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*לבישראאחים והת האחיול שאתי ההקוד 

והוא 

ודתם בעבוהאחים האחיות את המכוון המוסרי המצפן הוא האתי וד קה

כלל בחברה השבבסיס ומוסריים אתיים ערכים מערכת על מושתת 

רט.וד בפיעוע הסומקצ

ותומכת, אכפתית דינמית, חסים יבמערכת מתאפיינת ד יעוהסחום בתהעשייה 

למשפחותיהם פלות, מטוולפלים מטוליעים מסיוהאחים חיות האשבה 

ולשמרה.יטבית  להשיג בריאות מילהלקהו

חוקרים, והלים מנחנכים, מלרבות אל, בישרוהאחים חיות האכל חובת 

ולשיפורה. ועית  לשימור איכות העשייה המקצללעשות הכו

על ולשמירה ידום לקמאמציהם את לכוון בישראל חים והאהאחיות על 

של בלם סל עקלה להשלהן, קדם מוילוי ולגחלות מיעת למנהבריאות, 

עליהם בלים אל מקחים בישרחיות והאעל זכויותיהם. האולהגנה פלים מטוה

וד האתי. כללי הקחייב מועית כמת לאתיקה המקצמחויבות

זכויות ה

לבין והמוסר האתיקה ערכי בין מקשר חים והאהאחיות של האתי וד קה

פל, כמוסבר בסעיף ההבהרות וההערות. מטפל וחובות המטו

האתי, וד הקערכי בין ולות גבשטוש טשל וחפיפה ל שידה מיש הדברים מטבע 

נדרשים חים והאהאחיות לפיכך שונים. בתחומים למות דיולות עלעיתים ו

ול. קדימויות  בטיפ על יטחלולהועי  דעתם המקצול על פי שיקיעלהכר

של האתיקה בלשכת ודיונים חשיבה של מתמשך הליך בתנוצר האתי וד הק

וע. במקצהעוסקים עם יד מתמח שיתוך אל, בישרחים והאהאחיות תדרות הס

החברתיים ועיים, המקצחומים בתהתמורות את משקף לעת מעת עדכונו 

והתרבותיים.

וע במקצלעוסקים מצפן לשמש ועד נוהוא וערכית חינוכית היא וד הקמטרת 

וד.יעהס

תימרכיבי הקוד הא
יחסי של עיקריים תחומים שלושה בעוסק  חים והאאחיות והשל האתי וד הק

ן:ליגומ
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הבהרות והערותחובת האחיות והאחים בישראלזכות המטופל / תקרון/עיערך

על צרכיו ונה ול הע טיפבלהזכות לקאדם  כבוד ה
חניים והתרבותיים.הבריאותיים, הרגשיים, הרו

 צורכידעת לחובה לתת את הה
חתו  על משפפעתםולהשל המטופ
פל, מטוצורכי ה לזיהוי ולותפעוליזום 

 להם או אינו ודעינו מכאשר הוא  א
מבטא אותם.

פל מטובמקרה של פער בין צורכי ה
חלופות חון חתו יש לבובין צורכי משפ

וע  לפגכדימוסכמות שאין בהן 
פל.במטו

 לשייכותו ול תוך התייחסות טיפבל לקהזכות
ילה, חברתיות נוספות (משפחה, קהלמסגרות 

ה).דעבו

 חובה להכיר בשייכות המטופלה
 לשתףחברתיות שונות ולמסגרות 

אנשים משמעותיים עבורו ול בו בטיפ
חירתו. ולפי ב

 חתיותד מסגרות משפיש לכב
 ד-מיניות,חות ח(כגון משפדשות ח
).ד-הוריותח

ודו, על כבוד תוך שמירה  למות בכבהזכותמיתה בכבוד
וערכיו. פרטיותו 

 ל לשמור עללמטופלאפשר החובה 
בל,  לשחררו מסחותו, לנולדאוגערכיו, 

עליו ככל קל להרדה ומכאב ומח
 לקיים ודהאפשר כאשר אי אפשר ע

חיים. את ה

 

