
 

 

From Netafim President & CEO  
 

 

 ,עובדים ושותפים יקרים

. הקוד האתי החדש הוא חלק ממדיניות כל החברות בקבוצת אורביה, אני גאה לשתף אתכם בקוד האתי שלנו
העקרונות והיסודות להתנהגות אתית אשר אנו בנטפים בו  כלולים וכמו בקוד ההתנהגות הקודם של נטפים,

 .הבסיס למה שמגדיר אותנו כחברה ואת האופק אליו אנו חותרים מחוייבים אליהם ורואים בהם את

שהפכו לחלק מהדנ"א של החברה מיום הקמתה נוספים החזון וערכי החברה לצד ערכים  משקף אתאתי הקוד ה
כמובן שאלו מתווספים לחובה שלנו לציית לאיכות. בהם הוגנות, אחריות, יושרה והתחייבות בלתי מתפשרת  -

 ועלים.פקים והכללים במדינות והקהילות בהן אנו ולמלא אחר החו

 הקוד האתי, כל אחד ואחת מאיתנו מצופים להתנהגות הגונה ומוסרית על בסיס ערכי החברה ובכפיפה אחת עם
עמיתנו לעבודה, לקוחותינו, הספקים,  עםבכל פעילויותינו,  , נהלי החברה והחוקהקפדה על הכלליםתוך 

 השותפים, בעלי המניות וכל בעלי העניין האחרים בחברה. 

לחברה בריאה יותר, שהופך אותה  דברנטפים פועלת בשקיפות ובהתאם לסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר 
ייבים לקדם אימוץ כחברת ההשקיה המובילה בעולם אנחנו מחו .למקום עבודה טוב יותר ולשותפה עסקית אמינה

וזאת יד ביד עם התנהגות  אוכל, מים ואדמהב מאסיבי של פתרונות השקיה חכמים שיעזרו להילחם במחסור
 . הגונה, מוסרית ותוך ציות לחוק

 : בקוד האתיהיטב גם בעקרונות המפורטים ערכי נטפים משתקפים 

• Dare  בדבר התנהלות לא ראויה. תעיזו לשאול שאלות בענייני אתיקה, ולשתף בחששות וחשדות  –להעז
 .ובכך תגנו על כולנו מפני פגיעה בחוסן ובמוניטין של נטפים

• Make it Happen  בחנו את ההתנהלות שלכם וודאו שהיא תואמת את עקרונות  –לגרום לדברים לקרות
 .הקוד האתי

• Create an Impact  לו הופכת ההתנהלות הישרה והאתית שלכם בכל מקום שבו תפע –ליצור השפעה
 .ר ומשפיעה ישירות ובאופן מהותי על החברה, מצבה והמוניטין שלהאת העולם לטוב יות

• Partner for Success  שותפים שמתנהלים לפי אותם  נדרשיםכדי להצליח  –לחבור להצלחה משותפת
שאפו להצטיין בתחום האתי יחד עם שותפיכם   .סטנדרטיים אתיים גבוהים שאנו מתנהלים לפיהם

 עילות העסקית.לפ

אנו כי תפת לוודא וכולנו שותפים להצלחה ולכולנו אחריות משהקוד האתי. הוראות אנו מצפים מכם למלא אחר 
 .פועלים לאור עקרונות אלה

 ,גבי מיודובניק

 נטפים  נשיא ומנכ"ל

 



  

  קוד אתיקה

  מבוא 
קוד אתיקה זה משקף את הרוח והיושרה המקצועית לפיהן חברת אורביה מעוניינת לנהל את עסקיה 

  בעולם כולו.

מכסה סדרה של עקרונות וקווי מדיניות הכרחיים שחלים על כל עובדי אורביה, לקוחותיה וספקיה.   הקוד
 שלהמדיניות קווי אזורים מסוימים. על עסקיות או הקבוצות הקווי מדיניות שונים עשויים לחול על 

והשינויים כל עוד אינם סותרים את אלה של התאגיד. קוד זה יעודכן  יתקיימו  חברות הבת של אורביה 
  בו יפורסמו בכל עת רלוונטית.

, ויצייתו הנגזרת ממנוהמדיניות  ואת  כל עובדי אורביה יעיינו בקווי מדיניות אלה, יכבדו את הנחיות הקוד  
בהתאם  יםמשמעתי עונשיםגרור חבות אזרחית או פלילית או כול ל. אי ציות יהמתאימיםלכל החוקים 

  לחומרת המקרה.

