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דבר ראש העיר

תושבים ועובדים יקרים ,

אישית,דוגמאהמידיות,וטוהריושרה,ומצוינותמקצוענותהאדם,כבוד:הםהמרכזייםשערכיוהאתיהקוד

האתיהקודכימקווהאניהעירייהלפעילותגבוהמוסףערךייתןונאמנות,שותפותשקיפות,ומחויבות,אחריות

כמנהלים,בעובדיםהאמוןלהגברתויביאהמקצועיתהרמהאתכןכמובעירייה,החוקשמירתסףאתיעלה

ביושרם ובדרכי התנהלותם.

לציבוראישית,דוגמאמתןתוךושוויונית,אמינההגונהבהתייחסותומנהליםעובדיםכולנו,אתמחייבהאתיהקוד

ביחסגםחשוב,פחותולאעבודתנו,במהלךבמגעבאיםאנואתוגורםלכלגםאךובראשונה,בראשהתושבים

לעצמנו.

ומבטיחאחראינטרסכלפניעלהציבוריהאינטרסאתלהעדיףוהמנהליםהעובדיםאתמחייבהאתיהקוד

שקיפות, שתאפשר לכל תושב למדוד ולהעריך את פעולות העירייה ועובדיה.

לנותני,התושביםלציבורביחסםהעירייהעובדיכלשליומיומיתהתנהלותלדרךיהפוךהאתיהקודכימאמיןאני

השירותים ולעצמם.

לכללהודותברצוניבעתיד.יותרטובלפעולהשירותאתלשפרכולנואתיוביללקחיווהפקתהאתיהקודיישום

חברי ועדת הקוד האתי וליוזם, מבקר העירייה מר מוחמד נאסר-מסארווה.
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كلمة رئیس البلدیة

المواطنون والموظفون الكرام،

وااللتزام،المسؤولیةالشخصي،المثالوالنزاھة،االستقامةوالتمیز،المھنیةاإلنسان،كرامةھو:قیمھاجوھروالتيالمھنةآدابوثیقة

بالقانونااللتزاممستوىرفعفيالمھنةآدابوثیقةتسھمأنأملوكليالبلدیة.لعملأخرىغنیةقیمةتضیفواإلخالص،التعاونالشفافیة،

في البلدیة، وبالتالي مستوى المھنیة مما یؤدي إلى زیادة الثقة بالعاملین كإداریین، باستقامتھم وطرق تصرفھم.

المواطنینلجمھورشخصیة،نماذجكونناخاللمنوالمنصف،والموثوقالعادلبالتوجھوإداریینعاملینجمیعا،تلزمناالمھنةآدابوثیقة

اوال وقبل كل شيء، وكذلك لكل من تقوم لنا معھ صلة في عملنا، ولیس اقل اھمیھ صلتنا مع أنفسنا.

تمكنالتيبالشفافیة،وتفيالفردیةالمصالحجمیععلىوتفضیلھاالعامةالمصلحةبإیثارواإلداریینالموظفینجمیعتلزمالمھنةآدابوثیقة

كل مواطن من قیاس وتقییم عمل البلدیة وموظفیھ.

أوالخدماتمانحيمعالمواطنین،جمھورمععالقتھمفيسواءالبلدیةموظفيلكلیومیاًسلوكنھجستصبحالمھنةآدابوثیقةبأنثقةكلي

مع أنفسھم.

إن تطبیق وثیقة آداب المھنة واإلفادة منھا یمكناننا من تطویر الخدمة واألداء األفضل في المستقبل.

أخیراً! أتقدم بالشكر لجمیع أعضاء لجنة آداب المھنة ولصاحب المبادرة، مراقب البلدیة السید محمد ناصر-مصاروة.

3المھنةآدابوثیقةאתיקוד



ערכים וכללי התנהגות של עובד העירייה

לקיים את חוקי מדינת ישראל ולפעול בהתאם לתקנות ולצווים המוגדרים בדיני העיריות.❖

לשמור על התנהגות נאותה, ניקיון כפיים וטוהר המידות.❖

לממש את חזון הנהלת העירייה 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.❖
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البلدیةلموظفالسلوكیةوالقواعدالقیم

.البلدیاتقانونفيالمعرفةواألوامرالنظممعیتالئمبماإسرائیل،دولةقوانینتطبیق❖

.والنزاھةالذمةطھارةالحسن،السلوكعلىالحفاظ❖

تحقیق الرؤیة العامة إلدارة البلدیة.❖

أداء واجبھ بثقة ومھنیة وبمقاییس موضوعیة مجردة.❖

ألتصرف باستقامة ومھنیة ومسؤولیة جماھیریة.❖

االمتناع عن استغالل منصبھ لخدمة أغراضھ الخاصة.❖

خدمة الجمھور بمساواة وتفان، باستقامة وإخالص.❖

تجنب تعارض المصالح، وعدم استغالل المنصب سلبیا.❖

تحمل تبعات أعمالھ، من خالل االلتزام بالمھنیة والتمّیز.❖

المواظبة على التدقیق، الرقابة، األمان، والوقایة الصحیة.❖

الحفاظ على كرامة اإلنسان وحرّیتھ.❖

أن یكون نموذجاً شخصًیا في التصرف الالئق والمناسب لوظیفتھ.❖

أداء عملھ بشفافیة إداریة.❖
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קוד אתי