למות וטה אדם הנ ל לאפשרחובהה
אלותיו.לממש את רוב מש

 על פי בקשתו, ל,מטופ ללאפשר
 (בביתו,לסיים את חייו במקום שיבחר

ח, בהוספיס) תוך מתן באשפוז בבי"
חתו.ולבני משפ לו תמיכה

פל של המטוחתו  למשפ לסייעחובהה
ודד עם האובדן. להתמלמותוטה הנ

 

ח את שמירת זכויות להבטיחובה הפליה.  ללא אול טיפבללקהזכות שוויון והוגנות
ל; ל המטופאדם, ערכיו ואמונותיו שה

לאום,  דת, דל גזע,לא הבלטפל בו ל
ל, השתייכות גדרית, גימין, זהות מ

חברתי, מצב בריאותי.מד ליטית, מעפו

חלתו או גלל מאדם בפלות  להאין
על פי יעשה ול יהטיפבלותו; מוג

ול הטיפבד. אם בלועיים צולים מקשיק
ודא כי חר, יש לופל אמט לועברמ
ול ראוי. ל זוכה לטיפמטופה

 צמאותו שללשמור על עחובה הוטונומיה. לאהזכות אחריותת ואוצמע
ולות וליזום פעל ככל האפשר מטופה

ילפע להיות שותף פלמטושיביאו את ה
ול  בו.בטיפ

ול הטיפולת צבים של פגיעה ביכבמ
ודד  לעחובת האחיות והאחיםהעצמי, 

של יטבית  להשיג רמה מלאת המטופ
עצמאות.
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ול באופן חלטות הקשורות בטיפבל ה לקהזכותבחירה חופשית
חופשי ככל האפשר.

 חובה לשתף את המטופלה
 ל בולטיפולטות הקשורות בהח

 תוך הכרה בסמכותו ובזכותו לקבל
הכרעות הנוגעות לבריאותו.

 

ול  לטיפכמההס
(Informed consent)

רלוונטי ידע האת המלמסור חובה הונטי ונגיש.  רלומלא, ידע למהזכות 
לתו חשב ברצונו וביכופל בהתמטול

ולהבין אותו. בל את ההסבר לק
חנה, ידע הקשור באבלמסור מחובה ה

 לרבות סיכונים, ל ובתוצאותיובטיפו
ול, וזאת כדי חלופות טיפסיכויים ו

 לסרב  להסכים אולל יוכמטופשה
צע לו.ול המוהטיפבל את לק

פל או מטושל הלהשתמש בשפתו 
יעזר במתורגמן כשיש חסמים לה

לשוניים. 
 להשתמש בעזרים המתאימים

 לסוגיהן.בלויותלמוג
גל ינו מסופל אמטובמקרים שבהם ה

חלטות או כאשר אינו מוכן בל הלק
בד את לכחלטות, יש חלק בהחת לק

צעות של, באמ (למחירותיוצונו ואת בר
ח). בנסיבות המתאימות יש ייפוי כו

לשתף את המשפחה.

להשתתף בניסויים  לסרב  להסכים אוהזכות
ולי.דם הן בבריאות הן בחרפואיים בבני א

החובה להבטיח כי הניסוי מאושר 
וכי המטופל הבין את מהות הניסוי 

והסכים להשתתף בו.
החובה לספק מידע הקשור בעריכת 

הניסוי ולכבד את החלטת המטופל.

 לא להשתתף בניסויפלמטושל סירובו 
ולא יפגע בו.ול המשך  טיפמנע ממנוי

 דו,ל כבול תוך שמירה על טיפוהזכות לקבצנעת הפרטפרטיות ו
פל.מטושל הצנעתו רטיותו ופ

ועל פל מטוצנעת ה על  לשמורהחובה
ול.הטיפהלך פרטיותו במ

ידת האפשר את החשיפהצמצם במ ליש
פל. מטונדרשת מההגופנית והנפשית ה

על גנה  להצעיםלנקוט אמחובה ה לו.געידע הנוודיות המ על ס לשמורהזכות
פלים מטודע הקשור בודיות המיס

ידע לגורמים מנע ממסירת מולהי
פל. מטחלק מהצוות הינם שא

ודי-רפואי יעידע סהצורך בהעברת מ
של איזון בין ערךייקבע על פי העיקרון 

 לבין זכות חון ובריאות הציבורהביט
חיות  לפרטיות. האחים והאמטופלה

חשיפת זער את  למלתםיעשו ככל יכו
דע. המי
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ועי מיומן ול מקצ טיפ להעניקהחובהח.בטוועי, איכותי וצול מק טיפבל לקהזכותת ובטיחותאיכו
ובטוח מתוך אחריות ומחויבות.