  והערכים שלנו התכלית  
  תכלית

  .המידע זורם והערים תוססות, המדבר פורח: היוםחשבו על הדברים שאנו מאפשרים 

הזו.  את המכונה העצומה והמורכבת מניעים. אנחנו דברים קדימה מניעים בליבת העשייה שלנו, אנחנו 
מעמיקה.  אינהא , אין זה אומר שהיפני השטחעל  לעיןעבודה הקשה שלנו אינה תמיד נראית הם אפילו א

  .חייםאת רטט ה הקסם במה שאנחנו עושים מאחורי הקלעים מעניק לעולם

דמיינו מה יוכל להיות אפשרי אם רק נעבוד כולנו יחד כדי להזניק את כוכב הלכת שלנו קדימה. אם נאתגר 
 אחר  נחפשאיך הדברים נעשים ולמה?    נשאל  .  ליותר אנשיםללא הרף את האופן בו משאבי העולם מגיעים  

  .יותר, חכם יותר, מהיר יותר, בטוח יותר או בריא יותר קל שיהיהמה 

  אנחנו יכולים לגרום לעולם לתפקד טוב יותר.

, משום שאנחנו מאמינים ומשגשג   חיוניליצור כוכב לכת    בכוחנו.  להתפתחאנחנו מסוגלים לעזור לאנשים  
  בהבטחה שלנו לקדם את החיים בעולם כולו.

  ערכים

  מגוון הבזכות 

לכל קול יש חשיבות. כל קהילה ראויה לכבוד. כל אתגר הוא הזדמנות. אנחנו חזקים יותר בזכות נקודות 
  המבט השונות, שאוחדו באמצעות אמפתיה.

  קחו אחריות

רואים את עצמנו כנושאים ברמה הגבוהה ביותר של אחריות, מבלי לשכוח   אנולמעשים שלנו יש השלכות.  
  ההשפעה שיש לנו אלה על אלה, על הלקוחות שלנו ועל העולם.לרגע את 

  היו אמיצים

מתוך סקרנות ושאיפה ליצור קדימה עצור אותנו. כדי להתקדם אל הלא נודע, עלינו לנוע כול להפחד לא י
  עולם טוב יותר.



 

  

  . היקף1

השותפים העסקיים של יה בעולם ועל בקוד אתיקה זה חל על כל העובדים הקבועים והזמניים של אור
  החברה, כולל הספקים, המפיצים, הסוכנים, הקבלנים וכל צד ג' אחר העובד עם או עבור החברה.

  . קוד2

  . כיצד להשתמש בקוד האתיקה של אורביה 2.1

עבודה או סוגיה עמה העובדים צפויים המקום  במצב     כלאורביה היא חברה גלובלית, כך שלא ניתן לחזות  
תיקה של אורביה הוא כלי למתן הנחיה, להכוונת ההתנהגות האישית והעסקית של להתמודד. קוד הא

אחר העובד   שלישיושל כל צד    -ספקים, מפיצים, סוכנים או קבלנים    -העובדים והשותפים העסקיים שלנו  
  עם או עבור החברה.

איפה לשאלה  קוד אתיקה זה חל על כל אדם העובד עבור או מטעם חברת אורביה בעולם כולו, בלי קשר
. אי ידיעה או אי הבנה של הכללים אינה מצדיקה שום הפרה. אורביה פועלת או יש לה נוכחות עסקית

  בו. האמורלפיכך אורביה מצפה שעובדיה יקראו בעיון את קוד האתיקה ויכירו את כל 

 

  לקבל החלטה נכונה

  ההחלטה הנכונה. קבלת החלטות נכונה חיונית לניהול עסק, אך לעתים לא קל לקבל את 

  כשמתמודדים עם החלטה שקשה לקבל, שאלו את השאלות הבאות:

  ?האם היא עולה בקנה אחד עם קוד האתיקה והמדיניות של אורביה  
  ?האם היא חוקית  
  ?האם היא עולה בקנה אחד עם הערכים של אורביה  
  ?האם יהיה לי נוח אם ההחלטה או הפעולה תהיה פומבית  
   את זה? האם הייתי רוצה שיעשו לי  
 ידי בני משפחתי, עמיתיי, עובדיי ובעלי המניות של אורביה? -האם הפעולות ייתפסו באופן חיובי על  

  אם התשובה לכל אחת משאלות אלה היא לא, קבלו ייעוץ נוסף לפני שתמשיכו.

