על תהליך הקוד האתי בחיפה
עובדי עיריית חיפה חתמו על קוד אתי שפותח על ידם כ 300 -מעובדי עיריית חיפה ,מנהלי
היחידות השונות ,התכנסו לטקס החתימה על הקוד האתי של העירייה ,שמטרתו לקדם חשיבה
ערכית בתהליכי קבלת החלטות בעירייה ,בכל הדרגים .
הקוד האתי גובש בשיתוף ובהנחיית המכללה לאיכות השלטון ,לאורך תקופה ארוכה ,בשני
שלבים :בשלב הראשון נלמדו מושגי יסוד באתיקה של משרת ציבור וגובשו הערכים המובילים
את העירייה בשיתוף עם נציגי יחידות בתפקידים השונים ,ובשלב השני הוטמעו הקוד וכללי
ההתנהגות ,תוך הצגת דילמות אתיות והדמיית מצבי אמת עם מנהלים ועובדים .
צבי דהרי ,סגן ראש העירייה והממונה על תוכנית האתיקה ,שתפס את מקומו של ראש העירייה,
אשר נעדר מן האירוע מסיבות אישיות ,סיפר" :אני כבר יודע על פניות לנציבת האתיקה על
סירוב לקבל מתנות ועל דילמות אתיות נוספות שמראות שהאתיקה הוטמעה .אני מקווה שהדבר
יהפוך הכרח לכל עירייה לאמץ תוכנית לקוד אתי" .דהרי הוסיף כי ההשקעה בתחום זה לא
הסתיימה ולא תסתיים ,וכי גם עובדים חדשים בעירייה ישתתפו בסדנאות אתיקה .הוא הוסיף
ואמר ,כי בכוונת העירייה לשתף גם את עובדי החברות העירוניות בתכניות אתיקה בקרוב .בין
הערכים הבולטים אותם בחרו עובדי העירייה להדגיש בקוד האתי ולפעול לאורם ,יש התחייבות
חד משמעית של הנהלת העירייה ושל העובדים להיענות לצרכי הציבור ולשרתו במסירות,
במקצועיות וללא משוא פנים ,תוך יחס של כבוד והגינות וכיבוד זכויות וצורכי הזולת.
עיריית חיפה הייתה הרשות המקומית הגדולה הראשונה בארץ להוביל תוכנית מסוג זה ועל כך
קיבל ראש העירייה ,יונה יהב ,תעודת הוקרה מטעם התנועה למען איכות השלטון בישראל .את
התוכנית הוביל בעיריית חיפה סגן ומ"מ ראש העירייה ,צבי דהרי .לצורך הפעילות המתמדת מן
ההתחלה ובהמשך ,מונתה לצידו ד"ר ניצה שלף ,ראש תכנון אסטרטגי ומחקר בעיריית חיפה,
כנציבת האתיקה בעיריית חיפה.
בעקבות אימוץ תוכנית הקוד האתי על ידי עיריית חיפה ,הצטרפו לתוכנית רשויות מקומיות
רבות ,וכיום מפעילה המכללה לאיכות השלטון תוכניות אתיקה בכ 11 -עיריות ברחבי הארץ ,תוך
המשך תהליך הצטרפות רשויות נוספות והגדולה שביניהן ,תל אביב .התוכניות מבוססות על
תוכניות אתיקה חדשניות שאומצו על ידי חברות עסקיות בארה"ב ,ועברו התאמה למגזר הציבורי
בישראל .התוצאה המוכחת של תוכניות האתיקה היא ,מצד אחד שיפור השירות לאזרח ,וכחלק
בלתי נפרד מן השירות הראוי ,התנהגות ערכית ומוסרית.
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