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 םאינו בשמי החינוך לאתיקה

 *גוטמן-לימור זר

התעוררות האתיקה בחברה הישראלית פסחה על המוסדות להשכלה גבוהה. 
 –שעוסקים בחינוך, שהיא הדרך העיקרית להטמעת אתיקה  –דווקא הם 

אינם מחנכים לאתיקה. הפקולטה למשפטים מיטיבה ללמד את הסטודנטים, 
ו של שלטון החוק ועל הצורך מיומם הראשון בלימודים, על חשיבות

במערכת משפט מפותחת כדי לקיים חברה. אך היא אינה מסבירה כלל על 
חשיבות האתיקה, לצד מערכת המשפט ובנפרד ממנה, כתנאי לקיומה של 

הספר למשפטים ללכת -חברה בריאה ומתפקדת. לכן המאמר קורא לבתי
הפקולטות חינוך לאתיקה. חינוך לאתיקה הוא מטרה של  –בנתיב חדש 

הדין -למשפטים הואיל והתנהגות אתית מהווה רכיב מרכזי בדמותו של עורך
האידיאלי, דמות אשר כל פקולטה למשפטים אמורה לרצות להנחיל 
לבוגריה. החינוך לאתיקה מטרתו ליצור מודעות לאתיקה אצל הסטודנטים, 
י כדי שבמסגרת התנהגותם, האישית והמקצועית, תיהפך האתיקה לכלי מרכז

 בקבלת החלטות כיצד להתנהג.
המאמר מפרט איך החינוך לאתיקה בפקולטות למשפטים בישראל צריך  

להיראות, ואף מציע חמש דרכים מרכזיות ליישומו, שחלקן כבר קיימות 
 בפקולטות למשפטים אך אינן מתועלות לטובת החינוך לאתיקה.

 
 

 מבוא

 ומובנה אתיקההתעוררות ה פרק א:

 לחינוך לאתיקה והתשובות להן התנגדויות פרק ב:

 הסטודנטיםשל  םלחנך לאתיקה בגילאפשר -אי .1 

 ערכים-לחנך לאתיקה כי היא תלויתאפשר -אי .2 

 הפקולטה למשפטיםמטרה של  חינוך לאתיקה אינו .3 

______________ 

דין ע"ש דיויד וינר ז"ל, המסלול  מרצה בכירה, ראש המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי *

כללה למינהל. אבקש להודות למיטל פינטו ולשחר אלדר על הערות מצוינות לטיוטה האקדמי המ

 המחקר בל יוסף.-לעוזרתכן ו ,קודמת של מאמר זה
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 למשפטים בישראל מצב החינוך לאתיקה בפקולטות פרק ג:

 צריך להיראות אללמשפטים בישרהחינוך לאתיקה בפקולטות איך  פרק ד:

 כוםיס

 מבוא

שאין תוך החברה בישראל. גברה ההבנה  לאוחדרה בשנים האחרונות התעוררה האתיקה 
כך שגם  ,שדרה אתי חזק-אלא חייבים גם עמוד ,לקיים חברה בריאהלבדו די בחוק 

להיתקל ולכן אתית מבחינה ראויים -לאיוכלו להיחשב חוק שום רים מפ  מעשים שאינם 
איש ציבור ועוד של חברה עסקית, של בציבור. בחינת התנהגות של ארגון,  חריףגינוי ב

במקביל נכתבו קודים . נהגו בצורה אתיתהם אלא ממשיכה לבחון אם  ,אינה נעצרת בחוק
 האלקודים  , חברות מסחריות, גופי ציבור ועוד.עבור אותם ארגוניםבאתיים רבים 

בפיגור בכל עודנה ם לאתיקה. ישראל קובעים רף התנהגות מעבר לדרישות החוק ובהתא
רק בתחילת אבל אנו  ,האתיקה בהשוואה למדינות המערב ה שלמעמדבו פההיקבהנוגע 
 1התחזק בישראל.התרחב ולהמשיך לוהאתיקה עוד צפויה ל ,הדרך

התעוררות האתיקה בישראל פסחה על המוסדות כפי שאטען במאמר זה, אולם, 
קטן ביותר, מהחינוך הגבוה  ו מהווה חלק, ולּולהשכלה גבוהה. החינוך לאתיקה אינ

נלמדת אתיקה מקצועית  ,משפטים ורפואהדוגמת  ,בישראל. בפקולטות פרופסיונליות
במאמר זה. במובנו רק חלק מהחינוך לאתיקה  אתיקה מקצועית היאשל אותו תחום, אך 

 יתהוראת האתיקה המקצוע ה שלדנתי בחשיבות ,2006שפרסמתי בשנת  ,במאמר קודם
דין -. אותו מאמר עסק בהוראת אתיקה מקצועית של עורכיכחלק מהחינוך המשפטי

 2דין.-שמטרתה לפתח אצל הסטודנטים תובנה אתית החיונית לעורכי ,במובנה הרחב
אני מבקשת להרחיב את היריעה  ,סיון שצברתיבעקבות ני ,מספר כעת, כעבור שנים

לא רק האתיקה  –ים למשפטים ולדבר בחשיבותה של הוראת אתיקה ככלל לסטודנט
 מודעות לאתיקה ככלל.רתו פיתוח שמטאתיקה אלא חינוך ל ,דין-עורכישל המקצועית 

. דין לעתיד-מקצועית כעורכי המאמר הקודם התמקד במטרה של פיתוח תובנה אתית
במסגרת הוראת אתיקה מקצועית יש להתמקד בדילמות המאפיינות את כי הסברתי בו 

ולפתח אצל הסטודנטים באופן מובנה ושיטתי את התובנה  ,דין-הפרקטיקה כעורכי

______________ 

החברתית  והמפתחות לאחריות –עלי בוקשפן "ממשל תאגידי אינטגרטיבי ותוכניות אתיקה  1

גנץ -אלמגור, אורי ארבל-ן)רפאל כה 456 אחריות ציבורית בישראלוהציבורית של התאגיד העסקי" 

אחריות ציבורית (; אביבה גבע "האחריות הציבורית של המגזר העסקי" 2012ואסא כשר עורכים, 

(. שני המאמרים מציגים 2012גנץ ואסא כשר עורכים, -רי ארבלאלמגור, או  -)רפאל כהן 435בישראל 

 את התפתחות האתיקה של עסקים בישראל.

כג מחקרי משפט תיקה המקצועית כחלק מהחינוך המשפטי בישראל" גוטמן "לימודי הא-לימור זר 2

89 (2006.) 
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אין די בפיתוח כי כיום אני סבורה  3דין.-האתית שתסייע להם בעתיד בעבודתם כעורכי
החינוך המשפטי צריך ויכול להקנות לסטודנטים לתואר וכי  ,מקצועית תובנה אתית

אצל ות לאתיקה ככלל מודעשמטרתו יצירת  חינוך לאתיקה :מכך ראשון במשפטים יותר
האתיקה  ה שלמשלבת שיפוט מוסרי בדרגה גבוהה עם הבנת מהותמודעות זו הסטודנט. 

בדרך ינהג  בעל המודעות לאתיקהלכך שיובילו  השני אל .יוםהיומוחשיבותה בחיי 
ונועד הדין, -דין מתמקד בעורך-החינוך לאתיקה מקצועית של עורכיבעוד הראויה. 
מאמר זה מכוון גבוה בו יעסוק שהחינוך לאתיקה  ,האתיקה שהוא יפעל לפילהבטיח 

ליישום האתיקה לא רק בהתנהגותו שלו ידאג המודעות לאתיקה הדין בעל -עורך – יותר
חזק את יובכך  ,הפרטיים לפיה בחייווינהג עץ לפיה ללקוחותיו י  אלא גם י   ,בפרקטיקה

 האתיקה בחברה הישראלית.
על  ,מיומם הראשון בלימודים ,את הסטודנטיםטיבה ללמד יהפקולטה למשפטים מ

עולם המשפט ועל מציאת הפתרון לכל הבעיות שילמדו בתוך עולם  ו שלחשיבות
. המשפטיזציה המשפטיזציה לסטודנטים אתלמעשה בכך הפקולטה מנחילה . המשפט

 –לכל בעיה ו ,להמשפט הוא חזות הכ לפיהש, בחברה בישראלרווחת  היא תופעה
בלימודי  4יש למצוא תשובה רק בעולם המשפט. –, כלכלית, ציבורית אישית, חברתית

לצד מערכת המשפט ובנפרד ממנה, כתנאי  ,חשיבות האתיקה עלמלמדים אין המשפטים 
מקנים ואין כמעט מסבירים אין זו התפיסה את הלקיומה של חברה בריאה ומתפקדת. 

 לסטודנטים.כלל 
את  ,של האתיקה לקיומה של חברה הותמרכזיו ההחינוך לאתיקה מדגיש את חשיבות

ולהתבסס  האתיקהאת לפתח הצורך את ו ,של המשפט להתמודד עם כל בעיהיכולתו -אי
דווקא לנוכח  .המשפטיזציההחינוך לאתיקה יכול להחליש את תפיסת במובן זה . עליה

לחנך לאתיקה, להסביר מהי התנהגות ראויה, חשוב ההתעמקות המרובה בחוק ובפסיקה 
הדין -ללמד את עורכייש אתית. -שתהיה לאיר שגם פעולה שלא נאסרה בחוק יכול להסב

אותם כי ללמד יש אלא גם באתיקה.  ,לעתיד לחפש את התשובות לא רק במסגרת החוק
אלא מה שראוי מבחינה  ,עפני הלקוח לא רק מה שהחוק קובל ואף להמליץ להציגראוי 

 .אתית לעשות
 וכבר מיישמת את ,נטים למשפטיםאני עוסקת בחינוך סטודהואיל ו

בחינוך  עוסק המאמרלאתיקה המוצג במאמר זה על סטודנטים למשפטים,  החינוך
 החינוך לבכחשוב אך החינוך לאתיקה  .הספר למשפטים-לאתיקה במסגרת בתי

 5נהל עסקים,למ   כלכלה,ל גם סטודנט לחשבונאות,שלי ספק בישראל. אין  הגבוה
______________ 

סוקר ארבע דרכים מרכזיות לפיתוח תובנה אתית אצל האמור . המאמר 115–113שם, בעמ'  3

 סטודנטים למשפטים.

-דברים עם פתיחת שנת –עלי זלצברגר "על המקצועי, על המוסרי ועל מה שמעבר למשפט  4

העצה כי ממנו עולה ש(. זלצברגר מתאר מקרה 2000) 412, 409ה  משפט וממשלהלימודים תשנ"ט" 

 הדין הייתה עצה משפטית מקצועית שלא התחשבה כלל בהיבט המוסרי.-שנתנה לו חברתו עורכת

(. וולף מציגה שורה של מחקרים התומכים בהוראת 2008) 11פרק  אתיקה טובה לעסקיםרות וולף  5

נהל עסקים, לימוד לתארים הקשורים לפיננסים: ראיית חשבון, מ   חובה במסגרת-אתיקה כמקצוע

 כלכלה, ביקורת ועוד.
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חינוך צריך להיחשף לקורסים שמטרתם לפתח אצלו את ל ואמדעי המדינה ל 6רפואה,ל
צאו נשכרים לא משילוב החינוך לאתיקה בהשכלה הגבוהה בישראל י  המודעות לאתיקה. 

החברות כי מחקרים אמפיריים מראים  אלא גם החברה בישראל. ,רק הסטודנטים
(societies )רמה שיש בהן  ההמצליחות והמשגשגות במובן החברתי והכלכלי הן אל

 7אמון בין האזרחים.בהמתבטאת ביושרה ו ,גבוהה של אתיקה
להעדר  ותמקובל להביא כאחת הדוגמ 8.לוקה בחולשה אתיתהחברה בישראל 

תרבות הדיון הירודה  9אתיקה בחברה הישראלית את תרבות הדיון הירודה הקיימת בה.
 לשת ועדה מיוחד 2010בשנת הוקמה מסיבה זו המשפט. -חלחלה והגיעה גם לבתי

המשפט במטרה לבחון היבטים שונים של התנהלות -מערכת בתיוהדין -לשכת עורכי
-המשפט ולהציע דרכים לקדם התנהלות דיונית תרבותית בבתי-הדין בבתי-עורכי

 תמונה עגומה.מצייר והוא  ,2011פורסם בסוף שנת  דוח הוועדה 10המשפט.
אלא חלק מחינוך  ,מקצועיתאני רואה בחינוך לתרבות דיון עניין לא רק של אתיקה 

הפקולטות ברוב כפי שאראה במאמר, החינוך לאתיקה אינו קיים  לאתיקה ככלל.
כי הוא כולל בעיקר את הקורס באתיקה בלבד, למשפטים בישראל או תופס חלק שולי 

אתיקה לחלק מרכזי להחינוך להפיכת  לביומקצועית. לפיכך יש צורך בשינוי מהותי שי
שאנו מכשירים סטודנטים לקרוא ולנתח כשם בדיוק שון במשפטים. בלימודי התואר הרא

, לפתח תובנה אתית, ימןולהתמודד ע עלינו להכשירם להכיר סוגיות אתיות ,דין-פסקי
היחס בינה לבין המשפט את ת חשיבות האתיקה ולפתח חשיבה מוסרית ולהבין א

 והחברה.
לחנך  התנגדויות להצעהאציג שלוש השני אסביר מהי אתיקה. בפרק הראשון בפרק 

אתאר השלישי בפרק . מהן כל אחת לעואשיב  ,לאתיקה במסגרת הפקולטה למשפטים
סתי יאציג את תפהרביעי למשפטים כיום. בפרק בפקולטות את מצב החינוך לאתיקה 

וזאת  ,צריך להיראות למשפטים בישראלבפקולטות לאתיקה החינוך איך בנוגע לשאלה 
ומבט ממוקד שיציע חמש דרכים החינוך לאתיקה של  פייניומא עלהתבוננות בדרך של 
 אסכם. לבסוף. ליישומומרכזיות 

______________ 

(, שם הוא 2009)אסא כשר עורך,  199, 199 מבואות לאתיקה אשמעון גליק "אתיקה ברפואה"  6

כותב: "אולי האתגר החשוב ביותר בחינוך הרפואי הוא לגדל ולחנך דורות של רופאים בעלי רגישות 

 יום".-ת ובעלי כישורים לנתח את הבעיות האתיות שהם מתמודדים אתן יוםאתית הולמ

 (.2009) 179–178, בפרט בעמ' 11פרק  ולא במקרה לילא רציונדן אריאלי  7

)אהרן ברק,  320–319, 309ספר מישאל חשין יצחק זמיר "משפט, אתיקה וכללי אתיקה לשופטים"  8

 (.2009יצחק זמיר ויגאל מרזל עורכים, 

–321, 313טו המשפט רתור בלאייר "כן ירבו פראיירים: משפט, אתיקה ותרבות החיים בישראל" א 9

( 2011) דין וחשבון (; הוועדה לקידום התנהלות דיונית תרבותית בבתי המשפט2010) 323

www.israelbar.org.il/uploadFiles/courtroom_decorum_report_2011.pdf  :דוח הוועדה )להלן

. תרבות הדיון ותרבות השיח הירודים בישראל מצוינים כאחד (לקידום התנהלות דיונית תרבותית

 .27המשפט. שם, בעמ' -דרדרות תרבות הדיון בבתילהיהגורמים 

 .3–1שם, בעמ'  10

http://www.israelbar.org.il/uploadFiles/courtroom_decorum_report_2011.pdf
http://www.israelbar.org.il/uploadFiles/courtroom_decorum_report_2011.pdf
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 ומובנה אתיקההתעוררות הפרק א: 

אין מסתכלים של האתיקה בחברה בישראל.  הבשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות
התנהגות האלא בוחנים אם  ,לגבי התנהגות מסוימתקובע החוק שמה על רק עוד 

מבחינה ראויה -לאחוקית. התנהגות חוקית אבל מעבר להיותה ראויה גם היא האמורה 
חברות שבאמצעותם תכנוני מס אגרסיביים  ,מטח של ביקורות. למשלמעוררת אתית 

בדרכים חוקיות אך למדינה  ןלהפחית את תשלומי המס שלהמצליחות מסחריות רווחיות 
ודרישה ציבורית לתשלום מס  בהביקורת רמעוררים פי התפיסה הרווחת -עלראויות -לא

בנקים הפועלים לפי החוק אך גורפים  11.למדינהשל אותן חברות  ןמלא כחלק מחובת
ביקורת רבה על הבית סופגים -ות המוטלות על משקיעתק בגין עמל-לכיסיהם רווחי

סופגים ביקורת ציבורית  ראויה-אישי ציבור המתנהגים בצורה לא 12אתית.-התנהגות לא
-לה לצדדים שאחד מעורכיישופט שישב בדין ולא ג 13לא הורשעו בדין., הגם שקשה

ידי נציב תלונות -ננזף על הדין המייצג בתיק ייצג את השופט בעבר בעניין אישי שלו
גוד ימדובר בנאבל  ,זו עילת פסלותאין אומנם לפי החוק כי שקבע  ,הציבור על שופטים

 14צדדים.היה עליו לגלות עובדה זו לולכן  ,עניינים אתי
וכחלק מאותה התעוררות של האתיקה, אנו עדים למבול של קודים אתיים  ,במקביל

קוד מחילים על עצמם  תמסחרי ה, גוף ציבורי וחברגופים שונים. דומה שכל ארגוןשל 
דרך חשובה להטמיע אכן גיבוש האתיקה בקובץ כתוב היא  15עבורם.בשנכתב  אתי

______________ 

תכנוני מס אגרסיביים ואחריות חברתית של תאגידים בישראל  –ם החסרים המיליארדימורן הררי  11

( 2011הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים,  –)המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן 

www.clb.ac.il/uploads/TAAGIDIM.pdf. 

