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 אדריכלים המהנדסים והאתי של הקוד ה

 יהיבענף התכנון והבנ

 
 

 ייעוד המקצוע

סביבה איכותית, בטוחה ואסתטית לרווחת ליצור ייעודם של מקצועות ההנדסה והאדריכלות במדינת ישראל הוא 

 הציבור בישראל.

טחת בטיחותו של הציבור הבויישומם,  טווח-ארוכיאסתטיים  פיתוח פתרונותייעוד זה כוללת מימושו של חתירה ל

ומתוך שמירת ערכי והאדריכלים במקצועיות וצמצום הפגיעה באיכות הסביבה. לשם כך פועלים המהנדסים 

 המקצוע בשילוב עם צורכי המזמין.

 

 חזון

 קיון כפיים וכבוד הדדי. יעולם מקצועי של בהירות מחשבה ופעולה, נ

 

 מטרה

דריכלים להשית על עצמם קוד אתי, הכולל מערכת של עקרונות לאור ייעודו של המקצוע בחרו המהנדסים והא

 בחוק.  שנקבעוהתנהגות אלה באים נוסף על כללי איש המקצוע. כללים למנחים בדבר ההתנהגות הראויה 

התנהגות . הגן על כבוד המקצועואדריכלים ולכוון את ההתנהגות המקצועית של מהנדסים קוד זה, מטרתו ל

 ה שליצירתאת , בריאותו ורווחתו, ושמירה על בטיחות הציבורעוד של יאת מימוש הי שרתאפכללי הקוד בהתאם ל

  קיימא, למען איכות חיים טובה.-סביבה מרחיבת דעת ובת

מהנדסים ואדריכלים בענף התכנון  –מעמדם של מקצועות ההנדסה והאדריכלות מושתת על הכרתם של העמיתים 

 למען כלל הציבור ולמען הסביבה הטבעית והבנויה. ות הללושל המקצוע םחשיבותבו םבערכ – יהיוהבנ

שהוא שכיר בגוף ציבורי או פרטי ובין שהוא עצמאי, יראה לנגד  הבנייה, ביןהתכנון ואדריכל בענף כל מהנדס או 

 עיניו את עקרונות הקוד האתי, יהיה נאמן לערכי המקצוע וישאף לעמוד בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר. 

 

 יעדים

 הבנייה נועד להשיג מטרות אחדות:התכנון והקוד האתי של המהנדסים והאדריכלים בענף 

 התנהגות המקצועית של המהנדסים והאדריכליםלשמש מודל ל. 

  .לשמש גורם מאחד, מוסכם ומסודר של הכללים והנהגים שבעלי המקצוע משיתים על עצמם בעבודתם 

 מתכנן,  לעמיתמזמין  עמיתכגון בין  –כלים לבין עצמם להסדיר את מערכות היחסים בין מהנדסים ואדרי

וכן בינם לבין  – בין מהנדסים ואדריכלים הפועלים באותו פרויקט או באותו משרדאו ; מבצע או מפקח

 בעלי מקצוע אחרים, כמו קבלנים מבצעים. 

 פות בסביבת תהא מושתתת על אמון, כבוד ושקיהבנייה התכנון ומערכת יחסי העבודה בענף כך שלגרום ל

 עבודה נעימה ומיטבית, ולייעל את השימוש במשאבים.

 .לשמור על כבוד המקצוע של מהנדסים ואדריכלים 

  במדינת ישראל. היהתכנון והבנילחתור לשמירה על כללי האתיקה וטוהר המידות בענף 
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 ערכי יסוד

  מקצועי, ליצור שיח הוגן  העמיתים מחויבים לנהוג בכבוד עם כל אדם או גורם הנמצא אתם בקשר –כבוד

  .להסדרת חילוקי דעותבכנות ומכבד ולפעול 

  בעלי אישית ומקצועית, כבסיס ליצירת אמון ואמינות עם כל  ,העמיתים מחויבים לנהוג ביושרה –יושרה

 .העניין

  שיים.באופן הוגן, שקוף וענייני ביחסיהם המקצועיים והאיוקיון כפיים יהעמיתים מחויבים לפעול בנ –הוגנות 

 המושתתות על הכשרה מתמשכת, על למידה  העמיתים מחויבים לפעול במקצועיות ובאחריות – מקצועיות

 לפתרון פונקציונלי, כלכלי, איכותי, תוך חתירה שוטפתוהתעדכנות  תמידית בר ועל התפתחותסיון המצטימהנ