 

  התנכלויות . הגנה מפני 2.2

עבורה או מטעמה חופשיים להעלות שנים לשמירה על מקום עבודה בו העובדים  -לאורביה מחויבות ארוכת
 אנשיםלגבי אפשרות קיומה של פעילות לא ראויה או בלתי חוקית. החברה מעודדת  חששות בתום לב

 אמיתילדווח על חשד להפרת חוק, להצביע על הפרות אפשריות של מדיניות ונהלי אורביה ולמסור מידע 
  בכל בדיקה או חקירה רשמית.

נהלים ומנגנוני דיווח  קבעהלהצלחה של אורביה לאורך זמן. אורביה  שמירה על מחויבות זו חשובה
החוקיות והאתיות של החברה. נהלי  המחויבויותלהקל ולהבטיח דיווח על הפרות אפשריות של  במטרה

אפשריות, במטרה להגן על החיסיון,   תמקבל, מטפל וחוקר הפרו  ,דיווח אלה כוללים הגנות לכל מי שמעלה
  השקיפות וההוגנות.

 

  מהי? התנכלות

חוק  של ההיא כל פעולה שעלולה להשפיע לרעה על עובד, בתגובה לדיווח שלו בתום לב על חשד להפרות    התנכלות
  או של קוד האתיקה והמדיניות של אורביה.



 

  

  שכר או שינויים בשעות העבודה. דוגמאות לכך הן: הטרדה במקום העבודה, פיטורין, הורדת 

  אדם אחר תוך הפרה של קוד האתיקה יהיה כפוף לצעדים משמעתיים, עד כדי סיום העסקתו.תנכל לכל מי שי

  מחלקה המשפטית.המשאבי אנוש או את מיד  ליידעבכל שאלה או ספק לגבי עניינים אלה, על העובדים 

 

כל אדם העובד עבור או מטעם אורביה מתבקש להעלות בתום לב כל סוגיה בקשר לחשד להפרה או הפרה 
למנוע כל התנכלות נהליה. באותה מידה, כל העובדים יתחייבו  של  בפועל של החוק, של מדיניות החברה או  

בד אחר העובד מצד כל עו בהתנכלותאיום  כליחידים המדווחים בתום לב על הפרות אפשריות, או  כנגד
  עבור או מטעם אורביה.

  : -עיינו בלמידע נוסף, 

  התנכלות  ומניעתבנושא דיווח   גלובליתמדיניות  

  . התנהגות מצופה 2.3 

כל עובדי אורביה, בתוך החברה ומחוצה לה, יעבדו תוך ציות לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות 
  ובהתאם לכל מדיניות, חוק ותקנה.אתית, בהתאם להנחיות ועקרונות קוד זה 

בנוסף, כל העובדים מצופים לציית לחובות החוזיות של אורביה כגון הסכמי סודיות, חכירות, סוגיות של 
  קניין רוחני וכל חוזה או הסכם רלוונטי אחר.

דע לקבל ייעוץ כדי לקבוע אם עליהם לדווח על סוגיה מסוימת. עם זאת, אם לעובד נו יכוליםכל העובדים 
על הפרה של קוד האתיקה או של מדיניות או נהלי החברה, או אם נודע לו על פעולה הסותרת את עקרונות 

  .לעבירהמנעות מדיווח על מצב כזה תחשב בעצמה יקוד האתיקה, עליו לדווח על כך באופן מידי. ה

  . ממי לקבל ייעוץ? 2.4

מחלקת משאבי האנוש או לר שלו או ממונה הישילתחילה ב יפנה העובדלגבי קוד האתיקה  בכל שאלה
המשפטית. מדיניות הדלת הפתוחה הנהוגה בחברת אורביה מאפשרת לעובדים לגשת לכל מנהל מחלקה  ל

  אתיקה בכל שאלה או סוגיה בנושא אתיקה וציות.הקו בחברה אם במישרין ואם באמצעות 

  . זכויות אדם3 

ידי האומות המאוחדות. החברה -שאומצה על הכרזה האוניברסלית על זכויות האדםמחויבת לאורביה 
תרבות של ציות לחוקים ולתקנות של כל   חמגנה כל צורה של פגיעה בזכויות האדם. אורביה מחויבת לטפ

  ועלת. אורביה מכירה באחריותה ובהשפעתה על כל קהילה בה היא פועלת.מדינה בה היא פ

 

  הגנה על זכויות האדם

  : לא  לעולם  :בבקשה זכרו

  יש לדווח על כל חשד להפרה של זכויות אדם
  משאבי אנוש ו/או למחלקה המשפטית.  תלמחלק

 קלהתחיל קשר עסקי מבלי לבדוק אם הספ 
  או השותף העסקי מכבד את זכויות האדם.