 .www.knesset( 2007)וחשבון מסכם -דין למנטרית בעניין עמלות הבנקיםועדת החקירה הפר 12

gov.il/committees/heb/docs/bank_inq.pdf. שנער "קוד אתי -ראו גם אביבה גבע ורות פלאטו– 

 (.2011) 271, 261כז מחקרי משפט מה הוא מוסיף על הרגולציה של הבנקים?" 

. "עובדי מועדון הגוגו: (לדוגמה, מפקד חיל הים שביקר במועדון חשפנות )פעולה חוקית לגמרי 13

 5.3.2009 הארץרכיו" מפקד חיל הים, האלוף אליעזר מרום, צולם כשחשפנית רוקדת על ב

www.haaretz.co.il/news/education/1.1248914. 

( 11.4.2011דעת של נציב תלונות הציבור על שופטים, -" )חוות1/11"עמדת הנציב מס'  14

www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/Position111.pdf. 

 .www.leumiהקוד האתי של בנק לאומי "דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה" את ראו, לדוגמה,  15

co.il/static-files/10/LeumiHebrew/pdf_files/vision_and_ values.pdf ; הקוד האתי של את

 /www.mekorot.co.ilהקוד האתי" המים הלאומית של ישראל:  חברת –מקורות חברת מקורות "

Heb/newsite/aboutus/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7 

%94%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99.pdfהקוד את ; ו

 /www.isa.gov.il/ABOUTהקוד האתי"  –רשות ניירות ערך ערך "-האתי של הרשות לניירות

Documents/IsaFile_7486.pdf. 

http://www.clb.ac.il/uploads/TAAGIDIM.pdf
http://www.clb.ac.il/uploads/TAAGIDIM.pdf
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/bank_inq.pdf
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/bank_inq.pdf
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/bank_inq.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1248914
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1248914
http://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/Position111.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/Position111.pdf
http://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/pdf_files/vision_and_%20values.pdf
http://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/pdf_files/vision_and_%20values.pdf
http://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/pdf_files/vision_and_%20values.pdf
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/aboutus/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99.pdf
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/aboutus/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99.pdf
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/aboutus/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99.pdf
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/aboutus/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99.pdf
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/aboutus/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99.pdf
http://www.isa.gov.il/ABOUT/Documents/IsaFile_7486.pdf
http://www.isa.gov.il/ABOUT/Documents/IsaFile_7486.pdf
http://www.isa.gov.il/ABOUT/Documents/IsaFile_7486.pdf
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כניות ויים התחילו אותם גופים בהפעלת תבהמשך לקודים האתאולם  16ולטפח אתיקה.
צורך בתוכנית אתיקה  אלא יש ,כתוב אתי שכן אין די בקוד ,להטמעת אתיקה במסגרתם

 17בקרב חברי הארגון. הטמעת הקודידי אפקטיבית שתביא ל
חשבון כללו -וראיית הדין, פסיכולוגי-עריכתרפואה, כגון פרופסיות חשוב לציין ש

קה. אחד המאפיינים של פרופסיה הוא מחויבות חבריה מרכיב בולט של אתיתמיד 
בקוד אתי תמיד פרופסיות באופן מסורתי החזיקו  18להתנהגות ברמה שמעבר לחוק.

אף בשנים האחרונות דין משמעתיים. -ועדות אתיקה ובתיכגון  תו,אכיפל םמנגנוניבו
משקל  והן החלו לייחס לה ,הדרישה להתנהגות אתיתרבות התחזקה בקרב פרופסיות 

 19גבוה יותר במכלול רכיבי הפרופסיונליות.
המוסדות להשכלה מקומם של נפקד  האתיקה בישראל של התעוררותמסע הבאולם 

אתיקה הצרה של הנגזרת בלמעט  ,בחינוך לאתיקהעדיין אשר אינם עוסקים  ,גבוהה
דין במסגרת לימודי -אתיקה מקצועית של עורכי) פרופסיונליותהבפקולטות מקצועית ה

 –בחוגים שאינם פרופסיונליים . (המשפטים ואתיקה רפואית במסגרת לימודי הרפואה
בפקולטות , ויש חשיבות ליצירת מודעות לאתיקה –היסטוריה, מדעי המדינה ועוד כגון 

אתיקה לא רק ול ,לאתיקה ככללגם יש חשיבות ליצירת מודעות  הפרופסיונליות
וטיפוח האתיקה נעשה בעיקר בדרך של  הואיל ,מדובר בהחמצה גדולה. הפרופסיונלית
מוסדות להשכלה בובכלל זה  ,כל תחנות חייו של אדםבצריך להיעשות זה חינוך. חינוך 

כניסת המוסדות להשכלה גבוהה להוראת התחום יכולה להוות , על כך נוסף 20גבוהה.
 העמקת אחיזתה בחברה בישראל.למנוף רציני לפיתוח האתיקה ו

שתי מערכות עיקריות ובמה היא נבדלת מהמשפט.  אתיקהפנה כעת להסביר מהי א
כללי התנהגות של המשפט וכללי  –של כללי התנהגות קיימות בכל חברה זו לצד זו 
ידי מוסדותיה הרשמיים של המדינה -התנהגות של האתיקה. כללי המשפט נקבעים על

ומים פסיקה ועוד. מי שמפר כלל משפטי צפוי לעיצבעזר, -חוקיבתקנות, בבחוק, 
כגון קנס ומאסר. כללי האתיקה  ,משפטיים המוטלים ונאכפים מכוחה של המדינה

כללים שמתפתחים בהדרגה ללא  הידי החברה בעבור אותה חברה. לרוב אל-נקבעים על
אך לעיתים, בעיקר בשנים האחרונות, יש גופים מסודרים המטפלים באתיקה  ,יד מכוונת

______________ 

של: ; שמעון שטרית "כללי אתיקה שיפוטית וכללי אתיקה בממ321, בעמ' 8לעיל ה"ש  זמיר, 16

פסברג  )יהושע ויסמן, ברק מדינה וסיליה וסרשטיין 257, 245 ספר לבונטיןהמעבר לקודים כתובים" 

 (.2013עורכים, 

מדריך יישומי  –אתיקה בעסקים: הלכה למעשה  י; אבי קי468–464, בעמ' 1, לעיל ה"ש בוקשפן 17

(; אבשלום אדם "הרלוונטיות של אתיקה 2009) 91–89 וד אתי בארגוןלגיבוש ולהטמעה של ק

 (.2005) 21, 20משאבי אנוש בקונטקסט הסביבה העסקית" 

 ‚ANDREW ABBOTT(; 2007) 233, 231יב המשפט גוטמן "תדמית מקצוע עריכת הדין" -לימור זר 18

THE SYSTEM OF PROFESSIONS: AN ESSAY ON THE DIVISION OF EXPERT LABOR 61 (1988). 

אילון -(; דרור ארד2009)אסא כשר עורך,  175מבואות לאתיקה א גבי שפלר "אתיקה בפסיכולוגיה"  19

 .6(; גליק, לעיל ה"ש 2009) 1, 31אתיקה מקצועית "אתיקה מקצועית על מיסוד והטמעה" 

: "החינוך צריך להתחיל בבית, עובר דרך מוסדות החינוך בכל הרמות, 321, בעמ' 8זמיר, לעיל ה"ש  20

 ".וכלה בכל מסגרת חברתית אחרת
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מקום יקה של הרשות השופטת, אחראי האתיקה בועדת האתכגון  וקובעים כללים אתיים,
בה שעל הפרת כללי האתיקה מוטלים עיצומים אתיים התלויים בחברה העבודה ועוד. 

. עיצומים אתיים יכולים להיות הסתייגות, אזהרה, חרם כלכלי ואף נידוי מופעל הכלל
 21חברתי.

וון של כללי על הכמות והגיל כללי האתיקה עולים עשרות מונים הכמות והגיוון ש
של אתיקה: במשפחה, בבית ספור -איןמערכות ליום אנו כפופים היומהמשפט. בחיי 

, לעומת כללי המגורים, בעבודה, בעיסוק המקצועי, בתור לקולנוע ועוד. המשפט
התנהגות חריגה שהמדינה ביקשה לאסור או להגביל, כדי של מסדיר רק צורות  האתיקה,

 –ובציבור. האתיקה מסדירה גם התנהגות נורמטיבית  מוצדקת באחר-למנוע פגיעה בלתי
יום האדם מתלבט היומבחיי  22שהמשפט אדיש אליה. –התנהגות יומיומית של כל אדם 
אם ) מאשר בשאלות של משפט (מה ההתנהגות הראויה) הרבה יותר בשאלות של אתיקה

ידי -על . משכך, ההתנהגות היומיומית של כל אדם מוכתבת הרבה יותר(להפר את החוק
 ומכאן חשיבותה של האתיקה. ,ידי המשפט-האתיקה מאשר על

הגדר אינה אך גדר מפרידה בינה לבין המשפט.  –האתיקה אינה חלק מהמשפט 
מבחינה היסטורית, המשפט צמח מתוך האתיקה  23כלל אתי נהפך לחוק.שויש  ,אטומה

 ךיהפישקה יכול כלל אתי 24תהליך זה נמשך כל העת.והפכו לחוק, נכאשר כללים אתיים 
על עובדי ציבור לפעול מתוך החל האיסור )דוגמת  דין-לכלל משפטי באמצעות פסק

הדין בעניין -הפך לאיסור משפטי בעקבות פסקנהחל ככלל אתי ור שא ,ניגוד עניינים
הכלל האתי שאסר על עובדי ציבור לקבל מתנות  ,)למשלבאמצעות חקיקתו או  25(שבס

התהליך של חקיקת הכלל האתי אינו  26.(אדם בעת צרהלסייע להמורה והכלל האתי 
רוח -קוצר, הוא מעיד על יתראש :קרייםיויש להמעיט בו משני טעמים ע ,תהליך רצוי

 27;הטמעה של התנהגות ראויהבלהשקיע זמן ומרץ בחינוך והחברה וחוסר נכונות של 
החברתית  בהם הפיכת כלל אתי לכלל משפטי גורמת לדחיקת הנורמהששנית, יש מקרים 

 28והערכים העומדים בבסיסה לשוליים.
 ,אף סותרים אותם. כךולעיתים  ,אולם רוב כללי האתיקה אינם זהים לכללי המשפט

ראויה. -לאאה בה התנהגות תרשהאתיקה ייתכן  ,כאשר חוק מתיר התנהגות מסוימתגם 
כאשר  –מקרים זה של תרומת האתיקה לתרבות החיים נעוצה בדיוק בסוג למעשה, 

______________ 

 .313שם, בעמ'  21

, 8(; זמיר, לעיל ה"ש 2009)אסא כשר עורך,  24, 21 א מבואות לאתיקה יצחק זמיר "אתיקה ומשפט" 22

 .317בעמ' 

התנועה  2533/97(; בג"ץ 1998) 51, 1( 3, פ"ד נב)ידיעות אחרונות בע"מ נ' קראוס 7325/95דנ"א  23

 (.1997) 62–61, 46( 3, פ"ד נא)למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל

 .25, בעמ' 22ה"ש לעיל זמיר,  24

 (.2004) 385( 4, פ"ד נט)מדינת ישראל נ' שבס 1397/03דנ"פ  25

 .1998-; חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח1979-חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם 26

 .33, בעמ' 22זמיר, לעיל ה"ש  27

28 Uri Gneezy & Aldo Rustichini, A Fine Is a Price, 29 J. LEGAL STUD. 1 (2000). 
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-עורךשל התבטאות ייתכן שלמשל,  29.תנהגות שהמשפט אינו אוסרהאתיקה שוללת ה

כן תיחשב -פי-על-ואף ,רת משמעתעב  ואף לא הרע -הווה לשוןלא תבמסגרת עבודתו דין 
תבטא ידין -עורךכלומר, אין מצפים ש ,הדין-מבחינת האתיקה של עורכיראויה -לא

"בין של "בין השמשות" או מירות של א ההתבטאויות כאלהפסיקה מכנה  30.בסגנון כזה
 31רת משמעת.עב   תמהוואינן אבל  ותרצוי ןאינ – ערביים"ה

 הוועדה לקידום התנהלות דיונית תרבותית בבתישל "נוספות ניתנו בדוח  ותדוגמ
-דין המופיעים בבתי-ראויות של עורכי-פרט שורה של התנהגויות לאהמ, "המשפט

שימוש  המשפט;-איחור לדיוני בית ביניהן ,עתרת משמעב  המשפט שאינן עולות כדי 
יה אל השופט ב"גוף יפנ ;המשפט-במכשירים אלקטרוניים בזמן דיון ללא רשות בית

לגת, מבולבלת, בוטה או יפה בשפה ע-התנסחות בכתבי טענות ובטיעונים בעל ;שני"
ה תוקפנית, בוט, בצורה לרבות עדים מומחים ,של עדיםניהול חקירה נגדית  מתלהמת;
 סרק;-נגד באמצעות התנגדויותשכדין ה-ידי עורך-הפרעה לחקירת עד על ;ומעליבה

 32הגשת בקשות לדחיית דיונים ללא סיבה טובה.ו
מנוהל אשר  ,משמעתיהדין יש כללי אתיקה חקוקים המהווים חלק מהדין -לעורכי

מדובר בכללים השייכים  ,למרות שמם 33דין.ה-עורכיידי לשכת -אוטונומי עלבאופן 
ר שאוצמודים להם עיצומים משפטיים  ,משנה-שכן הם חקיקת ,לעולם המשפט

גם אך יש בדין המשמעתי  34הדין המשמעתיים של הלשכה להטיל.-בתי ם שלבסמכות
קובע  ,1961-, התשכ"אהדין חוק לשכת עורכיל 61סעיף של אתיקה. ראשית, יסודות 

ח של אתיקה בכסות של כלל מינו וזה. דין-רת משמעת התנהגות שאינה הולמת עורךכעב  
סל זה, מחוקקים -הדין המשמעתיים, באמצעות סעיף-משפטי מחייב. התוצאה היא שבתי

דין אינה -בגינה הואשם עורךמסוימת שהתנהגות כי שכן ברגע שנקבע  ,כל העת אתיקה
-מבלתינהפכת התנהגות  האות ,רת משמעתעב  הדין מורשע בביצוע -ועורך ,הולמת

______________ 

 .25, בעמ' 22זמיר, לעיל ה"ש  29

"התבטאות עורך דין: בכתבי טענות  של ועדת האתיקה הארצית 312/11ראו, למשל, החלטה את 30

של ועדת  320/10החלטה את(; 2012) 6, 48 אתיקה מקצועיתבבית משפט לענייני משפחה" 

(. בשני 2012) 6, 48אתיקה מקצועית האתיקה הארצית "התבטאות עורך דין: כלפי הצד שכנגד" 

כי המקרים גנזה ועדת האתיקה הארצית את התלונה עם "הערה" )רישום פנימי של הוועדה המעיד 

 י(.ראויה אך מסיבות שונות הוחלט שאין להעמיד לדין משמעת-ההתבטאות הייתה לא

 590, 586( 2, פ"ד מה)יפו-אביב-הופר נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל 9/87על"ע  31

(1991.) 

