קוד אתי לפעילים ומנהיגים קהילתיים בשכונות מנהל קהילתי גינות העיר
א .כללי :מעורבות תושבים מתנדבים במרחב השכונתי והקהילתי היא המנוף המרכזי להשפעה על
עיצובן ,חיזוקן ותכנונן של השכונות ,והיא גם בסיס כוחן של קהילות התושבים בשכונות .עידוד
וחיזוק מעורבות ויזמות תושבים היא גם ייעודו המרכזי של המנהל הקהילתי ,המוכוון לקדם ,לתמוך
ולסייע לכך באופני פעילותו .ואכן  -במרחב שכונות גינות העיר פועלים במשך שנים רבות יחידים
וקבוצות בנושאים מגוונים ,ותרומתם לשכונה ולקהילת התושבים גדולה ומשמשת דוגמא לשכונות
ולמנהלים קהילתיים אחרים .מטרת הקוד אתי היא להבטיח כי הפעילות הבאה לקדם נושא או
אינטרס קהילתי כזה או אחר ,תשתלב ותחזק את המרקם הקהילתי ,תוך שמירה על ערכים
מוסכמים ,ולא תפגע בו[ .צורך שהתחדד לאחרונה על רקע ההתנהלות של תושבים מקבוצות שונות
בנושא הרכבת הקלה.].

ב .ערכי היסוד של פעילות קהילתית וציבורית בשכונה ובקהילה:
 .1כבוד האדם :פעילים יכבדו את ציבור התושבים והפעילים אחרים ואת עובדי המנהל
.2
.3
.4
.5
.6

הקהילתי ,על עמדותיהם השונות והמגוונות ,גם במצבי עימות קהילתיים.
שוויון וענייניות :הפעילים יפעלו לגופו של עניין ויימנעו מלהפלות בין תושבים.
שיתופיות ואחווה :פעילים ישתפו פעולה עם פעילים אחרים ועובדי המנהל הקהילתי ,וידגישו
בפעילותם את ערך השותפות והאחווה הקהילתית.
שמירה על פרטיות האחר  :פעילים יכבדו את הפרטיות של פעילים אחרים ,של תושבים
ושל עובדי המנהל הקהילתי ,וימנעו מפרסום שלילי ברשתות החברתיות ובמדיה התקשורתית.
אחריות אישית לקהילה :הפעילים מחויבים לפעול מתוך מקום של אחריות אישית כוללת
לנעשה במרחב הקהילתי.
מניעת ניגוד עניינים :פעילים יפעלו בהגינות ציבורית וקהילתית ,וללא ניגוד עניינים על רקע
אישי או מקצועי [ .תושבים בעלי אינטרס אישי מובהק בקידום נושאים בתחום עיסוקו של פורום קהילתי קבוע
מנועים מחברות בפורום זה אלא בהסכמת חבריו ותוך גילוי נאות של המתנדב].

 .7שותפות ציבור :הפעילים מחויבים ליידוע מרבי ומיטבי של הציבור בתכניות השונות על סדר
היום הקהילתי ,ויחתרו לשותפות מרבית של הציבור בשכונה בשיח הקהילתי ובפעילות.
 .8הסכמות קהילתיות :הפעילים יחתרו בפעילותם להסכמות קהילתיות בנושאים השונים.
[מידת ההסכמה הנדרשת ,כמידת משמעות וחשיבות העניין].
 .9תרבות של מחלוקת :הפעילים מחויבים לתרבות של מחלוקת קהילתית המושתתת על כבוד
הדדי ,והכרה במחויבות הקהילתית ההדדית.
 .10שקיפות :הפעילים יפעלו במרחב הקהילתי מתוך שקיפות מליאה של מהלכים ומאמצים.
ג .אחריות קהילתית למצבי עימות :מצבי וויכוח ועימות שכונתיים ,מחייבים תשומת לב מוקפדת
של המנהיגות השכונתית והקהילתית .הפורום השכונתי והנהלת המינהל הקהילתי ,אחראים
לניהול השיח הקהילתי בהתאם לעקרונות הנ"ל ,ולהבטחת השותפות הקהילתית גם מצבי עימות
קהילתיים  /שכונתיים.
ד .עידוד מעורבות ופעילות של תושבים על ידי המנהל הקהילתי :המנהל הקהילתי יעודד
ויסייע למעורבות ,יזמות ופעילות של פעילים וקבוצות פעילים ,בכפוף לכללים הבאים:
 מחויבות הפעילים והקבוצות לכללי הקוד האתי.
 לגיטימציה קהילתית משמעותית למטרות הפעילות.
 הכרת וכיבוד המנהל הקהילתי כמרחב ההתארגנות ,הלגיטימציה והשיח הקהילתי
המשותף.