  שותפים  ללבצע בדיקת נאותות בקשר לספקים או
עסקיים כדי לוודא שהם מכבדים את זכויות ה

  האדם.

 

 



 

  

הנחיות המדיניות של אורביה שומרות על זכויות האדם ועולות בקנה אחד עם רוחה של ההכרזה  כל
  האוניברסלית על זכויות האדם.

  . עבודת ילדים ועבדות מודרנית3.1 

עבדות מודרנית ועבודת ילדים. החברה מחויבת לטפח תרבות כלפי אורביה נוקטת בקו של אפס סובלנות 
ידי ארגון העבודה -, שאומצה עלההכרזה על עקרונות היסוד והזכויות בעבודהשל ציות לעקרונות 

  ).ILOמי (הבינלאו

אורביה מקדמת את היושרה ואת הציות לעקרונות אלה באמצעות בקרות ואמצעים אפקטיביים שנועדו 
אבק כנגד כל צורה של ילהבטיח שעבדות מודרנית אינה מתקיימת בתוך הארגון. אורביה מחויבת לה

 קת קטינים באורביה אסורה בתכליתעבדות במפעליה ו/או בשרשרת האספקה שלה. כל צורה של העס
  , בהתאם למדיניות הקיימת ובהתאם לחוקים הישימים.האיסור

  : -עיינו בלמידע נוסף, 

  התנכלות  ומניעת מדיניות עולמית בנושא דיווח  

   ובסחר בבני אדם ת מדיניות גלובלית בנושא המאבק בעבדו  

  

  . טיפוח מקום עבודה חיובי4

  החשוב ביותר של אורביה . עובדים: המשאב 4.1

  אורביה מכירה בכך שעובדיה הם המשאב החשוב ביותר שלה. לפיכך, החברה: 

  הוגן, מכובד ומכבד, והיא תיצור את התנאים שיאפשרו לעובדים  יחסתוודא שכל עובדיה יקבלו
  לצמוח הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית במסגרת החברה.

 בהתאם לחוק.תשמור על חיסיון רשומות העובדים ,  

  כל המנהלים והאחראים בחברה יפעלו באופן צודק והוגן כדי להגן על האינטרס המשותף של
העובדים, על כבודו של כל עובד ועל האינטרסים של אורביה. החברה תטפח סביבה של כבוד ואמון, 

  פרקטיקות מיטביות.ושיתוף של  תקשורת ולמידה המעודדת

  . בריאות, גהות וסביבה4.2

  בעדיפות גבוההודה: בריאות וגהות בעב

שמפעליה בטוחים עבור העובדים ועבור הקהילות בהן היא  הוא להבטיחשל אורביה  סדר העדיפויות
פועלת, ושכל הציוד והמתקנים של החברה מתוחזקים כיאות. על כל העובדים לאמץ את כללי ותקנות 

עילות. אורביה גם יישמה ות. זה כולל את השימוש הנאות בציוד המיגון הנחוץ לביצוע של כל פיחהבט
, והיא מעניקה הכשרה בכל נושאי הבריאות אפשריאמצעי בטיחות לטיפול במתקניה בכל מקום בו הדבר  

מקבלים שירותים מעובדים שאינם של הנקודות גישה או בהשולטים  םעובדיוהגהות במקום העבודה. 
של יניות מדהבטיחות והגהות בהתאם לאורביה חייבים לוודא שעובדים חיצוניים אלה מצייתים לכללי 

  אורביה.

  אחריות בנושאי בריאות, גהות וסביבה

לכל העובדים יש תפקיד חשוב בהבטחה שמדיניות  הבריאות, הבטיחות והסביבה תיושם בכל האתרים 
  והקהילות בהם אורביה פועלת. עובדי אורביה חייבים: 

 וסביבה.   לציית לכל החוקים והתקנות בענייני בריאות, בטיחות  
  .להפסיק מיד את העבודה כשתנאי העבודה אינם בטוחים  
   ל תקלה. כלדווח מיד על  



 

  

 ות וסביבה. יח הדרכה בנושאי בריאות, בט  להשלים כל  

  . אפליה והטרדה 4.3

  שמירה על הכבוד והיושרה של העובדים והשותפים

מקבלים הזדמנויות שוות בנושאי כל מקום בו אורביה פועלת, כל העובדים בבהתאם לחוקים הקיימים 
העסקה, שכר, הדרכה, התפתחות וקידום. אין להפלות אדם על רקע מגדרי, מצב משפחתי, גיל, דת, גזע, 

  אחר. סטטוסיה מינית או כל ייכולת פיזית, העדפה פוליטית, מעמד חברתי או נט

 

  מהי הטרדה?

