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החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של
הפסיכולוגי :האומנ מהל ראוי?
רבקה

רייכרעתיר*

המאמר עוסק בשאלה א ראוי להחיל את מוסד ההתיישנות המשפטית בעבודת
ועדת האתיקה של מקצוע טיפולי .מדובר במקצוע המבוסס על קשרי אמו
ייחודיי בי איש המקצוע ובי הלקוח ,הדורשי מאנשי הטיפול התנהלות
מקצועית בעלת גישה אתית עמוקה וטוהרמידות גבוה .בפסיכולוגיה ,הפרופסיה
המשמשת כמקרה מבח למאמר זה ,ישנ שלושה מנגנוני לשמירה על צביונו
החוקי והאתי של המקצוע .מנגנו סינו המועמדי ללימודי פסיכולוגיה ומנגנו
ההכשרה המקצועית באקדמיה ומחוצה לה יוצגו כשלב ראשו בחינו לאותו
צביו מקצועי .בהמש לה יוצג המנגנו העיקרי של הכללי שלאור עובדי
הפסיכולוגי והרשויות הבאות להדק את הפיקוח על ההיענות לאות כללי.
הבידול והחפיפה בי הכללי :החוק הכללי; דיני המשמעת המהווי כללי חוק
לפסיכולוגי; וכללי האתיקה יידונו בהרחבה .כמו כ יתוארו הרשויות מתו
הבחנה מהותית ביניה הטמונה בתוק עבודת .ועדות התלונות והמשמעת ה
בעלות התוק הסטטוטורי האמונות על אכיפת דיני המשמעת של הפסיכולוגי.
ואילו ועדת האתיקה של הפסיכולוגי ,האמונה על אכיפת כללי האתיקה ,עובדת
מתוק תקנו הסתדרות הפסיכולוגי בישראל )הפ"י( ,שהוא הארגו המקצועי
הוולונטרי של הפסיכולוגי.
בהקשר של הצגת הכללי והוועדות יתואר התהלי של החלת ההתיישנות
המשפטית בעבודת ועדת האתיקה .יובאו השיקולי המראי את יתרונות ההחלה
הרלוונטיי בעיקר לתחו המשפט .מול יובאו הטענות המתמקדות בדמות
ועדת האתיקה וייעודה ,אשר מצביעות על השגגה בהחלתה .יסתמ שנימוקי
הטענות שלפיה החלת ההתיישנות היא טעות גוברי על השיקולי המצביעי
על יתרונותיה של החלה זו.

*

פסיכולוגית קלינית ורפואית ,מדריכה ,ד"ר בפילוסופיה – ביואתיקה מאוניברסיטת בראיל.
מרצה בכירה באקדמית ת"איפו .יו"ר ועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגי בישראל בי
השני .2014–2006
תודות :לעו"ד עודד ער הנטוע היטב בעולמות המשפט והספרות ,על עזרה גדולה ונדיבה
בליטוש החשיבה המפגישה בי זירת הטיפול לזירת המשפט ,לעמיתיי הפסיכולוגי ידידי
ושותפי לכהונות ארוכות בוועדת האתיקה ,פרופ' גבי שפלר ,ד"ר גבי וייל וגב' חנה בציו –
יו"ר ועדת האתיקה היו ,על השראת ,קריאת המבינה והערותיה החכמות ,ולאחרונה חביבה
ויקרה לי מאוד ,אירית רייכרעתיר ,על שקידתה באיתור המקורות המשפטיי וארגונ לרשימה
הביבליוגרפית.
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הבחנות בי שלושת סוגי שיח :המשפט ,האתיקה והטיפול ,יחדדו את הטענה
שמדובר בהתקה מוטעית של שיח המשפט אל שיח האתיקה .מדובר במהל
המצטר למגמה תרבותית רוחשת להישע יותר ויותר על שיח המשפט בשל חסר
בנורמות ובכללי התנהגות מובני ומוסכמי .מאחר שתכליתה של ועדת האתיקה
לעדכ כללי אתיקה ובכ לנסח נורמות וכללי התנהגות ,הרי שבאימו
ההתיישנות יסתבר שהיא מתנכרת לייעודה ולתכלית קיומה.
בסיו תיבח השאלה א נית לחדול מהשימוש בהתיישנות בוועדת האתיקה
מבלי לפגוע בשלמות העוגה המבטיחה את ההתנהלות הראויה של הפסיכולוגי.
שלמות זו מותנית בקיומ של שלושת סוגי הוראות ההתנהגות :החוק הכללי,
דיני המשמעת וכללי האתיקה ,ובעבודה המתואמת של גופי הבקרה והפיקוח,
היינו של ועדות התלונות ,המשמעת והאתיקה .הבאת של היקשי יישומיי
אפשריי תראה ששמירת העוגה השלמה חר הוויתור על השימוש בהתיישנות
ובכלי אחרי משיח המשפט ,אינה מטפורה בעלמא.
א .הקדמה;  .1המנגנוני לשמירה על אמות המידה המקצועיות;  .2כללי
החוק ,דיני המשמעת וכללי האתיקה;  .3סיכו ושאלת המחקר .ב .מערכות
הפיקוח החלות על הפסיכולוגי;  .1ועדות התלונות והמשמעת;  .2ועדת
האתיקה;  .3קווי בי ועדות התלונות והמשמעת לבי ועדת האתיקה;
 .4סיכו :הכללי ומערכות הפיקוח .ג .אימו ההתיישנות המשפטית על
ידי ועדת האתיקה של הפסיכולוגי;  .1נימוקי החלת ההתיישנות;
 .2הטוב והרע באימו ההתיישנות המשפטית;  .3סיכו :זרותה של
ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה .ד .שלושה סוגי שיח :שיח
החוק והמשמעת ,שיח האתיקה ושיח הטיפול;  .1החלת ההתיישנות
בוועדת האתיקה ושלושת סוגי השיח;  .2הפעפוע בי שלושת סוגי השיח;
 .3היבטי תרבותיי בהסתננות סוגי השיח זה אל זה;  .4סיכו :בהחלת
ההתיישנות הוועדה מתנכרת לשיח האתיקה; ה .הייתכ לדחות את החלת
ההתיישנות א להשאיר את העוגה שלמה?;  .1תשובה;  .2היקשי
יישומיי אפשריי .ו .סיכו.

א .הקדמה
 .1המנגנוני לשמירה על אמות המידה המקצועיות
נורמות ,כללי חוק וכללי אתיקה מהווי מעטפת שאינה נראית לעי המסייעת בניווט ההתנהגות
האישית והמקצועית .טווייתה של מעטפת זו היא מעשה ידי אד המודע להיותו בעל כושר לא
רק להיטיב אלא ג להרע .כשמדובר במקצועות טיפוליי ,הרי למודעות זו משנה תוק .לפיכ
מקצועות טיפוליי ראויי ,ודאי אלו המוסדרי בחוק ,שוקדי על ניסוח כללי ומערכות
פיקוח המיועדי לשמור על דמות המקצוע ולהג על הציבור בבואו לבקש התערבות טיפולית.
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הפסיכולוגיה בישראל היא מקצוע העוסק בהתערבויות טיפוליות והמוסדר בחוק 1.בתור
שכזה רק פסיכולוגי רשאי לעסוק בהתערבויות פסיכולוגיות הכוללות טיפול ,אבחו ,
הערכה ,שיקו ,ייעו או הדרכה מקצועיי אשר בתחו העיסוק בפסיכולוגיה 2.מטיב של
התערבויות אלו ומהותו של המקצוע המושתת על אמו הציבור וביטחונו במקצועיות
הפסיכולוגי ,נדרשות מה אמות מידה מקצועיותאתיות גבוהות ביותר .שלושה מנגנוני
בולטי מאפשרי שמירה על אות אמות מידה וטיפוח  :מיו מועמדי; תהליכי פיקוח
והדרכה; ומערכות כללי חוק וכללי אתיקה .שני המנגנוני הראשוני ,מיו ופיקוח ,אינ עניינו
של המאמר א ה מובאי על מנת להפגיש ע מקצוע הפסיכולוגיה ולהראות את השלבי
בהבניית דמות הפסיכולוג הראוי.
המיו הוא מנגנו ראשוני ,טרו מקצועי ובו חל סינו המועמדי המבקשי להיות
פסיכולוגי .מדדי הסינו מראשית הלימודי האקדמיי ,לתואר הראשו מתמקדי בהישגי
בלימודי ובדרישת ס גבוהה .נוס לזאת סיו התואר הראשו  ,אשר ברוב האקדמיות נקרא
היו מדעי ההתנהגות ולא פסיכולוגיה ,אינו מקנה הרשאה לעיסוק בפסיכולוגיה 3.בלימודי
אלו רוכש הסטודנט ידע מבואי נרחב ומגוו על אודות ההתנהגות האנושית ,ואלו יהיו התנאי
להמש הלימודי לתואר השני בפסיכולוגיה .הלימודי בתואר השני וההכשרה המקצועית
המשולבת בה נערכי על פי תחומי ההתמחות בפסיכולוגיה אשר הוכרו על ידי המחוקק:
פסיכולוגיה קלינית ,ופסיכולוגיה חברתיתתעסוקתית היו תחומי המומחיות המוכרי בעת
חקיקת החוק .בהמש הוכרו הפסיכולוגיה החינוכית 4,השיקומית 5,הרפואית 6וההתפתחותית7.
רק ע סיו הלימודי לתואר זה מתאפשר להירש בפנקס הפסיכולוגי ,לקבל רישיו לעיסוק
בפסיכולוגיה ולהתחיל בהתמחות גופה 8.אלו שלא עברו מסלול התמחות ה פסיכולוגי ללא
התמחות .על פי החוק ,הפסיכולוגי המומחי באחד מתחומי ההתמחות רשאי לעסוק רק
בתחו התמחות .לאור זאת ,המיו לתואר השני מחמיר יותר בהשוואה לזה של התואר
הראשו וכולל נוס על הקריטריוני הלימודיי ג קריטריוני אישיותיי.
המנגנו השני שנועד לשמור על הסטנדרטי הגבוהי הנדרשי מפסיכולוגי נמצא כאמור
בתהליכי הפיקוח וההדרכה המקצועיי .מנגנו זה פועל באופ מובהק בלימודי התואר השני,
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חוק הפסיכולוגי ,התשל"ז–.1977

3

שונה הדבר למשל בנוגע למקצוע העבודה הסוציאלית .ש כשיר להיות עובד סוציאלי מי
שהשלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית .ראו ס'  2לחוק העובדי הסוציאליי ,התשנ"ו–.1996
תקנות הפסיכולוגי )ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי( ,התש"– ,1979ק"ת .4065
תקנות הפסיכולוגי )פסיכולוגיה שיקומית( ,התש"– ,1980ק"ת .4087
תקנות הפסיכולוגי )פסיכולוגיה רפואית( ,התשס"א– ,2001ק"ת .6106
תקנות הפסיכולוגי )מומחיות מוכרת – פסיכולוגיה התפתחותית( ,התשס"ד– ,2003ק"ת .6270
יש לציי שנכו להיו התווספו תחומי לימוד לתואר שני בפסיכולוגיה ,א ה בבחינת תחומי
אקדמיי שאינ מוכרי כתחומי ההתמחות מקצועיי המוסדרי בחוק .ביניה :המגמה
לקוגניציה ,רגש ומוח – אוניברסיטה בראיל; המגמה לפסיכוביולוגיה – האוניברסיטה העברית;
המגמה לקוגניציה ומוח; המגמה הפסיכוביולוגית; המגמה הקוגניטיבית – אוניברסיטת תל
אביב.
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פרק ההגדרות בקוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגי בישראל – www.psychology. ,2004
) org.ilנבדק לאחרונה ב) (13.12.2015להל :קוד האתיקה של הפסיכולוגי(.
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ובמהל ההתמחות .סטודנטי במהל לימודיה העובדי בפרקטיקו )המקבילה לסטאז'
ברפואה( ,ומתמחי המתחילי התמחות לאחר סיו התואר השני עובדי תחת פיקוח
והדרכה אינטנסיביי ביותר .הפיקוח וההדרכה מנוהלי על פי חוק הדורש דרישות שונות ,כגו
שיתקיימו רק במוסדות המוכרי כמקומות להתמחות בפסיכולוגיה .עוד יש לציי שבמהל
הלימודי לתואר השני יש חובה ללמוד ג אתיקה בפסיכולוגיה ובלימודי אלו מתחיל
המפגש ע הכללי המחייבי את הפסיכולוגי ה כאזרחי וה כאנשי מקצוע.

 .2כללי החוק ,דיני המשמעת וכללי האתיקה
מערכת הכללי והרשויות להטמעתה ולאכיפתה היא המנגנו השלישי בהבניית הפסיכולוג
הראוי הפועל מתו אמות מידה מקצועיות ,חוקיות ואתיות גבוהות ביותר .מערכת זו נחלקת
לשלושה סוגי הוראות :כללי החוק הכלליי ,דיני המשמעת המיוחדי למטפלי 9אשר בפועל
ה כללי חוק ,וכללי האתיקה .בי אלו יש לעתי דמיו וחפיפה שעליה היטיב לעמוד פרופ'
יצחק זמיר בכתבו על השיתו המתקיי לאור ההיסטוריה בי מערכות המשפט ,המקצוע
והאתיקה ועל היווצרות של כללי מעורבי המשלבי את שלושת סוגי ההוראות10.
ע זאת ,ה ג נבדלי זה מזה בתכלית ,במקור ובגופי האכיפה אשר בסמכות להטיל
עיצומי א עוברי על כללי החוק ודיני המשמעת או א מפרי את כללי האתיקה.
כללי החוק הכלליי באי להסדיר את התנהגות כלל האזרחי וחלי על הכול .וכ מטבע
הדברי שיפוט עברות על כללי אלו הוא בסמכותה של מערכת המשפט הכללית.
לאנשי מקצועות הטיפול דיני משמעת המיוחדי לה ומסדירי את התנהגות .דיני אלה
אינ חלי על כלל האזרחי ,אלא על אנשי המקצוע בלבד ,ותכלית להג על הציבור מפני
הכוח שיש למטפלי אשר עלול להיות מנוצל לרעה .במקצוע הפסיכולוגיה שיפוט העברות על
כללי החוק המקצועיי ,והטלת העיצומי בגינ הוא בסמכות של ועדות התלונות והמשמעת.
ועדות אלו כמו מועצת הפסיכולוגי פועלות מתוק חוק הפסיכולוגי ,ולפיכ לפעילות תוק
סטטוטורי.
כללי האתיקה במקצועות הטיפול ג ה כללי מיוחדי לאנשי המקצוע ,א מקור אינו
בחוק ,אלא בארגו המקצועי הוולונטרי .כללי אלו מתייחסי לצביו המקצוע הייחודי ,לאיש
המקצוע ולזיקת לציבור .כמו כ ה מתייחסי לתרבות המקצועית ,ליחסי בי אנשי המקצוע
ולייצוג המקצוע בחברה .בכללי האתיקה באי לידי ביטוי ערכי המקצוע ,העקרונות המנחי
וכללי ההתנהגות הנדרשי למימוש אות ערכי ועקרונות .משו כ מנוסחי הכללי
בפירוט רב ובאופ פוזיטיבי ,וה אלו שמסדירי את היחסי הראויי שבי מטפלי

