
וו""חוק העובדים הסוציאליים התשנחוק העובדים הסוציאליים התשנ ם התשנ אל ם הסוצ ם התשנחוק העובד אל ם הסוצ ווחוק העובד
""על הדבש ועל העוקץעל הדבש ועל העוקץ""

חובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועיתזכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים

מסירת מידע ללקוחמסירת מידע ללקוח. . אא ייחוד העיסוקייחוד העיסוק. . אא
שמירת סוד מקצועישמירת סוד מקצועי. . בב
שפיטה משמעתיתשפיטה משמעתית. . גג

העיסוקהעיסוק) ) רישוירישוי((רישום רישום . . בב
ת. . גגחיסיון בעדות בבית  חיסיון בעדות בבית  . . גג טה משמעת תשפ טה משמעת שפ

עיגון כללי אתיקה כתקנות  עיגון כללי אתיקה כתקנות  . . דד
בחוקבחוק

ת  . . גג ון בעדות בב ס ת  ח ון בעדות בב ס ח
המשפטהמשפט

בחוקבחוקהקמת מועצת העבודה  הקמת מועצת העבודה    דד הקמת מועצת העבודה  הקמת מועצת העבודה  . . דד
הסוציאליתהסוציאלית



זכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים

ייחוד העיסוקייחוד העיסוק. . אא

י עובד סוציאליי עובד סוציאלי""עע  רקרקהעיסוק בעבודה סוציאלית יתבצע העיסוק בעבודה סוציאלית יתבצע   ••

אם אינו עובד  אם אינו עובד  בעבודה הסוציאלית בעבודה הסוציאלית   איסור העסקת אדםאיסור העסקת אדםקיים קיים ••
סוציאליסוציאלילל

מי שעוסק במקצוע בניגוד לאמור לעיל דינו שנת מאסר  מי שעוסק במקצוע בניגוד לאמור לעיל דינו שנת מאסר  ••
))אא((5757י חוק העונשין סעיף י חוק העונשין סעיף ""עפעפ ף עפעפ ן סע ף  חוק העונש ן סע ))אא((55 חוק העונש

עמוד
ראשי



זכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים

תכלית ייחוד העיסוקתכלית ייחוד העיסוק  11..אא
ח ג ח חח ג ח ח חוק יסוד חופש העיסוק קובע כי אין פוגעים בחופש  חוק יסוד חופש העיסוק קובע כי אין פוגעים בחופש  ••

העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל  העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל  
..לתכלית ראויהלתכלית ראויהשנועד שנועד לתכלית ראויהלתכלית ראויהשנועד שנועד 

::התכלית לקביעת ייחוד העיסוק בעבודה סוציאלית הינההתכלית לקביעת ייחוד העיסוק בעבודה סוציאלית הינה••
ח ללק השר של עי קצ ה ה הר על ירה חש ללק השר של עי קצ ה ה הר על ירה ש .  .  שמירה על הרמה המקצועית של השרות ללקוחשמירה על הרמה המקצועית של השרות ללקוח    

..הבטחת מצוינות השרות ללקוחהבטחת מצוינות השרות ללקוח    
ל ל ל לל ל ל ללל הגנה על  הגנה על  ייחוד העיסוק אינו סוג של הגנה על גילדה אלא ייחוד העיסוק אינו סוג של הגנה על גילדה אלא ••

..הציבורהציבור



  זכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים
ו) ) ישויישוי((ישו ישו    ועי עי

זכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים

העיסוקהעיסוק) ) רישוירישוי((רישום רישום . . בב
רשם  כל עובד סוציאלי שעמד בתנאי הכשירות למקצוע זכאי   להירשם  כל עובד סוציאלי שעמד בתנאי הכשירות למקצוע זכאי   להירשם  •• רות למקצוע זכא   לה אל שעמד בתנא הכש רשם  כל עובד סוצ רות למקצוע זכא   לה אל שעמד בתנא הכש כל עובד סוצ

..הסוציאלייםהסוציאליים  פנקס העובדיםפנקס העובדיםבב

ואת ואת   רשם העובדים הסוציאלייםרשם העובדים הסוציאלייםשר העבודה והרווחה ממנה את שר העבודה והרווחה ממנה את ••
..ועדת הרישוםועדת הרישום