איכות הטיפול כרוכה במחויבות 
חרים ונטיים אלשיתוף גורמים רלו

ול, או הטיפהלך קלות שהיו במבת
ול הטיפיעה באיכות  לפגכשיש חשש

חותו.ובבטי

 לא תפקידים ומשימותלמחובה ה
 ד שיהיו בתחום הכשרתם,ובלב

חותל האמיומנותם וכשירותם ש
ח.או הא

ולשפר כישורים תעדכן  להחובהה
וטף.ועיים באופן שמקצ

חיות והאחים במקרים שבהם הא
ידים ומשימות  לא תפקדרשים למנ

שאינם לפי השקפתם או שאינם 
חום מיומנותם, הם יפעלו בהתאם בת

לכשירותם לכישוריהם ולתנאים, 
קדם על מגבלותיהם חו בהידווו

לא את חראים. הם ימשיכו למלא
לתם, תוך שמירה דם כמיטב יכותפקי

חתו של המטופל.  ל רווחונו ועעל ביט

בטחת  להיות שותפים באהחובה
יעת תקני עשייה, ל ובקבהטיפואיכות 

בקרה ושיפור.

במקרים שבהם האחיות והאחים 
אוצלים סמכויות, הם יבדקו ויוודאו 

כשירות מתאימה של המטפלים 
ויפקחו על ביצוע התפקידים שהטילו 

עליהם.

אמון בתוך הקשר 
וליהטיפ

על יחסי אמון.ול המושתת  טיפבל לקהזכות
פל מטוחסי אמון בין הקדם ילחובה ה
לים בו.מטפל

או בכוחו ונו  לרעה ביתר להשתמשאין
ל במערכת היחסים שבינו מטפשל ה

יד פעלו תמפלים יפל; המטובין המטו
פל. מטולטובת ה

ולפי צרכיו.ולם לזכויותיו צוג הבל יי לקהזכות (advocacy)ולםייצוג  ה
ל בפנימטופשל הולם צוג הלייהחובה 

ול בו.הגורמים הקשורים בטיפ
 לפרטלתת ייצוג הולם יש 

 דיםחלות צרכים מיולאוכלוסיות בעו
 דים,לויות, יל(אנשים עם מוגב

 קשישים, אסירים) בהעלאת בעיותיהם
 דבר בשמם אם הם אינםדיון. יש לל

 להגן עליכולים לבטא את צורכיהם ו
 זכויותיהם בעצמם.
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הבהרות והערותחובת האחיות והאחים בישראלזכות החברה וקבוצות בתוכהקרון/עיערך
ונהול הע טיפבלתולק לבריאות מרבית הזכותאותימור וקידום בריש

על צורכי האוכלוסייה או הקבוצה.
ידום בריאות הציבור  לקפעול לחובהה

חיים  לאורח ודעותידי הגברת המעל 
ונעת והכרת וד רפואה מידבריא, ע

לות.חשל מקדם ונות באבחון מוהיתר
של ידום הבריאות  לקלפעו לחובהה

בעלות עניין בריאותי או צורך צות קבו
בריאותי משותף.

 דוםלקילים ד הציבור והמטפדועי
ידבקות, חלות מוע מלמנכדי בריאותם 
חיסונים.צעות כגון באמ

קדימויות הליכים ויעת ת להשתתף בקבהזכותלים מטופצמתהע
ילתם. לבריאות קהגעיםהנו

רט  להעצמת הפילויותפע ליזום החובה
מדות וצרכים של צג עולייילה והקה
ילה. הקה

חברה בתכנון ויישום צות בוף הקבושית
ול בהן ובהערכתן.תוכניות הטיפ

ודק וליים באופן צ טיפבל משאבים לקהזכותתי לוקהוגנות וצדק ח
והוגן.