  מקצועית. שילוב של חדשנות עם מסורת לו, בטוחו

 בכל  –המשתמש  ,העמיתים מחויבים לבריאותו, לבטיחותו ולרווחתו של הציבור – בטיחות ורווחת הציבור

 .ם חלק בתכנונם ובביצועםעמיתישהיה לבמבנים ובמתקנים  –דרך שהיא 

  למזער קיימא-העמיתים מחויבים לקידום איכות הסביבה וליצירת פתרונות בני – תוקיימּו סביבההאיכות ,

 החיוביות.השפעותיו את ה ולהעצים על הסביבשל הפיתוח שליליות  השפעות

 
 

  מקצועית-כללים להתנהגות אתית

  הכללמחויבות העמית כלפי  . 1

 פתרונות המבטיחים את בטיחות הציבור, בריאותו ורווחתו. םיציע וייש העמית – טובת הציבור א. 1

מרחב וגעים להנמתוך אחריות והתחשבות בשיקולים פתרונות  םיציע וייש העמית –מרחב וסביבה  ב. 1

אנרגיה בחיסכון במים ולקיימא, -תכנון ברלאיכות הסביבה, לאסתטיקה, לפונקציונליות ולהציבורי, 

 בכספי הציבור. ישימוש ראולו

העמית  יכבד את החוק ויפעל ברוחו. העמית – הקבלתמאו  מנעות ממתן טובת הנאהיוה קיון כפייםינ ג. 1

העמית לא יקבל טובת בכלל זה, מתנה סמלית פעוטת ערך. לבד מ, הקבלתמאו  טובת הנאהמתן יימנע מ

בקשר  רותיםימספק או נותן שולא עליו הוא מפקח, שמקבלן  ,הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין

 לשירותים המקצועיים שהוא נותן ללקוח.

ויידע את  ,ניגוד ענייניםשל כל דבר שיש בו חשש מאו  ,מניגוד ענייניםהעמית יימנע  –ניגוד עניינים ד. 1

על כל נושא העלול להתפתח לניגוד עניינים  ,, לרבות מעסיקיו, מזמיני העבודה ולקוחותיוהנוגעים בדבר

  .כהבעת קבלת העבודה ובמהל

לבין נאמנותו  ,העומדים בפני העמית ,אם נוצר ניגוד עניינים בין השיקולים המקצועיים או הבטיחותיים

ים שאינו ניתן להסדרה, בשל עניין אישי או התחייבות או חובת או אם יש לעמית ניגוד עניינ ;ללקוח

 יימנע העמית מלתת את שירותיו המקצועיים ויוותר על  – סיבה אחרתמאו  ,נאמנות שיש לו כלפי אחר

 .הזמנת העבודה

 יימנע משימוש במידע פנימי, או מפרסום מידע העלול לגרום נזק לנוגעים בדבר. העמית – פרטיות מידעה. 1

, ובמסגרת תפקיד וישתמש באופן הוגן בסמכויות ובאחריות שניתנו ל העמית – באופן ראוי תפקיד מילוי ו. 1

 האישיים. וכדי לקדם את ענייני ומניצול לרעה של מעמד יימנעו

 

   כמציע שירותאו  שירות מזמיןכמחויבות העמית  . 2

ות לאחר בדיקה קפדנית של פרטים רלוונטיים, שיריציע, או  ,העמית יזמין – והצעת שירות שירות הזמנת א.2

תוך הצגת מלוא המידע הנחוץ לצד השני, ויוודא כי מתקיימים כל התנאים המקצועיים והעסקיים 
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-הקצאת שכר ולוחוסיון נאותים, יהדרושים למתן השירות ברמה הנאותה, לרבות קיומם של הכשרה ונ

 זמנים ההולמים את טיב הפרויקט.

תפקידו הציבורי לשם רכישת את עמית המכהן בתפקיד ציבורי לא ינצל את מעמדו או  –מד ניצול מע-איב. 2

 לקוחות לשירותיו המקצועיים הפרטיים.