שר העבודה והרווחה הממונה על ביצוע החוק קבע כללים בדבר  שר העבודה והרווחה הממונה על ביצוע החוק קבע כללים בדבר  ••
בפנקס ואופן הגשת הבקשות לכךבפנקס ואופן הגשת הבקשות לכך  דרכי הרישוםדרכי הרישום ..בפנקס ואופן הגשת הבקשות לכךבפנקס ואופן הגשת הבקשות לכך  דרכי הרישוםדרכי הרישום

נו רשא לעסוק משמעות הרישוי היא כי מי שלא רשום בפנקס אינו רשאי לעסוק משמעות הרישוי היא כי מי שלא רשום בפנקס אינו רשאי לעסוק •• א כ מ שלא רשום בפנקס א שו ה נו רשא לעסוק משמעות הר א כ מ שלא רשום בפנקס א שו ה משמעות הר
..במקצועבמקצוע עמוד

ראשי



זכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים

חיסיון בעדות בבית משפטחיסיון בעדות בבית משפט. . גג

    עדותעדות  במתןבמתן  הסוציאלייםהסוציאליים  העובדיםהעובדים  שלשל  מעמדםמעמדם  אתאת  משווהמשווה  החוקהחוק••
..והפסיכולוגיםוהפסיכולוגים  הרופאיםהרופאים  שלשל  לזהלזה  שש""בבימבבימ

  הנוגעהנוגע  דברדבר  עלעל  ))עדותעדות  במתןבמתן((  ראייהראייה  למסורלמסור  חייבחייב  אינואינו  ,,סוציאליסוציאלי  עובדעובד••
  סס""כעוכעו  עיסוקועיסוקו  כדיכדי  תוךתוך  אליואליו  הגיעהגיע  והדברוהדבר  לשרותולשרותו  שנזקקשנזקק  לאדםלאדם
  שישמרםשישמרם  אמוןאמון  מתוךמתוך  ססלעולעו  נמסריםנמסרים  טיבםטיבם  שלפישלפי  הדבריםהדברים  מןמן  והואוהוא  שישמרםשישמרם  אמוןאמון  מתוךמתוך  סס""לעולעו  נמסריםנמסרים  טיבםטיבם  שלפישלפי  הדבריםהדברים  מןמן  והואוהוא
..בסודבסוד

ןן  המשפטהמשפט  ביתבית  מפנימפני  גםגם  המידעהמידע  סודיותסודיות  שמירתשמירת  משמעהמשמעה  חיסיוןחיסיון  טענתטענת••
..המשפטהמשפט  באולםבאולם  והנוכחיםוהנוכחים

..סגורותסגורות  בדלתייםבדלתיים  ))השופטהשופט  עםעם((  הדיוןהדיון  יהיהיהיה  --חיסיוןחיסיון  נטעןנטען••

עמוד
ראשי



זכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים

וציאלית   ו  ע וציאליתמועצת  ו  ע מועצת  מועצת העבודה הסוציאליתמועצת העבודה הסוציאלית. . דד

::תפקיד המועצהתפקיד המועצה::תפקיד המועצהתפקיד המועצה

בכל הקשור לחוק העובדים הסוציאליים ובעניינים אחרים בכל הקשור לחוק העובדים הסוציאליים ובעניינים אחרים   ייעוץ לשרייעוץ לשר"" ם   עוץ לשרעוץ לשר ם אחר נ ם ובענ אל ם הסוצ ם בכל הקשור לחוק העובד ם אחר נ ם ובענ אל ם הסוצ בכל הקשור לחוק העובד
".".הנוגעים לעיסוק בעבודה סוציאליתהנוגעים לעיסוק בעבודה סוציאלית

    ..זהזה  חוקחוק  פיפי  עלעל  ולמקצועולמקצוע  ללקוחותללקוחות  אחריותואחריותו  למימושלמימוש  לשרלשר  לסייעלסייע    זהזה  חוקחוק  פיפי  עלעל  ולמקצועולמקצוע  ללקוחותללקוחות  אחריותואחריותו  למימושלמימוש  לשרלשר  לסייעלסייע

עמוד
ראשי



זכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים
::המועצההמועצה  עםעם  להתייעץלהתייעץ  השרהשר  שעלשעל  נושאיםנושאים

