
 

 
 

 הסוכנות היהודית לארץ ישראל 
 קוד אתי לחבר הנאמנים

 מטרה  .1

מושתתת    להיות  צריכה  חבר הנאמנים  לבין  בחבר הנאמנים  חבר  בין   הבסיסית  היחסים  מערכת 
וליושרה  ותב מחוי;  אמוןעל   אמון  חיונית  להגינות   מערכת   במסגרת  אתית  התנהגות.  לבניית 

 התנהגות   של  סטנדרטים  לקבוע  היא  זה  יאת  קוד  מטרת.  מסוימות  מחויבויות  מטילה  זו  יחסים
 בישיבות קבועים    משתתפיםמ ו  היהודית  הסוכנות  של  הנאמנים  חבר  חברי  מכל  המצופה  אתית

 . חבר הנאמנים

 
( ד ; )כבוד  חברי(  ג ; )הנאמנים  חבר  חברי(  ב)  ;ההנהלה  חברי(  א: )על  חלות  זה  אתי  קוד  הוראות
הנא  עמיתים   חברים)ה( ;  הנהלהב  עמיתים  חברים )יםנ מבחבר  )ועדות  חברי(  ו;   משקיפים (  ז; 

ם  עובדי   , לרבותמקצועי  צוות(  ח )ו  וועדותיו  או  הנאמנים  חברהנהלה,  לישיבות    קבועים  מוזמניםו
היהודית, הסוכנות  קב  המשתתף  של  הנ   בישיבותע  ו באופן   יתייחס "  חבר"  המונח.  ם אמניחבר 

 . לעיל נזכריםאחד מ לכלבמסמך זה 
 

ייד לעיל  מהנזכרים  אחד  עצמו    רשכל  על  ולציית  לקבל  זה  אתי  למקוד  כתנאי  ינויו להוראותיו 
להשתתף באופן לראשונה    או בטרם יוזמן  בטרם ייכנס לתפקיד או בעת חידוש תקופת כהונהו

הנהלהבקבוע   חבר  ישיבות  ועהנאמנים  ,  העניין  –  דותיואו  לפי  אחד יידרש    בנוסף,  .הכל  כל 
בלשכת   נהתישמר נה. ההתחייבויות החתומות  של   אחתהתחייבות זו    עלמהנזכרים לעיל לחתום  

 . המזכיר הכללי
 
 עקרונות הליבה .2

 :הבאים הליבה עקרונות  אתחבר הנאמנים   דםמק זה אתי  קוד במסגרת
 ואתית  כנה התנהגות

 יושרה 
 פתוחה   תקשורת

 יבות וכבוד דאנימוס, 
 

 שיח תרבותי  .3

החברים מן  ודיון    לקיים  מצופה  נמרצים כוחי ו  םמעריכי   אנו  בעוד.  תרבותיים שיח   נושאים ב  ים 
 דרדרות הדיון באופן שעלול לפגוע באחרים. י להימנע מה שי, בוערים

 
 האתיקה  ועדת .4

 ת געו הנו  תלונותב ו  בפניות  לטפל  יהיה  ותפקידה  הנאמנים  חבר  של  עדהו וכ  תוקם  האתיק ה  ועדת
 . זה אתי לקוד
 

הנאמנים  ר"יו  ידי  על  נהומת  ועדהוה יהיהכרוה,  ההנהלה  ר"יו   עם  בהתייעצות  חבר   50%  בה 
. ודקרן היס  מחברי  20%  -ו   UIA / JFNA  מחברי  30%,  העולמית  יוניתצה  ההסתדרות  מחברי
יושב ראש הועדה לאתיקה, סטנדרטים וממשל .  יושב ראש וסגן יושב ראש  הנוהוועדה יכ  בראש

 ת האתיקה. עדו כהן כחבר בוי
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תלונניתן   ראש  ל  הלהגיש  ישיר,  האתיקה  ועדתויושב   או   ,הכללי  המזכיר  תו עצבאמ   או  באופן 
 לחברים הנוגעות    תלונותה את    יבחן  המבקר(.  העניין  לפי)  מינית  הטרדה  על  הממונה  ותבאמצע
היהודית  שאינם הסוכנות   לפי )  יתמינ  הטרדה  על  הממונה  או  אנוש  משאביסמנכ"ל  ו  עובדי 
 משאבי   ל"וסמנכ  המבקר  .עובדי הסוכנות היהודית  חברים שהםלהנוגעות    תלונות  יבחנו(  העניין
 . , ככל שנדרשהתלונות בחינת בעת מ"שועהי  עם  ייוועצו והממונה על הטרדה מינית אנוש

