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 כללי .1

 ,חברי  ארגון הממוניםמהינו מסמך רשמי המציג ערכים ונורמות התנהגות עסקיות המצופות  קוד אתי
כ "יחס שקילות"  המגדירות את תפקודו ומהוות את הסיבה לקיומוהמאוגדים  לשם הגשמת מטרות משותפות  

                                                                         בעיסוקם.  זהות מוחלטתוטרנזיטיביות  נת מאפייה לכל העוסקים במלאכת הקודש
 

צעד אחד נוסף אל עבר  ערכי הארגוןאת וחזון הכחלק מתוכנית אתיקה כוללת, שואף לקרב את  קוד אתי
על מנת להנגיש את הערכים וזאת יומיומיות,  ניסיון מעשי ודרך פעולה מקובלתמתוך  פרקטיקותבהתנהגויות 

 .והמילים הגבוהות לגובה העיניים של העובדים

הנהלת ארגון הממונים רואה עצמה מחויבת להתנהגות מקצועית הוגנת, ערכית וראויה, ואת חבריה כמחויבים 

לפעול בהתאם לערכים מוסריים, הן ביחסים בינם לבין עצמם והן ביחסים עם גורמים חיצונים, כגון לקוחות 

 ואחרים. וספקים

 

 מטרת הקוד האתי .2

יפעלו בהתאם  חברי ארגון הממוניםלוודא כי  במטרהמערך  כללי התנהגות ופעולה  הוא להגדיר את  (1

 מוגדרים.מקובלים ולקריטריונים 

העקרונות עם זאת, , להקיף את כל כללי ההתנהגות המחייבים אינו מתיימרואף  המוסרי, אינו יכול הקוד האתי  (2

         והערכים הקבועים בו יכולים לסייע בקבלת ההחלטות הנכונות גם בסיטואציות שאינן מוגדרות במפורש.

ידי מטרות הבטיחות כפי שהן  חבר ארגון  ימלא את חובותיו המקצועיות  כשהוא מונחה בכל שלבי שליחותו  על (3

 בחוק ארגון הפיקוח ובהתאם להתנהגות האדם הסביר, השכל הישר וההיגיון הבריא. מוגדרות

יפעל במסגרת הסמכויות והחובות המקצועיות, הנקבעות מפעם לפעם, לגבי נושאי התפקידים  חבר ארגון  (4

 מינהל הבטיחות.השונים על ידי 

חבריו לארגון, כלפי קולגות, כלפי עובדים במקום בו הוא מועסק כלפי כלפי ינהג בכבוד ובנאמנות  חבר ארגון (5

ויימנע מכל מעשה או מחדל העלול לפגוע  הסטטוטורי מקצוע והתפקיד הישמור על כבוד , עמיתים למקצוע

 כשלנגד עיניו קדושת החיים. ,בטוהר השליחותהארגון, בכבוד שליחיו ושולחיו של התפקיד וינהג  בכבוד 

אדם המוכר לו כבלתי מתאים מבחינת הכשרתו או הבטיחות יימנע מלתמוך בהצטרפות למקצוע  ארגוןחבר  (6

 שאינו ראוי לכך מטעמים רלוונטיים אחרים.

המדעי והחינוכי שהוא תו ובמקורות הספרות וממצאי המחקר שברשו חבר ארגון ישתמש בחומרי הבטיחות (7

 מרבי.ביושר אינטלקטואלי ובאיזון  עובדיו מביא לפני 

רו המקצועי ועל פיתוח יוזמה  בתחומי פעילותו בארגונים בו הוא ישקוד בהתמדה על העלאת כושחבר ארגון  (8

 תוך כדי שמירה על חובותיו הפרופסיונאליות והאתיות.מועסק 

 הגדרות .3
. יש המכנים מקצועאו בעלי  ביסודו בנוי מערכים וכללי התנהגות המחייבים את חברי הארגון -"קוד אתי" 

 אותו "תעודת הזהות הערכית" של הארגון או של המקצוע.

 
 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
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 שיטה .4
 דיןעמידה בדרישות כל  (1

, החוקים והכללים המקצועיים החלים החוקים והתקנות מודגש כי הקוד האתי אינו בא להחליף את הדינים

                        אלא תומך בהם בהיבטים מוסריים ואנושיים.                                                                                       

חלק בלתי נפרד  החוק המהוותעל קיום הוראות  להקפיד  מחברי ההנהלהו/או מי  כלל חברי הארגוןעל 

                                                                                                                                                              מהקוד האתי. 

מחלוקת בין כל דין ב  אל.מחויבים לפעול לפי דרישות כל דין של מדינת ישר חברי ארגון הממונים וההנהלה

 לבין קוד אתי זה, יגבר הדין ועל פיו יש לפעול.  

