כללי האתיקה לעובדי המדינה
ביו א' בתמוז התשמ"ז ) (28.6.87פירס נציב שירות המדינה כללי
אתיקה לעובדי המדינה .להל נוסח הכללי :

קוב כללי התנהגות של עובדי המדינה
 .1הגדרות:
)א( עובד מדינה עובד קבוע ,עובד זמני ,עובד ארעי או עובד
המועסק על פי חוזה מיוחד בשירות המדינה.
)ב( קרוב או ב משפחה ,ב זוג ,הורה ,ב  ,בת ,אח ,אחות ,גיס,
חת  ,חותנת ,ח  ,חמות ,חת  ,כלה ,נכד ,נכדה.
 .2האיסורי והחובות שבקוב זה מוטלי ה על עובד המדינה
באופ אישי וה בהפעלת סמכותו לגבי אחרי .
 .3אי בכללי שבקוב זה כדי לגרוע מכללי שנקבעו בחוק,
בתקשי"ר ,בפסקי די של בתי משפט ובתי הדי המשמעתיי  ,או
בכללי אתיקה שיוחדו בדי למקצוע מסויי או בכללי ההתנהגות
שייקבעו בעתיד על ידי הגופי האמורי .

פרק  1העובד והמדינה
.1 1.01

עובד המדינה חייב לשמור אמוני למדינת ישראל
ולחוקיה ולמלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עליו
כעובד המדינה.

.2

עובד המדינה יפעל בנאמנות כלפי החלטות הממשלה
המכהנת באותה עת ,ללא קשר ע השקפותיו האישיות.

 1.02עובד המדינה ינהג בדר ההולמת את מעמדו ,תפקידיו
וחובותיו כעובד המדינה .הוראה זו חלה א על התנהגות
שאינה קשורה בתפקידו.
 1.03עובד המדינה יימנע ממעשי
ישראל ,מוסדותיה וסמליה.
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 1.04עובד המדינה לא יעסוק בפעילות פוליטית או מפלגתית ,אלא
בהתא לחוק ולתקשי"ר.

פרק  2העובד והשירות
 2.01עובד המדינה חייב למלא בנאמנות תפקידי המוטלי עליו
על ידי מי שהוסמ לכ כדי וכ לקיי כל נוהל מחייב ,כגו :
התקשי"ר ,הודעות נש"מ ,תכ"מ ,הנחיות היוע המשפטי
לממשלה ונהלי המשרד בו הוא מועסק.
 2.02על העובדי  ,ה הממוני
ההיררכיה בשירות.

וה כפופי  ,לשמור על כללי

 2.03לא יעסוק עובד המדינה בעבודה פרטית ,אלא בהיתר ועל פי
התנאי שנקבעו בהתא לדרוש למילוי תפקידיו.
 2.04על עובד המדינה לשמור ,ככל האפשר ובהתא ליכולתו ,על
כושרו המקצועי בהתא לדרוש למילוי תפקידיו.
 2.05עובד המדינה חייב לשמור על בטיחות וגהות ולהקפיד על
מילוי כל ההוראות הקשורות בכ .
 2.06על עובד המדינה למלא את תפקידיו על פי אמות מידה
מקצועיות ושיקולי ענייניי בלבד.
 2.07על עובד המדינה לשמור בעת מילוי תפקידו על הופעה ההולמת
את מעמדו ותפקידו על פי המקובל והנסיבות.
 2.08אסור לעובד המדינה לעסוק בשעות עבודתו בכל פעילות אחרת
שאינה קשורה לעבודתו ולתפקידיו בשירות המדינה ,כגו :
פעילות פרטית ,עסקית ,חברתית ,ציבורית ,פוליטית
ומפלגתית ,למעט פעילויות שסביר לעשות בשעות העבודה.
 2.09בביצוע עבודתו ,על עובד המדינה לשקוד על שיתו פעולה ע
עמיתיו לשירות.
 2.10עובד המדינה המופיע לפני גורמי שמחו ליחידתו או
למשרדו יקפיד לייצג את עמדות יחידתו או משרדו.
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פרק  3שמירת רכוש המדינה
.1 3.01

עובד המדינה חייב לשמור על רכוש המדינה מכל סוג
שהוא הנמסר לשימושו ,לטיפולו או להשגחתו ועליו
לנהוג בו על פי כללי החיסכו והיעילות.

.2

עובד המדינה יקפיד על אחזקתו התקינה של כל רכוש או
ציוד המופקדי בידיו או שהוא אחראי להפעלת .

.3

עובד המדינה לא יעשה שימוש אחר ברכוש המדינה מלבד
התכלית והייעוד שנקבעו לו על ידי המדינה.