..סוציאליתסוציאלית  עבודהעבודה  שמקצתםשמקצתם  תפקידיםתפקידים  הגדרתהגדרת  ..אא
לללללללללל ..הדרכההדרכה  אואו  פיקוחפיקוח  למטרותלמטרות  מידעמידע  גילויגילוי  לגבילגבי  כלליםכללים  קביעתקביעת  ..בב

..סוציאליתסוציאלית  לעבודהלעבודה  כשירותכשירות  מתןמתן  ..גג
לללל ..בחוקבחוק  מקצועיתמקצועית  אתיקהאתיקה  כלליכללי  עיגוןעיגון  ..דד

::סס""העוהעו  חוקחוק  יי""עפעפ  בועדותבועדות  והשתתפותוהשתתפות  הקמההקמה  ..הה
..וזמניותוזמניות  קבועותקבועות  ועדותועדות      ––
..מידעמידע  ועדותועדות      ––

רישוםרישום  לוועדתלוועדת  המועצההמועצה  שלשל  נציגיםנציגים  22  מינוימינוי     ..רישוםרישום  לוועדתלוועדת  המועצההמועצה  שלשל  נציגיםנציגים  22  מינוימינוי    ––
..המשמעתהמשמעת  לוועדתלוועדת  סס""עועו  למינוילמינוי  המלצההמלצה      ––



זכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים

ההרכב מועצת העבודה הסוציאליתהרכב מועצת העבודה הסוציאלית דה ב ה מ כב הה דה ב ה מ כב ה
::חברים מהםחברים מהם  3131המועצה מונה המועצה מונה 

אל וצ אלו וצ ו עובדים סוציאלייםעובדים סוציאליים••
..נציגי איגוד העובדים הסוציאלייםנציגי איגוד העובדים הסוציאליים    66

ל ל לל ל ""ל ..סס""נציגי מועצת המנהלים של בתי הספר לענציגי מועצת המנהלים של בתי הספר לע    55
..נציגי מרכז השלטון המקומינציגי מרכז השלטון המקומי    33
..נציגי משרד העבודה והרווחהנציגי משרד העבודה והרווחה  22מתוך מתוך     11
..נציג העוסקים במקצוע באופן עצמאינציג העוסקים במקצוע באופן עצמאי    11

נציגיםנציגים  1616: : כ כ ""סהסה

עמוד
ראשי



זכויות ויתרונות מקצועייםזכויות ויתרונות מקצועיים
הרכב מועצת העבודה הסוציאליתהרכב מועצת העבודה הסוציאלית

::אחריםאחרים••
..ר המועצהר המועצה""יהיה יויהיה יו––השר או נציג שהוא מינה השר או נציג שהוא מינה 

..נציג משרד הרווחה והשירותים החברתייםנציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים
..נציג המוסד לביטוח לאומינציג המוסד לביטוח לאומי

..נציג משרד הבריאותנציג משרד הבריאות
..נציג משרד הביטחוןנציג משרד הביטחון

לל ..לל""נציג צהנציג צה
..נציג נציבות שרות המדינהנציג נציבות שרות המדינה

לל ..נציגי ארגונים וולנטרייםנציגי ארגונים וולנטריים  22
..נציגי ציבור שיקבע השרנציגי ציבור שיקבע השר  33

ל לל ל ..נציגי ארגונים המייצגים את האוכלוסייה הנזקקת לשירותי רווחהנציגי ארגונים המייצגים את האוכלוסייה הנזקקת לשירותי רווחה  33
נציגיםנציגים  1515: : כ כ ""סהסה



חובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית

לללל מסירת מידע ללקוח מסירת מידע ללקוח . . אא
))שקיפות המידעשקיפות המידע((

ל לל לל ל ל לל ל ל ל
קק

מעובד סוציאלי מידע לגבי טיפולו של  מעובד סוציאלי מידע לגבי טיפולו של    אדם זכאי לקבלאדם זכאי לקבל••
ורישומים  ורישומים  למעט מידע הנוגע לאדם אחר למעט מידע הנוגע לאדם אחר , , ס בעניינוס בעניינו""העוהעו

סס""של העושל העואישיים אישיים  ..סס""של העושל העואישיים אישיים 
..ס רשאי שלא למסור מידע באופן מלא או חלקיס רשאי שלא למסור מידע באופן מלא או חלקי""העוהעו••
על  על    טעונה אישור הממונהטעונה אישור הממונהל ל ""י הני הנ""עפעפ  אי מסירת מידעאי מסירת מידע•• על  על    טעונה אישור הממונהטעונה אישור הממונהל ל ""י הני הנ""עפעפ  אי מסירת מידעאי מסירת מידע••