. הדוח מפרט גם שורה 33–31, בעמ' 9, לעיל ה"ש דוח הוועדה לקידום התנהלות דיונית תרבותית 32

 דהאינן מהוות עילה להעמר שאהתנהגויות גם כאן מדובר בופטים. אתיות מצד ש-לאשל התנהגויות 

הקפדה על -איהתנהגויות אלה כוללות האתיקה השיפוטית. אינן מתיישבות עם לדין משמעתי אך 

-פגיעה בכבוד הזולת עלוכן  ,דיון בתיק בשעה שנקבעה או כניסה באיחור לאולם הדיוניםההתחלת 

 .36–34הדין. שם, בעמ' -כלפי עורכי – ןנתוכאו בבנימתן  –פוגעות ידי אמירות 

"הרפורמה גוטמן -לימור זרראו הדין -של עורכימערך הדין המשמעתי על אופן פעולתו של להסבר  33

 (.2010) 27טו המשפט בדין המשמעתי של עורכי הדין: האם תוקנו הליקויים?" 

ים: אזהרה, נזיפה, קנס, השעיה , מונה שורה של עונש1961-לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 68ס'  34

 והוצאה מהלשכה.
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זה נהפכו סל -סעיףאכן, באמצעות משפטית. מבחינה ת לאסורה אתימבחינה הולמת 
מבחינה  אסורותלרות משמעת ולפיכך לעב  דין -ראויות של עורכי-עשרות התנהגויות לא

 ן שלשמעתי נעוץ בעבודתמנוסף של אתיקה הקיים במערך הדין היסוד  35.משפטית
ית )שכן של ועדות האתיקה היא משפט ןסמכותשאף הלשכה.  ועדות האתיקה של

הן הדין הנילון(, -בסמכותן להכריע אם לגנוז את התלונה או להגיש קובלנה נגד עורך
לגנוז תלונה אך  ותמחליטהן בהם שדנות הלכה למעשה גם באתיקה, וזאת במקרים 

 36הדין.-אתית של עורך-רוח מהתנהגות לא-מורת ותמביע

 והתשובות להן חינוך לאתיקההתנגדויות לפרק ב: 

 הסטודנטיםשל  םלחנך לאתיקה בגיל אפשר-אי. 1

על איתם ברתי ימפי קולגות ואף סטודנטים כאשר דות שמעתי פעמים רבשמשפט 
למשפטים היה "עכשיו זה מאוחר מדי לחנך בפקולטות חשיבות החינוך לאתיקה 

זו, שהיא התנגדות  .שהיינו ילדים"כ בביתאליו זה דבר שחינכו או לא חינכו  ;לאתיקה
המצויים  –הסטודנטים למשפטים של  םבגילכי  מבוססת על ההנחה ,הבולטת ביותר

הואיל וחינוך זה  ,לחנך לאתיקהאפשר -איכבר  –אמצע שנות העשרים לחייהם ואילך ב
 .תיכול להיעשות רק בגיל הילדּו

מחקרים שעסקו בתוכניות חמישים וחמישה מחקר מקיף שבחן כי אקדים ואומר 
, תלמידים לתארים מכללהים, תלמידי תיכון, תלמידי השיפוט המוסרי אצל ילדלקידום 

______________ 

, פ"ד יפו נ' פרלמוטר-אביב-הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל 6/89ראו, לדוגמה, על"ע  35

הדין מהווה התנהגות -קים ללא כיסוי במסגרת חייו הפרטיים של עורךש  ( )מתן 1990) 749( 2מד)

דינה -)ג( לפסק7, פס' לשכת עורכי הדין נ' רוכברג הועד המחוזי של 4498/95שאינה הולמת(; על"ע 

דין בנסיבות מסוימות -כיבוד פסק-( )אי26.10.1999כהן )פורסם בנבו, -של השופטת שטרסברג

-קובלר נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל 6/88יחשב התנהגות שאינה הולמת(; על"ע י

דין נגד בתו מהווה התנהגות שאינה הולמת(; -( )הסתה של עורך1991) 329( 4, פ"ד מה)יפו-אביב

ועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין בישראל נ' ם( -)מחוזי י 44305-11-13עמל"ע 

פעמים  כמה דפהידין הטרידה וג-( )עורכת13.1.2014הדין )פורסם בנבו, -לפסק 5, עמ' ישראלוביץ

ה הולמת אף שהתלונה במשטרה הורשעה בהתנהגות שאינובעקבות זאת  ,את המאהבת של בעלה

 נסגרה(.

של ועדת האתיקה הארצית "יחס כלפי חבר: הודעה במועד על אי  202/12ראו, למשל, החלטה את 36

דין ידע שלושה -על העובדה שעורך בה( )התלונה נס2013) 7, 52אתיקה מקצועית התייצבות עד" 

הדין שייצג את -עורך –על כך למתלונן להעיד אך מסר הודעה לא ד מרכזי צפוי ע  כי ימים לפני הדיון 

ועדת האתיקה הארצית  ;רק ביום הדיון, ובכך גרם לו להתכונן לשווא לחקירה נגדית – האחרהצד 

כדי  ,דהתייצבות צפויה של ע  -דע חבר על איי  דין י  -מן הראוי שעורךכי עם הערה אך גנזה את התלונה 

 שווא מחברו(.-למנוע טרחת
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משתתפים בתוכניות הומבוגרים מצא כי השיפור המוסרי הגדול ביותר בקרב מתקדמים 
מוסרית לכך היא שהתפתחות הסיבה  37ומעלה.עשרים וארבע בקרב בני נרשם  האל

כי יין המחקר מצמבוגרים. הלאים יגקרב המואצת בוזו  ,קשורה להתפתחות קוגניטיבית
ר שא ,התפתחות השיפוט המוסרישל קולברג בדבר  התיאוריהממצאיו תואמים את 

ספר למשפטים -מחקר אמפירי שנערך בקרב סטודנטים בבית, זויתרה מ תוסבר להלן.
את ההתפתחות  תוכנית הלימודים באמצעות שם לו למטרה לקדםר שא ,הברית-בארצות

גידול משמעותי בהתפתחות המוסרית  הראה ,של תלמידיווהזהות המוסרית המוסרית 
ניתן לייחס את הגידול האמור כי המחקר אף הוכיח  אתית שלהם.ה-ובזהות המקצועית

 38רק לתוכנית הלימודים.
 מוסריהשיפוט או ה התיאוריה המרכזית העוסקת בהתפתחות החשיבה המוסרית

(moral reasoning) ים נולדים עם ידי לורנס קולברג. לפי תיאוריה זו, אנש-פותחה על
בהינתן סביבה  .שלביםאשר מתרחשת בכמה  ,פוטנציאל להתפתחות החשיבה המוסרית

חשיבה מוסרית. של הגבוהות ביותר להתקדם לאורך חייו עד לרמות יכול מתאימה, אדם 
הנחלקים  ,שה שלבי התפתחות של החשיבה המוסריתיהתיאוריה של קולברג מציגה ש

 39לשלוש רמות של חשיבה מוסרית.

______________ 

37 Andre Schlaefli, James R. Rest & Stephen J. Thoma, Does Moral Education Improve 

Moral Judgment? A Meta-Analysis of Intervention Studies Using the Defining Issues Test, 

55 REV. EDUC. RES. 319, 346 (1985). 

38 Neil W. Hamilton, Verna E. Monson & Jerome M. Organ, Empirical Evidence that Legal 

Education Can Foster Student Professionalism/Professional Formation to Become an 

Effective Lawyer, 10 U. ST. THOMAS L.J. 11, 48–62 (2012). 

39 Lawrence Kohlberg, Stage and Sequence: The Cognitive Developmental Approach to 

Socialization, in HANDBOOK OF SOCIALIZATION THEORY AND RESEARCH 347 (David A. 

Goslin ed., 1969)ת עד בגרות. אורך שבדק רמות של חשיבה מוסרית מילדּו-. קולברג ערך מחקר

כדי לבחון את הנבדקים, הוא פיתח סיפורים שעסקו בדילמות מוסריות וניתח את התשובות בעזרת 

שה שלבי התפתחות ברמת החשיבה המוסרית. יבנה מודל של שהוא פי ממצאיו -עומק. על-ראיונות

עד היום משתמשים בדילמות שחיבר בשאלון הבודק את רמת החשיבה המוסרית. השאלון נקרא 

The Defining Issues Test (DIT) .)להלן: שאלון קולברג( 

בעובדה  ביקורת רבה נמתחה על המודל של קולברג. זרם אחד של ביקורת התמקדכי חשוב לציין 

סס את התיאוריה שלו, היו רק גברים. קרול גיליגן )שהייתה יעליהם בששנבדקיו של קולברג, 

יש הבדלים מובהקים בחשיבה המוסרית בין גברים כי סטודנטית ועמיתה לעבודה של קולברג( טענה 

 CAROL GILLIGAN, IN A DIFFERENT VOICE: PSYCHOLOGICAL THEORY ANDלנשים. ראו: 

WOMEN'S DEVELOPMENT 73 (1993) מחקרים רבים נעשו במהלך השנים למציאת הבדלים ברמת .

ניתן לומר כי אולם , והחשיבה המוסרית בין גברים לנשים. עד היום הדעות עדיין חלוקות בשאלה ז

אך  ,של גבריםזו , באופן כללי, מגבוהה יותר נשים לרמת החשיבה המוסרית שההנחה הרווחת היא ש

 הפער קטן.

תוך  ,על אוכלוסייה מערבית בלבדנערכו זרם שני של ביקורת התמקד בכך שמחקריו של קולברג 

נותרה התיאוריה  התרבות. למרות ביקורות אל-שחשיבה מוסרית יכולה להיות תלויתהתעלמות מכך 

( משמשים עדיין למדידת DITכך שהמודל של קולברג והשאלון שחיבר ) ,מהימנה ותקפה עד היום
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שייכים  –שלב מדיניות העונש ושלב מדיניות השכר  –שני השלבים הראשונים 
ים ברמה זו מתאפיינים י. השיפוטים המוסר(pre-conventional) מוסכמות-לרמת הקדם

במסגרתה שיפוט פעולות לטוב או לרע נעשה לפי התוצאות שבחשיבה אגוצנטרית 
סריים בשלב זה אופייניים לילדים ולא לפי הכוונה. השיפוטים המו ,הפיזיות של המעשה

 משיפוטיהם הם ברמה זו(. 80%)עשר בגיל 
שייכים לרמת  )מדיניות הסדר החברתי( 4)מדיניות הילד הטוב( ושלב  3שלב 

להסתמך על קונפורמיות לנורמות החברתיות כבסיס ממשיך הנער המוסכמות. ברמה זו 
ידיות של יהתוצאות המ ידי-עלנעת מּו הלשיפוטיו המוסריים, אך שמירת הנורמות אינ

שכן הסדר החברתי חשוב בזכות עצמו ולכן יש לשמור עליו בכל מחיר.  ,פעולותיו
בין משום שהחברה נותנת  – התנהגות מוערכת כטובה אם היא תואמת נורמות חברתיות

בין משום שהסדר החברתי נתפס כחשוב. שיפוטים מוסריים ולהתנהגות כזו אישורים 
הם מהווים עשרים ושתיים בגיל ו ,בערךעשרה -ששגיל בשכיחים החל  נעשיםמוסכמים 

 מכלל השיפוטים המוסריים. 90%-כ
שייכים לרמת  )מדיניות העיקרון המוסרי( 6)מדיניות החוזה החברתי( ושלב  5שלב 

הכללים החברתיים מכובדים ברמה זו הגבוהה ביותר(. ומוסכמות )הרמה השלישית -העל
רסלי אוניווקרון מוסרי יפרי של "אמנה חברתית" או כתואמים עכיוון שהם נתפסים כמ

החשיבה על טוב ורע מבוססת על ההבנה שחוקים באים לשרת צורכי  ,עליון. כלומר
המצפון  6ושיש עקרונות חשובים יותר שלאורם ניתן לשנות חוקים. בשלב  ,חברה

רונות האדם שופט את המעשה בהתאם לעק .האישי של הפרט תופס מקום מרכזי
הוא יכול מתוך כך ו ,צדק, כבוד לזכויות הפרט ושוויוןכגון רסליים, אוניוומוסריים 

 ,צודקים, משום שהמוסר מושתת לא על חוק-מותר להפר חוקים בלתיכי להגיע למסקנה 
 .צדק וכבוד לזכויות הפרט אלא על עקרונות של

 :גילאי העשריםמ חלקבקרב ( יופיע 6-ו 5 יםשיפוט מוסרי ברמה גבוהה זו )של שלב
אף מזה שיעור נמוך ו ,5מהשיפוטים מתאימים לשלב  10%רק עשרים וארבע בגיל 

אלה שהתפתחותם  –האדם -. מכאן שלרמה זו מגיעים רק חלק מבני6לשלב מתאימים 
הברית לפי -דין בארצות-שנערכו בקרב עורכיאחדים מחקרים ב הקוגניטיבית בשיאה.

מגיעים לרמה הגבוהה ואינם  ,4דין "תקועים" בשלב ה-רוב עורכישקולברג עלה  שאלון
הדין הנשאלים היו -מעורכי 90%נמצא כי באחד המחקרים  6.40-ו 5הכוללת את שלבים 

 ,זהו ממצא מטריד. 3בשלב "נתקעו" אף  7.2%-ו ,5בשלב בלבד היו  2.5%, 4בשלב 
 ,וה למדיה הבוגרת הפיזור בין השלבים השונים הוא שוהואיל ובקרב כלל האוכלוסיי

______________ 

שימוש שנעשה בה בכתיבה ולביקורות עליה להתיאוריה,  תבחשיבה המוסרית. להסבר התפתחותה

 Steven Hartwell‚ Promoting Moral Development Through Experientialהמשפטית ראו: 

Teaching‚ 1 CLINICAL L. REV. 505, 506–522 (1995). 

40 Susan Daicoff, (Oxymoron?) Ethical Decisionmaking by Attorneys: An Empirical Study, 48 

FLA. L. REV. 197, 216–219 (1996)דין -בקרב עורכישיתכן יהברית. -. מחקר זה נערך בארצות

ממצאים אחרים. במאמר אני משתמשת במחקרים יתגלו  ,שהם אוכלוסייה תרבותית שונה ,בישראל

 אוכלוסייה בישראל.לא איתרתי מחקרים זהים שנערכו על שהברית מקום -שנערכו בארצות
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 35%-וכ 4מהנשאלים מצויים בשלב  60%-ככי ובקרב אקדמאים נמצא במחקרים שונים 
 5.41מצויים בשלב 

אינם ר שא ,על ההחמצה בלימודי המשפטיםד גם הוא שנערך בישראל מעימחקר 
בחן את רמות השיפוט המחקר  42מפתחים את החשיבה המוסרית של הסטודנטים.

קולברג. לקבוצת  ג ללימודיהם לפי שאלון-א ו יםשנהמוסרי של סטודנטים למשפטים ב
מקצועם העתידי ר שאבחוג למדעי המחשב, ג -א ומן השנים הביקורת נבחרו סטודנטים 

של שיפוט מוסרי או ציות המקובל ן מפי הגדרתו, רמות גבוהות -, עלמחייבאינו 
 ה שמאחר שהסטודנטים למשפטים עתידים למצוא אתיתהמחקר היהשערת  43לחוק.

השיפוט המוסרי  תעצמם בצמתים של קבלת החלטות מטעם מערכת אכיפת החוק, רמ
כמעט  יםנוגע םאינשסטודנטים אחרים הלומדים תחומים  לש זומ הגבוהתהיה  םשלה

סטודנטים שרמת השיפוט המוסרי של השערה נוספת הייתה . בשאלות מוסריות
 )שנה ג(הם האחרונה עד לשנת לימודיתחילת לימודיהם )שנה א( מתעלה למשפטים 

שתי . אולם הודות לתהליך הכשרתם, במידה רבה יותר בהשוואה לסטודנטים אחרים
של היו דומים לאלה למשפטים ציוני השיפוט המוסרי של סטודנטים  ו:הופרכ ותההשער

עלייה דומה ברמת השיפוט המוסרי של הסטודנטים ונרשמה  ,סטודנטים למדעי המחשב
 44.מודיהםמשתי הקבוצות לאורך לי

שיפוט הרמת כי מחקרים קודמים שהראו  ם שלממצאינתוני מחקר זה תואמים 
אינה עולה על הממוצע בקרב כלל בישראל למשפטים סטודנטים  שלמוסרי ה

נחשפים במהלך לימודיהם האקדמיים סטודנטים למשפטים שאין ספק  45.הסטודנטים
למדעי המחשב, אך בניגוד  לדילמות מוסריות רבות, בניגוד לעמיתיהם הלומדים בחוג

ולא  ,גבוהה יותר הפי התיאוריות בתחום, רמת השיפוט המוסרי שלהם אינ-למשוער על
ברמת השיפוט שחלה . לעומת זאת, העלייה מהחשיפה האמורהנראה כי היא מושפעת 

עלייה ביכולת עצם הכי ללימודיהם מעידה המוסרי של כלל הסטודנטים משנה א לשנה ג 
 שיפוט המוסרי.רמת ה( מובילה לעלייה בייםעקב הלימודים האקדמהקוגניטיבית )

 אשר בחנו ,הברית-בארצותדומים שנערכו לאותה מסקנה הגיעו מחקרים 
אצל קולברג, אצל סטודנטים בוגרי תואר במשפטים ו שיפוט מוסרי, לפי אותו שאלון

 ,הקבוצות סטודנטים בוגרי תארים אחרים. גם כאן לא נמצא פער משמעותי בציוני שתי

______________ 

 .217–216שם, בעמ'  41

גמר לתואר -)עבודתשיפוט מוסרי בקרב סטודנטים למשפטים וסטודנטים למדעי המחשב עדו רובמן  42

( )עותק שמור אצל 2008החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  –"מוסמך", אוניברסיטת חיפה 

 המחברת(.

