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  הקדמה: חלק ראשו�

  מטרה והיק�

 ושאינ ,ליצור קוד של עקרונות אתיקה המיועדי� ספציפית לקרימינולוגי� קליניי�מטרת מסמ� זה הינה 

או /ו) או קלינאי באשר הוא/החלי� על כל מטפל ו(קה של מקצועות הטיפול עומד בסתירה לחוקי האתי

על קרימינולוגי� החלה אתית  מפרט את טיבה ואופייה של פרקטיקה מקצועיתקוד ה. לחוקי מדינת ישראל

 י�השונ י�לתחו� ולהעלות קווי יסוד בהתנהגות אתית במסגרות העיסוק, להבהירהמטרה היא . קליניי�

 בכל מקרה של. תחו� של קרימינולוגיה קלינית�כל תחו� או תתב, באשר ה� וגי� קליניי�של קרימינול

חוקי המדינה ה� שיקבעו את , סתירה בי� העקרונות המובאי� במסמ� זה לבי� חוקי מדינת ישראל

  .התנהלותו של הקרימינולוג הקליני

  

  : מונחי� והגדרות

של הקרימינולוגי� הקליניי�  המייצגגו� האר ההינ בישראללקרימינולוגי� קליניי� האגודה  .1

ייצוג וקידו� : ה� תותחומי פעילו. תלוי�הפועל כארגו� מקצועי בלתי, ")האיגוד: "להל�(בישראל 

 ;1פנקס הקרימינולוגי� הקליניי� בישראלברישו�  ;סקטור הקרימינולוגי� הקליניי� בישראל

שכר , יבוריי� בנוגע לסוגיות כגו� חקיקהייצוג בפני גורמי� צ ;נטיותבבניית תוכניות אקדמיות רל

שמירה על אתיקה מקצועית בעבודת הקרימינולוגי� הקליניי� כמו  ;ומעמד הקרימינולוג הקליני

 ;נטיות לתחו� הקרימינולוגיה הקליניתבאיתור משרות רל ;וג� שמירה על זכויות החברי� ב

  .כנסי� וסדנאות מקצועיי�, בניית ימי עיו�

המופיע , תקנו�כפי שמוגדר ב, שיוצגו בהמש� מתייחסי� לעוסקי� במלאכה עקרונות האתיקה .2

    :בכתובת, אתר האינטרנט של האיגודב

il.asp?detail_id=364554http://www.criminology.co.il/site/detail/detail/detailDeta 

על קרימינולוגי� שאינ� קרימינולוגי�  חלי�אינ� , העקרונות האתיי� המופיעי� במסמ� זה

  .כהגדרת� בתקנו� האגודהקליניי� 

על  וחלי�, חבר באיגוד, מחייבי� כל קרימינולוג קליניהעקרונות האתיי� המופיעי� במסמ� זה  .3

מי שהגיע  :בל שירות בסעי' זהמק; "קבל שירותמ"התקשרות של קרימינולוג קליני ע�  כל

בי� א� הגיע (הערכת מסוכנות או אבחו� , ייעו), לופיט לקרימינולוג קליני או הופנה אליו לצור�

חולי� �סוהר ובי� א� בבית�בי� א� בבית, בי� א� בקהילה, בי� א� בהתניה שיפוטית, מרצונו

ההגדרה מתייחסת , כמו כ�. קליניתערבות מבקשי� בעבורו התשוכל מי שמבקש או  )פסיכיאטרי

  .ולסטודנט של מודר� מקבל שירותל, למודר�
  

  

  

  

  

                                                 
באמצעות , ידי האגודה לקרימינולוגי� קליניי��שהוק� על, מאגר אנשי מקצוע �" פנקס הקרימינולוגי� הקליניי�" 1

, קרימינולוגי� קליניי� מומחי�, מדריכי��ימינולוגי� קליניי� מומחי�המועצה ובו נכללי� בצורה דיפרנציאלית קר
 .קרימינולוגי� קליניי� טר� מומחיות וקרימינולוגי� קליניי� שאינ� מומחי�
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  שימוש בתקנו� האתיקה

ב אחר שינויי� ויעק, ויפעל להפצת� במסגרת תפקידי, יכיר את כללי האתיקהקרימינולוג הקליני ה

  .המקצועית ופיה� בכל תחומי עבודת�ויפעל על בה�ועדכוני� 

ע� ועדת האתיקה  יש להתייע), או להפרתו, ספק באשר לתחולה של כלל מכללי האתיקהבכל מקרה של  

   .באשר להתנהגות האתית הראויה האגודהשל 

הוא  חוסר שיתו' פעולה. לפניותיה הפעולה ע� הליכי ועדת האתיקה וייענ' ישתהקרימינולוג הקליני 

  .הפרה אתיתמהווה  כשלעצמו

  

  כללי האתיקה: חלק שני

 ויושרהאחריות 

באופ� ההול� את ) הערכה וטיפול, כגו� אבחו�(הקרימינולוג הקליני מחויב לספק שירותי�  .1

מצופה ממנו לשאת באחריות על התנהלותו המקצועית . הסטנדרטי� הגבוהי� ביותר של המקצוע

  .  ועל התנהלות� המקצועית של הכפופי� לו או הנמצאי� תחת הדרכתו

כמו ג� בתוצרי� , יח שהשימוש הנעשה בשירותי� שהוא מספקלהבט ידאגהקרימינולוג הקליני  .2