 .הנתונים ן הוגן, תוך הקפדה על שקיפות, כבוד ושמירת סודיותהעמית ינהל משא ומת –משא ומתן  ג.2

כל ההסדרים הנחוצים, לרבות הגדרת סוג  העמיתים יפעלו לעריכת הסכם בכתב, שבו יפורטו –הסכם . ד2

 .ם ההסכםקיוהשכר ושאר התנאים שנועדו לאפשר לצדדים את תנאי , פןוהיק מטלות התכנון או השירות

 

 רותימקבל שכמחויבות העמית  . 3

העמית יכבד את נותן השירות, ינהג כלפיו באופן הוגן, יפעל בהתחשבות בענייניו המקצועיים  –הוגנות 

 ת השימוש בתוצרי עבודתו.יוישמור על זכויות היוצרים שלו ועל זכוו, והעסקיים

 

 רותימחויבות העמית כנותן ש . 4

 יסייע לקידום הפרויקט שבאחריותו.ו העמית יכבד את מזמין העבודה, ינהג כלפיו בנאמנות –נאמנות א. 4

, יפתח פתרונות פרויקטרים ברכי המזמין ומשתמשים אחוהעמית יפעל בנאמנות לאפיון צ –פתרון מיטבי ב. 4

-, הנשען על שיקולי איכות, עלויות ולוחומתועד הנמקה-מענה מיטבי, מאוזן, בר בעליויספק תוצרים 

החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים, ובהתאמה  בדרישותעומד ו, זמנים, בגישה עדכנית וחדשנית

 לפרקטיקה המקצועית הטובה בתחום.

מה ובהתאם ל המזמין רכיולצפעל לתת שירות איכותי למזמין העבודה בהתאם העמית י –שירות איכותי ג. 4

 וישמור על סודיות ענייניו של המזמין. ביניהםשהוסכם 

הוא עוסק בהם כל עיסוק או עבודה שבנוגע ל תיוגילוי נאות ללקוחומתן  קפיד עלהעמית י –גילוי נאות ד. 4

פעילות  על כל מידע ללקוח יספקהעמית  .ללקוחנגיעה לשירותים המקצועיים שהוא נותן  םלה ושיש

 .עמיתיו של הקורבממ מערבת אדםההנעשית בעניינו 

 

 מגשרכבורר או כ, מחויבות העמית כמומחה . 5

עמדה או חוות  ורימסמומחה, בורר או מגשר  המשמש העמית – , ניהול בוררות או גישורעריכת חוות דעתא. 5

הצדדים לכל  – לפתרון הולם , יחתורעל שיקולים מקצועייםת סותוך התבסו באמינות ,דעת מקצועית

 .או למניעתם מקרים דומים בעתידימליץ על דרכים לצמצום הישנות ו ,של הסוגיה שבדיון –המעורבים 

לחוות דעה ביחס לעבודתם,  ויודיע לנוגעים בדבר כי קיבל על עצמ העמית –התייחסות לנוגעים בדבר ב. 5

עצמו את ויימנע מלקבל על  באופן מלא ונטי, יאפשר להם להעלות את טיעוניהםיקבל מהם כל מידע רלו

 דעת.ה-נשוא חוות התכנון או השירות

על גילוי נאות אם יש לו היכרות העמית בהיותו מומחה, בורר או מגשר, יקפיד  –מנעות מניגוד עניינים יהג. 5

 מוקדמת עם אחד הצדדים, הן לצדדים והן למי שמינה אותו.

 

 חבר בקהילה המקצועיתכמחויבות העמית   .6

, יימנע ממסירת מידע העלול הגינותעל קבלת הזמנות עבודה בעם חבריו תמודד י העמית – תחרות הוגנתא. 6

 באופן מכבד. –בפניהם ושלא בפניהם  –ייחס אליהם ויתלפגוע בהם 

 .הקהילה חבריעל זכויות היוצרים של  ורישמ העמית –זכויות יוצרים  ב. 6

 סיון מקצועיים ויעמיד אותם לרשות הקהילה המקצועית.יהעמית יעודד הפצת ידע ונ –שיתוף ידע  ג. 6

את משרדו ועבודתו יגביל את תוכן הפרסום לעובדות בלבד ויימנע מפגיעה פרסם המעמית  –פרסום  ד. 6

 בחבריו.
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 פרויקטחבר בצוות הכמחויבות העמית  . 7

שתף פעולה באופן מלא עם חבריו לצוות, ימסור להם במועד כל מידע או העמית י – שיתוף פעולה מקצועי

או  פרויקטיעדכן אותם על כל התפתחות שיכולה להיות לה השלכה על הומסמך הנחוץ לשם מילוי תפקידיהם, 

 על ענייניהם של המעורבים.