אדם כלפי עובד, הפוגעת או משבשת את הביצועים של הטרדה פירושה כל התנהגות או פעולה בלתי נאותה של 
  .עבורו אותו עובד או היוצרת סביבה עוינת

יה  לאורביה מכבדת את הזכויות, התרבות, המגוון והכבוד של כל העובדים. החברה לא תסבול שום צורה של אפ
  המכוונת כנגד אדם או קבוצה.

  בהחלט.  יםהטרדה או בריונות מכל סוג אסור

יה, לת דלעיל ומזמינה את כל העובדים לדווח על כל מקרה של אפיוהגוניבת למנוע ולהימנע מן ההתאורביה מחו
  , בלי קשר לזהות או למעמד האדם הפוגע. התנכלותונות או יבר

שיחה מפלה חייב להודיע לאדם המבטא עמדה מפלה זו או הנוקט בפעולה המפלה  למעשה או  לכל עובד שהוא עד  
  האתיקה.שהוא הפר את קוד 

  . מגוון4.4

מגוון הקיים בקרב העובדים חלק חשוב מהצלחתה, ומכירה בכך שקיומה של סביבה ברואה אורביה 
  מגוונת מחזקת את החברה.

בה לעובדים יש הזדמנות שנקודות מבט שונות, לרעיונות ולמטרת החברה היא ליצור סביבה פתוחה 
  לביצועים מיטביים.

  זאת באמצעות:להשיג אורביה מתכוונת 

 בהתאם לחוק הישים לפעול  

 לפעול בנימוס, בהוגנות ובכבוד  

 עידוד התקשורת והדיון הרציונלי  

 עידוד שיתוף הפעולה  

  . יושרה בעסקים5

  . תחרות הוגנת 5.1

  קשרי לקוחות 5.1.1

  שותפים אסטרטגיים

רה תומכת בצמיחה ובהתפתחות שלהם. עבור אורביה ועובדיה, הלקוחות הם שותפים אסטרטגיים. החב
העובדים יפעלו בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה ויושרה כדי לבסס יחסים לטווח ארוך 

מסחר במדינות בהן אורביה חוקי הלהוראות  יהיו מותאמותעם הלקוחות שלנו. הפרקטיקות העסקיות 



 

  

תוך שהם מספקים את המוצרים והשירותים פועלת. העובדים יפעלו בצורה הוגנת וכנה בכל עסקה, 
  מילוי כל ההתחייבויות עליהן הוסכם.תוך הרלוונטיים ברמת האיכות הגבוהה ביותר ו

ידי אורביה מפרים את עקרונות הקוד הזה, -כל העובדים שיפעלו בתנאים שונים מאלה שנקבעו על
  הולמות.ובמקרה כזה החברה שומרת לעצמה את הזכות להטיל סנקציות משמעתיות 

  יחסים עם מתחרים 5.1.2

  גנים וצודקיםותנאים ה

אורביה מתחרה בשווקים העולמיים בהתבסס על שמה הטוב ועל איכות מוצריה. אורביה אינה מרשה 
שירותים שלהם. כל השוואה למוצרים וללעובדיה להצהיר הצהרות שקריות או מטעות בקשר למתחרים,  

בת להיות מדויקת ולהיתמך בעובדות. שום עובד של אורביה בין מוצרי אורביה לאלה של מתחריה חיי
אינו רשאי להשתמש בשיטות בלתי חוקיות או בלתי אתיות כדי להשיג מידע על מתחרים. הדבר כולל 
השגה בלתי חוקית של מידע או גניבת מידע או כל ניסיון לגרום לכך שעובדים או עובדים לשעבר של 

  מתחרים יחשפו מידע כזה.