  .תקנו� זהעקרונות המופיעי� בובהתא� ל אחראי ,של שירותי� אלו יהיה הוג�

, ונתוני, וצרכי, ורגשותי ,ותכונותי, ונטיותי, ואמונותי ,וערכיעל הקרימינולוג הקליני להכיר בכ� ש .3

בהתא� . המקצועית ולפגוע ביעילותעלולי�  �שלו יחסיו וקונפליקטי� אישיי� �מערכות, ומגבלותי

סכנה של פגיעה במקצועיות  יזההובמידה . עליו לנסות ולוודא כי הללו לא יפגעו בעבודתו, לכ�

, להשעות את עצמועליו , ת� שירותבמ החלבמידה וכבר ; ממת� שירותעליו להימנע  ,עבודתו

 .במקרה לאיש מקצוע אחר ולהפנות את הטיפול להסביר למקבל השירות את הבעיה 

להיצמד ו לחתור לאובייקטיביות, המקצועיות והכנות, היושר קרונותעל הקרימינולוג הקליני לדבוק בע .4

 .בעת מת� שירות הללולעקרונות 

ע�  ובעבודת. אד�� חברתיי� בי� בני�מודע להבדלי� אישיי� ותרבותיי� היהיהקרימינולוג הקליני  .5

לאפיוני� ולצרכי�  וככל האפשר את שיטות עבודת �יתאי ל"הנ, מרקעי� שוני� אוכלוסיות

 . כל אד� המיוחדי� של

  

 כשירות

תרגול ולימוד הולמי� , מיומנות, הקרימינולוג הקליני יספק שירותי� בתחומי� בה� רכש ידע .1

, ההסמכה, לא יפעל  ללא ההכרה, במקרי� בה� תחו� העיסוק דורש רישוי או הכרת מעמד. בלבד

ספציפית  קליניתהחסר מיומנות לביצוע התערבות קרימינולוג קליני . נוי הנדרשהתעודה או המי

בה� אי� סטנדרטי� , בתחומי� מקצועיי�. לאיש מקצוע מתאי� מקבל השירות את היפנ, נדרשת

  . להבינ� וליישמ�, ללמד�מנת �צעדי� אחראיי� עלהקרימינולוג הקליני  טוינק, מוכרי� להכשרה

עליו , לצור� כ�. המקצועית ומיומנותאת לשמר מנת �עלט מאמצי� ונקי לעל הקרימינולוג הקלינ .2

חוקי� הנוגעי� בבכללי האתיקה ו להתעדכ�, ובמידע מקצועי ומדעי בתחו� פעילות �תעדכהל

 .המקצועיי� ועל ידע זה בכל תחומי עיסוק להסתמ�המקצועית ו ולעבודת
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 : התנהלות בהליכי� משפטיי� .3

את הסטנדרטי� , ברמה בסיסית וסבירה, אחראי לדעת ולהבי�הקרימינולוג הקליני יהיה   .א

 .כמומחה בהליכי� משפטיי�החלי� עליו  המשפטיי� והמקצועיי� 

הקרימינולוג הקליני יכיר את הזכויות האזרחיות של הצדדי� בהליכי� המשפטיי� בה�   .ב

 או יאיי�/משתת' כמומחה וינהל את התנהגותו המקצועית באופ� כזה שלא יצמצ� את ו

 .על זכויות אלה

או נקרא , משפט�דעת או תצהיר לבית�במקרה בו הקרימינולוג הקליני נדרש להגיש חוות  .ג

או /כישוריו המקצועיי� ו/מחויב להציג את גבולות יכולותיוהוא , משפט�למת� עדות בבית

ואת ) הכשרה והשכלה, תרגול, מיומנות, ידע, כגו�(את הרקע העובדתי , האקדמיי�

למעט א� הוא פועל מתוק' מינוי , רקע זה לכישוריו כמומחה בנושא הנדו�הרלבנטיות של 

 .בחוקמפורט ה, המכשירי� אותו לעסוק בתחו� ייחודי, יקוקחשהוגדרו ב והסמכה

ויציג  המקצועיות וועל הסמכת ותעודות המעידות על הכשרתהקרימינולוג הקליני יחזיק   .ד

   . פי דרישת מקבל השירות או בא כוחו�אות� על

  

  הדרכה

תקל בבעיה נהוא ו, ואינו מקבל הדרכה קבועהבמידה . קרימינולוג קליני ישא' לעבוד בכפו' להדרכה .1

 .יתייע) ע� עמית או ע� מדרי� מהתחו� הרלבנטי, או נפשית הקשורה למקרה ספציפי/מקצועית ו

 בהדרכה ובהשתלמות למתמחי�, ית� עזרה וגיבוי מרביי� בעבודהימדרי� �קרימינולוג קליני .2

 . או האדמיניסטרטיבי/ולסטודנטי� העובדי� תחת פיקוחו המקצועי ו

 .ידאג להבהרת גבולות האחריות הקשורי� להדרכה, קרימינולוג קליני המדרי� אנשי מקצוע .3

 �מבלי שהמודר, תחת הדרכתומי שנמצא דעת מקצועית על �קרימינולוג קליני לא ימסור חוות .4

