יקפיד" ,"...המורה ישקוד "...נכתב" :להקפיד"" ,לשקוד"; בהצעת עמותת המורים הושמט
הפרק הדן בקמת המוסדות לענייני אתיקה ושיפוט משמעתי.
מבחינת תוכן הפרקים ,באופן כללי ,הרבה מהתכנים שהופיעו בהצעות הדור הראשון
אשר למחויבויות כלפי המקצוע ,כלפי תלמידים ,כלפי עמיתים וכלפי הורים ,חוזרים
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ומופיעים גם בהצעת הדור השני .עם זאת ,רוח הדברים שונה ואופן הכתיבה שונה,
ובעקבות כך גם התכנים מקבלים ניחוח חדש .בהצעה נוספו גם תכנים חדשים .את
התכנים החדשים אפשר לסווג לשלוש קטגוריות:
1.חידושים בנושא אופי עבודת המורים :מודעות לבקרת איכות ,אחריותיות ,הבניית
תרבות מוסדית של שיתוף וביקורת בונה ,וכן שיתוף הורים בעשייה החינוכית.
2.חידושים בנושא ההתייחסות לתלמידים :ערנות ,חתירה למימוש עצמי של כל
תלמיד ותלמידה ,מתן בחירה וחירות מחשבה ללומדים ,וכן שיתוף תלמידים
בכתיבת תקנונים.
3.חידושים בנושא ההגנה על המורים עצמם :עיגון הטיפול בבעיות משמעת ,הגנה
מפני התקפות הורים ותלמידים.
בהצעת עמותת המורים הושמטו גם כמה תכנים ,לדוגמה כל הסעיפים הדנים באיחורים,
בחיסורים ,בניצול לרעה של ימי מחלה ובהקדשת מלוא הזמן .החלופה לנושאים אלה,
שבה בחרו מנסחי הצעת עמותת המורים ,היא הסעיף העוסק ב"מוסר עבודה"; כל
הסעיפים הדנים בניצול לרעה של לומדים לצורך טובות הנאה כלשהן צומצמו לסעיף
כולל אחד; כל הסעיפים הדנים בהימנעות מתחרות בלתי הוגנת עם אנשי הצוות נוסחו
ברוח אחרת ,כחדוות עשייה משותפת במקום שיח על עימותים או תחרות.

קוד אתי :הצורך בתהליך חשיפת הערכים העומדים בבסיס הקוד האתי
אתיקה מקצועית משקפת ערכים ונורמות התנהגות שהארגון הפרופסיונלי רוצה להחיל
על הבאים בשעריו (כשר ;2010 ,שפלר .)2006 ,אף שנורמות התנהגות נגזרות מערכים
( ,)Hamilton & Fleisher, 2001הצעות הקוד האתי ,הן בדור ראשון והן בדור שני ,אינן
חושפות במפורש את הערכים העומדים בבסיס הקוד האתי ,אלא מונות את נורמות
ההתנהגות הראויות בלבד .יש להניח כי ניסוח זה מושפע מקודים אתיים של פרופסיות
אחרות ,אשר גם בהן הקוד מורכב מנורמות התנהגות וכללים במינוח התנהגותי של
"עשה" ו"אל תעשה" .עם זאת ,יש דגמים שבהם בראש מסמך הקוד האתי מופיעה רשימת
ערכים ואחריה מפרטים את נורמות ההתנהגות ,או שבראשי הפרקים של הקוד מנוסחים
הערכים ובסעיפים המפורטים מתוארות נורמות ההתנהגות .בהצעות הקוד לאנשי חינוך
והוראה שלפנינו אין כתיבה מפורשת של הערכים ,שהם בבסיס ההתנהגויות המצופות,
ועל כן יש לנסות לחלצם ולחשוף אותם.
הצעות הקוד האתי מנוסחות כמחויבויות ל"לקוחות" ולא כמחויבויות ל"ערכים" הן
מתייחסות ל( :א) מחויבות למקצוע; (ב) מחויבות לתלמידים; (ג) מחויבות להורים; (ד)
מחויבות לעמיתים.
ארגון של נורמות ההתנהגות כפירוט של מחויבות לערכים ולא כמחויבות ללקוחות
אינו טכני בלבד ,יש בו אמירה בנוגע למהות .כשנכתבות נורמות ההתנהגות בזיקה
ללקוחות המסר הוא תודעת שירות ללקוחות ,לעומת זאת ,כשנורמות ההתנהגות
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נכתבות בזיקה לערכים מבטא הדבר אמירה על "האני האידיאלי" של עובדי ההוראה,
מעבר לתודעת השירות ,בהלימה לערכים נעלים ,ערכים המשקפים את האמת הפנימית
של עובדי ההוראה.
על חיסרון זה באה לענות הצעת "הדור השלישי" במסמכי הקוד האתי.

קוד אתי :דור שלישי – הצעת דגם להבניה מחודשת
כדי להנגיש את הקוד לאנשי חינוך והוראה ,מוצע דגם ניסוח מחודש הבנוי על שישה
עקרונות .בדגם המוצע אין חידוש במהות הדרישות הפרופסיונליות מאנשי החינוך
וההוראה ,אולם יש בו חידוש מבחינת המיקוד והניסוח .להלן ששת העקרונות:
1.סעיפי הקוד מאורגנים על פי מושגי ערך.
2.סעיפי הקוד מנוסחים באופן פשוט ומעשי.
3.סעיפי הקוד מנוסחים בלשון חיובית.
4.סעיפי הקוד מייצגים את אופי מקצוע ההוראה ולא רק סעיפי משמעת כלליים.
5.סעיפי הקוד כוללים את זכויות הפרט ,החברה והמקצוע.
6.סעיפי הקוד כוללים בניסוח מקוצר ומתומצת את כל הדרישות הפרופסיונליות
שהופיעו בארבע ההצעות הקודמות.
פירוט ששת העקרונות:
1.ניסוח על פי מושגי ערך – פירוט הערכים באופן גלוי ומפורש :חשוב כי בקוד אתי
יהיה פן ערכי גלוי .הערכים הם יהיו ראשי הפרקים ,בין היתר ,כיוון שקל יותר
להזדהות עם ערכים מאשר עם תקנון של "עשה" או "אל תעשה" ,גם כשיש בבסיסו
עיגון ערכי יציב .על פי רוב ,כישלון האדם הוא בפן המעשי ולא בפן האידאולוגי-
הצהרתי .חיבור גלוי בין ערך מפורש לבין דרישה מעשית עשוי לקדם את ההיענות
לדרישה ,שכן הערך הוא מעין נימוק או סיבה לדרישה ,ולכן הוא עשוי להפחית את
ההתנגדות שעלולה להתעורר אצל איש הפרופסיה למקרא ניסוח הדרישות .לפיכך,
סעיפי הקוד מאורגנים סביב מושגי ערך ולא סביב רשת המחויבות ללקוחות:
למקצוע ,לתלמידים ,להורים או לעמיתים ,כפי שהוצגו בארבע ההצעות שחוברו
עד היום.
2.ניסוח פשוט ומעשי :על הקוד להיות מנוסח באופן פשוט ומעשי ,כך שיוכל לשמש
את כל עובדי ההוראה ,ואף את הנכנסים בשערי ההוראה .כללי התנהגות מקצועית
ברורים עשויים להבטיח שכל חברי הקבוצה יבצעו את פעולותיהם באופן הטוב
ביותר (כהן-ג'וור ;1998 ,שפלר .)2006 ,מערכת כללי אתיקה צריכה להיות בנויה
באופן כזה שתהיה אפשרות קלה ונוחה להתנהג על פיה .יש להימנע מניסוח מופשט
המכביד על הבריות .הקוד האתי צריך להיות פשוט ,ספציפי ובהיר (אמיר.)2000 ,
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3.ניסוח חיובי של ההתנהגות הרצויה :כדי להפיג התנגדויות אפשר להסיר ניסוחים
מגבילים לטובת ניסוח חיובי .כשהקוד מנוסח ככללים מגבילים או אסורים ,בדרך כלל,
הוא מתאפיין כטקסט מעניש .לעומת זאת ,כשהכללים מנוסחים וכתובים כהנחיות
פעולה (כיצד לפעול) ,ההיבט המעניש מתחלף בהיבט מחנך ומנחה (שפלר.)2006 ,
גישת ההיענות לאתיקה ( )compliance approachמדגישה את האיום בגילוי ואת
הענישה ,כדי לנתב את ההתנהגות לכיוונים חוקיים רצויים .גישה זו מבוססת על
ההנחה שלפיה פרטים נמנעים מפעולה ,כדי לחמוק מהמצב שבו יהיה צורך להפעיל
נגדם סנקציות חוקיות .בגישה זו כללי הקוד האתי מונעים התנהגות שאיננה רצויה.
גישת היושר הארגוני מושתתת על תפיסת השליטה העצמית (.)self-governance
על פי גישה זו קוד אתי מעניק חיים לערכים המנחים את הארגון ויוצר סביבה תומכת
בין העובדים .הצורך לציית לחוק נתפס יותר כהיבט חיובי של החיים הארגוניים
מאשר כאילוף לא רצוי הנכפה על ידי גורמים חיצוניים .גישת היושר הארגוני
מאופיינת בקידום ההתנהגות הרצויה ( .)Lindsay, 1996; Paine, 1994ניסוח חיובי
יכול גם לסייע בשימוש בקוד כהבטחת מנגנון בקרה פנימי של הפרופסיה וחבריה
אשר לעמידה בסטנדרטים אתיים (כפיר ,שמאי וקינן ;2001 ,לוין.)1981 ,
4.ניסוח המייצג את אופי המקצוע :הקוד ייצג את אופי מקצוע ההוראה ויתייחס
למאפיינים ייחודיים של ההוראה ,שכן ככל שמטשטש הגבול בין כללי התנהגות
מקצועיים לבין כללי משמעת או חוקים כלליים ,מעמדו של המקצוע שבכלליו
עוסקים יורד (כרמי.)2003 ,
5.ניסוח הכולל את זכויות הפרט ,החברה והמקצוע :בניסוח הקוד יעוגנו זכויות הפרט,
התלמיד וההורה ,שכן הפרט זכאי לקבל את השירות הטוב ביותר מאנשי המקצוע.
אנשי המקצוע אינם רשאים לפגוע בזכויות הפרט ומוטל עליהם להקפיד על מתן
שירות בתחומים שבהם הם מומחים ( .)House, 1990כמו כן צריך לעגן בקוד האתי
את טובת הכלל .להוראה יש תפקיד חברתי מובהק .בהיעדר אידאולוגיה חברתית
המניחה את טובת הזולת כנר לרגליה ,לעיתים תימצא סתירה בין עיקרון זכויות
הפרט לבין עיקרון טובת הכלל (כפיר ,שמאי וקינן .)2001 ,הקוד האתי יעגן אף
את זכויות הפרופסיה והפרופסיונליים כדי לשמר את מעמדם ואף להעלותו .בצד
עקרונות שמירת זכויות הפרט וטובת הזולת מוגדרות חובות הפרופסיונל כלפי
עמיתיו וכלפי הפרופסיה עצמה .תפקיד הקוד האתי הוא להציב מערכת משולבת
של כללים המגינים בו-זמנית על אנשי המקצוע ועל מקבלי השירות (אמיר;2000 ,
שפלר.)2006 ,
6.ניסוח הכולל את כל הדרישות הפרופסיונליות שנכתבו בארבע ההצעות
הקודמות :הקוד האתי המוצע יכלול ,אם כי בקצרה ובתמציתיות ,את כל הדרישות
הפרופסיונליות שהופיעו בארבע ההצעות הקודמות ,כדי לעגן בדגם החדש את כל
הדרישות שהופיעו במסכמים הקודמים .כמו כן ,כל הערכים שנחשפו כעומדים
בבסיס המסמכים הקודמים יוזכרו בפתיח המסמך.
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דגם הקוד האתי המוצע
מבוא
הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה מושתת על ערכים אתיים ועל ערכים מקצועיים.
הערכים האתיים כוללים :ערכים הומניסטיים-כלליים ,ערכים קהילתיים-חברתיים
וערכים מצפוניים-אישיים .הערכים המקצועיים כוללים :ערכים כלל-מקצועיים וערכים
ספציפיים למקצוע ההוראה .להלן פירוט הערכים שעליהם מושתת הקוד האתי ,והם
מהווים את התשתית הערכית להתנהגות אנשי חינוך והוראה.
1.ערכים אתיים
 1.1ערכים הומניסטיים-כלליים :כבוד האדם ,שוויון ,שלום הילד ,זכויות הילד,
מימוש עצמי ,חירות המחשבה ,הצלת הנרדף ,דמוקרטיה ,הומניזם ,שלום,
סובלנות וסולידריות.
 1.2ערכים קהילתיים-חברתיים :השתלבות בחברה ,פיתוח גישה תרבותית ,הנחלת
מורשת ,נאמנות למדינה ,כיבוד הורים וסמכות הורית.
 1.3ערכים מצפוניים-אישיים :יושר ,שמירת סודיות ,אחריות ,אחריותיות ,אמינות,
מוסריות ונאמנות.
2.ערכים מקצועיים
 2.1ערכים כלל-מקצועיים :חופש ההתאגדות ,זכויות העובד ,אחריות מקצועית
וכבוד המקצוע.
 2.2ערכי מקצוע ההוראה :מעמד המורה ,ההוראה כפרופסיה ,הקניית דעת,
חשיבה פדגוגית ,קידום החינוך ,פיתוח כושרי למידה ,התמקצעות בחינוך,
עבודת צוות ,קליטת מורים חדשים ,שליטה בידע עדכני ,מוסר עבודה ,חובת
דיווח ,לשון נקייה ,רפלקטיביות בחינוך ,יצירתיות בחינוך ופתיחות בחינוך.
כללי ההתנהגות

הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה בישראל מפרט את כללי ההתנהגות ,המבוססים על
הדרישות הפרופסיונליות ,שנכתבו בארבע ההצעות של קוד אתי .כללי ההתנהגות
מובאים בניסוח מתומצת ומקוצר ,והם ממוקדים בתשעה ערכים מרכזיים :כבוד האדם
וזכויות התלמידים ,הקניית דעת ופיתוח כישורים ,מקצועיות ,יצירתיות ,יושר ומוסר
עבודה ,אחריות ואחריותיות ,עבודת צוות ,כבוד המקצוע ונאמנות חברתית .להלן פירוט
כללי ההתנהגות.
3.כבוד האדם וזכויות התלמידים
 3.1להתייחס בשוויונית לתלמידים ,להורים ולעמיתים ,ללא אפליה או משוא פנים.
 3.2להתייחס בכבוד לתלמידים ,להוריהם ולעמיתים.
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

לשמור על סודיות המידע הקשור בעבודת ההוראה.
לדאוג להצלחת כל התלמידים ולקדם תלמידים מתקשים.
לגלות אכפתיות ,רגישות והקשבה לצרכיו הייחודיים או למצוקותיו של כל
תלמיד ותלמידה ולסייע להם.
לקדם את התפתחותם ורווחתם של התלמידים.
לדרוש מהתלמידים להתייחס בכבוד לחבריהם ,להוריהם ,למוריהם ולזולתם.

4.הקניית דעת ופיתוח כישורים
 4.1להנחיל לתלמידים דעת ודרכי קניית ידע.
 4.1לפתח בתלמידים כישורי חשיבה וכישורי חיים.
 4.1להנחיל לתלמידים מידות טובות וערכים.
 4.1לטפח בתלמידים את כושר "הבחירה בטוב".
5.מקצועיות
 5.1לשלוט בתחום הדעת ובהוראתו.
 5.1לתכנן את ההוראה ,לארגנה ולגוון בדרכי הוראה ,למידה והערכה.
 5.1לבצע את המשימות המקצועיות ,הפדגוגיות והחינוכיות ביעילות.
 5.1להשתתף במסגרות של תהליכי פיתוח מקצועי וליישם את הנלמד.
 5.1לבצע תהליכי הערכת לומדים על פי שיקולים מקצועיים בלבד.
 5.1להשתמש בשפה תקינה ומקצועית.
 5.1לשלוט בטכנולוגיות מחשוב ותקשוב.
 5.1לבסס את ההוראה על תהליכים רפלקטיביים של המעשה החינוכי.
6.יצירתיות
 6.1לגלות יוזמה בתחומי העשייה החינוכית.
 6.1לטפח את הסביבה הלימודית.
 6.1ליצור מעורבות של תלמידים בלמידה ובהבניית נורמות התנהגות.
 6.1לעודד מעורבות ושיתוף פעולה של הורים.
7.יושר ומוסר עבודה
 7.1להקפיד על שמירת נוהלי המוסד החינוכי.
 7.1לדייק בזמנים ולהקפיד על מוסר עבודה.
 7.1להזדהות עם תפיסת תפקיד המורים כמחנכים.
 7.1להתמסר לעבודת ההוראה ולשמש דוגמה אישית לתלמידים.
 7.1להשתמש בידע בתבונה ומתוך יושר אינטלקטואלי.
 7.1להקפיד על דיווחי אמת להנהלת המוסד החינוכי.
 7.1לנצל את המעמד ואת הסמכות לטובת החינוך בלבד.
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8.אחריות ואחריותיות
 8.1להיות אחראי למעשה ההוראה ולבקרת איכות מתמדת.
 8.1להיות אחראי על שלום התלמידים וביטחונם ,לרבות בפלטפורמות
הדיגיטליות וברשתות החברתיות.
 8.1לתת לכל תלמיד ותלמידה משוב שיטתי על מצבם הלימודי והחברתי.
 8.1לדווח להורים באופן שיטתי על המצב הלימודי והחברתי של ילדיהם.
 8.1לטפל בבעיות משמעת מתוך מודעות לכבוד התלמידים ,חובותיהם וזכויותיהם.
 8.1לדווח לגורמים המוסמכים על הצטרפות להוראה של מי שידוע כלא מתאים.
 8.1לשתף תלמידים במחקר או בניסוי אך ורק לאחר קבלת אישור מוסמך.
 8.1לשמור על יחסי מורים-תלמידים נורמטיביים.
9.עבודת צוות
 9.1לשתף פעולה עם העמיתים בצוות.
 9.1לסייע בקליטתם ובהשתלבותם של עובדי הוראה חדשים.
 9.1לבסס תרבות עבודה מוסדית המאופיינת בשיתופיות ובהפריה הדדית.
 9.1להשתלב בפעילויות המוסד החינוכי.
 9.1לעבוד בשיתוף פעולה עם גורמי סיוע כמו יועצים ,פסיכולוגים וכיוצא באלה.
10.כבוד המקצוע
 10.1לשמור על כבוד מקצוע ההוראה.
 10.1לשמור על כבוד המוסד החינוכי.
 10.1להופיע בלבוש הולם.
 10.1לסייע במניעת פגיעה כלשהי באנשי חינוך והוראה.
11.נאמנות חברתית
 11.1להיות נאמן למטרות החינוך ,להוראות משרד החינוך ולמוסדות המדינה.
 11.1לקדם ערכי מורשת יהודית ותרבות העמים ולבססם.
 11.1ליישם את ה"אני מאמין" המוסדי.

קוד אתי :חינוך לאתיקה מקצועית
אתיקה מקצועית אינה עוסקת בשאלות של מוסר ואורחות התנהגות ,אלא באורחות
התנהגות מקצועית .חשיבה אתית היא אינה חשיבה מוסרית גרידא ,אלא היא חשיבה
מקצועית-מוסרית ,והתמודדות מתמדת עם דילמות ועם התנגשויות מקצועיות שאין
להן פתרונות קלים .החשיבה האתית משקפת את מוסר הנאמנות לערכים של עבודה
מקצועית ברמה הגבוהה ביותר .אם כן ,כיצד מטמיעים אתיקה מקצועית בכלל ואתיקה
מקצועית בחינוך והוראה בפרט? שפלר ( )2006סבור ,כי לחשיבה אתית ,בראש
ובראשונה ,מחנכים :מראים ,מצביעים ,מאירים ,מפנים תשומת לב ,מעירים ומכוונים.

 22׀ אסופת קודים בנושא אתיקה של אנשי חינוך והוראה

בתחום המקצועי החינוך לחשיבה אתית בארגון ניכר בכל התנסויות העבודה היום-
יומיות .על אנשי המקצוע הבכירים להיות ערים יותר להיבטים אתיים בעבודה המקצועית
ולהצביע עליהם לא פחות בקפדנות משהם עושים כך בתחומים המקצועיים המובהקים,
זאת כיוון שחשיבה אתית נוגעת באופן ברור לחשיבה מקצועית .דרך אחרת לחינוך
למחשבה אתית היא באמצעות כנסים מקצועיים וימי עיון .באמצעות ערוץ פעילות זה
אפשר להגביר את תשומת הלב לאימוץ החשיבה האתית בעשייה המקצועית .יש לטפח
את ההשכלה ואת הידע בתחומי אתיקה :להכיר את כללי האתיקה המקצועית ,ללמוד
את החוקים הרלוונטיים לעבודה המקצועית ולהתמודד עם הקונפליקטים האפשריים
ביניהם ,זאת כדי לשלבם בתהליכי העבודה המקצועית .אפשר ללמד את כל הידע הזה
במכללות ,באוניברסיטאות ,בהשתלמויות ובקורסים .גם לוועדות אתיקה מקצועיות,
לכשיוקמו ,יהיה תפקיד חינוכי .בצד פעילותן כגורם שדן בתלונות ,עליהן להפוך את
נושאי התלונות לחומרים לימודיים ,באמצעות פרסום מקצועי נאות ואתי של נושאים
שעלו לדיון (אדם ;2009 ,שפלר.)2006 ,
הסיבות להיעדר קשר גלוי בין תהליך ההכשרה להוראה ותהליך ההתמחות והכניסה
להוראה לבין הנחלתו של קוד אתי פרופסיונלי ,יכולות להיות מגוונות )1( :העובדה
שעדיין אין במערכת קוד אתי מחייב ,אלא רק ארבע הצעות; ( )2מורכבות הניסוח של
חלק מהסעיפים (בעיקר במסמכי הדור הראשון); ( )3ייתכן שהקוד האתי נתפס כתקנון
התנהגותי למורים בפועל ולא כמסמך שיש לו השפעה גם על תהליכי ההכשרה והליווי
בכניסה למקצוע; ( )4המורכבות של מקצוע ההוראה ותדמיתו בחברה ,ייתכן כי הן הביאו
אנשי פרופסיה ומכשירי מורים להימנע מלהביא בפני מורים עוד הגבלות ודרישות
ולאפשר לאנשי החינוך וההוראה לעצב לעצמם מחויבויות פרופסיונליות אישיות.
המלצות מעשיות להטמעת נושא הקוד האתי בתהליכי ההכשרה והכניסה להוראה:
1.להסדיר קוד אתי מחייב לאנשי חינוך והוראה .בניסוח הקוד החדש צריך להיות פן
ערכי גלוי.
2.לקבוע כי במהלך ההכשרה להוראה יתווסף באשכול לימודי החינוך קורס בנושא:
אתיקה מקצועית לעובדי הוראה.
3.לקבוע נוהל מחייב שעל פיו כל המתמחים וכל המורים החדשים יכירו את הקוד
האתי של המקצוע.
4.בסדנאות ההתמחות ,לצד תהליכי התמיכה במתמחים והעצמתם ,יילמד פרק חובה
בנושא אתיקה מקצועית של מורים.
5.הקורס למורים חדשים (לאחר שנת ההתמחות) ,במסגרת חובת הפיתוח המקצועי
של עובדי הוראה ,יהיה מושתת על הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה.
6.בקורסים להכשרת חונכים ומלווים יילמד פרק בנושא אתיקה מקצועית.
7.בקורסים להכשרת המנהלים בישראל יילמד פרק בנושא אתיקה מקצועית.
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לסיכום ,אין די בניסוח קוד אתי ,ואפילו לא בפרסומו או בהצגתו בפומבי ,אלא יש
לדאוג כי חברי הפרופסיה יכירו את הקוד האתי היכרות פעילה ,וכי הוא יוטמע בתוך
עבודתם היום-יומית ,כבר בתהליך הכשרתם (אדם .)2008 ,תהליך זה חשוב שכן לקוד
אתי יש תפקיד חינוכי ,מעבר לתפקידו האופרטיבי-המעשי ,הן עבור חברי פרופסיה
ותיקים ,הן עבור חברי פרופסיה חדשים הן עבור חברי פרופסיה הנכנסים למערכת
החינוך (אמיר.)2000 ,
חינוך טוב פירושו מורים טובים (אדלר ,אריאב ,דר ,כפיר )2001 ,ואיך נעשים "מורים
טובים"? אחת הדרכים ,ללא ספק ,היא יישום אפקטיבי ומעשי של קוד אתי לאנשי חינוך
והוראה ,עד שהאידיאל המעשי של ההתנהגות המקצועית יהפוך נחלת הכלל.

מקורות
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ירושלים ,כסלו תש"ם
דצמבר 1979

הצעה לעקרונות אתיקה מקצועית לעובדי הוראה בישראל
1.מבוא
	1 .1לאחר שמיעת עדויות ,ביניהן של נציגי הסתדרות המורים וארגון המורים העל
יסודיים ,ולאחר דיונים ממצים בנושא ,הגיעה הוועדה לכלל מסקנה ,כי מן הראוי
לעצב "קודקס" של אתיקה מקצועית שיחייב את כלל עובדי-ההוראה בישראל,
כמקובל לגבי המקצועות החופשיים הקלאסיים :עריכת דין ,רפואה ,עיתונאות.
	1 .2היתרונות הבולטים לעין ,בניסוחו ובהחלתו של "קודקס" כזה ,הינם ,לדעת חברי
הוועדה:
 .אהבטחת מידה גדולה יותר של אוטונומיה לארגוני המורים היציגים בניהול
ענייני המורים.
 .בהבטחת מידה גוברת של אמון ,מצד המורים ,במגמה להבטיח את זכויותיהם
ולקבוע את חובותיהם המקצועיות ,לאור הוראות ברורות וחד-משמעיות
המוגדרות בחוק.
 .גחיזוק מובהק של מעמד ההוראה כמקצוע חופשי ,כפרופסיה ,הנהנה
ממעמד סטטוטורי ומיוקרה ציבורית.
 .דהעלאת הרמה המוסרית של מקצוע ההוראה על ידי גיבוש נורמות
התנהגות אתיות מחייבות.
	1 .3ההצעה מתחלקת לחמשת הפרקים המהותיים ולנהלים כדלקמן:
 .אחובות יסוד של עובד ההוראה.
 .בחובות המורה כלפי תלמידיו.
 .גחובות המורה כלפי עמיתיו-למקצוע.
 .דחובות המורה כלפי הורי תלמידיו.
 .המוסדות לענייני אתיקה מקצועית ושיפוט משמעתי.
	1 .4ההצעה כוללת עקרונות יסוד בלבד .ניתן כמובן להרחיב ולפתח כמה מהם ,במידת
הצורך.
*