.  .  סס""העוהעו
ס  ס  ""שיכולה לצוות על העושיכולה לצוות על העו  וועדת מידעוועדת מידעהלקוח רשאי לפנות להלקוח רשאי לפנות ל•• דעהלקוח רשא לפנות להלקוח רשא לפנות ל דעוועדת מ כולה לצוות על העו  וועדת מ כולה לצוות על העוש ס  ס  ש

).).מלא או חלקימלא או חלקי((למסור מידע למסור מידע 
..עבירה משמעתיתעבירה משמעתיתעל שקיפות המידע הנה על שקיפות המידע הנה   אי שמירהאי שמירה•• ע פ ק עע פ ק עע עעב עב
עמוד
ראשי



עמוד
ראשי



עמוד
ראשי



קקחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית

טענות נפוצות להגבלת גישתו של  טענות נפוצות להגבלת גישתו של  ––11אא טענות נפוצות להגבלת גישתו של  טענות נפוצות להגבלת גישתו של  11..אא
))לחוקלחוק  77סעיף סעיף ((  הפונה לתיקיוהפונה לתיקיו

..תגרם פגיעה חמורה במבקש המידע או אדם אחרתגרם פגיעה חמורה במבקש המידע או אדם אחר. . 11  
..תגובה שלילית של הלקוח לחומר דיאגנוסטיתגובה שלילית של הלקוח לחומר דיאגנוסטי. . 22   ק קב ב
שאינו מתאים לקריאתו של  שאינו מתאים לקריאתו של  , , חומר המגיע מגורמים חיצונייםחומר המגיע מגורמים חיצוניים. . 33  

..הלקוחהלקוחהלקוחהלקוח
..תביעה של הלקוח נגד עובד סוציאליתביעה של הלקוח נגד עובד סוציאלי. . 44  

ב"" ר ד בא ר ד ""א ".".אנשי מקצוע יודעים יותר טובאנשי מקצוע יודעים יותר טוב. ". "55  
".".חיוניות ליעילות המקצועיתחיוניות ליעילות המקצועית""סודיות התיקים סודיות התיקים . . 66  

עמוד
ראשי



קקחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית
קקכתיבה מקצועיתכתיבה מקצועית. . 22..אא

))פרטים שיש להקפיד עליהם בעת הרישוםפרטים שיש להקפיד עליהם בעת הרישום((

מועד איסוף המידע  מועד איסוף המידע  , , לכל המידע שנאסףלכל המידע שנאסף  המקורהמקורנקוב בשם נקוב בשם ••
והמקוםוהמקום..והמקוםוהמקום

הערכות ומסקנות  הערכות ומסקנות  , , מהן צא להיסקיםמהן צא להיסקים, , עובדותעובדותהסתמך בעיקר על הסתמך בעיקר על ••
..מנומקותמנומקותמנומקותמנומקות

על העובדות להיות מאומתות ממקור  על העובדות להיות מאומתות ממקור    ..עובדות לפני הערכותעובדות לפני הערכותהצג הצג ••
או בתיעוד עדכניאו בתיעוד עדכני' ' ביקור בית וכוביקור בית וכו  שיחהשיחה: : ראשון ראשון  ..או בתיעוד עדכניאו בתיעוד עדכני', ', ביקור בית וכוביקור בית וכו, , שיחהשיחה: : ראשון ראשון 

.  .  אותואותו  לעדכןלעדכןהתייחס לחומר המצוי בתיק אך דאג התייחס לחומר המצוי בתיק אך דאג ••

עמוד
ראשי



קקחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית

על העובדות להיות מאומתות ממקור  על העובדות להיות מאומתות ממקור  . . שנאסףשנאסף  לאמת מידעלאמת מידעהקפד הקפד ••
או בתיעוד עדכניאו בתיעוד עדכני' ' ביקור בית וכוביקור בית וכו  שיחהשיחה  ראשון ראשון  ..או בתיעוד עדכניאו בתיעוד עדכני', ', ביקור בית וכוביקור בית וכו, , שיחהשיחה: : ראשון ראשון 

.  .  אין להסתמך על שמועותאין להסתמך על שמועות. . הצג דברים בשם אומרםהצג דברים בשם אומרם••