 .קרא את חוות הדעת טר� מסירתה לאחר

  

 מקבל השירות  ע�היחסי� 
ערכתמ

שירות הסברי� אודות הל מקבל השירות בכל הנוגעמובנת להבשפה  שתמשיקרימינולוג הקליני ה .1

הקרימינולוג הקליני יספק . או למסקנות שהסיק לגביו/ו ולכללי� ולנהלי� הכרוכי� ב, הנית�

 .מידע זה באופ� ההול� את הסטנדרטי� המקצועיי� והמשפטיי�

 קוד�העי' ל השירות אינו שולט בעברית ברמה המאפשרת הבנת ההסבר כאמור בסבמידה ומקב .2

ידאג הקרימינולוג הקליני להסתייע במתורגמ�  ,של מקבל השירות הא�� והקרימינולוג אינו שולט בשפת

). השולט בעברית ובשפה המדוברת של מקבל השירותטיפולי מתורגמ� מקצועי או איש מקצוע , דהיינו(

 .ידאג שאלו יהיו בשפתו של מקבל השירות, השירות כרו� בהעברת שאלוני�במידה ומת� 

על הקרימינולוג הקליני ליידע , כוחו�מהל� ייעו) מקצועי ראשוני ע� מקבל השירות או ע� באב .3

. כוחו באשר לגורמי� העשויי� להשפיע על החלטתו לקבל את השירות�את אותו אד� או את בא

 :גורמי� אלה כוללי�

 .התשלו� לשירותי� המקצועיי� הצפויי� ס� ואופ�  .א
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העלולות להוביל  , יחסי� מקצועיות או אישיות קודמות ונוכחיות�מחויבויות ומערכות, פעולות  .ב

 .לניגוד אינטרסי�

 .תחומי הכישורי� המקצועיי� של הקרימינולוג הקליני וגבולותיה�  .ג

תשלומי� מותני 'על בסיס  קרימינולוג קליני לא יספק שירותי� מקצועיי� לצדדי� בהלי� משפטי .4

 ).Contingency fees(' תוצאות

 Fee for( פרטי קרימינולוג קליני המרוויח חלק נכבד מהכנסתו באמצעות תשלו� בעבור שרות .5

service ( יעשה כמיטב יכולתו להציע חלק מסוי� משירותיו המקצועיי� ללא תשלו�)Pro bono (

ציבורי או רווחת הלקוח עלולי� להיפגע בשל או יפחית את בסיס השכר א� וכאשר האינטרס ה

 .מחסור במקורות פיננסיי�

על הקרימינולוג , קבלת השירותהעלול להשפיע על המש� במידה ומקבל השירות ייקלע לקושי כלכלי  .6

 .פתרונות אפשריי�במציאת , ככל הנית�, לסייע לובהקד� האפשרי ו ימוכ� עבלדו� הקליני 

. הווה הדבר הפרת חוזהי, שקיבל כמוסכ� בעבור השירותי� במידה ומקבל השירות לא ישל� .7

כדי לגבות את  ,לרבות אמצעי� משפטיי�, לנקוט אמצעי� רשאי הקרימינולוג הקליניבמקרה כזה 

 .תקנו� האתיקהאינה מהווה הפרה של  ,נקיטת אמצעי� כאלה לאחר אזהרה .שכרו

יחסי� כפולות ע� צדדי� בהלי� �ותקרימינולוג קליני יזהה ניגוד אינטרסי� פוטנציאלי במערכ .8

 :המשפטי ויחתור למזעור השפעת�

, כוח� בהלי� המשפטי�קרימינולוג קליני יימנע מלספק שירותי� מקצועיי� לצדדי� או באי  .א

 .או מקצועיות/יחסי� אישיות ו�שעימ� הוא חולק מערכות

הליכי� משפטיי� אשר יש בה כדי להשפיע על התוצאה ב, דעת�קרימינולוג קליני לא יית� חוות  .ב

אי� . שלוש שני� מאז סיו� הטיפולאלא א� חלפו לפחות  ,אודות אד� בו טיפל בעבר, מכל סוג

 .אלא א� הדבר נאסר בחוק, דעת�מניעה כי יטפל באד� אודותיו כתב בעבר חוות

 הקרימינולוג הקליניאך , ח על טיפול"דוניתן להעביר . ד"סיכום טיפול או סטאטוס אינם נחשבים כחוו  .ג

 .ד של מומחה ניטרלי"שלא מדובר בחוויבהיר 

 . התקשרות מקצועית לש� קבלת טובות הנאה רימינולוג קליני לא ינצלק .9

 .מקבל שירותהמלצות מקרימינולוג קליני לא יבקש  .10

קרימינולוג קליני מחויב ליידע את מקבל השירות באשר לזכויותיו החוקיות בכל הנוגע לשירות  .11

 .שירותיוכל תוצר של בלשימוש האפשרי ו� לבוא להליכי� העתידי, המבוקש

קליני הסכמה הקרימינולוג יקבל ה, נית� בעקבות יוזמתו של מקבל השירותהשירות שבמידה   .א