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/PituachMiktzoai/KodEti.htm
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קוד אתי – הצעת ועדת עציוני (*)1979
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2.חובות יסוד של עובד הוראה
	2 .1עובד הוראה ישמור על כבוד מקצוע הוראה ,ויימנע מכל מעשה או מחדל העלול
לפגוע בכבוד המקצוע ובטוהר העבודה החינוכית.
	2 .2עובד הוראה ימלא את חובותיו המקצועיות הפדגוגיות ,כשהוא מונחה בכל
שלבי עבודתו על ידי מטרות החינוך ,כפי שהן מוגדרות בחוק חינוך ממלכתי,
תשי"ג ;1953-וזאת – מתוך נאמנות למדינת ישראל ולחוקיה.
	2 .3עובד הוראה יפעל במסגרת הסכויות והחובות המקצועיות הנקבעות מפעם
לפעם ,לגבי נושאי התפקידים השונים על ידי משרד החינוך והתרבות ,בתיאום עם
המוסדות המוסמכים של ארגוני המורים היציגים.
	2 .4עובד הוראה ינהג בכבוד ובנאמנות כלפי תלמידיו ,כלפי הוריהם ,כלפי עמיתיו
למקצוע וכלפי מוסד החינוך שבו הוא מועסק ,כשלנגד עיניו – טובת החינוך בלבד.
	2 .5עובד הוראה ישקוד בהתמדה על העלאת כושרו המקצועי–הפדגוגי ועל רמתו
המוסרית במגמה לעורר אמון גדל והולך בעשייתו החינוכית ובמוסד החינוכי
שבו הוא פועל  ,מצד תלמידים ,מצד הוריהם ,מצד עמיתיו למקצוע ,מצד רשויות
החינוך ומצד הציבור הרחב.
	2 .6עובד הוראה יימנע מלהטיל משימות פרופסיונליות על אנשים שלא הוכשרו לכך,
ויימנע מלתמוך בהצטרפות למקצוע ההוראה של אדם המוכר כבלתי מתאים
מבחינת הכשרתו ,או שאינו ראוי לכך מטעמים רלבנטים אחרים.
	2 .7עובד הוראה ישתמש בחומרי ההוראה שברשותו ,ובמקורות הספרות וממצאי
המחקר המדעי והחינוכי שהוא מביא לפני ותלמידיו ,ביושר אינטלקטואלי ראוי
לשמו ,וללא פרשנות מעוותת.
	2 .8עובד הוראה יקדיש את מלוא הזמן הדרוש לביצוע נאות ויעיל של משימותיו
המקצועיות-הפדגוגיות וישקוד לפתח יוזמה חינוכית בתחומי הכשרתו והתמחותו,
ככל שהדבר ניתן ,תוך כדי שמירה על חובותיו הפרופסיונאליות והאתיות.
 2.9א .עובד הוראה יימנע ככל יכולתו מאיחורים וחיסורים ,ויחתור לשמש מופת
חינוכי לתלמידיו בהקפדתו על דיוק בהופעה בזמן – הן בשיעורים והן בפעולות
חינוכיות אחרות.
ב .עובד הוראה יקפיד על החזרת עבודות ,מבחנים ומבדקים שקיבל לידיו מוקדם
ככל האפשר ,לתלמידיו או לממונים עליו ,הכול לפי העניין .איחור יתר בהחזרת
חומר זה ,גורם עוול בלתי-מוצדק לתלמידים ומשבש את העבודה החינוכית
התקינה.
ג .עובד הוראה יימנע מדיווח כוזב על איחורים ,היעדרויות במשך שעות העבודה
או חיסורים.
ד .להיעדרות מוצדקת מבית הספר תיחשב היעדרות עקב מחלה ,עקב שירות
מילואים ,או בגין סיבות אישיות או משפחתיות מיוחדות ,שאותן יביא עובד
הוראה ,בהזדמנות הראשונה האפשרית לידיעת הממונים עליו.
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3.חובות המורה כלפי תלמידיו
	3 .1מורה יתייחס לכל תלמיד בכבוד ,בהגינות וביושר ,כאשר עקרונות פדגוגיים
ושיקולים מקצועיים לגיטימיים הם נר לרגליו.
	3 .2מורה יימנע בכל כוחו מכל אפליה שהיא ,לרעה או לטובה ,של תלמיד או של
קבוצת תלמידים ,מטעמי לאום ,דת גזע ,מין מוצא או השקפה פוליטית ,או מטעם
בלתי רלבנטי אחר כלשהו.
	3 .3בכפוף לאמור בסעיף  2לפרק זה ,יתחשב מורה בצרכים האינדיבידואליים של
תלמיד או של קבוצת תלמידים – צרכים שיונחו בלעדית על-ידי שיקולים פדגוגיים
טהורים.
	3 .4מורה יימנע מכל פגיעה שהיא – בהתנהגות ובדיבור כאחת – בכבודו של תלמיד,
במבטאו ,במנהגיו ,ובמסורתו ,ובכל ייחוד תרבותי אחר המאפיין אותו.
	3 .5מורה יימנע ככל יכולתו מהלבנת פני תלמיד או קבוצת תלמידים בכל נסיבות שהן.
	3 .6מורה יימנע מכל משוא פנים ביחסיו לתלמיד או לקבוצת תלמידים ,וישקוד
בהתמדה ובעירנות על כך ,ששוויון וצדק כלפי תלמידיו ייראו ולא רק ייעשו.
	3 .7לא ינצל מורה תלמיד או קבוצת תלמידים לשם קבלת טובת-הנאה מהם ,גלויה או
סמויה ,אגב התייחסות פרופסיונלית אליהם.
	3 .8מורה יכבד את זכות-היסוד של כל תלמיד לקבל מידע מלא ומהימן על מצבו
בלימודים ובחברה ,אם במישרין ,באמצעות הוריו או אפוטרופסיו.
 3.9א .מורה מחוייב בשמירת סודיות המידע שהגיע לידיו תוך כדי עבודתו ועקב
עבודתו ,על התלמיד ,הוריו או משפחו בכלל ,בכל תחום שהוא .ואין הוא רשאי
למסור מידע שהגיע לידיו בתוקף עבודתו החינוכית ,אלא לאנשים ולמוסדות
המוסמכים בלבד.
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ה .עובד הוראה שהיעדרותו המוצדקת גרמה להפסד בלימודי תלמידיו ,יעשה
כמיטב יכולתו להשלמת החסר ,כפי הצורך ,תמורת תשלום.
	2 .10עובד הוראה יימנע מלנצל לרעה ,בכל דרך שהיא ,זמן שהוכר לו כחופשת מחלה
או כחופשת השתלמות ,או כל חופשה אחרת שהוענקה לו.
2 .11עובד הוראה ימלא חובותיו המקצועיות-הפדגוגיות כלפי מוסד החינוך שבו הוא
מועסק ,כלפי תלמידיו וכלפי עמיתיו למקצוע – במסירות ,ביושר ובנאמנות מרבית
וזאת  -כאשר לנגד עיניו טובת התלמידים ,מחד גיסא ,וטובת החינוך ,כפי הבנתו
ולפי מיטב מצפונו ,מאידך גיסא.
	2 .12עובד הוראה יימנע מכל פעילות או עיסוק שאינם הולמים את כבוד מקצוע
ההוראה.
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ב .בעיות פרטיות ומשפחתיות של תלמיד לא ישמשו נושא לדיון בן מורה לבין
עמיתיו-למקצוע ,בן כותלי בית הספר.
	3 .10מורה אחראי ,מוסרית ומעשית ,וככל שהדבר תלוי בו ובשיקוליו ,לשלום תלמידיו
ולביטחונם ,בכל זמן היותם נתונים למרותו; הן בין כותלי בית-ספר והן כאשר
הם נמצאים מחוצה לו ,במסגרת מילוי משימה משותפת ,טיול או מסע ,בהשגחת
המורה ובאחריותו.
3 .11מורה לא יניח את תלמידיו ,כולם או חלקם ,לבדם ולנפשם ,בנסיבות של מצוקה או
סכנה משותפת ,עליו לראות עצמו קברניטה של ספינה ,שאינו נוטש אותה בשעת
סכנה ,בטרם עזב אותה אחרון הנוסעים.
	3 .12מורה יגן על תלמיד או על קבוצת תלמידים ,הנתונים להשגחתו ,מפני פגיעה או
עלבון מצד תלמיד או קבוצת תלמידים אחרים ,בני אותה כיתה או בני כיתות או
מוסדות אחרים.
	3 .13מורה ירגיל עצמו בלשון נקייה ,תרתי משמע ,הן במהלך עבודתו עם תלמידיו והן
במגעיו עם עמיתיו-למקצוע.
	3 .14מורה יימנע מלקבל מתלמיד או מקבוצת תלמידים ,או מהוריהם ,מתנה הניתנת
לו בצורה אינדיבידואלית ,כפיצוי על עבודתו החינוכית ,מעבר לביטויי הוקרה
סמליים המקובלים בחברה תרבותית.
	3 .15לא יקיים מורה עם תלמיד או קבוצת תלמידים יחסים אישיים קרובים מדי ,כל
אימת שהיחסים הללו חורגים או עלולים לחרוג מעבר למקובל  -מבחינה חינוכית,
ומעבר למותר – מבחינה מוסרית; הכול לפי העניין והנסיבות.
	3 .16לא ייתן מורה שיעורים פרטיים בשכר לתלמיד או לתלמידים בכיתתו ,או לתלמידי
המוסד החינוכי שבו הוא עוסק ,אלא לפי בקשת מנהל המוסד או על פי המלצתו.
	3 .17לא ימליץ מורה ,מנהל או מפקח ,לפני תלמיד או תלמידים שבהשגחתו ,שבהנהלתו
או שבפיקוחו ,או לפני מורים שבהנחייתו ,שבהנהלתו או שבפיקוחו ,על רכישת
ספרי עזר ,ספרי לימוד או מכשירי עזר לימודיים אחרים ,אם כרוכה בדבר תועלת
חומרית לעצמו או לבני משפחתו ,אלא באישורה בכתב של המועצה הפדגוגית של
המוסד שבו הוא משמש כמורה.
	3 .18במתן הערכה על עבודת תלמיד ובמתן ציונים על הישגיו הלימודיים ,הספורטיביים,
החברתיים או האחרים ,לא יושפע מורה מלחצי הורים או מלחצי גורמים חוץ-
פדגוגיים אחרים כלשהם.
	3 .19במתן הערכותיו וציוניו ,יונחה המורה בלעדית על-ידי שיקולים מקצועיים טהורים
ועל-ידי מצפונו החינוכי.
	3 .20לא ישתמש מורה בביטויים עולבים כלפי מדינת ישראל ,משטרה או מוסדותיה,
או בביטויים שיש בהם כדי לפגוע באחת העדות ,הדתות או הקבוצות האתניות,
המהוות חלק מאוכלוסיית מדינת-ישראל.
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4.חובות מורה כלפי עמיתיו-למקצוע
	4 .1מורה יימנע ככל יכולתו מפגיעה ,בכתב או בעל-פה ,בשמו או בכבודו של עמית
למקצוע ,באותו מוסד שבו הוא מועסק או מחוצה לו.
	4 .2מורה יימנע ככל יכולתו מפגיעה בכבוד המוסד שבו הוא מועסק או בכבוד מערכת
החינוך בכללותה ,שכבודה – כבודו ובקלונם – קלון לו.
	4 .3מורה ישקוד על שיתוף פעולה עם עמיתיו למקצוע במישור המקצועי-פדגוגי,
ויעמיד לרשותם ,או לרשות המוסד שבו הוא מועסק ,את עצתו וניסיונו ,חומרי
עזר ,מקורות-ספרות וממצאי-מחקר ,שהגיעו לידיו ,ושיש בהם כדי לקדם את
העבודה החינוכית במוסד ,בדרך כלשהי.
	4 .4מורה יימנע מלהביא לידיעת הרבים פרטים אישיים אינטימיים הנוגעים לעמית
למקצוע ,שהגיעו לידיעתו תוך כדי עבודתו במוסד ,אם ממקורות–פנים ואם
ממקורות-חוץ.
	4 .5מורה יימנע ככל האפשר מלהשתמש במעמדו במערכת לשם הפעלת לחץ בלתי-
הוגן על עמיתיו למקצוע בשעת קבל החלטות מקצועיות-פדגוגיות.
	4 .6מורה יימנע מתחרות מקצועית בלתי-הוגנת עם עמיתיו-למקצוע ,ויחתור לכוון
את שאיפותיו ושאפתנותו הלגיטימית לאפיק חיובי ויוצר ,ככל האפשר.
5.חובת המורה כלפי הורי תלמידיו
	5 .1מורה יתייחס בכבוד ,בשיוויון ובלא משוא פנים ,להורים של תלמידיו – ללא הבדל
רמת השכלה ,מעמד חברתי או כלכלי ,וללא הבדל עדה או מוצא.
	5 .2מורה יחזק בכל תלמיד מתלמידיו את יחס הכבוד להוריו ,וישקוד לטפח בקרב
תלמידיו את הערך של כיבוד אב ואם ,כאחד הערכים החינוכיים והמוסריים
הנעלים ביותר ,שניתן וגם ראוי להגשימו יום-יום ושעה-שעה.
	5 .3מורה חייב בדיווח נאמן ושיטתי להורי תלמידיו על מצבם הלימודי והחברתי של
בניהם בבית-הספר.
	5 .4מורה מחויב בשמירת סודיות מלאה על פרטים אישיים ואינטימיים מחיי ההורים
או המשפחה של תלמיד ,שהגיעו לידיו בתוקף ותוך כדי עבודתו החינוכית במוסד.
	5 .5מורה יימנע מלחץ בלתי הוגן על הורים למטרה כלשהי ,ויקפיד להבחין בבירור בין
טובת התלמיד לבין שיקולי יוקרה או שיקולים פסולים אחרים.
	5 .6מורה יזהיר עצמו בהתמדה מפני כניעה ללחץ של הורים בענייני הערכות וציונים
לבנם או לבתם ,ויראה עצמו מונחה בלעדית על ידי שיקולים פדגוגיים ומצפונו
החינוכי בלבד.

קודים אתיים מישראל

	3 .21לא ישתמש מורה במעמדו כמורה לשם הפעלת לחץ או השפעה פוליטיים על
תלמידיו.
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	5 .7מורה יימנע מניהול עסקים עם הורה של תלמיד ,כל אימת שהדבר עלול להטיל
חשד של משוא-פנים ואפליה לטובה כלפי אותו תלמיד.

6.מוסדות לענייני אתיקה מקצועית ושיפוט משמעתי
	6 .1עקרונות האתיקה המקצועית הכלולים בתקנון זה ,יחייבו ,לאחר אישורם על-ידי
המוסדות המוסמכים של ארגוני המורים ,את כל החברים בארגונים אלה.
	6 .2ארגוני המורים ,בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות ,יחתרו לעגן בחוק את
הוראותיו של תקנון זה ,לאחר שיאושר על ידיהם ,ויקימו מוסדות משותפים
ליישום תקנון-האתיקה המוצע בזה.
	6 .3הארץ תחולק לאזורים לעניין זה .בכל איזור תיבחר על-ידי המוסדות המקומיים
של ארגוני-המורים ,ועדה אזורית לאתיקה מקצועית ,שבה יהיו מיוצגים ציבור
המורים ,ציבור המנהלים ,ציבור המדריכים והמפקחים ,ומשרד החינוך והתרבות
או הבעלות ,ועדות אלה תעסוקנה בבעיות של אי-תקינות במילוי תפקיד ,במקרים
של התנהגות בלתי-הולמת של עובדי-הוראה ,ובהפרות ספציפיות של הוראות
תקנון האתיקה המקצועית ,המוצע בזה.
	6 .4כמו כן יוקמו ועדות מחוזיות ,שידונו בשאלות אתיקה מקצועית שמועברות
אליהן מן הוועדות האזוריות; וכמו כן ,תוקם ועדה ארצית שתדון בשאלות אתיקה
שיועברו אליה ,להכרעה ,מן הוועדות מחוזיות – הכל לפי נוהל סדרי-דין שייקבעו
בכללים.
 6.5א .יוקמו בתי-דין משמעתיים מחוזיים ובתי-דין משמעתי ארצי ,שיהוו מוסדות-
שיפוט של ארגוני-המורים ,ושידונו בעבירות–משמעת של עובדי-הוראה
כדלקמן:
 .1הפרת אותן הוראות מהוראות תקנון זה שארגוני-המורים יגדירו אותן
כהוראות משמעת.
 .2כל מעשה או מחדל אחר שאינו הולם את מקצוע ההוראה.
 .3התנהגות שיש עימה קלון.
ב .ועדות האתיקה ,ובעיקר ועדת האתיקה הארצית ,וכן בתי-הדין המשמעתיים,
יגבשו בהדרגה דפוסים לקביעת טיבם ומהותם של המעשים או המחדלים
שייחשבו לאלה שאינם הולמים את מקצוע ההוראה.
	6 .6ועד המורים המרכזי וכן הוועד המחוזי (להלן :קובל) רשאים להגיש קובלנה לבית-
דין משמעתי בשל עבירת משמעת ,בין ביוזמתם ובין על-פי תלונת אדם אחר; קובל
רשאי למנות אדם – דרך-כלל או לעניין מסוים – כדי לייצגו ולטעון בשמו בכל הליך
לפי פרק זה.
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קודים אתיים מישראל

	6 .7הדיון בעבירת משמעת יהיה לפני בית-הדין המשמעתי המחוזי ,של המחוז
שבתחומו נמצא מקום עבודתו העיקרי של עובד ההוראה הנאשם .אולם ,יושב-
ראש בית-הדין המשמעתי הארצי רשאי ,לפי בקשת הקובל ,או הנאשם ,להורות
על העברת הדיון לבית-הדין המשמעתי של מחוז אחר.
	6 .8בית-דין משמעתי ,בדונו בעבירת משמעת ,יהיה מוסמך:
א .להשיג כל עדות ,בין בכתב ובין בעל פה ,ולחקור עדים.
ב .לדרוש מכל אדם המוסר עדות ,בין בכתב ובין בעל-פה ,למסור עדותו בשבועה
או בהן-צדק ,כפי שאפשר היה לדרוש זאת ממנו אילו העיד בבית-משפט.
ג .להזמין כל אדם הנמצא בישראל להתייצב בפני בית-הדין ולהעיד או להגיש כל
מסמך שברשותו ,פרט לאותם מקרים שמן הדין לפוטרו מכך.
ד .לפסוק לאדם שהתייצב לפני בית הדין כל סכום סביר שהוציא ,לדעת בית
הדין ,עקב התייצבותו.
ה .לתת צו הכופה אדם שלא להתייצב לאחר שהוזמן כדין ,ולא הצטדק להנחת
דעת בית-הדין ,להתייצב לפני בית-הדין ולשלם את ההוצאות שנגרמו עקב
סירובו לציית להזמנה או עקב הבאתו בכפייה.
ו .לקנוס בסכום שייקבע ,אדם שהוזמן ולא התייצב או סירב להעיד או להגיש
מסמך ,ולא הצטדק להנחת דעת בית-הדין.
	6 .9בית-דין משמעתי רשאי ,מטעמים מיוחדים שיפרט בהחלטתו ,לקבל ראיה אף אם
לא היתה כשרה להתקבל בבית המשפט.
	6 .10העונשים שבית-דין משמעתי מוסמך להטיל על עובד הוראה שנאשם והורשע
בשל עבירת-משמעת ,הן כדלקמן:
א .אזהרה.
ב .נזיפה.
ג .השעיה לתקופה קצובה ,שלא תעלה על שלוש שנים.
ד .הוצאה מארגון המורים שהנאשם משתייך אליו.
6 .11בית-דין משמעתי רשאי:
א .להרשיע נאשם שהורשע בשל עבירת משמעת ולא להטיל עליו עונש.
ב .לחייב נאשם שהורשע בתשלום הוצאות המשפט למדינה ,לארגון המורים
שאליו הוא משתייך ,ולמתלונן (או לקובל) ,בסכום שייקבע בית-הדין.
ג .לחייב נאשם שהורשע בשל עבירה הקשורה בקבלת כספים בצורה הנוגדת את
כללי האתיקה המקצועית וכנסיבות המהוות עבירת משמעת – בהחזרת אותם
כספים לזכאי להם ,כולם או מקצתם.
ד .לחייב נאשם שהורשע ,בשתלום פיצויים למתלונן ,או לאדם שניזוק על-ידי
העבירה ,בסכום שלא יעלה על ________ לירות ישראליות .חיוב כזה אינו
פוטר מאחריות לנזיקין לפי כל דין אחר.
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ה .לצוות על פרסום פסק-הדין ,כולו או מקצתו ,בציון שמו של עובד ההוראה
הנאשם או בלי ציון שמו ,הכל לפי שיקבע בית-הדין.
	6 .12על פסק-דינו של בית-דין משמעתי מחוזי ,רשאים הנאשם והקובל לערער לפני
בית-הדין המשמעתי הארצי.
	6 .13על פסק-דינו של בית-הדין המשמעתי הארצי ,רשאים הנאשם הקובל לערער לפני
בית-המשפט העליון ,תוך שלושים יום מיום קבלת פסק-הדין.
	6 .14עונש שהוטל על-ידי בית-הדין משמעתי ,וכן פרסום פסק-הדין לפי סעיף  6.11ה',
לא יבוצעו כל עוד אפשר לערער על פסק-הדין ,ואם הוגש ערעור – כל עוד לא
תמו כל הליכי הערעור.
	6 .15דיון לפי פרק זה ,אין בו כדי לעכב או לבטל דיון בפלילים בשל אותו מעשה או
מחדל.
חתימות חברי הוועדה:

השופט מ .עציוני
יו"ר הוועדה

ד"ר ד .לורנץ
חבר

א .סימון
חבר

פרופ' י .נאמן
חבר

פרופ' א .שאקי
חבר

פרופ' מץ מן
חבר

ירושלים ,כ' בכסלו תש"ם
 10בדצמבר 1979
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לשכת היועץ המשפטי
תמוז ,תשמ״ד
יולי1984 ,

תקנון אתיקה מקצועית לעובדי הוראה
א .חובות יסוד של עובד הוראה
1.עובד הוראה ישמור על כבוד מקצוע ההוראה ויימנע מכל מעשה או מחדל
העלול לפגוע בכבוד המקצוע ובטוהר העבודה החינוכית.
2.עובד הוראה ימלא את חובותיו המקצועיות–פדגוגיות ,כשהוא מונחה בכל שלבי
עבודתו על ידי מטרות החינוך כפי שהן מוגדרות בחוק חינוך ממלכתי ,תשי"ג –
.1953
3.עובד הוראה יפעל במסגרת הסמכויות והחובות המקצועיות ,הנקבעות מפעם
לפעם ,לגבי נושאי התפקידים השונים על ידי משרד החינוך והתרבות ,בתיאום
עם המוסדות המוסמכים של ארגוני המורים היציגים.
4.עובד הוראה ינהג בכבוד ובנאמנות כלפי תלמידיו ,כלפי הוריהם ,כלפי עמיתיו
למקצוע וכלפי מוסד החינוך שבו הוא מועסק ,כשלנגד עיניו טובת החינוך בלבד.
5.עובד הוראה יימנע מלתמוך בהצטרפות למקצוע ההוראה של אדם המוכר לו
כבלתי מתאים מבחינת הכשרתו או שאינו ראוי לכך מטעמים רלוונטיים אחרים.
6.עובד הוראה ישתמש בחומרי ההוראה שברשותו ובמקורות הספרות וממצאי
המחקר המדעי והחינוכי שהוא מביא לפני עמיתיו ותלמידיו ביושר אינטלקטואלי
ובאיזון מרבי.
7.עובד הוראה ישקוד בהתמדה על העלאת כושרו המקצועי והפדגוגי ועל פיתוח
יוזמה חינוכית במקצועות שהוא מלמד ,בתחומי הפעולות הפדגוגיות במוסד,
תוך כדי שמירה על חובותיו הפרופסיונאליות והאתיות.
 .8א .עובד הוראה יקפיד על דיוק בזמנים שנקבעו לעבודתו ולפעולות החינוכיות
בבית-הספר או מחוצה לו.
ב .עובד הוראה יקפיד על החזרת עבודות ,מבחנים ,ומבדקים שקיבל לידיו,
מוקדם ככל האפשר ,לתלמידיו או לממונים עליו.

*
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קודים אתיים מישראל

קוד אתי – הצעת משרד החינוך (*)1984
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9.עובד הוראה יימנע מלנצל לרעה חופשת מחלה או חופשת השתלמות או כל
חופשה אחרת שהוענקה לו.
	10.עובד הוראה יימנע מכל פעילות או עיסוק שאינם הולמים את כבוד המקצוע.

ב .חובות המורה כלפי תלמידיו
1.מורה יימנע מכל הפליה שהיא ,לטובה או לרעה ,של תלמיד או קבוצת תלמידים
מטעמי לאום ,דת ,גזע ,מין ,מוצא או השקפה פוליטית או מטעם אחר כלשהו.
2.מורה יימנע מכל פגיעה שהיא בכבודו של תלמיד או בייחוד התרבותי המאפיין
אותו.
3.מורה יימנע מהלבנת פני תלמיד או קבוצת תלמידים.
4.מורה יכבד זכותו של כל תלמיד לקבל מידע מהימן על מצבו בלימודים ובחברה
אם במישרין ואם באמצעות הוריו או אפוטרופסו.
 .5א .מורה חייב בשמירת סודיות המידע שהגיע לידיו תוך כדי עבודתו ועקב
עבודתו על התלמיד ,הוריו או משפחתו בכלל ,בכל תחום שהוא ,ואין הוא
רשאי למסור מידע שהגיע לידיו בתוקף עבודתו החינוכית ,אלא לאנשים
ולמוסדות המוסמכים בלבד.
ב .בעיות פרטיות ומשפחתיות של תלמיד לא ישמשו נושא לדיון שאינו מתחייב
מן הצורך החינוכי בין מורה לבין עמיתיו למקצוע.
6.מורה יימצא עם תלמידיו בנסיבות מצוקה או סכנה משותפת בשעת מילוי
תפקידו ,וייעשה כפי יכולתו לשלום תלמידיו ולביטחונם.
7.מורה יגן על תלמיד או קבוצת תלמידים הנתונים להשגחתו מפני עלבון או פגיעה
מצד תלמיד או קבוצת תלמידים.
8.מורה לא יקבל מתלמיד או מקבוצת תלמידים ,מהורה או מהורים מתנה הניתנת
לו בצורה אינדיווידואלית כפיצוי על עבודתו החינוכית ,מעבר לביטויי הוקרה
סמליים.
9.לא ינצל מורה תלמיד או קבוצת תלמידים לשם קבלת טובת הנאה חומרית,
גלויה או סמויה.
	10.א .לא ייתן מורה שיעורים פרטיים בשכר לתלמיד או לתלמידים בכיתתו.
ב .לתלמידי המוסד החינוכי שבו הוא מועסק יוכל המורה לתת שיעורים פרטיים
בשכר לפי בקשת הנהלת המוסד ובהתאם להסדר שהוא באחריות בית הספר.
	11.לא ימליץ מורה ,מנהל או מפקח לפני תלמיד או תלמידים שבהשגחתו,
שבהנהלתו או שבפיקוחו ,על רכישת ספרי לימוד ,ספרי עזר או מכשירי עזר
לימודיים אחרים ,אם כרוכה בדבר תועלת חומרית לעצמו או לבני משפחתו,
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ג .חובות מורה כלפי עמיתיו למקצוע
1.מורה ישקוד על שיתוף פעולה עם עמיתיו למקצוע ,במישור המקצועי-פדגוגי,
לקידום העבודה החינוכית במוסד.
2.מורה יסייע בקליטתם ובהשתלבותם של מורים חדשים בבית הספר.
3.מורה יימנע מפגיעה ברבים בכתב ובע"פ בשמו או בכבודו של עמית למקצוע.
4.מורה יימנע מפגיעה בכבוד המוסד בו הוא מועסק או בכבוד מערכת החינוך
בכללותה.
5.מורה יימנע מלהביא לידיעת הרבים פרטים אישיים אינטימיים הנוגעים לעמית
למקצוע שהגיעו לידיעתו תוך כדי עבודתו במוסד ,אם ממקורות פנים ואם
ממקורות חוץ.
6.מורה יימנע מלהשתמש במעמדו במערכת לשם הפעלת לחץ בלתי הוגן על
עמיתיו למקצוע בשעת קבלת החלטות מקצועיות פדגוגיות.
ד .חובות מורה כלפי הורי תלמידיו
1.מורה יתייחס בכבוד ובלא משוא פנים להורים של תלמידיו ללא הבדל רמת
השכלה ,מעמד חברתי או כלכלי ,וללא הבדל לאום ,דת ,גזע ,מין ומוצא.
2.מורה חייב בדיווח נאמן להורי תלמידיו על מצבם הלימודי והחברתי בבית הספר.
3.מורה חייב בשמירת סודיות מלאה על פרטים אישיים ואינטימיים מחיי ההורים
או המשפחה של התלמיד ,שהגיעו לידיו אגב ותוך כדי עבודתו החינוכית במוסד,
אלא אם כן מסירת הפרטים מתחייבת מעבודתו החינוכית.
4.מורה יימנע מהפעלת לחץ בלתי הוגן על הורים למטרה כלשהי.
5.מורה יימנע מניהול עסקים עם הורה של תלמיד ,כל אימת שהדבר עלול להטיל
חשד של משוא פנים והפליה לטובה ,כלפי אותו תלמיד.

קודים אתיים מישראל

אלא באישורה בכתב של המועצה הפדגוגית של המוסד שבו הוא משמש כמורה,
כמנהל או כמפקח ,והממונים על המחבר ,הכול על פי העניין.
	12.המורה יונחה במתן הערכותיו וציונים על ידי שיקולים מקצועיים ועל ידי מצפונו
החינוכי בלבד.
	13.לא ישתמש מורה בביטויים עולבים כלפי מדינת ישראל וסמליה או בביטויים
שיש בהם כדי לפגוע בדת ,עדה ,וגזע ,או קבוצה אתנית כלשהיא.
	14.לא ישתמש מורה במעמדו כמורה לשם הפעלת לחץ פוליטי או השפעה מפלגתית
על תלמידיו.
	15.לא יקיים מורה עם תלמיד יחסים אישיים קרובים מדי ,כל אימת שהיחסים הללו
חורגים מעבר למקובל.
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ה .מוסדות לענייני אתיקה מקצועית
1.עקרונות האתיקה המקצועית הכלולים בתקנון זה ,שאושרו על ידי המוסדות
המוסמכים של ארגוני המורים ,מחייבים את כל החברים בארגונים אלה.
2.תוקם ועדת אתיקה עליונה אשר תשמש:
א .לערכאת ערעורים על החלטות ועדות האתיקה המחוזיות.
ב .למתן פירושים לסעיפי תקנון האתיקה ולהצעות לשינויים והשלמות בתקנון
זה.
3.לוועדת אתיקה עליונה יוכלו לפנות:
א .לעניין הערעור :הנלון והמתלונן שעניינם נדון בוועדת אתיקה מחוזית.
ב .למתן פירושים והצעות לשינויים והשלמות :ארגוני המורים ומשרד החינוך
והתרבות.
4.תוקמנה ועדות אתיקה מחוזיות בחלוקה גיאוגרפית על פי המבנה המחוזי של
משרד החינוך.
 .5א .ועדת האתיקה העליונה וועדות האתיקה המחוזיות יהיו משותפות לשני
ארגוני המורים ויהיו בהן גם נציגי משרד החינוך והתרבות.
ב .הוועידות של ארגוני המורים ,או גופים שיקבעו על ידם ,יבחרו את חברי
ועדת האתיקה העליונה וועדות האתיקה המחוזיות.
ג .בכל הרכב של ועדת אתיקה שתדון בעניינו של מורה ,יהיה רוב לנציגי
הארגון אליו משתייך המורה.
6.רשאים להתלונן לוועדת אתיקה מחוזית:
א .מורה.
ב .מוסדות ארגוני המורים.
ג .משרד החינוך והתרבות.
ד .רשות החינוך המקומית באמצעות מנהל המחלקה לחינוך.
ה .בעלות על מוסד חינוך.
ו .ועד ההורים הארצי ,בעצמו או על פי תלונת הוראה שהופנתה אליו.
7.הסמכויות של ועדות האתיקה המחוזיות תהיינה לדון בכל טענה על הפרת כלל
מכללי האתיקה המוניים בתקנון זה.
8.מורה שהוגשה לגביו תלונה והוזמן על ידי ועדת אתיקה חייב להופיע בפניה.
מורה שלא הופיע בפני הוועדה ,תהיה הוועדה מוסמכת לדון בעניינו שלא בפניו
ולהטיל עליו אחד האמצעים המנויים להלן.
9.ועדת אתיקה מחוזית רשאית להחליט בדבר האמצעים כדלהלן:
א .אזהרה.
ב .נזיפה.
ג .הוצאה או השעיה מארגון המורים שאליו משתייך המורה.
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קודים אתיים מישראל

ד .המלצה למשרד החינוך ו/או לבעלות על מוסד החינוך על הרחקת המורה
ממקצוע ההוראה
ה .פרסום החלטה ,כולה או מקצתה ,בציון שמו של המורה או ללא ציון שמו.
	10.ועדת האתיקה העליונה תקבע את סדרי הדיון בפניה ובפני ועדות האתיקה
המחוזיות.
	11.שינויים בתקנון האתיקה חייבים באישור של רוב מיוחס של חברי מועצות ארגוני
המורים.
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קוד אתי – הצעת הסתדרות המורים (*)1985
תל אביב ,ז' בכסלו תשמ"ו
 20בנובמבר 1985
/521/9683אתיקה מקצועית

חובות יסוד של המורה (עובד הוראה)
1.המורה ישמור על כבוד מקצוע ההוראה ויימנע מכל מעשה או מחדל העלול
לפגוע בכבוד המקצוע ובטוהר העבודה החינוכית וישקוד בהתמדה על העלאת
כשרו המקצועי והפדגוגי ועל פתוח יזמה חינוכית במקצועות שהוא מלמד ובתחום
הפעילות הפדגוגית במוסד.
2.המורה ימלא את חובותיו המקצועיות פדגוגיות כשהוא מותנה בכל שלבי עבודתו
על ידי מטרות החינוך כפי שהן מוגדרות בחוק חינוך ממלכתי תשי"ג – .1953
3.המורה ינהג בכבוד ובנאמנות כלפי תלמידיו ,כלפי הוריהם ,כלפי עמיתיו למקצוע
וכלפי מוסד החינוך שבו הוא מועסק כשלנגד עיניו טובת החינוך בלבד.
4.המורה ישתמש בחומרי ההוראה שברשותו ובמקורות הספרות וממצאי המחקר
המדעי והחינוכי שהוא מביא לפני עמיתיו ותלמידיו ביושר אינטלקטואלי ובאיזון
מרבי.
5.עובד הוראה יימנע מלנצל לרעה חופשת מחלה או חופשת השתלמות או כל חופשה
אחרת שהוענקה לו.
6.המורה יימנע מכל פעילות או עיסוק שאינם הולמים את כבוד המקצוע.
חובות המורה כלפי תלמידיו
1.מורה יימנע מכל הפלייה שהיא ,לטובה או לרעה ,של תלמיד או קבוצת תלמידים
מטעמי לאום ,דת ,גזע ,מין ,מוצא או השקפה פוליטית או מטעם אחר כלשהו.
2.מורה יימנע מכל פגיעה שהיא בכבודו של תלמיד או בייחודו התרבותי המאפיין
אותו.
3.מורה יימנע מהלבנת פני תלמיד או קבוצת תלמידים.
4.מורה יכבד זכותו של כל תלמיד לקבל מידע מהימן על מצבו בלימודים ובחברה אם
במישרין ואם באמצעות הוריו או אפוטרופסו.

*
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חובות מורה כלפי עמיתיו למקצוע
1.מורה ישקוד על שיתוף פעולה עם עמיתיו למקצוע במישור המקצועי פדגוגי לשם
קידום העבודה החינוכית במוסד.
2.מורה יסייע לקליטתם ולהשתלבותם של מורים חדשים בבית הספר.
3.מורה יימנע מפגיעה ברבים בשמו או בכבודו של עמית למקצוע.
4.מורה יימנע מפגיעה בכבוד המוסד שבו הוא מועסק.

קודים אתיים מישראל

 .5א .מורה חייב בשמירת סודיות המידע שהגיע לידיו על התלמיד ,הוריו או משפחתו
בכלל ,בכל תחום שהוא ,ואין הוא רשאי למסור מידע שהגיע לידיו בתוקף
עבודתו החינוכית אלא לאנשים ולמוסדות המוסמכים בלבד.
ב .בעיות פרטיות ומשפחתיות של תלמיד לא ישמשו נושא לדיון בין מורים באם
אינו מתחייב מן הצורך החינוכי.
6.מורה יימצא עם תלמידיו בנסיבות מצוקה או סכנה משותפת בשעת מילוי תפקידו
ויעשה כפי יכולתו לשלום תלמידיו ולביטחונם.
7.מורה יגן על תלמיד או קבוצת תלמידים הנתונים להשגחתו מפני עלבון או פגיעה
מצד תלמיד או קבוצת תלמידים.
8.מורה לא יקבל מתלמיד או מקבוצת תלמידים ,הורה או מהורים מתנה הניתנת לו
בצורה אינדיבידואלית כביטוי של הערכה על עבודתו החינוכית ,מעבר לביטויי
הוקרה סמליים.
9.מורה לא ינצל תלמיד או קבוצת תלמידים לשם קבלת טובת הנאה ,גלויה או סמויה.
 .10א .כמו כן לא ייתן מורה שיעורים פרטיים בשכר לתלמיד או לתלמידים בכיתתו
אלא אם נתבקש לכך על ידי המנהל בתאום עם היועץ.
ב .לתלמידי המוסד החינוכי שבו הוא מועסק יוכל המורה לתת שיעורים פרטיים
בשכר לפי בקשת מנהל המוסד ובהתאם להסדר שהוא באחריות בית הספר.
	11.לא ימליץ מורה ,מנהל או מפקח לפני תלמיד או תלמידים שבהנהלתו או שבפיקוחו,
על רכישת ספרי לימוד ,ספרי עזר ,או מכשירי עזר לימודיים אחרים ,אם כרוכה
בדבר תועלת חומרית לעצמו או לבני משפחתו אלא באישורה בכתב של המועצה
הפדגוגית של המוסד שבו הוא משמש כמורה ,כמנהל או כמפקח הכול על פי העניין.
	12.לא ישתמש מורה בביטויים עולבים כלפי מדינת ישראל וסמליה או בביטויים שיש
בהם כדי לפגוע בדת ,עדה וגזע או קבוצת אתנית כלשהיא.
	13.לא ישתמש מורה במעמדו כמורה לשם הפעלת לחץ פוליטי או השפעה מפלגתית
על תלמידיו.
	14.לא יקיים מורה עם תלמיד יחסים אישיים החורגים מן המקובל.
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5.מורה יימנע מלהביא לידיעת הזולת פרטים אישיים אינטימיים הנוגעים לעמית
למקצוע שהגיעו לידיעתו הן ממקורות בפנים והן ממקורות חוץ ,אלא אם זה
מתחייב מצורך חינוכי ו/או אנושי ובלבד שיובא לידיעת הגורם המוסמך.
6.מורה יימנע מלהשתמש במעמדו במערכת לשם הפעלת לחץ בלתי הוגן על עמיתיו
למקצוע בשעת קבלת החלטות מקצועיות פדגוגיות.