לעובדי עיריית טייבה

נאמנות.1

אונטייהלכולמעברוזאתהעירייה,פועלתלפיהןולתקנותישראלמדינתלחוקינאמןהעובד.1

השקפה פוליטית.

עובד העירייה נאמן לעירייה, למדיניותה ולמטרותיה..2

העובד מכיר כי הנאמנות לשרות הציבור הינה מטרה עליונה..3

בהםאיןעודכל–יתכןהפלייהוללאפניםמשואללא-בנאמנותיעילשרותמתןכימאמיןהעובד.4

סתירה לכול דין.

ובהתאםבעירייההמקובליםלנהליםבהתאםאותוולבצעבנאמנותתפקידולמלאמקפידהעובד.5

לחוק.

להיותחייבוהארגוןלציבורבשירותלוהשותפיםעמיתיואתומכבדהעובדיםלארגוןנאמןהעובד.6

נאמן לעובדים ולצורכיהם.

העובד נאמן לעיקרון המחייב שוויון כלפי נותני השירות ומקבלי השרות של העירייה ועובדיה..7

עודכולבו,הטמוניםעניינים.מניגודונמנעהרחב,לציבורהמוסרולכללילעקרונותנאמןהעובד.8

אינם פוגעים בזכויות המוקנות.

שמירתתוךפרטיותו,וכיבודהאדםזכויותעלשמירהתוךובמקצועיות,בנאמנותפועלהעובד.9

סודיות מקצועית ורפואית במתן השירות לתושב.

העירייהמדיניותלביןהתושבשלצרכיוביןספקשלמקרהבכלמשפטיייעוץלקבלחייבהעובד.10

וההנחיות הממלכתיות, בתחום עיסוקו.
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העובד והציבור.2

לכך,שהוסמךכפיתפקידווממלאהציבורכמשרת–בעקיפיןאובמישרין–עצמורואההעובד.1

על מנת לסייע לציבור ולצרכיו בתחום המוניציפאלי.

הנוגדותלדרישותמלהיענותהימנעותתוךהדדי,וכבודנאותהאווירהיצירתעלמקפידהעובד.2

את החוקים והנהלים הקיימים בעירייה.

מיןהבדלללאלאומית,הפלייהומניעתדתיתסבלנותשלהבסיסייםהעקרונותעלמקפידהעובד.3

וגזע, תוך מתן הסבר הולם.

דוגמהונותןמשרתהואשאותוהלקוחותציבורועםעמיתיועםאנושיחסיעלמקפידהעובד.4

אישית בהתנהגותו.

בטיחותכלליעלהקפדהתוךבלבד,מקצועייםושיקוליםמקצועיותמידהאמותשומרהעובד.5

וגהות בהתאם להוראות הקשורות לכך.

העובד מקפיד להגיש שירות מהיר ונוח, תוך שמירה על חשאיות והגנה על זכויות הפרט..6

עמדותיביעולאעליהןחולקהואאםגםועמדותיההעירייהמדיניותאתלייצגמקפידהעובד.7

סותרות בפומבי.

הולמיםהתנהגותכללישמירתעלבצורךההכרהאתהתושבים,בקרבומטפח,שוקדהעובד.8

והערכה כלפי ציבור העובדים.

ובמתןפניםבמאורועונהבצרכיו,והכרהכבודמתוךהציבורפניותכלפיוסבלניקשובהעובד.9

הסבר מתאים גם במקרה של מגבלות החוק והנהלים.

העדפהאוהפלייהללאמסודרזמניםללוחבהתאםשרותלקבלהתושבאתמנחההעובד.10

אישית.

הציבורילסדרמפריעאובאיומיםבאלימות,נוהגאוהמתפרץלתושבשירותמלתתנמנעהעובד.11

וייעזר באיש הביטחון בשעת הצורך.

הקיימים.ולנהליםלתקנותבהתאםכנדרש,סיועלולהגישניתןוהתנצל,נרגעשהתושבלאחר.12

ונקיטתמקיףברורלעריכתעדהעירייהע"יסיועכללויוגשלאמעשיועלחוזרוהתושבבמידה

צעדים מתאימים להמשך הטיפול.
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ותושבבמידהבעירייה.הקיימיםולנהליםלתקנותבהתאםזכויותיואתלתושבמבהירהעובד.13

פונה ולא לכתובת הנכונה יש להפנותו לכתובת הנכונה מבלי לגרום לו טרדה מיותרת.
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טוהר המידות וטובות הנאה.3

מהמוסדותאומהעירייהשהיאכלמחובהפטוראוזכויות-יתרלקבלמעמדואתמנצלאינוהעובד.1

עימם הוא קשור בענייני עבודתו.