9
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ס'  2לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו– 1996מגדיר למשל מי הוא בעל מקצוע שהכיר בו המנהל
הכללי ,בהודעה ברשומות ,כמטפל בשירותי הבריאות וביניה מונה ג את הפסיכולוגי .בנוס,
יש לציי שלא כל המקצועות המוזכרי ש מוסדרי בחוק.
יצחק זמיר "משפט ,אתיקה וכללי אתיקה לשופטי" ספר מישאל חשי ) 323–309 ,309אהר
ברק ,יצחק זמיר ויגאל מרזל עורכי.(2009 ,
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ללקוחותיה 11.הפרה של כללי האתיקה שבשלה לקוח סבור שנעשה לו עוול היא הנמקה
להגשת תלונה בוועדת האתיקה .זו אינה עילה לתביעה בבית המשפט או בוועדת התלונות,
מאחר שכללי האתיקה אינ כללי חוק או דיני משמעת .במקצוע הפסיכולוגיה ,ניסוח כללי
האתיקה ,עדכו הקוד ודיוני בהפרות כללי האתיקה ה בסמכות ועדת האתיקה הפועלת
בתוק תקנו הסתדרות הפסיכולוגי )הפ"י( שהוא הארגו המקצועי הוולונטרי של
הפסיכולוגי .מכא עולה שזו ועדה שאינה סטטוטורית.
יש זיקה הדוקה בי כללי החוק הכללי ,דיני המשמעת של הפסיכולוגי וכללי האתיקה
שלה .הזיקה שבי שלושת סוגי ההוראות מתבקשת לא מפני שהחוק הכללי מתערב בנעשה
בתו הקבוצה המקצועית ,אלא מפני שאיש המקצוע הוא ג אזרח מהשורה שנדרש מתוק
מקצועו לרמת התנהגות מיוחדת.
סוגיית הסודיות והחיסיו מדגימה את טיבה של הזיקה .הסודיות ) (confidentialityנוגעת
לחובת המטפל לשמור בסוד את המידע שהגיע אליו על מטופליו ,כולל זהות .חובה זו
מעוגנת היטב בחוק הגנת הפרטיות .בהמש לחובה זו עומד החיסיו ) privileged
 (communicationהמג על זכות הפסיכולוג או הרופאה לא למסור ראיה הנוגעת למטופל ואשר
ה נחשפו אליה בתוק הקשר המקצועי .כמו כ מג החיסיו ג על זכות המטופל למנוע
מסירת מידע על אודותיו לבית המשפט או למי שמוסמ לקבלו על פי די  .חר זאת ,החיסיו
מוגבל על פי חוקי ופקודות המורי על תנאי שבה המטפל מחויב במסירת מידע .למשל
מצבי סיכו לקטי וחסר ישע המחייבי מסירת מידע לפקיד סעד או למשטרה; 12פקודות
התעבורה 13שמתוכ על הפסיכולוג ליידע רופא על מטופל שיש מסוכנות בנהיגתו ועל הרופא
לדווח לרשויות; או חוק כלי הירייה 14,המחייב פסיכולוג לדווח לרשויות כשנשקפת סכנה א
האד יאחז בנשק.
כשפסיכולוג ,כאזרח וכאיש מקצוע ,נדרש לסגת מהחיסיו ולהפר את חובת הסודיות ,הוא
עומד בפני דילמה קשה ביותר .מחד גיסא הוא הבטיח למטופל לשמור את סודותיו .הבטחתו
נטועה היטב בחוק הכללי להגנת הפרטיות ,ובידיעה שללא הבטחה זו לא מתקיימי יחסי
האמו ההכרחיי לקיומו של הטיפול .מאיד גיסא מפאת הפקודות והחוקי המוזכרי ,הוא
נדרש לחשו חלק מסודות המטופל .אל מי יעדי לשאת פניו? למטופל בלבד? לאד שעבורו
המטופל מהווה סיכו ? לקהילה שבה הוא חי? ההחלטה לסגת מחובת הסודיות אמורה להיות
מנומקת היטב ,ועל הפסיכולוג להראות כי התמלאו התנאי להסרת החיסיו  .כ למשל
כשפסיכולוגית מדווחת על מטופל המנצל לרעה את אביו הקשיש חסר הישע ,או נוהג בו

11

12
13
14

ראו קוד האתיקה של הפסיכולוגי ,לעיל ה"ש  ;2קוד האתיקה של העובדי הסוציאליי;
"אתיקה רפואית :כללי וניירות עמדה – www.ima.org.il/Ima/ (2014) IMA "2014
) FormStorage/Type8/EthicalCode2014.pdfנבדק לאחרונה ב" ;(13.12.2015יחסי הגומלי בי
הרופאי לבי ציבור המטופלי בישראל" www.ima.org.il/Ima/Form (2014) IMA
) Storage/Type7/IMA_emdaAmana.pdfנבדק לאחרונה ב.(13.12.2015
חוזר מנהל הרפואה " 11/2008חוק העונשי בעניי קטיני וחסרי ישע – הוספת חובת דיווח
)תיקו מס'  (94התשס"ז–.(11.3.2008) "2007
ס' 12ב לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[.
ס' 11א–ב לחוק כלי היריה ,התש"ט–.1949
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באלימות ,היא חייבת להיות בטוחה שהמידע שהביא המטופל אינו בגדר הפנטזיה
והקונפליקטי התונפשיי שלו ,אלא שיש בו ממש15.
הזיקה בי סוגי ההוראות והדילמות שנוצרות אינה ערכית בלבד ,אלא ג מעשית .בשלושת
המקצועות הטיפוליי – רפואה ,עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה – הרישוי ותיאור התפקיד
המקצועי שמורי למחוקק 16.מנגד ,ניסוח כללי האתיקה הוא בסמכות הארגו המקצועי
הוולונטרי .א שכללי האתיקה ,מקור בארגו הוולונטרי ,הרי המגמה היא שה יחולו על כלל
המטפלי ולא רק על אלו שבארגו הוולונטרי .ג בחוק הפסיכולוגי וג בחוק העובדי
הסוציאליי יש התייחסויות לכללי האתיקה ,היינו למידות הראויות הנדרשות ממטפל שה
מעבר לכללי החוק .בנוס ,פרשנות החוקי שאינה מרחיקת לכת תצביע על חובת הפסיכולוג
או העובד הסוציאלי להכפי את עצמו לכללי האתיקה ,וזאת בלי קשר להשתייכותו לארגו
המקצועי הוולונטרי שלו .בפקודת הרופאי אי כלל אזכור לכללי אתיקה ,א מדווח שרוב
הרופאי ) (95%חברי בהסתדרות הרפואית )הר"י( 17.בהר"י מנוסחי כללי האתיקה ,ומכא
שרוב רוב של הרופאי חייבי להחיל על עצמ את כללי האתיקה של מקצוע .עוד מעניי
לציי שג א בפקודת הרופאי אי הפניה לכללי אתיקה ,הרי הסעי הראשו בפקודה כתנאי
לקבלת רישיו הוא אתי במובהק ונוסחו" :הזכאי לקבל רישיו לעסוק ברפואה הוא אד הגו "
)סעי )4א() .((1התנאי שיבואו אחריו נוגעי להשכלה ולפרטי דמוגרפיי ,כפי שמופיע
בחוק הפסיכולוגי או חוק העובדי הסוציאליי .הופעה של תנאי ההגינות לתו הפקודות
בעלות התוק החוקי מפתיעה בניסוחה ובתכנה .לא מ הנמנע שהמחוקק בכוונה או בלעדיה
הרגיש בהיעדר התייחסות החוק למידות אתיות של המתעתד להיות רופא והכניס סעי זה.
א במקצועות הטיפול מתקיי הפיצול בי הגו המקצועי שבסמכותו הרישוי לבי הגו
האחראי על ניסוח כללי האתיקה ,הרי בפרופסיית עורכי הדי הוא לא קיי .בפרופסיה זו
מדובר בהלחמת החוק והארגו המקצועי לאחד .הדבר מתגל בשמו של החוק :חוק לשכת
עורכי הדי  18,וממנו עולה בבהירות שכלל לא מדובר בארגו מקצועי וולונטרי .ללשכה זו
הסמכות להקנות למשפטני את רישיו עריכת הדי  ,וכדי לעסוק בעריכת די חייבי להיות
חבר בלשכה .אותה לשכה אחראית ג על ניסוח כללי האתיקה שמתוק אותו חוק לשכה
כפופי כל עורכי הדי לה .מכא  ,ובשונה מהמקצועות הטיפוליי ,לכללי האתיקה של עורכי
הדי תוק חוקי .ייתכ שההבדל הארגוני בי מקצוע עריכת הדי לבי המקצועות הטיפוליי
בכפיפות למחוקק נעו בעובדה שהמטפלי אמורי לטפל בבני אד ,ואילו עורכי הדי
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להרחבה נוספת על כללי החוק הכללי ,החוקי המיוחדי למטפלי ,כללי האתיקה והשוואות בי
מקצועות הרפואה ,הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית ,ראו סיליה וסרשטיי פסברג "אתיקה
וחוק" סוגיות אתיות במקצועות הייעו והטיפול הנפשי ) 71–52 ,52גבי שפלר ,יהודית אכמו
וגבריאל וייל עורכי ;(2007 ,יהודית אכמו "סודיות" סוגיות אתיות במקצועות הייעו והטיפול
הנפשי ) 159–137 ,137גבי שפלר ,יהודית אכמו וגבריאל וייל עורכי.(2007 ,
ס'  2–1לפקודת הרופאי ]נוסח חדש[ ,התשל"ז– ;1976ס'  6–3לחוק העובדי הסוציאליי,
התשנ"ו– ;1996ס'  5–2לחוק הפסיכולוגי ,התשל"ז–.1977
"על אודות הר"י" www.ima.org.il/MainSite/ViewCategory.aspx?CategoryId=115 IMA
)נבדק לאחרונה ב.(13.12.2015
חוק לשכת עורכי הדי ,התשכ"א–.1961
המשפט כב | תשע"ו
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אמורי לייצג למול השלטו  .מתוק התפקידי השוני טבעי שעורכי די יבקשו להשתחרר
מפיקוח הממשלה והשרי שבשלטו  .לא כ במקצועות הטיפוליי ,אשר כל אחד מה כפו
לשר בממשלה :הפסיכולוגי והרופאי כפופי לשר הבריאות; העובדי הסוציאליי לשר
הרווחה .הדיו בהבדלי הכפיפות לשלטו וטעמ חורג מעניינו של המאמר .א ההשוואה בי
פרופסיית עורכי הדי לפרופסיות הטיפוליות והזיקה הצמודה בי שלושת סוגי ההוראות
מעוררות שאלה שעלתה כבר בעבר :מדוע יש צור להוסי כללי אתיקה שאינ סטטוטוריי
כאשר קיימי כללי חוק כלליי ודיני משמעת סטטוטוריי? שאלה זו מקבלת משנה תוק
כאשר יש לעתי דמיו וחפיפה בי שלושת סוגי ההוראות ,כמו אלו הנוגעות לדוגמה שהובאה
בעניי חובת הסודיות ,ניהול הרשומות או ניצול יחסי מרות.
בקרב הפסיכולוגי שאלה זו עולה חדשות לבקרי ולרוב מתייחסת להחלת הכללי
ולאכיפת .מקובל שכללי האתיקה אמורי לחול על כל הפסיכולוגי ,א הפרות כללי
האתיקה שפיטות רק בנוגע לחברי הארגו הוולונטרי .מצב זה לא תקי  ,ולכ מדוע לא להתקי
את כללי האתיקה לדיני המשמעת של הפסיכולוגי ולאכפ בדר זו על כלל הפסיכולוגי? יש
לציי שרעיו זה עלה כבר בניסוחו של חוק הפסיכולוגי שבו כתוב" :בהתייעצות ע המועצה
רשאי שר הבריאות להתקי כללי אתיקה מקצועית לפסיכולוגי" 19.לאחרונה א עלתה הצעה
להתקי את קוד האתיקה של הפסיכולוגי 20כחלק בלתינפרד מחוק הפסיכולוגי21.
בהתקנה של כללי אתיקה כחלק מחוק יש אמירה ברורה וחשובה של המחוקק ולפיה כללי
האתיקה חלי על כלל הפסיכולוגי מבלי קשר להשתייכות לארגו  .חר זאת ,יש במהל זה
ג סיכו שמא כללי האתיקה ייהפכו ג ה לכללי חוק .מדובר בסיכו כי קיומ של שלושת
סוגי ההוראות ,החוק הכללי ,דיני המשמעת וכללי האתיקה חיוני ביותר .ה וקיו שלושת
הגופי האוכפי אות ,כשפועלי בסינרגיה ,מאפשרי טיפוח טוהר מידות של אנשי
מקצועות הטיפול ההכרחי לקיומו של טיפול מקצועי.
22
מדובר בטוהר מידות ,שהוגדר על ידי המבקר יצחק א' נבנצאל ז"ל ,כמושג של האתיקה
המעשית .שלושת סוגי ההוראות מהווי הכוונה טובה ל"ייצורו וביצורו" 23של הטוהר ויישו
העיקרו שמקצועיות והיענות לחוק ,לדיני המשמעת ולכללי האתיקה אחת ה  .פסיכולוג אינו
יכול להיחשב מקצועי א אינו שומר על הטוהר במובנו הנורמטיבי החקוק בחוק ובדיני

19
20
21
22
23

ס' )57ב( לחוק הפסיכולוגי.
קוד האתיקה של הפסיכולוגי ,לעיל ה"ש  .2השלמת עדכו הקוד עומדת להסתיי .פרקי
המוקדשי לרשומה הפסיכולוגית ,לפסיכולוגיה משפטית וכללי הנוגעי לעבודה ע ילדי,
נוער וחסרי ישע יתווספו.
"מידעו הפ"י מאי www.psychology.org.il/%D7%9E%D7%99%D7 Psychology "2015
) %93%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%99-2015נבדק לאחרונה ב
.(13.12.2015
יצחק אביגדור נבנצל "משמעותו של 'טוהר המידות' בחוק מבקר המדינה" אברה וינשל :לקט
כתבי לזכרו ) 139–133נפתלי ליפשי ויצחק גונ עורכי.(1977 ,
נורית ישראלי "חמישי שנות טוהר המידות בחוק מבקר המדינה – המצב הנורמטיבי – מייצור
לביצור" המבקר הפנימי .(2007) 95 ,97
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המשמעת .זאת ,ה כאזרח מהשורה וה כאיש מקצוע .וכ ג לא ייחשב מקצועי א לא ישמור
על הטוהר ,במובנו הפתוח הוולונטרי המתבטא בכללי האתיקה המקצועית.

 .3סיכו ושאלת המחקר
במקצוע הפסיכולוגיה כמו במקצועות טיפוליי אחרי נדרשות אמות מידה מקצועיותאתיות
גבוהות ביותר .כדי לשמור על אלו קיימי במקצוע מנגנוני מיו  ,הכשרה ופיקוח ונוס עליה
ג מערכת של שלושה סוגי הוראות :החוק הכללי ,דיני המשמעת וכללי האתיקה .בפסיכולוגיה
יש שתי רשויות פנימיות שבסמכות להטמיע את הכללי ולאכו אות .ועדת התלונות וועדת
המשמעת הסטטוטוריות אמונות על דיני המשמעת .ועדת האתיקה הפועלת בתוק תקנו הפ"י,
הארגו הוולונטרי של הפסיכולוגי ,אמונה על כללי האתיקה.
א שוועדת האתיקה אינה ועדה משפטית ,נמצא כי ע הזמ  ,ובכרסו זוחל ,היא אימצה
לעצמה נוהלי עבודה המושאלי מנוהלי המשפט .כ למשל קרה באימו ההתיישנות
המשפטית על ידי הוועדה.