חובות מורה כלפי הורי תלמידיו
1.מורה חייב בשמירת סודיות מלאה של פרטים אישיים ואינטימיים מחיי ההורים או
המשפחה של התלמיד אלא אם כן מסירת הפרטים מתחייבת מעבודתו החינוכית
ובלבד שהמידע יימסר לגורם מוסמך במוסד (או במערכת).
מוסדות לענייני האתיקה המקצועית
1.תוקמנה ועדות מחוזיות לאתיקה מקצועית לפי המבנה המחוזי של משרד החינוך.
2.חברי הוועדה המחוזית ייבחרו באסיפה של ועדי הסניפים שבמחוז.
3.הוועדה המחוזית לאתיקה מקצועית תהא מוסמכת לדון בכל תלונה על הפרת כלל
מכללי האתיקה המנויים בתקנון זה.
4.רשאים להתאונן בפני הועדה לאתיקה מקצועית א .מורה ב .מוסד חינוכי/ארגוני
המורים .ג .משרד החינוך ד .רשות החינוך המקומית (באמצעות מנהל המח' לחינוך)
ה .בעלות על מוסד חינוכי ו .ועד ההורים הארצי.
5.ועדה לאתיקה מחוזית תהא רשאית להחליט על נקיטת אמצעים כלהלן:
א .אזהרה.
ב .נזיפה.
ג .המלצה על הוצאה או השעיה מהסתדרות המורים.
ד .המלצה על הרחקת מורה מהמקצוע ומהעבודה.
ה .המלצה על פרסום הנזיפה בציון שמו של המורה או ללא ציון שמו.
6.א .תיבחר ועדה עליונה לאתיקה מקצועית שתמנה  15חברים.
ב .חברי הוועדה העליונה לאתיקה יהיו חברי הסתדרות המורים שיבחרו בועידת
הסתדרות המורים או במועצה בסמכות ועידה.
ג .הוועדה תבחר ביו"ר ובמזכיר מבין חבריה.
ד .הבחירה של חברי הוועדה העליונה תיערך על בסיס אישי בהתחשב במגוון
החינוכי והציבורי של חברי הסתדרות המורים.
ה .הוועדה העליונה תשמש כערכאה לערעורים על החלטות הועדה המחוזית
וכמוסד מוסמך לפרש סעיפים בקודקס לאתיקה מקצועית ובתלונות ייחודיות.
ו .הוועדה העליונה תוכל להחליט על הוצאה או השעיה מהסתדרות המורים ,על
הרחקת חבר מהמקצוע ומהעבודה על נזיפה ופרסומה (בציון שם הננזף או
ללא ציון שמו).
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עמותת המורים
לקידום ההוראה והחינוך
מיסודה של הסתדרות המורים ע"ר
נובמבר  ,1998כסלו תשנ"ט

הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה בישראל
נוסח טיוטה למפגש עבודה בחדרי מורים

מבוא
1.קוד אתי של פרופסיה הוא מסמך המתאר את הערכים ,המידות ,הכישורים,
המחויבויות וההתנהגויות המאפיינים את החברים בפרופסיה כבעלי מקצוע
מוסמכים וראויים לשמם.
2.הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה נועד לעגן את זכות המורים לקבוע את מעמדם
המקצועי ולהחליט באופן אוטונומי על המהויות בעבודתם.
3.כאנשי מקצוע בשרות הציבור ,מכירים אנשי החינוך וההוראה בישראל בגודל
אחריותם כלפי מקצועם והשתמעותה לגבי תלמידיהם ,הורי התלמידים ,הקהילה,
עמיתים למקצוע ורשויות החינוך .מכאן חשיבותו הרבה של קוד אתיקה מקצועית
לאנשי חינוך והוראה ,המתווה מסגרת קבועה להתייחסות ,לשיקול דעת ,להערכה
ולהתנהגות.
4.הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה מיועד לכלל המורים והמחנכים בישראל .כל מגזר
חינוכי יוכל לחדד ולקבוע כללים אתיים ייחודיים ,המשקפים את רוח הקהילה ואת
אופיו של המוסד אותם משרתים המורים והמחנכים ,וזאת בתנאי שכללים אלה
יתאמו את רוח הקוד האתי לכלל אנשי החינוך וההוראה בישראל.
ייעוד מקצועי
5.ייעודם המקצועי של אנשי חינוך והוראה בישראל הוא הקניית דעת ,פיתוח כושרי
למידה ,וטיפוח רב-צדדי של אישיות התלמידים ,וזאת במטרה שיגיעו למיטבם:
*

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/PituachMiktzoai/KodEti.htm

קודים אתיים מישראל

קוד אתי – הצעת עמותת המורים (*)1998
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כיחידים המממשים את הפוטנציאל הגלום בהם ,כאזרחים מעורבים ותורמים
בחברה ,וכבני-אנוש המרחיבים ומעצבים את אישיותם מתוך זיקה להישגי התרבות
הכלל-אנושית ,לנכסי התרבות היהודית על גווניה ,ולמורשתם התרבותית של
מיעוטים לאומיים ודתיים בישראל.
6.למימוש יעדים אלה ,יחתרו אנשי חינוך והוראה ליצירת אקלים חינוכי ומפגש
חינוכי הבנויים על אמון וכבוד הדדיים ,על טיפוח איכותיות במחשבה ובמעשה ,על
אכפתיות חברתית ,על טיפוח חדוות למידה והעשרה הדדית ,ועל טיפוחו של לומד
תמידי – חקרן ,משכיל ,רציונאלי ,ביקורתי ,רגיש ,חברותי ויצירתי – אשר ידיעותיו
הן "עץ חיים" לעצמו ולחברה.

מחויבויות יסוד
7.לעשות כל שביכולתם לקידום התפתחותם התקינה ורווחתם של תלמידיהם ,למנוע
פגיעה והתעללות בגופם ובנפשם ,ולהבטיח תנאי התפתחות הולמים לכל אחד
מהם ,תוך התחשבות וקבלת השונה ,ודאגה לקידומם של תלמידים מתקשים.
8.לפעול לקידומם וביסוסם של ערכי יסוד הומניסטיים ודמוקרטיים ולהנחלת
המורשת .לטפח השכלה ,חתירה לאמת ,פתיחות דעת ושיקול-דעת ,חירות ,אחריות,
שוויון ,צדק ,כבוד לאדם ודרך-ארץ ,שלום – סובלנות וסולידאריות ,כפי שהם באים
לביטוי במגילת העצמאות ,של ישראל ,בחוקי המדינה ובאמנות האו"ם בדבר זכויות
האדם וזכויות הילד.
א .מחויבות אנשי חינוך והוראה כלפי המקצוע
9.לנהוג באופן ההולם את ייעודם המקצועי ,להימנע מכל מעשה או מחדל שעלולים
לפגוע בכבוד המקצוע ,ולשמש דוגמא אישית לאותן איכויות שהעשייה החינוכית
פועלת לטיפוחן.
	10.לשקוד בהתמדה על העלאת כושרם המקצועי והפדגוגי ,ובתוך כך לפתח וליזום
פעולות ותוכניות בתחומי התמחותם ובתחומי העשייה החינוכית במוסד בו הם
פועלים.
	11.להשתמש בידע מדעי עדכני ,בתפיסות חינוכיות ובדרכי הוראה ביושר
אינטלקטואלי ,בהגינות ובאווירה של פתיחות.
	12.לשקוד על בדיקה מתמדת של איכויות העבודה במוסד החינוכי ,על עשייה מתמדת
לשיפורן ,ועל דיווח אחראי ומהימן ,לציבורים הרלוונטיים ,על פועלם באותם
תחומים שבמסגרת אחריותם המקצועית.
	13.להימנע מהסתרת מידע או מעיוותו בכל הנוגע לניסיונם ולכישוריהם המקצועיים.
	14.לעשות למניעת הצטרפותו למקצוע החינוך וההוראה של אדם המוכר להם כבלתי
מתאים מבחינת כישוריו או הכשרתו.
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ב .מחויבות אנשי חינוך והוראה ביחסיהם עם תלמידים
	18.להנחיל דעת ,כושרי חשיבה ,מידות טובות וכישורי חיים ,ולעשות כל שביכולתם
למיצוי הפוטנציאל הגלום בתלמידים ולמימוש מלוא יכולותיהם ,תוך גילוי אכפתיות
רגישה וקשובה לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד ,להתפתחותו ולרווחתו.
	19.להציג בפני התלמידים מגוון של דעות ועמדות ברוח דמוקרטית פלורליסטית,
ולטפח את יכולתו של כל תלמיד לבחון בצורה עצמאית וביקורתית את הדעות
השונות ,ולבחור ביניהן על–פי מיטב שיקול דעתו.
	20.לנהוג עם תלמידיהם בשוויוניות ,להימנע מהפליה כלשהי מטעמי לאום ,גזע ,מין,
מוצא ,השקפה פוליטית ,מעמד חברתי או מטעם אחר כלשהו ,ולהקפיד על יחס של
רגישות וכבוד לצורכי התלמידים ,לגופם ,לרכושם ולהשקפת עולמם.
	21.להיות ערים ורגישים למצוקות שמביע התלמיד ולפעול לפתרונן ,בשיתוף פעולה
עם ההורים ו/או עם הכוחות המקצועיים בבית-הספר ובקהילה.
	22.לבסס הערכותיהם לגבי הישגי התלמידים על מיטב שיקול הדעת המקצועי
ומצפונם החינוכי ,מתוך גישה הוגנת ובזיקה ליסודות הערכיים והפדגוגיים המנחים
את העשייה החינוכית.
	23.לטפל בבעיות משמעת על-פי רוח הקוד האתי ,על-פי תקנות משרד החינוך ועל-
פי האמנות או התקנונים של המוסד החינוכי ,לפעול עם תלמידיהם לבניית מערך
נורמות מחייבות להתנהגות הולמת בקהילת בית-הספר.
	24.לכבד את זכותו של כל תלמיד לקבל מידע מהימן על מצבו בלימודים ובחברה – אם
במישרין ואם באמצעות הוריו או אפוטרופוסו ,ולהסתייע במידע זה לשיפור מצבו
והישגיו של התלמיד בלימודים ובחברה.
	25.להקפיד על שמירת סודיות ופרטיות המידע על-אודות התלמיד ,על הוריו או על
משפחתו ,בכל תחום שהוא ,ולא למסור מידע שהגיע לידיהם בתוקף עבודתם
החינוכית ,אלא בהסכמתם של התלמיד והוריו ,למעט מקרים שבהם מתחייב
הדבר משיקולים מקצועיים טהורים או מחוקי המדינה (וגם אז – רק לבעלי תפקיד
מוסמכים) .להימנע מלדון בבעיות אישיות ומשפחתיות של תלמידים ,אלא אם
מתחייב הדבר מן הצורך החינוכי.

קודים אתיים מישראל

	15.להימנע מלנצל את מעמדם וסמכותם להשגת טובות-הנאה אישיות ,לקידום
השקפותיהם האידיאולוגיות והפוליטיות ,או לקידום עניינים אישיים החורגים
מתחומי פעילותם ואחריותם כאנשי חינוך והוראה.
	16.לנהוג בנאמנות כלפי ה"אני מאמין" החינוכי והשיקולים הפדגוגיים של המוסד בו הם
מועסקים וכלפי הרשויות הציבוריות הקשורות אליו.
	17.להקפיד על מוסר-עבודה גבוה ולגלות יוזמה ואחריות אישית לנעשה במוסד
החינוכי.
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	26.לעשות כמיטב יכולתם והבנתם כדי להבטיח את שלומם וביטחונם הפיזי והנפשי
של התלמידים הנתונים להשגחתם.
	27.לשתף את תלמידיהם במחקר או בניסוי אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים
המוסמכים.

ג .מחויבות אנשי חינוך והוראה ביחסיהם עם הורי התלמידים (בשלבי החינוך
הרלוונטיים)
	28.לעודד מעורבות ושיתוף פעולה של הורים בקידומם הלימודי והחינוכי של התלמידים
במוסד החינוכי ,ולפעול לבניית יחסים דיאלוגים ומפרים של אמון וכבוד הדדיים,
על יסוד הכרה בסמכותם המקצועית של אנשי החינוך וההוראה ובאחריותם לנעשה
ולנלמד במוסד החינוכי מחד גיסא ,ובאחריותם ובמחויבותם הבסיסית של ההורים
כלפי ילדיהם מאידך גיסא.
	29.לנהוג בכבוד ובשוויוניות עם הורי התלמידים כולם ,ולהימנע מיחס מפלה מטעמי
מעמד חברתי ,השכלה ,לאום ,גזע ,מין ,דת ,מוצא ,השקפה פוליטית ,או מטעם אחר
כלשהו.
	30.ליידע את ההורים באשר לסדרים ולנהלים הקיימים במוסד החינוכי ,ולספק להם
דיווח נאמן ועדכני על מצבם הלימודי והחברתי של ילדיהם.
	31.להקפיד על שמירת סודיות מלאה של פרטים אישיים מחיי ההורים או המשפחה של
התלמיד ,אלא אם מסירת המידע מתחייבת מעבודתם החינוכית ונעשתה בהסכמת
ההורים ,מסירת מידע ללא הסכמת ההורים ,תיעשה רק אם מתחייב הדבר משיקולים
מקצועיים טהורים או מחוקי המדינה ,וגם אז – רק לבעלי תפקיד מוסמכים.
ד .מחויבות אנשי חינוך והוראה ביחסיהם עם עמיתים למקצוע
1.לנהוג כבוד כלפי עמיתיהם למקצוע ,ולהימנע מפגיעה ברבים – בכתב או בעל-פה
– בשמם או בכבודם.
2.לפעול לביסוסה של תרבות עבודה מוסדית המאופיינת בשיתופיות ,בביקורת בונה,
בתמיכה ובהפריה הדדית; לסייע לעמיתים בעבודתם ,לחלוק עימם ניסיון וידע
מקצועי ,לפעול בשיתוף פעולה להגשמת המטרות החינוכיות עליהן הם מופקדים,
ולסייע בקליטתם ובהשתלבותם של אנשי חינוך והוראה חדשים במוסד החינוכי.
3.להימנע מלהביא לידיעת הזולת פרטים אישיים הנוגעים לעמית למקצוע ,שהגיעו
לידיעתם ממקורות פנים או ממקורות חוץ ,אלא אם הדבר מתחייב משיקולים
מקצועיים טהורים או מחוקי המדינה ,וגם אז – רק לבעלי תפקיד מוסמכים.
4.לפעול בשיתוף עם עמיתיהם למקצוע למניעת כל פגיעה בגופם ,בכבודם ובמעמדם
של אנשי חינוך והוראה מצד תלמידים ,הורים ,רשויות החינוך וגורמים אחרים
בממסד השלטוני ובקהילה.

קודים אתיים
ממדינות זרות
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קוד אתי לאנשי חינוך :האיגוד הלאומי לחינוך*
()National Education Association

הקדמה
האיגוד הלאומי לחינוך מאמין שמקצוע ההוראה נשען על צוות חינוכי ,המשרת את
צרכי התלמידים ,וסבור שהמושג "מחנך" כולל אנשי מקצוע תומכים בחינוך.
המחנך ,המאמין בערך ובכבוד האדם ,מזהה את החשיבות העליונה של החיפוש
אחר האמת ,את השאיפה למצוינות ,ולקידום ערכים דמוקרטיים .ההגנה על החופש
ללמוד וללמד וכן ההבטחה להזדמנויות למידה שוות לכל הן חיוניות להשגת מטרות
אלו .המחנך מקבל עליו את האחריות לקדם את הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר.
המחנך מכיר באחריות העצומה הטמונה בתהליך החינוכי .השאיפה לזכות לכבוד
ואמון העמיתים ,התלמידים ,ההורים ,וחברי הקהילה מהווה תמריץ להשגה ולשימור של
התנהלות אתית ברמה הגבוהה ביותר .הקוד האתי במקצוע החינוך משקף שאיפה זו של
כל המחנכים ומנסח סטנדרטים כדי לשפוט התנהלות מקצועית.
הסעדים המפורטים על ידי האיגוד הלאומי לחינוך ( )NEAושלוחותיו בנוגע להפרת
תנאי קוד זה הם בלעדיים ,ולא ניתן לאכוף תנאים אלו אלא באמצעות תקנות האיגוד
הלאומי לחינוך או שלוחותיו.
עיקרון 1
מחויבות לתלמיד
המחנך שואף לסייע לתלמיד כדי לממש את יכולותיו כשותף שווה ערך ואפקטיבי
בחברה .אי לכך ,המחנך פועל כדי לעודד את רוח החקר ,השגת ידע והבנה וניסוח
מעמיק של מטרות נעלות.
במילוי מחויבות זו לתלמיד ,המחנך –
1.לא יגביל את התלמיד באופן בלתי סביר מביצוע פעולה עצמאית של למידה.
2.לא ימנע באופן בלתי סביר את נגישות התלמיד למספר נקודות השקפה.
3.לא ידחיק או יעוות באופן מכוון נושא הרלוונטי להתקדמות התלמיד.
4.יערוך מאמץ סביר להגן על התלמיד מפני תנאים הפוגמים בלמידתו ,בבריאותו או
בביטחונו.
5.לא יחשוף את התלמיד במכוון למבוכה או זלזול.
*

http://www.nea.org/home/30442.htm
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6.יימנע מלבצע את הפעולות הבאות באופן בלתי הוגן על בסיס גזע ,צבע ,אמונה,
מין ,לאום ,מצב משפחתי ,דת או נטייה פוליטית ,רקע משפחתי ,חברתי או תרבותי,
או נטייה מינית:
א .להדיר תלמיד כלשהו מהשתתפות בתוכנית.
ב .למנוע תועלת מתלמיד כלשהו.
ג .להעניק יתרון לתלמיד כלשהו.
7.לא יעשה שימוש במערכת יחסים מקצועית עם תלמידים לקידום מטרות אישיות.
8.לא יחשוף מידע על אודות תלמידים שהושג באמצעות מתן שירות מקצועי למעט
מקרים בהם חשיפת מידע זה משרתת מטרה מקצועית מתחייבת או נדרשת לפי
חוק.

עיקרון 2
מחויבות למקצוע
הסמכות במקצוע ההוראה משמעה אמון ואחריות המוענקים על ידי הציבור ,והיא
תובעת את האידיאלים הנעלים ביותר בשירות מקצועי.
מתוך אמונה שאיכות השירותים במקצוע ההוראה משפיעה באופן ישיר על האומה
ועל אזרחיה ,על המחנך לעמול בכל דרך כדי לרומם את הסטנדרטים המקצועיים,
לקדם אקלים המעודד יישום שיפוט מקצועי ,להשיג את התנאים המושכים מועמדים
אמינים למקצוע ההוראה ,ולסייע במניעת ביצוע מלאכת ההוראה על ידי אנשים שאינם
מוכשרים לכך.
במימוש המחויבות למקצוע ,המחנך –
1.לא יצהיר באופן שקרי ומכוון במהלך הצגת מועמדות לתפקיד מקצועי או יימנע
מלחשוף עובדה הקשורה למסוגלותו או כישוריו.
2.לא ייצג שלא כהלכה את כישוריו המקצועיים.
3.לא יסייע לכניסת אדם למקצוע הידוע כבלתי כשיר מבחינת אופיו ,הכשרתו ,או
מאפיינים נוספים.
4.לא יצהיר באופן כוזב ומודע אודות כישורי מועמד לעמדה מקצועית.
5.לא יסייע למי שאינו מחנך לעסוק בחינוך באופן בלתי מוסמך.
6.לא יחשוף מידע על עמיתים שהושג במהלך השירות המקצועי להוציא מידע
המשרת מטרות מקצועיות מתחייבות או נדרשות לפי חוק.
7.לא יצהיר באופן מודע ,הצהרה כוזבת או מרושעת ,על עמית למקצוע.
8.לא יקבל תשר ,תשורה ,או טובת הנאה העלולה לפגום או להשפיע על פעולה או
החלטות מקצועיות.
קוד זה אומץ על ידי המועצה המייצגת של איגוד ה NEA-בשנת .1975
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תקציר
המחנך המקצועי שואף ליצור סביבת למידה ,החותרת למימוש היכולות של כלל ציבור
התלמידים.
1
המחנך המקצועי פועל במאמץ מודע כדי להדגים את הסטנדרטים האתיים הנשגבים
ביותר.
המחנך המקצועי מקבל באחריות שלכל ילד יש זכות לחינוך רציף ,החופשי משביתות
או מטקטיקות עיצומי עבודה אחרים.
עיקרון  :1התנהלות אתית מול תלמידים
המחנך המקצועי מקבל על עצמו לפעול מתוך אחריות אישית ללמד תלמידים אודות
תכונות אישיות ,שיסייעו בידם כדי להעריך את השלכות מעשיהם ובחירותיהם ואת
האחריות לכך .אנו (חברי האיגוד) תומכים נמרצות בהורים כמחנכים מוסריים מדרגה
ראשונה של ילדיהם .יחד עם זאת ,אנו מאמינים שעל כל המחנכים לסייע באימוץ תכונות
כגון יושר ,חריצות ,אחריות ,שיתוף פעולה ,נאמנות ,דבקות ,וכיבוד החוק ,שמירה על
חיי אדם ,חיי אחרים ועצמם.
בקבלו את התפקיד הכרוך באמון הציבור ,המחנך המקצועי מעריך הצלחה לא
רק לפי ההתקדמות של כל תלמיד לקראת מימוש הפוטנציאל האישי אלא גם כאזרח
בקהילה הרחבה יותר של המדינה.
1.המחנך המקצועי מתמודד באופן מתחשב וצודק עם כל תלמיד ותר אחר פתרון
בעיות ,כולל בנושא משמעת ,בהתאם לחוק ולמדיניות בית הספר.
2.המחנך המקצועי אינו חושף את התלמיד באופן מכוון לזלזול.
3.המחנך המקצועי אינו חושף מידע חסוי על אודות תלמידים אלא אם נדרש לכך
לפי חוק.
4.המחנך המקצועי נוקט אמצעים בונים כדי להגן על תלמיד מתנאים הפוגמים
בלמידתו ,בבריאותו או בביטחונו.
עמל להציג עובדות ללא עיוות ,דעה קדומה או העדפה אישית.
5.המחנך המקצועי ֵ

*
1

https://www.aaeteachers.org/index.php/about-us/aae-code-of-ethics
המונח ״המחנך המקצועי״ מתייחס לכל מגוון אנשי-ההוראה :מורים מחנכים ומורים מקצועיים.
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עיקרון  :2התנהלות אתית ביחס לפרקטיקות ולביצועים
המחנך המקצועי נוטל אחריות ואחריותיות לביצועיו ושואף בהתמדה להדגים מסוגלות.
המחנך המקצועי שואף לשמור על הגינות המקצוע על ידי כיבוד וציות לחוק ומתן
דוגמה אישית.
1.המחנך המקצועי פונה ,מקבל ,או נרתם לתפקיד או אחריות על בסיס יכולותיו
המקצועיות ,ונצמד לתנאי החוזה או המינוי.
2.המחנך המקצועי הוא בריא נפשית ,כשיר גופנית ,ושקול מבחינה חברתית כדי
לבצע את תפקידיו המקצועיים.
3.המחנך המקצועי מתמיד בהתפתחותו המקצועית.
4.המחנך המקצועי פועל בהתאם להנחיות בית הספר המקומיות הכתובות ולחוקים
ולתקנות הרלוונטיים שאינם מתנגשים עם הקוד האתי הנוכחי.
5.המחנך המקצועי אינו מייצג שלא כהלכה ובאופן מכוון הנחיות רשמיות של בית
הספר או מוסדות חינוכיים ,והוא מבחין בבירור בין השקפות אלו ודעותיו האישיות.
6.המחנך המקצועי אחראי באופן הוגן לכל התקציבים תחת סמכותו.
7.המחנך המקצועי אינו עושה שימוש בזכויות יתר מקצועיות או מוסדיות לטובת
עדיפות אישית או מפלגתית.
עיקרון  :3התנהלות אתית מול עמיתים למקצוע
המחנך המקצועי ,בהדגימו מערכת יחסים אתית עם עמיתים ,מייצג יחס הוגן ושוויוני
לכל עמיתי המקצוע.
1.המחנך המקצועי אינו חושף מידע חסוי על אודות עמיתים אלא אם נדרש לכך לפי
חוק.
2.המחנך המקצועי אינו מצהיר הצהרות שווא באופן רצוני על אודות עמיתים או על
מערכת בית הספר.
3.המחנך המקצועי אינו מתערב בחופש הבחירה של עמיתים ,ופועל כדי להימנע
מכפייה המאלצת מחנכים לתמוך בפעולות ובאידיאולוגיות הפוגמות ביושרה
מקצועית אישית.
עיקרון  :4התנהלות אתית מול הורים וביחס לקהילה
המחנך המקצועי נשבע להגן על הריבונות הפומבית בחינוך ציבורי ועל השליטה
הפרטית בחינוך פרטי.
המחנך המקצועי מכיר בכך שחינוך איכותי הוא מטרה משותפת לציבור ,לוועדי
חינוך ולמחנכים ,ושמאמץ משותף לגורמים אלו הוא חיוני כדי להשיג מטרה זו.

םיאקירמאה ךוניחה ישנא דוגיא :ךוניח ישנאל יתא דוק | 57
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1.המחנך המקצועי עושה כמיטב יכולתו כדי להעביר מידע להורים ,שעשוי להיות
רלוונטי לטובת התלמיד.
2.המחנך המקצועי שואף להבין ולכבד את הערכים והמסורות של תרבויות שונות
המיוצגות בקהילה ובכיתתו.
3.המחנך המקצועי ממלא את תפקידו באופן מיטבי ואקטיבי במערכת היחסים בבית
הספר/בקהילה.
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קוד אתי להתנהגות והצהרת מחוייבות:
האיגוד הלאומי לחינוך בגיל הרך*

(National Association for the Education
)of Young Children
נתמך על-ידי האיגוד הבינלאומי לחינוך ילדים
Association for Childhood Education International
והארגון הדרומי של הגיל הרך
Southern Early Childhood Association
אומץ על-ידי הארגון הלאומי לטיפול בילד ובמשפחה
National Association for Family Child Care
נייר עמדה
שופר אפריל ,2005
אושרר ועודכן מאי 2011
האיגוד הלאומי לחינוך בגיל הרך מכיר בכך שאלו העוסקים עם ילדים בגיל הרך
מתמודדים בחיי היומיום עם החלטות רבות בעלות השפעה מוסרית ואתית .הקוד
האתי מטעם האיגוד הלאומי לחינוך בגיל הרך מציע הנחיות להתנהגות אחראית ומציב
בסיס משותף לפתרון דילמות אתיות מרכזיות ,העולות במהלך שלבי החינוך והטיפול
בגיל הרך .הצהרת המחויבות אינה חלק מן הקוד אלא הכרה אישית ברצון הפרט לאמץ
ערכים נבחרים וחובות מוסריות בשדה החינוך בגיל הרך.
הקוד מתמקד בפרקטיקה היומיומית עם ילדים ומשפחותיהם בתוכניות לילדים
מגיל לידה ועד גיל שמונה ,כגון תוכניות לפעוטות/תינוקות ,תוכניות קדם חובה,
מעונות יום ,בתי חולים ומערכות לחיי הילד ,מעונות פרטיים ,גנים ,וכיתות בית הספר
היסודי .בנושאים הנוגעים לילדים צעירים ,הנחיות אלו תקפות גם למומחים שאינם
עובדים במישרין עם ילדים ,כולל מנהלי תוכניות ,מנחי הורים ,עובדי הוראה בחינוך
*

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/
downloads/PDFs/resources/position-statements/Ethics%20Position%20
Statement2011_09202013update.pdf
זכויות היוצרים שמורות ל.National Association for the Education of Young Children-
תרגום זה אינו תרגום רשמי של הארגון.
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ערכי בסיס
הסטנדרטים להתנהגות אתית בחינוך בגיל הרך מבוססים על מחויבות לערכי הבסיס
הבאים ,ששורשיהם בהיסטוריה של תחום החינוך בגיל הרך .אנו מחויבים:
•להעריך את הילדות כשלב ייחודי ורב-ערך במעגל החיים האנושי.
•לבסס את עבודתנו על ידע כיצד ילדים מתפתחים ולומדים.
•לתמוך בקשר בין הילד ומשפחתו ולהעריך זאת.
•להכיר בכך שילדים זוכים להבנה ולתמיכה הטובות ביותר במסגרת המשפחה,
התרבות 1,הקהילה ,והחברה.
•לשמור על כבוד ,ערך וייחודיות הפרט (ילד ,חבר משפחה ,ועמיתים).
•לכבד את השונות בקרב ילדים ,משפחות ועמיתים.
•להכיר בכך שילדים ומבוגרים ממצים את הפוטנציאל שלהם במלואו במערכות
יחסים המבוססות על אמון וכבוד.
מסגרת ערכית
הקוד מציע מסגרת לאחריות מקצועית המפורטת בארבעת החלקים הבאים .כל חלק
מתייחס לתחום מסוים של מערכות יחסים מקצועיות )1( :עם ילדים ( )2עם משפחות
( )3בין עמיתים ( )4בקהילה ובחברה .כל חלק כולל הקדמה לתחומי האחריות העיקריים
של עובד ההוראה בגיל הרך באותו תחום .לאחר כל הקדמה ,מופיעה סדרת ערכים (ער),
המשקפים התנהגות מקצועית למופת וסדרת עקרונות (עק) ,המתארים פרקטיקות
מתחייבות ,אסורות ומותרות.
הערכים משקפים את שאיפות עובדי ההוראה .העקרונות מנחים התנהגות ומסייעים
לעובדי הוראה בפתרון בעיות אתיות 2.הערכים והעקרונות כאחד מיועדים להנחות
עובדי הוראה בשאלות ,הדורשות תגובה נאותה ,העשויה להוות בסיס לקבלת החלטות
שקולה .הקוד מספק הנחיה בנוגע להתמודדות עם דילמות אתיות ,אך דילמות נוספות
דורשות מעובד ההוראה לשלב את הנחיות הקוד עם שיפוט מקצועי.
הערכים והעקרונות בקוד מייצגים מערכת משותפת של אחריות מקצועית ,המאששת
את המחויבות שלנו לערכי בסיס בתחום עיסוקינו .הקוד מכיר פומבית במחויבויות
1
2

המושג תרבות כולל אתניות ,זהות גזעית ,מצב כלכלי ,מצב משפחתי ,שפה ,ואמונות דתיות ופוליטיות,
המשפיעים באופן מהותי על התפתחות ילדים ומערכות יחסים בעולם.
אין בהכרח התאמה בין כל עיקרון לערך.

קודים אתיים מארצות הברית

לגיל הרך למבוגרים ,ופקידים בעלי אחריות על פיקוח תוכניות ורישוי (ראו גם את הקוד
להתנהגות אתית :נספח לחינוך לגיל הרך למבוגרים ,וכן הקוד להתנהגות אתית :נספח
למנהלי תוכניות לגיל הרך).
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שנטלנו על עצמנו בתחום זה ,ובכך הוא תומך בהתנהגות אתית בעבודתנו .אנו מדרבנים
עובדי הוראה המתמודדים עם ממדים אתיים במצבים שונים לחפש הנחייה בחלקים
הרלוונטיים בקוד זה וברוח המסמך כולו.
לעתים קרובות "התשובה הנכונה" – הפעולה האתית הנכונה ביותר בה יש לנקוט –
אינה ברורה .לעתים אין דרך מובנת מאליה וחיובית כדי להתמודד עם המצב .כאשר
ערך חשוב אחד מתנגש עם ערך אחר ,אנו מתמודדים עם דילמה אתית .כאשר אנו
מתמודדים עם דילמה אתית ,זו האחריות המקצועית שלנו להיוועץ בקוד ובכל הגורמים
הרלוונטיים כדי למצוא את הפתרון האתי הטוב ביותר.