במידה ומקבל השירות אינו  .טר� יחל במת� שירותיו ואו מבא כוח, מדעת ממקבל השירות

לשיטות ולשימוש הצפוי , לאחר שעודכ� באופ� מלא בנוגע למטרות(מעוניי� להמשי� בתהלי� 

יחדל הקרימינולוג הקליני מלספק את השירות עד לקבלת הסכמה , )במת� השירות המבוקש

  .מדעת ויחזיר ללקוח את הכס' ששיל� עבור שירותיו

לפי דרישת החוק או לפי ) דעת או עדות מומחה�חוות(מספק שירות במידה וקרימינולוג קליני   .ב

את סירובו  הקרימינולוג הקליני לקבלישתדל , ב להיבדקמסרומקבל השירות  משפט�צו בית

 .הדעת או בעדות המתבקשת�בכתב ויציי� את עובדת הסירוב בחוות
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כיוונית וכ� נוכחותו של אד� נוס' בעת מת� �או צפייה במראה חד/או צילו� ו/הקלטה ו  .ג

דבר אלא א� כ� ה, באי כוחואו , ת מקבל השירותרק לאחר השגת הסכמ אפשרוית ,השירות

 .על פי צו בית משפט חויבמ

הקרימינולוג , במצבי� בה� למקבל השירות אי� יכולת לספק הסכמה מדעת לשירות המבוקש  .ד

בטיבו ) וכדומה, אפוטרופוס, השירות�בא כוחו של מקבל(הקליני יעדכ� את הגור� הרלבנטי 

ירות או במידה וגור� זה מתנגד למת� הש. טר� יחל בעבודתו, ובאופיו של השירות הצפוי

פי �לרש עהשירות נדשבמידה  ;לא יספק את השירותהקרימינולוג הקליני , להלי� הכרו� בו

הקרימינולוג ישתדל , לבדיקהמסרב כוחו של מקבל השירות �ובא משפט�פי צו בית�לעחוק או 

 .הדעת או בעדות המתבקשת� בכתב ויציי� את עובדת הסירוב בחוותאת סירובו  הקליני לקבל

יש לקבל  �או גרושי� י�פרוד, מסוכסכי� ושהורימקבל השירות הינו קטי�  במצבי� בה�  .ה

ואי� אפשרות ליצור במידה  .מת� השירותפה את הסכמת שני ההורי� ל�בכתב או בעל ,מראש

יש לפנות ליוע) המשפטי של המוסד שבמסגרתו נית� , או ע� שניה� קשר ע� אחד ההורי�

 . השירות או ליוע) המשפטי של האיגוד

מבלי , )שמתבצע תו� כדי מת� השירות(א ישתמש קרימינולוג קליני בתוצרי שירותיו לצרכי מחקר ל .12

לאחר קבלת , במידה והקרימינולוג הקליני עור� מחקר כזה. לקבל הסכמה מדעת ממקבל השירות

 .יוודא כי טיב השירות הנית� למקבל השירות לא ייפג� כתוצאה מעריכת המחקר, הסכמה מדעת

שלא הוסכ� , למטרות אחרות ,שנת�לא ישתמש בתוצאות שירות  קרימינולוג קליני ,מעבר לכ� .13

, ידי מקבל השירות או בא כוחו�בלי כתב ויתור מפורש המתיר לו לעשות כ� על, עליה� מלכתחילה

   .פי חוק� אלא א� הוא מחויב לעשות זאת על

 לו יסייע, )לוג הקליניהקרימינו: קרי(נות� השירות מחליט להחלי' את  מקבל שירותשבמידה  .14

 .באיתור איש מקצוע חלופי, ככל האפשר, קרימינולוג הקליניה

 תתגלה סתירה בי� הסטנדרטי� המקצועיי� של הקרימינולוג הקליני לבי� דרישות החוקשבמידה  .15

�הוראת בית או פי הנחיות החוק�הקרימינולוג הקליני מחויב לפעול על ,המשפט�הוראת בית או

יפנה לקבלת ייעו) , פי החוק�לפעול על מונעי� ממנו , הכללי� האתיי�ש ,סבורהוא א�  . המשפט

 .המשפט�משפטי ויודיע על כ� לבית

במידה ונציג המשטרה מורה לקרימינולוג קליני לפעול בניגוד לכללי אתיקה או לסטנדרטי�   .16

 .פטיויפנה לקבלת ייעו) מש הקרימינולוג הקליני יתעד זאת, או בניגוד לחוק, מקצועיי�

 לפי שיקול דעתו המקצועי  אשר ברור בצורה סבירהמת� שירות מקצועי כ �יסיי קרימינולוג קליני  .17

כאשר הסתיי�  , מנהתועלת מ מקבל השירותאשר אי� לכ, שירותאינו זקוק עוד למקבל השירות ש

אלא א� מת�  – או בגלל מגבלות כספיות, ביקש להפסיקמקבל השירות כאשר  ,החוזה ביניה�

במקרי� כאלו ידווח הקרימינולוג לגור�  .רות נית� על פי חוק או על פי הוראה של בית משפטהשי

   . הרלוונטי ובמגביל יפנה לקבלת ייעו) משפטי

כגו� , או בהפסקה זמנית, כאמור בסעי' הקוד�( מסיבה כל שהיא לפני הפסקת הקשר המקצועי .18

קרימינולוג הקליני ע� ידו� ה, רותמקבל השילמעט א� הדבר נמנע עקב התנהגות , )עקב חופשה

על , הקרימינולוג הקליני ,האפשר במידת. קבלת השירותמשמעות סיו� מקבל השירות על אודות 

