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בחסות המכללה לאיכות השלטון

ﺑﺭﻋﺎﻳﺔ

ﻛﻠﻳﺔ

עורכי הקוד האתי

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ

עמיחי בן דרור ,המכללה לאיכות השלטון ,עורך הקוד האתי.
צוות העריכה
עו"ד מטר חוסני – מבקר פנים – מרכז הפרוייקט.
עו"ד דכואר סמואל – יועץ משפטי.
פטום ג'מאל – מזכיר המועצה.
סרחאן עבדאלחלים – קניין ויו"ר ועד העובדים.
מסרי מוחמד – מהנדס.
מסרי סאלח – אחזקה ,וועד עובדים.
סעיד עאידה – אחות בביה"ס.
ﻣﻌﺩﻭ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ
ﻋﻣﻳﺣﺎﻱ ﺑﻥ ﺩﺭﻭﺭ ،ﻛﻠﻳﺔ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ،ﻣﻌﺩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ.
ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺣﺳﻧﻲ ﻣﻁﺭ – ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺩﺍﺧﻠﻲ – ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.
ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺻﻣﻭﺋﻳﻝ ﺩﻛﻭﺭ – ﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻗﺿﺎﺋﻲ.
ﺟﻣﺎﻝ ﻓﻁﻭﻡ – ﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻠﻳﻡ ﺳﺭﺣﺎﻥ – ﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻭﺭﺋﻳﺱ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ.
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺻﺭﻱ  -ﻣﻬﻧﺩﺱ.
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻﺭﻱ – ﺻﻳﺎﻧﺔ ،ﻋﺿﻭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ.
ﻋﺎﻳﺩﺓ ﺳﻌﻳﺩ – ﻣﻣﺭﺿﺔ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ.

דבר ראש המועצה
תושבים ועובדים יקרים :
המועצה המקומית נחף הנה הראשונה במגזר הלא יהודי אשר
הנהיגה את הקוד האתי.
הקוד האתי שערכיו המרכזיים הם  :כבוד האדם ,מקצוענות
ומצוינות  ,יושרה וטוהר המידיות ,דוגמא אישית ,אחריות ומחויבות,
שקיפות ,שותפות ונאמנות,ייתן ערך מוסף גבוה לפעילות המועצה.
אני מקווה כי הקוד האתי יעלה את סף שמירת החוק במועצה ,כמו
כן את הרמה המקצועית ויביא להגברת האמון בעובדים כמנהלים,
ביושרם ובדרכי התנהלותם.
הקוד האתי מחייב את כולנו ,עובדים ומנהלים בהתייחסות הגונה
אמינה ושוויונית ,תוך מתן דוגמא אישית ,לציבור התושבים בראש
ובראשונה ,אך גם לכל גורם איתו אנו באים במגע במהלך עבודתנו,
ולא פחות חשוב ,גם ביחס לעצמנו.
הקוד האתי מחייב את העובדים והמנהלים להעדיף את האינטרס
הציבורי על פני כל אינטרס אחר ומבטיח שקיפות ,שתאפשר לכל
תושב למדוד ולהעריך את פעולות המועצה ועובדיה.
אני מאמין כי הקוד האתי יהפוך לדרך התנהלות יומיומית של כל
עובדי המועצה ביחסם לציבור התושבים  ,לנותני השירותים
ולעצמם.
יישום הקוד האתי והפקת לקחיו יוביל את כולנו לשפר את השירות
לפעול טוב יותר בעתיד.
ברצוני להודות לכל חברי ועדת הקוד האתי וליוזם ,חבר המועצה מר
עמיחי בן -דרור שבזכותו נבנה הקוד האתי.
בכבוד רב,
עמי ארגוב
ראש המועצה

ﻛﻠﻣﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻛﺭﺍﻡ

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻧﺣﻑ ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﺳﻁ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ،ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ.
ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺟﻭﻫﺭ ﻗﻳﻣﻬﺎ ﻫﻭ :ﻛﺭﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ،ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻣﻳﺯ ،ﺍﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﺯﺍﻫﺔ ،ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ،ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ،
ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ،ﺗﺿﻳﻑ ﻗﻳﻣﺔ ﻏﻧﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻭﻛﻠﻲ ﺃﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﺳﻬﻡ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ
ﻛﺈﺩﺍﺭﻳﻳﻥ ،ﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻣﺗﻬﻡ ﻭﻁﺭﻕ ﺗﺻﺭﻓﻬﻡ.
ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﻠﺯﻣﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎً ،ﻋﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺛﻭﻕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺻﻑ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻛﻭﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﺃﻭﻻً ﻭﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﻪ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻧﺎ ،ﻭﻟﻳﺱ
ً
ﺃﻫﻣﻳﺔ ،ﺻﻠﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ.
ﺃﻗﻝ ّ
ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﻠﺯﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻳﻥ ﺑﺈﻳﺛﺎﺭ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺗﻔﺿﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻭﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻥ ﻛﻝ
ﻣﻭﺍﻁﻥ ﻣﻥ ﻗﻳﺎﺱ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻪ.
ﻛﻠﻲ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻧﻬﺞ ﺳﻠﻭﻙ ﻳﻭﻣ ّﻳﺎ ً ﻟﻛﻝ ﻣﻭﻅﻔﻲ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻡ ﻣﻊ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ،ﻣﻊ ﻣﺎﻧﺣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﻣﻊ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ.
ﺇﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﻣﻛﻧﺎﻧﻧﺎ ﻣﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻷﻓﺿﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
ﺃﺧﻳﺭﺍً ! ﺃﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﺷﻛﺭ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻭﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ،
ﻋﺿﻭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻋﻣﻳﺣﺎﻱ ﺑﻥ ﺩﺭﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻔﺿﻠﻪ ﺗ ّﻡ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ.
ﺑﺎﺣﺗﺭﺍﻡ
ﻋﺎﻣﻲ ﺃﺭﺟﻭﻑ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ

ערכים וכללי התנהגות של עובד המועצה
= לקיים את חוקי מדינת ישראל ולפעול בהתאם
לתקנות ולצווים המוגדרים בדיני המועצות.
= לשמור על התנהגות נאותה ,ניקיון כפיים וטוהר
המידות.
= לממש את חזון הנהלת המועצה ומנהליה.
= למלא תפקידו ע"פ אמות-מידה מקצועיות
ושיקולים ענייניים בלבד.
= לנהוג ביושר אישי ומקצועי ובאחריות ציבורית.
= להימנע מניצול מעמדו לקידום ענייניו
הפרטיים.
= לתת שירות לציבור באופן שוויוני ,במסירות,
בהגינות ובנאמנות.
= להימנע מניגוד אינטרסים ולא לנצל לרעה את
מעמדו.
= לשאת באחריות על מעשיו ,תוך הקפדה על
מקצועיות ומצוינות.
= להקפיד על בקרה ,ביקורת ,בטיחות וגהות.
= לשמור על כבוד האדם וחירותו.
= להוות דוגמא אישית בהתנהגות ההולמת את
תפקידו.

= לפעול בשקיפות ניהולית.

ﺃﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
= ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮّﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ.

= ﺃﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﻁﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ.
= ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.

= ﺃﺩﺍء ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺑﺜﻘﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺠﺮﺩﺓ.
= ﺃﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ.
= ﺃﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻭﺗﻔﺎﻥ ،ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺇﺧﻼﺹ.
= ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ٍ
= ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ
ﺳﻠﺒﻴًّﺎ.
= ﺗﺤ ّﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻴّﺰ.
= ﺍﻟﻤﻮﺍﻅﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
= ﺃﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳّﺘﻪ.
= ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ً ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻼﺋﻖ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻅﻴﻔﺘﻪ.
= ﺃﺩﺍء ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ.

קוד אתי
לעובדי המועצה המקומי בנחף
מתבסס על התייחסות חברי וועדת ההיגוי
נאמנות
א.
העובד נאמן לחוקי מדינת ישראל
.1
ולתקנות לפיהן פועלת המועצה המקומית ,וזאת
מעבר לכול נטייה או השקפה פוליטית.
עובד המועצה נאמן למועצה,
.2
למדיניותה ולמטרותיה.
העובד מכיר כי הנאמנות לשרות הציבור הינה
.3
מטרה עליונה.
העובד מאמין כי מתן שרות יעיל בנאמנות -
.4
ללא משוא פנים וללא הפלייה –יתכן כל עוד אין
בהם סתירה לכול דין.
העובד מקפיד למלא תפקידו בנאמנות ולבצע
.5
אותו בהתאם לנהלים המקובלים במועצה ובהתאם
לחוק.
העובד נאמן לארגון העובדים ומכבד את
.6
עמיתיו השותפים לו בשירות לציבור והארגון חייב
להיות נאמן לעובדים ולצורכיהם.
העובד נאמן לעיקרון המחייב שוויון
.7
כלפי נותני השירות ומקבלי השרות של המועצה
ועובדיה.
העובד נאמן לעקרונות ולכללי המוסר
.8
הטמונים בו ,כול עוד אינם פוגעים בזכויות המוקנות
לציבור הרחב ,ונמנע מניגוד עניינים.
העובד פועל בנאמנות ובמקצועיות,
.9
תוך שמירה על זכויות האדם וכיבוד פרטיותו ,תוך
שמירת סודיות מקצועית ורפואית במתן השירות
לתושב.
העובד חייב לקבל ייעוץ משפטי בכל
.10
מקרה של ספק בין צרכיו של התושב לבין מדיניות
המועצה וההנחיות הממלכתיות ,בתחום עיסוקו.

ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ

ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﺣﻑ
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺃﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ
ﺃ -ﺃﻟﻭﻻء ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ.
 -1ﻭﻻء ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻭﻟﻸﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ

ﺑﻣﻭﺟﺑﻬﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺣﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻣﻳﻝ
ﺳﻳﺎﺳﻲ.
 -2ﻭﻻء ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ،ﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻷﻫﺩﺍﻓﻪ.
 -3ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺑﺄﻥ ﻭﻻءﻩ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻫﻭ ﻫﺩﻑ
ﺳﺎﻡ.
ٍ
 -4ﺇﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﻧﺟﺎﻋﺔ
– ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺗﻣﻳﻳﺯ – ﺃﻣﺭ ﻣﻣﻛﻥ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﻳﺧﺎﻟﻑ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ.
 -5ﻣﻭﺍﻅﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻭﺍﺟﺑﻪ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﻼءﻡ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ.
 -6ﺃﻟﻣﻭﻅﻑ ﻣﺧﻠﺹ ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ،ﻭﻳﺣﺗﺭﻡ ﺯﻣﻼءﻩ
ﻭﺷﺭﻛﺎءﻩ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ،ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺑﺩﻭﺭﻩ ﻣﺧﻠﺹ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﻭﻓﻲّ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﻡ.
 -7ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻣﺧﻠﺹ ﻟﻣﺑﺩﺃ "ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ" ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﻭﻣﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
 -8ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻣﺧﻠﺹ ﻟﻠﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ،
ﻁﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺱ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ ،ﻭﻳﺣﻭﻝ
ﺩﻭﻥ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.
 -9ﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﻭﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ،ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺭﻳّﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ.
 -10ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻣﻠﺯﻡ ﺑﺎﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻳﺩ
ﺍﻟﺷﻙّ ،ﺑﻳﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺑﻳﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻪ.

העובד והציבור
ב.
 .1העובד רואה עצמו – במישרין או בעקיפין – כמשרת הציבור
וממלא תפקידו כפי שהוסמך לכך ,על מנת לסייע לציבור ולצרכיו
בתחום המוניציפאלי.
 .2העובד מקפיד על יצירת אווירה נאותה וכבוד הדדי ,תוך הימנעות
מלהיענות לדרישות הנוגדות את החוקים והנהלים הקיימים
במועצה.
 .3העובד מקפיד על העקרונות הבסיסיים של סבלנות דתית ומניעת
הפלייה לאומית ,ללא הבדל מין וגזע ,תוך מתן הסבר הולם.
 .4העובד מקפיד על יחסי אנוש עם עמיתיו ועם ציבור הלקוחות
שאותו הוא משרת ונותן דוגמה אישית בהתנהגותו.
 .5העובד שומר אמות מידה מקצועיות ושיקולים מקצועיים בלבד,
תוך הקפדה על כללי בטיחות וגהות בהתאם להוראות הקשורות
לכך.
 .6העובד מקפיד להגיש שירות מהיר ונוח ,תוך שמירה על חשאיות
והגנה על זכויות הפרט.
 .7העובד מקפיד לייצג את מדיניות המועצה ועמדותיה גם אם הוא
חולק עליהן ולא יביע עמדות סותרות בפומבי.
 .8העובד שוקד ומטפח ,בקרב התושבים ,את ההכרה בצורך על
שמירת כללי התנהגות הולמים והערכה כלפי ציבור העובדים.
 .9העובד קשוב וסבלני כלפי פניות הציבור מתוך כבוד והכרה
בצרכיו ,ועונה במאור פנים ובמתן הסבר מתאים גם במקרה של
מגבלות החוק והנהלים.
 .10העובד מנחה את התושב לקבל שרות בהתאם ללוח זמנים מסודר
ללא הפלייה או העדפה אישית.
 .11העובד נמנע מלתת שירות לתושב המתפרץ או נוהג באלימות,
באיומים או מפריע לסדר הציבורי וייעזר באיש הביטחון בשעת
הצורך.
לאחר שהתושב נרגע והתנצל ,ניתן להגיש לו סיוע
.12
כנדרש ,בהתאם לתקנות ולנהלים הקיימים .במידה והתושב חוזר
על מעשיו לא יוגש לו כל סיוע ע"י המועצה עד לעריכת ברור מקיף
ונקיטת צעדים מתאימים להמשך הטיפול.
העובד מבהיר לתושב את זכויותיו בהתאם
.13
לתקנות ולנהלים הקיימים במועצה .במידה ותושב פונה ולא
לכתובת הנכונה יש להפנותו לכתובת הנכונה מבלי לגרום לו
טרדה מיותרת.

