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 כללי

למלא  שאלון זה משמש כלי להערכת האפקטיביות של הפעולה האתית של הארגון. אפשר

 אותו כבודד, כחלק מקבוצה או במכלול הארגוני כולו. 

ד הראשון, כפי שמראה האיור בעמו –נושאים   12 -השאלון מבוסס על התייחסות ל

המהווים, כמכלול שלם, תמונה על מידת האפקטיביות של התכנית האתית של הארגון. על 

קצר )יש לשקול אם הסבר זה צריך ל להיות חלק מן השאלון ואם כן הסבר כל סוגיה ישנו 

 לשפר ולהתאים את הניסוח לרוח הארגון ולשאלות שנבחרו(

השאלות שלדעתי ראוי לשקול את  הגרסה המלאה ארוכה יותר ואני בחרתי את אותן

 בהתאם להיכרותי את הבנק. -השימוש בהן 

במבנה הנוכחי השאלון עומד בפני עצמו. תיתכן אפשרות לשלב שאלות במסגרת שאלון 

כוללני יותר, אך צריך להתאים את המבנה למתכונת שבה משתמשים. אז גם כנראה יהיה 

 צורך לקצץ עוד יותר את מספר השאלות

 

, בהתאם לרצף ו של המשיבציין את המספר המייצג את דעת ישלכל שאלה בתשובה 

 התשובות הבא:

 

      קצת לא מסכים                מסכים במידה מסוימת                  מסכים לגמרי                     מסכים כלללא 

    1               2               3                4              5               6                7     
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 בהירות מערכת הערכים של הארגון

ערכים של ארגון מגדירים מה מנהלים ועובדים יראו כחשוב ונכון. ערכים מספקים כיוון 

אינם ועקביות בתהליכי קבלת ההחלטות כאשר מדיניות, נהלים ותקדימים אינם קיימים או 

 יכולים לסייע

 

 

_____ 

ם של הארגון עקביים אחד עם השני כך שמערכת הציפיות הערכי .1

 הינה ברורה

 

_____ 

 עובדים בכל הדרגים מבינים את הערכים הבסיסיים של הארגון .2

 

 

_____ 

תהליכי קבלת החלטות בכהנחיה  יםשמשמהערכים של הארגון  .3

 במצבים שלגביהם לא נוסחה מדיניות או שאין תקדים רלוונטי

 

_____ 

היר גם את האופן שבו יש להתייחס ללקוחות, מב וד האתיהק .4

 לארגון ספקים, מתחרים ולקבוצות אחרות בעלות חשיבות

 

_____ 

כמו גם במצבי  הצלחהכללי ההתנהגות נשארים דומים בעת  .5

 קושי
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 אתיקה ליישוםאסטרטגיה, יעדים ומטרות 

גיה אפקטיבית שנה אסטרטגיה ביחס לאתיקה , סמויה או מוכרת. אסטרטלכל ארגון י

-משרתת כבסיס לתהליך קביעת המדיניות כמו גם מספקת הנחיות לקבלת החלטות יום

 יומיות. צריך שיהיו הגדרות ברורות של יעדים ומטרות ודרכים למדידת התקדמות.

  

 

_____ 

 עובדים בכל הדרגים מבינים את היעדים בתחום האתיקה .6

 

_____ 

באותה מידה כמו יעדי  יעדים אתיים וערכיים נתפסים כחשובים .7

 יעילות, איכות ורווחיות

 

_____ 

יעדים בתחום האתיקה נשקלים כחלק מתהליכי קבלת החלטות  .8

 יומיים-יום

 

_____ 

אנשים מאמינים שישנו קשר ישיר בין יעדים בתחום האתיקה  .9

 לבין הצלחתם האישית
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 מדיניות ונהלים בתחום האתיקה

ת ונהלים לתאר איך מיישמים את האתיקה בפועל. כל ארגון זקוק למערכת של מדינו

 מערכת זו היא הכלי שהארגון משתמש בו כדי לתקשר ציפיות ודרישות מהמועסקים בו

 

 

_____ 

קוד מתאימות להמגדירים את ההתנהגות ה ישנם נהלים והוראות .11

 אתיה

 

_____ 

 האתיקה מתוקשרת בצורה אפקטיבית לכל העובדים בכל הדרגים .11

 

 

_____ 

-בדים רואים בקוד האתי מדריך חשוב לקבלת החלטות ביוםהעו .12

 יום

 

_____ 

העובדים פועלים בהתאמה לקוד האתי מבוקרת  השב המידה .13

 בצורה שיטתית

 