או יציע לו אנשי מקצוע /ייעו) מתאי� לפני הסיו� ו מקבל השירות יספק ל, פי שיקול דעתו

   .שירותחליפיי� למת� ה
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צור� בהתערבות נוספת או ונוצר , לקוח במסגרת ציבורית� שירות להנותקרימינולוג קליני   .19

ספק למסגרת מתאימה ולא יה את מקבל השירות יפנ, הניתנת מחו) למסגרת הציבורית, משלימה

ו במסגרת הציבורית אישור מיוחד של הממוני� עליב, אלא במקרי� חריגי�, ובעצמלו שירות זה 

    . כפו' לנהלי� המקובלי�

  

  

  סודיות

לוג קליני נדרש להיות מודע לדרישות החוק הנוגעות לשמירה על זכויותיו של מקבל קרימינו .1

בעיקר לדרישות המגבילות זכות זו ומחייבות , השירות באופ� כללי ועל הזכות לסודיות בפרט

 . העברת מידע אודותיו לגורמי� שוני�

ית המגנה על קרימינולוג קליני ייצר וישמר ה� מערכת אחזקת תיקי� וה� תקשורת מקצוע  .א

 .זכויותיו של מקבל השירות

. קרימינולוג קליני יבטיח פיקוח על תיקי� ומידע הנוגעי� למקבלי שירותיו באופ� הול�  .ב

�לצו בית, קרימינולוג קליני יעביר את המידע הרלבנטי רק בכפו' לדרישות המעוגנות בחוק

 .משפט או להסכמת מקבל השירות

 .של הלה ג� לאחר מותו סודיותשל מקבל השירות לזכותו על קרימינולוג קליני ישמור   .ג

דאג וי באופ� מתוכנ� או פתאומי ולאפשרות של הפסקת עבודתקרימינולוג קליני ייער�   .ד

 .ולאחר הפסקת עבודת, לסידורי� הנאותי� לשמירה על המידע שצבר

דיות או על בעיקר לזכותו על שמירת סו, קרימינולוג קליני יידע את מקבל השירות בנוגע לזכויותיו .2

 . ומתועדת באמצעות אמירה מפורשת, זאת. כל מגבלה המתייחסת אליה

נגישות , לבא כוחו או לאפוטרופוס שלו, למקבל השירות , במידת האפשר, קרימינולוג קליני יספק .3

, ראוי להדגיש כי לא כל הערכה. ידי נות� השירות�לכל מסמ� שנוצר במסגרת השירות המבוקש על

במקרי� מסוימי� , זאת ועוד. הינה רכושו של אד� זה ,דעת הנכתבת אודות אד��או חוות ,אבחו�

יש , במידה ומתעורר ספק בנושא זה. הדעת או הערכה למקבל השירות�לא נית� להעביר את חוות

 .לפנות לקבלת יעו) משפטי

   .השירות �אישי הקשור באופ� עקי' למתקרימינולוג קליני ישמור על סודיות ג� ביחס למידע  .4

  

 יחסי� מיניי� 

ע� קרובי , מקבל שירותע� או מינית /זוגית ו, יחסי� אינטימית� נהל מערכתלא יקרימינולוג קליני  .1

קרימינולוג , בנוס'. של מקבל השירות 'אחרי� משמעותיי�'ע� או /ו תו של מקבל השירותמשפח

זאת למש� שלוש כל . מודרכי�כפיפי� ו, ע� סטודנטי�יחסי� מסוג זה �קליני לא ינהל מערכות

  . הקשר המקצועישני� מתו� 

או /זוגית ו, יחסי� אינטימית�אד� עימו ניהל מערכתלמקצועי  יית� שירותלא קרימינולוג קליני  .2

 .היחסי��וזאת א� טר� חלפו שלוש שני� מתו� מערכת בעברמינית 

ניעת הטרדה קרימינולוג קליני לא יבצע פעולה העשויה להתפרש כהטרדה מינית כמפורט בחוק למ .3

 .מינית
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  שיטות והליכי�

מקצועיות , בהתפתחויות מדעיותעדכ� יתועקוב אחר הספרות המקצועית קרימינולוג קליני י .1

בהתא� לסטנדרטי� קליניי� ומדעיי�  מקצועיישתמש בידע , כמו כ�. ומשפטיות בתחו� עיסוקו

ייעו) או , טיפול, אבחו�, הבבחירתו בשיטות איסו' נתוני� ובמגוו� הליכי� למטרות הערכ, מקובלי�

 .מחקר

באבחו� או בהערכה פורנזית את המידע עליו התבסס בהסקת , דעת�קרימינולוג קליני יתעד בחוות .2

יציי� את מקורות , ידי אחרי�� על נתוני� או על מידע שנאס' על הוא מסתמ�כאשר . מסקנותיו

 .המידע הרלבנטיי�

העלולה להשפיע , או בהליכי� ספציפיי�/עבודה ו קרימינולוג קליני יימנע מבחירה מוטה בשיטות .3

 .רווח כספי או רווחי� אחרי� שצפוי לקבל שקיבל או כ�  בשל ,על תוצרי עבודתו

 ,או לכל צד אחר בהלי� המשפטי ,קרימינולוג קליני לא יספק שירותי� פורנזיי� מקצועיי� לנאש� .4