למשל, אם לפתח רכיב  –ודתו בדילמות אתיות גם מהנדס מחשבים עלול להיתקל במהלך עבאומנם  43

ר שאהמשתמש באופן  ו שלחברה המייצרת אך עתיד לפגוע בפרטיותמאוד לבמחשב שיהיה רווחי 

מהווה חלק אינה התמודדות עם דילמות אתיות אולם הראוי. -נתפס כלאאינו מפר את החוק אך 

 הכשרתו.מה חלק מתחייב ולפיכך האתיקה אינה מהוו ,מהנדס המחשבים ו שלעבודתמהכרחי 

 .25–24, בעמ' 42רובמן, לעיל ה"ש  44

 .28שם, בעמ'  45
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 לפי התיאוריה של 5תחילת שלב באו  4הסטודנטים למשפטים היו בשלב ורוב 
 46קולברג.

להתפתח לרמה המוסרית הגבוהה? יש אינם מצליחים הדין -מדוע אם כן רוב עורכי
שאת אחת ההחמצות , אך אין ספק בהן מאמר זה לא יעסוקשסיבות רבות, בוודאי לכך 

משפטים. לימודי המשפטים מהווים הזדמנות מצוינת פקולטה ללהגדולות ניתן לייחס 
לפתח את השיפוט המוסרי של הסטודנטים. עובדה זו עלתה בבירור במחקר שערך פרופ' 

הוא  ,דין-באתיקה מקצועית של עורכיהרגיל החובה -קורסבמקום . (Hartwell) לרטווה
 דין-עורכיש פתרון דילמות אתיותביים קורס מיוחד שבו עיקר המיקוד היה פיתח וק  

בהן דנו ש. את מרבית השיעורים העבירו הסטודנטים בקבוצות קטנות נתקלים בהן
אלא רק עונה על שאלות  ,המרצה אינו מתערבתוך ש ,דין-בדילמות שונות של עורכי

שאלון לענות על הסטודנטים התבקשו הבהרה לגבי הדילמה. בתחילת כל קורס ובסיומו 
בהם ערך את המחקר שהקורסים  ת: בשלושלרטווהופ' קולברג. התוצאות הדהימו את פר

מה שמעיד על עלייה  ,עלה הציון הממוצע של הסטודנטים בסוף הקורס בכעשר נקודות
 אחדסמסטריאלי די היה בקורס  47מעותית ביכולת השיפוט המוסרי של הסטודנטים.מש
ר ופישיב הנל – דין-בו עסקו הסטודנטים כל העת בניתוח דילמות אתיות של עורכיש –

 יכולת השיפוט המוסרי שלהם.במשמעותי 
הברית -במחקר מקיף יותר וראשוני מסוגו שפורסם בארצותגם עובדה זו עלתה 

. המחקר הציג הוכחות אמפיריות לכך שתוכנית לימודים שהתמקדה בשיפור 2012בשנת 
ובפיתוח זהותם המוסרית מהיום הראשון  למשפטים החשיבה המוסרית של סטודנטים

שלהם שיפור משמעותי בחשיבה המוסרית הניב מודים ועד לסיום התואר הצליחה לילל
לזכות תוכנית הלימודים המיוחדת של אותו כולו נזקף זה )לפי מבחני קולברג(. שיפור 

 48ספר למשפטים.-בית
אשר אינם פועלים  ,בלימודי המשפטיםהגדולה ההחמצה האמור עד כה מתחדדת ן מ

אילו שכן  ,זוהי החמצה קריטית. הסטודנטים מוסרית שלאת יכולת החשיבה הלשפר 
התנהגותם המוסרית הייתה  ,הגיעו הסטודנטים לשלב השישי של ההתפתחות המוסרית

הדין בפרקטיקה היו מפגינים לא -התוצאה הייתה שעורכיו ,תואמת את שיפוטם המוסרי
 49גבוהה.ברמה אלא גם התנהגות מוסרית  ,הגבוהברמה רק שיפוט מוסרי 

טיב עבודתם. ראשית, בשל נוספת דין יש חשיבות -אצל עורכילהתנהגות מוסרית 
כך שנוצר מערך יחסים משולש בין  ,על ייצוג לקוח תהדין מושתת-עורך ו שלעבודת

כגון  ,פסיות אחרותפרובמערך זה אינו קיים  הדין, הלקוח וצדדים שלישיים.-ורךע

______________ 

46 Daicoff 209–207, בעמ' 40, לעיל ה"ש. 

47 Hartwell 528–522, בעמ' 39, לעיל ה"ש. 

48 Hamilton, Monson & Organ 38, לעיל ה"ש. 

49 Lawrence Kohlberg & Donald Elfenbein, Capital Punishment, Moral Development, and 

the Constitution, in LAWRENCE KOHLBERG, THE PHILOSOPHY OF MORAL DEVELOPMENT 

מרכיבים ההכרחיים ה תשיפוט מוסרי הוא רק אחד מארבעשלפלי ועמיתיו טוענים כי . (1981) 243

 .348, בעמ' 37, לעיל ה"ש Schlaefli, Rest & Thomaהתנהגות מוסרית. ראו ליצירת 
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מעצם  ,דין-שנית, עורכי 50ת רבות.יוצר דילמות מוסריווהוא  ה,ופסיכולוגירפואה 
מתמודדים ו ,קלות-המציבים דילמות מוסריות לארבים יותר  מצביםלנחשפים  ,עבודתם

להפר את המוסר במטרה למקסם את הצלחת הלקוח ואת רבים יותר עם פיתויים 
המוביל להתנהגות  ,הגבוהברמה מוטמע ורק שיפוט מוסרי  המול אל 51.הם שלהםרווחי

 52להיכנע לפיתוי.מהדין -עורךאת  ימנע ,מוסרית

 ערכים-היא תלויתאתיקה כי ללחנך אפשר -אי. 2

והדבר מחייב הואיל  ,לחנך לאתיקהאפשר -אישהתנגדות שנייה מבוססת על הטענה 
אם הפקולטה  ,. כךםניתן ללמדששל ערכים מוסכמים מערך ואין בנמצא  ,לערכיםחינוך 

עלול לעורר הדבר ק בערכים מסוימים, למשפטים תבחר במסגרת החינוך לאתיקה לעסו
יש לעסוק כי סוברים ה האו מצד אל העל ערכים אלשחולקים  ההתנגדות מצד אל

 בערכים אחרים.
מערך דיון בשאלה אם יש בנמצא כלל אינה מצריכה ו ,התשובה להתנגדות זו פשוטה

ינוך לא חא ,חינוך לאתיקה אינו חינוך לערכים .מהם –של ערכים מוסכמים, ואם כן 
שורה של במאמרו בלאייר מתאר להבנת מהותה של האתיקה ומהי התנהגות ראויה. 

תופעת הישראלי המכוער, תרבות הנהיגה זה בכלל ו ,התנהגויות הקיימות בחברה שלנו
הוא  53כסרח עודף, הטרדה מינית וקומבינות עסקיות. םגינוני נימוסיתפיסת בכבישים, 
ביכולתו של אין כי ומסיק  ,ן התנהגויות שליליותסיונות המשפט לשנות ולתקנסוקר את 

כי ו ,המשפט להדביר את כל תחלואי החברה ולכוון את כל סוגי ההתנהגות של פרטיה
עור מזה של י"ערכו של חינוך חשוב לאין ש ,לשם כך נחוץ החינוך לאתיקה. לעמדתו

יתן נ 54.שכן חינוך לבדו מסוגל לשנות את אשר במוחו ובנפשו של האדם" ,משפט
 .ובהבנת חשיבותה אלא בחינוך להתנהגות ראויה ,מדובר בחינוך לערכיםכי אין לראות 

ומוטמעת בקרב  ,פסיקהוב חוקבדגש בלעדי מושם במסגרת לימודי המשפטים 
כך שכל מעשה  ,התנהגותבוחנים לפיו שהסטודנטים התפיסה כי החוק הוא המדד היחיד 

, והאתיקההואיל  ,ו מלמדים תמונה חלקיתהתוצאה היא שאנשלא נאסר בחוק הוא ראוי. 
ורואה גם  ,מגוון גדול יותר של צורות התנהגותכאמור מסדירה  ,למשפטבהשוואה 

שמקומן לא יכירן  ותראוי-ת לאיובחוק כהתנהגו ולא נאסרר שרבות את יוהתנהגו
"אכן, כללי המשפט חשובים, ואף חיוניים, כדי לאפשר פרופ' זמיר מסביר: . במחוזותינו

______________ 

(. 2000) 254–253, 253א עלי משפט ק חברתי ולימודי משפטים?" דין, צד-נטע זיו "מה בין עריכת 50

דין מאחריות מוסרית לאחריות משפטית"  –הדין כלפי נפגעי הייצוג  ראו גם נטע זיו "אחריות עורך

 (.2004) 201א ודברים 

 (.2006)ענבל שגיב מתרגמת,  180–177 מכתבים לעורך דין צעיראלן דרשוביץ  51

כי דין, אולי יותר מרוב האחרים, זקוקים לגרעין מוסרי חזק, כיוון שפני השטח : "עור193שם, בעמ'  52

של המקצוע שלהם כה מעורפלים מבחינה אתית וכיוון שהפיתויים לקיצורי דרך מוסריים רבים כל 

 ".כך... הגרעין המוסרי חייב לשמש לנו ערך קבוע שלמולו נעריך את שיפוטינו המקצועיים

 .9בלאייר, לעיל ה"ש  53

 .354שם, בעמ'  54
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נסבלים. אך כללי האתיקה נדרשים כדי בחברה חיים בצוותא, וכדי לעשות את החיים 
לעשות את החיים בצוותא גם נוחים ונעימים. איכות החיים, או תרבות החיים, תלויה 

 55".בכללי האתיקה לא פחות, ואולי אף יותר, מאשר בכללי המשפט
עדין אחיזה חזקה  יש, ראשוןעליה הצבעתי בפרק השלמרות התעוררות האתיקה, 

דרכו את כתוצאה מכך כל סכסוך מוצא לתפיסת המשפטיזציה, בעיקר בקרב משפטנים. 
לרוב בדרך של  יםנעשרוחביות נסיונות להתמודד עם בעיות ו ,המשפט-להכרעה בבית

איש ציבור שהוחלט כך,  .הפכה את החוק למצפן היחיד של החברה תפיסה זו 56.חקיקה
-בהתנהגות לא דוברר משאף כא ,כשלג ד לצחייפך מנהם לא להגיש נגדו כתב אישו

א נאסרה התנהגות שלו 57;ראויה ורק חוסר בראיות מנע את העמדתו לדין פלילי
 אתית.מבחינה ראויה אינה היא אף אם  מפורשות בחוק נתפסת כמותרת

מנחילים לסטודנטים את  ,המתמקדים רק בחוק ובפסיקה ,לימודי המשפטים כיום
עבודה ובבחינה אותם שניתוח אירוע הניתן להם ב. אנו מלמדים זציההמשפטיתפיסת 
לחפש את הפתרון בחוק או בפסיקה. אנו מלמדים אותם לבחון רק את התוצאה מחייב 

הפרה של כללי  ו, אם זרה, אם תוטל אחריות בנזיקיןעב  אם זו  –המשפטית של המעשה 
שהיא  ,טית הדומיננטיתנהלי ועוד. אנו מטמיעים בהם את הראייה המשפהמשפט המ

 הדין ביחס לגודל האוכלוסייה-. בחברה שבה מספר עורכיהמשפטיזציהתופעת  ה שלביל
משמעו חברה משפטיזציה דין בעלי תפיסה של -ריבוי עורכי 58,הגבוה בעולםהוא 

 אלא ,לא יעסוק בערכים לכן החינוך לאתיקה .משפטיזציהשל שמוטמעת בה מגמה 
בראי אלא גם  ,י המשפטפמשקעד לבמאת האירוע לא רק  לנתחאת הסטודנטים ירגיל 

 ראויה.-תהיה לאשיכול  האתיקה, כך שגם התנהגות שהחוק לא אסר
כמשתקף מדבריו המפורשים של המשפט העליון מחזיק גם הוא בתפיסה זו, -בית

הדין לתרום לציבור לא רק את הידע -עורכי ם שלתפקידמשהשופט שמגר על כך 
את הנורמות השאובות מן האתיקה, החייבות להיות גם שו, אלא המשפטי המיוחד שרכ

 59נכסי צאן ברזל של המקצוע.

______________ 

 .24, בעמ' 22זמיר, לעיל ה"ש  55

, 4(; זלצברגר, לעיל ה"ש 2008)משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת מנחם מאוטנר  56

-; נטע זיו "רגולציה של עורכי דין ישראלים: מאוטונומיה מקצועית לרגולציה רב415–412בעמ' 

 (.2010) 174–173, 159טו המשפט מוסדית" 

דוגמה טובה לכך היא החלטת היועץ המשפטי לממשלה לא להגיש כתבי אישום בפרשת אריאל  57

 שרון והאי היווני.

 (.2014) 56–53, 51כ המשפט ת העלייה הדרמטית במספר עורכי הדין" גוטמן "השפעו-לימור זר 58

הדין בישראל נ' ועדת -סיעת הרשימה המאוחדת של נאמני המקצוע בלשכת עורכי 107/75בג"ץ  59

( )"מחובתו של 1975) 717, 713( 2, פ"ד כט)1975הדין לשנת -הבחירות למוסדות לשכת עורכי

בהפצתה ברבים של הבנת החוק ושל עקרונות משפטיים. הדין לסייע בהחדרתה ו-מקצוע עריכת

הדין בניהול מוסדותיהם הסטטוטוריים -מעבר לכך הייתי מצפה לכך שנהגם וארחותיהם של עורכי

יהיו מופת לכיבוד התחייבויות ולכללי התנהגות המקדמים את האמון ההדדי; בכך יתרמו לציבור 

ידי העברתן, אל כלל האזרחים, של -ו, אלא גם עלידי הידע המקצועי המיוחד שרכש-הרחב לא רק על

 נורמות השאובות מן האתיקה, החייבות להיות נכסי צאן ברזל של מקצוע המשפטים"(.
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 ,לחיים העשריםבשנות במיוחד  – לאתיקה בכל גיללחנך ניתן הראיתי כי עד עכשיו 
הווה  ,ניתן לחנך לאתיקה במובן שהוצג לעילכי ו – הסטודנטים שלנושם מצויים רוב 

שתי באמצעות לפתח הרגל לבחון כל אירוע  אלא ,לא ללמוד ערכים ומוסר ,אומר
הפקולטה כי יטענו שן יעדייש אולם האתיקה. זו של של המשפט וזו  :מערכות הכללים

 בכך אעסוק בחלק הבא. .למשפטים אינה המקום לחנך לאתיקה

 הפקולטה למשפטיםחינוך לאתיקה אינו מטרה של . 3

פיה מוסד אקדמי המעניק לבוגריו לשעל התפיסה  תלהצעתי מבוסס תההתנגדות השלישי
העניק להם כישורים מקצועיים ולא ל ,תואר ראשון צריך להעניק להם ידע וחשיבה

ה זו, התמודדות עם דילמות יראילפי  60.מקצוע-אחר כך בעבודתם כאנשישיסייעו להם 
לימוד כי ים הסובר הגם בקרב אל, זויתרה מהדין. -אתיות היא כישור מקצועי של עורך

נתפס כחלק הכרחי אינו כן צריך להכין לעבודה מעשית, החינוך לאתיקה א אקדמי
למצוא . הוכחה עד כמה גישה זו רווחת ניתן דין-בהקשר של עורכי בהכשרה זו

