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 קבלת מתנות וטובות הנאהנוהל הנדון: 

 
 

, תקנות שירות הציבור )מתנות(, 0191-, התש"מ(מתנות) חוק שירות הציבורנוהל זה מבוסס על  .0

 , ועל הנחיות נציבות שירות המדינה, כפי שמתפרסמות מעת לעת.0191-תש"ם

)להלן עובד המועצה האזורית גוש עציון על מנת למנוע שמץ של חשש לפגיעה בטוהר המידות,   .4

, מטעמו לאחר או לעצמו, משפחה קרוב באמצעותאו  , בעצמורשאי לקבלאינו "המועצה"(  –

היא  ההנאה טובת קבלת אם, בעקיפין ובין במישרין בין, חוץ מגורם או אחר מעובד הנאה טובת

 להיות עלולה או שהיא, תפקידו במילוי קשורה או לעבודתו בתמורה או עובד היותו באשר

 . וכדומה חוץ גורם לאותו פרסומת למטרת מנוצלת

 :על תחול לא לעיל כאמור ההוראה .3

 מקובלים מכירה עזרי: כגון, העניין בנסיבות הנהוג לפי שניתנה וסבירה ערך קטנת מתנה .א

; דברי מאכל ומשקה בעלי ערך המעניקה החברה לוגו את הנושאים נמוך סמלי ערך ובעלי

 וכיוצ"ב.פעוט; 

 .העובד של לעבודה מחבריו מתנה .ב

מוועדי הישובים , מהמועצה האזורית גוש עציון, בעבודה הישגיו על לעובד שהוענק פרס .ג

 מוועד העובדים או מגורם רשמי ממלכתי.במועצה, 

 תעודות הוקרה. .ד

; העניין בנסיבות הנהוג לפי שניתנה, משפחתי או אישי אירוע לרגל לעובד שניתנה מתנה .ה

 אסורה הנאה כטובת המתנה תחשב, העניין בנסיבות והמקובל הנהוג מן המתנה חרגה

 .זה נוהל לעניין

 הדרכים משתי באחת יפעללעיל,  האמור למרות, הנאה טובת לקבל לעובד הוצע או, עובד קיבל .4

 :ההצעה למועד האפשר ככל ובסמוך מיידי באופן וזאת, שלהלן

 הוא ונהלי המועצה, החוק הוראות י"עפ כי קצר הסבר בצירוף, מציע/לשולח המתנה יחזיר .א

 .המתנה את מלקבל מנוע

למנכ"ל המועצה ולמנהלו  בכתב קבלתה על יודיע, המתנה את להחזיר שלא העובד החליט .ב

 הישיר, בצירוף פרטי המתנה, אומדן שוויה ופרטי נותן המתנה.

)ב(, תחליט  4וועדת המנגנון של המועצה, בישיבתה הסמוכה למועד הודעת העובד כאמור בס'  .5

 האם רשאי העובד לקבל את המתנה, או תורה על החזרתה ללא דיחוי.  

 על מנהלי האגפים במועצה, להביא לידיעת עובדיהם נוהל זה. .6

 בין בע"פ., בין בכתב ובמועצה הנחיות אלה מחליפות כל נוהג או הנחיה קודמת .9
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