_____ 

התאמה  -ישנם השלכות ברורות באשר למצבים שבהם תימצא אי .14

 בין דרישות הקוד לבין ההתנהגות בפועל

 לים אחריםתיקה הינם שווי ערך לנהנהלי הא .15 _____
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 של אתיקה ההפנמהמדדים לאפקטיביות 

מעת שמוסדו נהלים וכללים להתנהגות אתית בארגון ישנו צורך לפתח כלים להערכת 

 המידה שבה הרמה האתית המבוקשת נשמרת בפועל והאם התוצאות מושגות

 

 

_____ 

תהליכי בדיקה יזומים לאימות התנהגות תואמת  םמתקיימי .16

 בעים ממנהלאתיקה ולכללים הנו

 

_____ 

 מבוקרת  באופן שוטףונבדקת  האפקטיביות של כללי האתיקה .17

 

 

_____ 

ממצאים באשר להתנהגות אתית נכללים בדוחות ובדיונים  .18

 ולביצועיםתקופתיים באשר לתוצאות 

 

_____ 

 מנהלים נתפסים כאחראיים לרמה האתית של היחידות שלהם  .19

 

 

_____ 

שבה ההתנהגות שלהם תואמת  יחידים נתפסים כאחראיים למידה .21

 את הסטנדרטים האתיים
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 והערכה להתנהגות אתית הוקרה

כדי להפגין מחויבות אמיתית ומלאה לערכים ולסטנדרטים התנהגותיים, ארגון צריך 

 החלטות והתנהגויות הקשורות לנורמות האתיות אותו הוא רוצה לשמר העריךלהוקיר ול

 

 

_____ 

ביצועים מוצלחת יש להפגין התנהגות אתית  כדי לזכות בהערכת .21

 למופת

 

_____ 

כאשר מעריכים התנהגות של עובד, ההתנהגות וההחלטות שלו  .22

 נשקלות בראי הסטנדרטים האתיים

 

_____ 

עובדים מקבלים ממנהליהם כדבר שבשגרה, משוב חיובי כאשר  .23

 הם מקבלים החלטות העונות על הדרישות האתיות

 

_____ 

 להציע דרכים לשיפורים אתיים בתפקוד היחידה לעובדים כדאי .24

 

_____ 

הארגון לוקח בחשבון התנהגות תואמת ערכים וקוד אתי בבואו  .25

 לשקול קידום

 

_____ 

ביצועים גבוהים שאינם תואמים סטנדרטים אתיים אינם  .26

 מוערכים ואינם מקובלים בארגון
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 הנחיות לקבלת החלטות תואמות אתיקה

כלי עזר להנחיה, להדרכה ולמגבלות באשר  להחלטות בתחומים כללי האתיקה מהווים 

שלגביהם ישנו חופש החלטה )שאין לגביהם נהלים או מדיניות(. הקוד האתי הינו עזר 

 אפקטיבי כאשר ישנה התלבטות

 

 

_____ 

ישנן הנחיות היכולות לסייע למנהלים לקבל החלטות נכונות  .27

 בסוגיות הקשורות באתיקה

 

_____ 

כים והאתיקה תואמים את הנהלים והמדיניות, לא מאחר והער .28

 מתעוררים קונפליקטים ובלבול

 

_____ 

מתמודדים עם הם עובדים יודעים איך לקבל הנחיות כאשר  .29

 שאלות הקשורות באתיקה שלגביהן אין מדיניות ברורה

 

_____ 

אנשים מוחזקים כאחראיים לשימוש אפקטיבי בהנחיות הקוד  .31

 האתי
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 לים האתי בארגוןאבחון האק

לכל ארגון ישנו אקלים המשקף את התפיסות המשותפות לגבי הערכים, הנורמות והציפיות 

המשותפות. ההלימה הנתפסת שבין הציפיות הללו והערכים האישיים של כל יחיד 

 מעודדים ומחזקים את המחויבות לארגון.

 

 

_____ 

להערכת הרמה שבה העובדים  םישנם תהליכים פורמאליי .31

 לאתיקה של הארגוןיבים מחו

 

_____ 

המנהלים מבינים את ההשפעה של התנהגות אתית על היעילות,  .32

 על האיכות ועל יחסים עם הלקוחות 

 

_____ 

הארגון מכיר בכך שמחויבות למערכת הערכים היא יותר מאשר  .33

 רק לעמוד בקריטריונים הנוהליים

 

_____ 

ת להתנהגות עם הציפיות הארגוניו עובדים מבינים ומסכימים .34

 התואמת את הקוד האתי. 
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 מנגנוני תמיכה בתהליכים אתיים