למעט , לנאש� ותהנוגעחובות הדיווח די� וכי הושלמו כל �ידי עור��ל מיוצג על"לפני שווידא שהנ

משפט � כשהשירותי� הפורנזיי� ניתני� בעקבות צו בית. קבע אחרתנהמשפטי הלי� במקרי� בה� 

�הקרימינולוג הקליני יעשה מאמ) סביר ליידע את בית, די�� ידי עור�� והלקוח אינו מיוצג על

 .לפני מת� השירותי�, המשפט אודות הבעייתיות האתית שבכ�

הנפש  �קרימינולוג קליני יכול לספק שירותי חירו� בתחו� בריאות, האמור לעיללמרות   .א

במקרי� , די� לנאש��משפט או לפני מינוי עור��לפני הגעתו של צו בית, לנאש� טר� משפט

הבריאות  לצור� שמירה עלבה� יש לו בסיס סביר להאמי� ששירותי חירו� אלה נדרשי� 

עלול ליצור סיכו� כלשהו של נזק , שירותי� אלה הנפשית של הנאש� וכאשר היעדר מת�

על הקרימינולוג הקליני ליידע אותו , די��במידה ויש לנאש� עור�, ע� זאת. לנאש� או לזולתו

 .באשר לשירותי� הניתני�

ישתדל להימנע ממת� שירותי� ', קרימינולוג קליני המספק שירותי חירו� כמתואר בסעי' א  .ב

 .נאש�פורנזיי� מקצועיי� נוספי� ל

 ,הוא עלול להיות מושפע מפרסומי� בתקשורת, קרימינולוג קליני יהיה מודע לכ� שככל אד� אחר .5

היות ועל הקרימינולוג הקליני . או ממידע לא מבוסס אחר המגיע אליו בדרכי� שונות, משמועות

עתו למזער ולאיי� את השפ יעשה כמיטב יכולתו הוא , אובייקטיבי ומקצועילהקפיד על מת� שירות 

 . במהל� מת� שירות לא יאסו' קרימינולוג הקליני מידע מסוג זה, לכ� . של כל מידע בלתי קביל

הדעת או �הדעת או בעדות המומחה כל מידע שאינו חיוני לחוות� קרימינולוג קליני לא יכלול בחוות .6

 . משפט�ת זאת לפי חוק או לפי הוראת ביתואלא א� נדרש לעש, לעדות

, מבלי שבדק אותו בדיקה קלינית ג קליני נדרש לתת חוות דעת או עדות על אד�במידה וקרימינולו .7

 .ד באופ� זה"יציי� בחוות הדעת כי לא נערכה בדיקה ויציי� את הנסיבות שהביאו למת� חוו

או דר� /האינטרנט ו, הטלפו�קרימינולוג קליני לא יית� שירותי� דר� , למעט במקרי� דחופי� .8

 .קונפרנס� גו� ביצוע בדיקה באמצעות שיטה הידועה כוידיאוכ, אמצעי תקשורת אחרי�
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  פרסו� עצמי

ידי �עלידי משרד הבריאות ו�המוכר על ובאמצעות תחו� מומחיות ועצמציג י קרימינולוג קליני .1

 ,קבלות: וזהו נוסח הזיהוי שיופיע על כל מסמ� מקצועי מטעמ. ידו�� שהוענק לו עלמספר הרישו

 .ב"חותמת וכיו, כרטיס ביקור, )לוגו(מסחרי סמל נייר ע� , חשבוניות

 :קרימינולוג קליני יקפיד על ההנחיות הבאות, בכל אמצעי פרסו� ותקשורת, בעת פרסו� עצמו ושירותיו .2

 .לפגוע בכבוד המקצועאו /ושיש בו כדי להטעות את הציבור לא יפרס� מידע   .א

או של  קרימינולוג קלינישל  כשירותו או ניסיונו ולא ישלולדברי זלזול או השמצה  �לא יפרס  .ב

 .מטפל אחר

אלא יסתפק , המקצועית וולכשירות ולידיעותי, וקח חלק בפרסו� הכולל שבח למיומנותילא   .ג

 .בתחומי� מקצועיי� ווידיעותי וניסיונ, והכשרת עובדתי של פרטיבציו� 

אד� שה� � בתמונת� ובתצלומ� של בני, בכינויי�, �בשמ ,�לא ישתמש בפרסומת בדמות  .ד

 .אנשי מקצועיכול מטופלי� או כב

  

  התקשרויות ציבוריות

 .קרימינולוג קליני לא יתבטא בפומבי בכל תחו� שהוא מעבר לתחו� המומחיות והכשירות שלו .1

קרימינולוג קליני יעשה מאמ) סביר להבטיח שתוצרי שירותו כמו ג� הצהרותיו הפומביות ועדותו  .2

במידה . ב במאפייני� וביכולות של קהל מאזיניובהתחש, ישר וברור, המקצועית ינוסחו באופ� כ�

ינקוט , או ניתנה לה� פרשנות מוטעית/נעשה שימוש בלתי הול� בתוצריו המקצועיי� וש

 .הקרימינולוג הקליני צעדי� סבירי� לתקנ�

משפט או כמומחה המייצג את �קרימינולוג קליני יכיר בכ� שתפקידו הציבורי כמומחה בבית .3