פרק  4העובד והממונה
 4.01בביצוע עבודתו של עובד המדינה עליו לפעול בתיאו ע
הממוני עליו ולמלא אחר כל הוראה שניתנה לו כדי על ידי
מי שהוסמ לכ כדי .
 4.02על עובד המדינה לדווח דיווח מלא לממוני עליו ולנוגעי
בדבר על פעולות וענייני שיש לדווח עליה בנסיבות העניי ,
ולהביא לפניה את מלוא המידע אשר נראה לו רלוונטי.

פרק  5הממונה והעובד
 5.01עובד מדינה שאצל סמכויות לעובד אחר ,אי בכ כדי לפטור
אותו מ האחריות לפיקוח ולביקורת על השימוש בסמכות
שנאצלה.
 5.02הממונה יפקח ויבקר את עבודת של הסרי למרותו.
.1 5.03

.2

הממונה יעודד יוזמה ,הדרכה והצעות לשיפורי כדי
להגביר את ידיעותיה  ,מיומנות וייעול עבודת של
עובדי הכפופי לו.
הממונה ידאג לעדכ את העובדי הכפופי לו בענייני
הנדרשי לביצוע עבודת ובנושאי עקרוניי הנוגעי
לפעילות יחידת .
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 5.04הממונה יעודד שיתו פעולה בי העובדי הכפופי לו.
 5.05בשיקוליו במינוי ובקידו עובדי יביא הממונה בחשבו א
ורק גורמי הנוגעי לכישוריו של העובד והתאמתו לתפקיד.
.1 5.06

לא יבקש ממונה מעובדי הכפופי לו הלוואה כספית או
טובת הנאה .הוראה זו לא תחול לגבי הלוואה או טובת
הנאה פעוטת ער המקובלת בנסיבות העניי .

.2

לא יבקש ממונה מעובדי הכפופי לו לחתו על ערבות
כספית.

 5.07לא ידרוש ממונה מעובדי הכפופי לו לבצע עבורו פעילויות
שאינ קשורות ע תפקידיו הרשמיי בשירות המדינה ,שה
בחזקת ניצול לרעה.
 5.08לא יית ממונה לכפו לו הוראה הסותרת כל די או נוהל
מחייב בשירות המדינה.

פרק  6העובד והציבור
 6.01על העובדי המטפלי במישרי או בעקיפי בציבור לראות
עצמ כמשרתי הציבור וכמי שתפקיד לסייע בידו.
 6.02עובד המדינה ינהג בכבוד ,בנימוס ובהגינות כלפי זולתו.
 6.03עובד המדינה יבצע את תפקידיו במסירות ,ביעילות
ובמהימנות ,ימנע השהייה והכבדה מ הבאי עמו בקשרי
עבודה ויעשה כמיטב יכולתו כדי לחסו מזמנו של הציבור.
 6.04עובד המדינה ינהג ללא משוא פני בכל עניי הנתו לטיפולו
במילוי תפקידו.
 6.05עובד המדינה יימנע ממעשי או מהצהרות שיש בה
לפגוע בדת ,בעדה בגזע ,במי או בקבוצה אתנית כלשהי.

כדי

4

התשס"ג 2002

.1 6.06

.2

על העובדי האחראי על טיפול בציבור:
א.

לדאוג לגישה נוחה וקבילה לקבלת השירות
מבחינת הזמ והמקו ;

ב.

ליצור תנאי נוחי במת השירות לציבור;

ג.

לסייע לציבור על ידי אספקת מידע על זכויותיו
והדרכי למימוש .

עובד המדינה יסייע במת השירות לאנשי המתקשי
בהסדרת ענייניה  ,כגו עולי  ,תיירי  ,נכי  ,מוגבלי
וכיוצא בזה.

 6.07אסור לעובד המדינה לקיי קשרי ויחסי אישיי העלולי
לפגוע בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות המדינה.
 6.08לא ימלי עובד המדינה לפני הציבור ,בי ביחידות ובי
בקבוצות ,ישירות או בעקיפי  ,על כל בעל עסק ,בעל מקצוע
ונות שירות בעת מילוי תפקידיו או בקשר אליה  .איסור זה
אינו חל על חילופי מידע בי רשויות ציבוריות.
 6.09לא יתרי עובד המדינה כל כספי ולא יגבה ולא יקבל כספי
שנתרמו לאיזו מטרה שהיא זולת לאוצר המדינה ובתוק
תפקידו ,למעט התרמות שהותרו על פי החוק.

פרק  7חריגה מסמכות
 7.01ככלל יפעל עובד המדינה במסגרת הסמכויות שהוענקו לו
בהתא לחוק ,תקנה או הוראה מנהלית.
 7.02עובד המדינה לא יתחייב בש המדינה ,אלא א הוסמ לכ
בדי .
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פרק  8איסור פרסו ברבי
 8.01לא יפרס עובד המדינה ברבי דבר הקשור לתפקידו הרשמי,
אלא בהתא לכללי שנקבעו לכ על פי החוק והתקשי"ר.
 8.02לא יעשה עובד המדינה ולא יתיר פרסומת מכל סוג שהוא אשר
תכנה בעל אופי מדיני ,מפלגתי ,מסחרי או עסקי ,אלא בהתא
להוראות החלות בשירות המדינה.