. במסגרת אחת ספר למשפטים בישראל-בתי של תשעה קניםד  לאו יבשאלונים שמ
ל החינוך קנים למפות את האתגרים העכשוויים שהד  תבקשו ההשאלות בשאלון 
אחד מאתגרי וכתחום מרכזי התשעה ציינו את תחום האתיקה כמבין המשפטי. רק שניים 

 61ההווה של החינוך המשפטי.
על שתי  תוססבממטרה של הפקולטה למשפטים  חינוך לאתיקה אינוכי הטענה 

נזקק לו הדין -עורךששחינוך לאתיקה הוא כישור מקצועי האחת היא תפיסות מוטעות. 
באשר הוא  ,כפי שמאמר זה מסביר, חינוך לאתיקה חשוב לכל אדם בחברה .בעבודתו

 ומפתח את היכולת לבחור התנהגות ראויה ,עוסק בחשיבות האתיקה לקיומה של חברה
 .שאינה ראויה חוקיתהתנהגות חלף 
מטרתם האמורה מבוססת עליה נוגעת בהתנגדות האחרת שהשגויה התפיסה ה

מזמן אינם מיועדים להעניק רק כבר ימודי המשפטים ל .אופיים של לימודי המשפטיםבו
תוך הכרה  ,הדין-אלא באים לעצב את דמותו העתידית של עורך ,ידע וחשיבה משפטית

מכן -משפטים מבקשים לעסוק לאחרתואר בהנרשמים ללימודי הסטודנטים רוב בכך ש
ושא פניו נהמחקר מקיף  2007הברית פרסם בשנת -מכון קרנגי הול בארצותדין. -בעריכת

______________ 

יש להעניק כי יש להעניק ידע וחשיבה וזו הגורסת כי זו הגורסת  –לסקירה של שתי העמדות  60

הברית ובישראל ראו רועי -צותלאורך ההיסטוריה של החינוך המשפטי באר –כישורים מקצועיים 

 המשפטליברלי וכישורים מקצועיים" -כהן "דמות המשפטן בחינוך המשפטי: תהליך למידה משפטי

 (.2014) 283יט 

ל'חדש תחת השמש' העת אוזן משמוע': הגיעה -עין לראות, ולא תמלא תשבע-שמואל בכר "'לא 61

בהם שהספר -קנים של שני בתיהד   האלהיו (. לא במקרה 2014) 22, 7יט המשפט בחינוך המשפטי" 

הראשונה והשלישית ללימודים )המסלול  יםהחובה באתיקה הוא קורס בהיקף רחב בשנ-קורס

נענו לאתגר מדובר בראשי מוסדות שהאקדמי המכללה למינהל והמכללה האקדמית בצפת(. כלומר, 

 ותגברו את החינוך לאתיקה. על כך ארחיב בפרק השלישי.
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חלק מסדרה של מהווה הדוח  62.ראותיצריך לה איך החינוך המשפטי –אל העתיד 
סיעוד רפואה, הנדסה,  –ספר פרופסיונליים -מחקרים שערך מכון קרנגי הול בבתי

 ,ספר למשפטים-עשר בתי-שהימבוסס על מחקר אמפירי רחב שנערך בשהוא  63וכמורה.
עומדים על ( ולא משפטנים ,אנשי חינוך)שהם כותבי הדוח  .וכולל ניתוח פדגוגי מעמיק

רובם המכריע של הסטודנטים למשפטים לומדים מתוך מטרה לעסוק שהעובדה 
החינוך הוא פרופסיונלי במובן זה שעליו להכשיר את בוגריו לעיסוק  64דין.-בעריכת
שכן  ,הדין-אלית של עורךיתחילה בשרטוט דמותו האידמתמקד דין. לכן הדוח -בעריכת

 דין.-יש לכוון את החינוך המשפטי הבא להכשיר עורכילכך 
מומחה בחשיבה  :אלי אין כמעט מחלוקתיהדין האיד-על דמותו של עורךלפי הדוח, 
 ,פועל מתוך מחויבות לשרת את הלקוח וגם את טובת הכללובמשפט,  אמשפטית, בקי

ידה של מ ותמחייב הביטוי בסדר המשפטי הקיים. מיומנות ומחויבות כאלידי הבאה ל
ערכה לשכת בעקבות הדוח,  ,2014בשנת  65.ואופי משולב וממוקדמחשבתית גמישות 

הספר למשפטים -דרישות מבתיהשינויים מהותיים במסמך  תהאמריקאיהדין -עורכי
של הלשכה כך שבוגריהם יורשו לגשת לבחינות ההסמכה  ה,המבקשים לקבל את אישור

הספר למשפטים להצביע -שונה נדרשו בתיראלדין. -לעסוק בעריכתרישיון קבל ממנה לו
גם בתחום האתיקה. יתר על כן, הדבר בא לידי ביטוי במחצית על תוצאות למידה 

 :התוצאות הנדרשות (שתיים מתוך ארבע)

"(c) Exercise of proper professional and ethical responsibilities to clients and 

the legal system; and (d) other professional skills needed for competent and 

ethical participation as a member of the legal profession."66 

משרטט באופן זהה את  עדה לקידום התנהלות דיונית תרבותיתודוח הוגם אצלנו, 
בדין  אהדין להיות בקי לא זו בלבד שעל עורךהדין. "-אלית של עורךידמותו האיד
ג את עניינו של לקוחו ולשמור על האינטרסים שלו בהליך המשפטי, אלא ומסוגל להצי

ולהיות ניחן בתכונות אישיות מיוחדות, כגון  'משפטהקצין בית 'שעליו לשמש גם כ
יושרה, הגינות, סבלנות וסובלנות, דרך ארץ, סגנון תרבותי של התבטאות בכתב ובעל פה 

 67.ההולם הליך משפטי"התנהגות ואורח 

______________ 

62 WILLIAM M. SULLIVAN  ET AL.‚ EDUCATING LAWYERS: PREPARATION FOR THE 

PROFESSION OF LAW (2007)  :(.דוח קרנגי)להלן 

63 Neil W. Hamilton & Verna Monson, Answering the Skeptics on Fostering Ethical 

Professional Formation (Professionalism)‚ 20(4) PROF. LAW 1 (2011). 

 (.2002) 14–12 על החינוך המשפטיו נכונה גם בישראל. ראו מנחם מאוטנר עובדה ז 64

 .126, בעמ' 62, לעיל ה"ש דוח קרנגי 65

66 ABA STANDARDS AND RULES OF PROCEDURE FOR APPROVAL OF LAW SCHOOLS 

2015–2016, Standard 302, www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_ 

education/Standards/2015_2016_chapter_3.authcheckdam.pdf  :להלן(ABA STANDARDS.) 

 .18' , בעמ9, לעיל ה"ש דוח הוועדה לקידום התנהלות דיונית תרבותית 67

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2015_2016_chapter_3.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2015_2016_chapter_3.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2015_2016_chapter_3.authcheckdam.pdf
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בפקולטות מצביעים על הפער בין החינוך המשפטי הניתן כיום  קרנגי חדומחברי 
הספר למשפטים -הדין. הם מצאו כי בתי-אלית של עורךידמות האידבין הלמשפטים ל

עבור לקוחו ולהרוויח. בהדין כעסק, כמי ששואף לנצח -מפתחים בעיקר את תפיסת עורך
טובת את ת את טובת הלקוח ומי שמשרהדין כ-עורךשל  ודמותתפיסה זו רחוקה מאוד מ

הספר למשפטים בישראל מרחיק -תהליך הלימוד בבתיכי אלבשן טוען  68יחד.-הכלל גם
אינם לא רק שהסטודנטים כי הוא מסביר . את הסטודנטים מפעילות למען הציבור

לכך, העדפתם הראשונה לעסוק במשפט לטובת הציבור פוחתת בצורה  מקבלים תמריץ
 69עסקים".-ונתועוברת להיות "מכּו ,בתוכנית הלימודים משמעותית עם התקדמותם

יה דרמטית במספר יעשורים של לחצים כלכליים, עלממשיך ומציין כי  דוח קרנגי
הדין בפרקטיקה -הדין הרחיקו עוד יותר את עורכי-הדין ותחרות קשה בין עורכי-עורכי

תיקה ובספרות. מוסיפה להתקיים בכללי האר שא ,הדין-ךעורשל אלית ידמות האידן המ
הדין -הדין בפועל יצר אצל עורכי-עורכי ם שלמצבבין אלית לימתח זה בין הדמות האיד

-בלבול וחוסר ודאות בדבר המטרות והערכים שצריכים להדריך אותם בעיסוקם כעורכי

 70דין.
אל לכן הדרך  71הדין בפרקטיקה.-עורכי ם שלהחינוך המשפטי מעצב את דמות

חינוך לאתיקה מפתח  .דרך החינוך לאתיקהעוברת  הדין-ךאלית של עורידמותו האיד
על המחויבות המקצועית לשמור אצל הסטודנטים את הידע והיכולת שיסייעו להם 

כחלק מהחינוך לאתיקה יתעמת הסטודנט  72דין.-כעורכיעבודתם והיושרה שלהם לאורך 
הלקוח, ידי -המתעוררות במצבים שונים, כגון מצב שבו הוא מתבקש עלעם דילמות 

פוגעת בצד שלישי. הסטודנט שלנהוג בדרך חוקית אך כזו  ,נאמנותשכלפיו הוא מחויב ב
ואף  –וכי הוא רשאי לייעץ ללקוח  ,בו קיים פער בין החוק לצדקשזהו מקרה כי ילמד 

י עץ לו  יידרש בדוגמה שהובאה שיש בתיק.  משפטיים-היבטים לאגם על  –מומלץ שי 
ללקוח  –איזו נאמנות גוברת כן ו ,חריות כלפי הצד השלישיאם יש לו א לחשובהסטודנט 
התואר יכין אותו להתמודדויות בעתיד לימודי במסגרת  הניתוח דילמות אל .או לחברה

 תויושרוחובתו המקצועית על ר ולחצי פרנסה ומבקש לשמאשר נחשף לדין -כעורך
תיקה מקצועית. שהיא המטרה של הקורס בא ,פיתוח תובנה אתיתידי ביא לוי ,האישית

והיא  ,הדין-עורך ו שלכפי שהסברתי במאמר אחר, תובנה אתית היא כלי מרכזי בעבודת

______________ 

 .127, בעמ' 62, לעיל ה"ש דוח קרנגי 68

 (.2003) 10, 7ג  עלי משפטבישראל"  ייובל אלבשן "על נפקדות הצדק החברתי בחינוך המשפט 69

-הדין בארצות-המקום לציין תופעה הקיימת בקרב עורכי . כאן128, בעמ' 62, לעיל ה"ש דוח קרנגי 70

שיעור גבוה בהרבה ביחס לאוכלוסייה של התמכרות לאלכוהול ובעיות נפשיות של דיכאון,  –הברית 

 Patrick R. Krill, Ryan Johnson & Linda Albert, The Prevalence of Substanceחרדה ולחץ. 

Use and Other Mental Health Concerns Among American Attorneys, 10 J. ADDICT. MED. 

46 (2016). 

, 369כה  עיוני משפטסטיבן וויזנר "הקליניקה המשפטית: חינוך משפטי בשם האינטרס הציבורי"  71

370 (2001.) 

 .128, בעמ' 62, לעיל ה"ש דוח קרנגי 72
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יהיה דין. לכן ראוי שפיתוח תובנה אתית -חשובה בדיוק כמו היכולת לקרוא ולנתח פסקי
 73אחת המטרות של לימודי המשפטים.

משפטים לצריך להיות מטרה של הפקולטות החינוך לאתיקה לכך שסיבה נוספת 
מהווה בה האתיקה ש דין היא פרופסיה-שעריכתהיא הדין לעתיד -עורכיאת  ותהמכשיר

אחד המאפיינים המכוננים של הפרופסיה הוא תדמיתה המכובדת בעיני  74נדבך מרכזי.
יצר את הפרופסיה כך ששמירה על התדמית היא תנאי להמשך קיומה. ערך זה  ,הציבור

כמטרה עיקרית שלה לשמור על תדמית רואה פרופסיה וכעת ה ,יחד עם גורמים נוספים()
מדובר בערך מרכזי ומכונן של עדות לכך ש 75ערך מכונן שלה. הבהיות ,המקצוע

המושתתות על  ,דין-עורכישל על פרסומת החלות הגבלות ניתן למצוא בהפרופסיה 
חופש חשובה עד כדי כך שהיא מצדיקה פגיעה בשמירה על כבוד המקצוע כי ההקביעה 

כדי משתמשת בהם הפרופסיה שאחד הכלים  76דין.ה-חופש העיסוק של עורכיבביטוי וה
הכפפת חבריה הוא ותדמיתה המכובדת בעיני הציבור הגבוה לבסס את מעמדה 

 לסטנדרטים אתיים גבוהים שאינם מחייבים את מי שאינו חבר בפרופסיה. הפרופסיה
דין. היטיב -היותו עורךהדין, מעצם -עורך ו שלאת האתיקה כחלק מעבודת תופסת

 בכותבו: ,הדין-רצית של לשכת עורכיועדת האתיקה הא ראש-שבלהגדיר זאת יו

לא פעם נכתב כאן ובמקומות אחרים, שעריכת דין היא מקצוע )'פרופסיה'( בעל "
אופי אתי. אמנם לא קשה במיוחד לחשוב על עריכת דין בלתי אתית. ים של 

אי כבר הודבקו למקצוע ולעוסקים בו. אבל בדיחות, שירים, פסוקים וכינויי גנ
דווקא מן הגינוי והביטול אנו למדים, על דרך ההיפוך, שהמקצוע שרוי כולו 
בשאלות אתיות, שעמידה עליהן היא תנאי חשוב להצלחתו האמיתית של עורך 

 77"דין.

______________ 

 .2"ש גוטמן, לעיל ה-זר 73

( ובהבחנה בינה לבין professionתיאוריות סוציולוגיות שונות עוסקות במהותה של פרופסיה ) 74

פרופסיות. ראו: בתחום האתיקה קיים רק שהוא ביניהם אחד ההבדלים  .(occupationיד )-משלח

Richard L. Abel, Theories of the Legal Profession, in LAWYERS, A CRITICAL READER 117 

(Richard L. Abel ed., 1997). 

 .233, בעמ' 18גוטמן, לעיל ה"ש -זר 75

 491כד  מחקרי משפטגוטמן "שמירה על כבוד המקצוע ותדמיתו ופרסומת לעורכי דין" -לימור זר 76

(2008.) 

לימוד קורס באתיקה כי ומסביר אילון -ארדממשיך על רקע זה . 1, בעמ' 19אילון, לעיל ה"ש -ארד 77

מחזיקים בידיהם אלה שכבר באשר לדין. -עריכתלעסוק במקצועית צריך להוות תנאי לקבלת רישיון 

דין תכלול שיעור אחד לפחות בנושא -של עורכי , יש לדאוג שכל השתלמות מקצועיתרישיון כאמור

. כן יש לעודד מחקר וכתיבה בתחום האתיקה. שם. ראו הנלמד תחוםהמאפיינות את הסוגיות אתיות 

(: "אפשר 2005) 1, 12 אתיקה מקצועיתאילון "אתיקה מקצועית והודאות שווא" -גם דרור ארד

. לא רק כחסם מפני התנהגות פסולה, לראות את האתיקה כחלק מן הפעילות המקצועית המהותית

 ".אלא כהדרכה להתנהגות נכונה, המקדמת את מטרותיו המקצועיות של עורך הדין
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החינוך לאתיקה צריך להיות מטרה של כל המוסדות להשכלה לכך שסיבה נוספת 
 ותדוגמבקרב סטודנטים. אתית הנפוצה -בעיית ההתנהלות הלאב גבוהה נוגעת
במוסדות מלמד אתית של סטודנטים, המוכרות היטב לכל מי שלמד או -להתנהלות לא

איחורים לשיעורים, שימוש במכשור אלקטרוני במהלך השיעור לא  ןלהשכלה גבוהה, ה
כפי  78מבחנים.בת ובעיה החמורה של העתקות אסורות בעבודווכמובן ה ,רכי למידהולצ

יושרה של שמציין בכר, בקרב החוקרים הבודקים את התופעה שוררת הסכמה כי בעיות 
 79ואתיקה בקרב הסטודנטים הולכות ומחמירות עם השנים, בעיקר בדור האחרון.