 
 הטרדה   על  הממונה  או  אנוש  משאבי  סמנכ"ל,  המבקר  ידי  על  ובחינתן  תתלונו ה  קבלת  לאחר
  ו שאינ   לחברביחס    הממצאים  את  עדהוו ה  חןתב(,  הלן ל  7בסעיף    ורט,כמפ  העניין  לפי)  מינית
ה  עובד משמעתייםפעול  על  ותחליט  ודית ה יהסוכנות  וצעדים  דו"ח .  הצורך  לפי  יםמתאימ   ות 
לוו ביניי  יוגש   יום   30  מדי  יוגשו  נוספים  חות" דוו  ום מקבלת התלונהי  30תוך  עדת האתיקה ב ם 

ל   הממצאים.  התלונה  חינתב  לסיום  עד  ,ןמכ  לאחר  היהודית הסוכנות    עובדשהוא  חבר  ביחס 
ע"י  יי היהודי בחנו  יח  ,תמנכ"ל הסוכנות  ביחד עםאשר  אנ  ליט  על ו  ושסמנכ"ל משאבי  הממונה 

מינית   וצעדים משמעתיים  הטרדה  פעולות  היה ורךהצלפי  מתאימים  על  הסוכנות  מנכ"ל  ית וד. 
 עובדחבר שהוא  ל ה ביחס  תלונ   בעקבותו  ה על הפעולות והצעדים שננקט ידווח לוועדת האתיק

  .לטהחה וקבלת ה הבדיקה מסיום  ימים 14בתוך   הודיתוכנות היהס
 

עם המתלונן/ת מצד    ראיונותלרבות, אך לא רק, עריכת    –בחינת תלונות בקוד אתי זה משמעה  
ים לנושא התלונה, וכן קשורם הכמו גם עם אחרי  י,שנמצד י שהוגשה נגדו/ה התלונה אחד ועם מ

בחינת     ידאו.והקלטות שמע וו בנטיות כגון: הודעות דוא"ל, מסרונים,  דיקת ראיות נסיבתיות רלב
 תלונות תיעשה ברגישות ובדיסקרטיות המתחייבות.  ה
  
 סודיות ומידע פנימי  .5

 ביודעין   יגלה  לא  חבר  מופצים כחומרים סודיים.ה  החומרים  סודיות  את  לכבד  החבריםמצופה מן  
 .החוק פי כן על שותעל נדרשהוא  כן  אם  אלא,  אחר חבר שאינו אדם לכל כזה מידע

 
 . האישית  לטובתם בחבר הנאמנים  ממעורבותם  כתוצאה  שגשהו  במידע  ישתמשו  לא  בריםחה

 סודי   ממידע  שיאי  באופן  נהנו  הם  כי  הרושם  את   ליצור  העלולות  מפעילויות  יימנעו  החברים
 .כחברים םיהתפקיד במהלך שהתקבל

 
 מתנות  .6

טובות   או  יתר  זכויות,  מענקים,  מתנות,  מיםתשלו,  בעקיפין  או  במישרין,  יקבל  או  יציע  לא  חבר
 הסוכנות   של  ענייניה  או  יה פעילויות  כמשפיעים על  להתפרש  עלולים  אשר,  אישיות אחרותהנאה  

 . היהודית
 
 הטרדה  .7

 לכלול   עשויה  מינית  הטרדה.  תמיני   הטרדה  ובמיוחד,  הטרדה  של  צורה  כל על    אוסראתי זה    קוד
 לא   ההבטח,  מיניות  טובותרישות לד,  מיניים בלתי רצויים  יםחיזור,  מיני  אופי   בעל  כוח  כל  החלת
מיני   אחרת  פיזית  או  מילולית  דהוהטר ,  מיניות  טובות  תמורת  לתגמולים  נאותה אופי   בעלת 