ﺏ ﺃﻟﻣﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ

 -1ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻳﺭﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ –ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ -ﺧﺎﺩﻣﺎ ً ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ،
ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺑﻭﺍﺟﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﺗ ّﻡ ﺗﺄﻫﻳﻠﻪ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻭﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩﻱ.
 -2ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻕ ﺟﻭّ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﻣﺗﺑﺎﺩﻝ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﺣﺎﺷﻰ
ﺍﻟﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻗﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
 -3ﻳﺗﻣﺳﻙ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ
ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ،ﺩﻭﻥ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ.
 -4ﻳﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺧﺩﻣﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻭﻧﻪ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ً ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺳﻠﻭﻛﻪ.
 -5ﻳﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺷﺩﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﻼﺋﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻣﺎ.
 -6ﻳﺩﺃﺏ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺳﺭﻳﻌﺔ ﻭﻣﺭﻳﺣﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ
ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ.
 -7ﻳﺩﺃﺏ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﻭﺍﻗﻔﻪ ،ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻬﺎ
ﺷﺧﺻﻳﺎً ،ﻭﻻ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻧﺎً.
 -8ﻳﺭﻋﻰ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻭﻳﻧﻣﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ،ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﺍﻟﻼﺋﻕ ﺗﺟﺎﻩ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ.
 -9ﻳﺗﺻﻑ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺑﺎﻹﺻﻐﺎء ﻭﺍﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ،ﻭﻳﺟﻳﺏ ﺑﺎﻟﺭﺿﺎ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﻼﺋﻡ ،ﺣﺗﻰ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ.
 -10ﻳﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﺑﺎﻟﺗﻼﺅﻡ ﻣﻊ ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﻣﻧﻅﻣﺔ
– ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﺃﻭ ﺗﻔﺿﻳﻝ ﺷﺧﺻﻲّ .
 -11ﻳﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻳﺛﻳﺭ ﺍﻟﺷﻐﺏ ﺃﻭ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻌﻧﻑ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﻳﺿﺭ ﺑﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ،ﻭﻳﺳﺗﻧﺟﺩ ﺑﺭﺟﻝ ﺍﻷﻣﻥ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ.
 -12ﺑﻌﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻭء ﻭﺍﻋﺗﺫﺍﺭﻩ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻪ ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ،
ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﻭﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺻﺭﻓﺎﺗﻪ ،ﻻ ﻳﻘﺩّﻡ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺣﺗﻰ ﻳﺗ ّﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺳﺗﻳﺿﺎﺡ ﺷﺎﻣﻝ
ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ.
 -13ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﺣﻘﻭﻗﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ،ﻳﺟﺏ
ﺗﻭﺟﻳﻬﻪ ﻟﻠﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ – ﺩﻭﻥ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ.

ג .טוהר המידות וטובות הנאה
.1

.2

.3

.4

.5

.6

העובד אינו מנצל את מעמדו לקבל זכויות-
יתר או פטור מחובה כל שהיא מהמועצה או
מהמוסדות עימם הוא קשור בענייני
עבודתו.
העובד ובני-משפחתו אינם מבקשים ואינם
מקבלים ,טובות הנאה ,באופן ישיר או
בעקיפין ,מספקים או מקבלנים ומכל מי
שנותן שירות למועצה ומחלקותיה ,בשירות
או בסדר חריג שאיננו מוקנה באופן שוויוני
לכל עובד או תושב בישוב.
העובד אינו משתמש – לצרכיו הפרטיים
בשירותים המשרדיים של המועצה ,כגון:
מחשב ,טלפון או פקס ,או כל ציוד אחר של
המועצה ,אלא אם כן קיבל היתר מיוחד
מהממונים עליו.
העובד אינו משתמש למטרותיו הפרטיות
במידע חסוי שהגיע לידיו בתוקף תפקידו
במועצה .העובד יימנע מלעשות כן גם לאחר
פרישתו מהעבודה.
העובד מקפיד להתייצב למילוי תפקידו
במועד ,ואינו נוטש את מקום עבודתו
לצרכים פרטיים ,למעט טיפולים רפואיים,
וזאת לאחר קבלת אישור המנהל הישיר.
העובד נמנע מלהטריד מינית את עמיתיו או
כל מי שבא עמו במגע ,במסגרת עבודתו,
ומכבד את פרטיותם גם מחוץ לשעות
העבודה ,בהתאם לחוק מניעת הטרדה
מינית  – 1998התשנ"ח.

ﺍﻟﻧﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﻧﺗﻔﺎﻉ
 -1ﻻ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﻭﻅﻑ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺣ ّﻘ ﻪ
ﺃﻱ ﻭﺍﺟﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ
ﺃﻭ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻥ ّ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ.
 -2ﻻ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﻣﻧﻔﻌﺔ -
ﺃﻱ
ﻣﺯﻭﺩ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ّ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ -ﻣﻥ ّ
ﻣﻣﻥ ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﺃﻗﺳﺎﻣﻪ ،ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ
ﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺷﺫﻭﺫ ﻻ ﻳﻣﻧﺢ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻭﻱ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻳﺔ.
 -3ﻻ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻭﻅﻑ ﻷﻏﺭﺍﺿﻪ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻛﺎﻟﺣﺎﺳﻭﺏ ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ
ﺃﻭ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﺇﻻّ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻔﻰ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎً
ﺻﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻋﻧﻪ.
ﺧﺎ ّ
 -4ﻻ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻭﻅﻑ ﻷﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺳﺭﻳﺔ
ﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﻳﻣﺗﻧﻊ ﻋﻥ
ﻓﻌﻝ ﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺗﺭﻛﻪ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
 -5ﻳﻭﺍﻅﺏ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺛﻭﻝ ﻟﻠﺩﻭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ،
ﻭﻻ ﻳﺗﺭﻙ ﻋﻣﻠﻪ ﻟﺣﺎﺟﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ – ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻲ – ﺇﻻّ ﺑﻌﺩ ﺣﺻﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﺭﻩ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ.
 -6ﻳﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻟﺯﻣﻼﺋﻪ ﺃﻭ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ
ﻟﻪ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻌﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻪ ،ﻭﻳﺣﺗﺭﻡ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ
ﺣﺗﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺗﻭﺍﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﻅﺭ
ﺍﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ . 1998

ד.

אחריות וסמכות

.1

העובד פועל רק בהתאם לסמכותו
ואחריותו ,וממלא אחר ההוראות שניתנו
לו ,כדין ,ע"י הממונים עליו.
העובד אחראי למתן שירותים לתושבי
המועצה ו/או במשרדי המועצה ,בהתאם
לתקנות ולנהלים החלים במחלקתו.
עובד בתפקיד ניהולי ,שהאציל מסמכויותיו
לאחר ,אינו פטור מהאחריות ומהביקורת
על המטלות שבתחום סמכותו.
אם העובד מקבל הוראה מהממונים עליו,
ומצא כי ההוראה אינה סבירה ,או איננה
מוסרית ,או מנוגדת לחוקים ותקנות ,או
עלולה לגרום סכנה בטיחותית ,יימנע
מביצועה עד לבירור העניין עם הממונה
הישיר או הממונה המקצועי במועצה .אם
לא התקבלה עמדתו ,יעלה נימוקיו בכתב
ויגיש אותם לראש המועצה.
העובד מקפיד לקבל החלטות מקצועיות,
להשגת היעדים של המועצה ,תוך שמירה
על כללי מינהל תקין ,חסכון ויעילות.
אם העובד מבחין במפגע בטיחותי או
בטחוני שלדעתו מסכן חיי-אדם ,גם אם
אינם בתחום אחריותו ,יתריע על כך בפני
הממונים עליו ,או בפני מי שאחראי על כך
באופן מקצועי.

.2
.3
.4

.5
.6

ﺩ – ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ-:
-1

-2

-3

-4

-5

-6

ﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻪ ﻭﻻ
ﻳﺗﺧﻁﺎﻫﺎ ،ﻭﻳﻧﻔﺫ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻁﺎﺓ ﻟﻪ  -ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻧﻪ –
ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ.
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﻭﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءﻡ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺳﻣﻪ.
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ّﻓﻭﺽ ﻣﻥ ﺻﻼﺣﻳﺗﻪ
ﻟﻠﻐﻳﺭ ،ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻬﺎ ّﻡ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻭﻅﻑ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻧﻪ،
ﻓﻭﺟﺩﻫﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺃﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ،ﺃﻭ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺅ ّﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻁﺭ ،ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ
ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
ﺣﺗﻰ ﺍﺳﺗﻳﺿﺎﺡ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ
ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﻣﻭﻗﻔﻪ ،ﻳﺭﻓﻊ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻠ ﺔ
ﻭﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﻭﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻳﻭﺍﻅﺏ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻠ ّﻘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻭﻳﺩﺃﺏ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﺎﻅﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ،ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﻧﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻅ ﻣﻭﻅﻑ ﻣﻛﺭﻫﺔ ﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻧ ّﻳ ﺔ ،ﺗﺷ ّﻛﻝ ﺧﻁﺭﺍ –
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻪ – ﻭﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺩﻭﺩ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻪ ،ﻳﻧﺑﺊ ﺑﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻧﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﻳﻥ.