, והוא ייחשף אך ורק לחוקהושג באופן חוקי בקשר למתחרים ייעשה שימוש תוך ציות קפדני מידע שב
  עובדי אורביה המורשים לקבלו. כל עובד המחזיק במידע כזה ישמור על חסיונו כנדרש בחוק.בפני 

 עובדי אורביה חייבים להתייעץ עם המחלקה המשפטית או עם יועץ משפטי מורשה בכל מדינה לפני שיכינו
תחרות. כל החוזים   להגביל  חוקי התחרות או      להוות הפרה שלאו יחתמו על הסכמים או חוזים שעלולים  

  . אי ציות להוראות סעיף זה ייחשב כהפרה של קוד האתיקה.העדכניתחייבים לציית לקוד זה ולמדיניות 

  ; אי לכך:ולחוקים בדבר תחרות והגבלים עסקיים למדיניותהעובדים יצייתו בכל עת לקוד זה, 

  מחירי על  המניפולצי במטרה לעשותעובדים לא ינהלו שיחות ולא יערכו הסכמים עם מתחרים
  השוק.

  עובדים לא ינהלו שיחות ולא יערכו הסכמים עם מתחרים במטרה להבטיח ביודעין מעמד דומיננטי
הסכמים בשוק (לדוגמה: חלוקת השוק ביניהם לפי לקוחות או אזורים); ובאמצעות שיחות או 

  מרי גלם.ולא ימנעו ממתחרים גישה לשוק או לח -כאלה 

  קשרי ספקים 5.1.3

  בסיס שרשרת האספקה של אורביה

  אורביה תקדם את הציות לקוד אתיקה זה בקרב ספקיה בהתאם למסגרת המשפטית הקיימת.

אובייקטיבית , במו"מ עם ו/או בתשלום לספקים להתנהג בצורה בבחירהחובת כל העובדים המשתתפים 
על בסיס שילוב התנאים המיטבי בקשר למחיר, לאיכות, להספקה ולמאפייני המוצרים או השירותים 

  המתקבלים או שיתקבלו.

   ,עובדים לא יסכימו לקבל או לבקש לעצמם כל רווח או הטבה מספקים קיימים או פוטנציאליים
ים או שירותים בתנאים שעלולים במישרין או בעקיפין. נאסר עליהם בתכלית האיסור לרכוש מוצר

  להוות או הנראים כסחיטה או מניפולציה של הספק.

   עובדים לא יגיעו לשום הסכם להחרגת ספק מסוים, לא במישרין ולא בעקיפין. עובדים לא יגיעו
  לשום הסכם עם ספקים שמטרתו למנוע ממתחרים גישה לשווקים, לא במישרין ולא בעקיפין.

  יםקשרים עם מפיצ 5.1.4

  אורביה גם תקדם את הציות לקוד אתיקה זה בקרב המפיצים שלה  בהתאם למסגרת המשפטית הקיימת.

 ום לשום מפיץ להגביל את התחרות. מפיצים הם גראורביה מחויבת לטפח את התחרות ולא ת
עסקיים חשובים ופעילותם העסקית חייבת לציית לקוד האתיקה, למדיניות אורביה ולכל   םשותפי

  ישימים.ה החוקים

 ידי המחלקה המשפטית.-כל החוזים עם מפיצים ייבדקו ויאושרו על  



 

  

  למידע נוסף, עיינו בחוברת בנושא הגבלים עסקיים ותחרות הכוללת את קווי המדיניות הגלובלים הבאים: 

  .מדיניות גלובלית בנושא מגעים עם מתחרים  

  .מדיניות גלובלית בנושא אגודות סחר וירידים  

 נושא מגעים עם לקוחות. מדיניות גלובלית ב  

  .מדיניות גלובלית בנושא מגעים עם מפיצים  

  . מאבק בשוחד 5.2

  מתנות, כיבודים, נסיעות ובידור 5.2.1 

אורביה נוהגת באפס סובלנות כלפי שוחד וכל צורה של שחיתות. החברה מחויבת לפעול ולעשות עסקים 
אורביה אוסרת על הצעה או קבלה של שוחד או שאר בשקיפות, תוך שהיא פועלת ביושרה וכנות בשווקים.  

  תשלומים בלתי חוקיים כדרך לעשות עסקים או לשמר עסקים קיימים.

  לשוחד עשויות להיות צורות רבות, כגון:

 מתנות  

 ארוחות  

 נסיעות  

 אירוח  

 בידור  

 העסקה  

 כל דבר ערך  

ארוחות, נסיעות או בידור יש לנהוג משנה זהירות בכל מגע עם פקידי ממשל. הצעה או קבלה של מתנות, 
פרה של חוקים למאבק בשוחד ובשחיתות. עליכם לקבל אישור בכתב החשב כיל/מפקידי ממשל עשויה לה

מהמחלקה המשפטית אם ברצונכם לתת כל דבר ערך (כולל מתנות, ארוחות, נסיעות או בידור) לעובד 
השאלה אם אדם הינו פקיד ציבור, יש ציבור, בלי קשר לשוויו של דבר ערך זה. במקרה של ספק לגבי 

  להתייחס אליו ככזה אלא אם קצין הציות של החברה אישר כי אינו כזה.