חלק א'
אחריות אתית ביחס לילדים
הילדות היא שלב ייחודי וחשוב במעגל החיים האנושי .האחריות הכוללת שלנו היא
לספק חינוך בסביבות למידה בטוחות ,בריאות ,מזינות וקשובות לכל ילד .אנו מחויבים
לתמוך בהתפתחות ילדים ובלמידתם; לכבד הבדלים אישיים; ולסייע לילדים ללמוד
לחיות ,לשחק ,ולפעול בשיתוף פעולה .אנו מחויבים גם לקדם מודעות עצמית בקרב
ילדים ,יכולות ,ערך עצמי ,עמידות ובריאות גופנית.
ערכים
ער - 1.1-להכיר את הידע אודות החינוך בגיל הרך ולהישאר מעודכנים באמצעות למידה
והכשרה מתמשכת.
ער - 1.2-לבסס פרקטיקות עבודה על בסיס ידע נוכחי ומחקר בתחום החינוך בגיל הרך,
התפתחות הילד ,ותחומי מחקר הקשורים לכך וכן על בסיס ידע מסוים על כל ילד.
ער – 1.3-להכיר ולכבד את התכונות והיכולות הייחודיות ,ואת הפוטנציאל של כל ילד.
ער – 1.4-לכבד את פגיעות הילדים ותלותם במבוגרים.
ער – 1.5-ליצור ולשמור על סביבה בריאה ובטוחה המעודדת את ההתפתחות החברתית,
רגשית ,קוגניטיבית ,וגופנית של ילדים והמכבדת את מהותם ותרומותיהם.
ער – 1.6-לעשות שימוש בכלי הערכה ובאסטרטגיות התואמים להערכת ילדים רק לשם
המטרות עבורן הם עוצבו ולתועלת הילדים.
ער – 1.7-לעשות שימוש במידע הערכתי כדי להבין ולתמוך בהתפתחות ובתהליכי
למידה של ילדים ,לתמוך בהוראה ,ולזהות ילדים הזקוקים לשירותים נוספים.
ער – 1.8-לתמוך בזכות כל ילד לשחק וללמוד בסביבה מכילה ,העונה על צרכי ילדים
עם וללא מוגבלויות.
ער – 1.9-לתמוך ולהבטיח שלכל הילדים ,כולל ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,יש נגישות
לשירותי תמיכה הדרושים להצלחה.
ער – 1.10-להבטיח שהתרבות ,השפה ,האתניות והמבנה המשפחתי של כל ילד מוכרים
ומוערכים בתוכנית.
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עקרונות
עק – 1.1-כעיקרון על ,אנו לא נפגע בילדים .לא ניטול חלק בפרקטיקות אשר פוגעות
רגשית ,פוגמות גופנית ,אינן מכבדות ,משפילות ,מסוכנות ,מנצלות ,או מאיימות על
ילדים .עיקרון זה קודם לכל שאר העקרונות בקוד זה.
עק – 1.2-אנו נדאג ונחנך ילדים בסביבות רגשיות וחברתיות חיוביות ,המעודדות מבחינה
קוגניטיבית ,ותומכות בתרבות של כל ילד ,בשפתו ,במוצאו האתני ובמבנה המשפחה
שלו.
עק – 1.3-לא ניטול חלק בפרקטיקות המפלות ילדים על ידי מניעת זכויות ,מתן יתרונות
מיוחדים ,או הדרתם מתוכניות או פעילויות על בסיס מין ,גזע ,לאום ,מצב הגירה ,שפת
האם ,אמונות דתיות ,מצב בריאותי ,מוגבלות ,או מצב משפחתי/מבנה משפחתי ,נטייה
מינית ,או אמונות דתיות ,או השתייכויות אחרות של משפחותיהם (היבטים של עיקרון
זה אינם תקפים בתוכניות המחויבות לפי החוק לספק שירותים לאוכלוסייה מסוימת
של ילדים).
עק – 1.4-אנו נקדם תקשורת דו-צדדית כדי לערב את כל בעלי הידע הרלוונטיים (כולל
משפחות ואנשי צוות) בקבלת החלטות בנוגע לילד כמקובל ,תוך הבטחת חיסיון של
מידע רגיש (ראה גם עק.)2.4-
עק – 1.5-אנו נעשה שימוש במערכות הערכה מתאימות ,הכוללות מקורות מידע מרובים
כדי לספק מידע על למידת ילדים והתפתחותם.
עק – 1.6-אנו נשאף להבטיח שהחלטות כגון אלו הקשורות לרישום ,שימור או הפנייה
לשירותי חינוך מיוחדים ,יתבססו על מקורות מידע רבים ולעולם לא יתבססו על הערכה
בודדת ,כגון ציוני מבחן או תצפית בודדת.
עק – 1.7-אנו נשאף לבנות מערכות יחסים פרטניות עם כל ילד; נערוך התאמות אישיות
באסטרטגיות הוראה ,סביבות למידה ותוכניות לימודים; ונתייעץ עם המשפחה על מנת
שכל ילד יפיק תועלת מהתוכנית .במידה ולאחר מיצוי כל המאמצים הללו ,השיבוץ
הנוכחי אינו עונה על צרכי הילד ,או אם הילד מחבל קשות ביכולת ילדים אחרים להפיק
תועלת מהתוכנית ,אנו נשתף פעולה עם משפחת הילד והמומחים הרלוונטיים כדי
לקבוע אילו שירותים נוספים נדרשים ו/או אפשרויות שיבוץ תבטחנה את הצלחת
התלמיד (ייתכן כי היבטים של עיקרון זה לא תקפים בתוכניות עם מנדט חוקי לספק
שירותים לאוכלוסיית ילדים מסוימת).
עק – 1.8-עלינו להיות מודעים לגורמי הסיכון ולסממנים של התעללות בילדים והזנחה,
כולל ניצול גופני ,מיני ,מילולי ורגשי והזנחה גופנית ,רגשית ,חינוכית ורפואית .אנו נכיר
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ער – 1.11-לספק לכל הילדים חוויות בשפה אותה הם מכירים ,ולתמוך בילדים בשימור
שפת האם ובלמידת אנגלית.
ער – 1.12-לפעול עם משפחות כדי להעניק מעבר בטוח וחלק כילדים ומשפחות
מתוכנית אחת לאחרת.
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ונעקוב אחר חוקי המדינה והליכים קהילתיים המגנים על ילדים מפני התעללות והזנחה.
עק – 1.9-במידה ועולה סיבה סבירה לחשוד בהתעללות בילדים או הזנחה ,נדווח על כך
לסוכנות הקהילתית המתאימה ונבצע מעקב כדי להבטיח שהפעולה הדרושה מתבצעת.
במידת הצורך ,ידווח להורים ולאפוטרופוסים שהוגש או יוגש דיווח.
עק – 1.10-במידה ואדם כלשהו מדווח על חשדו שילד עובר התעללות או הזנחה ,נסייע
לאדם זה לנקוט בפעולה הנדרשת כדי להגן על הילד.
עק – 1.11-במידה וייודע לנו על פרקטיקה או מצב המסכנים את בריאות ,ביטחון או
שלום הילדים ,בידנו אחריות אתית להגן על הילדים או לדווח להורים ו/או לגורמים
אחרים שיכולים להגן עליהם.

חלק ב'
אחריות אתית כלפי המשפחות
המשפחות 3הן בעלות חשיבות עליונה בהתפתחות ילדים .מאחר שלמשפחה ולעובד
ההוראה בגיל הרך יש אינטרס משותף בטובת הילד ,אנו מכירים באחריות העליונה
לקדם תקשורת ,שיתוף פעולה ,ועבודה בצוותא בין הבית והתוכנית לגיל הרך בדרכים
המעצימות את התפתחות הילד.
ערכים
ער – 2.1-להכיר את בסיס הידע הקשור לעבודה אפקטיבית עם משפחות ולהישאר
מעודכנים באמצעות למידה והכשרה מתמשכת.
ער – 2.2-לפתח מערכות יחסים המבוססות על אמון הדדי וליצור שותפויות עם
המשפחות אותן אנו משרתים.
ער – 2.3-לקדם בברכה את כל חברי המשפחה ולעודד אותם להשתתף בתוכנית ,כולל
במעורבות בקבלת החלטות משותפת.
ער – 2.4-להקשיב למשפחות ,להכיר בחוסנן ויכולותיהן ולהישען עליהם ,ללמוד
מהמשפחות במהלך תמיכתנו במלאכת טיפוח הילדים.
ער – 2.5-לכבד את המשפחה והעדפותיה ולעשות מאמץ ללמוד על המבנה שלה,
תרבותה ,השפה ,המנהגים והאמונות שלה כדי להבטיח סביבה יציבה תרבותית לכל
הילדים והמשפחות.
ער – 2.6-להכיר בערכי גידול הילדים של כל משפחה ובזכותה להחליט למען ילדיה.
ער – 2.7-לחלוק מידע על חינוך הילד והתפתחותו עם המשפחות ולסייע להן להבין
ולהעריך את בסיס הידע הנוכחי בנוגע למקצוע הגיל הרך.
3

המושג משפחה כולל מבוגרים ,חוץ מהורים ,בעלי האחריות להיות מעורבים בחינוך ,תזונה ושמירה
על הילד.
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עקרונות
עק – 2.1-לא נחסום את גישת חברי משפחה לכיתת הילד שלהם או לסביבת הלמידה
אלא אם הגישה אסורה בצו בית משפט או במגבלה חוקית אחרת.
עק – 2.2-נדווח למשפחות על עקרונות התוכנית ,המדיניות ,מערך השיעורים ,מערכת
ההערכה ,הפרקטיקות התרבותיות ,והכישורים האישיים ונסביר מדוע אנו מלמדים כפי
שאנו מלמדים – הוראה בהתאם לאחריות האתית שלנו כלפי ילדים (ראו חלק א).
עק – 2.3-נדווח למשפחות ,במידת הצורך ,ונערב אותן בהחלטות מדיניות( .ראו גם
ער.)2.3-
עק - 2.4-נבטיח שהמשפחה מעורבת בהחלטות משמעותיות המשפיעות על ילדיהם
(ראה גם עק.)1.4-
עק – 2.5-נעשה כל מאמץ אפשרי כדי לעמוד בקשר יעיל עם כל משפחה בשפה אותה
הם דוברים .נשתמש במקורות קהילתיים לתרגום ולפרשנות כאשר לא יעמדו לרשותנו
מקורות בתוכניות שלנו.
עק – 2.6-כאשר משפחות חולקות מידע עמנו על אודות ילדיהן ומשפחותיהן ,נבטיח
שתובנות המשפחה תהוונה תרומה חשובה לתכנון ויישום התוכנית.
עק – 2.7-נדווח למשפחות על אופי ומטרת הערכת הילד בתוכנית וכיצד ייעשה שימוש
במידע על אודות ילדיהן.
עק – 2.8-נשמור על חיסיון ביחס למידע הערכתי על אודות ילדים ונחלוק מידע זה רק
במידת הצורך.
עק – 2.9-נדווח למשפחה על פציעות ועל תקריות בהן היה מעורב הילד ,על סיכונים
כגון חשיפה למחלות מידבקות העלולות להוביל לזיהום ,ועל מאורעות העלולים לגרום
ללחץ רגשי.
עק – 2.10-המשפחות יקבלו דיווח מלא על אודות כל פרויקט מחקרי אפשרי ,המערב
את ילדיהן ותהיה להן אפשרות לתת את הסכמתן או לסרב להשתתפותו ללא קנס .לא
נרשה או נשתתף במחקר אשר עשוי בכל דרך לפגוע בחינוך ,בהתפתחות ,או בטובת
הילד.
עק - 2.11-לא נעסוק או נתמוך בניצול משפחות .לא נשתמש ביחסינו עם המשפחה
ליתרונות אישיים או לרווח אישי ,או נפתח מערכת יחסים אישית עם חברי משפחה
העלולים לחבל ביעילות עבודתנו עם ילדיהם.
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ער – 2.8-לסייע לחברי משפחה להעמיק את הבנתם ביחס לילדיהם ,כפי שהצוות מעמיק
את היכרותו עם כל ילד באמצעות תקשורת עם המשפחות ,ותומך בחברי משפחה
בהתפתחות המתמשכת של כישוריהם כהורים.
ער – 2.9-לעודד את מאמצי המשפחות לבנות רשתות תמיכה ובמידת הצורך להשתתף
בבניית רשתות עבור משפחות על ידי מתן הזדמנויות לאינטראקציה עם צוות התוכנית,
משפחות אחרות ,מקורות קהילתיים ,ושירותים מקצועיים.
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עק– 2.12-נפתח מדיניות כתובה להגנת החיסיון ובנוגע לחשיפת מסמכי הילדים .מסמכי
מדיניות אלו יהיו נגישים לכל חברי צוות התוכנית ולמשפחות .חשיפת מסמכי ילדים
לגורמים שאינם חברי משפחה ,צוות התוכנית ויועצים ,המחויבים בחיסיון ,תדרוש
הסכמה מן המשפחה (להוציא מקרים של התעללות או הזנחה).
עק– 2.13-נשמור על החיסיון ונכבד את זכותה של המשפחה לפרטיות ,נמנע מחשיפת
מידע חסוי וחדירה לחיי המשפחה .במידה ויש יסוד סביר להניח ששלום הילד בסכנה,
ניתן לחלוק מידע חסוי עם סוכנויות ופרטים בעלי אחריות משפטית להתערב לטובת
הילד.
עק – 2.14-במקרה ונוצר עימות בין חברי משפחה שונים ,נעבוד בשקיפות ,נחלוק את
תצפיותינו על הילד ,נסייע לכל הגורמים המעורבים כדי לקבל החלטות מושכלות.
נמנע מלתמוך בצד מסוים.
עק – 2.15-נכיר ונפנה משפחות בהתאם למקורות קהילתיים ושירותי תמיכה מקצועיים.
לאחר הפניה ,נבצע מעקב כדי להבטיח שהשירותים המתאימים סופקו.

חלק ג'
אחריות אתית כלפי עמיתים
במקום עבודה ,הדואג ומשתף פעולה עם עובדיו ,שומרים על כבוד האדם ,מקדמים
שביעות רצון מקצועית ,ומפתחים ושומרים על מערכות יחסים חיוביות .בהתבסס
על עקרונות הליבה שלנו ,האחריות המרכזית שלנו כלפי עמיתים היא למסד ולפתח
סביבות עבודה ויחסים התומכים בעבודה יצרנית ותואמים את הצרכים המקצועיים.
העקרונות התקפים לילדים תקפים גם לאינטראקציה שלנו עם מבוגרים בסביבת עבודה
(הערה :חלק ג' ,כולל אחריות ביחס לעמיתים ומעסיקים .ראה "קוד להתנהגות אתית:
מוסף למנהלי תוכניות לגיל הרך" בנוגע לאחריות כלפי צוות (מועסקים לפי הקוד
המעודכן בשנת  ,)2005בhttp://www.naeyc.org/files/naeyc/ file/positions/ :
.).PSETH05_supp.pdf
אחריות ביחס לעמיתים
ערכים
ער – 3.1.1-למסד ולקיים מערכות יחסים על בסיס כבוד ,אמון ,חיסיון ,שיתוף פעולה
ועבודה בצוות עם עמיתים.
ער – 3.1.2-לחלוק מקורות עם עמיתים ,תוך שיתוף פעולה כדי להבטיח את הטיפול
המיטבי בגיל הרך ואת התוכנית החינוכית הטובה ביותר.
ער – 3.1.3-לתמוך בעמיתים במתן מענה לצרכיהם המקצועיים ולהתפתחותם
המקצועית.
ער – 3.1.4-להכיר בהישגים המקצועיים של עמיתים.
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אחריות ביחס למעסיקים
ערכים
ער – 3.2.1-לסייע לתוכנית כדי להעניק את איכות השירות הגבוהה ביותר.
ער – 3.2.2-לא לעשות דבר הפוגם במוניטין של התוכנית בה אנו עובדים אלא אם היא
מפרה חוקים והנחיות המיועדים להגן על ילדים או מפרה את הנחיות קוד זה.
עקרונות
עק – 3.2.1-נמלא אחר מדיניות התוכנית במלואה .במידה וחלה אי הסכמה עם מדיניות
התוכנית ,נתאמץ לשנותה באמצעות פעולה קונסטרוקטיבית בתוך הארגון.
עק - 3.2.2-נשוחח או נפעל בשם הארגון רק ברשות .נדאג לציין פומבית כשאנו דוברים
בשם הארגון וכשאנו מבטאים דעה אישית.
עק – 3.2.3-לא נפר חוקים או הנחיות המיועדות להגן על ילדים וננקוט בפעולה
המתאימה בהתאם לקוד זה כאשר נזהה כי מתבצעות הפרות אלו.
עק – 3.2.4-אם עולה חשש בנוגע להתנהגות עמית ,ואין סיכון לשלום ילד ,נפנה את
חששנו לאדם זה .במידה ועולה חשש לשלום הילד או שהמצב אינו משתפר לאחר
שהובא לידיעת העמית ,נדווח על ההתנהגות הבלתי אתית או הפגומה של העמית
לרשות המתאימה.
עק – 3.2.5-אם עולה חשש בנוגע לנסיבות או לתנאים המשפיעים על איכות החינוך
והטיפול בילדים בתוכנית ,נדווח להנהלת התוכנית או במידת הצורך לרשויות מתאימות
אחרות.

קודים אתיים מארצות הברית

עקרונות
עק - 3.1.1-נכיר בתרומת עמיתים לתוכניתנו ולא נשתתף בפרקטיקות ,המפחיתות
מהמוניטין שלהם או פוגמות ביעילות עבודתם עם ילדים ומשפחות.
עק – 3.1.2.במידה ועולה חשש בנוגע להתנהגות מקצועית של עמית ,נעדכן ראשית
עמית זה בנוגע לחששנו באופן ,המכבד את הגינותו האישית ואת השונות הקיימת בקרב
חברי הצוות .בהמשך ,ננסה לפתור את הנושא באופן הולם וחסוי.
עק – 3.1.3.-ננסח בזהירות השקפות ביחס לתכונות אישיות או להתנהגות מקצועית
של עמיתים .ההצהרות יתבססו על ידע ממקור ראשון ולא על בסיס שמועות ,הקשור
לטובת הילדים והתוכניות.
עק – 3.1.4-נמנע מלהשתתף בפרקטיקות המפלות כנגד עמית על בסיס מין ,גזע ,מוצא,
אמונה או שייכות אחרת ,גיל ,מצב משפחתי ,מוגבלות או נטייה מינית.
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חלק ד'
אחריות אתית לקהילה ולחברה
כל תוכניות הגיל הרך פועלות בהקשר הקהילה הקרובה שלהן ,המורכבת ממשפחות
ומוסדות נוספים הדואגים לרווחת הילדים .האחריות שלנו כלפי הקהילה היא לספק
תוכניות העונות על הצרכים השונים של המשפחות ,לשתף פעולה עם סוכנויות
ומקצועות החולקים עמנו אחריות זו כלפי הילדים ,לסייע למשפחות ביצירת קשר עם
סוכנויות אלו ועם אנשי מקצוע עמיתים ,ולסייע בפיתוח תוכניות קהילתיות הדרושות
אך אינן נגישות כעת.
כיחידים ,אנו מכירים באחריות שלנו לספק את תוכניות החינוך והרווחה לילדים
הטובות ביותר ולנהל אותן בעצמנו בכנות ובהוגנות .בשל מומחיותינו בתחום ההתפתחות
בגיל הרך ,ובשל חלוקת האחריות עם החברה בכללותה לרווחת ילדים צעירים ולהגנתם,
אנו מכירים במחויבות ההדדית לפעול למען האינטרסים של הילדים באופן הטוב ביותר
בתוכניות הגיל הרך ובקהילה ,וכן לשמש כקולם של ילדים צעירים בכל מקום.
הערכים והעקרונות בחלק זה מוצגים לפי ההבחנות הבאות :ערכים ועקרונות
המתייחסים לעבודה הפרטנית של המחנך בגיל הרך ולערכים ולעקרונות ,המתייחסים
לעבודה קהילתית בנוגע לטובתם הכללית של ילדים ,הנובעת מההבנה שמחנכים בגיל
הרך חולקים את האחריות בנוגע למימוש הערכים והעקרונות ה"קולקטיביים".
ערך (פרט)
ער – 4.1-לספק לקהילה תוכניות ושירותי חינוך לגיל הרך ברמה גבוהה.
ערכים (קולקטיביים)
ער – 4.2-לקדם שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע וסוכנויות ועבודת צוות
אינטרדיסציפלינרית בין מקצועות העוסקים במתן מענה לנושאי בריאות ,חינוך ,ורווחת
ילדים בגיל הרך ,משפחותיהם ,והמחנכים שלהם.
ער - 4.3-לפעול באמצעות חינוך ,מחקר ותמיכה למען עולם בטוח סביבתית שבו כל
ילד זוכה לטיפול רפואי ,מזון ,ומחסה שבו כל ילד זוכה להזנה וחי בחופשיות ללא חשש
מאלימות בביתו או בקהילתו.
ער - 4.4-לפעול באמצעות חינוך ,מחקר ותמיכה למען חברה בה לילדים בגיל הרך יש
גישה לתוכניות חינוך לגיל הרך ברמה גבוהה.
ער – 4.5-לפעול כדי להבטיח שייעשה שימוש במערכות הערכה מתאימות ,הכוללות
מקורות מידע מרובים ,לרווחת הילד.
ער – 4.6-לקדם ידע והבנה של ילדים צעירים וצרכיהם .לפעול למען ידע חברתי רב
יותר בנוגע לזכויות ילדים וקבלה חברתית רבה יותר בנוגע לאחריות לרווחת כלל ציבור
הילדים.
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עקרונות (פרט)
עק – 4.1-נדווח בפתיחות ובאמינות על טיב ומשך השירותים שאנו מספקים.
עק – 4.2-נציג מועמדות ,נקבל ונעבוד בתפקידים שאנו מתאימים אליהם אישית
ומוכשרים אליהם מקצועית .לא נציע שירותים ,שאיננו מוכשרים להעניקם מבחינת
היכולות ,הכישורים או המקורות שאנו מספקים.
עק – 4.3-נבחן בזהירות את ההמלצות הקשורות לתעסוקה של עובד ולא נעסיק או
נמליץ לתעסוקה על אדם שיכולותיו ,כישוריו ,או אופיו אינם תואמים את התפקיד.
עק – 4.4-נפעל באובייקטיביות ובדייקנות בדיווח המידע על בסיסו נשענות פרקטיקות
התוכנית שלנו.
עק  – 4.5נכיר את השימוש הנכון באסטרטגיות ובכלי הערכה ונפרש את התוצאות
בקפדנות עבור המשפחות.
עק – 4.6-נכיר את החוקים וההנחיות המשמשות להגנת הילדים בתוכניות שלנו ונעמוד
על המשמר כדי להבטיח שחוקים והנחיות אלו מתקיימים.
עק – 4.7-אם נהיה מודעים לפרקטיקה או למצב ,המסכנים את בריאות ,בטחון או רווחת
הילדים ,מונחת בפנינו האחריות האתית להגן על הילדים או לדווח להורים ו/או אחרים
המסוגלים להגן עליהם.
עק – 4.8-לא ניטול חלק בפרקטיקות המפירות חוקים או הנחיות המגינים על ילדים
בתוכניות שלנו.
עק – 4.9-אם תהיה בידינו הוכחה להפרת חוקים או תקנות המגנים על הילדים שנעשית
במסגרת תוכנית לגיל הרך ,נדווח על ההפרה לרשויות המתאימות היכולים לטפל בעניין.
עק – 4.10-אם תוכנית מפרה או דורשת מעובדיה להפר קוד זה ,מותר ,לאחר הערכה
הוגנת של הוכחה זו ,לחשוף את זהות תוכנית זו.
עקרונות (קולקטיביים)
עק – 4.11-אם נעשה שימוש במדיניות למטרות שאינן לטובת הילדים ,אנו נושאים
באחריות קולקטיבית לפעול לשנות מדיניות זו.
עק – 4.12-אם יש הוכחה שסוכנות המספקת שירותים ,המיועדים להבטיח את רווחת
הילדים ,אינה עומדת במחויבותיה ,אנו מכירים באחריות האתית המשותפת לדווח על
הבעיה לרשויות המתאימות או לציבור .אנו נעקוב בזהירות עד לפתרון המצב.

קודים אתיים מארצות הברית

ער – 4.7-לתמוך במדיניות ובחוקים ,המקדמים את רווחת הילדים ומשפחותיהם ,ולפעול
כדי לשנות את אלו הפוגמים ברווחתם .להשתתף בפיתוח מדיניות וחוקים הדרושים,
ולשתף פעולה עם משפחות ,יחידים וקבוצות אחרות במאמצים אלו.
ער – 4.8-לקדם את הפיתוח המקצועי בתחום החינוך בגיל הרך ולחזק את המחויבות
לממש את עקרונות הליבה ,כפי שהם משתקפים בקוד זה.
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עק – 4.13-במידה והסוכנות להגנת הילד נכשלת במתן הגנה מספקת כנגד ילדים
מוזנחים או שעברו התעללות ,אנו מכירים באחריות האתית המשותפת לפעול בצוותא
כדי לשפר שירותים אלו.

מילון מושגים
קוד אתי – מגדיר את ערכי הבסיס בתחום ומעניק הנחיה לאנשי מקצוע כיצד לפעול
כאשר הם נתקלים באחריות או במחויבויות המתנגשות זו בזו במהלך עבודתם.
ערכים – תכונות או עקרונות שהפרט סבור כי הם רצויים או בעלי ערך ,שהוא שואף
עבורו ,עבור אחרים ,או עבור העולם בו הוא חי.
ערכי ליבה  -מחויבויות המקצוע ,המאומצות באופן מודע ומכוון על ידי אנשי המקצוע,
משום שהן תורמות לחברה .יש להבדיל בין ערכים אישיים וערכי ליבה במקצוע.
מוסריות – תפיסות האדם בנוגע למה טוב ,נכון וצודק; האמונות בנוגע למחויבויות;
ותפיסתו כיצד עליו לנהוג.
אתיקה – תחום דעת הנוגע למה נכון ומה שגוי ,החובה והמחויבות ,הקשור לרפלקציה
ביקורתית על מוסריות והיכולת לבחור בין ערכים ובחינה של ההיבטים המוסריים
במערכות יחסים.
אתיקה מקצועית – המחויבות המוסרית במקצוע הקשורה לרפלקציה ביקורתית,
המעצימה את המוסריות המקצועית של אנשי המקצוע ומרחיבה אותה מעבר לתחום
עבודתם .אתיקה מקצועית קשורה לפעולות צודקות ושגויות במקום העבודה ומסייעת
לפרט לפתור דילמות מוסריות בעבודתם.
אחריות אתית – התנהגויות אסורות או מחייבות .אחריות אתית מנוסחת בבהירות בקוד
האתי להתנהגות (למשל אסור למחנכים בגיל הרך לחלוק מידע חסוי על ילד או משפחה
עם אדם שאינו מוסמך לקבל מידע זה).
דילמה אתית – קונפליקט מוסרי הקשור להחלטה בנוגע להתנהגות הראויה כשפרט
נתקל באחריות או ערכים מקצועיים מתנגשים.
מקורות למילון המושגים וההגדרות

Freeney, S., & N. Freeman. (2005). Ethics and the early childhood educator:
Using the NAEYC code. Washington, DC: NAEYC.
Kidder, R. M. (1995). How good people make tough choices: Resolving the
dilemmas of ethical living. New York: Fireside.
Kipnis, K. (1987). How to discuss professional ethics. Young Children, 42(4):
26-30.
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הצהרות מחויבות
כמי שעובד עם ילדים בגיל הרך ,אני מתחייב לקדם את ערכי החינוך לגיל הרך כפי שהם
באים לידי ביטוי בעקרונות הקוד האתי של ה .NAEYC-אני אפעל כמיטב יכולתי כדי:
•לא לפגוע לעולם בילדים.
•להבטיח שתוכניות לגיל הרך יתבססו על ידע ומחקר עדכניים אודות התפתחות
הילד וחינוך בגיל הרך.
•לכבד ולתמוך במשפחות במלאכתם בגידול הילדים.
•לכבד עמיתים בחינוך ובטיפול בגיל הרך ולתמוך בהם בשמירה על הקוד האתי של
ה.NAEYC-
•לשרת כקולם של ילדים ,משפחותיהם ,והמורים שלהם בקהילה ובחברה.
•ללמוד תמידית ולשמור על סטנדרטים גבוהים של התנהגות מקצועית.
•להיות מעורב בתהליך מתמשך של רפלקציה עצמית ,בידיעה שתכונות אישיות,
דעות קדומות ואמונות משפיעות על ילדים ומשפחותיהם.
•לשמור על פתיחות ביחס לרעיונות חדשים ולגלות נכונות ללמוד מהצעות של
אחרים.
•להמשיך ללמוד ,לצמוח ולתרום כאיש מקצוע.
•לכבד את הערכים והעקרונות של קוד ה.NAEYC-
4

4

הצהרת מחויבות זו אינה חלק מהקוד אך היא מהווה הכרה אישית בנכונות הפרט לאמץ את הערכים
השונים והמחויבויות המוסריות בתחום החינוך בגיל הרך .זוהי הכרה במחויבות המוסרית המסייעת
לכניסת הפרט למקצוע.

קודים אתיים מארצות הברית

האיגוד הארצי לחינוך בגיל הרך ( )NAEYCהוא ארגון ללא מטרות רווח ,הפטור ממס
מתוקף סעיף ) 501(c)(3של מס ההכנסה ,המוקדש לפעילות למען צרכי ילדים בגיל הרך
והאינטרסים שלהם .הקוד האתי של האיגוד פותח בתיאום עם מטרות הארגון .המידע
בקוד זה מיועד להעניק למחנכי הגיל הרך הנחיות עבודה עם ילדים מגיל לידה ועד גיל .8
השימוש בקוד על ידי הפרט או תוכנית ,התייחסות אליו או עיון בו אינו מבטיח
עמידה בסטנדרטים של האיגוד ובתהליכי הקרדיטציה של האיגוד .מומלץ להשתמש
בקוד כמדריך ליישום הסטנדרטים של תוכנית האיגוד ,אך שימוש זה אינו מהווה תחליף
לבחינה קפדנית וליישום הסטנדרטים של תוכניות האיגוד.
האיגוד נקט באמצעים סבירים כדי לפתח את הקוד באופן הוגן ,סביר ,פתוח ,בלתי
מוטה ,ואובייקטיבי ,בהתבסס על המידע הקיים .אולם ,מחקר נוסף או התפתחויות
עשויים לשנות מידע זה .האיגוד ועובדיו ,מנהליו ,חברי האיגוד ומועסקיו ,וכן סוכניו
אינם אחראים לאובדן ,נזק או תביעה ביחס לאחריות ,כולל נזקים ישירים ,מיוחדים,
בלתי ישירים ,או מתמשכים הקשורים לקוד או למידע המוצג.
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קוד אתי למנהיגים חינוכיים*

()American Association of School Administrators
על התנהגות מקצועית של מנהיגים חינוכיים להיות בהתאם לכללי הקוד האתי
להתנהגות ,ועל הקוד להציב סטנדרטים גבוהים לכל ציבור המנהיגים החינוכיים .המנהיג
החינוכי מעניק הנהגה חינוכית בכל רחבי המחוז והקהילה .אחריות זו דורשת מהמנהיג
לשמור על סטנדרטים של התנהגות מקצועית למופת ולהכיר בכך שפעולותיו/ה ייבחנו
ויישקלו על ידי הקהילה ,עמיתים למקצוע ותלמידים.
המנהיג החינוכי מכיר בכך שהוא/היא משרת/ת את בתי הספר והקהילה באמצעות
מתן הזדמנויות חינוכיות שוות לכל תלמיד .על עבודת המנהיג להדגיש אחריותיות
ותוצאות ,כדי להעצים הישגי תלמידים ולהעמיד רף ציפיות גבוהות מכל תלמיד.
לשם השגת מטרות אלו ,המנהיג החינוכי מחויב להצהיר על הסטנדרטים הבאים.

המנהיג החינוכי:
1.מציב את החינוך ואת טובת התלמידים כערך עליון בכל קבלת החלטות.
2.ממלא את חובותיו המקצועיות בכנות ובאמינות ונוהג תמיד באופן אחראי ואמין.
3.תומך בעקרון הזכות להליך הוגן ומגן על זכויות אדם וזכויות אזרחיות של כל פרט.
4.מיישם את החוק המקומי ,המדינתי והפדראלי/לאומי.
5.מייצג את ועד בית הספר ואת מדיניות הוועד והחוקים והתקנות האדמיניסטרטיביים.
6.פועל להשגת המטרות הנחוצות לתיקון אותם חוקים ,תקנות והנחיות שאינם
חופפים למטרות חינוכיות מבוססות או שאינן לטובת אינטרס הילדים.
7.נמנע משימוש בעמדתו להשפעה פוליטית ,חברתית ,דתית ,כלכלית ,או אחרת.
8.מקבל את תאריו האקדמיים או את הרישיון המקצועי רק ממוסדות מוכרים.
9.שומר על סטנדרטים ושואף לשפר את יעילות המקצוע באמצעות מחקר ופיתוח
מקצועי מתמשך.
	10.מכבד את כל החוזים עד להשלמתם ,סיומם ,או השתחררות מתנאיהם באופן מוסכם
הדדית על ידי כל הצדדים.
	11.מקבל באחריות ובאחריותיות את מעשיו והתנהגותו.
	12.מחויב לשרת אחרים על פני טובתו האישית.