בלת משאבים שיאפשרו  לקולפע להזכות
 לצורכי האוכלוסייה. לפיטיפול

החובה לפעול לצמצום פערים 
בזמינותם ונגישותם של שירותי 

הבריאות באוכלוסיות השונות.

 לי מקצוע, ארגוניםשיתוף בע
 לצרכים מענה לתת מטרהועמותות ב

פלים, מטושל חברתיים בריאותיים ו
בעלות צרכים ובעיקר של אוכלוסיות 

ילדים, קשישים, עולים,  (כגון חדיםמיו
חות במצוקה בלויות, משפעלי מוגב

ם).ואסירי

ולשימור ושיפור  לחיים בסביבה בריאה הזכותבריאות הסביבה
ת). (קיימּו למען הדורות הבאיםהסביבה

 על איכות הסביבה  לשמורחובהה
 לתשתיות.יעת נזקיםלשם מנ

השתתפות במיזמים העוסקים בשימור 
ל איכות הסביבה כדי ידום שובק
ח את בריאות האוכלוסייה בטילה

ול בחומרים  טיפ (כגוןידבהווה ובעת
חדים, ודפי תרופות, חפצים מסוכנים, ע
ם).ולוגייחומרים בי

 ול ושירותי בריאות המותאמים טיפבל לקהזכותֹונּות תרבותיתכיבוד ש
פל.של המטולתרבותו 

גע כל הנודע את הציבור ב לייחובהה
ידי שימוש באפיקי  על לזכויותיו

תקשורת מגוונים. 
 לקידוםליזום פעילויות החובה 

 הסובלנות והתאמת השירותים
ונות.כלוסיות מתרבויות שלאו

ֹונּות תרבותית תוך שמירה וד שכיב
וד ועל כבגנות על עקרון השוויון וההו

פלים.מטוה

10
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 מקצועיתיושרה
(integrity)

וד בסביבה הנסמכת  לעבחיםחיות והאזכות הא
ולבסס את ועית ואישית ל יושרה מקצע
וד האתי. על ערכי הקלטותיהםחה

ועי  ינוך מקצ לחפעול לחובהה
של התנהגות אתית על ולהטמעה 
וד האתי.בסיס הק

  

ול ובהתנהגות בטיפשלים  על כיע להתרהזכות
סדות בריאות.שלים ארגוניים במועל כו

שלים  על כידעבדוק מלחובה ה
 על זכויות המתריע.לשמורארגון וב

 דחשחן מקרים של ההנהגה תב
ועית או להתנהגות צלחוסר יכולת מק

ת:של מי מחברי הצוולא אתית 
בדות,  תברר את העו- 
ידע,העלמת מ תמנע - 
 פלים באשר מטוהטעיית   תימנע מ-

יעה. לסיבות הפג
 לפתרון הבעיה עם עמיתיםעל  תפ-

בליונים, הן ישירות הן בעקיפין,    וממ
מטופלים. וע ב לפג
קל  לארגון  תיש לגורמים מחוץהפנייה
הליכים בתוך חר מיצוי הת לאאך ורק
הארגון.

 מקצועיתתמנונא
וכבוד הדדי

חיות של האחלטות  על ה להגןהחובהפלים. מטלל הקדם את השיח האתי בקרב כל
ועל דעת ול בלו בשיקוהאחים שהתק

וד האתי. כללי הקפי 

ועי וד המקצודה והאיגמקום העב
אל חים בישרחיות ובאיתמכו בא

חוק מלאים את חובתם בהתאם להמ
כללי האתיקה.ול

 להכרה ודהידות במקום העבבלכול לפע
וע ודית של מקצועית הייחבתרומה המקצ

וד.הסיע

 ליצור יחסי צוות ואווירה של חובהה
הדדי וד ולה, הערכה וכבפעשיתוף 

ינם וד וביעוע הסבקרב עמיתים במקצ
ועות הבריאות צלבין עמיתיהם במק

חרים.הא

 