ה.
.1

.2

.3

.4

.5

ניגוד עניינים
לעובד עצמו או למקורביו אין עניין אישי או
תועלת אישית כתוצאה ממילוי תפקידו ,ואסור לו
להיות במצב של ניגוד עניינים עם ענייניה של
המועצה.
העובד אינו יכול לכהן בכל תפקיד שאינו מוגדר
במסגרת תפקידו במועצה ,בתחום הציבורי או
הפרטי ,בשכר או בהתנדבות ,אם פעילות זו
עלולה לפגוע ביעדי המועצה ,אלא באישור מיוחד
של המועצה.
העובד אינו יכול לטפל בענייניו של אדם ,עמו היו
לו או יש לו קשרי-עבודה ,קשרי משפחה או
חברות אישית ,או כל קשר אחר ,אשר עלולים
להשפיע על שיקוליו המקצועיים .במקרה כזה
יפסול עצמו מלטפל בעניין ,לא ישתתף בקבלת
החלטות ויודיע על כך לממונים עליו )"גילוי
נאות"(.
העובד נמנע מלרכוש מצרכים כל שהם אצל
ספקים או קבלנים שיש להם התקשרות עם
המועצה ,באופן שעלול לגרור אותו למצב של
ניגוד עניינים ופגיעה במטרות המועצה
ופעולותיה ,או אף להשפיע על שיקוליו בקבלת
החלטות ) כלל זה אינו אוסר רכישת מוצרים
שוטפים ,לצרכיו האישיים כמו כל אחד מתושבי
המקום ,בתנאי שלא ינצל את מעמדו ותפקידו
במועצה(.
העובד בתאגידים של המועצה ,כגון חברה
כלכלית ,מתנ"ס או כל מוסד אחר ,הנסמכים על
תקציב המועצה או על החלטותיה ,נמנע מפעולות
הנוגדות את מטרות המועצה ואת יעדיה.

ﻫـ  -ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
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ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﻣﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻷﻗﺭﺑﺎﺋﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﺋﺩﺓ
ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺃﺩﺍء ﻭﻅﻳﻔﺗﻪ ،ﻭﻣﻣﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ
ﺍﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻭﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﻭﻅﻑ ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﻋﻣﻼً ﻟﻳﺱ ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﻅﻳﻔﺗﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺹ،
ﺗﻁﻭﻋﺎ ً ﺃﻭ ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ
ﻭﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ّ
ﺗﺿﺭ ﺑﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﺇﻻّ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺗﺻﺭﻳﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ّ
ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻭﻅﻑ ﺃﻣﻭﺭﺍً
ﺗﺧﺹ ﺇﻧﺳﺎﻧﺎً ،ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻪ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ
ّ
ﺯﺍﻟﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻣﻝ ،ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺧﺭﻯ،
ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ .ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﺳﺗﺑﻌﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻭﻻ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﻳﻌﻠﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻧﻪ) .ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻠﻳﺎﻗﺔ(.
ﻳﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﺩﻯ
ﺃﻱ ﻭﺿﻊ
ﻣﺯﻭﺩﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻟﻳﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻓﻲ ّ
ّ
ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺗﺳﺑﺏ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺭﺍﺭ
ﺑﺄﻫﺩﺍﻑ ﻭﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ
ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ) .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣﻥ ﺍﻣﺗﻼﻙ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﻳﻭﻣﻳﺔ )ﺟﺎﺭﻳﺔ( ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ -ﻛﺄﻱ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺭﻳﺔ ،ﺷﺭﻁ ﺃﻻّ ﻳﺳﺗﻐﻝّ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻭﻭﻅﻳﻔﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻳﻣﻧﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻛﺎﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺃﻱ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺃﻭ ّ
ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻪ ،ﻣﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺃﻳﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻪ.
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העובד אינו מקבל מתנה בעלת ערך כספי
ממשי או טובת הנאה אחרת כלשהי .הוא
מחזיר אותה לנותן עם מתן הסבר מתאים,
שהסירוב אינו על רקע אישי אלא על פי
הנוהל המחייב התייחסות דרך זו.
המקבל מתנה מגורם חוץ ,במסגרת עבודתו
בשל ת פקידו ,ולא ניתן להחזירה ,יודיע על
קבלתה למזכיר המועצה ,ימסור אותה
לגנזך המועצה וזו תרשם בספרי המצאי.
אם העובד רוצה להשאיר בידיו את המתנה
– בשל יחס אישי או עניין אחר – יגיש
בכתב בקשה מנומקת למזכיר המועצה
ויישמע להחלטתו.
קיבל העובד מתנה /שי ,כמו דגלון ,או
מטבע ,או פלקט ,שניתנו ע"י גוף ציבורי
כהוקרה והערכה אישית ,תישאר המתנה
בידיו ,אך מחובתו לדווח על כך למזכיר
המועצה.
המועצה תרכז בארון מיוחד את המתנות
שנמסרו לה ,ובו יפורט שמות התורמים
ונסיבות מסירת הפריטים.