יש לציי שעל תופעה דומה מצביעה ד"ר לימור זר גוטמ בנוגע למערכת הדי המשמעתי
של פרופסיית עורכי הדי  .היא מזכירה שבית המשפט העליו קבע שאי התיישנות לעברות
משמעת של עורכי די  ,וזאת בשל המטרות המיוחדות של הדי המשמעתי שחלות לדבריה לא
רק על עורכי די  ,אלא ג על רופאי .לדבריה ,א אלו סרחו ופגעו בציבור ובדמות מקצוע,
הרי שחלו הזמ לא עושה אות לכשירי יותר ויש למנוע מה לפעול בדיוק מאותו כוח
היתר שנית לה לעסוק במקצוע .ובאשר לוועדות האתיקה של עורכי הדי היא מוסיפה:
"בשני האחרונות מרככות ועדות האתיקה הלכה זו בקבע שיש בחלו הזמ כדי להוות עילה
לגניזת התלונה ,או באמצ את הדוקטרינה של הגנה מ הצדק כאשר יש שיהוי בהגשת
התלונה"24.
דברי אלו ,כוח יפה בהחלט ג באשר לפסיכולוגי ולמה שהתרחש בוועדת האתיקה
שלה.
השימוש בהתיישנות המשפטית בוועדות האתיקה ,א של עורכי הדי וא של הפסיכולוגי,
הוא תנועה בכיוו ההפו שמתאר פרופ' יצחק זמיר .על פיו מתנהלת תנועה מתמדת של עיצוב
כללי ההתנהגות האנושיי ,א כיוונה הוא מתחו האתיקה לתחו המשפט .עיקרי הנמקתו
מתמקדי בחשיבות הגוברת של תחו האתיקה על פני תחו המשפט בעיצוב ההתנהגות
הראויה .א הנה בהחלת ההתיישנות התנהלה התנועה דווקא בכיוו ההפו ,מהמשפט
לאתיקה.
ומכא צומחת השאלה שמציב המאמר הנוכחי :הא ועדת האתיקה של הפסיכולוגי
בהשתמשה בסוגיית ההתיישנות פעלה נכו ? הא במהל זה לא ויתרה על סגולות השיח
הייחודי שלה בטיפוח טוהר המידות המקצועי של הפסיכולוגי?
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הבחנה מפורטת בי ועדת התלונות וועדת המשמעת החקוקות בחוק לבי ועדת האתיקה
שמקורה בארגו הוולונטרי של הפסיכולוגי תובא בפרק ב ותהיה התחלה למת התשובה
לשאלות המאמר .בפרק ג יתוארו החלת ההתיישנות לעבודת ועדת האתיקה והיתרונות
והחסרונות של מהל זה .פרק ד יעסוק בלגיטימיות של החלת ההתיישנות באמצעות ההבחנה
בי שיח המשפט ,שיח האתיקה ושיח הטיפול .השגות על המהל והיקשי יישומיי יסכמו את
המאמר.

ב .מערכות הפיקוח החלות על הפסיכולוגי
 .1ועדות התלונות והמשמעת
ועדות התלונות והמשמעת ומועצת הפסיכולוגי ,הוקמו בשנת  1977ע חקיקת חוק
הפסיכולוגי .תפקידה המרכזי של המועצה לייע לשר הבריאות בענייני הנוגעי לעיסוק
בפסיכולוגיה בישראל .בי תפקידיה הנוספי מינוי חברי ועדת הרישו בפנקס הפסיכולוגי,
מינוי ועדת המשמעת ומינוי נציג בוועדת התלונות .ועדות התלונות והמשמעת ,הפועלות
במשרד הבריאות ,אמונות על אכיפת דיני המשמעת ,ופעילות היא בתוק חוק הפסיכולוגי.
החוק מייחד פרק לשפיטה משמעתית 25שמתייחסת להתנהגות לאהולמת; מצג שווא; רשלנות
מקצועית; הפרת החוק והתקנות של הפסיכולוגי; הרשעה בעברה שיש בה כדי להראות חוסר
אחריות מקצועית; והפרת חוק זכויות החולה.
תפקידה של ועדת התלונות לשמש כתובת להגשת תלונות ולחקור א יש חשד סביר
שפסיכולוג עבר עברת משמעת .לחוקר מטע הוועדה יש סמכויות של מפקח משטרה
הקשורות למשל לפקודת הפרוצדורה הפלילית בעניי דרישה לעדות .בהתא לתוצאות
חקירתה מכריעה ועדת התלונות א להביא את הפסיכולוג בפני ועדת המשמעת.
תפקידה של ועדת המשמעת לקבוע את חומרת העברה והעונש בגינה .הסנקציות העומדות
לרשותה ה התרעה; נזיפה; קנס; איסור לעסוק בפסיכולוגיה לתקופה שלא תעלה על חמש
שני; ומחיקת ש הפסיכולוג מהפנקס.
זכות התובע והנאש לערעור מוגבלת לשלושי יו ,והוא מוגש לבית המשפט המחוזי
שבתחו השיפוט שבו מתקיימת עבודת הפסיכולוג .פרסו ההחלטה תלוי בשיקולי ועדת
המשמעת הרשאית לאחר ששמעה את הצדדי להורות על פרסו החלטתה כולה או מקצתה,
ע שמו של הפסיכולוג או בלעדיו ,ובצורה ובמקו שתקבע.
מינוי חברי הוועדות הוא בסמכות שר הבריאות ,ובכל ועדה שלושה חברי וממלאי מקו.
בוועדת התלונות שני עובדי משרד הבריאות ,אחד מה חבר לשכת עורכי הדי  ,והוא התובע
מטע הוועדה .נוס עליה חבר בוועדה פסיכולוג שהוא נציג מועצת הפסיכולוגי .בוועדת
המשמעת חבר לשכת עורכי הדי שהציע שר המשפטי ,והוא משמש כיו"ר .לצדו שני
פסיכולוגי – האחד בשירות המדינה והשני מתו רשימה שהגישה המועצה.
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תפקידיה של ועדות המשמעת והתלונות ,תחו עיסוק  ,דרכי בחירת חבריה וסמכויות
החקירה והשפיטה שלה מראות את גודל המאמ ביישו דיני המשמעת של הפסיכולוגי
אשר אינו נשאר רק בתו המקצוע ,אלא הודות למגוו חבריה הוא נתו ג מחוצה לו .ע זאת,
מת שיקול הדעת לפרסו החלטות ועדת המשמעת שוחק את שקיפות התהליכי ומחליש את
ההגנה על הציבור מפני אנשי מקצוע שסרחו .הדבר יחזור ג בהליכי ועדת האתיקה .א
לסוגיה זו של שקיפות עבודת הוועדות יאה לייחד מאמר נפרד.

 .2ועדת האתיקה
ועדת האתיקה של הפסיכולוגי פועלת בתוק התקנו של הפ"י – הסתדרות הפסיכולוגי
בישראל 26.ההסתדרות נוסדה בשנת  ,1958ומאז היא הארגו המקצועי הוולונטרי של
הפסיכולוגי בישראל .הוועד המרכזי של הפ"י הוא זה אשר מנהל ומרכז את הארגו .
כאמור החברות בהפ"י היא וולונטרית ,ויכולי להצטר לארגו פסיכולוגי רשומי
בפנקס ,חפי מהרשעה פלילית שיש עמה קלו  ,מדופי מוסרי ומהתנהגות שנוגדת את כללי
האתיקה המקצועית .החברות מחייבת בתשלו ומקנה זכות לבחור ולהיבחר למוסדות הפ"י.
תקנו הפ"י מייחד פרק לוועדת האתיקה ובו מפורטי דרכי התנהלותה ותפקידיה 27.הוועדה
מייעצת לפסיכולוגי ולציבור בנושאי אתיקה של הפסיכולוגי; ומטפלת בתלונות על
פסיכולוגי שבעת הגשת התלונה היו חברי בהפ"י.
מסקרי שהופיעו בסיכומי פעילות של קדנציות הוועדה ומחקר על עבודת הוועדה עולה
שהשיעור הגבוה של התלונות המגיעות מהציבור ה של הורי הנוגעות בטיפול בילדיה28.
תלונות אלו עוסקות ביידוע שני ההורי הנמצאי בסכסו על קיומה של ההתערבות
הפסיכולוגית בילד וקבלת הסכמה משניה .כמו כ ה עוסקות בסוגיות אבחו והחלטות
הפסיכולוגי בנושאי מסוגלות הורית וענייני משמורת .תלונות אחרות ה ממטופלי בגירי
העוסקות בי השאר בסוגיות של סודיות וחיסיו  ,ברשלנות טיפולית ,אייידוע על חלופה
טיפולית ,הפרת חוזה ,התנהגות לא נאותה או תלונות הנוגעות לרשומות הפסיכולוגיות,
לשמירת ולמסירת  .תלונות אחרות מגיעות מפסיכולוגי על עמיתיה ,ועוסקות בנאותות
טיפולי ובה טיפולי במדיה תקשורתית קבל ע ועדה או טיפולי המרה מנטיות
הומוסקסואליות בקרב מבוגרי והמרת התנהגות אלימה בקרב קטיני באמצעי שספק א ה
אתיי .כמו כ תלונות של פסיכולוגי על עמיתיה עוסקות בהטרדה מינית ,באיכות האבחו ,
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ס' )4ב( לתקנו הסתדרות הפסיכולוגי בישראל )להל" :תקנו הפ"י"(.
פרק ד לתקנו הפ"י.
אודליה ב שלמה ורבקה רייכרעתיר אפיו הפניות לוועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגי
בישראל בי השני  2007עד ) 2012עבודת מחקר אמפירית לתואר "מוסמ במדעי ההתנהגות",
האקדמית ת"איפו – החוג למדעי ההתנהגות ;(2014 ,רבקה רייכרעתיר וחנה בציו "משולחנה
של ועדת האתיקה :סיכו פעילות ועדת האתיקה בקדנציה  2006–2009על הוועדה ועבודתה"
פסיכואקטואליה ) 61ינואר  ;(2010גבי שפלר "משולחנה של ועדת האתיקה :דו"ח לסיכו
פעילותה של ועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגי בישראל בשני  "2006–2005פסיכו
אקטואליה ) 62אוקטובר .(2007
המשפט כב | תשע"ו
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בשימוש בתארי אקדמיי שלא כדי ובהתערבויות מקצועיות של פסיכולוגי בתחומי
טעוני פוליטית וחברתית.
ההתייעצויות שרוב מופנות על ידי פסיכולוגי עוסקות בתכני של כללי קוד האתיקה:
רשומה פסיכולוגית ומסירתה ,מסירת חומר גל אבחוני ,חתימה על דו"חות מקצועיי ,הופעה
במדיה במסגרת מקצועית ,סוגיות של סודיות וחיסיו  ,עבודה עצמאית של מתמחי ,הצגת
מקרי ,העברת מטופלי ממסגרות ציבוריות לפרטיות ,הופעה בבית משפט או הצגה עצמית
ופרסו .התייעצויות של הציבור הרחב עוסקות בשאלות הקשורות לחוזה ובעיקר לתשלו,
לזכאות לקבל רשומות פסיכולוגיות ,לחשד להתחזות איש המקצוע לפסיכולוג ולסוגיות
הנוגעות ליחסי מקבילי לקשר המקצועי ולכפל נאמנויות ללקוח ובוזמנית ג לנוגעי
אחרי בעניינו.
נוס על טיפול בתלונות ,הוועדה ג מעדכנת באופ שוט את קוד האתיקה אשר במקורו
נוסח בוועדה .את המלצותיה לעדכו היא מעבירה לאישור הוועד המרכזי של הפ"י .הוועדה
פועלת ג לקידו סוגיות שעלו על סדר היו שלה ,ובה למשל סוגיית טיפולי ההמרה ,ניסוח
סטנדרטי לעבודה בתחו הפסיכולוגיה המשפטית או הסדרת הרשומות הפסיכולוגיות .בשני
האחרונות נוהגת הוועדה לפרס ענייני מפעילותה השוטפת דר מדור קבוע" :משולחנה של
ועדת האתיקה" המתפרס בפסיכואקטואליה 29,שהוא רבעו הפ"י.
חברי ועדת האתיקה נבחרי בבחירות שבה חברי הפ"י ה הבוחרי וה אלו שיכולי
להיבחר לוועדות ולגופי הארגו  .הבחירות נערכות כל ארבע שני ,ומספר חברי הוועדה
שיכולי להיבחר הוא חמישה ולא פחות משלושה .יו"ר הוועדה נבחר על ידי חברי הוועדה
בהתכנסותה הראשונה .אי הנחיה תקנונית באשר להרכב הוועדה על פי ייצוג תחומי
הפסיכולוגיה השוני ומסגרותיה .הפסיכולוגיה כפרופסיה נמצאת באקדמיה ,בקליניקות
העצמאיות ובמערכות ארגוניות גדולות כמו אלו של משרד הבריאות ,משרד החינו ואחרות.
בהפ"י פועלות החטיבות המקצועיות הערוכות בהתא להתמחויות .לכל אלו אי ייצוג שיטתי
בוועדת האתיקה ,אלא מזדמ בלבד .וכ בעבודתה השוטפת של הוועדה עלולה להיפגע
נגישותה למרב הלכי הרוח והגישות שבפסיכולוגיה .כמו כ כל חברי ועדת האתיקה ה
פסיכולוגי ,תופעה המצרה מחד גיסא את מקורות הפיקוח ,ומאפשרת מאיד גיסא להעמיק
בענייני הפנימקצועיי.
לרשות חברי ועדת האתיקה עומד ייעו משפטי .אי הכוונות או הנחיות לוועדה באילו
ענייני יש לפנות להתייעצות .משרד עורכי הדי שמעסיקה הפ"י למת הייעו נות שירותיו
לכלל הפסיכולוגי חברי הארגו  ,לאזרחי הפוני וכ ג לוועדות הפ"י .מצב זה מזמ לעתי
ניגודי ענייני וכפל התייעצויות .הכפל נעשה כאשר נועצי פוני במקביל ליוע המשפטי
ולוועדת האתיקה מבלי ליידע את הגו האחד כי פנו ג לגו האחר.