ארגונים נהנים כשיש בהם תהליכים ארגוניים שהם אתיים. תמיכה בתהליכים כאלו 

צריכה לבוא מכל הרבדים הארגוניים. התמיכה הזאת תהיה רק אם תטופח בכוונה 

 תחילה

 

_____ 

 לתמוךריות שלהם אנשים בכל רובדי הארגון מודעים לאח .35

 בקיומם של תהליכים אתיים

 

_____ 

הזדמנויות לאשר את הנכונות של הכללים  מנצליםמנהלים  .36

 שוניםהאתיים למצבים 

 

_____ 

הארגון ממוקד בהתנהגות האתית , לא רק בדיבור על התנהגות  .37

 אתית

 

_____ 

היבט של  לכלאנשים מצופים ליישם את ההנחיות האתיות  .38

 התפקיד שלהם

 

 

_____ 

ההנהלה מהווה דוגמא אישית ביישום הסטנדרטים האתיים של  .39

 הארגון
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 מנהיגותיות ואתיקה שגרות

בסופו של דבר, האפקטיביות האתית של הארגון נשענת על החלטות והתנהגויות של 

 המנהיגות בארגון. התנהגות המנהלים היא הדוגמא לדרישות ולציפיות מכלל העובדים.

 

 

_____ 

ת האתית שלהם בדומה ואף יותר אחריוגישים את הדמנהלים מ .41

 ר תחומי האחריות שלהםמיית

 

_____ 

עובדים יודעים שהם יכולים לפנות ללא חשש למנהליהם לברר  .41

 סוגיה אתית

 

_____ 

מנהלים יוזמים פתרונות לסוגיות אתיות לפני שהן הופכות  .42

 לבעיות

 

 

_____ 

רה האתית העובדים שלהם גם כאשר הבחי אתיגבו מנהלים  .43

 שלהם נוגדת את היעד העסקי.

 

_____ 

מוקירים בצורה שיטתית החלטות אתיות מטפחים ומנהלים  .44

 של העובדים שלהםאתית וההתנהגות 
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 הערכת ההשלכות של רמת יישום האתיקה בארגון

שגרות אתיות מהוות כלי תמך למיצוי המחויבויות האתיות של הארגון, אך ישנו גם צד 

לו. בסופו של דבר, ארגון בעל בסיס אתי איתן הינו יותר מצליח ויותר מעשי לשגרות א

 יעיל.

 

 

_____ 

של הקוד האתי על המחויבות של העובדים  ת ההשפעהמיד .45

 נמדדת באופן שיטתי ועל המוטיבציה שלהם לארגון

 

_____ 

עמדת הספקים לגבי העדפתם לעבוד עם ארגונים בעלי קוד אתי  .46

 בצורה עקבית נמדדת

 

_____ 

מידה שבה תהליכים שלא עומדים ברף האתי הארגון יודע מהי ה .47

 פוגעים ברמת התפקוד של העובדים

 

_____ 

צרכנים מבינים את כללי האתיקה של הארגון ואת  \הלקוחות  .48

 השפעתם על העסקים עימו

 

_____ 

הסטנדרטים האתיים משפיעים על החלטות בכל הצוותים,  .49

 היחידות והמחלקות בארגון

 

_____ 

ההשלכות של הסטנדרטים האתיים על הביצועיים העסקיים  .51

 נמדדות
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 והכשרה לאתיקה הדרכה

ערכים, מדיניות, נהלים, מטרות ויעדים יכולים להשפיע על ביצוע רק אם העובדים 

את ה"איך?" וה"מדוע?" של הקוד האתי. הדרכה היא השביל  מודרכים, מאומנים ויודעים

ם את הביטחון להפעיל את סמכויותיהם ולממש את אחריותם לטובת דרכו העובדים רוכשי

 של הארגון. האפקטיביות האתית

 

 

_____ 

עובדים חדשים מכירים את הסטנדרטים האתיים כחלק מתהליך  .51

 הדרכתם בתחילת דרכם בארגון 

 

_____ 

מנהלים מקבלים הדרכה פורמאלית על האופן שבו רכיבי  .52

ת שלהם משפיעים על האתיקה בהחלטות שלהם ובהתנהגו

 העובדים

 

_____ 

כדי לחזק מנוצלים תהליכי הערכת עובדים והערכות ביצוע  .53

 התנהגויות אתיות

 

_____ 

אנשים מודרכים כיצד להבהיר לעצמם מהם הערכים המובילים  .54

 אותם ואיך לוודא את ההלימה ביניהם לבין ההתנהגות שלהם

 