*

https://aasa.org/content.aspx?id=1390
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)(National Association for Sport and Physic Education
נייר עמדה

הקדמה
למאמנים יש השפעה רבה על הצעירים ,לכן לחברה יש ציפיות גבוהות מהם .אי לכך ,בין
אם מאמנים מקבלים תשלום עבור עבודתם או מתנדבים לשם כך ,הם אחראים לביצוע
האימון באופן מקצועי.
מערכת היחסים בין המאמן למתאמן מעניקה הזדמנות למקסם את ההתפתחות
הגופנית ,הנפשית ,החברתית והרגשית של המתאמן .השפעה זו עשויה להיות חיובית או
שלילית בהתאם לאופן בו המאמן ממלא אחר ההנחיות והציפיות .ברמה הנמוכה ביותר,
תפקיד המאמן צריך לכלול ידע ומודעות ליכולות המפורטות בשמונה התחומים הבאים,
1
כפי שהם מופיעים בחוברת הסטנדרטים הלאומיים של מאמני ספורט:
1.פילוסופיה ואתיקה
2.בטיחות ומניעת פציעות
3.מצב גופני
4.התפתחות וצמיחה
5.הוראה ותקשורת
6.כישורי ספורט וטקטיקות
7.ארגון ואדמיניסטרציה
8.הערכה
כדי להמשיך ולקדם תפיסות תרבותיות של אימון ,עלינו לשאוף לפתח ולשלוט
בסטנדרטים אשר האיגוד הלאומי לספורט וחינוך גופני National Association for
) Sport and Physical Education (NASPEהציב לנגד עיניו .האיגוד הלאומי שואף
שהסטנדרטים הלאומיים למאמני ספורט יעניקו הכוונה לאנשי מנהלה ,למאמנים,
לאתלטים ולקהילה בנוגע לכישורים ולידע ,הדרושים למאמנים בטרם יאמנו בארגוני
ספורט שונים ,ליגות וגופי שליטה.
2
בהצהרה זו ,אשר מעדכנת ומחליפה את הקוד האתי למאמנים משנת  ,2001הוועדה
*

1
2

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED541611.pdf
Copyright 2001, SHAPE America – Society of Health and Physical Educators, 1900
Association Drive, Reston, VA 20191, www.shapeamerica.org. All rights reserved.
.Used with permission
(.Quality Coaches, Quality Sports: National Standards for Sport Coaches )NASPE, 2006
ראו.NASPE’s 2001 Position Statement Coaches Code of Conduct :
.NASPE’s 2001 Position Statement Coaches Code of Conduct

קודים אתיים מארצות הברית

קוד למאמנים :האיגוד הלאומי לחינוך גופני וספורטיבי*
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המארגנת של איגוד הספורט מייסדת את קוד ההתנהגות הבא ,לאורו מאמנים בכל
הרמות אמורים לפעול .תחת הנחיות קוד זה ,על המאמנים לפעול כדלקמן:
•להיות בעלי ידע והכנה להוביל את הצוותים שלהם במסגרת המאפיינים המנוסחים
בסטנדרטים הלאומיים של איגוד מאמני הספורט (.)NASPE, 2006
•להיות אחראים לרווחת המתאמנים והתפתחותם.
•לקבל את המציאות לאורה הם משמשים כמודל ,ולאור זאת ,לפעול בהתאם
למילותיהם.
•לספק סביבה בטוחה גופנית ורגשית למתאמנים במהלך האימונים ובתחרויות.
•להיות מופת של התנהגות אתית ,כולל הפגנת כנות ,הגינות ,משחק הוגן ואווירה
ספורטיבית .אלו שיעורים לחיים אשר קודמים לכל דגש על ניצחון.
•לשמור על התנהגות מקצועית של מערכות היחסים עם מתאמנים ,פקידים ,עמיתים,
מנהלים והקהילה.
•המאמנים מכירים בעוצמה ובהשפעה ,הטמונה בתפקידם ביחס למאמנים .אי לכך,
על המאמנים לנהוג בזהירות כדי להימנע מהפגנת התנהגות ,העלולה להתפתח
לכדי מערכת יחסים בין אישית ,או אפילו עשויה ליצור מראית עין של אינטימיות או
תשוקה לאינטימיות עם מתאמנים.
•על המאמנים להימנע ממגע גופני ישיר עם מתאמנים (כגון טפיחות על הישבן) ,אשר
עלולות להיתפס כמיניות בטיבן .על המאמנים לפעול למען טובת המתאמנים על
ידי הבנת נושאים הקשורים לחיסיון והימנעות ממצבים אשר עלולים לעורר ניגוד
עניינים או ניצול של מתאמן.
•על המאמנים להקדיש עצמם לקידום ההישגים האקדמיים של המתאמנים.
•אין לעודד שימוש בחומרים ממריצים ותוספי דיאטה .על המאמנים לעודד מתאמנים,
לצד משפחותיהם ,לחפש סיוע של אנשי מקצוע רפואיים הולמים בנוגע לחומרים
ממריצים.
•לאסור שימוש באלכוהול ,טבק וכל סם בלתי חוקי אחר.
•להכיר את הידע בנושא תזונה ,הידרציה ,ירידה או עלייה במשקל בריאה ובטוחה,
והתנהגויות אכילה בריאות .כאשר מתעורר מצב אשר אין בידי המאמן ידע מספיק
אודותיו ,עליו להפנות את המתאמן לאיש המקצוע הרפואי המתאים לקבלת המידע
המדויק והעכשווי ביותר.
•להתאמן באופן בטוח ובטכניקות של הליכים מניעים עכשוויים.
•לעשות שימוש בפרקטיקות בטוחות מפני פגיעה תוך ניהול סיכונים.
•להביע הבנה לשלבי ההתפתחות והצמיחה של המתאמנים.
•לעודד מתאמנים לאמץ סגנון חיים פעיל מבחינה גופנית.
•להציב את צרכי המתאמנים ואת טובתם לפני טובתם האישית.
•לזכור שתחרות אמורה להיות בריאה ומהנה.

קודים אתיים מארצות הברית
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הקוד האתי לאנשי חינוך במדינת ג'ורג'יה שבארצות הברית*
()Georgia Professional Standards Commission
בתוקף  15יוני2015 ,

1.הקדמה  -הקוד האתי לאנשי חינוך מנסח מהם כללי ההתנהגות במקצוע ההוראה
במדינת ג'ורג'יה ומשמש כמדריך להתנהלות אתית .הוועדה לסטנדרטים מקצועיים
בג'ורג'יה אימצה את הסטנדרטים המייצגים את ההתנהלות המקובלת במקצוע
ההוראה .הקוד מגדיר מהי התנהלות לא אתית ,המצדיקה סנקציות משמעתיות
ומספק הנחיה בנוגע להגנה על בריאות ,ביטחון וטובת התלמידים והמחנכים בכלל,
והבטחת מידת אחריותיות במקצוע ההוראה עבור תושבי ג'ורג'יה.
2.הגדרות:
א" .תעודה" משמעה כל תעודת הוראה ,שירות או ניהול רישיון או אישור בסמכות
הוועדה לסטנדרטים מקצועיים של ג'ורג'יה.
ב" .סיכון ילדים" מתרחש כאשר מחנך מתעלם מסכנה מהותית ו/או בלתי מוצדקת,
העלולה לפגוע פיסית בתלמיד.
ג" .איש חינוך" הוא מורה ,פקיד בבית ספר או במערכת הבית-ספרית או כל איש
צוות חינוך בעל תעודה מרשות הוועדה לסטנדרטים מקצועיים של ג'ורג'יה ,או
מי שפנה בבקשה לקבל תעודה שכזו אך טרם קיבל אותה .במסגרת הקוד האתי
לאנשי חינוך ,יוגדר כ"איש חינוך" גם כל איש צוות פרה-חינוכי ,סייעות ומורים
מחליפים.
ד" .תלמיד" הוא כל ילד הרשום במערכת החינוך הציבורית או הפרטית משלב
טרום-טרום גן חובה ועד כיתה י"ב או כל ילד בין וכולל הגילאים  3ו 17-ומתחת
לגיל  .18במסגרת הקוד האתי והסטנדרטים להתנהגות מקצועית של מחנכים,
תקופת הלימודים לתלמידים המסיימים את לימודיהם תוגדר עד  31באוגוסט
של שנת סיום הלימודים.
ה" .תלונה" היא כל הצהרה חתומה בכתב מוועד מקומי ,ועד ארצי או תושב אחד
או יותר מהמדינה ,המוגשת לוועדה לסטנדרטים מקצועיים של ג'ורג'יה כנגד
איש חינוך שחרג מסטנדרט אחד או יותר של הקוד האתי למחנכים" .תלונה"
משמעה בקשה לחקירה.
ו" .ביטול" הוא פסילה של תעודה ברשות איש החינוך.
ז" .סירוב" הוא דחייה להעניק תעודה זמנית למועמד לתעודה.
*

https://www.gapsc.com/Rules/Current/Ethics/505-6-.01.pdf
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סטנדרט  :2התנהלות מול תלמידים – איש החינוך ינהל תמיד מערכת יחסים מקצועית
עם תלמידים בכיתה ומחוץ לכתליה .התנהגות שאינה אתית כוללת אך אינה מוגבלת ל:
•ביצוע כל פעולה של ניצול ילדים ,כולל ניצול מילולי וגופני.
•ביצוע כל פעולה של אכזריות כלפי ילדים או כל פעילות סיכון ילדים.
•ביצוע כל פעולה מינית עם תלמיד או שידול תלמיד לפעולה כזו.
•מעורבות או הטרדה או התנהגות בלתי הולמת כלפי תלמיד שתפר את החוק הפדרלי
או המדינתי.
•שידול ,עידוד או ניהול מערכת יחסים בכתב ,מילולית ,אלקטרונית או גופנית בלתי
הולמת עם תלמיד.
•אספקת טבק ,אלכוהול או סמים בלתי חוקיים לתלמיד; או

קודים אתיים מארצות הברית

ח" .השהיה" היא פסילה זמנית של תעודה לתקופת זמן מוגדרת על ידי הוועדה
לסטנדרטים מקצועיים של ג'ורג'יה.
ט" .נזיפה" מתריעה בפני בעל התעודה על התנהגותו .הנזיפה מזהירה שהתנהגות
בלתי אתית נוספת תוביל לנקיטת צעדים חמורים יותר.
י" .אזהרה" מתריעה בפני בעל התעודה שהתנהגותו אינה אתית .האזהרה מזהירה
שהתנהגות בלתי אתית נוספת תוביל לנקיטת צעדים חמורים יותר.
יא" .בקרה" היא הערכה רבעונית של התנהגות המחנך על ידי הוועדה לסטנדרטים
מקצועיים של ג'ורג'יה באמצעות קשר עם איש החינוך ומעסיקו/ה .כתנאי
לבקרה ,יתכן ואיש החינוך ידרש להנפיק תעודת יושר ( .)GCICהוועדה תציין
את משך תקופת הבקרה.
יב" .היעדר סיבה סבירה" היא קביעה על ידי הוועדה לסטנדרטים מקצועיים של
ג'ורג'יה לפיה לאחר חקירה ראשונית ,אין צורך בנקיטת צעדים נוספים או אין
סיבה להמליץ על פעולת משמעת.
3.סטנדרטים:
סטנדרט  :1ציות לחוק – איש החינוך יהיה כפוף לחוק ולתקנות הפדרליים ,המדינתיים
והמקומיים .התנהגות שאינה אתית כוללת אך אינה מוגבלת לביצוע עבירה או הפללה
בעבירה או בכל פשע הנוגע לשחיתות מוסרית ,כל פגיעה בחוק מסוג אחר ,כולל ייצור,
הפצה ,סחר ,מכירה או אחזקת חומרים אסורים או מריחואנה כפי שמצוין בפרק  ,13קוד
 ,16או כל פגיעה מינית אחרת לפי סעיף  16-6-1ועד 16-6-22.2 ,16-6-20 ,16-6-17
או  ,16.12-100או כל חוק אחר התקף למקצוע .בהתאם למנוסח בזאת ,הרשעה כוללת
ממצא או הרשעת אישום ,או בקשה להצהיר "איני מודה באשמה" ()nolo contendere
ללא קשר אם הוגש ערעור על ההרשעה ,מצב בו הוענק טיפול למורשע בהרשעה
ראשונה ללא פסיקה כאשם ,וכן מצב בו פסיקה כאשם או משפט שנעצר או לא התקבל
האישום או האישום הוסדר בדרכים אחרות בכל סמכות אחרת.
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•אי מניעת שימוש באלכוהול או בסמים בלתי חוקיים על ידי תלמידים הנמצאים תחת
השגחתו של המחנך (כולל אך אינה מוגבלת למגורי המחנך או לכל סביבה פרטית
אחרת).
סטנדרט  :3אלכוהול או סמים – איש החינוך יימנע משימוש באלכוהול או בסמים בלתי
חוקיים במהלך שעות עבודתו .התנהגות שאינה אתית כוללת אך אינה מוגבלת ל:
•שהייה בבית הספר או בשטח יחידת אדמיניסטרציה מקומית/מחוז בית-ספרי או
במהלך פעילות בית-ספרית או מחוזית תחת השפעת ,אחזקת ,שימוש או צריכה של
סמים בלתי חוקיים; וכן
•שהייה בבית הספר או בשטח יחידת אדמיניסטרציה מקומית/מחוז בית-ספרי או
במהלך פעילות בית-ספרית או מחוזית תחת השפעת ,אחזקת ,שימוש או צריכה של
אלכוהול .פעילות בית-ספרית כוללת אך אינה מוגבלת לכל פעילות הממומנת על
ידי בית הספר או מערכת בית הספר (מועדונים ,ארגוני הורים-מורים ,או כל פעילות
העשרה בית-ספרית ,כגון טיולי שפה זרה וכיו"ב).
סטנדרט  :4כנות – איש החינוך יפעל בכנות ובאמינות במהלך עבודתו המקצועית.
התנהגות שאינה אתית כוללת אך אינה מוגבלת לזיוף ,ייצוג כוזב או השמטה של:
•כישורים מקצועיים ,עבר פלילי ,נקודות זיכוי קידום מקצועי ו/או תארים ,פרסים
אקדמיים ,רקע תעסוקתי.
•מידע שנמסר למחוזות בית-ספריים מקומיים ,מדינתיים ופדרליים ולסוכנויות
ממשל אחרות.
•מידע על הערכת תלמידים ו/או צוות.
• נסיבות היעדרות או חופשה.
•מידע שנמסר במהלך חקירה/בדיקה רשמית.
•מידע שנמסר במהלך העבודה המקצועית.
סטנדרט  :5תקציבים ורכוש ציבוריים  -איש החינוך האחראי על תקציבים ציבוריים
ורכוש יכבד את האמון הניתן לו במלוא הכנות ,הדיוק והאחריות .התנהגות שאינה
הולמת כוללת אך אינה מוגבלת ל:
•ניצול לרעה של תקציבים ציבוריים או בית-ספריים.
•אי דיווח על כספים שנאספו מתלמידים והורים.
•הגשת בקשות כוזבות או מסמכים להחזר הוצאות או תשלומים (כולל תארים,
מסמכים או עבודות גמר כוזבים או שנרכשו).
•עירוב כספי ציבור או תקציבים בית-ספריים עם כספים או חשבונות פרטיים.
•שימוש ברכוש בית-ספרי או מחוזי ללא אישור הוועד המקומי מטעם הוועד
הממשלתי/ועד החינוך או ממונים רשמיים מטעמם.
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סטנדרט  :7מידע חסוי  -איש החינוך יציית לחוקים הפדרליים והמדינתיים ולתקנות
ועד בית הספר המדינתי הקשורים לחיסיון של רישומי תלמידים וצוות ,חומרי מבחנים
סטנדרטים ומידע אחר .התנהגות בלתי הולמת כוללת אך אינה מוגבלת ל:
•שיתוף מידע חסוי אודות רישומים אקדמיים ומשמעתיים של תלמידים ,מידע רפואי
ובריאותי ,מצב משפחתי ו/או הכנסה ,תוצאות מבחני הערכה/מבחנים אלא אם
נדרשת חשיפת מידע או מבוקשת על ידי החוק.
•שיתוף מידע חסוי המוגבל על ידי המדינה או החוק הפדרלי.
•הפרת הסכמי חיסיון ,הקשורים למבחנים סטנדרטיים כולל העתקה או הוראה של
פרטי מבחן סטנדרטי ,פרסום וחלוקת פרטי מבחן או תשובות ,שיחה על אודות פרטי
מבחן ,הפרת הנחיות מקומיות בית-ספריות או מדינתיות למטרת שימוש במבחנים
או פרטי מבחן וכיו"ב.
•הפרת הסכמי חיסיון אחרים הנדרשים על ידי המשטרה המקומית או הארצית.
סטנדרט  :8סיום חוזה – איש החינוך יקיים את כל התנאים המפורטים בחוזה ואת
חובותיו ביחס לוועד החינוך המקומי או סוכנות החינוך בתקופת החוזה שלו .התנהגות
שאינה הולמת כוללת אך אינה מוגבלת ל:
•סיום חוזה למתן שירותים מקצועיים ללא אישור מוקדם מהמעסיק.
•סירוב מרצון לבצע שירותים הנדרשים בחוזה.

קודים אתיים מארצות הברית

סטנדרט  :6התנהגות בקבלת תגמול  -איש החינוך ינהג באמינות עם תלמידים ,עמיתים,
הורים ,מענקי חסות או עסקים בקבלת מתנות ,תשרים ,טובות הנאה ופיצוי נוסף.
התנהגות שאינה הולמת כוללת אך אינה מוגבלת ל:
•שידול תלמידים או הורים לתלמידים ,או צוות בית-ספרי ו/או מחוזי לרכוש ציוד,
אספקה או שירותים מאיש החינוך או להשתתף בפעילויות בהן איש החינוך מפיק
תועלת כספית אלא באישור הוועד המקומי מטעם הוועד הממשלתי /החינוך או
הנציגים הרשמיים מטעמם.
•קבלת תשורות ממוכרים או מוכרים פוטנציאליים לשימוש פרטי או למטרת רווח
כאשר לכאורה מתקיים מצב של ניגוד עניינים.
•הנחיית תלמידים על ידי המחנך עבור גמול אלא אם באישור הוועד המקומי מטעם
הוועד הממשלתי/החינוך או הנציגים הרשמיים מטעמם.
•אימון ,הנחייה ,קידום מחנות ספורט ,ליגות קיץ וכיו"ב פעילויות ,המערבות
תלמידים במערכת החינוך של איש החינוך אשר מהם איש החינוך מקבל גמול אלא
אם באישור הוועד המקומי מטעם הוועד הממשלתי/החינוך או הנציגים הרשמיים
מטעמם .פעילויות כגון אלו מחויבות לעמוד בכל הכללים והתקנות של איגוד בתי
הספר התיכוניים בג'ורג'יה.
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סטנדרט  :9דוחות חובה – איש החינוך יגיש דוחות על הפרת אחד או יותר מהסטנדרטים
של הקוד האתי למחנכים ,ניצול ילדים ( 1,)O.C.G.A 19-7-5או כל דוח נדרש אחר.
התנהגות שאינה הולמת כוללת אך אינה מוגבלת ל:
•אי מתן מידע מבוקש על מסמכים נדרשים לוועדה בפנייה או חידוש תעודה מטעם
הוועדה.
•אי דיווח על הפרת אחד או יותר מהסטנדרטים של הקוד האתי למחנכים אשר יש
מידע פרטי אודותיה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתשעים ( )90יום מהיום שבו נודע
לאיש החינוך על ההפרה לאורה ,אלא אם החוק או ההליכים המקומיים דורשים
דיווח מוקדם יותר.
•אי דיווח על הפרה של חוק פדרלי או מדינתי מוקדם ככל האפשר אך לא יאוחר
מתשעים ( )90יום מהיום בו נודע לאיש החינוך על ההפרה לאורה אלא אם החוק או
ההליכים המקומיים דורשים דיווח מוקדם יותר .דיווח זה כולל מידע על אך אינה
מוגבל ל :רצח ,הריגה ,תקיפה חמורה ,הכאה ,חטיפה ,תקיפה מינית ,ניצול מיני של
קטין ,תקיפה בהשפעת חומרים אסורים וניצול ילד אם למחנך יש סיבה סבירה
להאמין שהילד נוצל.
סטנדרט  :10התנהגות מקצועית – איש החינוך ינהג באופן הולם בהתאם לסטנדרטים
המקצועיים המקובלים וישמור על ההגינות והכנות של מקצוע ההוראה .התנהגות
שאינה הולמת כוללת אך אינה מוגבלת לכל התנהגות שמונעת או מצמצמת את יכולות
המחנך בעל תעודת ההוראה לתפקד באופן מקצועי בעמדתו/ה התעסוקתית ,או
התנהגות או התנהלות הפוגמת בבריאות ,ברווחת ,במשמעת או במוסר התלמידים.
סטנדרט  :11מבחנים – איש החינוך יבצע הערכות חובה מטעם המדינה באופן הוגן
ואתי .התנהגות שאינה הולמת כוללת ואינה מוגבלת ל:
•ביצוע כל פעולה המפרה את כללי ביטחון המבחן.
•פגיעה בהגינות ההערכה.
4.דיווח:
א .אנשי החינוך נדרשים לדווח על הפרה של אחד או יותר מהסטנדרטים של
הקוד האתי לאנשי החינוך בהקדם אך לא יאוחר מתשעים ( )90יום מהיום
שבו נודע לאיש החינוך על ההפרה לכאורה אלא אם החוק או תקנות מקומיות
דורשים דיווח מוקדם יותר .על אנשי החינוך להכיר את דרישות החוק והתקנות
וההליכים המקומיים בנוגע לדיווח אודות התנהגות שאינה הולמת .יש להגיש
בכתב תלונות לוועדה לסטנדרטים מקצועיים של ג'ורג'יה בחתימת המתלונן
(הורה ,מחנך ,או מועסק מחוזי/בית-ספרי אחר וכיו"ב).
1

על חובת הדיווח בנושא זה במדינת ג'ורג'יה ,ראו את הפירוט לחוק זהhttp://law.justia.com/ :
codes/georgia/2010/title-19/chapter-7/article-1/19-7-5
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2

זהו מאגר המידע ,המציע מנוע חיפוש לחברי ארגון (National Association of State Directors of
 . Teacher Education and Certification) NASDTECראו/https://www.nasdtec.org :

קודים אתיים מארצות הברית

ב .הוועדה מיידעת נציגים מקומיים וארציים בנוגע לכל פעולות המשמעת.
בנוסף ,השעיות ופסילות מדווחות לנציגים ארציים ,כולל מרכז המידע של
2
.NASDTEC
5.צעדים משמעתיים:
א .הוועדה לסטנדרטים מקצועיים של ג'ורג'יה מוסמכת להשעות ,לפסול ,או
לשלול רישיונות להוציא אזהרה או התרעה ,או לפקח על התנהגות איש החינוך
וביצועיו לאחר ביצוע חקירה ולאחר שהודעה והזדמנות לשימוע ניתנו לבעל
התעודה .כל אחת מן הטענות הבאות עלולה לשמש בסיס לצעד משמעתי כנגד
בעל התעודה.
•התנהגות שאינה הולמת בהתאם לקוד האתי לאנשי החינוך ,סטנדרטים
4
.)GaPSC Rule 505-6-01( 1-11
•צעד משמעתי כנגד תעודה ממדינה אחרת על בסיס זהה כמפורט בקוד
האתי לאנשי החינוך.
•סטנדרטים .)GaPSC Rule 505-6-01( 1-11
•צו בית משפט בסמכות או בקשה ממחלקת משאבי אנוש בנוגע להשהיית
תעודה או סירוב לבקשה לתעודה בתגובה לאי תשלום דמי מזונות עבור
ילד ( O.C.G.A. 19-6-28.1וכן .)19-11-9.3
•הודעה מארגון הסיוע להשכלה גבוהה של ג'ורג'יה בנוגע לחוב איש החינוך
ואי תשלום מספק של הלוואות סטודנטים מטעם מארגון הסיוע להשכלה
גבוהה של ג'ורג'יה (.)O.C.G.A 20-3-295
•השהיה או פסילה של רישיון מקצועי או תעודה.
•הפרה של חוקים או תקנות אחרות הקשורות למקצוע.
•כל סיבה טובה ומספקת אחרת המייצגת את יחידת התעסוקה של מחנך
כאיש חינוך.
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קוד אתי למקצוע החינוך והליכי היישום של המורים במדינת
מסצ'וסטס שבארצות הברית*
()Massachusetts Teachers Association
הקדמה
קוד אתי סמכותי הוא סימן זיהוי ראשון של מקצוע אמיתי .בתחום החינוך ,מוענקת
הבטחה לאנשי חינוך מתמחים בהיכנסם למקצוע ,כי יוענק להם סיוע מתאים מעמיתיהם,
המצווים אף הם לכבד את הקוד.
הקוד האתי במקצוע שלנו נוסח על ידי אנשי חינוך עבור אנשי חינוך באופן פרטני.
הקוד מנסח את המחויבויות שלנו כלפי עצמנו ,כלפי התלמידים שלנו וכלפי הציבור.
איגוד המורים של מסצ'וסטס מבטיח יחס זהה לכל חבריו כאשר צצות האשמות
בנוגע להפרות הקוד .זאת באמצעות הוועדה לסטנדרטים מקצועיים ואתיים ,המורכבת
מעמיתים למקצוע.
הקוד האתי במקצוע החינוך משמש לא רק כערבות להתנהגות מקצועית ,הוא מנסח
גם הנחיות בסיסיות בנושא המחויבויות והאחריות המשותפות לכל עמיתי התחום.
אי לכך ,מי שמעורב בתהליכי הוראה ולמידה צריך להכיר את הקוד האתי .אם
כי הקוד הוא זהה עבור כל אנשי התחום ,נציגים ארציים ומקומיים משתפים פעולה
בעדכונו והערכתו מחדש .הוועדה לסטנדרטים מקצועיים ואתיים מטעם איגוד המורים
של מסצ'וסטס והוועד הלאומי לחינוך פיתחו כל אחד בתורו הליכים לביצוע .ראוי
שסוכנים מקומיים יפתחו מערכת יחסים קרובה עם הוועדה לסטנדרטים מקצועיים
ואתיים מטעם איגוד המורים של מסצ'וסטס כדי להעניק לקוד משמעות מלאה וכדי
לשתף פעולה ביישומו.
המידע המובא להלן כלול בחוברת זו:
1.הקוד האתי במקצוע החינוך.
2.הליכים ליישום לאומי.
הקוד האתי למקצוע החינוך
הקדמה
מתוך אמונה בערך כל אדם ובהגינותו ,איש החינוך מכיר בחשיבות העליונה של החתירה
אחר האמת ,השאיפה למצוינות וקידום ערכים דמוקרטיים .מרכיב חיוני במטרות אלו
הוא ההגנה על החופש ללמוד וללמד וההבטחה להזדמנויות למידה שוות לכול .איש
החינוך מקבל עליו את האחריות לקדם את הסטנדרטיים האתיים הנעלים ביותר.
איש החינוך מכיר בהיקף האחריות הטמונה בתהליך ההוראה .השאיפה לזכות בכבוד
ובאמון העמיתים ,התלמידים ,התלמידים ,ההורים ,וחברי הקהילה מהווה תמריץ כדי
*

http://middleboro.massteacher.org/files/ethics.pdf
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עיקרון  :1מחויבות לתלמיד
איש החינוך שואף לסייע לכל תלמיד כדי לממש את הפוטנציאל שלו כחבר שווה ערך
ויעיל בחברה .אי לכך ,איש החינוך פועל כדי לעודד את רוח המחקר ,את רכישת הידע
וההבנה ואת היכולות לניסוח מעמיק של מטרות נעלות.
במילוי המחויבות לתלמיד ,איש החינוך:
1.לא יגביל את התלמיד באופן בלתי מוסבר מביצוע פעולה עצמאית בתהליך הלמידה.
2.לא ימנע מתלמיד גישה למספר נקודות השקפה ללא נימוק מוצדק.
3.לא יעוות או ידחיק במכוון נושא למידה הרלוונטי להתקדמות התלמיד.
4.יעשה מאמץ סביר כדי להגן על התלמיד ממצבים הפוגמים בלמידה או בבריאות
ובבטיחות.
5.לא יחשוף במכוון תלמיד למצב מביש או משפיל.
6.לא יפעל באופן בלתי הוגן על בסיס גזע ,צבע ,מוצא ,מין ,מוצא לאום ,מצב משפחתי,
אמונה דתית או השקפה פוליטית ,משפחה ,רקע תרבותי או חברתי ,או נטייה מינית:
 .אלא ידיר תלמיד כלשהו מהשתתפות בתוכנית כלשהי.
 .בלא ימנע זכויות מאף תלמיד.
 .גלא יעניק יתרון לאף תלמיד.
7.לא יעשה שימוש במערכת יחסים מקצועית עם תלמידים לקידום רווח אישי.
8.לא יחשוף מידע על אודות תלמידים ,שהושג במהלך שירותו המקצועי אלא אם כן
חשיפת מידע זה משרתת מטרה מקצועית מתחייבת או נדרשת לפי חוק.
עיקרון  :2מחויבות למקצוע
מקצוע החינוך זוכה לאמון הציבור ושואב ממנו את האחריות המוענקת לו ,שמשמעותם
מימוש הערכים הנעלים ביותר בשירות מקצועי.
מתוך אמונה שאיכות השירותים בחינוך משפיעה ישירות על האומה ועל אזרחיה,
איש החינוך יפגין כל מאמץ אפשרי כדי לרומם את הסטנדרטים המקצועיים ,לקדם
אקלים המעודד את ביצועו של שיפוט ,ולסייע במניעת פרקטיקה במקצוע של אנשים
שאינם מוסמכים לכך.

קודים אתיים מארצות הברית

ליצור ולשמור על הרמה הגבוהה ביותר של התנהגות אתית .הקוד האתי בחינוך משקף
את השאיפה של כל אנשי החינוך ומספק סטנדרטים כדי לאמוד התנהגות אתית.
ההליכים המצויינים על ידי ה NEA-והרשויות הקשורות אליו בנוגע להפרת אי אלו
מסעיפי הקוד הינם בלעדיים ואין לאכוף שום סעיף בשום אופן להוציא את זה המפורט
על ידי ה NEA-והרשויות הקשורות אליו.
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בקיום המחויבות כלפי המקצוע ,איש החינוך:
1.לא יצהיר הצהרות שווא בעת הצגת מועמדות למשרה במקצוע באופן מכוון או
יסתיר עובדות הקשורות ליכולתו וכישוריו.
2.לא יציג באופן כוזב את כישוריו המקצועיים.
3.לא יסייע לכניסתו למקצוע של אדם הידוע כבלתי כשיר בשל אישיותו ,השכלתו או
תכונה רלוונטית אחרת.
4.לא יצהיר הצהרות שווא במכוון בנוגע לכישורים של מועמד למקצוע ההוראה.
5.לא יסייע למי שאינו איש החינוך בביצוע פעולה בלתי מוסמכת של הוראה.
6.לא יחשוף מידע על אודות עמיתים שהושג במהלך שירותו המקצועי אלא אם
חשיפת המידע משרתת מטרה מקצועית מוצהרת או נדרשת לפי חוק.
7.לא יצהיר הצהרות שווא או האשמות במכוון כנגד עמית.
8.לא יקבל תשר ,מתנה ,או טובת הנאה העשויה לפגום או להשפיע על החלטותיו
המקצועיות או פעולתו.

פסקאות מתוך חוקי איגוד המורים של מסצ'וסטס בנוגע לאתיקה מקצועית
•סעיף  ,3חלק 2ב( :)3ידיעת הקוד האתי בחינוך ,כפי שאומץ על ידי הועידה המייצגת
של איגוד אנשי החינוך הלאומי ( )NEAוהיכרות עם הסעיפים המצוינים שם ,מהוות
תנאי להמשך החברות באיגוד המורים של מסצ'וסטס.
•סעיף  ,3חלק 3ב( :)2כל חברי איגוד המורים של מסצ'וסטס צריכים להכיר את הקוד
האתי בחינוך ,כפי שאומץ על ידי הועידה המייצגת של איגוד אנשי החינוך הלאומי,
וכן את סעיפיו השונים.
•סעיף  ,6חלק 1ב(( :)5הוועד המנהל) יפעל כוועדה בוחנת בהתאם לסעיף  ,10חלק
 7בחוקים אלו.
•סעיף  ,10חלק 7ב :חובות – (הוועדה לסטנדרטים מקצועיים ואתיים) תיידע את
החברים על קיומו של הקוד האתי בחינוך ,כפי שאומץ על ידי הועידה המייצגת של
איגוד המורים הלאומי ,ותנקוט במאמצים סבירים להציג בפני החברים את הסעיפים
השונים .בידיה תהיה האפשרות לספק חוות דעת בחקירה של חבר או נציג מקומי.
•סעיף  ,10חלק 7ג :סמכות הוועדה לסטנדרטים מקצועיים ואתיים בפתרון מחלוקות –
מטרת הוועדה היא לפתור מחלוקות בין חברים בנושאים אתיים במסגרת הקוד
האתי ,זאת באמצעות הצעה לתווך ,במידת האפשר ,ו/או לגשר בכל מחלוקת.
הוועדה תנקוט בצעדים אלו בעודה מעריכה במידת האפשר ובאופן יעיל ומעודדת
בזריזות את החברים המעורבים במחלוקת אתית להשתתף בגישור לפתרון המצב.
הועידה תשאף לאיתור הסכם עבור כל החברים המעורבים בשיטה או בהליך בהם
ייעשה שימוש כדי לפתור את המחלוקת האתית.
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הליכי איגוד המורים של מסצ'וסטס לציות הקוד האתי בחינוך
הליכים אלו אומצו על ידי הוועד המנהל של איגוד המורים במסצ'וסטס ב 20-במרץ,
 ,1971הוערכו מחדש על ידי הוועד המנהל של איגוד המורים במסצ'וסטס ב 19-בינואר,
 ,1974וכן ב 9-ביוני ,1979 ,ב 3-בדצמבר ,1994 ,וב 16-ביוני.2001 ,
 .1חובות הוועדה לסטנדרטים מקצועיים ואתיים
1.להפיץ את הקוד האתי בחינוך ,כפי שקודם על ידי האיגוד הלאומי למחנכים (,)NEA
כפי שעודכן והורחב לכלול אנשי חינוך מקצועיים ומתמחים בכל רחבי הקהילה.
2.לספק מידע על הקוד האתי לאיגודים מקומיים ולסייע לאיגודים אלו לקדם וליישם
את הקוד.
3.לסייע בפתרון כל תלונה המוגשת בכתב על ידי חבר איגוד המורים במסצ'וסטס
כנגד כל חבר אחר והמוגשת ישירות לוועדה על ידי החבר המתלונן או המואשם או
על ידי איגוד מקומי ו/או או יישומו.
4.להציע פרשנות לקוד האתי בכתב כשמוגשת בקשה בכתב ומתארת בפרוטרוט את
הנושא הדרוש פענוח.
5.לבצע עדכונים שוטפים של הקוד האתי ולהעביר שינויים מומלצים לידי הוועד
האחראי לכך מטעם הארגון הארצי למורים.
6.לקדם הבנה של הקוד האתי בציבור הרחב ובקרב חברי איגוד המורים של מסצ'וסטס.
7.להגיש דוח שנתי לוועד המנהל של איגוד המורים של מסצ'וסטס.
 .2גבולות השיפוט של ועדת איגוד המורים של מסצ'וסטס
 .אלוועדה יש שיפוט משלה:
1.בנוגע לתלונות המוגשות ישירות לוועדה על ידי כל חבר של איגוד המורים של
מסצ'וסטס ,ביחס לשאלות הצצות בהקשר של התנהגות אתית של כל חבר אחר
באיגוד המורים של מסצ'וסטס .לוועדה שמורה הזכות להפנות את התלונה
לוועדה האתית של האיגוד המקומי הקשור ,אם קיימת ,לפתרון המחלוקת.

קודים אתיים מארצות הברית

•סעיף  ,10חלק 7ד :כללי הוועדה לסטנדרטים מקצועיים ואתיים לפתרון מחלוקות –
הוועדה תקדם כללים והליכים ליישום מדינתי של נושא הקוד האתי בחינוך ותביאם
לאישור הוועדה המנהל.
הוועדה עשויה להמליץ לוועדה המבצעת להעמיד לדין משמעתי את אחד מחבריה
תחת סמכותה מתוקף סעיף  ,11חלק  1של חוקים אלו בשל סירובו/ה להשתתף מרצון
טוב בהליכי פתרון הסכסוכים של הוועדה או בשל התנהגות אחרת שתוביל להמלצה
שכזו.
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2.בבקשה מטעם חבר כלשהו באיגוד המורים של מסצ'וסטס ,העוסקת באישומים
בנוגע להתנהגות האתית של אותו חבר על ידי חבר אחר באיגוד ,בהנחה
שאישומים אלו אינם כבר בטיפול של ועדה אתית של איגוד עמית .לוועדה
שמורה הזכות להפנות את הבקשה לוועדה האתית של האיגוד העמית ,אם
קיימת ,לפתרון המחלוקת.
3.לאור בקשה של איגוד עמית .לוועדה שמורה הזכות להפנות את התלונה לוועדה
האתית של האיגוד העמית ,אם קיימת ,לפתרון המחלוקת .הוועדה עשויה לבקש
לדרוש במידת הצורך מהוועדה האתית של האיגוד העמית לסייע או להשתתף
בהליכי יישוב הסכסוכים של הוועדה.
4.במקרה ותלונות הנוגעות לחברים בשניים או יותר איגודים עמיתים.
 .בלוועדה תהיה סמכות לערעור:
1.בתלונות המובאות לראשונה בפני הוועדה האתית של איגוד עמית ,אשר אינן
ניתנות ליישוב בוועדה המקומית.
2.בפנייה של חבר שוועדת אתיקה של איגוד עמית מצאה כי הפר את הקוד האתי.
יש להגיש בקשה לערעור על ידי הצד המואשם עד שלושים יום ( )30מקבלת
הודעת ההחלטה של הוועדה האתית המקומית על ידי הצד המואשם .הארכת
זמן תינתן בהתאם להחלטת הוועדה.
3.בבחינה ,בהתאם לבקשה של וועדה אתית של איגוד עמית ו/או בהתאם לבקשה
של הצד המאשים ,של החלטת הוועדה המקומית לפטור מאשמה שהועלתה על
ידי חבר.

 .3הליכים לקידום ההבנה של הקוד וציות לו
 .אהגשת תלונה:
1.מעורבות הוועדה במחלוקת או בשאלה בנוגע לקוד האתי מתחילה עם הגשת
תלונה בכתב על ידי חבר איגוד המורים של מסצ'וסטס ,או על ידי ועדה אתית
של איגוד עמית ,ליושב ראש הוועדה ,שתשלח לכתובתו או באמצעות יחידת
השירותים של איגוד המורים של מסצ'וסטס .יש להגיש את התלונה על גבי
טופס רשום אותו מספקת הוועדה.
2.תלונת חבר האיגוד צריכה לכלול הצהרה בכתב המנמקת את אופי ההפרה
לכאורה ,הצהרה תמציתית בנוגע לכל העובדות שהצד המאשים מתכנן לפרט
ושאם יוכח נכונה ,יהוו הפרה של הקוד ,וכן רשימה של סעיפי הקוד שלכאורה
הופרו.
 .בהודעה על תלונה:
1.הודעה שתלונה הוגשה לוועדה תשלח בדואר רשום לצד המואשם בלוויית
המסמכים הבאים:
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 .אהעתק של התלונה שהוגשה לוועדה.
 .בהעתק של הקוד האתי בחינוך.
 .גהעתק של ההליכים לציות הקוד האתי.
 .דמכתב המנמק שהוגשה תלונה ,המבהיר את סמכויות הוועדה במחלוקות
אתיות ,והמסביר בקצרה את הליכי הועדה כדי לפתור את הסוגיה.
2.העתק של כל התכתובות המיועדות לצד המואשם והמסמכים המצוינים לעיל
יישלחו למתלונן בדואר רשום.
3.לוועדה שמורה הזכות לסרב לפתיחת תהליך בירור כמפורט בחלק ג .2.1.במידה
ולדעת קוורום הוועדה אין בסיס להפעלת סמכותה או למציאת הפרה של הקוד
בהתאם למצב הגשת התלונה.
גתוגבת הצד המואשם:
לצד המואשם יש שלושים ( )30יום להגיש תגובה בכתב לתלונה .התגובה תכלול
הצהרה מדויקת של כל העובדות התומכות בעמדת הצד המואשם והפרכה ,במידת
הצורך ,של כל ההאשמות שהצד המואשם מאמין כי הן כוזבות ,לא מדויקות או
מטעות .הצד המואשם יביע גם בתגובתו עמדה ביחס לגישור המחלוקת על ידי
הוועדה .במידה והצד המואשם אינו עונה תוך שלושים ( )30יום או מסרב לעשות
כן ,יוכרו ההאשמות העובדתיות בתלונה כנכונות.
דהעתק התגובה למתלונן:
העתק של תגובת הצד המואשם תועבר על ידי הוועדה לצד המתלונן מיד עם
קבלתה.
הנקיטת הליכים:
בתוך שלושים ( )30יום מקבלת התלונה והתגובה גם יחד ,הוועדה תתכנס כדי
להחליט בנושא ההליכים המתאימים לפתרון המחלוקת או השאלה שהועלתה.
במידת הצורך ,הוועדה עשויה להמשיך בחקירתה בנוגע לעובדות במחלוקת על
ידי יצירת קשר עם הצדדים הנוגעים בדבר או ,במידת הצורך ,עם פקידים בארגון
המקומי או נציגים אחרים .עם השלמת החקירה ,הוועדה עשויה לבקש משני
הצדדים ,עם השתתפות האיגוד המקומי או בלעדיו ,להשתתף במפגש או מפגשי
גישור להנחיית הצדדים בנוגע לעמדת הוועדה ביחס לקוד ופתרון המחלוקת באופן
העונה על דרישות הקוד .לחילופין ,הוועדה עשויה להחליט על פתרון הסוגיה
באמצעות פרסום חוות דעת .הוועדה תיידע את הצדדים בכתב בנוגע להחלטתה
אם להמשיך בחקירה ,לפנות לפתרון גישור או לפרסם את חוות דעתה.
והליכי גישור:
1.הודעה :כאשר הוועדה סבורה ,כי יש מקום להציע שירותי גישור לצדדים
המסוכסכים בנושא שהועלה בפניה ,או כאשר שני הצדדים המסוכסכים מבקשים
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שירותים אלו ,הוועדה תודיע לחברים בנוגע להחלטתה לפנות לפתרון גישור של
המחלוקת .העתק של ההודעה יועבר בו בעתה לידי נשיא(ים) של האיגוד(ים)
המקומי(ים).
2.תאריך ,שעה ומקום הפגישה :הוועדה תקבע תאריך מוסכם על הצדדים לפגישה
בין הצד הטוען ,הצד המואשם וחברי הוועדה .הפגישה תתרחש לאחר שעות
בית הספר במשרד האזורי של איגוד המורים של מסצ'וסטס ,במשרד האיגוד
המקומי במידת האפשר ,או כל מקום אחר המוסכם על כל הצדדים .הוועדה
תאשר בדואר רשום את התאריך ,השעה ,ומיקום מפגש הגישור אלא אם אישור
שכזה אינו אפשרי.
3.ייצוג :כל חבר המעורב בתלונה זכאי לייצוג על ידי נציג לבחירתו/ה ,אך שום צד
אינו רשאי להיות מיוצג על ידי יועץ ,שכיר או עובד אחר של איגוד המורים של
מסצ'וסטס .החבר יישא בלעדית בכל ההוצאות הקשורות לייצוגו.
4.סמכות הפאנל המייצג והרכבו :יושב ראש הוועדה לסטנדרטים מקצועיים
ואתיים או חבר הוועדה הממונה על ידי יושב הראש או ,במידת הצורך ,איש
מקצוע מגשר אחר שמונה על ידי יושב הראש ,ישמשו כמגשר .יושב הראש ימנה
גם לפחות שני ( )2חברים בוועדה ,שלצד המגשר יישבו בפאנל המגשר .הפאנל
יפעל כמנחה המפגש ויפעיל את סמכותו כדי להחליט בהתאם לשיקול דעתו
בניהול המפגש או כל המפגשים.
5.מהלך הגישור :כל מפגשי הגישור יתנהלו בפרטיות ויוגבלו רק לצדדים הנוגעים
בדבר – נציג של כל צד ,אם בכלל .הפאנל המגשר ,יועץ איגוד המורים של
מסצ'וסטס לוועדה האתית ,והנשיא המקומי של האיגוד או נציגו/תו ,במידת
הצורך .הוועדה לא תקליט את הפגישה באמצעי הקלטה ,מכשירים אלקטרוניים
או כל אמצעי אחר ,וכן אף צד או משתתף לא יהיה רשאי להקליט .להוציא
חשיפה בפני הוועדה כולה וכפי שמפורט בהליכים אלו ,הפאנל ישמור על חיסיון
תוכן מפגשי הגישור.
6.חומרי עזר והצהרות :לכל צד תינתן ההזדמנות להצהיר בנוגע לעמדתו בנושא
המחלוקת האתית בפני הפאנל .הצדדים רשאים להציג מסמכים בכתב והם
ינפיקו מסמכים נוספים בכתב בהתאם לצרכי פאנל הגישור להבנת המחלוקת
או לעמדות הצדדים .כללי החוק בנוגע לעדויות ,כנהוג בבתי משפט ובסוכנויות
מנהליות בקהילה ,ישמשו ככלי מנחה עבור הפאנל בשיקולי הרלוונטיות או
משקל המסמכים ,אך הם לא יחייבו את הפאנל.
7.היעדרות צד מסוכסך בגישור :במקרה וצד כלשהו ,לאחר קבלת הודעה כמפורט
בסעיפים אלו ,נעדר מסיבה כלשהי ממפגש הגישור שנקבע ,הצד הנוכח עשוי
לספק הצהרה וחומרים מסייעים בנושא למחלוקת המצוינת בתלונה שבכתב.
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הוועדה רשאית לפרסם חוות דעת כמפורט בסעיפים אלו על בסיס הגשת
מסמכים אלו על ידי הצד הנוכח ו/או להעביר את הנושא לידי הוועד המנהל
בהתאם לסעיף  ,10חלק 7ד בחוקי איגוד המורים של מסצ'וסטס.
8.מפגשי גישור נוספים :הפאנל ייקבע מפגשי גישור נוספים במידת הצורך,
וכמוסכם על ידי כל הצדדים כדי להגיע ליישב את המחלוקת.
9.החלטה :כל החלטה המתקבלת בהתאם להליכים אלו תודפס ,במידת הצורך,
כמזכר על ידי הפאנל ותחתם על כל הצדדים המעורבים .מזכר זה יכלול את חוות
הדעת של הפאנל בנוגע לקוד האתי בהתאם לנסיבות המחלוקת ,דרישות צפויות
מהצדדים היריבים כראות עיני הפאנל ,והסכם בנושא החיסיון של ההחלטה.
	10.כישלון בפתרון המחלוקת :במקרה והצדדים אינם מגיעים ליישוב המחלוקת
ביניהם בסיוע מגשר ,הפאנל יפרסם הצהרה על כך ויפרסם חוות דעת בנושא
האתי השנוי במחלוקת ,עם הודעה במידת הצורך ,לוועד המנהל .הפאנל רשאי
להודיע לנשיא המקומי של האיגוד על כך שהמחלוקת לא יושבה ו/או שהנושא
הועבר לטיפול הוועד המנהל.
 .זחוות דעת:
בהתאם להחלטת הוועדה להגיש חוות דעת בנושא שהובא בפניה ,הוועדה תיידע
את הצדדים היריבים ואת האיגודים המקומיים בנוגע להחלטתה לדון בנושא באופן
זה .הוועדה תפרסם חוות דעת בכתב ותנקוט בצעדים ממשיים כדי לפרסם את
דעתה בזריזות ככל הניתן ולא יאוחר משישים ( )60יום מתאריך יידוע הצדדים.
חוות הדעת יישלח לצדדים היריבים על ידי דואר מהיר .חוות הדעת תשלח גם
לנשיא(ים) של האיגוד(ים) המקומי(ים) במידת הצורך ,בהם חברים הצדדים היריבים
אלא אם הצד הטוען מבקש בכתב שהנושא יישאר חסוי.
הוועדה רשאית לפרסם חוות דעת בכתב לבקשת האיגוד המקומי ללא ציון שמות
הטוענים וכן לסייע לאיגוד המקומי להבין את הקוד ואת דרישותיו כראוי.
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מודל לקוד אתי לאנשי חינוך:
הארגון הלאומי למפקחי מדינה להכשרה ורישוי של מורים*
(The National Association of State Directors of Teacher
)Education and Certification
קוד זה נוסח על ידי משרד החינוך האמריקני ואוניברסיטת ניו יורק.

עיקרון  :1אחריות למקצוע
איש החינוך המקצועי מודע לכך שאמון במקצוע תלוי ברמת ההתנהגות המקצועית
והאחריות ,העשויות להיות בסטנדרט גבוה יותר מהנדרש על פי חוק .משמעות הדבר
היא כי כל איש חינוך באשר הוא מתחייב לעמוד באותם סטנדרטים אתיים.
 .אאיש החינוך המקצועי מפגין אחריות כלפי עצמו כאיש מקצוע אתי באמצעות:
1.הכרה בכך שחוסר מודעות ,ידע או הבנה של הקוד אינם מהווים הצדקה לטענה
להתנהגות שאינה אתית.
2.הכרה ותמיכה בהליכים ,במדיניות ,בחוקים ובהנחיות ,התקפים לפרקטיקה
מקצועית ,ללא קשר להשקפות אישיות.
3.הפגנת אחריות בנוגע להתנהגות אתית.
4.שמירה והשגחה על בריאותו הנפשית ,הגופנית והרגשית הנדרשת לביצוע
מטלותיו והשירותים במשימות מקצועיות; וכן נקיטת האמצעים הדרושים אם
עניינים אישיים או בריאותיים עלולים להשפיע על מחויבויותיו המקצועיות.
5.הימנעות מפעילות אישית או מקצועית העלולה להוביל לירידה ברמת יעילותו
בקהילה הבית-ספרית.
6.הימנעות משימוש בעמדתו לרווח אישי והימנעות ממעשים שאינם הולמים
למראית עין.
7.נטילת אחריות וקרדיט רק על עבודה שאיש החינוך ביצע או הפיק ,והכרה
בעבודה ובתרומותיהם של אחרים.
 .באיש החינוך המקצועי ממלא את מחויבותו לטפל בנושאים אתיים ולשאוף לפתור
באמצעות:
1.התמודדות ונקיטת צעדים סבירים לפתרון סכסוכים הנובעים מהקוד ומהדרישות
המוצהרות או המרומזות של אדם או ארגון.
2.שמירה על נאמנות לקוד על ידי נקיטת צעדים פרו-אקטיביים ,כאשר יש יסוד
סביר להניח שמחנך אחר מעורב או במחלוקת אתית או קשור אליה.
*

Model Code of Ethics for Educators (MCEE): http://www.nasdtec.net/page/MCEE_Doc
הארגון ( )NASDTECמצהיר כי אינו אחראי לתרגום והוא אינו יכול להעיד על דיוקו.
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עיקרון  :2אחריות ביחס למסוגלות מקצועית
איש החינוך המקצועי מחויב לרמה הגבוהה ביותר של פרקטיקה אתית ומקצועית ,כולל
הפגנת ידע ,כישורים ונטיות הדרושות להוכחת המסוגלות המקצועית.
 .אאיש החינוך המקצועי מפגין מחויבות לסטנדרטים גבוהים של התנהגות באמצעות:
1.שילוב בפרקטיקה האישית של סטנדרטים לאומיים וארציים ,כולל סטנדרטים,
הקשורים באופן ספציפי לדיסציפלינה האישית.
2.שימוש במודל הקוד האתי לאיש החינוך ובקודים אתיים אחרים ייעודיים
לדיסציפלינה האישית כדי להנחות ולהגדיר קבלת החלטות חינוכית.
3.קידום הזדמנויות חינוכיות שוות לכל התלמידים.
4.קבלת אחריות ,ביצוע המטלות ומתן שירותים בתחום המומחיות ,הרישיון
וההכשרה בעמדת איש החינוך.
5.הרהור והערכה בנוגע לכישורים המקצועיים ,הכרת התוכן והיכולות על בסיס
מתמשך.
6.התחייבות ללמידה מקצועית מתמשכת.
 .באיש החינוך המקצועי מפגין שימוש אחראי במידע ,חומרים ,מחקרים והערכה
באמצעות:
1.הכרה בעבודתם של אחרים על ידי ציטוט מידע או חומרים ממקורות שפורסמו,
טרם פורסמו או ממקורות אלקטרוניים בהפצת מידע.
2.שימוש בכלי הערכה מתאימים להתפתחות למטרות שלשמן הם נוצרו ותוקפו,
זאת כדי לקבל החלטה חינוכית מושכלת.
3.ביצוע מחקר מתמשך באופן אתי ואחראי עם פיקוח ואישורים תואמים.
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3.הימנעות מאפליה או תקיפת אדם על בסיס הגשת תלונה אתית.
4.הימנעות מהגשת תלונות שווא אתיות או עידודן על מנת לפגוע או לתקוף.
5.שיתוף פעולה מלא במהלך בירורים והליכים אתיים.
 .גאיש החינוך המקצועי מקדם ומחזק את המקצוע בתוך הקהילה הבית-ספרית ומעבר
לגבולותיה באמצעות:
1.תמיכה בהחלטות ופעולות המשפיעות באופן חיובי על הוראה ולמידה ,הנהגה
חינוכית והענקת שירותים לתלמידים.
2.מעורבות בשיח מכבד בנוגע לנושאים המשפיעים על המקצוע.
3.הגברת היעילות המקצועית העצמית באמצעות התעדכנות בעקרונות האתיים
ובהחלטות ממקורות רלוונטיים כולל מארגונים מקצועיים.
4.השתתפות אקטיבית בארגונים ובאיגודים חינוכיים ומקצועיים ,וכן
5.מתן תמריץ למקורות ולמתקנים מתאימים כדי להבטיח הזדמנויות שוות לכל
התלמידים.
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4.חיפוש ושימוש בהוכחות ,ידע להוראה ,מחקר וידע מקצועי כדי לעדכן את
הפרקטיקה.
5.יצירה ,שמירה ,הפצה ,אחסון ,שימור והסדרה של רישומים ונתונים הקשורים
למחקר אישי ולפרקטיקה בהתאם למדיניות המחוז ,המדינה והחוקים הפדרליים.
שימוש בנתונים ,מקורות מידע או ממצאים באופן מדויק ואמין.
 .גאיש החינוך המקצועי פועל למען האינטרס הטוב ביותר של כלל התלמידים
באמצעות:
1.הרחבת נגישות התלמידים לתוכנית הלימודים ,הפעילויות והמקורות ,כדי
להעניק חוויה לימודים שוויונית ואיכותית.
2.פעילות לעירוב קהילת בית-הספר להובלת הישגים ,הזדמנויות וסגירת פערים.
3.הגנה על תלמידים מכל פרקטיקה הפוגעת או עלולה לפגוע בתלמידים.

עיקרון  :3אחריות ביחס לתלמידים
לאיש החינוך המקצועי יש מחויבות ראשונית להתייחס לתלמידים בכבוד .איש החינוך
המקצועי מקדם בריאות ,בטיחות ורווחת תלמידים על ידי שמירה על גבולות חברתיים,
רגשיים ,גופניים ומילוליים מתאימים.
 .אאיש החינוך המקצועי מכבד את זכויות התלמידים וכבודם באמצעות:
1.כיבוד תלמידים בהתחשב בגילם ,במגדר ,בתרבות ,ובהקשר הסוציו-אקונומי
והסביבתי שלהם.
2.תקשורת עם תלמידים בשקיפות ובסביבה מתאימה.
3.תקשורת עם תלמידים באופן ברור ,מכבד ורגיש לתרבותם.
4.התחשבות בכך שמראה ולבוש עלולים להשפיע על אינטראקציות ויחסים עם
תלמידים.
5.מחשבה על ההשלכות הגלומות בקבלת מתנות מתלמידים או הענקתן לתלמידים.
6.מעורבות במגע גופני עם תלמידים רק כשיש מטרה ברורה ומוגדרת לטובת
התלמיד ,השומרת בהתמדה על בטיחותו ורווחתו.
7.הימנעות ממערכות יחסים מרובות עם תלמידים ,העלולות לפגום באובייקטיביות
ולהגביר את הסיכון לפגוע בלמידת תלמידים או ברווחתם ,או לפגוע באפקטיביות
איש החינוך.
8.הכרה בכך שבשום נסיבה כלשהי מותר לאנשי חינוך לקיים מערכות יחסים
רומנטיות או מיניות עם תלמידים.
9.שקילה של ההשלכות הטמונות בפתיחת מערכת יחסים בוגרת מכל סוג שהוא
עם תלמיד לשעבר ,כולל אך לא רק ,פגיעה אפשרית בתלמיד לשעבר ,תפיסה
ציבורית ,וההשפעה האפשרית על קריירת התלמיד .על איש החינוך המקצועי
להבטיח שמערכת יחסים בוגרת לא החלה בעת שהתלמיד לשעבר למד בבית ספר.
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עיקרון  :4אחריות ביחס לקהילה הבית-ספרית
איש החינוך המקצועי מקדם מערכות יחסים חיוביות ואינטראקציות חיוביות עם חברי
הקהילה הבית-ספרית בעודו שומר על גבולות מקצועיים.
 .אאיש החינוך המקצועי מקדם מערכות יחסים הולמות ואפקטיביות עם הורים/
אפוטרופוסים באמצעות:
1.תקשורת עם הורים/אפוטרופוסים באופן מכבד והולם ,המייצג באופן הטוב
ביותר את טובת הילד.
2.מחויבות לשוויון ,הגינות וקבלה ,וכן כבוד ומתן אפשרות לשונות בקרב חברי
הקהילה הבית-ספרית.
3.התחשבות בהשלכות קבלת מתנות מהורים/אפוטרופוסים או הענקת מתנות
להם.
4.שמירה על חיסיון בנוגע למידע על אודות תלמידים המתקבל מהורים/
אפוטרופוסים או הניתן להם ,אלא אם נדרש לכך על ידי החוק.
 .באיש החינוך המקצועי מקדם מערכות יחסים אפקטיביות והולמות עם עמיתים
באמצעות:
1.כיבוד חברים לעבודה כאנשי מקצוע עמיתים ושמירה על כללי התנהגות נאותים
על אף הבדלים שונים שעלולים לצוץ.

קודים אתיים מארצות הברית

 .באיש החינוך המקצועי מעניק תשומת לב אתית באמצעות:
1.שאיפה להבין את הצרכים החינוכיים ,האקדמיים ,האישיים והחברתיים של
תלמידים וכן את הערכים ,האמונות ,והרקע התרבותי שלהם.
2.כיבוד ערך וייחודיות כל תלמיד ושמירה על כבודו ,כולל אך לא רק המגדר
הממשי והמדומיין שלו ,הביטוי המגדרי ,הזהות המגדרית ,המצב האזרחי ,המצב
המשפחתי ,הנטייה המינית ,הדת ,הגיל ,מוגבלות ,גזע ,אתניות ,מצב סוציו-
אקונומי ותרבות של כל תלמיד.
3.מיסוד ושמירה על סביבה המקדמת את הבטיחות הרגשית ,האינטלקטואלית,
הגופנית ,והמינית של כל התלמידים.
 .גאיש החינוך המקצועי שומר על אמון התלמידים והחיסיון באינטראקציות עם
התלמידים באופן התואם את התפתחותם ובמסגרת המגבלות הקיימות באמצעות:
1.כיבוד פרטיות התלמידים והצורך לשמור בחשאיות על אופנים שונים של
תקשורת עם תלמידים ,מסמכים או מידע שהושג במהלך פרקטיקה מקצועית.
2.תמיכה בזכויות חוקיות של הורים/אפוטרופוסים וכן כל דרישה חוקית לחשוף
מידע ,הקשור לחששות מוצדקים בנוגע לרווחת התלמיד.
3.הגנה על החיסיון של רישומי תלמידים ופרסום מידע אישי בהתאם לחוקים
הפדרליים והמדינתיים הקיימים והמדיניות המקומית.
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2.פתרון סכסוכים במידת האפשר בפרטיות ובכבוד ובהתאם למדיניות המחוז.
3.שמירה על ביטחון ,חינוך ובריאות התלמידים על ידי העברת דיווחים חינוכיים
באופן הולם ובאובייקטיביות בהתאם למדיניות המקומית והחוקים הארציים
והפדרליים.
4.שיתוף פעולה עם עמיתים באופן התומך בהישגים אקדמיים ובמטרות נלוות,
המקדמות את האינטרסים של התלמידים באופן הטוב ביותר.
5.הדגשת הצמיחה המקצועית ופיתוח מחנכים חדשים על ידי תמיכה בחוויות שדה
אפקטיביות ,פעילויות הנחיה או אינדוקציה לאורך הקריירה.
6.הבטחה שאנשי חינוך המתמנים לשמש כמנחים של מחנכים חדשים ,כמורים
מלווים או בתפקידי הנהגת מורים אחרים הינם מוכנים ומפוקחים כדי לבצע
תפקידים אלו.
7.הבטחה שאנשי חינוך מתמנים לעמדות בהתאם להישגיהם החינוכיים ,הכשרה
וניסיון כדי למקסם את הזדמנויות התלמידים והישגיהם.
8.פעילות להבטיח סביבת עבודה חופשיה מהטרדות.
 .גאיש החינוך המקצועי מקדם מערכות יחסים הולמות ואפקטיביות עם הקהילה ועם
בעלי עניין נוספים באמצעות:
1.קידום מדיניות וחוקים ,אשר המחנך תומך בהם כמקדמי חינוך ורווחת התלמידים
ובני משפחותיהם.
2.שיתוף פעולה עם סוכנויות בקהילה ,עם ארגונים ועם יחידים לקידום טובת
התלמידים ללא מטרות רווח או גמול אישי.
3.שמירה על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר ביחס לדייקנות ,להוגנות
ולחשיפת מידע הולמת בעת ייצוג בית הספר או המחוז בקהילה ובפניות לציבור.
 .דאיש החינוך המקצועי מקדם מערכות יחסים הולמות ואפקטיביות עם מעסיקים
באמצעות:
1.שימוש ברכוש ,במתקנים ובמקורות בהתאם למדיניות המקומית ,לחוקי המדינה
ולחוקים הפדרליים.
2.כיבוד זכויות קניין רוחני (מערכי שיעור מקוריים ,תוכנית לימודים מחוזית,
סילבוסים ,מחברות ציונים וכיו"ב) בעת הפצת חומרים.
3.הפגנת התנהגות מקצועית ואישית המכבדת את הארגון ,הקהילה הלומדת,
קהילת בית הספר והמקצוע.
4.בחינת ההשלכות הטמונות בקבלה או הענקה של מתנות ו/או יחס מועדף
למוכרים או ליחידים בעמדות כוח או השפעה מקצועית.
 .האיש החינוך המקצועי מבין את טיבן הבעייתי של מערכות יחסים מרובות באמצעות:
1.שקילת הסיכונים ,הטמונים במערכות יחסים מרובות ,העלולות לפגום
באובייקטיביות ולהגביר את הסבירות לפגוע בלמידת תלמידים ורווחתם או
להגביל את יכולות המחנך.
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עיקרון  :5שימוש אתי ואחראי בטכנולוגיה
איש החינוך המקצועי שוקל את השפעות צריכת מידע ,יצירתו ,הפצתו והעברתו בכל
האמצעים הטכנולוגיים.
איש החינוך האתי נוהג בזהירות כדי לשמור על גבולות הולמים ביחס לזמן ,למקום
ולתפקיד בעת שימוש בתקשורת אלקטרונית.
 .אאיש החינוך המקצועי עושה שימוש בטכנולוגיה באופן אחראי באמצעות:
1.שימוש במדיה חברתית באחריות ובשקיפות ,ובעיקר למטרות הוראה ולמידה
בהתאם למדיניות בית הספר והמחוז .המחנך המקצועי שוקל את ההשלכות
הטמונות בשימוש במדיה חברתית ובתקשורת ישירה באמצעות הטכנולוגיה
באינטראקציות עם התלמידים ,עמיתים ,והקהל הרחב.
2.התעדכנות במגמות עכשוויות ושימושים בטכנולוגיה בית-ספרית.
3.קידום יתרונות היישומים הטכנולוגיים המתאימים והבהרת המגבלות שלהם
בקרב עמיתים ,הצוות הבית-ספרי ,הורים וחברי קהילה.
4.הכרת האופן בו ניתן לגשת ,לתעד ולהשתמש בחומרי קניין רוחני וידיעה כיצד
לזהות ולמנוע גניבה ספרותית על ידי תלמידים ומחנכים.
5.הבנה של מדיניות המחוז בנוגע לשימוש בטכנולוגיה ובתקשורת וציות לה.
6.הכרה בכך שאמצעי תקשורת אלקטרוניים מסוימים משמשים כראייה במסגרת
חוק ה Freedom of Information Act-וחוקים מדינתיים לנגישות ציבורית
למידע ,ושקילה של ההשלכות הטמונות בהפצת מידע רגיש באופן אלקטרוני
באמצעות חשבונות/מכשירים מקצועיים או אישיים.
7.נקיטת אמצעי זהירות באחזקת קבצים מקוונים ,נפרדים ומקצועיים ,ושמירה על
הפרדה בין החיים המקצועיים והאישיים.
 .באיש החינוך המקצועי דואג לביטחון התלמידים ורווחתם בעת שימוש בטכנולוגיה
באמצעות:
1.נקיטת אמצעי זהירות בזיהוי ,בפנייה ובדיווח (כנדרש ובהתאם למדיניות
המחוזית המקומית ,הארצית והפדרלית) על חומרים/תמונות בלתי הולמות
ובלתי חוקיות בצורה אלקטרונית או אחרת.

קודים אתיים מארצות הברית

2.שקילת הסיכונים והיתרונות הטמונים במערכת יחסים מקצועית עם אדם עמו
קיים איש החינוך מערכת יחסים אישית בעבר או אשר קיים עם איש החינוך
מערכת יחסים כזו בעבר.
3.שקילת ההשלכות האפשריות במעורבות במערכת יחסים אישית או מקצועית
עם הורים ואפוטרופוסים ,מורי תלמידים ,עמיתים ,מפקחים.
4.נקיטת צעדים כדי להבטיח שאחריות מקצועית כלפי אנשי תמך בחינוך ,מורי
תלמידים או מתמחים אינה פוגמת באחריות כלפי תלמידים ,למידתם ורווחתם.
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2.כיבוד פרטיות נוכחות התלמידים במדיה החברתית אלא באישור מיוחד לבחינת
מידע זה או במידה וקיימת אפשרות לראייה על סכנת פגיעה בתלמיד או באחרים;
3.בקרה על מידת האפשרות לקיום סכנה זו ודיווח בהתאם בקשר לאפשרות
לאירועי התעללות מקוונת ולהשפעתם האפשרית על סביבת הלמידה של
התלמיד.
 .גאיש החינוך המקצועי שומר על חיסיון בשימוש בטכנולוגיה באמצעות:
1.נקיטת האמצעים הדרושים כדי לשמור על חיסיון מידע תלמידים ורישומים
חינוכיים ,המאוחסנים או משודרים באמצעים טכנולוגיים אלקטרוניים או
ממוחשבים.
2.הכרת החוק הפדרלי לשמירה על הזכות לפרטיות בחינוך (Federal Educational
 )Rights to Pricvacy Actוכיצד הוא תקף בנושא הפצה אלקטרונית של רישומי
תלמידים.
3.וידוא שזכויות של צד ג' ,כולל הזכות לפרטיות ,אינן מופרות באמצעות השימוש
בטכנולוגיה.
 .דאיש החינוך המקצועי מקדם שימוש ראוי בטכנולוגיה בסיבה החינוכית באמצעות:
1.קידום נגישות שווה לטכנולוגיה לכל התלמידים ,בייחוד בקרב אוכלוסיות
מעוטות יכולת.
2.קידום היתרונות הטמונים ביישומים טכנולוגיים שונים והבהרת מגבלותיהם
בקרב עמיתים ,הצוות הבית-ספרי ,הורים וחברי קהילה.
3.קידום יישומים טכנולוגיים אשר (א) הולמים את הצרכים הפרטניים של
התלמידים( ,ב) התלמידים מבינים כיצד להשתמש בהם( ,ג) מסייעים ותומכים
בתהליכי למידה והוראה.
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•אתיקה של דאגה  -מתן מענה המלווה בחמלה לצורכי תלמידים.
•גבולות  -המרחק המילולי ,גופני ,רגשי וחברתי שעל איש החינוך לשמור כדי להבטיח
סדר ,בטחון ויכולת ניבוי בסביבה החינוכית .לרוב ,הגבולות הנחצים קשורים לתפקיד,
לעיתוי ולמקום .באמצעות כיבוד התפקיד ,שעות העבודה ההולמות ,ומיקום סביבת
הלמידה ,גבולות בטוחים נשמרים עבור כל חברי הקהילה הבית-ספרית.
•דרישות מוצהרות או משתמעות של ארגון  -דרישות משתמעות הן לרוב
סובייקטיביות או מרומזות והן משקפות את תרבות הסביבה הבית-ספרית .דרישות
מוצהרות מנוסחות בבהירות באמצעות נהלים ,מדיניות או תקנונים.
•חומרי קניין רוחני  -חומרים המוגנים מפני שימוש בלתי מוסמך באמצעות זכויות
יוצרים או זכויות אחרות לשמירה על קניין רוחני.
•טכנולוגיה  -כלים ,מערכות ,יישומים ותהליכים ,העשויים לכלול ,בין היתר מערכות
תקשורת אלקטרונית כגון המרשתת או מכשירים אלקטרוניים כגון מחשבים,
מחשבים ניידים ,טלפונים ותוכנות/אמצעים המעבירים טקסטים ,קול ,תמונות,
אנימציה ,וקטעי וידאו.
•מחוז/מחוז בית-ספרי  -מושג זה מתייחס לרוב ל"רשות החינוך המקומית"" .מחוז"
במסמך זה מתייחס לוועד חינוך מקומי או לרשות ציבורית אחרת ,הפועלת באופן
חוקי במדינה למטרת בקרה אדמיניסטרטיבית או ניהול ,או כדי למלא פונקציות
שירותים עבור בתי ספר יסודיים ציבוריים או בתי ספר תיכוניים בעיר ,מדינה ,מחוז,
מחוז בית-ספרי או בכל יחידה פוליטית משנית אחרת של המדינה ,או עבור מקבץ
מחוזות בית-ספריים או מחוזות ,המוכרים במדינה כרשות אדמיניסטרטיבית של בתי
ספר יסודיים או תיכוניים .מושג זה כולל בתי ספר בזיכיון ,בתי ספר ציבוריים על-
אזוריים ( ,)magnet schoolsבתי ספר ציבוריים על-אזוריים מקוונים ,מחוזות חינוך
אזוריים ,או סוכנויות אחרות הכלולות בהגדה זו.
•מודל קבלת החלטות אתי  -מסגרת עבור אנשי חינוך להנחות תהליכי קבלת החלטות,
הכוללים הסדרות מקצועיות; חוקים ,נהלים ותקנונים רלוונטיים; הקוד לאתיקה של
אנשי חינוך; וקווים מנחים נוספים שאומצו על ידי ארגונים חינוכיים.
•איש חינוך  -אנשי החינוך הם קהל היעד של ארגון ה ,MCEE-והם מוגדרים כאנשי
חינוך מורשים .מושג זה מתייחס לאנשי תמך ,מורים ,מנהלים ,אנשי צוות תמיכה
בתלמידים ,ואנשי מנהלה .עם זאת ,יש לעודד אנשי מקצוע אחרים הפועלים עם
תלמידים ,אשר אינם נכללים תחת חסותו של ארגון חינוכי מורשה ,כגון מאמנים,
מזכירות בית ספר ,אומנים ואנשי צוות בית-ספרי נוספים לאמץ קוד זה ולפעול לפיו.
ראו הגדרה נפרדת עבור "איש חינוך מקצועי".
•אנשי חינוך חדשים  -אנשי חינוך חדשים הינם יחידים המשתתפים בתוכניות הכשרה

קודים אתיים מארצות הברית

מפתח מונחים
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למורים או מורים חדשים במקצוע ההוראה ,כולל אנשי תמך ,מורים ,אנשי מנהלה,
ואנשי צוותי תמיכה בתלמידים.
•איש חינוך מקצועי  -איש חינוך מורשה המפגין את הסטנדרטים הגבוהים ביותר
של יכולות מקצועיות אתיות ואשר הוא מחויב לקידום מטרות ,הישגים ורווחת
התלמידים .איש החינוך המקצועי מחויב גם לתמיכה בקהילה הבית-ספרית
ובמקצוע ההוראה.
•מידע רגיש  -מידע זה כולל מידע על אודות תלמידים ורישומים חינוכיים ,כולל
רישומים רפואיים ורישומי ייעוץ.
•מערכות יחסים מרובות  -מערכות יחסים מרובות מתרחשות כאשר איש החינוך
ממלא תפקיד מקצועי לצד אחד או יותר מחברי הקהילה הבית-ספרית ומקיים
במקביל מערכת יחסים אישית עם אותו אדם או חבר משפחתו של אותו אדם.
מערכות יחסים מרובות עשויות לחבל באובייקטיביות ,יכולת או אפקטיביות של
ביצוע מטלות איש החינוך.
•מערכת יחסים נאמנה  -מערכת יחסים נאמנה היא מערכת שבמסגרתה אדם בוטח
באופן מוצדק באחר ,אשר סיועו ,עצתו ,או הגנתו מובטחים .איזון כוחות הוא בלתי
נפרד ממערכת יחסים נאמנה כזו .לאנשי חינוך יש אחריות מיוחדת ,שכן מערכת
יחסים בין מורה לתלמיד שונה ממערכות יחסים אחרות בין אנשי מקצוע או עם
לקוחות (עורכי דין ,רופאים ,פקידים) .אנשי החינוך אמונים על ביטחונם ורווחתם
של תלמידים במהלך שעות הלימודים ואחריהן ,והם משמשים כ"ממלאי מקום" של
ההורים.
•נזק  -פגיעה בלמידה או כל פעולה אפשרית שעלולה להוביל לנזק גופני ,רגשי,
פסיכולוגי ,מיני או שכלי לתלמיד או לחבר בקהילה הבית-ספרית.
•סביבות מוגנות/בטיחות ורווחה  -סביבה בית-ספרית אשר מקדמת את רווחת כל חברי
הקהילה הבית-ספרית ,ואשר מאופיינת בהיעדרות נזק גופני ,פסיכולוגי ,מיני או רגשי.
•קהילה בית-ספרית  -המושג מתייחס בדרך כלל לבעלי עניין הקשורים ברווחת בית
הספר והקהילה הבית-ספרית .הקהילה הבית-ספרית כוללת את מנהלי בית הספר,
מורים ,חברי הצוות הבית-ספרי ,תלמידים ,הוריהם ובני משפחותיהם ,חברי הוועד
הבית-ספרי ,וחברי קהילה נוספים.
•קהילה לומדת  -קבוצת אנשי החינוך הפועלת בצוותא כדי להשיג מטרות משותפות
למען בית הספר ,ואשר מעורבת בלמידה מקצועית משותפת כדי לחזק פרקטיקה
ולהוביל לתוצאות למידה טובות יותר בקרב תלמידים.
•שקיפות  -פתיחות ואחריותיות ביחס להתנהגויות ,פעולות ותקשורת היחיד כמחנך.
•תלמיד  -לומד הרשום בבית ספר יסודי או בבית ספר תיכון (.)P-12
•תרבות  -האמונות הרווחות ,הנוהגים החברתיים ,והתכונות החומריות של קבוצה
חברתית ,דתית או אתנית ,כולל מאפיינים טיפוסיים בחיי היומיום של אנשים החיים
במקום ובזמן מסוים.
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סטנדרטים אתיים למקצוע ההוראה :איגוד המורים של אונטריו*
()Ontario College for Teachers
הסטנדרטים האתיים למקצוע ההוראה מייצגים את החזון לפרקטיקה מקצועית .בבסיס
האיתנות והיעילות של מקצוע ההוראה עומדת המחויבות לתלמידים וללמידתם.
במשרות האמון שלהם ,חברי איגוד המורים באונטריו מפגינים את האחריות שלהם בכל
הנוגע למערכות היחסים שלהם עם תלמידים ,עם הורים ,עם אפוטרופוסים ,עמיתים,
שותפים חינוכיים ,אנשי מקצוע אחרים ,וכן עם הסביבה והציבור.

מטרות הסטנדרטים האתיים למקצוע ההוראה הן:
•לעודד את חברי האיגוד להרהר ולקדם את הכבוד וההגינות במקצוע ההוראה.
•לזהות את האחריות והמחויבויות האתיות במקצוע ההוראה.
•להנחות החלטות ופעולות אתיות במקצוע ההוראה.
•לקדם את אמון הציבור והביטחון במקצוע ההוראה.
הסטנדרטים האתיים במקצוע ההוראה הם:
דאגה
הסטנדרט האתי של דאגה כולל חמלה ,קבלה ,עניין והבנה פנימית כדי לקדם את
הפוטנציאל של התלמידים .חברים מביעים את מחויבותם לרווחת התלמידים וללמידתם
על ידי השפעה חיובית ,שיפוט מקצועי ואמפתיה בפרקטיקה.
אמון
הסטנדרט האתי של אמון כולל הוגנות ,פתיחת וכנות .מערכות היחסים המקצועיות
של חברי המכללה עם תלמידים ,עמיתים ,אפוטרופוסים ,ועם הציבור נשענות על אמון.
כבוד
בסטנדרט זה מוטמע נושא הכבוד והיעדר משוא פנים .חברי האיגוד מכבדים את ההוגנות
האנושית ,הרווחה הרגשית והפיתוח הקוגניטיבי של המורים .בפרקטיקה המקצועית
המורים משמשים דוגמה מכובדת לערכים תרבותיים ורוחניים ,לצדק חברתי ,לחיסיון,
לחופש ,לדמוקרטיה ולסביבה.
*

https://www.oct.ca/public/professional-standards/ethical-standards

קודים אתיים מקנדה
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הוגנות
כנות ,אמינות ופעולה מוסרית מגולמות בסטנדרט האתי של הוגנות .רפלקציה מתמשכת
מסייעת לחברים בשמירה על הוגנות במחויבות המקצועית ובתחומי האחריות.
הסטנדרטים לפרקטיקה במקצוע ההוראה
הסטנדרטים לפרקטיקה במקצוע ההוראה מספקים מסגרת של עקרונות לניסוח הידע,
הכישורים והערכים הגלומים במקצוע ההוראה במחוז אונטריו .סטנדרטים אלו מנסחים
את המטרות והשאיפות במקצוע .סטנדרטים אלו משקפים חזון משותף של מקצועיות,
המנחה את הפרקטיקה היומית של חברי איגוד המורים של אונטריו.
מטרות הסטנדרטים לפרקטיקה במקצוע ההוראה הן:
•ליצור חזון משותף למקצוע ההוראה.
•לזהות את הערכים ,הידע ,והכישורים הייחודיים למקצוע ההוראה.
•להנחות שיפוט מקצועי ופעולות במקצוע ההוראה.
•לקדם שפה משותפת המעודדת הבנה בנוגע למשמעות השייכות למקצוע ההוראה.
הסטנדרטים לפרקטיקה במקצוע ההוראה הם:
מחויבות לתלמידים וללמידת תלמידים
חברי האיגוד מחויבים לתלמידים ,הם מתייחסים לתלמידים באופן שווה ובכבוד,
והם רגישים להיבטים המשפיעים על למידה אישית של תלמידים .הם מאפשרים את
התפתחות תלמידים כאזרחים תורמים לחברה הקנדית.
הנהגה בקהילות לומדות
חברי האיגוד מקדמים ומשתתפים ביצירת קהילות לומדות תומכות ובטוחות ,המשתפות
פעולה .הם מזהים את האחריות המשותפת שלהם ואת תפקידי המנהיגות בקידום
הצלחת תלמידים .הם מקיימים את עקרונות הסטנדרטים האתיים בקהילות לומדות
אלו.
למידה מקצועית מתמשכת
חברי האיגוד מכירים בכך שהמחויבות ללמידה מקצועית מתמשכת היא חלק בלתי
נפרד מפרקטיקה אפקטיבית ומלמידת תלמידים .פרקטיקה מקצועית ולמידה עצמית
מכוונת נתמכות בניסיון ,במחקר ,בשיתופי פעולה ובידע.

ירטנוא לש םירומה דוגיא( הארוהה עוצקמל םייתא םיטרדנטס(( | 99

פרקטיקה מקצועית
חברים יישמו ידע מקצועי וניסיון כדי לקדם למידת תלמידים .הם יעשו שימוש
בפדגוגיה מתאימה ,בהערכה ובמדידה ,במקורות ובטכנולוגיות בתכנון ובמתן מענה
לצורכי תלמידים פרטניים וקהילות לומדות .הם ישפרו את הפרקטיקה המקצועית
שלהם באמצעות מחקר מתמשך ,דיאלוג ורפלקציה.

קודים אתיים מקנדה

ידע מקצועי
חברים ישאפו להיות עדכניים בידע המקצועי שלהם ויזהו את הקשר בין ידע זה
לפרקטיקה .הם יבינו ויהרהרו בהתפתחות תלמידים ,בתיאוריות למידה ,בפדגוגיה,
בתוכנית הלימודים ,באתיקה ,במחקר חינוכי ,במדיניות ובחוקים רלוונטיים המסייעים
לשיפוט מקצועי.
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קוד אתי למורים למחול*
()Australia Dance Council—Ausdance Inc.
קוד זה נוסח לראשונה בשנת  1987על ידי ג'נט קארין במטרה לידע את הציבור בקשר
לסטנדרטים אתיים ,המצופים מאנשי מקצוע בתחום הוראת מחול .הקוד האתי עודכן
בשנת  1997כדי לפרסמו במסגרת הAustralian guidelines for dance teachers-
ועודכן בשנית בשנת  2011בגרסתם המקוונת של הקווים המנחים .כמו כן פורסמו
מספר עלוני מידע כדי לתמוך בנושאים שהועלו בקווים המנחים .בשנת  2013הקוד
האתי עודכן כחלק ממפגש עם ארגונים לחינוך למחול אך לא שונה ,ובשנת  2016נאספו
הצעות לשינויים נוספים ולמשוב בנוגע לקוד האתי למורים למחול.

קוד אתי
1.מנהלי סטודיו למחול יגדירו בברור את מטרותיהם ואת יעדיהם .היתרונות הגלומים
עבור תלמיד למחול באמצעות יישום מודע של מטרות ויעדים אלו ינוסחו בברור.
2.מנהלי סטודיו למחול יבטיחו ,שבית הספר והצוות מסוגלים לספק את השירותים
המפורטים.
3.מנהלי סטודיו למחול יעסיקו צוות מורים בעלי ניסיון ,ידע או כישורים הנדרשים
למגוון רמות וטכניקות הנדרשות להוראה .המורים יעברו הכשרה ופיקוח כדי לוודא
שהסטנדרטים הבית-ספריים בנוגע להוראה נשמרים.
4.מנהלי סטודיו למחול יספקו נהלי הערכה אפקטיביים ויבטיחו ,שתלמידים והורים
יזכו לגישה או ייעוץ במידת הצורך.
5.מנהלי סטודיו למחול ינקטו פרקטיקות עסקיות הוגנות ויספקו מערכת גביית
תשלומים יעילה.
6.מנהלי סטודיו למחול ומורים יבטיחו ,שגודל הכיתות תואם לרמות ולטכניקות
הנלמדות .בכל כיתה יהיו תלמידים באותה שכבת גיל או רמה.
7.מנהלי סטודיו למחול ומורים יבטיחו שהמתקנים מספקים:
•נוחות העונה על דרישות מינימליות של בטיחות ומרחב.
•רצפה מתאימה עם משטח בטוח המעוצב ובנוי כדי לצמצם למינימום את הסיכון
בפציעה.

*

https://ausdance.org.au/articles/details/code-of-ethics-for-dance-teachers
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8.מורים יעשו שימוש בכישורי הוראה אפקטיביים וגמישים כדי ליצור סביבת למידה
יעילה .המורים:
•ישאפו להעביר את חדוות המחול.
•יפגינו מקצועיות ,כולל דייקנות ,מהימנות וסיוע אחראי לתלמידים.
•ישאפו לפתח משמעת עצמית ומוטיבציה עצמית בקרב תלמידים.
•יעודדו ויתמכו בתלמיד הפרטני בסביבת הכיתה.
•יציגו מושגים כללים בתנועה ומושגים פרטניים בסגנון מחול מסוים.
9.המורים יכירו בתפקיד המחול בהתפתחות האדם .הם ישאפו לזהות ולפתח את
הפוטנציאל האישי של כל תלמיד בין שבמחול ובין שבתחומים הקשורים לכך,
ויציעו הנחיה תואמת לקידום נוסף.
	10.כל מורה יתאמץ לזהות חריגות גופניות על ידי התאמת ההוראה וחיפוש אחר
עצה רפואית במידת הצורך .על ההוראה והכוריאוגרפיה להיות בטוחות מבחינה
אנטומית ועל המורים להיות מוכנים להתמודד עם מצבי חירום רפואיים.
	11.מורים ישאפו לפתח בקרב התלמידים את ההערכה של סגנון ייחודי של כל טכניקה
נרכשת.
	12.מורים יהיו אחראים לחיפוש אחר ידע נוסף בכל היבטי עבודתם.
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חלק מהותי בתוכנית ההכשרה של עובדי הוראה הוא הקשר עם תלמידי בית ספר ועם
עובדי הוראה בבתי ספר :קשר זה דורש פיתוח של סוגים חשובים במיוחד של מערכות
יחסים מקצועיות .הקוד האתי בפרקטיקום פותח בשיתוף פעולה עם עובדי הוראה,
מנהלי בתי ספר ,מדריכים פדגוגיים ומתכשרים להוראה כדי לספק הנחיות בנוגע לקשר
בין מתכשרים להוראה ובתי ספר .הקוד האתי נוסח במקור על ידי אוניברסיטת ניו
אינגלנד .הקוד אומץ לאחר היוועצות עם הצוות והוועדה המייעצת לפרקטיקום ראשוני
( )Primary Practucum Advisory Committeeבאוניברסיטה לטכנולוגיה בסידני.
יעוד הקוד אינו מובן מאליו ,זוהי הצהרת עקרונות לדיון ,שנוסחה עבור תוכניות
הכשרה לעובדי הוראה.

משימה וקשר כללי עם בתי ספר
אישור משימה ואיסוף נתונים
על מתכשרים להוראה ,הנעזרים בתלמידי בית ספר או בצוות הבית-ספרי כמקורות
נתונים עבור השלמת המטלות שלהם ,לפנות ראשית להנהלת בית הספר ואחר כך
ליחידה המקצועית הרלוונטית כדי להעניק להם זמן לבחינת הצעת המחקר.
לפני פגישה ראשונה זו ,המתכשרים יעבירו להנהלת בית הספר הצעה מנוסחת בכתב
הכוללת:
 .אהמידע שהם מחפשים.
 .בהסיבה לחיפוש אחר מידע זה.
 .גהדרך שבה ישתמשו במידע זה.
(השאלות "האם זה בעל ערך לחינוך?" ו"האם זה ישאב זמן רב מהילד/ים?" אמורות
להוות את השיקול המרכזי עבור מתכשרים ,המחפשים גישה לילד או לקבוצת ילדים
במהלך שעות הלימודים הרגילות).
לאחר אישור הצעת המחקר על ידי הנהלת בית הספר ועל ידי הגורמים המעורבים
בדבר ,אין לבצע בה שינויים בלי להתייעץ תחילה עם ההנהלה.

*

https://www.uts.edu.au/sites/default/files/education-practicum-code-of-ethics.
pdf
האוניברסיטה לטכנולוגיה בסידני לא נטלה כל חלק בתרגום מסמך זה.
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קוד אתי בפרקטיקום*
()University of Technology, Sydney
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חיסיון
על מתכשרים להוראה לכבד את טיב החיסיון ברישומי בית הספר .עליהם להסוות את
שמות האנשים והמקומות וכן פרטים מזהים נוספים המתוארים במטלה שהם מבצעים
בפרקטיקום ,אלא אם כן התקבל אישור לפרסום פרטים אלו מכל הצדדים המעורבים
בדבר .במידה ובוצעו שינויים אלו ,יש לציין זאת בברור במטלה .בכל אופן ,יש למחוק
שמות ופרטים מזהים נוספים מעבודות תלמידים שהושאלו או הועתקו לשימוש מחוץ
לכותלי בית הספר.
מחוץ לכתלי בית הספר ,אין לחזור על מידע אשר עשוי לפגוע או להביך תלמיד,
הורה ,איש צוות בית-ספרי ,או את בית הספר עצמו (למשל ,אין להעביר תקשורת חסויה
לגורמים נוספים .אין זה מעשה אתי "להשתמש" באנשים אחרים עבור מטרותיך בייחוד
אין זה אתי לנצל את אובדן פרטיותם).
שיתוף תוצאות איסוף הנתונים
השימוש בסרטים ,בקטעי וידאו ,בשקופיות וכיוצא בדומה ייעשה רק לשם המטרות
שהמורים ,התלמידים וההורים נתנו את הסכמתם מראש.
במידת האפשר יוזמנו מורים להיות נוכחים בהצגת הסרטים ,קטעי הווידאו וכיוצא
בדומה ,אשר בהם הם נטלו חלק.
במידת האפשר יציעו מתכשרים להוראה לחלוק את ממצאי המחקר שלהם עם
הגורמים שתרמו להם (במידת האפשר יעניקו מתכשרים להוראה דבר מה לבית הספר
ויקחו דבר מה ממנו בתמורה).
השוואות
אם ייערכו השוואות ,יש לבצע אותן בזהירות בכל הנוגע להקשר שלהן; ולרוב השוואות
צריכות להתבצע ביחס לסגנון הוראה או לניהול כיתה.
מתן הסכמה
עם קבלת התחייבות ,על כל הצדדים לעמוד בכך (לדוגמה ,יש לדייק בהגעה לפגישות
לשם ראיונות או ביקורים בכיתה .אם לא ניתן לקיים פגישה שנקבעה מראש ,יש להודיע
על כך לכל הצדדים הנוגעים בדבר מהר ככל האפשר ולפני מועד הפגישה שאורגנה
מראש).
רגישות חברתית
על מתכשרים המשובצים במקומות עם נוכחות משמעותית של תלמידים וחברי קהילה
ממוצא אוסטרלי ילידי:
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היבטים הנוגעים להתנהגות מקצועית ולאחריות בבתי ספר
אינטראקציה עם תלמידי בית ספר
בהתאם לקוד ההתנהגות ולדרישות הגנת הילד ( )Child Protectionהמוכרות ,מצופה
ממתכשרים להוראה מטעם האוניברסיטה לנהל אינטראקציות חיוביות ומעצימות עם
תלמידי בית הספר בכל עת .במידת הצורך ,אסטרטגיות לניהול התנהגות צריכות להיות
נחושות ,חיוביות וישירות .יש לשים דגש על הכוונת התנהגות תלמידים מהתנהגות בלתי
הולמת לאופני התנהגות לפי חוקי בית הספר והכיתה .אמצעי אכיפה במידת הצורך,
בהתאם לחוקי הכיתה ולמדיניות רווחת תלמידים הקיימת בבית הספר .בשום מקרה לא
תתקבל התנהגות של השפלה ,סרקסטיות או קריאה בשמות גנאי באינטראקציות בקרב
תלמידי בית ספר.
מאפייני נוכחות בפרקטיקום
כל המתכשרים מטעם האוניברסיטה נדרשים להיות נוכחים בבתי הספר שלהם בהתאם
למאפייני הנוכחות בפרקטיקום בהם הם משתתפים .בכל אחד מן התאריכים המצוינים
בפרקטיקום ,נדרש מהם להיות נוכחים בבתי הספר לפחות  30דקות לפני תחילת השיעור
הראשון .ייתכן שהמתכשרים יידרשו להיות נוכחים בבית הספר גם  30דקות לאחר סיום
השיעור האחרון .אלא אם צוין אחרת ,על המתכשרים להישאר בבית הספר במהלך כל
יום הלימודים .לרוב ,שינויים במאפייני הנוכחות למטרות כמו מחויבויות חיצוניות,
נסיעה או עבודה במשרה חלקית אינם מאושרים .חובה לאשר בכתב כל שינוי במאפייני
הנוכחות בפרקטיקום על ידי מתאם מטעם האוניברסיטה בטרם החל הפרקטיקום.
אינטראקציות עם מפקחים ויועצים
מצופה ממתכשרים מטעם האוניברסיטה בפרקטיקום להשתתף בישיבות עם מורים
מנחים ,יועצים ,ואנשי צוות בית-ספרי נוספים ,שייערכו לפני תצפיות בכיתה ולאחריהן
באופן מקצועי ואדיב .אף שקבלת משוב עלולה לעתים להיות מאתגרת ,המשוב אמור
להתמקד במתן אסטרטגיות וכיווני השתפרות למתכשרים ביחס לקריטריונים להערכת
הפרקטיקום .במקרה של חילוקי דעות ,ייערך דיון ובירור באופן ממוקד ומקצועי.
באחריות המתכשר לקבל את המשוב על פרקי ההוראה והלמידה בזהירות ולפעול
בהתאם למשוב זה בפרקי ההוראה והלמידה הבאים.
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•להתייעץ עם הצוות האקדמי בנושא ילידי אוסטרליה באוניברסיטה.
•להכיר את הפרוטוקולים הכוללים דרישות מקובלות ממבקרים.
•לצפות בתהליכי ייעוץ בסביבת בית הספר והקהילה.
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אינטראקציות עם הצוות הבית-ספרי
על המתכשרים להוראה לזהות את תחומי האחריות המקצועית שלהם כלפי עובדי
הוראה וצוות בית-ספרי שאינו מורים בבית הספר .אחריות זו כוללת דאגה לרכוש בית
הספר ,השתתפות בשגרת היום הבית-ספרית ,וניצול זמן שאינו מוקדש להוראה באופן
בונה (משמעות סעיף זה היא לנהוג באדיבות כללית ביחס לנושאים כגון ניקיון הכיתה
לאחר שימוש בחומרי לימוד שונים [במקום להשאירם למורה הכיתה] ,החזרת ציוד
ראי-שמע כראוי ,הימנעות מבזבוז משאבים יקרים כמו נייר יצירה או צבעים ,והשארת
הכיתה במצב הולם עבור צוות הניקון ,כך שהמורה/המתכשר להוראה יוכל לבצע את
עבודתו .על המתכשרים להוראה להיות מודעים למה שמצופה ולמה אינו מצופה מחברי
הצוות הבית-ספרי שאינם מורים).
עמדות מקצועיות
באחריות המתכשרים להוראה לעבוד בשיתוף פעולה עם מורי בית הספר ובמטרה
לחזק את העמדות המקצועיות ואת הביצועים שלהם ,של עמיתיהם ושל מוסד ההכשרה
שלהם (סעיף זה במפורש מתייחס להבנה שמצופה מאנשי מקצוע לגלות דאגה
לעמיתיהם במקצוע ,לסטנדרטים במקצוע וללקוחותיהם ,כלומר לתלמידים ולהוריהם.
יש להימנע מביקורת רכילותית על מורי בית הספר או על מורים במוסד לימודים קודם
שבו המתכשר עבד בפרקטיקום).
דיווח להורים
המתכשרים להוראה יקבלו את העובדה כי הדיווח להורים הוא באחריות מורי בית
הספר .מידע חשוב עבור ההורים יובא לידיעת המורים המנחים בצמד עימם או להנהלת
בית הספר ,אשר יצטרכו להחליט כיצד לפעול בהתאם.
הגנת הילד
בהתאם לחוקי הגנת הילד ( ,)Child Protection Proceduresעל מתכשרים להוראה
לדווח מיידית למנהל בית הספר בכל מקרה שנודע על ניצול מכל סוג (מיני ,גופני,
רגשי) .אין לדון בנושא עם שום אדם אחר .יש לדווח גם על הטרדות מסוג אחר או על
אפליה כלשהי.
עישון
מדיניות משרד החינוך ( )Department of Education and Trainingאוסרת על
עישון מכל סוג על ידי מי מאנשי הצוות בשטחי בית הספר.
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תוכנות מחשב
על מתכשרים להוראה ,שעושים שימוש בתוכנות מחשב בבית ספר ,להבטיח שאין
פגיעה של וירוסים במערכות המחשוב הבית-ספריות .לשם כך ,יש להימנע משימוש
בתוכנה מחוץ לכותלי בית הספר .על המתכשרים להיות מודעים לכך שהורדה של מידע
מהמרשתת טומנת בחובה סיכון של הדבקת וירוסים .יש לערוך דיון בסיכונים אלו עם
איש הצוות הבית-ספרי המתאים לפני שמורידים מידע כלשהו.
מכשירי טלפון ניידים
על מתכשרים להוראה לכבות את מכשירי הטלפון הניידים ואת האיתוריות (ביפרים)
שלהם במהלך שהותם בבית הספר.
לבוש והופעה אישית
בכל הנוגע ללבוש ,הופעה אישית ,התנהגות וגישה ,באחריות המתכשרים להוראה
לחזק את מקצועיות בית הספר והאוניברסיטה שהם מייצגים .יש לבחור בסגנון לבוש
בלתי רשמי מכובד ( )smart casualכקו המנחה לסטנדרטים בסיסיים של לבוש .על
הבגדים להיות מסודרים ,נקיים וצנועים בהתאם .בנושא לבוש והופעה אישית ,מצופה
מהמתכשרים לשמוע בעצת המנהלים או האחראים להם ולנהוג לפי הסטנדרטים
המקצועיים הנהוגים בבית הספר.
כיבוד
אם המתכשרים להוראה עושים שימוש בכיבוד המצוי בחדר הצוות ,עליהם להבטיח
את תרומתם התואמת להוצאות הנלוות .מרבית בתי הספר מסדירים את נושא רכישת
תה ,קפה ,חלב ,עוגיות וכיוצא בדומה .באחריות המתכשרים להכיר את ההסדרים הללו
ולתרום בהתאם.
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שימוש במשאבים בית-ספריים
מתכשרים להוראה יכולים לעשות שימוש במשאבים בית-ספריים (מחשבים ,תוכנות
מחשב ,מדפסות ,מכונות צילום ,ניירות וכיוצא באלה) רק לאחר קבלת הסכמה בכתב
מטעם איש הצוות הבית-ספרי המוסמך .על השימוש במשאבים אלו להיות קשור
במישרין לעבודת המתכשר בבית הספר ובהתאם למדיניות ,לפרקטיקות ולהליכים
הפועלים בבית הספר (סעיף זה מדגיש במפורש את הצורך לכבד את המשאבים
המוגבלים העומדים בפני בתי ספר ולעשות בהם שימוש זהיר וחסכוני).
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מחלה והיעדרויות
במקרה שהמתכשרים להוראה נעדרים מהפרקטיקום בבית הספר בשל מחלה או
בשל עילה אחרת ,עליהם להודיע על כך למורה הפועל בצמד או לצוות הבית-ספרי
התומך מוקדם ככל הניתן (ברוב המקרים ,לפני ההיעדרות) .יש לתאם את השלמת
ימי ההיעדרות בהתאם (סעיף זה במפורש מדגיש את הצורך במקצועיות ובהתחשבות
בנושאים של נוכחות).
עיצומים או שביתה בבתי ספר
במקרים של עיצומים או שביתה בבתי ספר במהלך הפרקטיקום או במהלך תוכנית
ההכשרה ,על המתכשרים להוראה להימנע מלהגיע מבית הספר .על המתכשרים לשוב
מיידית לבית הספר עם תום העיצומים או השביתה ,זאת ללא קשר אם עובדי הוראה
בהוראה בצמד או עובדי הוראה עמיתים בוחרים לשבות או לא .בשום נסיבות כלשהן
מתכשרים להוראה לא ילמדו תלמידים במהלך עיצומים או שביתה.
טיולי בית ספר במהלך הפרקטיקום
אם מתכשרים להוראה מלווים טיולי בית ספר כחלק מן הפרקטיקום ,ייחשבו ימי הטיול
כחלק מן ההתנסות המעשית .אולם ,במקרים שטיולי בית הספר יכללו לינה ,מספר ימי
הפרקטיקום לא יצומצם בשל נוכחות לילית.
השאלת ציוד
במקרה שמתכשרים להוראה שואלים ציוד בית-ספרי או ציוד של המורה-בצמד במהלך
הפרקטיקום ,הם יידרשו להשיבו בהקדם ולא יאוחר מסיום הפרקטיקום (להוציא
במקרים שבהם ניתן אישור מיוחד מטעם המורה הנדון או הסמכות הבית-ספרית).
אי החזרת ציוד מושאל עשויה להיחשב כמעשה גניבה .בנסיבות אלו ,יינקטו הצעדים
המתאימים.
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קוד ההתנהגות פותח עבור מקצוע ההוראה במדינת ויקטוריה על ידי המכון למורים
בוויקטוריה .הקוד מנסח סדרת עקרונות ,המתארים התנהגות מקצועית ואישית
ומסוגלות מקצועית המצופה ממורים על ידי עמיתיהם והקהילה.
הקוד מבוסס על הערכים הוגנות ,כבוד ואחריות – ומשרטט את הקווים להתנהגות
של מורים וגננות ,כפי שנוסחו על ידי מוסדות חינוך ומוסדות רישום אחרים.
קוד ההתנהגות נוגע לכל המורים והגננות הרשומים במכון לעובדי ההוראה של
ויקטוריה.

