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ותוך , אמינות והגינות,  יושר,אחריות, נטפים מנהלת את הקשרים שלה תוך הקפדה על יושרה
מחויבות זו  .שהיא מצייתת לחוקים המקומיים ונוהגת על פי הכללים של התנהגות עסקית נאותה

כולנו מצופים להקפיד על התנהגות  .חלה על כל אחד ואחד מהעובדים והדירקטורים של החברה
, כל פעילויותינועל ידי הקפדה על קוד זה ב, הגונה ומוסרית במסגרת נוהגי העבודה שלנו

בעלי מניות וכלפי , שותפים, ספקים, כלפי לקוחות, או החיצוניות, הפנימיות כלפי עמיתנו לעבודה
        .כל בעלי העניין האחרים בנטפים

 
   :כפי שמפורט בקוד, נטפים חותרת להבטיח שכולנו ננהג על פי העקרונות הבאים

  
    ים העסקיים שלנו כיצד אנו מתנהלים מול השותפ- בעלי עניין  .1

יועצים , ספקים, לקוחות(הצמיחה וההישגים של בעלי העניין שיש לנו קשר עימם   
יחסים הדדיות ואם נבטיח  . היא בעלת חשיבות מהותית להצלחתנו העסקית-) ומשווקים

נסלול את הדרך להמשך ההצלחה שלנו וליחסים ,  הצדדים עם צדדים אלהכלמועילים לה
     .השותפים העסקיים שלנו הרצון תהמשביעים אמועילים 

   הגבלים עסקיים ותחרות הוגנת 1.1
והיא מניעה אותנו להשתפר ולמנף את , תחרות היא חלק מהפעילות העסקית של נטפים 

מדיניותה של נטפים היא להקפיד ללא פשרות על כל החוקים החלים . היתרונות שלנו בשוק
על מנת לשמור על המוניטין שלנו כמי  .ועל תחרות הוגנת בפעילות הכלל עולמית שלנ

עלינו לנהוג על פי , ידים על תחרות הוגנת ועל מנת להבטיח שלקוחותינו יבטחו בנופשמק
      :עקרונות היסוד הבאים

איננו עושים הסכמים עם  .אנו מתחרים בצורה גלויה ועצמאית בכל שוק  ●    
, ת מוצריםהמתחרים שלנו על מנת לקבוע או לתאם מחירים או להקצו

      .אזורים או לקוחות, שווקים
 מעשי םאיננו פועלים בשיטות לא הוגנות אחרות של תחרות ואיננו עושי  ●    

   .מרמה או פועלים בדרכי תרמית
   תשלומים לא נאותים1.2

אין לסכן את המוניטין של נטפים כחברה אשר ידועה ביושרה והגינותה על ידי הצעה של 
נטפים  .קידי ציבור או לפקידים אחרים של כל ארגון לא ממשלתיתשלומים לא חוקיים לפ

מאחר שתשלומים כאלה הם , אינה מתירה תשלום שוחד או תשלומים בלתי נאותים אחרים
   .תשלומים לא חוקיים

 מתנות ותשורות1.3
על ידי שאנו מסרבים לקבל , ומחזקים אותן, אנו שומרים על אמינותנו ועל היושרה שלנו

,  בידור משותפים עסקיים ואיננו מציעים הטבות וחסדים דומים ללקוחותינומתנות או
 העסקיות ינוכל החלטות .מלבד בהתאם למדיניות זו, ספקינו או צדדים שלישיים אחרים

ובקשרים שלנו עם עובדינו ועם צדדים שמחוץ , מתקבלות על יסוד שיקולים ענייניים בלבד
     .ין תופעות של הענקת הטבות או ניגודי ענייניםא, שעמם יש לנו קשרים עסקיים, לחברה

.איננו נותנים ואיננו מקבלים מתנות בכסף מזומן  ●    
    .איתניםאנו מציעים מתנות או בידור רק על מנת ליצור רצון טוב ויחסי עבודה   ●    
ובלבד שאין בכך כדי לפגוע , לקבל את המתנות הבאות ואמותר לנו לתת   ●    

