קוד אתי
תחולה
שקיפות
כבוד הדדי

הוראות הקוד האתי יחולו על כל חברי קרן-שמש :עובדים ,מתנדבים ,יזמים וספקים,
על פי העניין.
הארגון יפרסם בקרב חבריו את הקוד האתי ויביא אותו לידיעתם באופן יזום.
הארגון יפעל בשקיפות כלפי כל חבריו.
חברי קרן-שמש יכבדו אלה את אלה ,יפעלו על פי כללי נימוס וכבוד הדדי ויקפידו על:
שמירה על זמנם ,רכושם ,וכבודם של קרן-שמש ושל חבריה.
הימנעות מתמיכה בעסקים שיש בהם משום פגיעה בזולת או בכבודו של האחר.
חומר פרסומי של קרן-שמש שמכיל מידע על יזמים יציג אותם באופן מכבד.
מניעת פגיעה על רקע עדתי ,מגזרי ,מיני או אחר.
פעילות מתוך תפיסת עבודה של התייעצות והפרייה הדדית.

הוגנות ויושרה

קרן-שמש וכל הפועלים מטעמה יפעלו ללא משוא פנים ויקפידו לבחון כל מועמד על פי
כישוריו והתאמתו לקריטריונים הנוגעים לקבלה.
חברי קרן-שמש ינהגו בתום לב ובהוגנות.
חברי קרן-שמש לא יעשו שימוש במשאבי הארגון שלא למטרות הארגון.

אחריותיות

חברי קרן-שמש יקפידו על מהימנות ושיקול דעת ,תוך אימוץ סטנדרטים מקצועיים גבוהים
ונטילת אחריות אישית וארגונית.

הימנעות מניגוד עניינים

חברי קרן-שמש יפעלו באופן שמונע ניגודי עניינים בין תפקידם בקרן-שמש לבין עניינים
אחרים ,ובכלל זה:
חל איסור על מעורבות עסקית של מנטור במיזם של יזם המלווה על ידו ,כל עוד היזם נמצא
במהלך הליווי בקרן-שמש.
חל איסור על אנשי צוות ,מתנדבים ,יועצים וספקים ובעלי מניות לקבל הטבה מיזם ,אלא
במסגרת הצעה שתחול על כלל החברים בקרן-שמש ,ובשיעור שייקבע במסגרת אותה הצעה.
בעלי תפקידים וספקים בקרן-שמש לא יקבלו כל מתנה מיזמים.
מנטורים לא יקבלו מתנות מיזמים בשווי העולה על  .₪ 200וכמקובל בנסיבות דומות .מקרים
חריגים יופנו לשיקול דעת המנכ"ל.
מנטור או מקורב אליו לא יספק כל שירות בתשלום ליזם אותו מלווה המנטור על בסיס קבוע
או מזדמן ,כל עוד לא סיים היזם את תהליך הליווי העסקי בקרן-שמש.
חל איסור מוחלט על אספקת שירות בתשלום על ידי מנטור או על ידי המקורב אליו ליזם אותו
מלווה המנטור ,כל עוד היזם נמצא במהלך הליווי בקרן-שמש.
קרן-שמש לא תרכוש שירותים ו/או מוצרים ממתנדבים.

צנעת הפרט וסודיות

קרן-שמש וחבריה יקפידו על צנעת הפרט ועל סודיות נתונים עסקיים.

מקצועיות ושירותיות

חברי קרן-שמש יהיו קשובים לצרכיהם של היזמים ויעניקו להם שירות מקצועי ,אמין ,מהיר
ויעייל .חברי קרן-שמש ינהגו כלפי היזמים באדיבות ,בסבלנות וסובלנות ,בדרך ארץ ,בהוגנות
ובהתחשבות .חברי קרן-שמש יקפידו על כבודם וזכויותיהם של היזמים תוך מחויבות לסייע
לפתרונות מעשיים גם בדרך יצירתית.
חברי קרן-שמש יקפידו על ליווי יזמים ומתנדבים על פי העניין באופן מקצועי וידידותי ללא
הטיה אישית.
חברי קרן-שמש יכבדו את עצמאותו של היזם ואת זכותו לנהל את עסקו כראות עיניו.
חברי קרן-שמש יקפידו על שלמות ודיוק מידע ונתונים במערכות הכספיות והתפעוליות.