 איסור על ניגוד עניינים (2

המקצועי שלהם ושל ארגון  ןאמינות והמוניטיחלטות כאשר לנגד עיניהם היפעלו ויקבלו  חברי ארגון הממונים

 םלהימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקיד רי ארגון הממוניםבח. לפיכך, על הממונים

שלו או של קרובו, או לבין תפקיד אחר שלו או  העיסוקים לבין ענייניו האישים, כממונה בטיחות נותן שרות

 של קרובו. 

. למעסיקוהנוגע כאמור לניגוד עניינים באופן מידי פנים ארגוני למסור כל מידע אסור  ממונה הבטיחותעל 

עובד שאמור לקבל החלטה ממנה הוא או קרובו עשויים לצאת נשכרים, צריך להעביר את הסמכות לקבל את 

 .לגורם אחרלהנהלה או ההחלטה 

 איסור ניצול הזדמנות עסקית (3

להוות  עלולה/או כל פעולה וימנע מכל פעולה שיש בה ניצול הזדמנות עסקית  חבר בארגון ממוני הבטיחות

לעשות שימוש במידע שמגיע לידיו ממונה הבטיחות . על ארגון ממוני הבטיחותעם מעסיקו או תחרות עם 

רק לצרכים שלשמם הועבר אליו אותו מידע, ולא במטרה להשיג טובת הנאה  כנותן שרותבמסגרת עבודתו 

 לעצמו ו/או לכל צד שלישי.

 

 איסור קבלת טובות הנאה (4

להימנע מלקבל כסף, שווה כסף, שירות או כל טובת  גון הממוניםחבר בארעל זרים  שיקוליםמעל מנת להימנע 

מגורמים העומדים בקשרים עסקיים ארגון הממונים  חבר הנהלתכנותן שרות או כפעילותו הנאה אחרת בגין 

, למעט במצבים המותרים או ארגונים מתחרים או המעוניינים לעמוד בקשרים עסקיים ארגון הממוניםעם 

 . ארגון\החברהבמפורש בנהלי 

   סודיותת שמיר (5

חברי הנהלת ארגון הממונים,  חברי וועדת הביקורת, רכזים אזוריים וראשי וועדות  לא ימצאו עצמם ו/או 

צמם ו/או יחשפו את עצמם, לכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בין תפקידם בארגון עיציבו את 

 הפרטי ו/או משרתם ו/או משלח ידם בין אם זמני ובין אם קבוע.הממונים, לבין עיסוקם העיסקי ו/או 

, כנותני שרותבתוקף תפקידם  ומחויבים לשמירה על סודיות המידע שהם חשופים אליכמו כן, חברים אלו, 

 הארגון חברי הארגון או לקוחותרשימות וכתובות של לרבות מידע הנוגע ללקוחות, ספקים, עובדים אחרים, 

לעשות שימוש במידע האמור אך ורק לצרכים יהיו רשאים  החברים ליהם מכל מקור שהוא. וכד', המגיע א



 
 

              הבטיחות וגיהות בישראל ם עלממוניהארגון     
 

 0001  נוהל

  3מתוך  3עמוד  האתי הקוד 
 11.10.2021 :תאריך תחולה

 

                                                                                                 לבד. בעבורם נמסר להם המידע, ובמידה הנדרשת 

  .או מתן שרות אצל הלקוח בארגון הממוניםחברותם לאחר סיום שנים  5הנחיה זו חלה גם 

  םהגנה על נכסי (6

ציוד , הן מוצרים מוחשיים כגון מכשירי טלפון או ארגון ממוני הבטיחותנכסי המעסיק או השימוש בנכסי 

או קניין  החלטות הנהלה, רשימות וכתובות חברי ארגון הממוניםמשרדי, והן מוצרים אחרים  כגון מידע, 

מטרות נאותות. יש לזכור כי לשימוש שלא בהתאם תוך שמירה על יעילות,  ו הממוניםעל ידי  רוחני,  יתבצעו 

 ., לרבות בזבוז או שימוש למטרות אישיותארגון הממוניםהמעסיק או  למטרות 

 התייעצות (7

ממונה הבטיחות או במקרים בהם קיים ספק בדבר ההחלטה שיש לקבל או דרך הפעולה שבה יש לנקוט, על 

אצל המעסיק או שצריך לקבל את ההחלטה להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים הממונים  לת ארגוןחבר הנה

 ממוני הבטיחות.ארגון בהנהלת 

 

 

 הנוהלחלות  .5
 :נוהל זה חל על 

 ) ע.ר.( בישראל על הבטיחות וגיהות  יםממונהרגון כל חברי א

 

 נספחים .6
 ( מונים על הבטיחותאתר ארגון המראה  אמנת ממוני הבטיחות )

 