מתנה בעלת ,  פרסומיים בעלי ערך כספי זעוםםון אביזריכג, ביושרה שלנו
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יש לדווח למחלקת משאבי אנוש , או הצעה למתנה, על כל מתנה אחרת ●  

  . הכלליהמקומית או למנהל
   נכסי החברה שלנו אנו מקפידים לשמור על- נשיאה באחריות    .2

הנכסים החומריים ונכסי הקניין הרוחני של נטפים הם התשתית הפיננסית שלה ומקור   
נכסי החברה נועדו לשימוש על ידי החברה ועל ידי עובדיה ונועדו לקדם את   .כוחה

טובת הנאה אישית מהם להפיק או ניסיון שימוש בנכסים אלה  .האינטרסים של החברה
     . לגרום לנזק לחברהיםשאין לה קשר לעבודה עלולאו כספית לפעילות 

  
   שימוש בנכסי החברה2.1

זכויות הקניין הרוחני והמידע , כל הנכסים החומריים שלנו .אנו מכבדים את נכסי החברה
 להיות ותגניבה או נזק שעלול, חייבים להיות מטופלים בזהירות על מנת למנוע אובדן

.חברהלהם השלכות ישירות על רווחיות ה
, נוהגים בהם כאילו היו נכסים שלנו, החברהה של אנו מגנים על נכסי  ● 

    .ומוודאים כי יעשה בהם שימוש יעיל
  .אנו משתמשים בנכסי החברה רק לצורך המטרות העסקיות של נטפים  ●  
אנו רשאים לעשות שימוש בנכסי החברה לשימוש אישי סביר רק במידה   ●  

להוראות קוד זה או , נטרסים של החברהשהדבר אינו עומד בסתירה לאי
      .לכללים ולמדיניות של נטפים

לרבות , על כל שינוי במצב הנכסים של החברה עלינו לדווח לממונים עלינו  ●  
  .אובדן או נזק, מיקום הנכסים

עלינו לדווח באופן מיידי על כל אירוע שבו יש חשד למרמה או גניבה על מנת   ●  
    .שתיערך חקירה בעניין

  דואר אלקטרוני ואינטרנט,  מערכות מידע2.2
נטפים מספקת לנו מערכות מידע על מנת לסייע לנו לייעל את עבודתנו ולעבוד באופן 

   .מקצועי
 על מנת למנוע נזק ,אנו משתמשים במערכות מחשב באופן הולם ומקצועי  ●    

    .לציוד רב ערך
ל ידי מחלקת  עיתאיננו רשאים להשתמש בתוכנה אשר אינה מורש  ●    

    .טכנולוגיית המידע של נטפים או אשר לא התקבלה או נרכשה באופן חוקי
אנו מקפידים לנהוג על פי כל עקרונות אבטחת המידע של נטפים על מנת   ●    

    .לשמור על סודיות ולמנוע אובדן מידע
  

   מידע קנייני וסודי2.3  
רו בכל תחומי הפעילות של נכסי הקניין הרוחני של נטפים כוללים מידע וידע שנצב  

פיתוחים בלעדיים ושיטות עבודה , וכוללים פטנטים, המקצועיים והניהוליים, נטפים
המדיניות של נטפים קובעת שכל המידע אשר יפותח או ישותף כתוצאה  .ייחודיות
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, פטנטים, מידע קנייני כולל נכסי קניין רוחני כגון סודות מסחריים     
רעיונות , תוכניות שירות ותוכניות עסקיות, תוכניות שיווק, זכויות יוצרים, סימני מסחר
מידע ונתונים וכל מידע על משכורות , רישומים, בסיסי נתונים, מדגמים, בקשר לייצור

   . מחשבתוסיסמאוזה כולל גם התכתבויות פנימיות  מידע .שלא פורסמוודוחות כספיים 
       

 אשר עשוי ,לקוחותיה וספקיה, מידע סודי כולל את כל המידע הלא פומבי אודות נטפים  
 .לשמש את מתחריה של החברה  או לפגוע בחברה או בלקוחותיה וספקיה  אם יגולה