29

ראו פסיכואקטואליה רבעו הסתדרות הפסיכולוגי בישראל www.psychology.org.il/%D7%A
4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%9
) 0%D7%9C%D7%99%D7%94נבדק לאחרונה ב.(13.12.2015
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בתהליכי עבודת הוועדה המוזכרי בתקנו מצוי שקוד האתיקה הוא המקור העיקרי
להסתמכות הוועדה בעבודתה .התלונות אמורות להגיע לוועדה בכתב ע פרטי מזהי של
המתלונ והנילו  .אי בסמכות הוועדה ליזו תלונות .א המתלונ הוא מטופל ,יש להעביר
נוס על התלונה ג ויתור על סודיות המאפשר להעביר את התלונה אל הפסיכולוג הנילו
לצור קבלת תגובתו .פרוטוקול הוועדה שבו רשו הלי הדיו והנימוקי להחלטות נמצא
במשמרת מזכירות הפ"י ואינו חשו לציבור .החלטות הוועדה מתקבלות לפי הכרעת הרוב,
ומועברות בדואר לנוגעי בדבר.
לוועדת האתיקה אי סמכויות חקירה ,וכל שביכולתה לעשות כדי לעמוד על אמת כלשהי
הוא לקרוא את התלונה והתגובה לה .לפרקי נוהגת הוועדה לזמ את המעורבי בתלונה כדי
לבקש הבהרות .בנוס ,מתוק תפקידה כגור מייע ומחנ ולמע הרחבת השיח בי אנשי
המקצוע ,נוהגת הוועדה להזמי פסיכולוגי שנראה כי ייתכ שלקו בשיקול דעת האתי ואינ
מודעי להפרה האתית שביצעו או שאינ מביני אותה.
א מצאה הוועדה כי התלונה נגד הפסיכולוג מוצדקת ,היא רשאית לנקוט אזהרה; נזיפה או
נזיפה חמורה; הרחקה זמנית או הרחקה לצמיתות מהפ"י – עונש שלש ביצועו נדרש אישור
הוועד המרכזי .א הובאה לוועדה תלונה שיש בה חשד סביר לעברה על כללי החוק והמשמעת
תעביר הוועדה את התלונה לוועדת התלונות של משרד הבריאות או למשטרה .זאת ,ללא קשר
לסמכויותיה להמשי לטפל בתלונה או לייע במסגרת תפקידה .זכות הערעור ניתנת לכל
הנוגעי בדבר תו חודשיי ממסירת ההודעה .בסמכות הוועד המרכזי של הפ"י למנות שלושה
פסיכולוגי כחברי ועדת ערר שאחד מה מומחה בנושא התלונה הנדונה .החלטת ועדת הערר
סופית .הוועדה חופשית להכריע א לפרס את החלטותיה ובאיזו דר.
א בנוגע לוועדת המשמעת נאמר כא שהיעדר שקיפות פוגע בהגנה על הציבור מפני
פסיכולוגי שסרחו ,הרי ספק א יש מקו לשקיפות כפי שנדרשת בהליכי חוק .זאת ,מאחר
שוועדת האתיקה עוסקת באופ מתמיד לא רק בהגנה על הציבור מפני פסיכולוגי שסרחו,
אלא ג בשקידה ושכלול דמות המקצוע פנימה.
באשר לשאלת המחקר ,על נאותות החלת ההתיישנות ,חשוב לאזכר סעי בתקנו הפ"י
הנוגע לתהליכי עבודת הוועדה שלפיו" :ועדת האתיקה מוסמכת לקבל כל החלטה הנדרשת
בכל עניי הנוגע לניהול עבודתה" 30.נראה שהסעי הזה מאפשר לוועדה גמישות וקלות תנועה
יחסיי ,כי בשינויי מסוימי בניהול עצמה היא משוחררת מפנייה לשינויי בתקנו או
בחקיקה ,שהיא דר ארוכה ,עמוסת חתחתי שאורכת זמ רב .בדר זו התקבלו בוועדה
החלטות באשר לעבודתה השוטפת ,כגו אפשרות הסירוב להתדיי או להתכתב ע עורכי די
כמייצגי של מתלונני או נילוני; אפשרות הסירוב לקרוא תמלילי או להאזי לקלטות
שלדברי הפוני יש בה סיוע ראייתי לטענותיה; או הסירוב לדו בתלונה בוועדת האתיקה
בד בבד ע הדיו בה בבית המשפט או בוועדת התלונות .הוועדה פעלה כ מתו נאמנות
לייעודה בתחו האתיקה ומודעות למגבלות כוחה בחקירת ראיות ולמשאביה המחייבי ייעול
עבודתה .בפועל כ היא הרחיקה את תחו המשפט מתחומה האתי .לאור זאת מעניי וא מוזר
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מעט אי בחסות אותו סעי בתקנו נכנסה החלת ההתיישנות המשפטית אשר בפועל החדירה
וקירבה את תחו המשפט לתחו האתיקה.

 .3קווי בי ועדות התלונות והמשמעת לבי ועדת האתיקה
חר העובדה שוועדות התלונות והמשמעת מובחנות מוועדת האתיקה כאשר אלו אמונות
לעסוק בדיני המשמעת של הפסיכולוגי ,וזו בכללי האתיקה ,הרי ההבחנה אינה כה
הרמטית 31.כמוזכר ישנ דמיו וחפיפה בי הכללי עד שכמתואר התעוררה השאלה מדוע יש
צור בכללי אתיקה .דר ההשוואה בי סמכויות החקירה והעיצומי העומדי בכוח של
הוועדות נית להשיב על שאלה זו .בהשוואה זו עולה תמונה מורכבת באשר למשקל של
הוועדות .לכאורה כוח ומשמעות של ועדת התלונות והמשמעת העובדות בתוק חוק
הפסיכולוגי ,גובר על אלו של ועדת האתיקה העובדת בתוק תקנו הפ"י .ואכ  ,בפועל
הסנקציה של שלילת רישיו מקצועי שבסמכות ועדת המשמעת הסטטוטוריות כבדה יותר
מסנקציה של הרחקה מהפ"י שאינה שוללת את הזכות להמשי לעבוד במקצוע .א הבדלי
אלו לא בהכרח מצביעי על חשיבות הגוברת של כללי החוק ודיני המשמעת על פני האתיקה
המקצועית .לשיטת של פרופ' יצחק זמיר ופרופ' אסא כשר ,דווקא עול האתיקה הוא המייצג
את העילית בתחומי ההתנהגות ,ואילו עול המשפט – את התחתית .כשר כותב במושגי הס
הנמו המייצג את המשפט והר הגבוה המייצג את האתיקה ,כשבלבו של עול האתיקה נמצא
האידאל המעשי 32:אותה תפיסה סדורה של התנהגות במסגרת מקצועית שמטיל על עצמו איש
המקצוע במודעות וברצו ומתו הכרה במקצועיותו והתכוונות לשכללה .זמיר מתווה היררכיה
זהה א במושגי מעט שוני :תחו ההתנהגות הנמו הוא השחור ,ההתנהגות האסורה לפי
כללי החוק; התחו הבינוני הוא האפור ,ההתנהגות שאינה אסורה על פי כללי החוק א אינה
ראויה אתית; התחו הגבוה ,הלב  ,הוא ההתנהגות המותרת בחוק והראויה אתית 33.טוהר
המידות המגל את האתיקה המעשית שאליו התייחס פרופ' נבנצאל ז"ל מטופח בגזרת התחו
הלב  ,וש ג מתגל האידאל המעשי.
נחיצות של כללי האתיקה עולה ג בהקשר של סגנונ וניסוח .למשל סוגיות של סודיות
וחיסיו  ,ניהול רשומה מקצועית ,מצג מקצועי ואחרות מופיעות בחוק הכללי ,בדיני המשמעת
ובכללי האתיקה כאחד .מסתמ שאלו סוגיות מהותיות בהסדרת היחסי שבי אנשי המקצוע
לציבור ,ולכ חיוני להביא תחת כל מערכות הכללי וגופי האכיפה .שלושת סוגי ההוראות
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ראו מקורות נוספי להבחנות בי הוועדות ולזיקות ביניה :רבקה רייכרעתיר ואחרי "משולחנה
של ועדת האתיקה :ועדת האתיקה בהפ"י ועדות התלונות והמשמעת במשרד הבריאות" פסיכו
אקטואליה ) 62אפריל  ;(2013יהודית אכמו "סוגיות אתיות בפסיכולוגיה" סוגיות אתיות
במקצועות הייעו והטיפול הנפשי ) 515–503גבי שפלר ,יהודית אכמו וגבריאל וייל עורכי,
.(2007
אסא כשר "אתיקה מקצועית" סוגיות אתיות במקצועות הייעו והטיפול הנפשי ) 29–15גבי
שפלר ,יהודית אכמו וגבריאל וייל עורכי.(2007 ,
ראו זמיר ,לעיל ה"ש .10
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חיוניי כהוראות התנהגות ,א כללי האתיקה מוסיפי לכללי החוק ולדיני המשמעת
בפרטנות שהוזכרה והיגד בשפת עשה ,ולא בשפת איסור כללי.
ג שיפוט הפרות כללי האתיקה בסמכות שאינה סטטוטורית הוא חיוני .זאת ,מאחר שבירור
המשוחרר משפיטה ומעיצומי החוק הוא זה המאפשר לדעתי בירורי עומק באשר לאיכות
העבודה המקצועית ,ובכ תור לשקידה על ההשתכללות המקצועית.
הזיקה שבי החוקי הפליליי החלי על הכול ,ודיני המשמעת החלי על הפסיכולוגי
מופיעה ג באמירה בחוק הפסיכולוגי .ש מובהרת החשיפה האפשרית של הפסיכולוג
האזרח למערכת המשפט ,וחשיפתו לדיני המשמעת של הפסיכולוגי כאיש מקצוע" :ענישה או
זיכוי בפלילי אינ מונעי אישו פסיכולוג בעבירת משמעת בשל אותו מעשה או מחדל,
וענישה או זיכוי בהלי לפי פרק זה אינ מונעי אישומו בפלילי" 34.כלומר :ג כשמתבררת
תלונה נגד פסיכולוג בוועדת המשמעת ,הרי א גר לעוולה פלילית כמו גנבה ,תקיפה או אונס,
או לעוולה אזרחית כמו פגיעה בפרטיות ,הוצאת דיבה או רשלנות ,הרי יהיה חשו לתביעה
מול בית המשפט הכללי – לא על שו ייחודו כפסיכולוג ,אלא על שו היותו ג אזרח .וכ
נכו ג בנוגע לוועדת האתיקה והזיקה שעולה בתקנו בי כללי האתיקה ,כללי החוק ודיני
המשמעת .ש נאמר שא מצאה ועדת האתיקה חשד סביר לעברה על החוק ,תעביר את
התלונה לוועדת התלונות של משרד הבריאות או למשטרה .ועוד הוסי התקנו שאי זה מונע
או מגביל את סמכויות ועדת האתיקה ,והיא רשאית להמשי לטפל בתלונה או לתת ייעו
במסגרת תפקידיה35.
למע טוהר המידות הנדרש מפסיכולוגי ,טוב שאכיפת שלוש מערכות הכללי מהודקת.
א בתלונה עולה חשש לעברות ה על כללי החוק ,ה על דיני המשמעת וה על כללי האתיקה,
הכרחי שלכול תהיה התייחסות .יש לציי שלעתי מזומנות תלונות מופנות בוזמנית לבית
המשפט ,לוועדת התלונות ולוועדת האתיקה מבלי שהוועדות ערות לכ ,ולפיכ ג מטפלות
בוזמנית באותה תלונה .הדבר יוצר עומס מיותר על הוועדות העובדות בכפילות וקשור
בשימוש היתר של הציבור ברשויות אכיפה .סביר כי הדבר נעשה בתו לב ,כי הציבור לא
בהכרח מבחי בי הכללי השוני ובי עברה פלילית ,עוולה אזרחית ועוול אתי שבעטיי הוא
מתלונ על הפסיכולוג .א פנייה לכל הוועדות יכולה להיות ג אינטרסנטית .כ ייתכ
שמתלונ יפנה את התלונה קוד לוועדת האתיקה כדי לגשש או להתייע א יש מקו
להמשי בהליכי נוספי .ולעתי יפנה את התלונה לכל מנגנוני הפיקוח בוזמנית בבחינת
שלח לחמ .תופעה זו מחייבת לדעתי הבניית מנגנו של שיתו פעולה בי מנגנוני הפיקוח
השוני ,כ שייעל את עבודת מבלי לפגוע ביתרו של הפיקוח הבא מכמה מקורות – החוק,
המשמעת והאתיקה.
מכיוו אחר נכרכי כללי האתיקה ע דיני המשמעת של הפסיכולוגי ,כאשר כמתואר
ניתנת רשות לשר הבריאות בהתייעצות ע המועצה להתקי את כללי האתיקה המקצועית של
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הפסיכולוגי כחלק מחוק הפסיכולוגי 36.הצעה זו עלתה לאחרונה שוב כאשר מועצת
הפסיכולוגי אשררה בהתכנסותה ב 27בפברואר  ,2015את התקנת קוד האתיקה של הפ"י
כחלק מחוק הפסיכולוגי והוסיפה שוועדת האתיקה של הפ"י תשמש במה להתייחסות לבעיות
אתיות של כלל הפסיכולוגי 37.מאמירה זו של המועצה נהיר שכללי האתיקה חלי על כל
הפסיכולוגי ,ג א אינ חברי הפ"י .א משמעותה של הבמה אינו נהיר .המועצה נותרה
עמומה בעמדתה בנוגע לשאלה היכ יידונו עברות אתיות של פסיכולוגי שאינ חברי הפ"י,
ומשכ הכרעותיה של ועדת האתיקה של הפ"י אינ חלות עליה .שמירת העמימות אינה
מפתיעה .ייתכ שהיא קשורה לאפשרות שהתקנת הכללי כחלק מהחוק תחייב תמורות
רדיקליות בחוק הפסיכולוגי ובתקנו האתיקה כמו ג לתמורות בהגדרות תפקידי הוועדות
ובמבנה שלה  .מדובר בהתמודדות פנימקצועית שהכרעותיה יחייבו שינוי בחוק ואישור
המחוקק .ייתכ שלמועצה שיקולי להימנע מהובלת שינויי שלה נדרשת חקיקה .קרוב
לוודאי שהטראומה שצבר המקצוע לאור השני במאבקי פנימיי מרי בעד שינוי סעי 9ב
בחוק הפסיכולוגי ונגדו תור להימנעות לעסוק בשינוי החוק .לפי סעי זה ,בשנת 2010
התקבל שינוי אשר מתיר לכל פסיכולוג מומחה לעסוק בפסיכותרפיה בהתא להתמחותו ,ולא
רק לפסיכולוגי קליניי כפי שקבע החוק בעבר .הפרדוקס הוא שכמו בעבר ג עתה ,שינוי זה
לא פתר את השאלה הנוגעת לעיסוק בפסיכותרפיה על ידי אלו שאינ פסיכולוגי.
לפסיכולוגי ברור כי דיני המשמעת שלה חלי עליה בהיות פסיכולוגי ,א אותה
בהירות לא קיימת בנוגע לכללי האתיקה .להערכתי ,איהבהירות הזו מקבילה לקושי בהבנת
ארגו מקצוע הפסיכולוגיה באר .כ למשל רבי וטובי אינ מבחיני בהבדל בי מועצת
הפסיכולוגי הפועלת בתוק חוק הפסיכולוגי ולפיכ מעמדה סטטוטורי ,לבי הפ"י ,שהוא
הארגו המקצועי הוולונטרי .אלו יתקשו להסביר מה ההבדל בי המועצה על הוועדות
המקצועיות הפועלות בה ומטפלות ברישוי ההתמחויות ,לבי הפ"י על הגופי והחטיבות
המקצועיות המטפלי בקידו וטיפוח הפנימקצועי והנחלת כללי האתיקה .כ ג לעתי
קרובות מדי בי אלו שאינ חברי הפ"י נשאלת השאלה "האומנ כללי האתיקה של הפ"י חלי
ג עלי?" כמוזכר ,כ לא שורר בקרב עורכי הדי שכללי האתיקה שלה חלי עליה מתוק
החוק ומהשתייכות המחייבת ללשכת עורכי הדי וכפיפות אליה.

