x

הקוד האתי  -עיריית בני ברק
קוד אתי לעיריית בני ברק המחייב את עובדיה ,הנהלתה והתאגידים שבשליטתה .סעיפי הקוד האתי משקפים
את חזון העירייה ואת השליחות הציבורית הכרוכה בפעילותה ובפעילות נציגיה.
•
-

בבואנו לבצע תפקידנו נפעל מתוך כבוד ,אדיבות והגינות כלפי כל אדם באשר הוא אדם.
נשרת את הציבור בדרך ארץ ,נימוס ,קשב וברגישות מתוך סבלנות וסובלנות.
נקפיד על רגישות והשתדלות כלפי אוכלוסייה עם צרכים ומוגבלויות בכדי לשרתה בצורה שווה ומכבדת.

•
-

-

-

מקצועיות

נבצע עבודתנו באופן המקצועי ביותר ,תוך שאיפה להעמקת הידע המקצועי ככל יכולתנו.
נשאף לשיפור וקידום מתמיד של איכות השירות הציבורי.

•
-

צדק ושוויון " -לא תטה משפט ולא תכיר פנים"

נפעל באופן שוויוני כלפי כל תושב/ת ללא אפליה ומשוא פנים.

•
-

שקיפות

נקפיד על התנהלות גלויה ופרסום פעולותינו מתוך שקיפות וחוק חופש המידע.
נפעל באופן שקוף ,אחראי וראוי במצבים בהם יש צורך בהצהרה על ניגודי עניינים וגילוי נאות.

•
-

אחריות ומחויבות

ננהג באחריות ושיקול דעת ,מתוך קשב לציבור ,התחשבות בצרכיו וללא שיקולים אישיים או זרים.
נפעל מתוך כבוד לשלטון החוק ובהתאם להוראותיו.
נפעל לאור טובת הכלל והאינטרס הציבורי ,תוך הקפדה על ייצוג מגוון דעות ושמירה על צביון העיר.
נבצע תפקידינו מתוך שמירה מחמירה על כספי הציבור ומשאבי העירייה.

•
-

יושר ,יושרה וטוהר מידות" -והיה מחננו טהור"

נקפיד לפעול בניקיון כפיים ,בהגינות ,ביושר ויושרה אישית וארגונית בבואנו לבצע את המוטל עלינו.
נימנע מפני מצבים של ניגוד עניינים ,קבלת טובות הנאה וניצול מעמדנו לרעה.
נעשה שימוש מושכל ודיסקרטי במידע פנימי חסוי אשר יגיע לידינו מתוקף תפקידנו ונשמור על צנעת הפרט.
נקפיד על אמינות ומהימנות בבואנו לפרסם מידע זה או אחר לציבור.

•
-

כבוד האדם" -חביב אדם שנברא בצלם"

מחויבות ארגונית

נבצע את עבודתנו נאמנה מתוך שיתופי פעולה וכבוד הדדי ביננו ,מתוך ההכרה כי מטרת העירייה בראש
ובראשונה לתת שירות ומענים עבור הציבור.
העירייה והנהלתה יפעלו לטיפוח ופיתוח היכולות המקצועיות של עובדיה ,ולשיפור סביבת העבודה.

"והעוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם"

