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 2375ינואר 

 , ה/יקר ה/שותף

 

 ערכי הקוד האתי

הקוד האתי מהווה מורה דרך ומצפן שמטרתו להנחות אותנו בבחירת המעשה הראוי ולהימנע 

חילו נאשר ה, אמות מידה משותפותי ערכי הקוד האתי משקפות "התנהלות עפ. מהמעשה שאינו ראוי

ממוצבים ברובד העומד , ים בקוד האתיערכי היסוד המובא. על עצמם ארגון לתת והעמותות השותפות

מעל דרישות החוק ומשמשים כתעודת זהות של הייעוד המשותף לארגון לתת ורשת עמותות המזון 

ומדגיש , אימוצו של הקוד האתי מהווה הצהרה מפורשת לנשיאה באחריות במילוי תפקידנו. בישראל

, תורמים: העניין להם אנו מחויביםאת החשיבות שאנו מייחסים לאמון ביחסי הגומלין עם  מחזיקי 

 . ספקים והציבור הרחב, גורמים עירוניים, עמותות נוספות, נתמכי הסיוע, מתנדבים

 

 ערכי היסוד של הקוד האתי

 לאוכלוסיות במצוקהנקת סיוע הע

תכלית קיומן של רשת העמותות השותפות הינה בהענקת סיוע הומניטרי לאוכלוסיות במצוקה באמצעות 

 . במטרה לספק מענה לצורך הבסיסי בביטחון תזונתי, לוקת מזוןאיסוף וח

הסיוע תוך הפגנת רגישות מרבית כלפי האוכלוסייה הנזקקת  הענקת ניהול מקצועי של אנו מחויבים ל

 .שלנוהנוספים חזיקי העניין ומ

 כבוד האדם

 , הנזקק אנו מאמינים במימוש ערך כבוד האדם ומחויבים להענקת הסיוע תוך שמירה על כבוד

  .צנעתו ופרטיותו

 שקיפותותקין  מנהל, יושרה

אמון מצד . שקיפות והימנעות מניגוד עניינים, דיווח אמין, שמירה על מנהל תקין, אנו מחויבים ליושרה

אנו פועלים באמינות ויושרה ומנגישים את המידע . הוא תנאי הכרחי לקיומנו -כל מחזיקי העניין שלנו 

  .מלאהעל פעילותנו בשקיפות 

 שוויוניות

גיל או , מין, גזע, אנו מחויבים להעניק סיוע הומניטרי לאוכלוסיות במצוקה באופן שוויוני ללא הבדל דת

 .תוך מודעות וכבוד לשונות התרבותית, לאום ועל פי אמות מידה קבועות

 אחריות חברתית

הנזקקת בשגרה ובחירום תוך קידום  האנו פועלים מתוך אחריות חברתית ומחויבים לצרכי האוכלוסיי

 .התנדבות וסולידריות חברתית, נתינה, ערכים של ערבות הדדית

 עצמאות

 . ללא שיקולים זרים  ממשלתי-פוליטי וא-באופן א, אנו מחויבים לפעול בעצמאות מלאה
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 מקצועיות  ויעילות

לשם , להתייעלות מתמדת תוך פתיחות לביקורת ושאיפה, אנו מחויבים לנהל את הפעילות במקצועיות

 .מקסום המשאבים למען הסיוע לאוכלוסיות במצוקה

 שיתוף פעולה ותאום

תאום ואיגום משאבים בין העמותות תנאים הכרחיים לפעילות יעילה , אנו רואים בשיתוף פעולה

אנו מחויבים להימנע מתחרות ולפעול . ומקצועית ובסיס למקסום יכולות בתנאים של משאבים בחסר

 .עת סיוע כפוללמני

 התנדבות והעלאת מודעות

אנו רואים בהתנדבות ערך מרכזי בהגשמת הייעוד והמטרות שלנו ועל כן מתחייבים לבסס את עיקר 

אנו חותרים להעלאת מודעות חברתית ולהנעת הציבור הרחב למעורבות בפעילות . פעילותנו על מתנדבים

 הומניטארית

 

 

 

 .מנהל אניבעמותה אותה  הטמעה ומימוש ערכי הקוד האתי ,םלפעול בנחישות ליישואני מתחייב 

 

 

 

 

 ,על החתום
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 ר"יו/ מנהל        מחלקה/  עמותה 

 

 