 .4סיכו :הכללי ומערכות הפיקוח
אי פסיכולוג ,ויהיו התמחותו ומסגרת עבודתו אשר יהיו ,הפטור מהיענות לכללי האתיקה
ולדיני המשמעת של הפסיכולוגי .זאת ,מטעמו של השכל הישר ודרישות המעטפת של
הנורמות והכללי שלפיה הפסיכולוגי כאנשי מקצוע פועלי מתו דרישה מעצמ לטוהר
מידות מרבי וחותרי להגשמת האידאלהמעשי .משכ ,הפסיכולוגי חייבי לשקוד על הכרת
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ס' )57ב( לחוק הפסיכולוגי.
"עדכוני מועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגי בישראל" הסתדרות הפסיכולוגי בישראל
www.cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/__________________-_5_15_0.pdf 14.5.2015
)נבדק לאחרונה ב.(13.12.2015
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החוקי הכלליי הנוגעי לעבודת ,על דיני המשמעת של מקצוע ,ועל כללי האתיקה שלה.
שקידה זו אינה למע הידע שלעצמו ,אלא למע עבודה מקצועית מיטבית וראויה.
התהלי של פעפוע הכללי והדיני וחדירות זה לתחומו של זה בתפיסתה של הכותבת
הוא טבעי ומבור .חיוני כפי שתואר שלצד החוק הכללי יהיו דיני משמעת ,וכללי אתיקה,
וחשוב ג שהפיקוח על אלו וסמכות אכיפת יהיו בידי רשויות ה סטטוטוריות וה אתיות.
הבידול בי אלו חר הדמיו ביניה הוא המאפשר את הסינרגיה הטובה לשמירה על אמות
מידה מקצועיות גבוהות והגנה על האזרחי מפני אנשי מקצוע שסורחי .א אליה וקו בה.
אותו דמיו הוא ג התור לקהות בהבחנה בי עבודת הוועדות .סביר שמפאת קהות זו
התברגה ההתיישנות המשפטית לעבודת ועדת האתיקה שאינה משפטית.

ג .אימו ההתיישנות המשפטית על ידי ועדת האתיקה של הפסיכולוגי
 .1נימוקי החלת ההתיישנות
מוסד ההתיישנות מוסדר בחוק ההתיישנות .החוק אינו מגדיר במפורש מהי התיישנות ,אלא
מביא את "טענת ההתיישנות"" :תביעה לקיו זכות כל שהיא נתונה להתיישנות ,וא הוגשה
תובענה על תביעה שהתיישנה וטע הנתבע טענת התיישנות ,לא יזדקק בית המשפט לתובענה,
א אי בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה"38.
בפועל ההתיישנות המשפטית היא נימוק לאיבירור משפטי .ג א קיימת עילה לתביעה,
הרי נוכח העובדה שחל פרק זמ ארו מדי ממועד התגבשות העילה ועד להגשתה מתייצבת
מניעה להגשת תובענה ,ולעריכת הדיו  .חר ההתיישנות החוק מציי במפורש שהזכות לבירור
תוכני התובענה לא בטלה.
מניסוח טענת ההתיישנות נית להסיק על שני סוגי התיישנות – ההתיישנות המהותית
שמשמעותה פקיעת הזכות עצמה לפנות לדיו משפטי ,וההתיישנות הדיונית ,שמשמעותה
הצבת מחסו דיוני להגשת תובענה כאשר הזכות עצמה קיימת.
פרופ' חיי זנדברג מוסי דקויות לסוגיית ההתיישנות ומבחי בי ההצדקות הפרטיות
להתיישנות לבי ההצדקות הציבוריות 39.א שהדיו ש מתמקד בדיני מקרקעי  ,הרי הוא
שופ אור ג על דיוננו .לדבריו ,ההצדקות הפרטיות מהוות כלי דיוני ועוסקות במערכת
היחסי בי הנתבע לתובע .מטרת להישאר במסגרת הסכסו ולהכריע בי הנצי כשהאחד
טוע לזכות מקורית והאחר מערער עליה .ההצדקות הציבוריות להתיישנות חורגות ממסגרת
הסכסו הפרטני .ה יוצרות די מהותי ואינ מהוות כלי להוכחת זכויות בלבד ,אלא כלי ליצירת
יש מאי  ,כלי לתביעת זכויות ורכישת  ,וזאת כדי להגשי מטרות ציבוריות .למשל כ נכו
בנוגע לשימוש בהתיישנות כדי ליצור ודאות בשוק המקרקעי  .מעניי לראות שהמחבר מבכר
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חיי זנדברג "ההצדקות למוסד ההתיישנות במקרקעי – ביהודה ושומרו" סוגיות בדיני
המקרקעי והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרו ) 209הראל ארנו וחגי ויניצקי עורכי.(2013 ,
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את השימוש ברישו מקרקעי ככלי להקצאת זכויות וליצירת ודאות וזאת על פני השימוש
בהתיישנות .ג א הרישו שעליו הוא ממלי אמור להיער בהתא לזכויות שהיו קיימות
בעבר ,היינו בסיוע ההתיישנות ,הרי זו אינה מוגבלת לרמת הפרט הנתו בסכסו ,אלא פתוחה
לרמת האינטרס הציבורי הקשור בענייני מקרקעי .
ייתכנו טעמי טובי להצבת מחסו ההתיישנות בפני תובע להגיש תובענה ,ורוב נמצאי
בתחו ההצדקות הפרטיות להתיישנות .ביניה :השיקול הראייתי הנוגע לשמירת ראיות לאור
זמ ; השיקול האקטוארי הנוגע לסיכו להיתבע לזמ בלתימוגבל; השיקול הנוגע להתנהגות
התובע אשר א נמנע מהגשת תובענה במש התקופה שנקבעה להתיישנות ,משמע שמחל על
זכותו 40.ג השיקול הציבורי שלפיו המערכת המשפטית לא תשקיע מזמנה המוגבל בענייני
הווה מצדיק את השימוש בהתיישנות.
הצידוקי הפרטיי והציבוריי שעליה עומד פרופ' זנדברג וטעמי ההתיישנות עצמה,
כול לקוחי מזירת המשפט .ועולה שאלה כבדה מאוד :האומנ יש לה מקו בזירת
האתיקה?
א שמחמת ההתיישנות נחס מימוש הזכות להגיש תובענה ,הרי בלשו החוק "הזכות
גופה" יכולה להיות שמורה .ומשכ ,להבנתי ,התביעה שעליה חלה התיישנות משפטית יכולה
להיות מבוררת שלא בערכאות המשפט ,אלא למשל בוועדות האתיקה המקצועיות.
למרות זאת ,בשני האחרונות רואי שוועדות אתיקה מאמצות את ההתיישנות המשפטית
לעבודת  .כ בוועדת האתיקה של הפסיכולוגי וכ כמתואר קרה ג בפרופסיית עורכי הדי .
אימו ההתיישנות המשפטית לעבודת ועדת האתיקה אינו מתוקנ או חקוק והשתרש
כתורה שבעל פה שלפיה נוהגת הוועדה שלא לטפל בתלונות שחלה עליה התיישנות41.
כשהוועדה מסירה מסדר יומה תלונות שחלה עליה התיישנות ,היא מביאה בחשבו את חוק
ההתיישנות וההוראות הקיימות בו שמעגנות את הסדרי ההתיישנות וחישובי תקופת
ההתיישנות לפי נושאי מיוחדי )מקרקעי ושלא מקרקעי  ,תרמית או הונאה( ולפי הזיקה בי
התובע לנתבע המעורבי בדי )קטינות ,יחסי אפוטרופסות ,נישואי וכדומה(42.
תוכ התלונות שהוסרו בוועדה כי חלה עליה התיישנות מגוו  .חלק מתוכ התלונות נמצא
בתחו העברות על החוק הכללי ודיני המשמעת של הפסיכולוגי )עברות מי ביחסי מרות של
מטפלמטופל וסחיטת נכסי דניידי או דלאניידי על ידי הפסיכולוגי ממטופליה ,או עברות
בתחומי הפרת הסודיות( .חלק אחר מהתלונות הוא בתחו האתיקה המקצועית ונוגע ליחס לא
ראוי של הפסיכולוגי כלפי מטופליה )הפסקת טיפול שרירותית ,ביטויי מילוליי פוגעניי
או ניצול לרעה של חוזה הטיפול לטובת המטפל בקביעת מועדי ,מחיר וכדומה(.
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פבל מורוז "דיני התיישנות וזכויות סוציאליות במשפט העבודה" (2012) Martindale
) www.martindale.co.il/Article.aspx?ArticleID=444נבדק לאחרונה ב.(13.12.2015
הפניות לביסוס מידע זה מתבססות על פרוטוקולי של הוועדה .בשל החיסיו על הפרוטוקולי,
הועברו מה קטעי רלוונטיי למשמרת במערכת הגיליו כחומר שלא לפרסו .ההעברה
התבצעה באישור ועדת האתיקה ותו טשטוש פרטי מזהי של מתלונני ונילוני.
פרק שני ושלישי לחוק ההתיישנות.
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לאחר שהוועדה החליטה שלא לדו בתלונות ,היא מסתפקת במענה למתלונני על
החלטתה שלא לטפל בתלונה מחמת ההתיישנות.
הסרת תלונות משולח הדיוני של ועדת האתיקה עלולה לפגוע במתלונני ובפסיכולוגי
כאחד .לאלו האחרוני כלל לא נודע שעמדה נגד תלונה ,ואילו למתלונני ,ייתכ שפניית
לוועדה הייתה המוצא האחרו עבור לברר עוול שלדבריה נעשה לה על ידי פסיכולוג
מעבר הרחוק.
ככל שנקפו השני ,בכהונתי בוועדת האתיקה של הפסיכולוגי תהיתי רבות א המהל של
הסרת תלונות משולח הוועדה כי חלה עליה התיישנות משפטית הוא מהל ראוי .הא אי
כא התעלמות מדברי החוק על הזכות לברר תובענות בערכאות לאמשפטיות ובכ לזכות
לפחות בהכרה על הסבל שלכאורה נגר? הא אי במעשה ההסרה הזה השאלה מוטעית של
פרוצדורה משפטית ,לעבודתה של ועדת האתיקה של הפסיכולוגי והא בכ הוועדה עצמה
אינה כורתת את אחד מהענפי שעליה היא יושבת והוא – הפיקוח על כללי האתיקה למע
שמירת דמות המקצוע וטיפוח טוהר המידות של הפסיכולוגי.

 .2הטוב והרע באימו ההתיישנות המשפטית
ההתיישנות כחלק מהמשפט הפרוצדורלי היא כאמור סוגיה החקוקה בחוק רבשני .הטעמי
הטובי למנוע הגשת תביעה לבירור בפני בית המשפט ,משו שחל זמ רב מדי מיו שקמה
עילה עמדו לנגד עיניה של הוועדה .וכ הוועדה מצאה לנכו להימנע מלברר בערכאה שלה,
ערכאת האתיקה המקצועית ,תלונות שחלות עליה התיישנות משפטית.
אחד מהשיקולי המובילי להסרת תלונות שחלה עליה התיישנות משפטית נעו
בשיקולי ייעול והכרח לקבוע סדרי עדיפויות באילו תלונות לטפל .לוועדה משאבי כוח אד
וכספי דלי מאוד שאינ משתני מיו ייסודה .מנגד ,ע השני גבר עומס העבודה בוועדה
לאי שיעור ,במספר של הפניות ועל פי התרשמותי ג במורכבות 43.
השיקול השני הוא הראייתי באשר לדרישה מהפסיכולוגי לשמור ראיות לאור זמ  ,היינו
לשמור רשומות פסיכולוגיות שבה סיכמו את הלי ההתערבות המקצועית ,ומשכ ה הבסיס
הראייתי המרכזי לעבודת .מאחר שמדובר במקצוע טיפולי ,הרי שפסיכולוגי אמורי לשמור
רשומות פסיכולוגיות בהתא לנדרש בתקנות לשמירת רשומות רפואיות ולא מעבר לכ44.
תלונות שהוסרו מחמת ההתיישנות היו לעתי על אירועי שחצו את קצובות הזמ של
ההתיישנות .השיקול השלישי להשאלת ההתיישנות נוגע למניעת סיכו להיות חשו לתלונה
לאור זמ ולסחטנות א על ידי מטופלי וא על ידי עמיתי עויני.
בשיקול הרביעי מובאי בחשבו התנהגויות המתלונ בבחינת "איפה היית עד עתה?"
שהרי א המתלונ נמנע מהגשת תלונה במש התקופה שנקבעה להתיישנות ,הרי שנהג כאילו
מחל על זכותו להתלונ  .השיקול החמישי נעו בעניי שיש לציבור בכלל ולקהילת
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הפסיכולוגי בפרט שלפיו הוועדה תשקיע מזמנה בענייני השעה ,שחלק א בוערי,
המבקשי מענה דחו.
למול השיקולי הטובי הללו התומכי בהחלת ההתיישנות ניצבות ארבע טענות
המצביעות על האפשרות כי החלת ההתיישנות לעבודת ועדת האתיקה ,טעות ביסודה .האחת,
מתייחסת לנטילת סמכות יתר שכלל לא בידה של הוועדה ,אלא של המחוקק; השנייה לפגיעה
בציבור הלקוחות שנשללת ממנו זכות המנוסחת בחוק עצמו לפנות לערכאה אחרת שאינה
משפטית; השלישית נוגעת לחשש כי ע החלת ההתיישנות הציבור נותר לא מוג מפי
פסיכולוגי שסרחו בעבר וממשיכי לעבוד ,ולפסיכולוג מצדו לא מזדמ להג על עצמו.
הטענה הרביעית מתייחסת לסתירת תפקידי הוועדה שמובנית כאשר מחילי את ההתיישנות.
נטילת סמכות היתר הנוגעת לאימו ההתיישנות המשפטית לעבודת ועדת האתיקה מבוססת
על העובדה שהוועדה אינה אינסטנציה סטטוטורית ולמרות זאת החילה על עצמה נהלי
המקובלי בהלי המשפטי .המעניי הוא שהוועדה לא החילה על עצמה הליכי משפטיי
אחרי כמו למשל את דיני הראיות וטוב שכ .אי לוועדה סמכות ומיומנות מעשית לאמ
דיני אלו .הוועדה אינה מצוידת בידע ובכלי לבחינת קבילות של ראיות המוצגות לה למעט
הבאת גרסת המתלונ למול גרסת הנילו  .לחקר ראיות מוגבל שכזה שבו מעמידי גרסה מול
גרסה יש טע הנמצא ביסודו של שיח האתיקה ,שעליו אעמוד בהמש ,א טבעי שאינו יכול
להיות קביל משפטית .עוד יש להוסי ,בהקשר של דיני הראיות כי בחוק הפסיכולוגי כתוב
שחור על גבי לב שוועדת המשמעת אינה כפופה לדיני הראיות 45.משכ הרי קל וחומר
שוועדת האתיקה אינה כפופה לה ,וא טבעי שתקנו הפ"י כלל לא הזכיר את דיני הראיות
ברשימת סעיפיו הנוגעי לעבודת ועדת האתיקה .א הייתה עולה דרישה שוועדת המשמעת
תהיה כפופה לדיני הראיות ,הרי היה נדרש שינוי בחוק או בתקנות שר המשפטי .כל זה יפה
ג להחלת דיני ההתיישנות שכמו דיני הראיות אינ בסמכות הוועדה .א סמכותה של ועדת
האתיקה לדו בכללי אתיקה שתוקפ אינו בחוק ,אלא בארגו המקצועי הוולונטרי ,הרי שהיא
משוללת סמכות לאמ הליכי משפט שכמתואר שמורי למחוקק .קרוב לוודאי שא המחוקק
היה מכפי את ועדת המשמעת הסטטוטורית לדיני ראיות או לחוק ההתיישנות ,ג הארגו
הוולונטרי היה שוקל א להסדיר זאת בתקנו  .משלא נעשה הדבר ,הרי הוועדה פעלה שלא
בסמכותה ,בנטלה לעצמה בשגגה סמכות השמורה למחוקק בלבד.
הטענה השנייה המצביעה על טעות באימו ההתיישנות לוועדת האתיקה עוסקת בפגיעה
בציבור שנשללת ממנו זכות המנוסחת כאמור בחוק עצמו לברר את העילה לתביעתו בערכאה
אחרת שאינה משפטית .בשעה שוועדת האתיקה מסירה תלונות משולחנה מחמת ההתיישנות
היא פוגעת במישרי בזכות הגישה של האזרחי לערכאות ,זכות ש"הוכרה בשיטתנו כזכות
יסוד בעלת אופי חוקתי ,א שאינה כתובה עלי חוק יסוד" 46.נכו שהאמירה הזו לקוחה מעול
המשפט ,א היא יפה לוועדת האת יקה בשל מהותה של הוועדה המקיימת שיח שמחו