..ומוסברתומוסברת  מנומקתמנומקת, , מקצועית אחראיתמקצועית אחראית  עמדהעמדההצג הצג ••

והתייעצות רשמית שקיימת בעניינו של  והתייעצות רשמית שקיימת בעניינו של    לתעד כל החלטהלתעד כל החלטהדאג דאג ••
..הלקוחהלקוחלל

עמוד
ראשי



קקחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית

..שתתקשה להגן עליהםשתתקשה להגן עליהם  במונחים סטיגמטייםבמונחים סטיגמטייםלהשתמש להשתמש   לאלאהקפד הקפד ••

..הכתיבההכתיבה  רלוונטי לנושארלוונטי לנושארק אם הוא רק אם הוא   מידעמידעהבא הבא ••

הכתוב  הכתוב    לבין התוכןלבין התוכןהכתיבה הכתיבה   הלימה בין כותרתהלימה בין כותרתחשוב שתהיה חשוב שתהיה •• ןןן ןן ן
..שמתחת לכותרתשמתחת לכותרת

..מיום כתיבתםמיום כתיבתם  שבע שניםשבע שניםאת רישומך במשך את רישומך במשך   שמורשמור••

עמוד
ראשי



חובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית

שמירת סוד מקצועישמירת סוד מקצועי. . בב
.  .  י החוקי החוק""חובה עפחובה עפשמירת סוד מקצועי הינה שמירת סוד מקצועי הינה   •• נה    רת סו מקצוע ה נה שמ רת סו מקצוע ה      החוק החוקחובה עפחובה עפשמ
עובד המגלה מידע בניגוד להוראות החוק צפוי לאחד או יותר          עובד המגלה מידע בניגוד להוראות החוק צפוי לאחד או יותר            ••

ןן::מהאמצעים להלןמהאמצעים להלן
התראה התראה --        
נזיפהנזיפה--        
).).מתעדכן בצו שר המשפטיםמתעדכן בצו שר המשפטים.(.(₪ ₪ 10,00010,000קנס עד קנס עד --        
..שניםשנים  55התליית הרישום בפנקס לתקופה של עד התליית הרישום בפנקס לתקופה של עד --         ע ק ק ב עם ק ק ב םםם
..מחיקה מהרישום בפנקסמחיקה מהרישום בפנקס--        

. . לחוק העונשיןלחוק העונשין  6161מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף   •• ף    ף מאסר שנה או קנס כאמור בסע ן  6161מאסר שנה או קנס כאמור בסע ןלחוק העונש . . לחוק העונש
עמוד
ראשי



תחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית ע קצ ת ת תב ע קצ ת ת ב

נסיבות המאפשרות הפרת סודיות נסיבות המאפשרות הפרת סודיות ––11..בב

..ויתור סודיותויתור סודיות––בהסכמת האדם בהסכמת האדם 1.1.

ות 11בב בות המאפשרות הפרת סוד ות נס בות המאפשרות הפרת סוד נס
מקצועיתמקצועית

ות  בהסכמת האדם בהסכמת האדם 1.1. תור סוד ותו תור סוד ..ו

..לשם טיפול באותו אדם או בבן משפחתולשם טיפול באותו אדם או בבן משפחתו2.2.
של אותו אדםשל אותו אדם  טיפול בילדיו הקטיניםטיפול בילדיו הקטיניםלשם לשם 33 ..של אותו אדםשל אותו אדם  טיפול בילדיו הקטיניםטיפול בילדיו הקטיניםלשם לשם 3.3.
..באותו אדםבאותו אדם  מניעת פגיעהמניעת פגיעהלשם לשם 4.4.
לגילוי המידע או לאיסוף  לגילוי המידע או לאיסוף    רשותרשותאו או   חובהחובהקיימת בחוק קיימת בחוק 55 לגילוי המידע או לאיסוף  לגילוי המידע או לאיסוף    רשותרשותאו או   חובהחובהקיימת בחוק קיימת בחוק 5.5.

..המידעהמידע
י ועדת המשמעתי ועדת המשמעת""הגילוי נידרש עהגילוי נידרש ע66 ..י ועדת המשמעתי ועדת המשמעת""הגילוי נידרש עהגילוי נידרש ע6.6.
רק לבעלי תפקידים  רק לבעלי תפקידים  ((למטרת פיקוח מקצועי או הדרכה למטרת פיקוח מקצועי או הדרכה 7.7.

