ינואר 3102
מועצת הסטודנטים בפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה

כללי אתיקה

1

איסור הימצאות  .1על נציג מועצה חלה חובת אי-הימצאות במצב של ניגוד עניינים:
בניגוד עניינים
א .חובה שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בהתחשב בתכליות המועצה .בכל מצב בו
יאלץ לבחור בין טובתו האישית לטובת המועצה ,יעדיף הנציג את טובת המועצה.
ב.

2

חובה לדווח על היותו בעל אינטרס אישי המנוגד לתכליות המועצה בנוגע לעניין כללי,
או לעניין  /הצבעה ספציפית.

 .2על נציג מועצה חלה חובה ליידע את ועדת הביקורת ואת יושב ראש המועצה ,לגבי כל עניין
רשמי העשוי להשפיע על תפקודו .בפרט :ענייני האוניברסיטה ,הפקולטה ושלטון החוק.
חובת ייצוגיות  .3על נציג מועצה חלה חובה לשמור על סטנדרט של ייצוגיות כלפיי המועצה ,בהתחשב בתכליות
3
המועצה ומטרותיה.
חובות
אמון

 .4על נציג חלה חובה לטיפוח אמון הסטודנטים וסגל הפקולטה במועצה.
 .5על נציג מועצה להיות כפוף למועצה לעניין יישום החלטותיה ולעניין תמיכה ברוח המועצה.
 .6על נציג מועצה חלה חובה לפעול כנאמן הסטודנטים .מחובתו לייצגם באופן שישרת את
כבודם ,את רצונם ,ויפעל לקידום תועלתם בצורה המתיישבת עם תכליות המועצה.
 .7על נציג מועצה חלה חובה לכבד את כל אנשי הסגל בפקולטה ובאוניברסיטה ,בפורומים
ציבוריים ופרטיים כאחד.
 .8על נציג המועצה חלה חובת אמון כלפי שאר נציגי המועצה:
א.

על נציג חלה חובה לשמור על כבודו של נציג אחר.

ב.

על נציג חלה חובה לפעול בהגינות כלפי נציג אחר.

חובת הצבעה
מיודעת

 .9על נציג חלה חובה להצביע בצורה מיודעת .בפרט ,הנציג נדרש להצביע על בסיס ידע רלוונטי
והבנת השלכות הצבעתו ,ככל שיידרשו לקבלת החלטה סבירה.

חובת
זהירות על
נושאי
משרה

 .10נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר ,באותה עמדה ובאותן
נסיבות .בכלל זה ינקוט ,בשים לב לנסיבות העניין ,אמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע
לכדאיות החלטה המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על ידיו בתוקף תפקידו ,ולקבלת כל

תחולה

מידע אחר שיש לו חשיבות לעניין פעולות /החלטות כאמור.
 .11כל נציג מרגע בחירתו ייראה כמתחייב לכללי אתיקה אלו ולהוראות תקנון המועצה.
 .12ועדת הביקורת של מועצת הסטודנטים תהווה הפרשן המוסמך ליישום כללים אלו ,באופן
מידתי וללא משוא פנים.

 1הכללים נכתבו ע"י חברי ועדת הביקורת :מאיר ירום (יו"ר הוועדה) ,נתי פרל ,ושי מדרר.
 2כמוגדר בתקנון המועצה.
 3כמוגדר בתקנון המועצה.