45
46

ס'  42לחוק הפסיכולוגי.
ע"א  10192/07פסגת אשדוד הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ נ' ח גל השקעות ומסחר בע"מ,
פס'  15לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה )פורס בנבו.(24.5.2010 ,
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לטריטוריית המשפט .עניינו של שיח זה אינו גינוי וענישה בלבד ,אלא הזדמנות ללמידה
והטמעה של האתיקה המקצועית כשהעיניי נשואות ה לקהילה המקצועית וה למודעותו של
הציבור לצביונה המקצועיאתי של אותה קהילה.
הטענה השלישית מצביעה על כ שהחלת ההתיישנות המשפטית היא מהל מוטעה ,כי
אינה טומנת בחובה רק חסימה של מימוש זכות ,אלא ג סכנה שייווצר עוול לציבור הלקוחות
כאשר פסיכולוגי שיש חשש שסרחו ממשיכי עדיי לטפל ולנהוג בדרכי לאאתיות .לעתי
הפסיכולוגי עושי זאת בתו לב או גרוע מכ מתו בורות ,א ה אלו שמועדי להמשי
לעבור על החוק ולהפר את כללי אתיקה ,והשימוש בהתיישנות עלול לפגוע במניעת אות
עברות והפרות ולהנציח  .כ ההתיישנות לא פותחת הזדמנות לפסיכולוגי לשנות את דרכ
שנמצאה כרעה .בנוס ,השימוש בהתיישנות עלול לגרו ג לפסיכולוגי עוול כשנשללת מה
ההזדמנות להזי מידע ,חרושת שמועות או חשדות על אודותיה שעד שלא יבוררו ה
בבחינת דברי רכיל.
הטענה הרביעית שלפיה החלת ההתיישנות אינה מתיישבת ע תפקידי הוועדה ומטרותיה
היא מהותית ונראה שמבססת היטב את התפיסה כי החלה זו טעות ביסודה .תפקידי הוועדה
ומטרותיה עולי כאמור מתו כללי התקנו וכלל האתיקה כאחד .הוועדה מהווה ,נוס על
ועדת התלונות והמשמעת גו הטורח על טיפוח דמות המקצוע ושמירת טוהר המידות של
הפסיכולוגי .היא אמונה על הנחלת כללי האתיקה ,ניסוח קוד האתיקה ,עדכונו והטמעתו .היא
ג אמונה על בירור התנהלות של אנשי המקצוע בתחו האתי ועל מת ייעו לפוני .כמו כ
היא יוזמת פעילויות ללימוד האתיקה ולקידומה .פעילותיה נעשות למע ביסוס אמו הציבור
בפסיכולוגיה ,וזאת מתו הבנה שבלעדיו לא תתאפשר התערבות פסיכולוגית .כדי למלא
תפקידי אלו על הוועדה לשקוד על למידה ולקיי שיח מתמיד ופתוח הפונה החוצה אל
הציבור ופנימה לתו הקהילה המקצועית.
אלא שע החלת ההתיישנות עלולי להיפגע תהליכי הלמידה וההטמעה של האתיקה
המקצועית כי מוחמצי האירועי לגביה התגבשו פרספקטיבה ותבונה שנוצרו דווקא הודות
לחלו הזמ  .בנוס ,השימוש בהלי ההתיישנות המושאל מתחו המשפט הוא כשלעצמו
מעשה של סגירת שיח .אכ לעתי קיימת הצדקה להסרת תלונה וסגירת שיח .כמו למשל
באשר לפניות בעילו ש ,ופניות שמגיעות כהודעה טלפונית או דרכי אחרות שלא
ממוסמכות .על בסיס פניות שכאלו לא נית לקיי בוועדה שיח רציני וראוי .מדובר באותו שיח
ייחודי לעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגי שהתגבש אצלי לאור שנות העבודה המובח
מסוגי שיח אחרי המשתרבבי אליו ,כמו שיח החוק ושיח הטיפול.

 .3סיכו :זרותה של ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה
העיו במהותה של ההתיישנות מוביל כא לתפיסה שלפיה ההתיישנות המתחוללת בזירת
המשפט זרה לזירת האתיקה .ההתיישנות על סוגיה – המהותית והדיונית ,וצידוקיה – הפרטיי
והציבוריי אינה אמורה להיות בתבית בוועדת האתיקה .האינטרס של הכול ,אנשי המקצוע
וציבור הלקוחות ,הוא לאפשר דיו פתוח בסוגיות מקצועיות שונות ללא אימת די  .עבור
הפסיכולוגי דיוני כאלו מאפשרי לבדוק מעידות ושגיאות מקצועיות באופ גלוי ופתוח כדי
לשכלל ולטייב את עבודת המקצועית .עבור ציבור הלקוחות דיוני אלו מאפשרי לפנות
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לוועדה בשאלות מתו רצו כ לברר אורחות התנהלות מקצועיי ראויי שבשלה שוקלי
להגיע לטיפול .אלו בפועל הדיוני שמגלמי את מהותה של האתיקה המקצועית והשימוש
בהתיישנות מדלדל את גיוונ ועומק.
השיקולי התומכי בהחלת ההתיישנות חלשי למול הטענות המצביעות על הטעות
בהחלתה .זאת מהטע שרוב השיקולי ,כמו הראייתי ,או הסיכו מפני חשיפה לתלונה לאור
זמ  ,או השאלה מול המתלונ היכ היית עד עתה ,באי לסגור ענייני הכרוכי בסכסו
משפטי בי נצי .ניהולו של סכסו משפטי אינו בתחומה ובסמכותה של ועדת האתיקה .כ
נכו באשר לשיקול המתייחס לחוסר עניי הציבור בשאלות עבר על פני אלו שבהווה .בזירת
האתיקה דווקא חיוני שיהיה מקו ג לנושאי שהובאו מהעבר .כאמור טמונה בה בינה
בעלת פרספקטיבה שלה תרומה חשובה ללמידה והשתכללות מקצועית .השיקול הנוגע לייעול
עבודת הוועדה אכ רציני .בפרק המביא היקשי יישומיי תוצע דר להסירו כנימוק התומ
בהחלת ההתיישנות בעבודת הוועדה.
בטענות נגד החלת ההתיישנות עולות סוגיות חוקיות ועקרוניות רציניות שהולכות מעבר
למחלוקת פרטנית בי שני ניצי .ה מתייחסות לנטילת סמכות על ידי הוועדה שלא לה,
לפגיעה בהגנה על זכות חוקית לבירורי בערכאות שאינ משפטיות ,ולהנצחת עברות אתיות
וא חוקיות הנעשות לכאורה על ידי פסיכולוגי .טענה רביעית שהובאה כדי להראות את
השגגה בהחלת ההתיישנות נטועה במהות ועדת האתיקה ותפקידיה.
הבחנות בי שלושה סוגי שיח :שיח החוק ודיני המשמעת ,שיח האתיקה ושיח הטיפול
יחדדו את הקביעה שלפיה ההתיישנות מוטעית וזרה לעבודת ועדת האתיקה.

ד .שלושה סוגי שיח :שיח החוק והמשמעת ,שיח האתיקה ושיח הטיפול
 .1החלת ההתיישנות בוועדת האתיקה ושלושת סוגי השיח
השיח הוא התגלמות הקשר החברתי שנוצר בשפה .הוא הממד הבי סובייקטיבי שבו בני
האד שה בעלי השפה מדברי ומשיחי .באמצעות השיח בני האד מתמללי את עצמ
וחייה ,וכ מתאפשר לה להישמע ,להיות נוכחי ולזכות בהכרה באשר מי שה .השיח
המשפטי מאפשר לאד לספר את האמת הראייתית החשובה לו במצב ענייני נתו ולהעמידה
לחקירה .לעומת זאת ,שיח הטיפול האנאליטי הפסיכולוגי מאפשר לאד לתמלל את הנרטיב
שלו ,את הפני השוני והמגווני של נפשו ,וכ ניתנת לו "רשות הדבור" כדי לברור ולבחו
לעצמו ג את "רשות השינוי" שיבחר לעצמו47.

47

ראיו ע מרקו מאואס ,פסיכואנליטיקאי לאקאניאני )http://webcache.googl (5.5.2013
eusercontent.com/search?q=cache:QIYOktYjl64J:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/56D
=4BD7B-A345-411A-9B74-350AA3013481/168450/resource92.doc+&cd=1&hl=iw&ct
) clnk&gl=ilנבדק לאחרונה ב .(13.12.2015הריאיו נער במרכז למחקר ולמידע של משרד
החינו במחוז תל אביב ועוסק בפסיכואנליטיקאי הצרפתי ז'אק לאקא ).(Jacques Lacan
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מתו הגדרות שיח אלו אציע הבחנה בי שלושת סוגי השיח המופיעי בעבודת ועדת
האתיקה :שיח המשפט ,שיח האתיקה ושיח הטיפול .ההבחנה תיער על פי תכליותיה,
אופיי והיערכות וג באמצעות אבח את הטעות האפשרית בהחלת ההתיישנות.
לשיח המשפט תכלית הטמונה בקיומ של התדיינויות הקשורות בחוק הכללי ודיני
המשמעת הייחודיי לפסיכולוגיה .בשיח זה התובע מחפש הכרה בעוו או בעוולה שנעשו לו
ומבקש לברר את תביעתו נגד הנתבע; לשיח האתיקה תכלית המאפשרת את קיומ של
התדיינויות בוועדת האתיקה הקשורות בדמותו האתית של המקצוע ואנשיו .לש כ בשיח זה
בוחני בי השאר פניות של מתלונני נגד פסיכולוגי ,שבה מבקש המתלונ בירור והכרה
בעוול שנגר לו בשל התנהלות הפסיכולוג הנילו ; לשיח הטיפול הרוחש בקליניקה תכלית
סגולית שמתוכה מבקש האד הכרה במי שהוא כדי להיות את שהוא מבקש להיות .שיח
הטיפול הוא זה המאפשר לפוני אליו להיפגש ע עצמ כדי לבחו את רשות השינוי המוזכרת
שה מחפשי לעצמ.
ההבדל בי תכליות השיח מוביל ג להבדלי באופיי ובהיערכות .שיח המשפט עוסק
בשאלה מה מותר .באופיו מכוו לחשיפת האמת האובייקטיבית והעובדתית כדי להגיע
להכרעות בדבר זכויותיה וחובותיה של התובעי והנתבעי .זהו שיח פלוגתאי וסגור
המסתמ על ראיות ,ויש לו דרמה ייחודית המתרחשת בלשכות משפטני ובתי המשפט או
בוועדות בעלות סמכות משפטית .בשיח זה למול התובעי תמיד לוקחי חלק ג בעלי מקצוע
מתחו החוק.
שיח האתיקה עוסק בשאלה מה ראוי .באמצעותו אמורות בי השאר להתקבל הכרעות א
הייתה הפרה אתית .זהו שיח בעל גוו שיפוטי כי ג בו יש כוונה והשתדלות לחשו את האמת
האובייקטיבית .א זהו שיח נטול מנגנוני חקירה משפטיי וכלי של דיני ראיות .הוא מתנהל
באמצעות מנגנוני רכי ופתוחי יותר שבה אי צור ביותר מאשר העמדת הגרסה של
המתלונ למול זו של הנילו  .השיח מתקיי בכותלי הפ"י ,מחו לזירה המשפטית ,ומשתתפיו
למול המתלונני ה פסיכולוגי בלבד .יהיו אלו הפסיכולוגי הנילוני שנגד הוגשה התלונה
והפסיכולוגי חברי הוועדה .הפוני לוועדה עושי זאת ישירות ללא תנאי מקדי של פנייה
למשטרה ,כפי שנדרש בחלק מהפניות שבה עוסק שיח המשפט.
שיח הטיפול במהותו מתרחק לעתי מהמותר והראוי כדי לאפשר חקר ואנליזה על אודות
העול האינדיבידואלי הנפשי של האד .זהו שיח העוסק באמתות סובייקטיביות ,ולפיכ
באופיו הוא שיח פתוח הבא ליישב ריבוי פני תונפשיי שמתוכ יברור לעצמו המטופל את
הראוי לו .הדרמה של השיח נערכת בקליניקה הפסיכולוגית ,נציגיו המקצועיי ה
הפסיכולוגי ,ולקוחותיו ה המטופלי.
ברוב התלונות והפניות לוועדת האתיקה מתערבלי שלושת סוגי השיח ונמהלי זה בזה.
הדבר טבעי כי התלונות מגיעות מעול הטיפול והשלכותיו ,וממקו של תחושת המתלונ כי
נעשה לו עוול .המתלונני ,בדר כלל ,אינ מבחיני בהבדלי שבי כללי האתיקה לבי כללי
החוק הכללי ודיני המשמעת של הפסיכולוגי .בהתא ,ה א אינ מבחיני בי עברה על
החוק ועוו פלילי או אזרחי שנעשה בה לבי הפרת כללי אתיקה ועוול אתי כלפיה .לעתי
כפי שהוזכר א לא נית להבחי בשל החפיפה בי כללי החוק והאתיקה.
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הוועדה עושה את המרב כדי לשמור את גזרת פעילותה בתו שיח האתיקה .נראה שכדי
לקיי שיח זה היה נכו שלא לאמ את דיני הראיות ולהישאר ע אמצעי החקר המוגבל
להוכחת ראיות שנקרא גרסה מול גרסה .זאת מהטע הנמצא ביסודו של שיח האתיקה ,בו לא
צריכה להיות רק יומרה לגילוי האמת הצרופה באמצעות ראיות קבילות אלא כוונה כנה
להמשי לקיי הידברות שכשלה בזירת הטיפול .מבלי להפחית מאחריותו העמוקה של
הפסיכולוג לקיי התערבות מקצועית בעלת אמות מידה אתיות מרביות הרי שהתלונות לרוב
צומחות ממקו בו המטופל והפסיכולוג הגיעו למבוי סתו בהידברות ובקיו השיח הטיפולי
שביניה .שיח זה היה אמור להיות גלוי ופתוח ,א משכשל הוא מוצא לעתי את דרכו אל
ועדת האתיקה או אל בית המשפט.
הוועדה לא שמה לה כמטרה ראשונית להשיב את הטיפול על כנו .מטרתה לברר א היו
ליקויי אתיי ולשמור על השיח הפתוח בי הלקוחות ובי אנשי המקצוע .א כשל השיח
במסגרת הטיפול ,הרי לא מ הנמנע שמוטב ,חר ההתיישנות ,לקיי שיח פתוח כזה ע
הוועדה בבחינת טוב מאוחר מאשר לעול לא.
בתביעה שחלה עליה התיישנות משפטית לא נית לדו במסגרת החוק ,א כפי שעולה
מהחוק ,לא מ הנמנע שנית לדו בה כתלונה בוועדת האתיקה .אז ניהול הבירור בתביעה ינוע
מבית המשפט ומהשיח הרוחש בו ,ויגיע כתלונה לוועדת האתיקה ולשיח שלה.