כמו כן . ל החברה את המדיניות שיםשימוש או הפצה בלתי מורשים של מידע זה מפר
שימוש והפצה כאלה עשויים להיות בלתי חוקיים ולגרור עיצומים אזרחיים ואפילו 

 לאיבוד ךהול) דיסק נייד או אמצעי אחסון אחר, מחשב, לדוגמה(אם מידע כזה . פליליים
        .חובה לדווח על האובדן או הגניבה ללא דיחוי לממונה, או נגנב

ללא , רמים אחריםוטפים ואיננו מעבירים הלאה לגאנו מגנים על המידע של נ  ●  
      .לקוחות או ספקים אשר אינו מהווה מידע פומבי, מידע של החברה, הרשאה

, אנו שומרים על הסודיות של המידע הסודי אשר הופקד בידינו על ידי החברה  ●  
    .לקוחות או ספקים

    .איננו משתמשים במידע סודי וקנייני לתועלתנו האישית  ●  
 על , או קבוצות חיצוניות אחרות, של גופי תקשורתםבמקרה שפונים אלינו נציגי  ●  

עלינו להפנות את , מנת לקבל מידע על נטפים או על מי משותפיה העסקיים
מאחר שרק דובר רשמי רשאי , ל" למנהל יחסי הציבור או למנכ ישירותהבקשה

, ע לגורמים חיצונייםלהשמיע דברים על נטפים לאמצעי התקשורת או למסור מיד
          .עיתונות ויחסי ציבור של נטפים, וזאת בהתאם למדיניות התקשורת

כגון צווים להמצאת מסמכים וחקירות , בקשות למידע מצד גופים ממשלתיים  ●  
     .רשמיות אחרות יש להפנות למנהל שלך ולקצין הציות

  ומידע פנימי ,  מסחר על ידי אנשי פנים2.4  
ידי אנשי פנים הוא מצב שבו אדם מתוך החברה או מי שקשור אליו סוחר מסחר על   

על בסיס מידע לא פומבי אשר הושג במהלך ) של החברה או של צד שלישי(בניירות ערך 
       .ביצוע תפקידו של אותו אדם עבור החברה

מידע פנימי הוא מידע אשר משקיעים רואים בו מידע חשוב בבואם להחליט האם   
מאחר שמידע פנימי עשוי להיות בעל ערך  .או למכור ניירות ערך של החברהלרכוש 

חלים עליו במדינות רבות חוקים אשר נועדו לשמור על אמון הציבור באופן , למשקיעים
        .התנהלותו ההגון של שוק ניירות הערך

 או(איננו משתמשים במידע סודי אודות נטפים ואיננו משתפים אחרים במידע כזה   ●  
ובכלל זה עם , )במידע על כל חברה אחרת אשר מגיע לידינו במהלך עבודתנו

, לצורך מסחר במניות או לצרכים אחרים, בני משפחה או חברים, עמיתים לעבודה
  .מלבד ניהול העסק שלנו

אלא אם הם זקוקים למידע , איננו משתפים במידע פנימי עובדים אחרים של נטפים  ●  
    . לחובות החלות עליהם בעת הטיפול במידע זהזה לצורך עבודתם ומודעים

  
  .אנא התייעץ עם המחלקה המשפטית, אם יש לך שאלות כלשהן בנושא זה  
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   דיווח אמין2.5   
ועל מנת שנטפים תוכל , על מנת שנטפים תוכל להחליט החלטות עסקיות באופן אחראי  

הל רישום מידע עלינו לנ, למלא את החובות החוקיות וההסדריות אשר מוטלות עליה
רישומים של מכירות ודוחות על , לרבות רישומי נוכחות, ומערכת דיווח מדויקים והגונים

     .הוצאות
המידע , הספרים, הדיוק וההגינות של כל הרישומיםאת אנו אחראים להבטיח   ●  

מדווחים על שעות , כאשר אנו תובעים הוצאות, לדוגמה, והחשבונות של החברה
אם אינך בטוח האם הוצאה מסוימת . סקאות עסקיות אחרותעבודה ומבצעים ע

      .עליך לשאול את המנהל הישיר שלך, היא הוצאה לגיטימית
החשבונות והדוחות הכספיים של , הרישומים, ריםאנו מנהלים את כל הספ  ●  

אשר משקף באופן הולם את העסקאות אשר מתבצעות על , החברה בפירוט סביר
ידי החברה ומתאים הן לדרישות החוקיות החלות והן לדרישות של מערכות 

     . הבקרה הפנימיות של החברה
אלא אם הדבר , "פריםמחוץ לס"איננו מנהלים קרנות או נכסים שאינם רשומים או   ●  

ואיננו מנהלים כספים או קרנות לא רשומים , מותר על פי החוקים והתקנות החלים
     .או שלא גולו למטרה כלשהי

אנו שומרים רישומים או משמידים אותם תמיד בהתאם למדיניות שמירת   ●  
עליך , במקרה של התדיינות משפטית או חקירה משפטית.  של החברהמסמכיםה

    .במחלקה המשפטיתלהיוועץ 
  
ניגודי עניינים וקשרים עסקיים נוספים  .3

או , השפעה או קשרים אשר עלולים לעמוד בניגוד, על העובדים להיות חופשיים מכל עניין
לטובתה המרבית של נטפים או ליעילות ביצוע , ליצור מראית עין כי הם עומדים בניגוד

או שאפשר ,  אשר פוגעים, או קשרים,עהעל העובדים להימנע מכל השק, לכן  .תפקידיהם
ביכולתם להפעיל את השיפוט הטוב , לראותם באופן סביר כהשקעה או קשרים אשר פוגעים

  . השפעה על נטפיםןביותר במסגרת תפקידיהם בעבודה או בקשר לפעולות אחרות שיש לה
ר על כך עם כל עובד שיש לו שאלות ספציפיות בנוגע לנאותותה של פעולה מסוימת חייב לדב

   .ה/המנהל שלו
מצב של  .עניינו הפרטי של אדם פוגע בכל דרך בענייניה של החברהכאשר ניגוד עניינים קיים 

אשר מקשים עליו , או שיש לו אינטרסים, ניגוד עניינים עלול להיווצר כאשר עובד עושה פעולה
    :כגון, לבצע את עבודתו באופן יעיל ואובייקטיבי

  .לקוח או ספק בשעה שהוא מועסק על ידי נטפים, רהעבודה עבור מתח  ●  
עובד או בן משפחה שלו מקבל הטבה אישית בלתי נאותה כתוצאה מתפקידו   ●  

   .בחברה
  
 כיצד אנו בוחרים את שותפינו העסקיים ועובדים עמם - שיתוף פעולה הוגן . 4

ות להגנה על שמה הטוב ועל המוניטין של החברה מחוץ לתחומי החברה יש חשיב
מרכיב בעל חשיבות רבה בשמירה על המוניטין והשם הטוב של החברה הוא  .עליונה

המפיצים שלנו והיועצים שלנו באופן הולם , הספקים שלנו, שנתנהל מול עמיתנו לעסקים
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ג בצורה הוגנת וכך עלינו לנה, כשם שאנו מצפים מלקוחותינו לנהוג בנו בצורה הוגנת וצודקת

אנו בוחרים צדדים אלה אך ורק על בסיס  .במפיצים שלנו וביועצינו, ספקים שלנווצודקת ב
      .אמינות וגורמי שירות ובהתאם לנהלים של החברה, עלות, שיקולים של איכות

איננו מאפשרים לעסקאות שאנו מבצעים עבור החברה במסגרת עסקיה להיות   ●  
    .מושפעות מעניינים אישיים או מאינטרסים משפחתיים

אשר עלולים לפגוע בהחלטות , בידור או טובות אחרות מספקים, איננו מקבלים מתנות  ●  
   .הרכש שלנו או ליצור מראית עין של פגיעה בהחלטות הרכש שלנו

  
ציות לחוק ושיתוף פעולה עם ממשלות  .5

יש חשיבות חיונית לכך כי נשמור תמיד על הסטנדרטים , כחברה גלובלית ואחראית
הגבוהים ביותר כאשר אנו מנהלים קשרים ומגעים עם הממשלות באזורים אשר האתיים 

יכולתנו לפעול באופן חופשי והצלחתנו באזור תלויים במידה רבה   .בהם אנו פועלים
      .ביכולתנו לנהל יחסים אתיים ולבביים עם הממשלות בארצות אלה

  
  עבודה מול פקידים ממשלתיים   5.1  
מת ולהיות מדויקים בקשרים שלנו עם פקידים ממשלתיים ואנו אנו מקפידים לומר א  ●  

אחראים להקפיד על החוקים והתקנות החלים כאשר אנו נושאים ונותנים עם 
      .ממשלות או עובדיהן

רק אם הדבר , אנו רשאים לעמוד בקשר עם פקידים ממשלתיים בשם החברה  ●  
    .נעשה במסגרת תפקידנו המוגדרים

במישרין או , שלומים בלתי נאותים מכל סוג לכל ממשלהאיננו משלמים ת  ●  
לרבות , או לכל מטרה אחרת, לשמור או להטות עסקים, על מנת להשיג, בעקיפין

      .קבלת רישיונות או היתרים ממשלתיים
חקירה רשמית או בקשה , צו של בית משפט, עלינו להפנות כל צו לגילוי מסמכים  ●  

   .יות או רשויות אכיפת החוק למחלקה המשפטיתלמידע על לקוח מרשויות ממשלת
  

  
 כיצד לבנות סביבת עבודה נוחה - כבוד הדדי  .6

ועל הכבוד ההדדי , הצלחתנו כארגון נשענת במידה רבה על הסביבה שאנו יוצרים לעצמנו
אנו חותרים ליצור ולטפח  .במקום העבודה, מידי יום ביומו, שאנו מפגינים זה כלפי זה

    . אשר מאפשרת לכל עובד לחוש בבית ובנוחסביבת עבודה
גיוון ושוויון הזדמנויות בעבודה   6.1

תרבותית שלנו אשר -ואנו גאים בסביבת העבודה הרב, הגיוון בנטפים הוא נכס
אנו  .בכל רחבי העולםהמתפרסים בי העולם באתרים חמכל ר כוללת עובדים

, דת, לאומיות, מגדרקנו כל עובד ללא קשר לימקבלים בברכה ומאמצים על ח
      .יכולת גופנית או היבטים אחרים של מגוון אנושי,  מיניתהנטיי, גיל
בעלי , לקוחות, אנו מנהלים את פעילויותינו העסקיות עם עמיתים לעבודה  ●

עניין ועמיתים לעסקים תוך שאנו מקפידים על כבוד כלפי כל אדם ללא קשר 
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ההכשרה , ניסיונם, כישוריהם, נו מקבלים עובדים לעבודה על בסיס יכולותיהםא  ●

    .והתאמתם הכוללת לתפקיד, קתי שלהםוהעבר התעס, שלהם
בנגישות להכשרה , בשכר, פלייה בקבלת עובדיםה עוסקים ואיננו תומכים בננואי  ●

, ימעמד איש, גיל, על בסיס מגדר, סיום העסקה או פרישה, קידום, מקצועית
חברות באיגודים מקצועיים ,  מיניתהנטיי, נכות, דת, מוצא לאומי או אתני, הריון

         .או דעה או השתייכות פוליטית
  הגנה מפני הטרדה והטרדה מינית   6.2  
   :לרבות, אנו חותרים ליצור סביבת עבודה שהיא חופשית לחלוטין מכל צורה של הטרדה  
  ;בורים תוקפנייםאו מעשים או די, הפחדה, לעג  ●  
  ;בדיחות משפילות או מחוות בלתי הולמות  ●  
  ; או תקשורת גופנית או מילולית בלתי רצויה ובלתי מוזמנתהתנהגות  ●  
 מינית או יכולת הנטיי, לאומיות, גזע, דת, הצגה של חומרים פוגעים הקשורים במגדר  ●  

    .גופנית
ה בנושא שדים על מדיניות נוק אנו מקפי,על מנת להבטיח את ההגנה על כל העובדים  

הטרדה מינית עשויה להיות כרוכה בחיזור לא רצוי ולא מוזמן בעל  .הטרדה מינית
הטרדה מינית מילולית כוללת בקשות לחסדים   .באופן גופני או מילולי, אופי מיני

הערות מילוליות גרפיות על גופו של אדם או אשר מתארות אדם באופן מיני , מיניים
, ילו הצגה של תמונות או חפצים בעלי משמעות מינית במקום העבודהאפ .משפיל

      .נחשבת להטרדה מינית
 .נטפים לא תסבול כל סוג של נקמנות נגד עובד אשר יגיש תלונה על הטרדה מינית בתום לב  

פגע עקב דיווחו יאנו נדאג לכך שמי שידווח בתום לב על הטרדה או יחס לא הוגן לא י
      .נוגע להעסקתובשום אופן בכל ה

  כבוד הדדי ופרטיות    6.3  
 .בכל זמן, קבלנים וספקים, לקוחות, אנו מכבדים את פרטיות המידע האישי של עובדים  

 עלינו לאזן בין צורך זה בפרטיות לבין הצורך שלנו לאסוף ולהחזיק מידע ,עם זאת
מר בסודיות מידע זה נש. חוקיים וחוזיים בלבד, אשר נאסף לצרכים עסקיים, מהותי

      .מוחלטת ונמסר רק למי שיש לו זכות חוקית ואינטרס עסקי לגיטימי לדעת מידע זה
    

כל מידע אישי על עמיתים לעבודה שימוש לרעה ושלא יגולה אנו מוודאים שלא ייעשה   ●  
    .שיש לנו גישה אליו

קנים של איננו תובעים זכויות לפרטיות על תקשורות שאנו מעבירים באמצעות המת  ●  
      .מעבר לזכויות הפרטיות שמעניק הדין המקומי, נטפים

נטפים רשאית לפקח על השימוש בדואר אלקטרוני ובאינטרנט בכפוף לחקיקה   ●  
כל ההודעות בדואר אלקטרוני וכל התקשורות באינטרנט אשר נעשות  .המקומית

 אפשר לגשת ולכן, באמצעות המתקנים של נטפים מטופלות כמו מידע עסקי של נטפים
      . ולגלותןןלעקוב אחריה, לאחזרן, אליהן

כגון  ,רשאית נטפים לערוך חיפושים ברכושם של העובדים, בכפוף לדין החל  ●  
כאשר קיימות ,  אשר מובאים לחצריה של נטפיםארנקים וכלי רכב פרטיים, בתיקים
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  פרטיות של לקוחות וספקים   6.4  
    .השמירה על הפרטיות של לקוחותינו וספקינו היא דרישה חוקית ומוסרית כאחת  
    .אנו עושים שימוש במידע שנמסר לנו על ידי לקוחותינו רק למטרות עסקיות מורשות  ●  
 ייעשה אנו מוודאים שלא, קד בידינו מידע אישי אודות לקוחותינו או ספקינופאם מו  ●  

    .בו שימוש לרעה או שהמידע לא יגולה באופן לא נאות
  

  בטיחות ובריאות   6.5  
אנו נטלנו על עצמנו את המחויבות לשמור על הרמה הגבוהה ביותר של בטיחות ובריאות   

במקום העבודה ושל סטנדרטים להגנה על הסביבה ועל החיים והבריאות התקינה של 
      .עובדינו

על הקהילה , נו לעבודהיעל עמית,  פי נוהלי בטיחות ומגנים על עצמנואנו נוהגים על  ●  
  .ועל הסביבה

בטיחות או הגנה על , על תנאים מסוכנים ועל ציוד בריאות ,ללא דיחוי, אנו מדווחים  ●  
תנאים שהם מסוכנים על מנת למנוע ולצמצם  ואנוהגים ועל ,  שאינו מקובלהסביבה

קום העבודה ועל מנת לנקוט בפעולות ככל האפשר את הסיכון לתאונות במ
  .המתקנות הנחוצות

איננו נוהגים באלימות ואיננו נוקטים בהתנהגות מאיימת בשעה שאנו עובדים בעסקה  ● 
    .בחצרי החברה או מחוץ להם, של נטפים

מייצרים או מפיצים סמים לא חוקיים או חומרים , רוכשים, מחזיקים, איננו משתמשים  ●  
שאנו נמצאים בחצרים של נטפים או בשעה שאנו עוסקים בפעילויות בשעה , בפיקוח

      .של נטפים
חופשיים ונקיים מהשפעה , אנו מתייצבים לעבודה כשאנו במצב הולם לביצוע תפקידינו  ●  

    .של סמים לא חוקיים או אלכוהול
או מודעים לתקרית אלימה או לאיום באלימות או לשימוש לרעה , אם אנו עדים  ●  

או אם מתעורר בלבנו חשש לביטחוננו האישי או לביטחונם האישי של , מריםבחו
     .אזי אנו מדווחים על מצב זה ללא דיחוי למנהל, אחרים

פעילות פוליטית בסביבת העבודה    6.6
 על ,אולם .נטפים מכירה בזכויות של כל עובד להיות בעל דעות פוליטיות משל עצמו

סקים בפעילות ואיננו ע, ימה וחופשית מסכסוכיםמנת לשמור על סביבת עבודה נע
או משתמשים בנכסים של , פוליטית כלשהי בשעות העבודה בסביבת העבודה

       .החברה על מנת לקדם מטרה מסוימת או דעה פוליטית מסוימת
  
 כיצד אנו עומדים בקשר עם החברה שסביבנו - אחריות  .7

 מכבדים את הקהילות שבהן אנו פועלים ,בכך שאנו נוטלים אחריות על מקומנו בחברה
 אנו עושים את החברה שלנו לחזקה ואמינה ,ידים על חוקי המדינות שבהן אנו פועליםפומק
     .יותר
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  כיבוד החוק    7.1

    .הסטנדרטים האתיים והמוסריים שלנו מבוססים על ציות ללשון החוק ולרוחו
במדינות , ת ולכללים בעריםלתקנו, אנו מכבדים את החוקים ומצייתים לחוקים  ●

    .ובארצות שבהן אנו פועלים
אנו מקפידים לציית לכללים , אם אנו מספקים שירותים בחצרים של הלקוח  ●

    ).בקשר לכללי הבטיחות, לדוגמה(ולמדיניות של הלקוח 
עלינו , אם איננו בטוחים בנוגע לכללים חוקיים אשר נוגעים לעסקה של החברה  ●

      .ם המחלקה המשפטית של החברה לפני שנפעללהתייעץ בעניין ע
אם . עליך לציית לחוק, במקרה של סתירה בין החוק לבין המדיניות אשר מוצגת בקוד זה

  .יש לך שאלות בעניין עליך להתייעץ עם המחלקה המשפטית כיצד לפעול
  
  הגנה על הסביבה ואיכות חיים    7.2

אנו  .םחיי הםקוחותינו ולמדינות שבהן  אנו שואפים ליצור עתיד בר קיימא לל,בנטפים
מחויבים לפיתוח מערכות ושיטות לחיסכון במים ופועלים כשותפים מלאים במאמץ לקדם 

  .ולהרחיב את ייצור המזון בכל רחבי העולם ואת רווחתה של אוכלוסיית העולם הרעבה
ת אנו חותרים להקטין את ההשפעה של הפעילות שלנו על הסביבה ונוקטים ביוזמו  ●

הולמות על מנת לשפר את הסביבה ואת איכות החיים בקהילות ובמדינות שבהן 
      .אנו פועלים

אנו נוהגים בכל האנשים שיש להם עניין בפעילותינו באופן אחראי מבחינה חברתית   ●
החברתית והסביבתית , ומקדמים דו שיח פתוח עם גורמים אלה על התרומה הכלכלית

      .שלנו ועל ביצועינו
  

  דאגה לקהילה   7.3
אחריות חברתית של החברה  .ההצלחה שלנו תלויה בקהילות ובסביבה שבהן אנו פועלים

והאחריות החברתית של החברה , הוא אחד הערכים הנכללים במערכת הערכים שלנו
)CSR (מגדירה את האופן שבו אנו מנהלים את העסק שלנו.    
  

דיווח על אי ציות לקוד זה  .8
  .יות קוד יעיל ובעל השפעה רק אם כל עובדי החברה ינהגו על פיוקוד זה יוכל לה

 
שהו מעובדי החברה מבחין בפעילות לא חוקית או לא אתית עליו לדווח על התנהגות זו יאם מ

אי דיווח על התנהגות בלתי הולמת או  .למנהלים או לעובדי החברה המתאימים, לממונה עליו
המדיניות  . הוא כשלעצמו הפרה של קוד זהעל חשש מאפשרות של התנהגות לא הולמת

, של נטפים אוסרת על מעשי נקם נגד מי שמדווח על התנהגות לא נאותה של החברה
החברה תנקוט בצעדים הנאותים על מנת לחקור כל  .ובלבד שהעובד המדווח דיווח בתום לב

בצעדים , החברה תנקוט בצעדי המניעה, אם אכן התרחשה הפרה. הפרה מדווחת של קוד זה
    .המשפטיים בצעדים המשמעתיים המתאימים
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או ידע , צעדים משמעתיים עשויים להינקט נגד כל ממונה אשר הורה או אישר פעולות אלה
אנו מצפים מכל עובדי החברה לשתף פעולה בכל מקרה של  .עליהן ולא פעל ללא דיחוי לתיקונן

    .חקירה פנימית של התנהגות בלתי נאותה
  

  תלונותהגשת    8.1  
תלונות על הפרות חוק או על הפרות של קוד זה אפשר להגיש בכל צורה למנהל   ●  

לראש מחלקת משאבי אנוש ביחידה הרלוונטית או באמצעים ,  שלךהישיר
        .ארים במדיניות ההגנה על חושפי השחיתויות של נטפיםוהמת

 אנו מבינים את ,םאול; אנו לא נאפשר כל פעולות נקם נגד מי שידווחו על הפרות  ●  
ואנו נקדם בברכה דיווחים  הצורך של המדווח לשמור על עילום שם במקרים מסוימים

על מנת לשמור על עילום שמם של המתלוננים בכל התלונות  .על הפרות בעילום שם
אמצעי בקרה פנימיים על מערכת הנהלת , ובפרט בתלונות בנוגע לנוהגים חשבונאיים

אפשר להגיש כל תלונה בעניינים אלה גם ,  אחריםרת ביקוהחשבונות ובענייני
כל  . אשר נותן לנו שירותי ביקורת)?internal (למשרד רואי החשבון החיצוני

אשר נותן לנו  )?internal(הדיווחים שיוגשו למשרד רואי החשבון החיצוני 
עם  .שירותי ביקורת ידווחו גם ליושב ראש ועדת הביקורת של הדירקטוריון

העובדים להיות מודעים לכך כי חקירת דיווחים שמוגשים בעילום שם על , זאת
    .עלולה להיות קשה יותר

יש חשיבות מהותית לכך שתביא כל חשש שיש לך לתשומת ליבה של החברה על   ●  
  . ומבלי שייגרם נזקמנת שאפשר יהיה לפתור את הבעיות במהירות

דעת עליה מהווה כשלעצמו אי דיווח על הפרה או על חשד להפרה שאתה עשוי ל  ●  
גם סירוב לשתף פעולה עם חקירה של חשד להפרה של קוד . הפרה של קוד זה

      .זה מהווה הפרה של קוד זה
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קוד התנהגות עסקית זה חל על חברי הדירקטוריון של החברה ואזכור עובדים בקוד זה כולל גם 
.את חברי הדירקטוריון


