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אנושית פעילות כלשהו של בתחום אתיקה
בו. הראויה ההתנהגות בדבר תפיסה היא
ערכים, מערכת להיות יכולה כזו תפיסה
גם ערכים. המבטאים עקרונות מערכת או
להבחנה בסיס העקרונות נותנים וגם הערכים
שאינה התנהגות הראויה לבין ההתנהגות בין
אתיקה כך, אותה. ומצדיקים ומנמקים ראויה
בדבר תפיסה היא מסוים מקצוע של
בעלי ההתנהגות הראויה במסגרת פעילות של
מסוים היא מוסד של אתיקה אותו מקצוע;
במסגרת הראויה ההתנהגות בדבר תפיסה
מוסד; אתיקה אותו עם הנמנים פעילות של
ההתנהגות תפיסה בדבר מסוים היא ארגון של
מטעמו. הנעשית פעילות במסגרת הראויה
או ההורית הפעילות כדוגמת באתיקה גם
ניתן האינטרנט במרחבי  הרווחת  הפעילות
הראויה. ההתנהגות בדבר תפיסה לפתח
עיוני לעתים קרובות  העיסוק באתיקה הוא
אמורות להתבטא שתוצאותיו ומופשט, הגם

המעשה. בחיי

מציגה  באתיקה  עיונים  המאמרים אסופת
המקצועי, השיטתי,  העיוני,  העיסוק  את
האתיקה. הבעיות שבעולם בתחומים אחדים
נפתרו ולעתים לובנו התעוררו, בהם הנדונות
שלזינגר מרים פרופ’ ישראליים. בהקשרים
החרם פולמוס אקדמית לאור באתיקה דנה
חוקרים על בבריטניה שהוטל האקדמי
האסופה,  עורך כשר,  אסא פרופ’ ישראלים.
הדרג בין וביחסים צבאית  באתיקה עוסק

גיל ד”ר של מאמרו המדיני. והדרג הצבאי
הרפואה  חיל ערכי האם בשאלה דן פייר 
הרפואה של  אתי קוד לשמש מתאימים 
רפואית סוגיות באתיקה בישראל.  הצבאית
הוועדה של  וחשבון  הדין מן  מתבררות 
שמביא למות הנוטה החולה לענייני הציבורית
סלע בן-עמי ופרופ’ שטיינברג, אברהם פרופ’
שבהעסקתם האתי להיבט במאמרו מתייחס
מסוכנים בנגיפים הנגועים רפואה אנשי של
ד”ר האוסטרית החוקרת הכירורגי. בתחום
בהסדרה  הדיונים את פריינסק מציגה ברברה
ושל עובריים מחקר תאי גזע של החקיקתית
ביו-אתיקה בין בזיקה בישראל. אדם שיבוט
פרופ’ מעוז. אריה ד”ר עוסק לביו-טכנולוגיה
אתיות  סוגיות מעלה יהושע  בן צבר  נעמה
בתחום נחקרים של מדעת בהסכמה הכרוכות
לפרטיות שעניינן הזכות סוגיות אתיות החינוך.
בתקשורת וגילוין  לדעת הציבור זכות  מול
כהן-אלמגור, רפאל פרופ’ של במאמרו נדונות
אמנה  את מנדלסון-מעוז מביאה עדיה וד”ר
בדוח נחתם הקובץ באינטרנט. נאות לשימוש
מידע הפצת של האתיקה לגיבוש כשר ועדת
ניירות ערך באמצעות רשת האינטרנט. על

לאתיקה המרכז מטעם לאור יוצא הספר
שאננים הפועל במסגרת משכנות בירושלים
לקח לאתיקה המרכז לירושלים. הקרן בחסות
את להעמיק את ההכרה, להרחיב עצמו על
שונים, בתחומים הרמה את ולשפר ההבנה

מגוונים. אתיקה בעולמות
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