  כל דבר ערך. מתן או קבלה שלאורביה לפני של מדיניות בבקשה פעלו לפי מסמכי ה

 

  חשוב לפני שתפעל

  לפני שמקבלים או מציעים מתנה, ארוחה, נסיעה או בידור, חשבו על המצב: 

 א עולה בקנה אחד עם קוד האתיקה והמדיניות של אורביה? והאם ה  
  ?האם הפעולה תומכת באופן לגיטימי באינטרסים של אורביה  
    ?האם הסכום סביר  
     של העיתון המקומי?  וןאם הפרטים יפורסמו בעמוד הראש  תהיה במבוכההאם אורביה     

 

א מתאימה תבאמצעות אסמכ יםולהיות מתועדרשם יכל מתנה, ארוחה, נסיעה, אירוח ובידור חייבים לה
  בהתאם להוראות חוברת היושרה והמאבק בשחיתות של החברה.ו



 

  

  למידע נוסף, עיינו בחוברת בנושא יושרה ומאבק בשחיתות הכוללת את קווי המדיניות הגלובלים הבאים: 

   מתנות.  בנושאמדיניות גלובלית  

 ו עובד אורביה. מדיניות גלובלית בנושא ארוחות וכיבודים למי שאינ  

  .מדיניות גלובלית בנושא נסיעות ואירוח למי שאינו עובד אורביה  

  תרומות פוליטיות ותרומות לצדקה 5.2.2

נציגי אורביה לא יתרמו כספים, זמן, רכוש, מתקנים, מתנות, ארוחות, בידור או שירותים של החברה 
  .היועץ המשפטי של החברהלשום פוליטיקאי, מועמד פוליטי או ועד פעולה פוליטי ללא אישור מראש של 

פעולה  אורביה אוסרת במפורש לתרום לצדקה אם מטרתה של תרומה כזו היא השפעה בלתי ראויה על
  רשמית או כדי להשיג או לנסות להשיג יתרון תחרותי בלתי הולם עבור אורביה.

  למידע נוסף, עיינו בחוברת בנושא יושרה ומאבק בשחיתות הכוללת את קווי המדיניות הגלובלים הבאים: 

  .מדיניות גלובלית בנושא מתנות, תרומות פוליטיות ותרומות לצדקה  

  זירוזתשלומי  5.2.3

לזירוז או הקלה כחלק מגישת אפס הסובלנות של החברה לשוחד ושחיתות, אורביה אוסרת על כל תשלום  
  עסקה. של

הם תשלומים לפקידי ממשל לשם זירוז או הקלה על פעולות ממשלתיות שגרתיות שאין  זירוזתשלומי 
  ן שיקול דעת.ביהלג

  כסף המשולמים כדי: כאלה עשויים לכלול סכומים קטנים של זירוזדוגמאות לתשלומי 

 .להשלים את הטיפול השגרתי בקבלת ויזה לנסיעה  

 שיג רישיון ממשלתי.הל  

 .להשיג הספקה של חשמל  

  .לקבל הגנה משטרתית סטנדרטית  

 .לזרז שחרור משלוח מן המכס  

  למידע נוסף, עיינו בחוברת בנושא יושרה ומאבק בשחיתות הכוללת את קווי המדיניות הגלובלים הבאים: 

  .מדיניות גלובלית בנושא תשלומי קידום  

  . ניגוד עניינים 5.3

מטופלים כראוי, ועשויים להיות להם השלכות  םניגודי עניינים עשויים להיות סוג של שחיתות אם אינ
  שליליות על השקיפות, היושרה ותום הלב שאמורים לאפיין את הקשרים העסקיים של אורביה.

ם חייבים להימנע מכל מצב שעלול להגיע לכדי ניגוד עניינים בין ל עובדי אורביה ושותפיה העסקייכ
האינטרסים האישיים לאלה של אורביה. ניתן להימנע מרוב ניגודי העניינים באופן מלא או לפתור אותם 

  בקלות אם ייחשפו בצורה הולמת לאורביה.