צעי התקשורת חברתיות ובאמול ברשתות הלפע
וד  על כבפליםמטווד ה על כבתוך שמירה

פלים. מטוע וההמקצ
 

וד פעלו בכבחיות והאחים יהא
התקשורת צעי באמבשימוש חריות ובא

יטויי מנעו מבוברשתות חברתיות. הם יי
ג) העלבה, ביוש (שיימינולית, יללימות מא
ולת.ל פגיעה בזוכ
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הבהרות והערותחובת ההנהגה המקצועיתזכות האחיות והאחיםקרון/עיערך
 להשתתף בהם חקרים, לערוך מהזכותצוענותמק

לפרסמם. ו
ונית יד מסגרת ארג להעמהחובה

צע ולב לתכנן שמאפשרת
יעוד בהתאם לאמנות חקרים בסמ
חייבים.רטים המסטנדול

כללי האתיקה  לפי חקרים ייערכומ
בלים.המקו

של מחקרים ייושמו מסקנות תקפות 
ודית.  יעויופנמו בעשייה הס

ידע ולרכוש מיומנויות ודרכה בל ה לקהזכותת העבודהיטחון בסביבב
עדכני. 

ידום כישוריהם  לקפעול לחובהה
ל האחיות והאחים. ועיים שהמקצ

תעדכן באופן  להחות והאחעל הא
חום עיסוקם.וטף בתש

חה ועית איכותית ובטו לקדם הכשרה מקצהזכות
וד. לסיעודנטיםחים וסטולאלאחיות 

הדרכה  לחד משאבים לייחובהה
תלמים.ודנטים ומשיטבית של סטמ

 

 לצרכים,להיות קשובה חובה הד בסביבה בטוחה.לעבוהזכות 
של יטימיות הלגולזכויות ינטרסים לא

על סביבה וע, תוך שמירה אנשי המקצ
ודה בטוחים.ותנאי עב

 לדאוג למשאביםחריות המעסיק בא
 חות והגנה בעבודתחו בטישיבטי

 חים, כגון מיגון והגנה עלחיות והאהא
 לימות.צוותים מפני א

 

 לבטיחות, יש לאתר כאשר קיים סיכון
עליהם ח ולדוואת גורמי הסיכון 

לגורמים המתאימים.
 ליצירת תקנים וכלים  לפעוליש

פלים.מטחות ה על בטילשמירה
 על הצוות אלימות או איוםבמצב של 

יל ול מצ טיפלהעניק רקמטפל יש ה
חיים.  

דד את האחיות והאחים  לעוחובהה. (self care)הזכות לבריאות אישית
יע ולסי על בריאותם האישית לשמור

ולי.חלהם בעיתות משבר ו
לאזן  לאחיות ואחים  לאפשרחובהה

 לבין החיים האישיים ודהבין העב
חתיים.והמשפ

ח לפתדד את המעסיקים  לעויש
בדים, ידום בריאות העו לקתוכניות

בלת  לבריאותם האישית, כגון קדאוגל
מלצות רפואיות. על פי החיסונים

 חברות בארגוןלצועית ודות מקהזכות להתאגהמקצועיאבק המחופש 
 מקצועי יציג.

יטימיות  לגבדרכים לפעול חובהה
ודה של ולשיפור תנאי העבלשימור 

וד. יעוע הסהעוסקים במקצ
 

גנים והזכות ודה הוולתנאי עב לשכר הזכות
 עליהם.להיאבק

פלים, עמיתים מטודע  לייהחובה
עדי מאבק  על צציבורואנשי 

עלים.מתוכננים או מופ

עדים ארגוניים במאבקציטת בעת נק
חופים.דולים  טיפחוזנ לא יוועימקצ

 

 מצפןלשמש נועד א והווערכית חינוכית א היהקוד ל שמטרתו  לסיכום:
 מקצועיים,אתיים קונפליקטים או למות דיל שצבים במבמקצוע. לעוסקים 

 הקודעל לטותיהם החאת אח האו האחות יבססו הכרעה, נדרשת אשר כ
ל.אצועי של האחיות והאחים בישראתי המקה
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להזמנת הקוד האתי:
הסתדרות האחיות והאחים -  03-6921379

כ
ת האתיקה לש

אל רה ים בישס דרות 
ת

האחיות והאח

אל רה דרות האחיות והאחים בישס
ת להזמנת הקוד האתי:

הסתדרות האחיות והאחים -  03-6921379
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