 

 קבלנים מבצעים בפעולתו מולמחויבות העמית  . 8

רכיהם וצבבודתו מול קבלנים, ינהג בהם בהגינות, בכבוד, בהתחשבות העמית, בע – שיתוף פעולה מקצועי

פי אמות מידה מקצועיות ומתוך -עלל ווהכ ,לביצוע העבודהלהם מידע הדרוש כל הכולל מתן בשקיפות, ו

 שיקולים ענייניים.

 

 מחויבות העמית בעת החלפת נותן שירות . 9

ואת העמית את המזמין על כך יידע תחומו של אחר, תה ביהמקבל הזמנת עבודה שהי עמית –נכנס  עמיתא. 9

יקבל על עצמו את האחריות להסדרת סיום היחסים המקצועיים של חברו מול המזמין,  יסייע, שקדם לו

 ת השימוש בתוצרי עבודתו.יות היוצרים וזכויולהסדרת זכויפעל ולעבודה בשלמותה, 

לאחר, בכפוף להסדרת סיום היחסים המקצועיים  יתה בתחומו הועברהישעבודה שה ,עמית –יוצא  עמיתב. 9

לא ייפגע  פרויקטשלו עם המזמין, ימסור לחברו כל חומר ומידע הנדרשים להמשך העבודה, כך שה

 מהחלפת נותן השירות.

 

 כמעסיקמחויבות העמית . 11

 אפשררכיהם, יובצבהתחשבות כלפיהם באופן הוגן והעמית יכבד את עובדיו, יפעל  –התפתחות מקצועית 

 לקבל ידע משלים ועדכון מקצועי בהשתלמויות לסוגיהן. ,יסייע להם האפשר, ובמידת להם

 

 כעובדמחויבות העמית . 11

ישמור על ים שהוטלו עליו, פרויקטהעמית יכבד את מעסיקו, ינהג כלפיו בנאמנות, יסייע לקידום ה –נאמנות 

 מן סביר לאחריה.בתקופת ההעסקה וז יימנע מתחרות בווזכויות היוצרים שלו 

 

 כשותףמחויבות העמית . 12

, ינהג כלפיהם בנאמנות, יפעל בהתחשבות בענייניהם פרויקטהעמית יכבד את שותפיו לעסק או ל –נאמנות 

 ל מתוך שיקולים ענייניים וללא פניות.ווהכהמקצועיים והעסקיים, ישמור על זכויות היוצרים שלהם, 

 

עולם של ערכים, של מקצועיות ושל כבוד. אנו מתחייבים  להיות צועיהמק של העולם יכולתובאנו מאמינים 

 לפעול למימושו של עולם זה.

 

 

 ת הקוד האתיהטמע

 באמצעות חינוך לערכים, לימוד הכללים ופרסום מקרים תיושם ערכי היסוד שבקוד זהכללי ההתנהגות ות טמעה

  .של אתיקהשעולות בהם סוגיות  מתחומי המקצוע

-ל התנהגות לאש יפרסם מקריםמחזיקי העניין, ובקרב ציבור הרחב בפרסומו ללפומביות הקוד ו כל ארגון יפעל

האיגודים ויארגן הכשרות בתחום האתיקה.  ,האלמקרים בראויה האתית ההתנהגות הומסקנות לגבי אתית 

הכשרה  כניות הלימודים במוסדותומאמץ להכניס את הנושא לת ויעש והאדריכלים המקצועיים של המהנדסים

  . השוניםוהאדריכלות בתחומי ההנדסה  אקדמיים-ם וחוץיאקדמי
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 , הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הממשלתי והציבורי, יוודאו כי אישעמיתכמו כן, מהנדס או אדריכל המעסיקים 

 המקצוע המועסק מכיר את כללי הקוד האתי על בוריים, פועל על פיהם ועומד בכללים אלה במלואם. 

עמית השבו, לדעת המהנדס או האדריכל, מתעוררת שאלה לגבי ההתנהגות הראויה, או שהתנהגות  בכל מקרה

למקצוע נוגדת את עקרונות הקוד האתי, או שנטען כלפיו להתנהגות זו, יפעלו המהנדס או האדריכל לברר את 

, או ועדת וןרגהסוגיה עם אותו עמית, ובהעדר הסכמה ישתפו פעולה בבירור הסוגיה האתית בדרכים שהא

 עמיתים המעסיקים אנשי מקצועמהנדס או אדריכל, . האתיקה שליד מועצת ההנדסה והאדריכלות, יקבעו

 מחויבים לאפשר להם לפנות להתייעצות עם הוועדה. 

 

 

 בלבד.הניסוח כללי הקוד האתי מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות  הערה:


