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עקרונות אתיקה מקצועית איגוד יועצי סביבה -טיוטה לדיון
להלן העקרונות הראשיים היכולים להוות בסיס לגיבוש מסמך "הצהרת איגוד היועצים
הסביבתיים":
 .1ליועץ הסביבתי תפקיד בהגנה על הטבע והסביבה .עיקרון זה מבוסס על המחויבות
לשרת את האינטרס של המערכות האקולוגיות ,המגוון הביולוגי ,השטחים הפתוחים,
משאבי הקרקע ,המים ,האוויר וכיו"ב כמרכיבים אינטגרליים וברי קיימא בתכנון
הסביבתי .מתפקידי היועץ הסביבתי לוודא שכוחות שוק ,לחצים חברתיים ,לחצים
מנהליים ,לחצים אישיים ואחרים לא יסכנו עיקרון זה.
 .2היועץ הסביבתי יעמוד על עיקרון הצדק הסביבתי והחברתי ועקרון הקיימות .על יועצי
הסביבה לקדם את הצדק הסביבתי במערכת קבלת ההחלטות בתחומי התכנון
והסביבה ,כולל חלוקה צודקת של משאבים .על יועצי הסביבה לפעול על מנת למנוע
אפליה בייעוץ הסביבתי ,אשר עלולה לנבוע ממצב חברתי-כלכלי ,מוצא אתני ,כוח
פוליטי ,דת או כל קטגוריה חברתית אחרת.
 .3היועץ הסביבתי ידגיש את שמירת ערכי הסביבה והטבע והגנה על אוכלוסיות מפני
מפגעים ומטרדים סביבתיים במסגרת כלל היבטי התכנון ובהיותו חבר בצוותי תכנון
רב-תחומיים ,גם במסגרת מקצועית אשר בה מוצג מכלול היבטים מקצועיים נוספים.
היועץ הסביבתי מחויב לתוצרים בעלי מענה מיטבי ,מאוזן ,איכותי ,תוך בחינת מכלול
חלופות ,השתתפות בהליכי שיתוף הציבור ויישום הפרקטיקה המקצועית הטובה
בתחום.
 .4היועץ הסביבתי ישאף להביע את עמדותיו המקצועיות בשלבי התכנון המוקדמים ככל
שניתן ,זאת על מנת לוודא כי התכנון יותאם לשיקולים סביבתיים.
 .5היועץ הסביבתי ימנע מלתת את שירותיו המקצועיים אם קיים חשש שלא יוכל למלא
את חובותיו המקצועיות כלפי לקוחו ,בשל קונפליקט מקצועי ,ערכי ,בשל עניין אישי
שלו ,בשל התחייבות או חובות נאמנות שיש לו כלפי אחר.
 .6מחויבות למיומנות מקצועית -על היועץ הסביבתי להיות מחויב ללמידה ואחריות
לשמירה ופיתוח הידע המקצועי לשם מתן ייעוץ איכותי ומקצועי .איגוד יועצי איכות
הסביבה ישאף להבטיח כי מנגנונים הולמים יהיו זמינים ליועצים הסביבתיים בכדי
לממש מטרה זו ובכלל זה לפתח פלטפורמות לשיתוף והפצת ידע בקהילה המקצועית.
 .7היועץ הסביבתי ינהג בכבוד ,ביושרה ,בהוגנות אישית ומקצועית כלפי עמיתים למקצוע.
במקרה של מחלוקות מקצועיות ואחרות בין יועצים יתנהל הליך בירור וגישור בוועדת
האתיקה של איגוד יועצי איכות הסביבה ,אשר תמליץ על פתרונות אפשריים.

 .8העברת שירות מיועץ אחד ליועץ אחר תתנהל לאחר ידוע היועץ המקורי.
 .9איגוד היועצים הסביבתיים יביע את עמדותיו וערכיו המקצועיים כחלק מדיונים ציבוריים
הנוגעים לשמירה על ערכי טבע ,מגוון ביולוגי ,שטחים פתוחים והגנה על תושבים מפני
מפגעים ומטרדים סביבתיים.
 .10איגוד יועצי הסביבה ישאף להסדרת תעריפי עבודה הוגנים במסגרות ציבוריות ,עבור
כלל חברי האיגוד .האיגוד גם יביע את עמדותיו בהתייחס לשילוב יועצים סביבתיים
במכרזי תכנון.