הגברת הענישה או הכנסת ידי -עלמנסים למגר את התופעה  כלה גבוהההמוסדות להש
ו שימוש במכשור אלקטרוני בזמן עייה בעבודות או ימנאמצעים טכנולוגיים שיאתרו רמ

ימשיכו  הפתרונות אל לעמדתי, והתופעה רק מתגברת. ,אך הם נכשלים ההרצאות.
מאמר כמוצע ב ,נך לאתיקהא לחיהיחידה להתמודד עם תופעה זו הכי הדרך  ,להיכשל

כי של חברה, שיבין  האתיקה לחוסנה ה שלסטודנט שילמד ויפנים את חשיבותזה. 
מנע ישיסטודנט הוא  ראויה מבחינה אתית,-תהיה לאשעדיין יכול התנהגות חוקית 

אתיות -התנהגויות לאשל מיגור כך שגם מהסיבה התועלתנית  80.אתית-מהתנהגות לא
כדאי למוסדות להשכלה  ,ת ובבחינותוובעיקר מניעת רמייה בעבוד ,של סטודנטים

 גבוהה ליישם את החינוך לאתיקה.

 למשפטים בישראל החינוך לאתיקה בפקולטותמצב פרק ג: 

 מקצועית,, בעיקר אתיקה ביקורת על העדר חינוך לאתיקהבישראל מושמעת תדיר 
לקידום התנהלות דיונית  ועדהודוח הועל הצורך לתגבר חינוך זה.  ,למשפטיםבפקולטות 
שיר מצייר תמונה עגומה של חינוך משפטי שאינו מכלעיל, עליו כבר עמדתי ש ,תרבותית

שהיא "האסתטיקה של  ,המשפט-תרבות הדיון בבתיבהדין בכל הנוגע -את עורכי
המשפט -הדוח קובע כי אחת הסיבות לתרבות הדיון הירודה השוררת בבתי 81.האתיקה"

______________ 

 .40, לעיל ה"ש Daicoff; 19, בעמ' 61בכר, לעיל ה"ש  78

ולהיהפכותה להחמרת הבעיה  לוביומפרט את הגורמים שהבכר . 20, בעמ' 61ל ה"ש בכר, לעי 79

 לתופעה שמעיבה על כל החינוך הגבוה בישראל ובעולם.

; (2006) 18, 17 ,5 על הגובהראו יואל חשין "יושר אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בארץ"  80

הנחיות לשכת עורכי רשעה בעבירת משמעת במוסד הלימודים על התמחות בעריכת דין" "השלכות ה

 .)התשע"ו( 01368215 הדין בישראל

דוח דורית ביניש ודורון ברזילי "אמנת תרבות הדיון המשפטי". מדובר ברשימה המופיעה בפתח  81

. "תרבות הדיון היא בבחינת 'האסתטיקה של 9, לעיל ה"ש הוועדה לקידום התנהלות דיונית תרבותית

האתיקה'. היא מגלמת את הפן התרבותי שבמקצוע עריכת הדין ובמלאכת ניהול ההליך המשפטי. 

ברם, נודעת לה משמעות ערכית הרבה מעבר לכך, בהיותה יסוד מיסודותיו של ההליך ההוגן, ונדבך 

השופטת ובשופטיה, בתדמית עורכי הדין ויוקרת מקצוע עריכת הדין באמונו של הציבור ברשות 

 .לאמנה האמורה 4" שם, פס' .בעיני הציבור



 החינוך לאתיקה אינו בשמים זמשפט ועסקים יט, תשע"

1339 

נעוצה בעובדה ש"המוסדות האקדמיים מסמיכים משפטנים ואינם מכשירים אותם 
המשפט תופסות מקום  ן בבתיותרבות הדיוהמקצועית הדין. האתיקה  למקצוע עריכת

 82.כנית הלימודים של חלק מאותם מוסדות"ושולי בת
הכשרת הסטודנטים ב המלצה מפורטת בכל הנוגעכולל הדוח  ,סיבה זועל רקע 
ת הלימוד של הפקולטות למשפטים ויש לשלב בתוכני"לפיה שלמשפטים 

יקה מקצועית באוניברסיטאות ובמכללות, כמקצוע חובה, קורסים וסדנאות בנושאי את
למשפטים, שבהם קיימים קורסים בבתי הספר ותרבות כתיבה, שיח ודיון משפטיים. 

 83.כאלה, יש להעמיקם ולהרחיבם, ככל שניתן"
בעוד מאמרי  ,דיןה-יושם לב שהדוח מדבר על חינוך לאתיקה מקצועית של עורכי

תיקה אמאשר יותר שהיא רחבה יותר וכוללת בתוכה  ,עוסק בחינוך לאתיקה ככלל
אתיקה חינוך לכעניין של ני רואה יאחינוך לתרבות דיון כך, את ה. גרידאמקצועית 
לתחום שייכת אלא כחלק מחינוך לאתיקה ככלל. לא בכדי תרבות הדיון  בלבד, מקצועית
שכן הכללים המסדירים אותה הם כללי אתיקה הבאים להבטיח תרבות דיון  ,האתיקה

 לשולא רק  ,אתיקה ככלל לשות דיון הוא עניין נעימה וסובלנית. מכאן שלימוד תרב
דין. קורס שיבקש להכשיר את הסטודנטים למשפטים -אתיקה מקצועית של עורכי

להכשירם קודם לתרבות דיון במסגרת השיעורים חייב המשפט יהיה -לתרבות דיון בבתי
בין ראויה על תרבות דיון  הלמשפטים המקפידפקולטה הספר למשפטים. -בבית

-דין בבתי-לתרבות דיון ראויה כעורכי םכשירתגם ( בהם הלהטמיע ת)ודואגטים הסטודנ

 המשפט.
ביקורת על העדר חינוך מספק לאתיקה אינה נעצרת רק בהצבעה על בעיות בתרבות ה
 הליך הוגןקיומו של המקשים אלא ממשיכה ומצביעה על כשלים דיוניים עמוקים  ,הדיון
רסריים אדוובהליכים כי  םן מציינים במאמרעיני ודורפמ-'רבינוביץ. המשפט-בבתי

אך  84,"וורסריאד-המשפט למודל דיוני "פוסט-מהליכים שיתופיים( עברו בתילהבדיל )
שינוי הוליד המשפט ל-בתי יהם שלסיונותנ 85רסרי.אדווהדין דבקים במודל ייצוג -עורכי

בהליכי באמצעות פסיקה האוסרת שימוש לרעה  –הדין -עורכי ם שלאפקטיבי בהתנהגות

______________ 

הדוח מונה כי חשוב לציין . 29, בעמ' 9, לעיל ה"ש דוח הוועדה לקידום התנהלות דיונית תרבותית 82

המשפט. הדוח מחלק זאת לגורמים -דרדרות תרבות הדיון בבתילהי לוביומספר רב של גורמים שה

דין. העדר ה-גורמים הקשורים לעורכילבתוך מערכת השיפוט ושגורמים ל, השיפוטמחוץ למערכת ש

לצד גורמים נוספים,  ,דיןה-חינוך לאתיקה מקצועית מצוין בדוח כאחד הגורמים הקשורים לעורכי

במסגרת ההתמחות הן  –המשפט -לתרבות דיון בבתיהעדר הכשרה והדין בישראל -כגון ריבוי עורכי

 .30–27, בעמ' שםבהמשך. הן במסגרת השתלמויות ו

 .49שם, בעמ'  83

עקרון את הן המשלב הוא מודל דיוני מתייחסים אליו הכותבים ש" וורסריאד-המודל הדיוני ה"פוסט 84

המובילים למעורבות גוברת של השופט  טוריים,יהלב בהתנהלות הדיונית והן מאפיינים אינקוויז-תום

עיני ודורון דורפמן "שימוש לרעה -ל התנהגות הצדדים. ארנה רבינוביץ'שבהליך ולאסדרה שיפוטית 

ספר אדברסרי למודל ייצוג מסורתי" -וחוסר תום לב בהליך האזרחי: הפער שבין מודל דיוני פוסט

 (.2013ומיכאיל קרייני עורכים, )אשר גרוניס, אליעזר ריבלין  264–261, 255 שלמה לוין

 .290–287שם, בעמ'  85
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נכשלו. הכותבים סוקרים את הפסיקה הרבה המנסה  – לב דיוני-משפט וחוסר תום
אינה לפיה פסיקה זו שומגיעים למסקנה נחרצת  ,הדין-עורכי ם שללשנות את התנהגות

 אני שותפהשהדין. לעמדתם, -עורכי ם שלשינוי אפקטיבי בהתנהגותהניב מצליחה ל
 ,הדין-עורכי ם שלשינוי בהתנהגותידי להביא ליכולה אינה הדין -גם לשכת עורכי 86,לה

ם יכולתו של הדין המשמעתי לעצב את התנהגות-ואימוסדות הלשכה  ים שלבגלל אופי
 87הדין.-עורכי של

אחד הפתרונות האפשריים העשוי לעודד התנהגות  ,עיני ודורפמן-'רבינוביץלדעת 
חיזוק המשפטי בדרך של הדין הוא שינוי משמעותי בחינוך -דיונית חלופית בקרב עורכי

"על מנת שיתרחש שינוי עמוק במישור של הפרקטיקה החינוך לאתיקה. הם כותבים: 
הצורך  –אתי להתגבר על שני אתגרים משמעותיים -המשפטית, צריך החינוך המשפטי

לחזק את מעמדם של לימודי האתיקה במסגרת לימודי המשפטים; והצורך לשנות את 
ביטוי בתכנים לידי טית הראויה כפי שהיא באה התפיסה של הפרקטיקה המשפ
מודל ייצוג חלופי הם מסבירים שכדי להצמיח  88.המועברים לעורכי הדין שבדרך"

"יצטרכו לימודי האתיקה להשתלב במסגרת ההוראה של  ,המשפטיבאמצעות החינוך 
הקורסים השונים הנלמדים, תוך שימת דגש על חלופות שונות במישור ההליכי 

 89."והתוצאתי
הוא  )המקצועית ומעבר לכך(כיום  שהיקף לימודי האתיקהה ביקורת זו משמיע

 הלימודים כניתותשבמסגרתה בחנתי את  ,שערכתי אמפיריתבדיקה  ,אכןביותר. מצומצם 
מאששת עובדה זו.  ,הספר למשפטים בישראל-עשר בתי-בכל ארבעה תשע"ובשנת 

כפי  ,למשפטיםהספר -לטות ובתיהפקוהידיעונים של כל זו נסקרו בדיקה אמפירית ב
 קורסים מתחום האתיקהכמה לגלות במטרה  הם המקוונים,ישהם מופיעים באתר

שלושה קורסים העוסקים בממוצע למשפטים יש פקולטה בכל  ,לפי הנתונים 90.נלמדים
אחד הקורסים שחשוב לציין . תושעות סמסטריאלי 2בהיקף ממוצע של  בנושא האתיקה

שעות  2הספר -המכריע של בתי םשהיקפו ברוב ,תיקה מקצועית"הוא תמיד הקורס ב"א
 ארבעההספר למשפטים: ב-בין בתיבאה התפלגות היש לשים לב לת. וסמסטריאלי

______________ 

 .33גוטמן, לעיל ה"ש -הדין ראו זר-לשכת עורכיידי -המנוהל עלעל מערך הדין המשמעתי  ילביקורת 86

 .287–286מ' , בע84 עיני ודורפמן, לעיל ה"ש-רבינוביץ' 87

 .288שם, בעמ'  88

יש לשלב את כי בו כתבתי ש ,2006שוליים למאמרי משנת -פנים בהערת. הכותבים מ  289שם, בעמ'  89

קרי, מהיום הראשון ללימודים  –לימודי המשפטים  ם שלורוחב כםהאתיקה המקצועית לכל אור

 בשנה השלישית. הנלמד לרוב ,ולא להסתפק רק בקורס "אתיקה מקצועית" –ובכל הקורסים 

 "אתיקה"הבאות: אתיק )כדי לכסות את המילים התיבות חיפוש טקסטואלי של נעשה בכל ידיעון  90

 ת)כדי לכסות קורסים הניתנים בשפה האנגלית(. כל קורס שאח ethic-ואתיות  ,אתי ,("אתיקותו"

אינו קדמי כרמל יצוין כי המרכז הא או בתיאורו נכלל כקורס לאתיקה.בשמו  ההופיע האלהתיבות ה

 הספר. נוסף-ת ביתירּוידי מזּכ-לפיכך נבדקה רשימת הקורסים שהועברה עלו ,מפרסם ידיעונים באתר

הספר או שחסרו בו פרטים, נבחנו גם לוחות השעות -, מקום שהידיעון לא היה זמין באתר ביתעל כך

ר בהם ששל שנת תשע"ו במטרה להשלים נתונים. במקרים  -גם תקנון בית נוחעדיין מידע, נבָחס 

 הספר או דפים כלליים העוסקים בתוכניות הלימוד במסגרתו.
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 91;הקורס "אתיקה מקצועית"שהוא כאמור וסדות מלמדים רק קורס אחד בנושא, מ
שלושה מוסדות מלמדים  הבשלוש 92;מוסדות מלמדים שני קורסים בנושא הבארבע

 94.ישה קורסיםמיש חמוסדות  השלושבו 93;קורסים בנושא
אתיקה אינם מהווים חלק גדול בקורסים הנוגעים אני מסיקה כי  המממצאים אל

, יש רק קורס אחד או שניים הרובשהם שמונה מוסדות, ב. לימודי המשפטים בישראלמ
ית. רק חינוך לאתיקה מקצועלמעשה החינוך לאתיקה משמעו  האלבפקולטות בנושא. 

העבר ן מללא הקורס "אתיקה מקצועית" לא היה כלל )או כמעט( קורס בנושא האתיקה. 
המינימום הנדרש כדי מוסדות מקדישים חמישה קורסים לנושא, שזה  רק שלושה, האחר

כיום הואיל ו ליצור חינוך לאתיקה במובנו במאמר זה )הפרק הבא ירחיב על כך(.
קורסים מסגרת בעיקר בנעשה חינוך לאתיקה בה אדון בפרק הבא( שמההצעה להבדיל )

החינוך לאתיקה תופס חלק כי העוסקים בתחום האתיקה, עולה מהבדיקה לעיל ייעודיים 
 חינוך המשפטי.בלבד מהשולי 

דין לעתיד. -כפי שהסברתי, חלק מהחינוך לאתיקה הוא פיתוח תובנה אתית כעורך
בקורס "אתיקה שיכה והתמקדה המלמשפטים פקולטה ידיעוני הקורסים בכל  בדיקתלכן 

-נבחן אם זהו קורספקולטה במסגרתו ניתן לפתח תובנה אתית זו. לגבי כל ש ,מקצועית"

ת ממטרואחת א ואם פיתוח תובנה אתית הכן והיקף הקורס בחירה, -קורסחובה או 
 ,קורס זהמלמדים ר למשפטים הספ-עשר בתי-הקורס. להלן הממצאים: בכל ארבעה

שעות  2הקורס הוא היקף עשר פקולטות ב 95חובה.-ו קורסזהעשר מהם -ובאחד
לציון  ראויות 96שעות סמסטריאליות. 4מוסדות ההיקף הוא  הבארבעו ,סמסטריאליות

נלמדים שני  םרק בהר שא ,והמסלול האקדמי המכללה למינהל המכללה האקדמית צפת
)הנקרא  השניוונה ללימודים הראשון בשנה הראש –חובה ב"אתיקה מקצועית" -קורסי

 .לימודיםל( בשנה השלישית "ית ב"אתיקה מקצוע
 שמונהרק ב :מעודדתאינה לגבי פיתוח תובנה אתית כמטרת הקורס, התמונה 

אזכיר שתובנה אתית מהווה  מטרת הקורס היא פיתוח תובנה אתית.כי נאמר פקולטות 
שהיא מטרת החינוך  ,מודעות לאתיקהבפיתוח  –לא בלעדי אם כי  –נדבך חשוב 

"לחשוף את מטרת הקורס היא כי , באחד המוסדות צוין דוגמהל ,כך לאתיקה.