_____ 

נושאים של קיימת דרך הפתוחה לכולם לקבל הדרכה ב .55

 אפקטיביות תוכניות האתיקה של הארגון
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 מתן כבוד לערכים אישיים

המידה שבה עובדים מחויבים לערכים הארגוניים ולתהליכים הארגוניים היא בחלקה 

תוצאה של תפיסותיהם באשר להתאמה האתית. הם זקוקים את ההתאמה בין מה 

 צמם שהוא ראוי ונכון.שמבקשים מהם לעשות למען הארגון למה שהם מאמינים בע

 

 

____ 

הערכים של העובדים נלקחים בחשבון כאשר מעצבים את  .56

 הנהלים, התהליכים והמדיניות של הארגון

 

____ 

מנהלים חותרים למצוא התאמה בין ההחלטות שלהם לבין  .57

 הערכים של העובדים האמורים ליישם אותן

 

____ 

ות להם מעודדים אנשים לבטא כל התלבטות אתית שיכולה להי .58

 ביחס לתפקיד שלהם

 

____ 

נותנים לעובדים הדרכה ותמיכה כך שיוכלו להבהיר ולבטא את  .59

 הערכים האישיים שלהם

 

____ 

מנהלים מוערכים על חיזוק ההתאמה בין הערכים של העובדים  .61

 לאלו של הארגון

 

____ 

מקשיבים היטב לאנשים כאשר הם מזהים בעיות אתיות בכל  .61

 היבט שהוא של תפקידם

 

____ 

לעובדים ניתנת הזדמנות להשפיע על החלטות מרכזיות כאשר  .62

 הללו מעוררות קונפליקט אתי.
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 'חלק ב

אהבת , עוסק בשנים האחרונות בהטמעת מערכת ערכים הכוללת את הערכים(  (XXXהארגון  שלנו )

את דעתך באשר  חלק זה של השאלון מכוון לאפשר לך לחוות. האדם, מקצוענות, יושרה, יוזמה ומחויבות

שים לב, השאלון  .בסביבת העבודה שלך בפועל את ההתנהגות עצביםמלמידה שבה הערכים הללו 

 כפי שאתה רואה אותו.התנהגותם של האנשים אלא לאופן  לכוונותחס יאיננו מתי

ה רואה את האנשים \ת לענות על מספר שאלות ע"י סימון המידה שבה את\לגבי כל ערך הינך מתבקש

 במצבים השונים בהתאם לרצף התשובות הבא: ם בהתאם לערךמתנהגי

 במידה רבה מאד -  5

 במידה רבה -  4

 במידה בינונית -  3

 במידה מועטה -  2

 במידה מועטה מאד -  1

 

 

  ערך אהבת האדם

. הכרה באנושיות, סובלנות ופתיחות כעקרונות המבטאים הערכה וכבוד הדדיים ביחסים בינאישיים

אה לידי ביטוי הן בראייתנו את הלקוח במרכז פעילותנו, הן ביחסינו עם עמיתנו לעבודה אהבת האדם, ב

 והן בחשיבות שאנו מייחסים לעשייה למען הקהילה, שאנו חלק ממנה.

 

 5 4 3 2 1 השאלה                                                               התשובות:

-טא את הערך בהתנהגותך היוםמב אתה באופן אישיבאיזה מידה 

 יומית 

     

-לצוות מבטאים את הערך בהתנהגותם היום חבריךבאיזה מידה 

 אחד כלפי השנייומית 

     

-שלך מבטא את הערך בהתנהגותו היום המנהל הישירבאיזה מידה 

 שלו כלפי אנשי הצוותיומית 

     

אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  יחידה שלךהבאיזה מידה 

)אנשים מיחידות  כלפי לקוחות פנימייםיומית -תנהגות היוםבה

 אחרות(

     

אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  ביחידה שלךבאיזה מידה 

)לקוחות  חיצוניים בעלי ענייןכלפי יומית -בהתנהגות היום

 והספקים(
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 ערך מקצוענות

כמובילים בנקאות, דה ושיפור. כישורים מקצועיים, ידע וניסיון הנשענים על תהליך מתמיד של למי

המשולבת באנושיות, אנו מטפחים את הכישורים והידע בצורה המיטבית, חותרים למצוינות ומאמצים 

 .כללי התנהגות ערכיים, כחלק בלתי נפרד מהמקצוענות

 

 5 4 3 2 1 השאלה                                                               התשובות:

-מבטא את הערך בהתנהגותך היום אתה באופן אישימידה  באיזה

 יומית 

     

-לצוות מבטאים את הערך בהתנהגותם היום חבריךבאיזה מידה 

 אחד כלפי השנייומית 

     