מטרה
קוד ההתנהגות מנסח במילים את אופן ההתנהלות השגור במקצוע ההוראה.
מטרתו היא:
•לקדם את דבקותם של עובדי הוראה בערכים התומכים במקצוע ההוראה.
•להתוות מערכת של עקרונות מנחים לעובדי הוראה בהתנהלות היומיומית ולסייע
לעובדי הוראה לפתור דילמות מוסריות.
•לחזק את האחריותיות הציבורית במקצוע ההוראה.
•לקדם את אמון הציבור במקצוע ההוראה.
קוד ההתנהגות אינו כלי משמעתי והוא אינו מכסה כל מצב נתון .ייתכן שיש כללים
ונהלים נוספים שנוסחו על ידי מגזר או מערכת חינוך שבה עובדים העובדי הוראה ,או
שנושאים מסוימים מכוסים על ידי הסכם עבודה או הכרה אחרת.
חלק  :1התנהגות מקצועית
התנהגות מקצועית של מורים מאופיינת על ידי איכות מערכת היחסים של עובדי הוראה
עם תלמידיהם ,עם ההורים/האפוטרופוסים שלהם ,המשפחות ,הקהילות והעמיתים
שלהם.
קשר עם תלמידים
עיקרון  :1.1עובדי הוראה יעניקו הזדמנויות למידה לכל התלמידים
המיקוד העיקרי של הוראה הוא תהליך הלמידה של הלומדים .עובדי הוראה יראו את
מחויבותם לתהליך הלמידה של תלמידיהם באמצעות:
*

https://www.vit.vic.edu.au/__data/assets/pdf_file/0018/35604/Code-ofConduct-2016.pdf
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קוד התנהגות למקצוע ההוראה מטעם המכון למורים
של מדינת ויקטוריה*
()Victorian Institute of Teaching
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•הכרה מיטבית של תלמידיהם תוך כיבוד ההבדלים האישיים ומתן מענה ליכולות
האישיות.
•שמירה על סביבת למידה בטוחה ומאתגרת.
•קבלת אחריות מקצועית להענקת הוראה איכותית.
•שמירה על רמת ציפיות גבוהה מכל תלמיד ,הכרה ופיתוח יכולות אישיות ,כישורים
וכישרונות.
•התחשבות הוגנת במגוון השקפות.
•שמירה על תקשורת הוגנת ומיטבית עם הלומדים.
עיקרון  :1.2עובדי הוראה יתייחסו לתלמידיהם באדיבות ובכבוד עובדי ההוראה:

•יפעלו כדי ליצור סביבה המקדמת כבוד הדדי.
•יהוו דוגמה ויעשו שימוש בשפה מתורבתת.
•יגנו על תלמידים מפני איום ,הטרדה ,השפלה או פגיעה.
•יעצימו את האוטונומיה של התלמידים ואת תחושת הערך העצמי שלהם ויעודדו
תלמידים לפתח את הערכים שלהם ולהרהר בהם.
•יכבדו את פרטיות התלמידים בנושאים רגישים כמו בעיות בריאותיות או משפחתיות
ויחשפו רק נושאים חסויים במידת הצורך .כלומר:
	-במידה והתלמיד הסכים לחשיפת המידע בדרך מסוימת.
	-כדי למנוע או לצמצם איום על החיים ,על הבריאות ,הביטחון או הרווחה של אדם
כלשהו (כולל התלמיד).
	-כחלק מחקירה על פעילות בלתי חוקית.
	-אם חשיפת המידע נדרשת לפי חוק.
	-כדי למנוע פשע או לאכוף את החוק.
•יימנעו משיחה על בעיות אישיות של תלמידים במצבים בהם לא יעשה שימוש חסוי
במידע זה.
•ינקטו באמצעי משמעת ההולמים את מעשה התלמידים.
עיקרון  :1.3עובדי הוראה יועסקו במסגרת המומחיות המקצועית שלהם

במילוי תפקידם ,מורים ימלאו מגוון תפקידים .הם יתמכו בתלמידים בהכרה בנקודות
החוזק שלהם ובמגבלות תחומי המומחיות המקצועית שלהם .עובדי ההוראה:
•ישאפו להבטיח את מסוגלותם הגופנית ,הנפשית והרגשית למלא את האחריות
המקצועית שלהם.
•יהיו מודעים לתפקידם של אנשי מקצוע וסוכנים אחרים וכן מתי על תלמידיהם
לפנות לאנשי המקצוע הללו לבקשת סיוע.
•יהיו אמינים בהצהרותיהם בנוגע לכישוריהם ויכולותיהם.
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במסגרת תפקידם המקצועי ,עובדי ההוראה לא ינהגו כחברים או כהורי התלמידים.
עובדי ההוראה:
•יתנהלו עם תלמידים ללא משוא פנים או העדפה כלשהי.
•יקבלו החלטות כשטובת התלמידים לנגד עיניהם.
•לא ישכנעו תלמידים לנהוג לפי אג'נדה אישית שלהם.
•לא יחפשו הכרה על חשבון אובייקטיביות מקצועית ויעדים.
עיקרון  :1.5עובדי ההוראה יהיו בקשר מקצועי מתמיד עם תלמידיהם במסגרת המסגרת
החינוכית בה הם מלמדים ומעבר לה

לעובדי ההוראה יש עמדת השפעה ייחודית והם זוכים לאמון ,שאין לפגוע בהם או
להתפשר בקשר אליהם .עובדי ההוראה יבצעו את תפקידם באופן המכיר במגבלות
או בגבולות מערכת היחסים שלהם עם התלמידים .הדוגמאות הבאות ממחישות חלק
ממגבלות אלו.
קשר מקצועי יופר אם המורה:
•ינהל מערכת יחסים מינית עם תלמיד.
•יעשה שימוש בשפה או בחומרים בלתי הולמים או ברמזים בעלי גוון מיני עם
תלמידים.
•ייגע בתלמידים ללא סיבה מוצדקת.
•יערוך שיחות בעלות אופי אישי או ינהל קשר בכתב או באמצעים אלקטרוניים (כולל
דואר אלקטרוני ,מכתבים ,טלפון ,הודעות טקסט ,או שיחות מקוונות) עם תלמיד
ללא הקשר ראוי.
•יקבל מתנות מתלמידים או מהוריהם שעשויות להיחשב כאמצעי להשפעה.
הפרת קשר מקצועי תחשב במידה והמורה:
•ישתתף במסיבות או באירועים חברתיים עם תלמידים.
•יזמין תלמיד או תלמידים לביתו ,בייחוד בהיעדר נוכחות של אנשים נוספים.

מערכת יחסים עם הורים/אפוטרופוסים ,משפחות וקהילות
עיקרון  :1.6עובדי הוראה יהיו בקשר מקצועי עם הורים/אפוטרופוסים

עובדי הוראה ינהגו בכבוד ובאדיבות כלפי הורים ואפוטרופוסים .עובדי ההוראה:
•יתחשבו בעמדות ההורים/האפוטרופוסים בקבלת החלטות שתשפיע על חינוך
התלמיד או רווחתו.
•יצרו קשר ויתייעצו עם הורים/אפוטרופוסים באופן רגיש ,מובן ומוגדר.
•ינקטו פעולה רצויה בתגובה לחששות הורים.
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עיקרון  :1.4עובדי ההוראה יהיו אובייקטיבים בקשר שלהם עם תלמידים
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עיקרון  :1.7עובדי ההוראה ישתפו פעולה בקשר עם משפחות תלמידים וקהילותיהם
עובדי ההוראה ישתפו פעולה באמצעות:
•התייחסות לאחר באדיבות ובכבוד.
•הערכה של תרומת עמיתיהם.
•שימוש בפורום המתאים לדיון פורה בנושאים מקצועיים.
•חלוקה של מומחיותם והידע שלהם במגוון הקשרים של שתוף פעולה.
•כיבוד גישות שונות להוראה.
•מתן תמיכה לזולת בעיקר למורים חדשים במקצוע.
•שיתוף מידע הקשור לרווחת תלמידים.

חלק  :2התנהגות אישית
עיקרון  2.1התנהגות אישית לעובדי הוראה משפיעה על העמדה המקצועית של המורה ועל
המקצוע ככלל
אף שאין גבול ברור בין התנהגות מקצועית ואישית של עובדי הוראה ,מצופה ממורים ש:
•ישמשו דמויות מפתח בסביבה החינוכית ובקהילה.
•יכבדו את החוק וישמשו דוגמא חיובית במילוי חובותיהם האזרחיות.
•לא ינצלו את מעמדים לרווח אישי או כלכלי.
•יבטיחו שהאינטרסים האישיים או הכלכליים שלהם אינם מתנגשים עם מילוי
תפקידם.
•יפעלו בדיסקרטיות וישמרו על חיסיון בעת דיון בנושאים מקצועיים.

חלק  :3מסוגלות מקצועית
עיקרון  :3.1עובדי הוראה יעריכו את המקצועיות שלהם ,יקבעו סטנדרטים גבוהים של
מסוגלות ויעמדו בהם
עובדי הוראה:
•יהיו מומחים בתחומם.
•יהיו מחויבים לקדם את למידתם המקצועית.
•ישלימו את חובותיהם באופן אחראי ,מעמיק ובמסגרת הזמן הנדרשת.
עיקרון  :3.2עובדי הוראה יהיו מודעים לדרישות החוק בנוגע למקצועם ,בדגש על מחויבותם
החוקית ביחס ל:
•אפליה ,הטרדה וניצול.
•הזנחה.
•דיווח חובה.
•פרטיות.
•בריאות וביטחון תעסוקתי.
•רישום עובדי הוראה.
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כעובדי הוראה אנו עושים שימוש בידע המומחיות שלנו כדי לספק חוויות ,שיעניקו
השראה ויאפשרו למידה של הלומדים שלנו.
אנו כוח משמעותי בפיתוח חברה דמוקרטית ויצרנית ,יצירתית ובעלת ידע .הערכים
המנחים את המקצוע שלנו הם הוגנות ,כבוד ואחריות.
יש לנו עמדה ייחודית הנשענת על אמון והשפעה ,הבאים לידי ביטוי במערכות
היחסים שלנו עם לומדים ,עם הורים/אפוטרופוסים ,עם עמיתים ועם הקהילה.

אנו מפגינים את ההוגנות שלנו באמצעות:
•פעולה לטובתם של הלומדים.
•שמירה על מערכות יחסים מקצועיות עם לומדים ,עם הורים/אפוטרופוסים ,עם
עמיתים ועם הקהילה.
•התנהגות מכובדת המקדמת את המקצוע.
אנו מפגינים את הכבוד שלנו באמצעות:
•פעולה תוך דאגה וחמלה.
•יחס הוגן וללא משוא פנים ללומדים.
•כבוד כלפי עמיתים שלנו.
•הכרה בהורים ובאפוטרופוסים כשותפים בחינוך ילדיהם.
אנו מפגינים את האחריות שלנו באמצעות:
•הוראה איכותית.
•שמירה ופיתוח של הפרקטיקה המקצועית שלנו.
•עבודה בצוות עם עמיתים לטובת הלומדים שלנו.
מטרת קוד זה היא:
•לנסח את הערך שמנחה את הפרקטיקה וההתנהלות שלנו.
•לסייע לנו כאנשי מקצוע לחזק את האחריותיות הציבורית שלנו.
•לקדם את אמון הציבור במקצוע שלנו.
קוד זה מבטא את הערכים שאנו שואפים אליהם.

קודים אתיים מאוסטרליה

הקוד האתי במקצוע ההוראה במדינת ויקטוריה
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קוד לאתיקה מקצועית :איגוד המורים הלאומי
()National Union of Teachers
כל קוד לאתיקה מקצועית של עובדי הוראה אמור להיות תקף לכל עובדי ההוראה
ללא קשר למעמדם בהיררכיית הארגון ,בית הספר או השירות החינוכי .עם זאת ,ייתכן
שהיבטים מסוימים יהיו תקפים למנהלי בית ספר או למנהלי יחידות מקצועיות יותר
מאשר למורים אחרים ,בשל טיב תחומי האחריות שהם ממלאים והתפקיד הניהולי
שלהם בבית הספר .ההצהרה הבאה מכוונת לכלל חברי האיגוד כהנחיה כללית.
1.כל עובדי ההוראה שומרים על החיסיון בנוגע לדיונים כלשהם עם עובדי הוראה
אחרים על הבעיות המקצועיות שלהם ועל הקשיים שלהם.
2.אם עובד ההוראה חווה חוסר שביעות רצון או מביע חשש בנוגע להתנהגות של
עמית לעבודה או סטנדרט מקצועי ,עליו להתייעץ בנושא באופן בלתי רשמי וחסוי
עם העמית המדובר .במידה והנושא אינו נפתר באופן בלתי רשמי ,אין על עובד
ההוראה לנקוט שום פעולה נוספת מבלי ליידע את העמית .אם לעובד הוראה
יש עילה להאמין שהעמית פועל באופן שעשוי לפגוע בבית הספר או בתלמידים
פרטניים ,אזי מחויבותו הברורה היא לדווח זאת למנהל בית הספר.
3.אין להשמיץ עמיתים בנוכחות גורם שלישי .כמו כן ,אין להעביר ביקורת על עמיתים
בנוכחות אחרים להוציא בהקשר של הליכים נדרשים.
4.היוועצות יעילה בין עמיתים מתרחשת בסביבה של כבוד הדדי למומחיות
המקצועית והכרה והבנה של תחומי האחריות השונים של אלו הנוגעים בדבר.
על עובדי ההוראה להיות מסוגלים לבטא באופן חופשי את דעותיהם במקצועיות
בעודם מכירים בתחומי האחריות שנושאים עמיתיהם.
5.עובדי הוראה האחראים לסידור העבודה של עמיתיהם יבטיחו שכל חברי הצוות
מכירים ויודעים היטב את המחויבות ותחומי האחריות שלהם ואת ההליכים
והפרקטיקות הקשורים לתפקוד היומיומי של בית הספר.
6.אם יש צורך בשינויים במבנה בית הספר לטווח קצר או ארוך ,יש להתייעץ לפני
הטמעתם עם עובדי הוראה הנוגעים בדבר ,והמורים צריכים לקבל מידע ברור
ומספק לפני יישום שינויים אלו .בהקשר זה ,יש להכיר בכך שלעתים יש לקבל
החלטות במקרי חירום ללא היוועצות מוקדמת.
7.יש להפנות הורים ,המגישים תלונות או טענות ביחס למורים ,למנהל בית הספר .אין
על מנהלי בתי ספר לנקוט פעולה כלשהי ביחס לתלונה או לטענה עד שייערך הליך
בירור עם עובד ההוראה הנוגע בדבר.

קודים אתיים מבריטניה

קודים אתיים מבריטניה
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8.כל חברי הצוות רשאים לעשות שימוש מלא במתקני הצוות ,כולל חדרי צוות וחדרי
לימוד .אף על פי כן ,על מנהל בית הספר לכבד את זכות חברי הצוות לערוך דיונים
גם בהיעדרו אם ירצו לעשות זאת.
9.לעובדי ההוראה יש גישה למידע חסוי שיועבר להם על ידי מקור או מקורות אחדים.
דיווחים על ילדים מתקבלים מהורים ,מעובדים סוציאליים ,מנציגי רווחה חינוכית,
משטרה ,מנציגי השלטון המקומי ,מעובדי הוראה ,מרופאים ומנציגים רפואיים .על
עובדי ההוראה לעשות שימוש בשיקול הדעת המקצועי שלהם בנוגע לחיסיון של
מידע זה ולהתחשב בדרישות החוק ובטובת הילד .על מנהל בית הספר או הנציג
הבכיר של רשות החינוך המקומית להתייעץ בטרם יפעל להפצת המידע החסוי.
	10.בעת שמובא בחשבון שתלמידים דנים מעת לעת בעבודתם ובהתקדמותם עם
עובדי הוראה ,בייחוד עם עובדי הוראה האמונים על ליווי רוחני ורווחת תלמידים,
על עובדי ההוראה להבטיח שהם שומרים על איזון עדין בין התעניינות ברווחת
התלמידים ובין הימנעות מדיון בנושאים של התנהגות ,מסוגלות או יעילות של
עובדי הוראה אחרים.
	11.גיוס קולות במטרה לקבל תקן ,אם באופן ישיר ואם באמצעות גורם שלישי ,אינו
פעולה אתית.
	12.פיתוח של קשר חברותי בין עובד הוראה לתלמיד ,המבוסס על כבוד הדדי והכרה
בתפקידם של כל אחד מן הצדדים במצב הלמידה הוא רצוי .אולם ניצול הקשר
המקצועי הזה יתרחש אם עובד ההוראה:
 .איפתח מערכת יחסים בלתי הולמת עם תלמיד.
 .ביגלה העדפה אישית כלפי תלמיד או סלידה ממנו.
 .גיבצע מעשים בלתי חוקיים כלפי ילד.
 .דיפעל להשפיע באופן בלתי הולם בנוגע לגישות אישיות ,דעות או התנהגות
שאינן קשורות בשום דרך לעבודתו בבית הספר.
	13.מורה לא יאציל סמכויות לאדם בלתי מוסמך או יעניק לו פונקציות הדורשות ידע
מקצועי וכישורים של מורה מוסמך .אין מטרת הצהרה זו להגביל בשום אופן:
 .אאת הכשרת עובדי ההוראה עצמה.
 .באת השימוש וההעסקה של מנחים הפועלים תחת סעיף Schedule 2 of the
Education (Teachers) Regulations 1993
 .גפנייה לצוות המקצועי או לשירותי תמך ,או סיוע בצוות תמיכה בתפקידם
הרשמי כתומכים וכמסייעים בעבודתם של עובדי הוראה מורשים.
	14.עובד ההוראה יימנע מלנהוג באופן מכוון שיבייש את בית הספר שלו/ה.
	15.אין לנהוג באופן אפלייתי וגזעני או להעיר הערות גזעניות המכוונות כלפי יחיד או
כלפי קבוצות או מיעוטים אתניים או נציגיהם.
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קוד אתי למורים בעלי רישיון* :מועצת החינוך ניו זילנד
()Education council New-Zealand Matatu Aotearoa
מורים בעלי רישיון הוראה בניו זילנד מחויבים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר
בשירותם במקצוע על ידי קידום הלמידה של תלמידיהם ,מתן תשומת לב ליכולותיהם,
לרקע התרבותי ,למגדר ,לגיל ולשלב ההתפתחותי שלהם.
משימה מקצועית מורכבת זו נעשית בשיתוף פעולה עם עמיתים ,לומדים ,הורים/
אפוטרופוסים ומשפחות וכן עם חברי הקהילה המורחבת.
האינטראקציות המקצועיות של מורים מונעות על ידי ארבעה עקרונות מרכזיים:
•אוטונומיה :יחס לבני אנוש בעלי זכויות שיש לכבד ועליהן יש להגן.
•צדק :חלוקת הכוח ומניעה של ניצול כוח.
•דאגה מתוך אחריות :פעולה ממניעים חיוביים וצמצום רב ככל הניתן של פגיעה
באחרים.
•אמת :כנות עם אחרים ועם עצמי.

 .1מחויבות ללומדים
המחויבות המקצועית העיקרית של מורים בעלי רישיון הוראה היא כלפי הלומדים
שלהם .המורים מפתחים את כישורי החשיבה והפעולה העצמאיים של הלומדים
ושואפים לעודד הערכה מחושבת של ערכים בסיסיים בחברה דמוקרטית.
המורים ישאפו:
1.לפתח ולשמר יחסים מקצועיים עם לומדים לטובתם המרבית של התלמידים.
2.לבסס את הפרקטיקה המקצועית על למידה מקצועית מתמשכת ,ועל הידע
הטוב ביותר בנמצא על תוכני תוכנית הלימודים והפדגוגיה ,לצד הידע שלהם על
תלמידיהם.
3.להציג את נושא השיעור מנקודת מבט מאוזנת ומתוך ידע.
4.לעודד תלמידים לחשיבה ביקורתית בנושאים חברתיים משמעותיים.
5.לתת מענה לצורכי הלמידה השונים של מגוון לומדים.
6.לקדם רווחה גופנית ,רגשית ,חברתית ,חינוכית ורוחנית של הלומדים.
7.להגן על חסיון המידע על אודות לומדים שנרכש תוך כדי הוראה ומתן שירות
מקצועי בהתאם לדרישות החוק.
*

https://teachingcouncil.nz/sites/default/files/coe-poster-english.pdf
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 .2מחויבות להורים/אפוטרופוסים ולמשפחות
המורים מכירים בעובדה שהם פועלים בשיתוף פעולה עם הורים/אפוטרופוסים ועם
משפחות של לומדים ,ומעודדים את מעורבותם הפעילה בחינוך ילדיהם .הם מכירים
בזכויות ההורים להיוועצות בהם בנושא רווחת ילדיהם והתקדמותם ,והם מכבדים
את הסמכות ההורית החוקית ,על אף שהחלטות מקצועיות צריכות להישקל בהתאם
לטובתם המרבית של הלומדים.
ביחס להורים/אפוטרופוסים ולמשפחות הלומדים ,על המורים:
1.לערב את ההורים בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לדאגה ולחינוך של ילדיהם.
2.לבסס מערכת יחסים פתוחה ,כנה ומכבדת.
3.לכבד את פרטיות ההורים.
4.לכבד את זכויות ההורים למידע בנוגע לילדיהם ,להוציא מקרים שנקבע כי אין
המידע לטובת הילדים.
 .3מחויבות לחברה
מורים מחויבים לתפקידם בשל אמון הציבור והאחריות המוטלת עליהם ,ובשל הציפיה
שיסייעו להכין את התלמידים לחיי חברה במובנם הרחב.
בכל הנוגע למילוי חובתם כלפי החברה ,המורים ישאפו:
1.לתמוך באופן פעיל במדיניות ובתוכניות אשר מקדמות שוויון הזדמנויות לכל.
2.לפעול בשיתוף פעולה כדי לקדם בתי ספר ומרכזים המייצגים ערכים דמוקרטיים.
3.ללמוד ולהדגים את הערכים החיוביים המקובלים בחברה ולעודד לומדים ליישם
אותם ולהעריך את משמעותם באופן ביקורתי.
 .4מחויבות למקצוע
בהינתן ,שאיכות שירותי מקצוע ההוראה משפיעה על המדינה ועל אזרחיה ,מורים
יפעילו את מרב המאמצים כדי לשמר ולקדם סטנדרטים מקצועיים ,לקדם אקלים
המעודד שיפוט מקצועי ,ולעודד תנאים המושכים מועמדים אמינים למקצוע החינוך.
עם השלמת המחויבות שלהם למקצוע ההוראה ,מורים ישאפו:
1.לקדם את האינטרסים של מקצוע ההוראה באמצעות פרקטיקה אתית אחראית.
2.לראות בעצמם כלומדים ויהיו מעורבים בפיתוח מקצועי מתמשך.
3.להיות דוברי אמת בהצהרותיהם על כישוריהם ויכולותיהם.
4.לתרום לפיתוח ולקידום מדיניות חינוכית מיטבית.
5.לתרום לפיתוח תרבות מקצועית פתוחה וחושבת.
6.להתייחס לעמיתים ולאנשי צוות בכבוד ,ולפעול לצידם בשיתוף פעולה ובאופן
חברי כדי לקדם את למידת התלמידים.
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7.לסייע לכניסת מורים חדשים למקצוע.
8.לכבד את חסיון המידע על אודות עמיתים ,למעט במקרים הנדרשים לפי חוק או
המשרתים מטרה מקצועית.
9.לחשוף התנהגות עמית המהווה הפרה חמורה של קוד זה.
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עקרונות אתיים ואתיקה מקצועית של המורה:
האיגוד המקצועי של החינוך בפינלנד
()The Trade Union of Education in Finland
אתיקה מקצועית
במקצועות רבים לאורך השנים נוסחו כללים המבטאים את הגישות ואת תחושת
האחריות הנדרשות מאנשי המקצוע להפגין ביחס לעבודתם ,והמנסחים את הערכים
המשותפים ואת העקרונות שעליהם לרכוש ביחס למקצוע שלהם.
מקצוע ההוראה מבוסס על ההנחה שמורים הם מומחים ,אשר מונו למשימה מיוחדת
על ידי החברה ,ושעברו הכשרה נדרשת ברמה גבוהה כדי להכינם למשימה זו .המקצוע,
אם כך ,דורש מנציגיו שנבחרו לבצע את מטלותיהם ,שיפגינו רמה גבוהה של סטנדרטים
אתיים בכל מצב ,גם אם המטלות תהיינה לרוב מורכבות ובלתי ניתנות להגדרה מדויקת,
או אם תידרש קבלת החלטות מהירה .הכרחי שהחברה תוכל לסמוך על האנשים
המבצעים תפקיד זה ברמה גבוהה של מסוגלות מקצועית.
מחד גיסא ,תחושת האחריות ,הקשורה לעבודה במקצוע ,מבוססת על הידע ועל
הכישורים הייעודיים .מאידך גיסא ,היא מתבססת על הערכים ועל הנורמות שבבסיס
המקצוע .שני היבטים אלו נחוצים ואינם יכולים להחליף זה את זה .עקרונות אתיים
טובים אינם מהווים תחליף לכישורים מקצועיים נחותים ,וכישורים מקצועיים טובים
אינם מהווים תחליף להעדר עקרונות אתיים .אי לכך ,תחושת האחריות של מורים
מחייבת אותם לשים לב תמיד לרמת הכישורים המקצועיים שלהם ולגלות רגישות
מיוחדת בהתמודדות עם סוגיות אתיות ומוכנות לקיים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר
של אתיקה מקצועית בפתרון מצבים אלו.
כל דיון באתיקה במקצוע ההוראה דורש הבחנה בין נושאים אתיים וחוקיים .החובות
הבסיסיות ותחומי האחריות של מורים מוגדרים לפי החקיקה והנורמות הרלוונטיים,
בעוד שתוכני ההוראה מפורטים בתוכנית הלימודים .אולם בניגוד לכך ,האתיקה של
המקצוע אינה מבוססת על אכיפה או פיקוח חיצוני אלא על תובנה פנימית של מחויבות
מוסרית הקשורה לעבודה .נקודת פתיחה מרכזית לעקרונות אתיים המנוסחת כאן היא
הגדרת האו"ם לזכויות האדם.
תוצאות מלאכת המורה נראות לרוב רק לאחר פרק זמן ארוך יחסית ,בחוויות למידה
חיוביות המקדמות למידה מתמשכת לאורך החיים .למורים עשוי להיות תפקיד מרכזי הן
ביצירת חוויות למידה חיוביות הן בחיזוק ההערכה עצמית של לומדים .מכאן ,שעבודת
המורה טומנת בחובה מתן הזדמנויות לצמיחה ,להוראה וללמידה לרווחת הלומדים.
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זאת ועוד ,מצופה מן המורים לעמוד בדרישות החברה בנוגע להשגת מטרות ההוראה.
מורים רבים מחויבים במהלך עבודתם לדאוג לנושאים ,שהם אינם יכולים להיות אחראים
בלעדיים להם.
השינוי בתפקיד המורים קירב אותם ללומדים ,אך גם הגדיל את תחומי האחריות
שלהם להתפתחות לומדים ,ולרוב הוביל אותם לשיתוף פעולה קרוב עם גורמים אחרים
האחראים אף הם להתפתחות זו .למורים יש כוח רב ואחריות בנושאים הקשורים
להערכת לומדים למשל ,ורק על ידי הפנמה מלאה של עקרונות אתיים הם יכולים
להימנע מניצול עמדתם בנוגע לכך.
אחד המשאבים החשובים ביותר העומדים לרשות המורים הוא רמה גבוהה של
אתיקה מקצועית .רמה זו מנחה את עבודתם ואת מערכות היחסים האינטראקטיביות
שלהם ברמה המקצועית .מלאכת ההוראה צריכה לכלול התחשבות והערכה אתית של
המטרות והמניעים האישיים של הפרט .במובן זה מטרות הקוד האתי המקצועי למורים
הן לפענח ולקדם את המשמעות של "מה נכון" מבחינה אתית ,מה שהיווה תמיד חלק
ממלאכת החינוך.

הערך המניע את האתיקה המקצועית למורים
ערך האדם
הבסיס לעקרונות האתיים המנוסחים כאן הוא היחס לכל אחד כאדם בעל ערך מכאן,
שיש להתייחס לכל ילד ,תלמיד או סטודנט כאדם בעל יכולת חשיבה ולמידה .יש לכבד
את ערך האדם ללא הבדל מין ,נטייה מינית ,חזות חיצונית ,גיל ,דת ,מצב חברתי ,מוצא,
דעה ,כישורים או הישגים.
יושר לב
יושר לב הוא ערך מרכזי בהוראה ,כאשר ההוראה כוללת הנחיית לומדים במפגשיהם עם
סביבתם ועם החיים עצמם .גישה מבוססת-מחקר לנושאים אלו דורשת דיון כן וחיפוש
אחר האמת .כנות כלפי האני וכלפי אחרים וכבוד הדדי בכל האינטראקציות עם אנשים
אחרים הם חלק מבסיס עבודת המורה.
הוגנות
הכרחי שהוגנות תתקיים באופן דומיננטי בכל אינטראקציה עם לומדים כפרטים
וכקבוצות ובכל הפעילויות בקהילה המקצועית .תשומת לב מיוחדת יש לתת לקידום
שוויון להיעדר משוא פנים ולהימנעות מאפליה והעדפה על פני אחרים .הוגנות תשלוט
גם בחלוקת זכויות וחובות ,בניהול סכסוכים ופגיעות ובהערכת לומדים.
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זכויות ומחויבויות
מורים זכאים לאחוז בדעות ובערכים משלהם ,אך בהוראה שלהם עליהם לפעול על
פי תחומי האחריות במקצוע זה ולפי הנורמות המקצועיות ,כלומר בהתאם לחקיקה
הרלוונטית ולתוכנית הלימודים.
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שבועת קומניוס
כמורה אני מחויב לחנך את הדור הבא כאחת מן המטלות האנושיות החשובות ביותר.
מטרתי בהבעת רצון זה היא לחדש ולהעביר הלאה את מאגר הידע האנושי ,התרבות
והכישורים.
אני מתחייב לפעול בצדק ובהוגנות בכל מעשיי ולקדם את התפתחות תלמידיי
והסטודנטים שלי ,כך שכל אחד יוכל להתפתח כאדם שלם בהתאם ליכולותיו/יה
ולכישוריו/יה .אני אשאף גם לסייע להורים ,אפוטרופוסים ואחרים האחראים לעבודה
עם ילדים וצעירים בתפקודם החינוכי.
לא אחשוף מידע שנמסר לי באופן חסוי ואכבד את פרטיות הילדים והצעירים .אני
אף אפעל לשמור על מוגנותם הגופנית והפסיכולוגית מפני כל הפרה.
אני אפעל להגן על ילדים וצעירים תחת חסותי מפני ניצול פוליטי או כלכלי ואגן על
זכויותיו של כל פרט לפתח את דעותיו הפוליטיות והדתיות.
אני אתמיד במאמציי לקיים ולפתח את כישוריי המקצועיים ומתחייב לפעול לקידום
המטרות המשותפות של המקצוע שלי ולתמוך בעמיתיי בעבודתם .כן אפעל לטובת
כלל הקהילה ואשאף לחזק את מעמדו של מקצוע ההוראה.
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