פרק  9העובד והמידע
בפרק זה" :מידע" מידע שלא פורס ברבי על פי סמכות כדי או
העומד לעיו הרבי על פי סמכות כדי .
 9.01על עובד המדינה לשמור בסוד ולנקוט בכל האמצעי
הנדרשי כדי לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו בתוק
תפקידיו ואי הוא רשאי למסור מידע כלשהו ,אלא למי
שהוסמ כדי לקבלו.
 9.02עובד המדינה לא ישתמש במישרי או בעקיפי במידע שהגיע
אליו בתוק תפקידיו או בקשר אליה  ,לש קידו ענייניו
או ענייניו של כל אד אחר שלא כדי .
 9.03עובד המדינה לא יוציא מידע ממחשב או מרשומות שבידו או
שבאחריותו או בהישג ידיו ,שלא לצור מילוי תפקידיו ולא
יעשה במידע זה שימוש שלא כדי .
 9.04לא יפתח עובד המדינה מעטפות ולא יעיי במכתבי או בכל
חומר אחר הנמע על ש עובד אחר ,אלא א הוסמ לכ
כדי .
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פרק  10ניגוד אינטרסי וטוהר המידות
 10.01לא יהיה לעובד המדינה בי לעצמו ובי על ידי קרובו ,סוכנו
או שותפו ,עניי אישי או תועלת כתוצאה ממילוי תפקידיו
ולא יבוא לידי מצב של ניגוד אינטרסי בי מילוי תפקידיו
לבי ענייניו האישיי .
 10.02לא ימלא עובד המדינה בנוס לתפקידו בשירות המדינה כל
תפקיד ציבורי אחר ,א ללא שכר ,א יש בכ משו ניגוד
אינטרסי ע תפקידיו בשירות המדינה.
 10.03לא ישתת עובד המדינה בתהלי קבלת החלטה בנושא שיש
לו או לקרובו ,סוכנו או שותפו עניי אישי בו.
 10.04עובד המדינה אשר מוטל עליו לטפל בעניינו של אד אשר
היו או יש ביניה קשרי עבודה ,חברות ,משפחה או כל קשר
אחר ואשר יש חשש כי עקב כ יושפעו שיקוליו המקצועיי ,
יפסול את עצמו מלטפל בעניי ויודיע על כ לממונה עליו.
10.05

לא ישתת עובד המדינה בוועדות סטטוטוריות או אחרות
א קיי חשש של ניגוד אינטרסי .

פרק  11איסור קבלת טובת הנאה
 11.01לא יקבל עובד המדינה טובת הנאה לא מעובד מדינה אחר
ולא מאד מקרב הציבור ,אלא על פי התנאי שנקבעו לכ
בחוק ובתקשי"ר.
 11.02אסור לעובד המדינה לרכוש או לקבל נכס של המדינה,
במישרי או בעקיפי  ,מלבד רכישה או קבלה של נכס כאמור,
הנמכר או הנמסר לציבור ואשר לציבור אפשרות לרכוש או
לקבל אותו נכס בתנאי שווי לתנאי הקבלה או הרכישה
של עובד המדינה ובהתא לכללי שנקבעו בעניי זה
בתקשי"ר.
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פרק  12איסור ניצול מעמד לרעה
 12.01אסור לעובד המדינה לנצל את מעמדו או תפקידו בשירות
המדינה לקידו עניי אישי שלו או של אד אחר ולכל מטרה
שאינה קשורה במילוי תפקידיו.
 12.02לא ישתמש עובד המדינה בתואר תפקידו או בש המשרד או
היחידה בה הוא מועסק ,לצור פעילויות שאינ קשורות
לעיסוקו ולתפקידיו בשירות המדינה ,אלא ברשות מי
שהוסמ לכ .

נספח – ועדה לקביעת כללי התנהגות
 .1ועדת שירות המדינה תשמש כוועדה לקביעת כללי התנהגות
לעובדי המדינה )להל אתיקה(.
 .2ועדת השירות תדו ותחליט בכל נושא בתחו האתיקה לפי
בקשת נציב שירות המדינה ,אחד מחבריה או מנהל כללי של
משרד ממשלתי באמצעות נציב שירות המדינה.
 .3ועדת השירות תקבע לעצמה את סדרי עבודתה לפי פרק זה.
 .4מנהל כללי רשאי לבקש דיו חוזר בוועדת השירות בהחלטה
בנושא אתיקה.
 .5אי באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של בית הדי למשמעת של
עובדי המדינה לקבוע ולהגדיר התנהגות פסולה.

8