בעקיפין,אוישירבאופןהנאה,טובותמקבלים,ואינםמבקשיםאינםובני-משפחתוהעובד.2

שאיננוחריגבסדראובשירותומחלקותיה,לעירייהשירותשנותןמיומכלמקבלניםאומספקים

מוקנה באופן שוויוני לכל עובד או תושב בעיר.

טלפוןמחשב,כגון:העירייה,שלהמשרדייםבשירותיםהפרטייםלצרכיו–משתמשאינוהעובד.3

או פקס, או כל ציוד אחר של העירייה, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד מהממונים עליו.

בעירייה.תפקידובתוקףלידיושהגיעחסויבמידעהפרטיותלמטרותיומשתמשאינוהעובד.4

העובד יימנע מלעשות כן גם לאחר פרישתו מהעבודה.

פרטיים,לצרכיםעבודתומקוםאתנוטשואינובמועד,תפקידולמילוילהתייצבמקפידהעובד.5

למעט טיפולים רפואיים, וזאת לאחר קבלת אישור המנהל הישיר.

אתומכבדעבודתו,במסגרתבמגע,עמושבאמיכלאועמיתיואתמיניתמלהטרידנמנעהעובד.6

התשנ"ח.–1998מיניתהטרדהמניעתלחוקבהתאםהעבודה,לשעותמחוץגםפרטיותם

אחריות וסמכות.4

הממוניםע"יכדין,לו,שניתנוההוראותאחרוממלאואחריותו,לסמכותובהתאםרקפועלהעובד.1

עליו.

ולנהליםלתקנותבהתאםהעירייה,במשרדיו/אוהעירייהלתושבישירותיםלמתןאחראיהעובד.2

החלים במחלקתו.

המטלותעלומהביקורתמהאחריותפטוראינולאחר,מסמכויותיושהאצילניהולי,בתפקידעובד.3

שבתחום סמכותו.

אומוסרית,איננהאוסבירה,אינהההוראהכיומצאעליו,מהממוניםהוראהמקבלהעובדאם.4

עםהענייןלבירורעדמביצועהיימנעבטיחותית,סכנהלגרוםעלולהאוותקנות,לחוקיםמנוגדת
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ויגישבכתבנימוקיויעלהעמדתו,התקבלהלאאםבעירייה.המקצועיהממונהאוהישירהממונה

אותם לראש העירייה.

כלליעלשמירהתוךהעירייה,שלהיעדיםלהשגתמקצועיות,החלטותלקבלמקפידהעובד.5

מנהל תקין, חסכון ויעילות.

בתחוםאינםאםגםחיי-אדם,מסכןשלדעתובטחוניאובטיחותיבמפגעמבחיןהעובדאם.6

אחריותו, יתריע על כך בפני הממונים עליו, או בפני מי שאחראי על כך באופן מקצועי.
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ניגוד עניינים.5

לוואסורתפקידו,ממילויכתוצאהאישיתתועלתאואישיענייןאיןלמקורביואועצמולעובד.1

להיות במצב של ניגוד עניינים עם ענייניה של העירייה.

אוהציבוריבתחוםבעירייה,תפקידובמסגרתמוגדרשאינותפקידבכללכהןיכולאינוהעובד.2

מיוחדבאישוראלאהעירייה,ביעדילפגועעלולהזופעילותאםבהתנדבות,אובשכרהפרטי,

של העירייה.

אומשפחהקשריקשרי-עבודה,לוישאולוהיועמואדם,שלבענייניולטפליכולאינוהעובד.3

כזהבמקרההמקצועיים.שיקוליועללהשפיעעלוליםאשראחר,קשרכלאואישית,חברות

("גילויעליולממוניםכךעלויודיעהחלטותבקבלתישתתףלאבעניין,מלטפלעצמויפסול

נאות").

העירייה,עםהתקשרותלהםשישקבלניםאוספקיםאצלשהםכלמצרכיםמלרכושנמנעהעובד.4

אףאוופעולותיה,העירייהבמטרותופגיעהענייניםניגודשללמצבאותולגרורשעלולבאופן

לצרכיושוטפים,מוצריםרכישתאוסראינוזהכלל(החלטותבקבלתשיקוליועללהשפיע

האישיים כמו כל אחד מתושבי המקום, בתנאי שלא ינצל את מעמדו ותפקידו בעירייה).