תנועה אחרת מתרחשת במעבר משיח הטיפול לשיח האתיקה או המשפט .חוויית כשל שיח
בזירת הטיפול עלולה להתגל כתביעה בערכאות המשפטיות או כתלונה בוועדת האתיקה.
בשני המעברי הללו ,כששיח המשפט ושיח הטיפול נודדי אל ועדת האתיקה ,חשוב
שהבירור ייער באמצעות השיח הייחודי לה .ג א נדרשת בדיקה א הייתה הפרה אתית וג
א לא ,הרי מעייניה ה לבחינת הראוי .אז אמות המידה האתיות המנוסחות בקוד האתיקה
משמשות כהכוונה .כ הוועדה מסייעת לשמור על האידאל המעשי ועל טוהר המידות של אנשי
המקצוע ,וכ היא ממשיכה ללמוד ולהטמיע את האתיקה המקצועית .כשהתכוונות כזו מכוונת
את עבודת הוועדה ,הרי היא שומרת את צביונה וגזרת פעילותה ג א שלושת סוגי השיח
משפיעי זה על זה .לא כ קרה בהחלת ההתיישנות.

 .2הפעפוע בי שלושת סוגי השיח
פעפוע והשפעה של שלושת סוגי השיח מתרחשי כשבזירה אחת המולידה למשל את שיח
המשפט משתמשי בשיח הטיפולי ,או כשבזירת הטיפול מעבירי את ההתרחשויות משיח
הטיפול לשיח המשפט או לוועדת האתיקה.
להבנתי כ קרה בהחלת ההתיישנות המשפטית בוועדת האתיקה .הוועדה שאמונה על שיח
האתיקה החדירה לעבודתה מרכיב משיח המשפט ,וכמתואר עשתה כ בשגגה ובניגוד
לתפקידה הנוגע לקיומו של שיח פתוח שבאמצעותו שוקדי על טיפוח הדמות האתית של
המקצוע ועל טוהר המידות של אנשי המקצוע .מעניי שחדירה אחרת של זירת המשפט
לעבודת ועדת האתיקה מסתמנת במגמה המתגברת שלפיה יותר עורכי די פוני לוועדה
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במסמכי עתירי עגה משפטית ,בי שלייעו ובי שכדי לייצג לקוחות מתלונני או פסיכולוגי
נילוני 48.רוב ההתייעצויות של עורכי הדי ה מהל מקדי לייצוג בבית המשפט ,שבשלו ה
מבקשי את עמדת הוועדה .הוועדה ,שלא החילה על עצמה את דיני הראיות ,הודפת את אות
ניסיונות של עורכי הדי  .כל זאת למע שמירת צביונה ,זהותה וגזרת שיח האתיקה שעליו היא
אמונה.
חדירה אחרת בכיוו ההפו מתרחשת כשבעת קיומו של שיח הטיפול פוני ג לשיח
המשפט והאתיקה .באופ מובהק ראינו זאת בתלונות המוגשות על ידי מטופלי נגד
פסיכולוגי שאצל טופלו בעבר הרחוק ועושי זאת בעת טיפול פסיכולוגי עכשווי 49.אות
מטופלי מגישי תלונה לוועדת האתיקה כחלק ממהלכו של טיפול עכשווי שלה ,וא נהני
מעידוד ומתמיכה של הפסיכולוגי המטפלי בה עתה .למותר לציי שוועדת האתיקה
מטפלת בתלונות שמגיעות על ידי מטופלי בלבד או על ידי מטופלי המקבלי עידוד וליווי
מהפסיכולוגי שלה באותה דר .אלא שהמקרי שבה פסיכולוגי היו מעורבי בתלונות
מטופליה עוררה שאלה בדבר עמדת המקצועית המניעה אות לעבור לשיח הרוחש בוועדת
האתיקה במהלכה של ההתערבות המקצועית ,שבה רוחש שיח הטיפול .האומנ בכ ה
שומרי על ייעודו של שיח הטיפול ,המאפשר לאד להתוודע לעולמו האינדיבידואלי
והסובייקטיבי שלו כדי לבחור את הנכו לו?
כדי לבחו שאלה זו ולהעמיק את ההבנה על אודות הזיקה בי שלושת סוגי השיח ובעיקר
בי השיח הטיפולי לשיח האתיקה ,נפגשתי והתכתבתי ע פסיכולוגי מהטיפול העכשווי
שעודדו את המטופלי להתלונ על הפסיכולוג מהעבר .תרומת להאיר על הסתננות סוגי
השיח זה אל זה ועל התנודות בי סוגי השיח לא תסולא בפז .דרכ נפתח לי צוהר ,לא רק
להבי  ,אלא ג לראות שקיומה של ההתיישנות כהלי משפטי אינו מבטל התיישנות הרוחשת
כהל נפשי .ה דיברו בעיקר על הדינמיקה הרוחשת בטיפול הפסיכולוגי ,המצדיקה הרחבה
במאמר נפרד .כא די לציי שג המטופלי וג הפסיכולוגי ידעו שה עוסקי בחוויות
שהתבססו על אירועי מהעבר הרחוק ,וא חלק ידעו לומר שחלה עליה התיישנות
משפטית .א לא כ בנפש של המטופלי ושל האד בכלל .בנפש אי התיישנות ,וחוויה
שמקורה בעבר הרחוק יכולה להפעיל את האד כאילו התרחשה זה עתה .נראה שזה מה
שעומד מאחורי הדינמיקה שבה מטופל אינו פונה בעצמו אל ועדת האתיקה ,אלא מפעיל את
הפסיכולוג העכשווי שלו ,ותובע ממנו בגלוי או בסמוי אקט לנוכח עוול שנעשה לו על ידי
מטפלי מעברו .בניסיו להיחל מהדרשנות והתובענות הקשה של המטופל היכולה לעורר
אצל הפסיכולוג חוסר אוני ,חדל הפסיכולוג לעסוק בהבנת צורכי המטופל ובעיבוד ,ופונה
לסיפוק למשל על ידי היענות לדרישתו להצטר אל תלונתו .פסיכולוגי עכשוויי מדברי
על פנייה לוועדה כפנייה אל מקור של שחרור מסבל ,מתקיעות ומתסכולי שנגרמו בקשר ע
פסיכולוגי מהעבר ,וכמקור לריפוי ,לצמיחה ולמימוש פוטנציאליי .הביטויי האלו מיובאי
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משיח הטיפול לשיח האתיקה .בתשובתה למטופלי תשתמש הוועדה בדר כלל ג בשיח
הטיפול ובביטויי אמפטיה למועקה ולכאב הנפשי ,וג בשיח המשפט המתייחס להסרת הפנייה
מחמת ההתיישנות .לפסיכולוגי תשיב בעיקר מתו שיח האתיקה ,ותציע לנסות להשיב את
השיח לחדר הטיפולי ,לפנות לייעו ולהדרכה אצל עמיתי או לשקול העברת המטופל
לפסיכולוג אחר.

 .3היבטי תרבותיי בהסתננות סוגי השיח זה אל זה
חדירת שיח מזירה לזירה היא חלק בלתינפרד מהטבע האנושי המדבר ומשתמש בסוגי שיח
ועגות שוני ,עד שלעתי נית להתרש שלא רק שזירה יוצרת שיח ,אלא ג שיח יוצר זירה.
בחברה המבקשת מעצמה להיות ליברלית ,ובתרבותה ובדיניה כבוד האד וחירותו הוא חוק
יסוד ,הרי לא מפתיע שתהיה חדירה של שיח הטיפול ,כי במהותו הוא השיח המתכוו אל
האד כסובייקט אינדיבידואלי הראוי לאותו כבוד וחירות.
כ לעניות דעתי קרה כששיח הטיפול הופיע בזירה המשפטית בתחו עריכת הדי
החברתית .בתחו זה מדברי על תורת המשפט הטיפולית ,ה"עוסקת בתפקידו של החוק
כסוכ טיפולי ,ומתמקדת בהשפעת החוק על חיי הרגש והרווחה הפסיכולוגית של הפרט ובצד
הפסיכולוגי ,ההומני והרגשי של החוק ושל ההלי המשפטי" 50.השיח השגור בזירה הטיפולית
מופיע בקרב עורכי הדי החברתיי ג באופ שבו ה מתארי את התערבויותיה המקצועיות
והתהליכי העוברי עליה הזהי לאלו שעוברי פסיכולוגי ,כמו תהליכי פרדה מלקוח 51או
הדגשת התהליכי הרגשיי ועיבוד כחלק בלתינפרד מההכשרה ומאיכותה של העבודה
המקצועית 52.שיח הטיפול כל כ נטמע בתחו המשפט החברתי עד כי המושג "קליניקה
משפטית" על תחומיה השוני והמגווני שגור לא רק כמטבע לשו  ,אלא כפרקטיקה חיה
ותוססת במסגרות האקדמיות למשפטי53.
הסתננות שיח מזירה לזירה יכולה להיות מבורכת ,א לא בהכרח .שיח המשפט מוצא לו
מהלכי בזירות רבות בחיינו ,ועודד ער  54א מדבר על "התמכרות" לשיח המשפט .הוא מציע
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הסבר שלתפיסתי ישי ג למתרחש בוועדת האתיקה .מדבריו עולה שההישענות המוגזמת על
השיח המשפטי מתרחשת כפיצוי על היעדר של נורמות וכללי התנהגות מובני ומוסכמי.
הוא מפליג ומוסי שאז המשפט אינו מהווה רק חלק מתרבות ,כפי שהיה אמור להיות ,אלא
הוא התחלי לתרבות.
תרבות ועדת האתיקה של הפסיכולוגי מושתתת על נביעתה מזירת המקצוע הטיפולי.
כשוועדת האתיקה נדרשת לבחו התרחשות בזירה הטיפולית וקלקול שאירע בשיח הטיפול,
היא עושה זאת באמצעות שיח האתיקה .שהרי על פי הסקרי לאור השני ,רוב המכריע של
התלונות לוועדת האתיקה עוסקות בהפרת כללי האתיקה ואינ מגיעות לכדי עברות על החוק.
הוועדה מתוק תפקידה עוסקת בטווח ההתנהגויות שאינ נחשבות לעברה על החוק א כ
נחשבות להפרה של כללי האתיקה .זהו התחו האפור שעליו מדבר פרופ' זמיר ,וזהו אותו
תחו הנמצא בי ס המשפט לר האתיקה – הבחנה שמביא פרופ' כשר55.
שיח החוק עוסק במתרחש על הס ומתחתיו ובא לקבוע א הייתה עברה וא כ אז למצות
את הדי  .לעומתו ,שיח האתיקה עוסק במתרחש ברווח שבי הס לר ובוח א איש המקצוע
פעל ככל האפשר בקרבה לר או עדי מעל הר .א לא עשה כ ,הוועדה תעמידו על הכשל,
והעיצומי שיוטלו עליו ה מינוריי יחסית לאלו שהיו מוטלי עליו אילו היה מדובר בעברה
על החוק .היעדר התוק הסטטוטורי של הוועדה ,המתבטא ג באופ החקירה ובאמצעי
הענישה המוגבלי שבידיה ,מבליט את אופייה של הוועדה המתגל בשיח האתיקה ואת
עיסוקה בסוגיות האתיות .בשיח כזה עיקר השאלות ה מהו הראוי על פי האידאל המעשי ולא
בהכרח מהו המותר על פי החוק .זהו השיח המאפשר לאיש המקצוע ללמוד ,והמאפשר
למטופל לקבל הכרה בכ שנעשה לו עוול.

 .4סיכו :בהחלת ההתיישנות הוועדה מתנכרת לשיח האתיקה
מ הנאמר עולה שבתו המקצוע יש לעשות הכול כדי שהפרות אתיות שגרמו עוול ללקוחות
ושאי בה עברה על החוק או על דיני המשמעת יבוררו באמצעות שיח האתיקה השגור בוועדה
ולא באמצעות שיח החוק או באמצעות החלת כלי ממנו.
כשוועדת האתיקה מאמצת את מוסד ההתיישנות היא מאמצת דרכו ג מרכיבי משיח
המשפט .באימו זה היא חותרת תחת האושיות המצדיקות את קיומה וה טיפוח האתיקה
המקצועית באמצעות השיח שעליו היא אמונה ,שיח האתיקה .ועוד ,באימו זה היא לא רק
נוטלת כלי לא לה ,אלא מתעלמת ממקו נביעתה ,הזירה הטיפולית .ההתיישנות זרה לעול
הטיפול ולא קיימת במשמעות שקיימת בזירה המשפטית .בפועל ועדת האתיקה אינה אמורה
לנצל את כוחה לסגור ענייני בחסותה של ההתיישנות ולגזור שתיקה על שאמנ התייש א
לא בהכרח נס לחו .היא אמורה לדאוג לקיומו של שיח אתיקה מתמש המאפשר השתכללות,
למידה והטמעה של האתיקה המקצועית .לחומרי מהעבר ולתבונה שהצטברה בה ,יכולה
כאמור להיות תרומה משמעותית למטרה זו .בנוס ,כ ג קיומו של הדיו עצמו לא יגרו
לאותה הפרה של זכות הציבור לפנות לערכאה שאינה משפטית.
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ה .הייתכ לדחות את החלת ההתיישנות א להשאיר את העוגה שלמה?
 .1תשובה
העוגה השלמה עומדת על שלושת סוגי הוראות ההתנהגות :החוק הכללי ,דיני המשמעת וכללי
האתיקה וכ על פעילות של שלוש הרשויות הדואגות להיענות להוראות אלו :רשות החוק
הכללית והמקצועית והרשות האתית .מודעות לשלושת סוגי השיח ,לתנועה המתמדת ביניה
והשלכותיה תורמת להשבחת העוגה.
מטפלי שבאופיי טבועות מידות הכרחיות לאיש טיפול נעני לכל סוגי ההוראות באופ
טבעי ושקול כאחד .א לא די בכ .הכשרה וחינו מגבירי את המודעות לכללי החוק ולכללי
האתיקה ,ומודעות זו גוברת ככל שהרשויות פעילות ועושות את עבודת לא רק בתחו
השפיטה ,אלא ג בתחו עדכו הכללי והטמעת.
במאמר נבחנה השאלה א השימוש בהחלת ההתיישנות בעבודת ועדת האתיקה עולה בקנה
אחד ע שמירת העוגה השלמה.
לא נית להתעל מיתרונותיה של החלת ההתיישנות הטמוני בהיותה אמצעי המסייע
בקביעת סדרי עדיפויות לייעול עבודת ועדת האתיקה .א יתרונותיה האחרי הנוגעי למשל
לבעיה במשכי זמ לאמוגבלי לשמירת ראיות ,או האיו המתמש להיות חשו לתביעות
בטלות בעבודת ועדת האתיקה .זאת ,מאחר שאלו ,בלשונו של פרופ' זנדברג ,ה הצדקות
פרטיות להתיישנות הנכונות לסכסוכי משפטיי בי תובע לנתבע .הטענה שיש להחיל את
ההתיישנות בעבודת ועדת האתיקה בשל עניי הציבור והקהילה המקצועית בסוגיות הווה על
פני סוגיות עבר ,נושאות אולי אופי של הצדקות ציבוריות טובות ,א ג ה בטלות .זאת ,מאחר
שטוב ללב סוגיות אתיות לא רק על סמ האקטואלי והמידי ,אלא ג על סמ העבר על מטענו
הרטרוספקטיבי.
טעמי אחרי שמצביעי על כ שע החלת ההתיישנות נפגעת שלמות העוגה הועלו
בארבע הטענות שהצביעו על הטעות בהחלת ההתיישנות :האחת ,נוגעת לנטילת סמכות יתר
שכלל לא בידה של הוועדה ,אלא של המחוקק; השנייה ,לפגיעה בציבור שנשללת ממנו זכות
המנוסחת בחוק עצמו לפנות לערכאה אחרת שאינה משפטית .השלישית ,מעלה את האפשרות
כי בהחלת ההתיישנות מתאפשר לפסיכולוגי שסרחו להמשי בדרכ הרעה ,ולאלו שיש חשש
כי סרחו אי הזדמנות להזי את החשדות כלפיה .הטענה הרביעית נוגעת לסתירת תפקידי
הוועדה המתמקדי באתיקה המקצועית ,בטיפוחה ובהנחלתה ,שנחלשי כאשר מחילי את
ההתיישנות.
פנייה לנורמות תרבותיות שבה מסתמנת כדבריו של עודד ער התמכרות לשיח המשפטי,
ג יכולות להוות טע לדחיית החלת ההתיישנות .כשוועדת אתיקה של הפסיכולוגי מאמצת
כלי משפטיי ,כמו מוסד ההתיישנות ,הרי היא נענית לתאוצה ולדומיננטיות שתפס השיח
שמקורו בזירה המשפטית .כאמור ,ג היא כמו הפסיכולוגי מתקשה לעמוד מול הזע
והתוקפנות של המטופלי המתלונני ,ולכ מגלגלת את שלכאורה לא יכלה לו אל מחו
לכתליה ועושה זאת באמצעות ההתיישנות שהיא כלי משיח המשפט .הסרת הדיוני בהפרות
אתיות משולחנה של הוועדה פוגעת בשלמות העוגה הניצבת על שלוש הוראות ההתנהגות ,כי
היא מדלדלת את ייעוד הוועדה לקיי שיח ע הפסיכולוגי והציבור שרק היא אמונה עליו.
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ראוי שוועדות האתיקה יחדלו מהשימוש בהתיישנות המשפטית .להערכתי ,הדבר נית
ועדיי העוגה תישמר שלמה .היינו נית להפסיק את השימוש בהתיישנות מבלי לפגוע בשמירת
סדרי העדיפויות בעבודת הוועדה וברלוונטיות של הנושאי שבה היא עוסקת כ שיתאימו
לעניי הציבור ולעניי אנשי המקצוע .כמו כ נית להפסיק את השימוש בה מבלי לוותר על
תפקידיה של הוועדה הקשורי בפיתוח מתמיד של האתיקה המקצועית ובהנחלתה.