).).שקבע השרשקבע השר))שקבע השרשקבע השר
..י בית משפטי בית משפט""התרה עהתרה ע8.8. עמוד

ראשי



תחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית ע קצ ת ת תב ע קצ ת ת ב
::עקרונותעקרונות  - - כתב ויתור סודיות כתב ויתור סודיות   22..בב

..למי בדיוק מותר להעביר המידע הסודילמי בדיוק מותר להעביר המידע הסודי  - -   ספציפיותספציפיות••

נ נק ק

הרשאה  הרשאה  ((לשם מה נמסר המידע הסודי לשם מה נמסר המידע הסודי   - -   רלוונטיותרלוונטיות••
להעברת מידע שמשרתת המטרה  להעברת מידע שמשרתת המטרה            לל

).).נוצר הקשר המקצועינוצר הקשר המקצועי          שבגינה  שבגינה  

).).מלאמלא//חלקיחלקי((ציון הקף החומר המועבר ציון הקף החומר המועבר   - -   תיחום גבולותתיחום גבולות•• חום גבולות חום גבולותת ון הקף החומר המועבר       ת ון הקף החומר המועבר צ ).).מלאמלא//חלקחלק((צ
).).ממתי עד מתיממתי עד מתי((ציון תחולת הויתור ציון תחולת הויתור   - -                                             

עמוד
ראשי



תחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית ע קצ ת ת תב ע קצ ת ת ב

??סודיות מפני מיסודיות מפני מי  - -   33..בב ות מפנ מ      33..בב ות מפנ מסוד ??סוד

מערכותמערכות
מנהלמנהל

קבוצות קבוצות 
אינטרסאינטרס

מעגלי המשטרהמעגלי המשטרה
ובתי המשפטובתי המשפט  

הציבורהציבור

לל

הציבורהציבור
הרחבהרחב

הפונה הפונה 
עצמועצמו

משפחתמשפחת

מעגל העובדיםמעגל העובדים
הסוציאלייםהסוציאליים

משפחתמשפחת
הפונההפונה עמוד

ראשי



עי קצ אחרי ב עיח קצ אחרי ב חובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועיתח

שפיטה משמעתיתשפיטה משמעתית. . גג

..סטטוטוריתסטטוטורית  ועדת משמעתועדת משמעתהחוק קובע הקמת החוק קובע הקמת   
        

.  .  דרכי עבודתה וסמכויותיה מפורטות בחוקדרכי עבודתה וסמכויותיה מפורטות בחוק, , הרכב הועדההרכב הועדה  

לענישה  לענישה  י ועדת המשמעת צפוי י ועדת המשמעת צפוי ""עובד שהורשע עעובד שהורשע ע  
..המפורטת בחוקהמפורטת בחוק..המפורטת בחוקהמפורטת בחוק

עמוד
ראשי



תחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית ות מקצוע תחובות ואחר ות מקצוע חובות ואחר

ל לל ל ):):עליהם חלה שפיטה משמעתיתעליהם חלה שפיטה משמעתית((עבירות משמעת עבירות משמעת . . 11..גג
..את המקצועאת המקצוע  התנהגות שאינה הולמתהתנהגות שאינה הולמת  •• נה הולמת   נה הולמתהתנהגות שא ..את המקצועאת המקצוע  התנהגות שא
.  .  אלה שעוגנו בחוק בתקנותאלה שעוגנו בחוק בתקנות– – עבירה על כללי האתיקהעבירה על כללי האתיקה  ••
במצג שוואבמצג שוואסים סים ""הצגת רישום בפנקס העוהצגת רישום בפנקס העו  •• ..במצג שוואבמצג שוואסים סים ""הצגת רישום בפנקס העוהצגת רישום בפנקס העו  ••
..במילוי התפקידבמילוי התפקיד  רשלנות חמורהרשלנות חמורהאו או   חוסר אחריותחוסר אחריותגילוי גילוי   ••

ל לל ל שיש עימה קלון או בעבירה שעולה ממנה  שיש עימה קלון או בעבירה שעולה ממנה    הרשעה בעבירההרשעה בעבירה  ••
..כי קיים חסר אחריות הדרוש לעיסוק בעבודה הסוציאליתכי קיים חסר אחריות הדרוש לעיסוק בעבודה הסוציאלית