______________ 

 האקדמי פרס.ובמרכז מכללת שערי משפט בקריה האקדמית אונו, באילן, -אוניברסיטת ברב 91

 באוניברסיטת חיפה, במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, במכללת ספיר ובמכללה האקדמית נתניה. 92

. במרכז הרצליה מרכז הבינתחומיובמרכז האקדמי כרמל ושלים, בביראוניברסיטה העברית ב 93

בין סטודנט למשפטים ילמד עוד אחד משכך שייתכן  ,תחומית-הבינתחומי תוכנית הלימודים היא רב

 הספר האחרים.-שלושה קורסים באתיקה המוצעים במסגרת בתי

 מסלול האקדמי המכללה למינהל.ובמכללת צפת באביב, -אוניברסיטת תלב 94

-, באוניברסיטת תלבירושלים בחירה באוניברסיטה העברית-הקורס "אתיקה מקצועית" הוא קורס 95

אביב נהוגה שיטת בחירה נרחבת של -באוניברסיטת תלכי . יצוין הרצליה אביב ובמרכז הבינתחומי

במסגרתה קיימת רשימה מצומצמת של קורסים שמתוכם התלמיד חייב לבחור מספר שקורסים 

 בחירה.-, הם בגדר קורסי"אתיקה מקצועיתביניהם ", רבים קורסים מרכזייםשכך  ,רסיםמסוים של קו

אילן, במכללה האקדמית צפת ובמסלול האקדמי המכללה -אביב, באוניברסיטת בר-באוניברסיטת תל 96

 למינהל.
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הדין, על  הסטודנטים לדיון מעמיק, עיוני ומעשי כאחד, בעיסוק במקצוע עריכת
משמעויותיו האישיות, החברתיות והציבוריות. לפתח אצל הסטודנטים תובנה אתית, 

ות אתיות שיתעוררו אצלם היינו הקנייה של כלים שיסייעו להם להתמודד עם סוגי
 97.במהלך עבודתם בעתיד"

ששרר למצב  מקצועית החובה באתיקה-קורסשל הנוכחי מצב את המעניין להשוות 
שעסק בהוראת  הקודם לצורך מאמריבה ערכתי בדיקה ש ,2006שנת ב שנים,עשר לפני 

-בתירק בשישה מתוך עשרת  2006בשנת  98למשפטים.בפקולטות האתיקה המקצועית 

היסוד באתיקה -חויבו כל הסטודנטים בקורסבישראל משפטים שפעלו אז ר להספ
חייבה את תלמידיה ללמוד קורס זה.  ותמבין ארבע האוניברסיטורק אחת  ,מקצועית

מחייבים את משפטים הספר ל-בתיעשר -הארבעעשר מתוך -אחדכאמור,  ,כיום
הספר -בתי תכל ארבעש שנובע מהעובדה ,שיפור מרשים ותלמידים ללמוד קורס זה. זהה

שינתה אילן -אוניברסיטת ברמכך שו ,מחייבים בלימוד קורס זה 99החדשים שנפתחו מאז
המכריע  םברובאשר  ,חובה אחד-רק בקורסעדיין חובה. אך מדובר -לקורסאותו הפכה ו

בשנה השלישית או בלבד  סמסטר אחדמשך בשעתיים בהיקף של נלמד של המוסדות 
. אליו אני שואפת להגיעשיפה בים החינוך לאתיקה הנדרש ט וז. הרביעית ללימודים

 במקום אחדרק  2006להתעודד מהעובדה שבשנת לגבי פיתוח תובנה אתית, ניתן 
הוא מוגדר כך יום כואילו  ,כמטרת הקורספיתוח זה הוגדר  )הקורס שאני לימדתי(

 למשפטים.פקולטות  בשמונה
איך  –ציג את המצב הרצוי אא ואילו בפרק הב ,עסק במצב המצויהפרק הנוכחי 

על לגבי -. הפרק הבא יתחיל במבטצריך להיראות למשפטיםבפקולטות חינוך לאתיקה ה
 חמש דרכים להגברת החינוך לאתיקה. ת שלממוקדבהצגה וימשיך  ,חינוך זה

צריך  למשפטים בישראל החינוך לאתיקה בפקולטותאיך פרק ד: 
 להיראות

כי התפיסה ידי -עלנעת התנגדויות לחינוך לאתיקה מּו, אחת ה3בפרק -תתכפי שציינתי ב
כצעד ראשון בשינוי, לכן, מטרה של הפקולטה למשפטים. החינוך לאתיקה אינו בגדר 

של החינוך  יומטרותמ תלפיה החינוך לאתיקה הוא אחשתפיסה זו ב תפיסה יש להחליף
פקולטה השואפת שבוגריה יהיו  100.אחרות המשפטי, לצד מטרות רבות וחשובות

______________ 

 /www.biu.ac.ilבכתובת אשר זמינה  ,אילן-מתוך רשימת הקריאה של הקורס באוניברסיטת בר 97

syllabus/y74/Syll_d99/9938001.rtf. 

 .93, בעמ' 2גוטמן, לעיל ה"ש -זר 98

 צפת, המרכז האקדמי כרמל, מכללת ספיר והמרכז האקדמי פרס. תהאקדמימכללה ה 99

ד בו  לפירוט מטרות נוספות של החינוך המשפטי ראו אורית קמיר "חינוך משפטי שתכליתו פיתוח כ   100

 (.2014) 191–190, 189יט המשפט ה מקצועי אישי: הזמנה לטיול בארץ הפלאות" יָ ח  מ  

http://www.biu.ac.il/syllabus/y74/Syll_d99/9938001.rtf
http://www.biu.ac.il/syllabus/y74/Syll_d99/9938001.rtf
http://www.biu.ac.il/syllabus/y74/Syll_d99/9938001.rtf
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חלק יכולה להרשות לעצמה לוותר על עיצוב אינה ם של המחר יאלייהדין האיד-עורכי
פרק -תתכפי שציינתי ב 101הגינות.ויושרה, אמינות  :המרכיבים החשובים של דמות זומ
ל יאלא יכול להיעשות גם בג ,תמסתיים בגיל הילדּואינו  ה, פיתוח תכונות מוסריות אל1ב
חשיבה כי על הפקולטות להבין . )אמצע שנות העשרים( הסטודנטיםרוב ו מצויים בש

לפתח שביכולתן כך  ,בעזרת החינוך לאתיקהלשכלול ניתן ש ,מוסרית היא דבר מתפתח
 ,ישקיעו בחינוך לאתיקהרק אלי אם הן יהדין האיד-של דמות עורך הולחזק תכונות אל

 כיום.שהן עושות ולא יזניחו תחום זה כפי 
המקצועית  םצריכים לעצב את זהותלמשפטים הספר -, בתידוח קרנגילדעת כותבי 

ידע בסיסי ויכולת ( 1) :הכרחייםיסודות של הסטודנטים שלהם כך שתכלול שלושה 
זהות מקצועית " – מרכיב אתי בולט( 3) ;דין-של עריכתמעשיים כישורים ( 2) ;אנליטית

לפי הדוח, מטרת החינוך המשפטי צריכה להיות  (.professional ethical identity" )אתית
 102(.practice law with integrityדין עם יושרה )-הכשרת הבוגרים לעיסוק בעריכת

עיצוב זהות מקצועית אשר מבקש להשיג יותר מעוסק בו מאמר זה שהחינוך לאתיקה 
 בחברה שבהבחברה הזקוקה לאתיקה חזקה. מודעות לאתיקה לעצב היא מטרתו  ;אתית

מחלישה ומעלימה את האתיקה חיוני שחברי הפרופסיה המכובדת המשפטיזציה תופעת 
וישמשו מודל לכלל הציבור. זו  לאתיקה חזקהמודעות  הדין יהיו בעלי-עריכתשל 

ולכן הסטודנטים למשפטים צריכים לפתח  ,הדין-השליחות החברתית החדשה של עורכי
 ,דוח קרנגיבה עוסק שדין, -כעורכיית תודעה אתלא רק  :במהלך לימודיהם תודעה אתית

 בה עוסק מאמר זה.שאלא תודעה אתית ככלל, 
ד והספר למשפטים מצליחים מא-בתישכמעט מוחלטת דעים -קיימת תמימות

מהיום  .דין"-כמו עורך" או "חשיבה ה משפטית"חשיבלסטודנטים שלהם להנחיל 
חשיבה  –דין" -הראשון ללימודים מטמיעים בקרב הסטודנטים "חשיבה של עורך

 103זכויות שבה יש מפסיד וזוכה, ניתוח משפטי לכל עמדה ועוד.-פורמלית ממוקדת
 הדין לעתיד.-הכוח הרב שיש ללימודי המשפטים בעיצוב עורכיחולק על אם כן אין 

אני מאמינה  ?"לחשוב אתיקה"גם  םו במטרה ללמדהשפעה ז מדוע לא לנצל ,אם כך
משקיעים מיקוד שהם האמץ והמן מחלק  ּוול הספר למשפטים ישקיעו-בתי שאם

 אותה מידה שלהם יקצרו  ,"חשיבה אתית" " גם בהקנייתחשיבה משפטיתבהקניית "
 .הצלחה

פתרונות לבעיה נוספת ככלל, טמון גם אחד המקצועית ו, מודעות לאתיקה ביצירת
סטודנטים בקרב מחקרים שנעשו  :משפטיםהבמהלך לימודי  אצל הסטודנטיםהמתגלה 

הברית מצביעים באופן עקבי על ירידה בתחושת האושר והרווחה -פטים בארצותלמש
(well-beingשל ),מאותם אחד ב 104שנה הראשונה ללימודיהם.בכבר  הליחמתה הם

______________ 

 .3פרק ב-לעיל תתאלי ראו ידין האידה-עורך ו שללדיון בדמות 101

 .20–1, בעמ' 62, לעיל ה"ש דוח קרנגי 102

103 Kurt M. Saunders & Linda Levine, Learning to Think Like a Lawyer, 29 U.S.F. L. REV. 

121, 122–123 (1994). 

, ולפתרונות שונים לבעיה של סטודנטים למשפטיםשת הרווחה בתחובעיה זו של פגיעה  לעלהרחבה  104
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את הסיבות לירידה התלולה בתחושת גם עורכי המחקר לבחון החליטו  105מחקרים
חו להראות כי אחד הרווחה של הסטודנטים למשפטים. בחלק נוסף של המחקר הם הצלי

 שחל אצל הסטודנטים במהלך השנה הראשונה ללימודיהםהפיחות  הגורמים הוא
ומעבר לערכים של  ,, בעיקר ערכים של טובת הכללערכים מהותיים ם שלבחשיבות

הסטודנטים בטוחים הרגישו , בתום השנה הראשונה על כך . נוסףעין-תדמית ומראית
אלא יותר  ,מטרתם כבר לא הייתה עניין והנאה לגבי מטרתם בלימודי המשפטים.פחות 

 106צות ולהרשים אחרים.ר  ל  
לדעתי, חינוך לאתיקה במסגרת לימודי המשפטים יכול לתת מענה מסוים לשינוי 

ובכך אולי למנוע את הירידה החדה בתחושת הרווחה  ,הסטודנטיםהמתרחש אצל הערכי 
ת ערך יק לסטודנטים תחושהטמעת האתיקה, יענשיפעל גם לשלהם. החינוך לאתיקה, 

שכבר טמון  ,ובכך יחזק את הערך של טובת הכלל ,עצמי גבוה כמי שתורמים לחברה
הם מתחילים את לימודיהם. באמצעות החינוך לאתיקה יבינו ר שאבסטודנטים כ
אלא לשמש מודל  ,אתיתבצורה לא רק להתנהג הוא דין -תפקידם כעורכיכי הסטודנטים 

תדמית מכובדת בעיני בעלת ם פרופסיה עיסוק בהיות ,ציבורעבור הבלהתנהגות אתית 
להוות  –החינוך לאתיקה לתלמידים ייעוד נוסף בעיסוקם העתידי יעניק הציבור. בכך 

אשר  ,שצריכים להוביל את החברה לכיוון אתיקה חזקה ההם אל .מודל להתנהגות אתית
 ,שהבאתיקה חלהמתאפיינת  ,חיונית לקיומה של חברה בריאה. החברה הישראלית

ית החדשה של פרופסיית זו יכולה להיות השליחות החברת ,לדעתיזקוקה למודל כזה. 
 לעליית קרנה בחברה בישראל. לביושת ,הדין-עריכת

מאבדים הסטודנטים שעניין בלימודים, לם להנאה והחינוך לאתיקה עתיד גם לתרו
טענה זו באופן יח להוכבאפשרותי . אין , כפי שהראה המחקר לעילבמהלך לימודיהם

אני יכולה להעיד על  ,אך כמי שמלמדת שנים רבות קורסים שונים באתיקה ,אמפירי
הנוגעות  הבניתוח דילמות אתיות שונות )לא רק כאלמוצאים למידים התשהעניין הרב 

הקשר החברתי הסתכלות על הבו בשיעורשנוצרים דין(, בדיונים המרתקים -עורכיב
 של כל דילמה כזו. הוחהעכשווי הרחב העולה מנית

 ,במאמרם העוסק בקשר שבין אושר סטודנטיאלי לחינוך משפטי ,אסלמן ובכר
תהא הפקולטות למשפטים בסוגיית אושרם של הסטודנטים התחשבות של טוענים כי 

קידום  –אני מצטרפת לטענה זו  107נכונה מבחינה עניינית וראויה מבחינה ערכית.
אחת המטרות של החינוך המשפטי. השגת מטרה זו אושרם של הסטודנטים צריך להיות 

, כפי שכן בפיתוח החינוך לאתיקה ,משתלבת עם השגת המטרה של חינוך לאתיקה

______________ 

יט  המשפטראו נופר אסלמן ושמואל בכר "אושר סטודנטיאלי וחינוך משפטי: לא בבית ספרנו?"  זו,

145 ,167–187 (2014.) 

105 Kennon M. Sheldon & Lawrence S. Krieger, Does Legal Education Have Undermining 

Effects on Law Students? Evaluating Changes in Motivation, Values, and Well-Being‚ 22 

BEHAV. SCI. & LAW 261, 275–276, 280 (2004). 

 .281שם, בעמ'  106

 .167–160, בעמ' 104אסלמן ובכר, לעיל ה"ש  107
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הואיל והחינוך לאתיקה  ,את אושרם של הסטודנטיםלמקסם יש כדי  שהסברתי לעיל,
נותן מענה לירידת הערכים החלה בקרב הסטודנטים, יוצר שליחות חברתית לפרופסיה 

 ויוצר עניין והנאה במהלך הקורסים. ,הםול
ואציע חמש דרכים להגברת  ,אעבור למבט ממוקד של החינוך לאתיקההעל -ממבט

 האחד :מקורות נישמבוססות על  להלן ההצעותלמשפטים. בפקולטות החינוך לאתיקה 
הספר למשפטים של המסלול האקדמי -סיוני שלי בביתנהוא  אחרהו ,דוח קרנגיהוא 

 ינהל.המכללה למ
א קיום קורסים בנושא הי –שהיא נדבך הכרחי אך לא יחיד  –הדרך הראשונה 

ארבעה או האתיקה במסגרת תוכנית הלימודים. כפי שציינתי בפרק הקודם, היצע של 
ונים שלה( הוא המינימום הנדרש, חמישה קורסים העוסקים באתיקה )בתכנים שונים ומגּו

 ,כךשגת המטרה של חינוך לאתיקה. תחיל בהתלמשפטים פקולטה שלדעתי, כדי 
 – קורסים בתחום הארבעיש היצע של  בו אני מלמדתשהספר למשפטים -, בביתדוגמהל

 דין ושניים באתיקה כללית.-באתיקה מקצועית של עורכי חובה-שני קורסי
לדעתי חייבים ר שאשני קורסים ל תמיוחדיש חשיבות במסגרת החינוך לאתיקה 

חובה באתיקה -קורסהאחד הוא מודי תואר ראשון במשפטים. לישל להיות בכל תוכנית 
 הספר.-יום ברובם המכריע של בתיכמזה המקובל כפול  ףהיקב ,דין-מקצועית של עורכי

אתיקה  מהיוקורס מורחב זה חייב לכלול חלק מבואי שיעסוק בשאלות מהי אתיקה 
-איהדין. -רכיהאתיקה לחברה בישראל ולפרופסיה של עו ה שלחשיבותבכן ו ,מקצועית

-קורס דין לפני שעוסקים באתיקה ככלל.-לעסוק באתיקה המקצועית של עורכיאפשר 

מטרת הוא קורס ייעודי בנושא האתיקה.  במסגרת החינוך לאתיקההאחר החשוב חובה ה
ת לחדד אהמכרעת של האתיקה לקיום החברה, היא להבין את חשיבותה הייעודי הקורס 

להבין היתרונות והחסרונות של קודים אתיים, כיר את לה, בחנה בין אתיקה למשפטהה
נבחרי ציבור, של אתיקה כגון  ,ספציפייםולבחון תחומי אתיקה  מהו חינוך לאתיקה

 אתיקה בעסקים.שופטים ושל אתיקה 
כני אתיקה ולוב תידרך שנייה להגברת החינוך לאתיקה, במובנה במאמר זה, היא ש

באתיקה ניתן לשלב בחלק מהשיעורים תכנים  גם בקורס שאינו עוסק. רבים קורסיםב
גישה המשלבת את תחום האתיקה המקצועית בלימודי המשפטים העוסקים באתיקה. 