בליים אחרים, ם או וריוהטרדה באמצעים טכנולוגיים ויזואלי  לרבות תמונות וכן הודעות כתובות
מיני אופי  ל  טענות.  בעלת  חמורי ו  ברצינות  קחוייל  הטרדהבנוגע   חבר ה  נגדכ  נקטויי  םצעדים 
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  עשוי   אשר,  לצעד משמעתי מתאים  פוףכ  יהיה  זו  למדיניות  בניגוד  פעל  כי  שנמצא  חבר.  המטריד
 .םמחבר הנאמני  דיתימי להתפטרות בקשה לכלול

 

: טל  ,ריינהורן  -  נוי  ילתא  ד"עו)   מינית  הטרדה  ושאבנ  לונותת  עלדית  והיה  הסוכנות  של  הממונה
 לקבלת   הישראלי  החוק  פי   על  הוהוכשר   שמונתה(,  AyeletN@jafi.org:  ל"דוא,  02-6202106

 קבלת   לאחר.  זה  בהקשר  תלונות  תלקבל  הקשר  תהיה אשת,  בארגון  מינית  הטרדה  על  תלונות
היהודיתמחבר שאינו    נהתלו הסוכנות   התלונה   את  שיבחן  המבקר  עם  קשר  תיצור  היא  עובד 

האתי  לוועדת  לסעיף  וידווח  בהתאם  בתלונה  שתדון  חבר   על  תלונה  של  במקרה.  לעיל  4קה 
היהודית  בדעוהוא  ש מינית   הישראלי   החוק  פי  על  תיבחן   תלונהה,  הסוכנות  הטרדה  למניעת 

 . לעיל 4ובהתאם לסעיף  יהלעובד דיתהיהו הסוכנותוהתקנון שפרסמה 
 
 ות להתנכאיסור  .8

 עליו ,  זה  קוד  של  אפשרית  הפרה  או,  שאינה אתית  או  קיתחו  בלתי  על התנהלות  נודע לחבר  אם
 .יקההאת עדתוול כך על לדווח

 
 או   מידע  מספק  לב  בתום  (א : )אשר  חבר  כל  כנגד  כלותהתנ  של  צורה  כלעל    אוסר  זה  אתי  קוד

תלונ(  ב)  או;  מושחתת  פעילות  או/ ו  התנהלות  על  מדווח  בנוגע   ראויובאופן    לב  םבתו   המגיש 
 .זה קוד של רהלכאו  פרהה של חינהב ב או חקירהב מסייע(  ג; )זה קודשל  להפרה

 
 ניגוד עניינים  .9

שלוהיק   יםאופי  את   לגלות  נדרש  חבר  בהתאם   יעשהי  כאמור  גילוי .  עניינים  ניגוד  מצבי  פם 
 .*היהודית הסוכנות תקנון של X פרק להוראות

 
 צוות מקצועי  .10

לצווהנוגע  ותלונבת  הטיפול ו ת  המקצועי  הישראלי  שהייעעובדים  לות  לחוק   ונהלי   בהתאם 
 .זה קוד הוראות על יגברו ,העניין לפי, אשר  ,היהודית הסוכנות

 
 כללי .11

 הקשורים   בנושאים  למעט)  האתי  לקוד  הנוגעת  שאלה   בכל  והתייעצות  דיווח ,  נאות  גילוי  לצורך
כל אחד בחירתו ללפי  עת    לבכחבר רשאי לפנות      .(שונה  דיווח  הליך  להם  אשר,  מינית  להטרדה

 ועדת האתיקה.יו"ר  ;נאמניםה"ר חבר מבקר; יוהכללי; המזכיר המהמפורטים להלן: 
 

 .מתאימה יעצותהתי  לאחר ,חבר הנאמנים בהחלטה של זה יאת   קודן לתקן נית 
 
 .זה בקוד ולא לתקנון X בפרק יםמוגדר על כך להצהיר הנדרשים אלה, עניינים ניגוד לגבי* 

 
 : להוראותיו ולציית שלעילזה  אתי  קודלקבל על עצמי  בזה במתחיי אני

 
 ימה ________________ שם_________________   חת   תאריך ____________

 
 גירסה מעודכנת מאושרת על ידי חבר הנאמנים

 2022פברואר 