-שלך מבטא את הערך בהתנהגותו היום המנהל הישירבאיזה מידה 

 שלו כלפי אנשי הצוותיומית 

     

אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  יחידה שלךהבאיזה מידה 

)אנשים מיחידות  כלפי לקוחות פנימייםיומית -בהתנהגות היום

 אחרות(

     

אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  ביחידה שלךבאיזה מידה 

לקוחות ה) חיצוניים בעלי ענייןכלפי יומית -בהתנהגות היום

 והספקים(

     

 

 

 יושרהערך ה

 ופעולה לאורם של עקרונות ההגינות, האמינות והשקיפות. יושר אישי, טוהר מידות וניקיון כפיים,

יושרה מבטאת את האיכות האנושית של המקצוען, וכמוסד פיננסי אנו מחויבים לה ביחסינו עם לקוחותינו 

 החיצוניים והפנימיים, כדי שנהיה ראויים לאמונם ונספק להם את השירות שהם מצפים לו.

 

 5 4 3 2 1 התשובות:                                    השאלה                           

-מבטא את הערך בהתנהגותך היום אתה באופן אישיבאיזה מידה 

 יומית 

     

-לצוות מבטאים את הערך בהתנהגותם היום חבריךבאיזה מידה 

 אחד כלפי השנייומית 

     

-שלך מבטא את הערך בהתנהגותו היום המנהל הישירבאיזה מידה 

 שלו כלפי אנשי הצוותיומית 
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אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  יחידה שלךהבאיזה מידה 

)אנשים מיחידות  כלפי לקוחות פנימייםיומית -בהתנהגות היום

 אחרות(

     

אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  ביחידה שלךבאיזה מידה 

לקוחות ה) חיצוניים בעלי ענייןכלפי יומית -בהתנהגות היום

 פקים(והס

     

 

 

 יוזמהערך ה

 התעוררות לפעולה חדשה, המשיגה את מטרותיה ומגשימה את היעדים.

היא אחת מאבני היסוד בארגון עסקי בעידן המודרני, הפועל בסביבה  –ארגונית ואישית  –יוזמה מתמדת 

כל תחום ומשתנה. גילוי יוזמה בשירות, פתיחות לשינויים והעזה ליצור חידושים ב תדינאמיתחרותית 

 פעילות הם שמנחים ומבדלים אותנו ממתחרינו, וגורמים ללקוחות לבחור בנו כבנקאים שלהם.

 

 5 4 3 2 1 השאלה                                                               התשובות:

-מבטא את הערך בהתנהגותך היום אתה באופן אישיבאיזה מידה 

 יומית 

     

-לצוות מבטאים את הערך בהתנהגותם היום חבריךבאיזה מידה 

 אחד כלפי השנייומית 

     

-שלך מבטא את הערך בהתנהגותו היום המנהל הישירבאיזה מידה 

 שלו כלפי אנשי הצוותיומית 

     

אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  יחידה שלךהבאיזה מידה 

ות )אנשים מיחיד כלפי לקוחות פנימייםיומית -בהתנהגות היום

 אחרות(

     

אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  ביחידה שלךבאיזה מידה 

לקוחות ה) חיצוניים בעלי ענייןכלפי יומית -בהתנהגות היום

 והספקים(
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 מחויבותערך ה

השתייכותנו ל"משפחת הדיסקונטאים" מבטאת את הזדהות עם דרך ומטרותיה ואימוצה כדרך חיים. 

וש ערכי הבנק והגשמת חזון הבנקאות האנושית. מחויבותנו באה לידי ביטוי בגילוי מחויבותנו לפעול למימ

 מעורבות ואכפתיות ובלקיחת אחריות אישית ומשותפת להצלחת כולנו.

 

 5 4 3 2 1 השאלה                                                               התשובות:

-הערך בהתנהגותך היום מבטא את אתה באופן אישיבאיזה מידה 

 יומית 

     

-לצוות מבטאים את הערך בהתנהגותם היום חבריךבאיזה מידה 

 אחד כלפי השנייומית 

     

-שלך מבטא את הערך בהתנהגותו היום המנהל הישירבאיזה מידה 

 שלו כלפי אנשי הצוותיומית 

     

אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  ביחידה שלךבאיזה מידה 

)אנשים מיחידות  כלפי לקוחות פנימייםיומית -ת היוםבהתנהגו

 אחרות(

     

אגף( מבטאים את הערך  \)ענף  ביחידה שלךבאיזה מידה 

לקוחות ה) חיצוניים בעלי ענייןכלפי יומית -בהתנהגות היום

 והספקים(
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