ﻭ -ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ
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ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﻫﺪﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺃﻳّﺎ ً ﻛﺎﻧﺖ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻤﺎﻧﺤﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﻴﺪﺍً ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ.
ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻠﻪ
ﺍﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﻋﺎﻣﻝ
ّ
ﺑﻭﻅﻳﻔﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ،ﻳﻌﻠﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ،
ﻭﻳﺳﻠﻣﻬﺎ ﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﺗﻘ ّﻳﺩ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻳﺔ ﻟﺩﻳﻪ – ﺑﺳﺑﺏ ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻷﻣﺭ ﺁﺧﺭ -ﻳﻘﺩﻡ ﻁﻠﺑﺎ ً ﻣﻛﺗﻭﺑﺎ ً ﻣﻌ ّﻠﻼً ﻟﺳﻛﺭﺗﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﻘﺭﺍﺭﻩ.
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺑﺔ ﺃﻭ ﻫﺩﻳﺔ ،ﻛﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻗﻁﻌﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺃﻭ ﺷﻌﺎﺭ ،ﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺟﻣﺎﻫﻳﺭﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ،ﻳﺳﺗﺑﻘﻳﻬﺎ ﻟﺩﻳﻪ ،ﻟﻛﻥ ﻣﻥ ﻭﺍﺟﺑﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ
ّ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺫﻟﻙ ﻟﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻳﺟﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺧﺯﺍﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻝ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻡ
ﺻﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺎﻧﺣﻳﻥ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍ ّﺩ.
ﺇﻟﻳﻪ ،ﻭﻓﻳﻬﺎ ﺗﻔ ّ

ז
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מידע

המועצה המקומית נוהגת בהתאם לחוק
חופש המידע -מנהלת את ענייניה בשקיפות
מלאה ומביאה לידיעת הציבור את החלטותיה/
המועצה והעובדים פועלים בהתאם לחוק
חופש המידע -כמפורט בהנחיות הכלליות/
העובד מסייע לציבור ע #י מתן מידע עדכני
על זכויותיו וחובותיו של התושב בקבלת
שירותים להם הוא זכאי/
העובד מקפיד על צנעת הפרט /אינו
מעביר מידע העשוי לפגוע בזכויות הפרט -אלא
למי שהוסמך לקבלו כדין/
העובד אינו משתמש במחשב או בשירותי
האינטרנט לקבלת מידע שאינו קשור לתחומי
עבודתו או סמכותו -ולא לצרכיו הפרטיים/
מידע המגיע לעובד והוא אינו בתחום
תפקידו -יועבר לכתובת הנכונה במועצה-
בהתאם לתוכנו ולייעודו/
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ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

ﻳﺗﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺣﺳﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﻭﻳﺩﻳﺭ ﺷﺅﻭﻧﻪ ﺑﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺅﺩﻱ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺑﻘﺭﺍﺭﺍﺗﻪ.
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﻭﻅﻔﻭﻩ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ  ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻔﺻّﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻋﺑﺭ ﺇﻋﻁﺎﺋﻪ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
"ﻣﺣﺗﻠﻧﺔ" ﺣﻭﻝ ﺣﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺣﻘﻬﺎ.
ﻳﺗﺷﺩﺩ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻣﺭﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺍﻹﺿﺭﺍﺭ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﺇﻻ ّ ﻟﻣﻥ ﻫﻭ ﻣﺅﻫﻝ ﻟﺫﻟﻙ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎً.
ﻻ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺣﺎﺳﻭﺑﺎ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ
)ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ( ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ
ﺑﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻪ ﺃﻭ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ ،ﻭﻻ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻅﻑ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ ﻭﻅﻳﻔﺗﻪ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻣﺭﻳﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﺑﺣﺳﺏ ﻣﺿﻣﻭﻧﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ.