ל נדרש "הנשבמידה . חריות ייחודית להוגנות ולדיוק בהצהרותיו הציבוריותמטיל עליו א, המקצוע

יציג את , או כישורי� של מומחה אחר או של צד אחר בהלי� המשפטי/לבקר שירותי� מקצועיי� ו

לסטנדרטי� ולדעות , לתיאוריות, המחלוקות המקצועיות תו� התייחסות הוגנת ומדויקת לנתוני�

 .או הצד האחר בהלי� המשפטי/ידי המומחה ו� שהועלו על

בנוגע להלי� משפטי ) המשפט� מחו) לבית(קרימינולוג קליני יימנע ממת� הצהרות ציבוריות מפורטות  .4

 .פי חוק או שקיבל אישור מגור� מוסמ�� אלא א� נדרש לעשות כ� על, בו הוא מעורב או היה מעורב

ראיותיו או תוצרי� , קנותיומס, קרימינולוג קליני מחויב להציג את ממצאיו, בעת מת� עדות .5

עקרו� זה כולל הצגה יעילה של הנתוני� והנמקת המסקנות . ללא דופי, מקצועיי� אחרי� שלו

קרימינולוג קליני לא יציג את ראיותיו בצורה מסולפת ולא יימנע מהצגת ראיות . אליה� הגיע

 .  תחתה חותרות המנוגדות לעמדתו או 

המשפט הוא לסייע בהבנת � שתפקידו העיקרי כמומחה בביתקרימינולוג קליני יהיה מודע לכ�  .6

מדעות , עליו לדעת שתצפיותיו ומסקנותיו המקצועיות מובחנות מעובדות, כעד מומחה. עדותו

 . וממסקנות משפטיות ולהיער� להסברת הקשר בי� עדותו לבי� הסוגיות והעובדות המשפטיות
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  יחסי� בי� עמיתי� 
מערכת

כמו  .פעולה עימ� 'ישתו למקצוע עמיתיויחס סולידארי וקולגיאלי כלפי  היגל קרימינולוג קליני .1

כל זאת במטרה  .אחרי�מתחומי� מקצוע  נסה ליצור ולשמר יחסי הבנה וכבוד הדדי ע� אנשיי, כ�

 .היטיב ע� מקבל השירות ולהועיל לול

עימו יש או היו על מיומנותו המקצועית של כל איש מקצוע  בכתבקרימינולוג קליני לא יחווה דעתו  .2

או התבקש /ו ,על פי החלטת בית משפט, פי חוק� אלא א� נדרש לכ� על, לו קשרי� מקצועיי�

חוות דעת כזו תובא לידיעת איש המקצוע עצ� כתיבת . עצמו איש המקצועידי � לעשות כ� על

כ נדרש "א� אי� חובה להעביר את חוות הדעת עצמו אא, בטר� הועברה לאחראודותיו נכתבה 

 . ות זאת על פי חוק או צו של בית משפטלעש

יפעל , יועמית ידי�עלבהפרות של כללי האתיקה המקצועית  במידה וקרימינולוג קליני מבחי� .3

לרבות פניה  ,מקבלי שרותיה�ול יומנת למנוע או לצמצ� נזק אפשרי לעמית� בדרכי� אתיות על

 .על כ� י�תו� יידוע העמית ,לוועדת האתיקה

 .מהגור� אליו נעשתה ההפניה מקבל שירותלא יקבל תשלו� עבור תיוו� והפניית  קרימינולוג קליני .4

  

  פרסו�מחקר ו

קרימינולוג קליני העור� מחקר במסגרת מוסד רפואי או אוניברסיטאי ידאג לקבל אישור מוועדת  .1

 . ועדת האתיקה של אותו מוסדמאו /הלסינקי ו

 התא� לכללי� הרשומי� בהמש� פרק זהיפעל ב ,קרימינולוג קליני העור� מחקר באופ� עצמאי .2

עליו בה� , למעט במקרי� המפורטי� להל�, זאת ;של האגודה אישור מוועדת האתיקה קבלת ללא

 :ביצוע המחקרלולקבל אישור  זולפנות לוועדת 

לתת  ישע או כל אד� אחר שלא מסוגל�חסר, חוסה, הינו קטי� המשתת' במחקרכאשר   .א

 .לכ�שאינו מסוגל או שקיי� חשד סביר  הסכמה מדעת

 .אד��ניסוי קליני בבניכאשר מדובר ב  .ב

 .חיי��בבעליכאשר מדובר בניסוי   .ג

 .במשתתפי המחקרלפגוע באופ� כלשהו  הכאשר קיי� חשד שעריכת הניסוי עלול  .ד

ביצוע עת ב ,מסמ� זה כמפורט בהמש�, �ייהאתיקה המקצועכללי על קפיד יקרימינולוג קליני  .3

של  על פרטיות�כבוד� ו על ויג� ואחרי� הנמצאי� תחת פיקוח ידי�או על ויד�מחקר הנער� על

 . מחקרהמשתתפי 

, מחקר או פרסו� רכילצ בתוצריובכוונה להשתמש  מלכתחילהקרימינולוג קליני לא יית� שירות  .4

הקרימינולוג . הללו ממקבל השירות לקבל הסכמה מדעת ספציפית למחקר או לפרסו�מבלי 

מבלי , מרצונו החופשי המשתת' במחקרידי � על תינת� יפית זוידאג שהסכמה מדעת ספצהקליני 