עלהנסמכיםאחר,מוסדכלאומתנ"סכלכלית,חברהכגוןהעירייה,שלבתאגידיםהעובד.5

תקציב העירייה או על החלטותיה, נמנע מפעולות הנוגדות את מטרות העירייה ואת יעדיה.

מתנות.6

אותהמחזירהואכלשהי.אחרתהנאהטובתאוממשיכספיערךבעלתמתנהמקבלאינוהעובד.1

התייחסותהמחייבהנוהלפיעלאלאאישירקעעלאינושהסירובמתאים,הסברמתןעםלנותן

דרך זו.

קבלתהעליודיעלהחזירה,ניתןולאפקידו,תבשלעבודתובמסגרתחוץ,מגורםמתנההמקבל.2

למנכ"ל העירייה, ימסור אותה לגנזך העירייה וזו תירשם בספרי המצאי.

בקשהבכתביגיש–אחרענייןאואישייחסבשל–המתנהאתבידיולהשאיררוצההעובדאם.3

מנומקת למנכ"ל העירייה ויישמע להחלטתו.
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והערכהכהוקרהציבוריגוףע"ישניתנופלקט,אומטבע,אודגלון,כמושי,מתנה/העובדקיבל.4

אישית, תישאר המתנה בידיו, אך מחובתו לדווח על כך למנכ"ל העירייה.

מסירתונסיבותהתורמיםשמותיפורטובולה,שנמסרוהמתנותאתמיוחדבארוןתרכזהעירייה.5

הפריטים.
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מידע.7

לידיעתומביאהמלאהבשקיפותענייניהאתמנהלתהמידע-חופשלחוקבהתאםנוהגתהעירייה.1

הציבור את החלטותיה.

העירייה והעובדים פועלים בהתאם לחוק חופש המידע- כמפורט בהנחיות הכלליות..2

להםשירותיםבקבלתהתושבשלוחובותיוזכויותיועלעדכנימידעמתןע"ילציבורמסייעהעובד.3

הוא זכאי.

שהוסמךלמיאלאהפרט-בזכויותלפגועהעשוימידעמעביראינוהפרט.צנעתעלמקפידהעובד.4

לקבלו כדין.

עבודתולתחומיקשורשאינומידעלקבלתהאינטרנטבשירותיאובמחשבמשתמשאינוהעובד.5

או סמכותו- ולא לצרכיו הפרטיים.

לתוכנובהתאםבעירייה-הנכונהלכתובתיועברתפקידו-בתחוםאינווהואלעובדהמגיעמידע.6

וייעודו.

-התשנ"ח1998המידעחופשחוק

הנחיות כלליות:

והממלכתית,המקומיתהרשותבמשרדינמצאשהואכפימידע,קבלתמאפשרהמידעחופשחוק

בכל הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבאחריותו.

אםבפנייתו,טיפולומאגרתבקשהמאגרתפטורזכויותיו,אועצמואודותמידעלקבלהמבקשהאדם

(אגרות).המידעחופשלחוק18בסעיףלאמורבהתאםעבודהשעות4עדדורשהטיפול
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לאחרותטופלהרשותלדובראוהמזכירללשכתתופנהזו,בהגדרהכלולשאינוכללי,למידעפנייה

בבקשההטיפולעבורבתשלוםלשאתהמבקשוהתחייבות85₪סךעלבקשהאגרתתשלום

ובהפקת המידע המבוקש.

ומדיניותההחלטותיהפעילותה,עלשוטףמידע–לציבורכשרות–תשלוםללאמפרסמתהרשות

בדף ידיעות שלה, או בכלי תקשורת אחרים.
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כללי מינהל תקין.8

מחדלאומעשהכלעלהדיןאתלתתנכוןויהיההאחריותמלואאתעצמועלנוטלהעובד.1

בעבודתו הציבורית המקצועית או הארגונית.

לנציבידווחתקין,מינהלמכלליאומסמכותםחרגוציבור,נבחראומעמיתיושאחדהעובדמצא.2

האתיקה, תוך קבלת אחריות על אמינות המידע.

חושפיעלהגנהלחוקבהתאםהרשות,להגנתיזכהתקיןמינהלבכלליפגיעהעלמידעמוסר.3

שחיתות.

דרכיואתסמכותואתהמגדיריםולנהליםלהנחיותבהתאםפועלהעירייהשלאתיקהנציב.4

טיפולו בפניות העובדים ו/או הציבור הרחב.

כ ל ל י

כל הנאמר בלשון זכר מיועד לשני המינים כאחד.1

חינוךאישסוציאלי,עובדפסיכולוג,ארכיטקט,מהנדס,כגון:המקצועי,בתפקידםוהעובדהמנהל.2

האתילקודכהשלמהישמשווהםשלוהמקצועיהאיגודשלאתיקודעליויחוללהם,ודומים

המובא במסמך זה.
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