 הברית. גישה זו נקראת-ספר רבים למשפטים בארצות-לכל אורכם ורוחבם פועלת בבתי
במקום  – ספר הפועלים לפי גישה זו-בבתי 108(.pervasive ethics) "אתיקה מתפשטת"

החובה לפחות שתי -בכל קורסי ותנכלל –ו ילעהחובה באתיקה מקצועית או נוסף -סקור
-שעות לימוד של סוגיות באתיקה מקצועית המתאימות לנושא הקורס. המורים בקורס

מותאם לענפי שעומד חומר רב  אך לרשותם ,החובה אינה חוקרים בתחום האתיקה
צורך שהופקו במיוחד ל עים, פסיקה ואף קטדוגמההכולל מקרים ל ,המשפט השונים

______________ 

 ‚DEBORAH L. RHODEפיתחה את התחום: ידי מי ש-הספר המקיף שנכתב עלראו את  108

PROFESSIONAL RESPONSIBILITY: ETHICS BY THE PERVASIVE METHOD (1998) להרחבה על .

בשנת שהוצא  LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMSהעת -כתב( של 3)58הגישה ראו גיליון 

 בעקבות סימפוזיון מיוחד שעסק בגישה )ובביקורת עליה(. 1995
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ספר -וכי בתי ,דוגישה זו מקובלת ומוערכת מאכי ין יצמ דוח קרנגי הקרנה בשיעורים.
הם פועלים לפי גישה זו כי פני מחברי הדוח לציינו  הברית-רבים למשפטים בארצות
עימם שוחחו ש, רבים מהסטודנטים למשפטים על כך נוסף 109לפחות במידה מסוימת.

העיסוק בנושאים אתיים במסגרת הקורסים הרגילים היה בעל כי ישו מחברי הדוח הרג
 110הביעו רצון לעסוק בכך אף יותר.ו ,ערך רב

דין, כפי -אך לא רק לגבי אתיקה מקצועית של עורכי ,אני מבקשת לאמץ דרך זו
בקורס לדוגמה,  ,כךכני אתיקה רחבים יותר. ותגבי לגם הברית, אלא -שנעשה בארצות

יש לדון  ,נבחרי ציבור שהועמדו לדיןבדין הנוגעים -בפסקיעוסקים כאשר  ,בדיני עונשין
בשאלה אם ההחלטה לא להעמיד לדין בגלל חוסר בראיות ו/או זיכוי מחמת הספק 

המטרה היא שהסטודנטים יבינו שנבחר הציבור יכול להמשיך לכהן בתפקידו.  פירושם
לעסוק בשאלות להמשיך  על הציבורכי ו ,המשפט מכריע בשאלות המשפטיות-ביתכי 

אינו ראוי לכהן כנבחר שיתכן יה מחמת הספק ּככך שגם מי שזּו ,האתיות שהעלה המקרה
הקו לעמוד על  112בשיעור זה יש מקום להסביר מהי אתיקה של נבחרי ציבור, 111ציבור.

בין ר לקשר שבין אתיקה של נבחרי ציבוולדון בהמפריד בינה לבין אחריות פלילית, 
 113.שלטונית של שחיתות תופעהוהטית בישראל תרבות הפוליה

במסגרת הדיון בתכליות החברה העסקית לפי  ,בקורס בדיני תאגידיםבאופן דומה, 
אם מטרת החברה היא רק בשאלות ניתן לדון , 1999-התשנ"ט ,לחוק החברות 11סעיף 

מה  –ואם כן  ,יש לה גם אחריות חברתיתמא עבור בעלי המניות או שבלמקסם רווחים 
בשיעורים  114וכיצד עליו לפעול כדי לממשה. ,כוללתהאחריות החברתית של תאגיד 

 115אישי כבסיסם החברתי של דיני חוזים.-הביןבדיני חוזים חשוב לדבר על רעיון האמון 
ומתן במשפט הישראלי, המעוגנת -הלב במשא-באותו קורס, כאשר עוסקים בחובת תום

יש כר נרחב לדיון בשאלה מהי , 1973-גהתשל" )חלק כללי(, לחוק החוזים 12בסעיף 
אך אינה ראויה מבחינה אתית. בשיעור זה  12התנהגות שאינה מהווה הפרה של סעיף 

 חוזהלכריתת ומתן -כאשר הם יהיו צד למשאשל הסטודנטים ניתן לדבר על התנהגותם 
לדעתי, אם בכל קורס ידונו האם רק החוק ינחה את החלטתם או שמא גם האתיקה?  –

ידונו גם בקשר שבין הנורמה כך ותוך כדי  ,של אתיקה מרכזית בסוגיהלפחות אחת  פעם
הנורמה האתית לקיומה של  ה שלבחשיבותוהמשפטית לנורמה האתית באותו מקרה 

הנלמדים דיון אחד כזה )מעמיק, כמובן( כפול מספר הקורסים די ב. דיינו – החברה
לקיומה חשובה ו עד כמה האתיקה יבינו ויפנימשהסטודנטים להבטיח במהלך התואר 

 של החברה.
______________ 

 .151, בעמ' 62לעיל ה"ש , דוח קרנגי 109

 .152שם, בעמ'  110

 326–315: אחריות ציבורית ואחריות משפטית, בפרט עמ' 11פרק  משפט ותרבותמנחם מאוטנר  111

(2008.) 

 (.1987) 250, 250יז משפטים יצחק זמיר "אתיקה בפוליטיקה"  112

 (.2008) 180–178 תולדותיו של מושג שנוי במחלוקת –כרך א טית שחיתות פולי נבות דורון 113

 (.2007) 436–427 המהפכה החברתית במשפט העסקיעלי בוקשפן  114

 .209–179שם, בעמ'  115
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הקליניקות המשפטיות הפועלות דרך שלישית להגברת החינוך לאתיקה עוברת דרך 
חלק מרכזי בחינוך המשפטי הפכו לנכבר ר שא ,הספר למשפטים-במסגרת כל בתי

דין -כעורכי של הסטודנטים עיצוב דמותםעל בישראל הקליניקות  ן שלהשפעתבישראל. 
 על עיצוב האתיקה המקצועית של הסטודנטים ןהשפעתאך  116היטב, ידועה חברתיים

הברית מדגישים את חשיבותן והצלחתן של -. מאמרים שנכתבו בארצותידועה פחות
העבודה  117האתיקה המקצועית.של  ההקנילהקליניקות המשפטיות ככלי ללימוד ו

איתן להתמודד  יםהם חייבששלל דילמות אתיות  הסטודנטיםבקליניקות מציבה בפני 
הן מודעות לאתיקה כר נרחב להטמעת מהווה היא ך כוב ,כחלק מהטיפול במקרה

הברית מסמך הדרישות החדש של -בארצות כאזרחים.והן לקוח המייצגים דין -כעורכי
מחייב  ההספר למשפטים המבקשים את אישור-מבתי תהאמריקאיהדין -לשכת עורכי

. קורס כזה יכול להיות "למידה בהתנסות"ס של יחידות קור 6שכל סטודנט יסיים לפחות 
ובלבד שהקליניקה תשלב דוקטרינה, תיאוריה, מיומנויות ואתיקה  ,קליניקה משפטית

 118מקצועית.
סגל כי מציין  דוח קרנגיאישית.  דוגמהמתן  דרך רביעית של חינוך לאתיקה היא

לסגל יש לו י וכ ,טים מודל להתנהגות ראויה ולערכיםעבור הסטודנבוה ההוראה מהו
שתבוא לידי הסטודנטים אחריות אתית וחברתית אצל ההוראה הזדמנויות רבות לעורר 

סגל ההוראה מודל מרחיבה ורואה באני  119דין.-במסגרת עיסוקם העתידי כעורכיביטוי 
שבו כמה הזדמנויות יש למרצה להפגין התנהגות אתית ובכך ח  להתנהגות אתית ראויה. 

מוכן היטב לשיעורים, להגיע  לא לאחר –נטים שלו עבור הסטודבלשמש מודל 
מבחנים הוגנים, לכתוב פניות הסטודנטים במועד ובשפה ראויה,  לעלהרצאות, להשיב 

ערעורים על לבדוק החזרת המבחנים,  יעל הוראות התקנון בנוגע למועדלהקפיד 
 ועוד. קושיהחווים וקשוב לסטודנטים  תי, להיות אמפהמבחנים בצורה עניינית

החינוך לאתיקה היא יצירת סביבת לקדם את הדרך החמישית והמורכבת ביותר 
הספר -, בתידוח קרנגילפי  לימודים השומרת על נורמות אתיות בזמן הלימודים.

יוכלו לפתח את הם  ןבהשלמשפטים צריכים להציע לסטודנטים כמה שיותר התנסויות 
אלא גם את הנעשה  ,מר הלימודכוללות לא רק את חו היכולתם המוסרית. התנסויות אל

 120בקמפוס. ותהאווירה והתרבות המוסרית השוררוכן את בשיעורים, 

______________ 

 ,הדין לעתיד-ציבורית של עורכיה-החברתית םהפקולטה למשפטים בעיצוב מחויבות ה שללתפקיד 116

או נטע זיו "חינוך משפטי ואחריות חברתית: על הזיקה ר ,חשיבות החינוך הקליני בהשגת מטרה זולו

 (.2001) 403–396, 385כה עיוני משפט בין הפקולטה למשפטים והקהילה שהיא מצויה בה" 

 Thomas L. Shaffer‚ On Teaching Legal Ethics with Stories About Clients‚ 39ראו, למשל:  117

WM. & MARY L. REV. 421 (1998); James E. Moliterno‚ Practice Setting as an Organizing 

Theme for a Law and Ethics of Lawyering Curriculum‚ 39 WM. & MARY L. REV. 393 
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ידי הפעלת קוד -סיוני, הדרך הטובה ביותר ליצור סביבה כזו ולשמר אותה היא עלמנ
לווה שיחובה מתוקשב -וטמע במסגרת קורסוי הספר למשפטים-במסגרת ביתשיחול אתי 

את נורמות זה יקבע קוד אתי שנות הלימוד לתואר. משלוש את הסטודנט בכל אחת 
סטודנטים, מרצי פנים, מרצי חוץ,  –הספר -ההתנהגות הראויות לכל חבר בבית

אתי  קודשבה  השביעיתהיא השנה  זהלי וסגל הספרייה. שנת תשע"נמ  מתרגלים, סגל 
פרויקט שהקמתי  – שאני מלמדת בוהספר למשפטים -בביתוטמע מומופעל כאמור 

הקוד כי לקבוע שהצטבר אפשר בהחלט ניסיון סמך ה-עלאני עומדת בראשו. ר אשו
כמו זו מצליח ליצור סביבת לימודים השומרת על נורמות אתיות בזמן הלימודים, 

 ,יותר מכך: הקוד האתיאף הקוד האתי משיג כי התברר עוד לעיל.  דוח קרנגיבשתוארה 
כיצד היא מראה לו  ;מהי אתיקה ותומלמד א ,המלווה את הסטודנט בכל שנות לימודיו

את מרכזיותה ותרומתה לחיי ממחיש לו ובעיקר  ;מעולם המשפטלהבדיל  ,פועלת
 ,יום של כולנו. במובן זה הקוד האתי אינו רק אמצעי ליצירת סביבת לימודים אתיתהיומ

 אלא גם אמצעי לפיתוח המודעות לאתיקה.

 כוםיס

 הםל המוסדות להשכלה גבוהה. דווקא התעוררות האתיקה בחברה הישראלית פסחה ע
אינם מחנכים לאתיקה.  –א הדרך העיקרית להטמעת אתיקה ישה ,שעוסקים בחינוך –

נתיב זה בחינוך לאתיקה.  –הספר למשפטים ללכת בנתיב חדש -לבתיקורא המאמר לכן 
דין. -הספר למשפטים בישראל הוראת אתיקה מקצועית של עורכי-כבר קיימת בכל בתי

של  שהסברתי במאמר, החינוך לאתיקה רחב יותר מהחינוך לאתיקה מקצועיתאך כפי 
 דין.-עורכי

מסגרת שבכדי  ,אצל הסטודנטיםמודעות לאתיקה החינוך לאתיקה מטרתו ליצור 
קבלת החלטות כיצד האתיקה לכלי מרכזי בתיהפך צועית, התנהגותם, האישית והמק

במה היא נבדלת מעולם ו הבותמבין את חשימודעות לאתיקה סטודנט בעל  להתנהג.
די בכך כי אין הוא מבין  יום שלו.היומויודע ליישם את האתיקה בחיי  ,המשפט

וכי התנהגות  ,אלא עליה להיות גם בהתאם לאתיקה ,שהתנהגות תהיה בהתאם לחוק
ת היא התנהגות שיש להוקיע ולפסול. שלא נאסרה בחוק אך אינה ראויה מבחינה אתי

הקושי אנו צריכים להתמודד עם כך שאין  ,מדובר בחינוך לערכיםכי אין ניתן לראות 
 יהיו סובייקטיביים או נתונים במחלוקת.שיכול ר שא ,הטמון בחינוך לערכים

הואיל בעת לימודיהם, מצויים הסטודנטים רוב בו שניתן לחנך לאתיקה גם בגיל 
קרב ת גם בלרמות הגבוהו הואפשר להמשיך לפתח ,היא דבר נלמדוהתפתחות מוסרית 

כאשר מופעלות  ,גילאים הבוגריםקרב הב דווקאכי מחקרים מראים  .לאים בוגריםיג
 שהוצגו מחקרים התקדמות משמעותית. תושגמ, המוסריתכניות לפיתוח החשיבה ות

התפתחות המצליחים להגיע לרמות הגבוהות של אינם הדין -עורכירוב כי מעידים 
הם כך ש ,מעת האתיקה בקרב הסטודנטיםהטידי יא למוסרית. חינוך לאתיקה המבה
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הוכחה לכך ניתנה מצערת זו.  יכול לתקן עובדהם, המו אתיקה גם לאחר סיום לימודיׂשי  י  
סיפק הוכחות אמפיריות לשיפור ר שא ,הברית-בארצותשנערך במחקר ראשוני מסוגו 

ם בחשיבה המוסרית ובזהות המוסרית של סטודנטים הודות לתוכנית לימודישחל ניכר 
תחן מטרהלששמה לה   121.לפ 

מטרה של הפקולטות למשפטים הואיל והתנהגות אתית צריך להיות חינוך לאתיקה 
פקולטה כל אשר דמות  –אלי יהדין האיד-של עורך מהווה רכיב מרכזי בדמותו

פקולטה למשפטים השואפת אין לי ספק ש הנחיל לבוגריה.רצות ללאמורה למשפטים 
דין מצוינים -להיות עורכישיאפשרו להם טובים ביותר להעניק לבוגריה את הכלים ה

 יכולה להרשות לעצמה לוותר על החינוך לאתיקה.אינה 
למשפטים בפקולטות  כמעט קייםמתאינו החינוך לאתיקה כי המאמר הראה 

מדובר אין . םשכן החינוך לאתיקה אינו בשמי ,. אני רואה בכך החמצה גדולהבישראל
חינוך לאתיקה, חמש הדרכים להגשמת האבים רבים. המצריכה מש במשימה מורכבת

 למשפטיםבפקולטות  שחלקן כבר קיימות ,אפשרויותכמה , כללו הרביעישהצגתי בפרק 
יש בידם כי הספר למשפטים להבין -על בתימתועלות לטובת החינוך לאתיקה. אינן אך 

ה ובכך לתרום לחבר ,של הסטודנטיםלפתח את המודעות לאתיקה יקרה  הזדמנות
 הדין ובעיקר לסטודנטים עצמם.-בישראל, לפרופסיה של עורכי

הבין, כבר מימיה הראשונים ר שא ,גוריון-אבקש לסיים מאמר זה בדבריו של דוד בן
תשתית בנייתה ובחיזוקה של ההדין ב-של המדינה, את תפקידם החשוב של עורכי

 :1954הדברים שכתב במכתב בשנת  הערכית של המדינה. אלה-המשפטית

תהיה גורם חשוב בישראל הדין -"רמתם המוסרית והאינטלקטואלית של עורכי
דין שונה -בעיצוב המשטר המשפטי וההכרה המשפטית בתוכנו. מקצוע עורך

 הדין אינו כבול למלאכה אחת-. עורךומהממקצוע המהנדס, הרופא, המורה וכד
ני החברה, יענידו בכל ויד כל בו. הוא בא במגע עם כל חוגי הציבור ועם כל  –

הדין, שיחו והתנהגותו, יחסו -והליכותיו של עורך ,המשק, המדינה והמוסר
דמותו המשפטית  ,קובעים לא במעט –ומעמדו, כשרו המשפטי והמוסרי 

 122".והמוסרית של הציבור
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