חוק חופש המידע  -1998התשנ"ח
הנחיות כלליות:
חוק חופש המידע מאפשר קבלת מידע ,כפי
שהוא נמצא במשרדי הרשות המקומית
והממלכתית ,בכל הקשור לפעילות המשרד
בנושאים שבאחריותו.
האדם המבקש לקבל מידע אודות עצמו או
זכויותיו ,פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול
בפנייתו ,אם הטיפול דורש עד  4שעות עבודה
)בהתאם לאמור בסעיף  18לחוק חופש המידע
)אגרות(.
פנייה למידע כללי ,שאינו כלול בהגדרה זו,
תופנה ללשכת המזכיר או לדובר הרשות
ותטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 85.00
 ₪והתחייבות המבקש לשאת בתשלום עבור
הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.
הרשות מפרסמת ללא תשלום – כשרות לציבור
– מידע שוטף על פעילותה ,החלטותיה
ומדיניותה בדף ידיעות שלה ,או בכלי תקשורת
אחרים.

ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 1998
ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ:
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻳﺗﻳﺢ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ،
ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ،
ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻪ.
ﺗﺧﺹ ﺣﻘﻭﻗﻪ،
ﺗﺧﺻﻪ ﺷﺧﺻ ّﻳﺎ ً ﺃﻭ
ﻣﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ّ
ّ
ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻭﺟﻬﻪ ،ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺣﺗﻰ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ "ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﺎ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ  18ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ )ﺭﺳﻭﻡ(".
ﺃﻱ ﺗﻭﺟﻪ ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ
ﻳﺣﻭﻝ ﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺃﻭ ﻟﻠﻧﺎﻁﻕ ﺑﻠﺳﺎﻥ
ﺃﻋﻼﻩ،
ّ
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ،ﻭﺗﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﺑﻌﺩ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﻣﺑﻠﻎ 85
ﺵ.ﺝ .ﻭﺗﻌﻬﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺗﻧﺷﺭ ،ﻭﺑﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ – ﻛﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ –
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺻﻔﺣﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺑﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

כללי מינהל תקין
 .1העובד נוטל על עצמו את מלוא האחריות
ויהיה נכון לתת את הדין על כל מעשה או
מחדל בעבודתו הציבורית המקצועית או
הארגונית.
 .2מצא העובד שאחד מעמיתיו או נבחר
ציבור ,חרגו מסמכותם או מכללי מינהל
תקין ,ידווח לנציב האתיקה ,תוך קבלת
אחריות על אמינות המידע.
 .3מוסר מידע על פגיעה בכללי מינהל תקין
יזכה להגנת הרשות ,בהתאם לחוק הגנה
על חושפי שחיתות.
 .4נציב אתיקה של המועצה פועל בהתאם
להנחיות ולנהלים המגדירים את סמכותו
ואת דרכי טיפולו בפניות העובדים ו/או
הציבור הרחב.
כללי
.1
.2
.3

כל הנאמר בלשון זכר מיועד לשני
המינים כאחד.
קובץ כללי האתיקה נערכו בחסות
המכללה לאיכות השלטון וביוזמת ראש
המועצה המקומית נחף.
המנהל והעובד בתפקידם המקצועי,
כגון :מהנדס ,ארכיטקט ,פסיכולוג ,עובד
סוציאלי ,איש חינוך ודומים להם ,יחול
עליו קוד אתי של האיגוד המקצועי שלו
והם ישמשו כהשלמה לקוד האתי המובא
במסמך זה.

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺔ
-1
-2

-3

-4

ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﻛﻝ
ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺗﻘﺻﻳﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭﻱ ،ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ.
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺩ ﺃﻥ ﺃﺣﺩ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﻧﺗﺧﺑﻲ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ،
ﻳﺧﺭﻕ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻳﺷﺫ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ،ﻳﺗﻘﺩﻡ
ﺑﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻣﻣﺛﻠ ّﻳﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺣﻠﻲ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ.
ﻣﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺗﺟﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺔ،
ﻳﺳﺗﺣﻕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ،ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻛﺎﺷﻔﻲ
ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ.
ﻣﻧﺩﻭﺏ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ ﻭﻁﺭﻕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻭﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭ\ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ.

ﻋﺎﻡ

 -1ﻛﻝ ّ ﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭ ﻣﻘﺻﻭﺩ ﺑﻪ ﻛﻼ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻭﺍء.
 -2ﻣﻠﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ،ﺃﻋﺩّ ﺑﺭﻋﺎﻳﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺟﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ..ﻭﺑﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ – ﻧﺣﻑ.
 -3ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﻣﺎ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ :ﻣﻬﻧﺩﺱ،
ﻣﺻﻣﻡ ﺩﻳﻛﻭﺭ ،ﺃﺧﺻﺎﺋﻲ ﻧﻔﺳﻲ ،ﻋﺎﻣﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
ﻣﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺑﻪ ،ﺗﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ
ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﻪ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗ ّﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻭﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ.