 .2מסקנות
המסקנה הראשונה היא לקיי דיוני בוועדת האתיקה ג בתלונות שחלה עליה התיישנות.
אפשר לסווג תלונות אלו בקטגוריה מיוחדת שבה מוותרי על האפשרות להטיל עיצומי א
יסתבר שהייתה הפרה של כללי האתיקה ,א לא מוותרי על קיו הדיו עצמו .דר זו תאפשר
לקיי שיח אתיקה מיטבי שאינו מתבלבל ע שיח המשפט מחד גיסא וע שיח הטיפול מאיד
גיסא .אי בשיח אתיקה שכזה מרכיב ענישה המאפיי יותר את שיח המשפט ואי בו משיח
הטיפול ,שבו המטופל בא להיפגש ע עולמו .יש כא הזדמנות לקיי שיח שהחל בשיח
הטיפול שליבתו היא המטופל ,ועתה הוא ממשי לשיח האתיקה שליבתו היא הפסיכולוג
ודמות המקצוע.
השאיפה לשמור על שיח האתיקה מכתיב את תשובת הוועדה לאלו שתובעי ומתלונני
בוזמנית בבית המשפט ,בוועדת התלונות האמונה על דיני משמעת ובוועדת האתיקה.
בתשובה יוסבר שהוועדה אינה דנה במקביל לערכאות האחרות .כמו כ הוועדה מזמינה את
המתלונני בתו הדיוני בערכאות האחרות לפנות אליה שוב .כבר בהצעה עשויי הפוני
לזכות באותה הכרה חשובה כי הפני נישאות ג אליה וכי ייתכ שא נעשה לה עוול.
בנוס ,היא מבליעה את הרעיו שלפיו נית לעבור לשיח האתיקה ע תו השיח המשפטי,
וזאת מהטע שבשיח האתיקה קיימי עוד היבטי חשובי לבירור הלכי המקצוע שה מעבר
לתוצאות ההלי והשיח המשפטי ועוסקי בראוי ולא רק במותר.
המסקנה השנייה נוגעת להתקנת כללי האתיקה כחלק מחוק הפסיכולוגי .יישו הרעיו
כנסקר תופס תאוצה ,והדבר מבור כי מכוו להחלת כללי האתיקה ולאכיפת על כלל
הפסיכולוגי .א לא די בו כרעיו או כהצעה שעלתה לאחרונה במועצת הפסיכולוגי
המחייבת את התקנת קוד האתיקה של הפ"י כחלק מחוק הפסיכולוגי .כי לפי אמירה זו אכ
כללי האתיקה חלי על כל הפסיכולוגי ,ג א אינ חברי הפ"י ,א לא ברור היכ יידונו
הפרות כללי האתיקה של פסיכולוגי אלו .לטעמי ,הפרות כללי האתיקה צריכות להתדיי
בוועדת האתיקה בלי קשר להשתייכות הפסיכולוג לארגו המקצועי .זאת ,מאחר שהתדיינויות
אלו עוסקות בקשר בי המקצוע כולו לבי הציבור .מכא נכו שלוועדת האתיקה תהיה הסמכות
לדו בהפרות אלו ג א הפסיכולוגי אינ חברי בארגו  .במידת הצור א יהיו חייבי
לשאת בעיצומי שיינקטו כלפיה ,למעט הרחקת מהארגו – סנקציה שכמוב לא תופסת
לגביה .מהל זה דורש שינויי בחקיקה ובתקנו המקצועיי .א הוא חיוני כדי למנוע את
הסיכו בהתקנה חפוזה של קוד האתיקה כחלק מהחוק.
הסיכו מתקיי כאשר כללי האתיקה מתבוללי בהוראות חוק ,ואז התחו האפור ,אשר
משתרע מס המשפט מעלה אל ר האתיקה ,יתכוו במידה כזו שההפרות האתיות יהיו
בבחינת עברות על דיני המשמעת והחוק הכללי .לשיטתי ,נית להתמודד ע סיכו זה על ידי
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הסדרת הקשר בי גופי הפיקוח לאכיפת דיני המשמעת של הפסיכולוגי ,היינו ועדות התלונות
והמשמעת ,לבי הגו לאכיפת כללי האתיקה ,היינו ועדת האתיקה .הסדרה כזו ג היא דורשת
שינויי חקיקה בחוק הפסיכולוגי ,ושינויי בתקנו של הפ"י ,א המאמ שווה והול.
המסקנה השלישית נוגעת לשאלת ייעול עבודת הוועדה באמצעות הסדרת עבודתה בזיקה
לעבודת ועדות המשמעת והתלונות הסטטוטוריות .היו הקשר בי הוועדות מתקיי באופ
מזדמ ולא מתוקנ  .הקשר אינו מוסדר ,אולי מתו ההנחה שקיי בידול מובנה בי הגופי.
בפועל הבידול כפי שנטע לא יכול להתקיי בחדות ובהירות בשל החפיפה שהוזכרה בי חלק
מכללי החוק לבי חלק מכללי האתיקה .החפיפה אינה מאפשרת לכל ועדה להתבדל ולהתגדר
רק בעבודתה ,כאילו הוועדות האחרות לא קיימות .מכיוו אחר לא מתקיי בידול בגלל
הבלבול השורר א בקרב רבי מהפסיכולוגי על אודות הגופי האמוני על ניהול המקצוע
וריכוזו .רבי לא מבחיני בי מועצת הפסיכולוגי הפועלת מתוק חוק הפסיכולוגי,
והסתדרות הפסיכולוגי הפועלת מתוק תקנו הארגו הוולונטרי – הפ"י .בהתאמה ג לא
מבחיני בי גופי הפיקוח ,היינו בי ועדות התלונות והמשמעת לבי ועדת האתיקה.
לשיטתי ,הסדרת הקשר בי הוועדות השונות מתו הכרה כי קיימת ביניה לצד ההבדלי
ג חפיפה ,תתרו לעבודה הנכונה שבה מבחיני היכ דני בעברות על כללי החוק והיכ
בהפרות כללי האתיקה .כמו כ ההסדרה תייעל את העבודה כי יימנע מצב של בירור אותה
פנייה בו זמנית לוועדת האתיקה ולוועדות הסטטוטוריות.
למסקנה זו הנוגעת לייעול עבודת הוועדה נכו להוסי הערה הנוגעת להרחבת הוועדה
וגיוו חבריה ,כ שיכהנו בה נציגי מכל תחומי ההתמחות בפסיכולוגיה ומגופי בולטי שיש
בה עיסוק בפסיכולוגיה .מ הראוי להוסי ג נציגי ציבור לוועדת האתיקה של הפסיכולוגי,
כפי שקורה בוועדות האתיקה מתוק חוק זכויות החולה .הדבר יתרו לפתיחותו של שיח
האתיקה ולעושרו בהביאו ג את קול הציבור אליו ולא את קול אנשי המקצוע בלבד.
א מסקנה זו הנוגעת לייעול עבודת הוועדה אכ תיוש ,הרי החלת ההתיישנות בוועדת
האתיקה מטעמי ייעול תתייתר.

ו .סיכו
השאלה העוסקת בנאותות החלת ההתיישנות המשפטית על עבודת ועדת האתיקה של
הפסיכולוגי היא הזדמנות לצאת למסע המפגיש שלושה עולמות – עול המשפט ,עול
המקצוע הטיפולי ועול האתיקה .מפגש כזה אינו ייחודי רק לפסיכולוגיה .הוא מתרחש בכל
מקצוע טיפולי ,בוודאי א הוא חקוק .ואכ  ,כ ,כפי שצוי  ,שאלה זו הועלתה לא רק
בפרופסיית הפסיכולוגיה ,אלא ג בפרופסיית עריכת הדי .
הפסיכולוגיה ,כמו שאר המקצועות הטיפוליי ,מבוססת על יחסי אמו ייחודיי בי
הפסיכולוגי ללקוחותיה .יחסי אלו מחייבי את הפסיכולוגי לשמור על אמות מידה
מקצועיות גבוהות ולטפח טוהר מידות ,שהוגדר על ידי המבקר יצחק א' נבנצאל ז"ל ,כמושג
של האתיקה המעשית .המנגנוני שבאמצעות טורחי על אות אמות מידה מתחילי במיו
מועמדי לפסיכולוגיה ,ממשיכי בהכשרה המלווה בפיקוח והדרכה אינטנסיביי ונתמכי
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בשלושה סוגי הוראות התנהגות :החוק הכללי ,דיני המשמעת המקצועיי וכללי האתיקה.
הוראות אלו מפוקחות ומבוקרות על ידי רשויות סטטוטוריות ,ועדת התלונות והמשמעת
הפועלות בתוק חוק הפסיכולוגי ורשות שאינה סטטוטורית ,ועדת האתיקה ,הפועלת מתוק
התקנו של הסתדרות הפסיכולוגי בישראל )הפ"י( ,שהוא הארגו מקצועי וולונטרי של
הפסיכולוגי.
שאלת המחקר עלתה על הרקע שבו מובחני הכללי וגופי הפיקוח הסטטוטוריי מכללי
האתיקה והוועדה האמונה עליה שאינה סטטוטורית .נמצא שמהל החלת ההתיישנות
המשפטית על ידי ועדת האתיקה היווה בפועל ניסיו להכניס כלי לעול האתיקה שכולו מעול
המשפט והחוק .הסתבר ג שהשיקולי שנסקרו המחייבי מהל זה צומחי מעול המשפט
ומדרכיו לפתור מחלוקות בי תובעי לנתבעי .לעומת זאת ,הטענות השוללות מהל זה
נוגעות למהותה של ועדת האתיקה ולתפקידיה.
ההבחנות בי שיח המשפט ,שיח האתיקה ושיח הטיפול הראו כי קיימת מגמה תרבותית
להישענות מוגזמת על שיח המשפט המתרחשת כפיצוי על היעדר של נורמות וכללי התנהגות
מובני ומוסכמי .החלת ההתיישנות בוועדת האתיקה היא ביטוי של מגמה ,שבהשראתה
אימצה ועדת האתיקה שיח שאינו לה .נמצא שבאימו שיח המשפט או כלי ממנו ,חתרה
הוועדה מתחת לאושיות קיומה ,מאחר שלדיו בסוגיות אתיות נדרש שיח האתיקה .רק
באמצעות שיח זה הנוגע לראוי בהיבטי האידאלהמעשי ,ולא באמצעות שיח המשפט
המתייחס למותר על פי החוק ,מגשימה הוועדה את ייעודה.
מעשית נית לחדול מהחלת ההתיישנות תו שמירה על שלוש המערכות – המשפט,
המקצוע והאתיקה ,ועל הסינרגיה המבורכת ביניה .שלושת סוגי הוראות ההתנהגות – החוק
הכללי ,דיני המשמעת וכללי האתיקה – ה חיוניי וכ ג העבודה המתואמת של גופי הבקרה
והפיקוח ,היינו של ועדות התלונות ,המשמעת והאתיקה .אמנ תיאו זה דורש הסדרה בחקיקה
ושינויי סעיפי בחוק הפסיכולוגי ובכללי התקנו של הפ"י ,א אלו שינויי ראויי וחיוניי.
שינויי אחרי שנרמזו נוגעי למבנה ועדת האתיקה כדי לייעל את עבודתה באופ הול
ולא באמצעות השימוש בהתיישנות המאפשרת דילול בטיפול בתלונות .זאת ,על ידי הרחבתה
באמצעות שינוי תקנוני המורה על הוספת נציג ציבור והגדלתה במספר חבריה המייצגי את
שלל סוגי ההתמחות והעיסוקי המגווני בפסיכולוגיה.
סוגיית השקיפות רק נרמזה במאמר ונותרה פתוחה .לא מ הנמנע שיש לנהוג בתחו דיני
המשמעת בשקיפות המקובלת בפסיקות משפטיות ,א לא כ בעבודת ועדת האתיקה .זו ועדה
שבה מתנהלי הבירורי בנושאי השוני ובהפרות הכללי בעיקר כדי לשקוד על עיצובו
המתמיד והשבחתו של המקצוע .ראוי שבירורי אלו יתנהלו בחופש מרבי ללא המורא של
הציבור וללא המורא של החוק .ג היו נהוג לקיי בירורי כאלו ולהביא את הלקחי שעלו
בה לידיעת הציבור דר הבמות שבה מפרסמת ועדת האתיקה את פעילותה.
בירורי אלו ,כמו ג הצור בשינויי החקיקה והתקנו המתחייבי ,צורכי משאבי
ועבודה קשה .א זו יגיעה הולמת ובעלת תרומה נכבדה לטיפוח טוהר המידות של
הפסיכולוגי ולהעמקת המידות המקצועיות ההכרחיות לה :יושרה ,אחריות ,אכפתיות
והשאיפה להכיר את העומד ביסוד האיווי שלה לטפל.
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