   .המשתת'כלפי  הקרימינולוג הקלינישנית� יהיה לחשוד שניתנה כתוצאה מעמדת כוח של 

ישיב על סביר לה� על אופי המחקר וי, מחקרהמובנת למשתתפי הבשפה  קרימינולוג קליני ישתמש .5

מרכזיי� העשויי� להשפיע על רצונ� להשתת' משתתפי� את הגורמי� הלהציג ל ועלי. אלותיה�ש

הסכמת המשתתפי� . לסרב להשתת' או לפרוש מהמחקר רשאי�במחקר ולהבהיר לה� שה� 

 .תתועד בצורה הולמת
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להג� שקיע מאמ) מיוחד י הקרימינולוג הקליני, משתתפי המחקר ה� סטודנטי� או כפיפי�אשר כ .6

 .או פרישה ממנובמחקר ' עליה� מתוצאות שליליות אפשריות של סירוב להשתת

שיג י, יהסכמה מדעת למחקר מסיבה כלשה לתת מסוגלי�אינ� כאשר משתתפי המחקר  .7

 .פי חוק�עלמאד� המוסמ� לכ� להשתתפות� אישור הקרימינולוג הקליני 

 ,ביצוע מחקרכיוונית וכ� נוכחותו של אד� נוס' בעת �או צפייה במראה חד/או צילו� ו/הקלטה ו .8

 .באי כוח�או , ת משתתפי המחקרהשגת הסכמרק לאחר  אפשרוית

 .הסכמה להשתת' במחקר השגת לש�הולמי� �בלתיקרימינולוג קליני יימנע מהצעת תמריצי�  .9

יימנע מלזקו' לזכותו  וכ� לביצועה �עבודה שביצע או שתררק  יזקו' לזכותוקרימינולוג קליני  .10

 .לא הוא ביצעעבודה ש

ללא קשר , את התרומה המדעית של הנוגעי� בדבר שק'תההגדרה של כותב עיקרי , בפרסו� מדעי .11

בו סטודנט יצוי� ככותב ראשי במאמר ש, בהקשר זה .לסטאטוס האקדמי או המוסדי שלה�

 גמרהאו על עבודת  שלו מאמר מבוסס על עבודת הדוקטורטבמידה וה, משתתפי� מספר כותבי�

 .אלא א� ויתר על כ�, 'מוסמ�'תואר ש� קבלת הל שלו

ג� א� , מחקר או פרסו� רכילצ ,סיפקשירות שרי הבתוצבדיעבד שתמש יוכל להג קליני קרימינולו .12

אינו מאפשר זיהוי של באופ� שהמידע יוצג במידה ו, לא ביקש הסכמה מדעת ממקבל השירות דאז

של  הומחיקת כל פרט מזה )ש� עילו�(  Anonymisationבאמצעות, זאת; משתתפי המחקר

הצגת נתוני� סטטיסטיי� ואפיוני� של המידע יוצג באמצעות ואו במידה /ו; משתתפי המחקר

  .ספציפי משתת'ללא כל הצגה של נתוני� לגבי , קבוצות

הקליני ביקש ממקבל השירות הסכמה מדעת להשתמש בתוצרי השירות שסיפק הקרימינולוג א�  .13

ועד מאוחר במבדיעבד ג� לא , לא ישתמש הקרימינולוג הקליני בתוצרי השירות כלל –והלה סירב 

 .יותר

  סו� דבר

; ֲחֵבר�3ָהֶאָחד ָיִקי� ֶאת, ִיAֹל?�ִ<י ִא� .ַ=ֲעָמָל�, ָלֶה� ָ>ָכר ט3ב� ֲא9ֶר ֵי9  :ָהֶאָחד�ִמ�, ַה6ְַנִי� ט3ִבי� .14

, ְוַהח?ט; ? ֶנְג3Cַיַעְמד, ַה6ְַנִי���ָהֶאָחד, ִיְתְקפ�3ְוִא�... ַלֲהִקימ3, ְוֵאי� 9ִֵני, ָהֶאָחד 3ABִ9ֶל, ְוִאיל3

9Dָ E9ֵתק , לֹא ִבְמֵהָרה, ַהְמFָב"י, י, ט: 'קוהלת ד(ִי.(    

תקנו� אתי שית� פתרו� הול� למגוו� תרחישי� העשויי� או עלולי� ניסינו כמיטב יכולתנו לערו� 

אנו מודעי� לכ� שהמציאות , ע� זאת. להתעורר בפרקטיקה היומיומית של הקרימינולוג הקליני

במהל� עבודתו ייתקל הקרימינולוג הקליני במצבי� שלא צפינו ה על כל דמיו� וסביר להניח שעול

או בכל מצב בו חש הקרימינולוג הקליני שהוא , במצבי� כאלה. ושלא באי� על פתרונ� בתקנו�

בדר� זו ג� יהיה לו שכר . ולהתייע) ע� אמית, לא יהסס לאמ) את דבריו של קוהלת, זקוק לסיוע

יהיה קשה יותר , לו וג� יוכל ביתר שאת לנמק ולתת הסבר על מעשיו במידה ויישאלטוב בעמ

 .  להצדיק טענות או תביעה נגדו או להפילו

  

  

  