אי מסירת  אי מסירת  ((לחוק לחוק   88  - - וו  77עבירה על הוראה מהוראות סעיפים עבירה על הוראה מהוראות סעיפים   ••
).).מידע ללקוח ואי שמירת סוד מקצועימידע ללקוח ואי שמירת סוד מקצועי מקצוע סו רת שמ ו ללקוח ע מקצועמ סו רת שמ ו ללקוח ע ))מ

עמוד
ראשי



חובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית
סס""הליך הגשת קובלנה משמעתית נגד עוהליך הגשת קובלנה משמעתית נגד עו  22..גג

ת ות מקצוע תחובות ואחר ות מקצוע חובות ואחר
נ נ ק נך נ ק ך

הקובלנה מוגשת ליועץ המשפטי של משרד הרווחההקובלנה מוגשת ליועץ המשפטי של משרד הרווחה      

כדי להחליט אם יש מקום להגשת כתב האישוםכדי להחליט אם יש מקום להגשת כתב האישום,,היועץ חוקרהיועץ חוקר

משמש היועץ המשפטי כתובעמשמש היועץ המשפטי כתובע, , אם מוחלט להגיש כתב אישוםאם מוחלט להגיש כתב אישום

המשמעת ועדת את מזמן המשמעתהתובע ועדת את מזמן חברים––התובע שלושה חבריםשבה שלושה שבה םהתובע מזמן את ועדת המשמעתהתובע מזמן את ועדת המשמעת םשבה שלושה חבר שבה שלושה חבר
עמוד
ראשי



עחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית ק עב ק ב

ךהמתלונן הופך להיות עד מטעם התביעההמתלונן הופך להיות עד מטעם התביעה ךן ן

בנוכחות הנילוןבנוכחות הנילון, , ההליך מתנהל בדלתיים סגורותההליך מתנהל בדלתיים סגורות

ניתנת החלטהניתנת החלטה

קנס , נזיפה, התראה: אפשר לתת לו, אם הנאשם נמצא חייב
 מחיקת הרישום בפנקס, התליית הרישום בפנקס *מחיקת הרישום בפנקס התליית הרישום בפנקס

ערכאת העירעור היא בית משפט המחוזי*
עמוד
ראשי



עי קצ אחרי ב עיח קצ אחרי ב חובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועיתח

,       ,       בחוקבחוק  תקנותתקנותעיגון כללי האתיקה כעיגון כללי האתיקה כ. . דד
      19991999טטהתשנהתשנ    19991999--טט""התשנהתשנ

הגדרותהגדרותאיסור ציתותאיסור ציתותכבוד הלקוחכבוד הלקוח ררקק

תמורהתמורהמיומנות מקצועיתמיומנות מקצועית

הגדרותהגדרות

תמורהתמורהקק

כבוד המקצועכבוד המקצוע
המידע המידעאמינות סודיותאמינות סודיותשמירת שמירת שמירת סודיותשמירת סודיותאמינות המידעאמינות המידע

קשר בין עובד סוציאלי ללקוחקשר בין עובד סוציאלי ללקוח עמוד
ראשי



קוד האתיקה המורחבקוד האתיקה המורחב
""

לל

19941994  --ד ד ""התשנהתשנ

המורחב של איגוד  המורחב של איגוד    עיקרי הקודעיקרי הקוד    - -   11..דד
::העובדים הסוציאלייםהעובדים הסוציאליים

ותאחריות כלפי לקוחותאחריות כלפי לקוחות•• קו פ כ ותות קו פ כ ות
התנהגות מתוקף תפקיד חברתיהתנהגות מתוקף תפקיד חברתי••
התנהגות כלפי עמיתים  התנהגות כלפי עמיתים  •• התנהגות כלפי עמיתים  התנהגות כלפי עמיתים  ••
יחסים עם מעסיקיםיחסים עם מעסיקים••

לל אחריות כלפי המקצועאחריות כלפי המקצוע••

עמוד
ראשי



עחובות ואחריות מקצועיתחובות ואחריות מקצועית ק עב ק ב

:הכנה ועריכה
ס בכיר יצחק רוזנר"עו

ר ועדת החוק וכללי האתיקה"יו
ס ומועצת העבודה הסוציאלית"איגוד העו

,תודה

עמוד
ראשי