  יניות הגלובלים הבאים: למידע נוסף, עיינו בחוברת בנושא יושרה ומאבק בשחיתות הכוללת את קווי המד

  .מדיניות גלובלית בנושא ניגוד עניינים  

  פעילות חיצונית 5.3.1

עבודה מחוץ לאורביה או קבלת שכר בגין שירותים המבוצעים מחוץ להעסקה באורביה עשויה להיות 
דים אינם רשאים בקבילה בנסיבות מסוימות כל עוד אינה משבשת את אחריות העובד כלפי אורביה. עו



 

  

; שום עובד ה לאורביהקמשבשת, מתחרה או מזישלפעול במישרין או בעקיפין בכל צורה שאינה נאמנה, 
קבל שכר משום ארגון העושה עסקים עם אורביה ללא אישור מראש מן ישום קשר תעסוקתי או לא ינהל 
  החברה.

  קבלת רווח אישי.עובדים לא יעשו שימוש ברכוש החברה בעבודה חיצונית לשם 

  

  

 

  ניגוד עניינים

ניגודי עניינים עלולים להתקיים בכל סיטואציה מקצועית הכרוכה בקרובי משפחה, כולל מחותנים עד לדרגה 
הרביעית: למשל אב ואם; בנים ובנות; אחים ואחיות; דודים ודודות; סבים; בני דודים; אחיינים; נכדים; גיסים 

  וגיסות, ילדיהם וכו'. 

 

  חברים ובני משפחה 5.3.2

ל עובדי אורביה רשאים לעבוד עבור אורביה בתנאי שקשר זה אינו יוצר ניגוד עניינים, שקרובי משפחה 
שעלול לכלול מצבים בהם לעובד יש השפעה על העסקת חבר או קרוב משפחה, תשלום שכר לאדם כזה או 

  קשרי כפיפות ישירה/עקיפה בין בני משפחה אסורים.  סנקציות משמעתיות כנגדו.הטלה/אי הטלה של  על  

קרה בו ייוודע לעובד שקרוב משפחה או חבר שלו הוא עובד או בעל חברה המעוניינת להיות ספקית או במ
  לקוחה של אורביה, עובד אורביה לא ישתתף ולא ישפיע על המו"מ או על קבלת ההחלטה לקנות/למכור.

  השקעה פיננסית 5.3.3

משמעותי, ישיר או עקיף, במתחרים, לקוחות, מפיצים עובדים אינם ראשים להחזיק בשום אינטרס פיננסי  
  או ספקים של אורביה העלול להעמידם במצב של ניגוד עניינים.

  . מאבק בהלבנת הון 5.4

ידי מלביני הון כדי לגרום לכך שתקבולי פעילות פלילית -אורביה מחויבת למנוע את הסיכון לכך שתנוצל על
  ייראו כאילו הגיעו ממקורות חוקיים.

ביה תציית לכל החוקים הישימים לעניין המאבק בהלבנת הון ולעולם לא תשתתף ביודעין בשום אור
מזימה של הלבנת הון ולא תמנע מלדווח באופן מלא על חשד להלבנת הון או למימון טרור. יתרה מכך, 

ה החברה תנקוט באמצעים סבירים כדי לצמצם את הסיכוי לכך שתנוצל כדי לסייע בהלבנת הון. אורבי
  לא תסבול "עצימת עין" לנוכח הלבנת הון או מימון טרור.

 

  מהי הלבנת הון?

ים בלתי חוקיים של יחידים או ישויות מועברים דרך המערכת הפיננסית ספהלבנת הון הוא תהליך באמצעותו כ
  בניסיון להסתיר את מקורם הפלילי. 

ין של אורביה ולחשוף אותה לסנקציות המעורבות בפעילות פלילית כזו עלולה לפגוע בצורה חמורה במוניט
  חמורות.

 

  כל אחד מן המצבים הבאים מחייב דיווח מידי למחלקה המשפטית:



 

  

 .תשלומים המבוצעים במטבעות שונים מאלה שצוינו בחשבונית  

 .תשלומים במזומן או בשווה ערך מזומן  

 חשבון עסקי רגיל.ידי צד ג' שאינו צד לחוזה או מחשבון שאינו -תשלומים הנעשים על  

 .בקשות לתשלומים ביתר  

כל הדרכה נדרשת בנושא  וישלימועובדים יהיו בכל עת ערניים וידווחו על כל פעילות חריגה או חשודה 
  הלבנת הון. מניעת

  למידע נוסף, עיינו בחוברת בנושא יושרה ומאבק בשחיתות הכוללת את קווי המדיניות הגלובלים הבאים: 

 שא המאבק בהלבנת הון. מדיניות גלובלית בנו  

  . ציות לכללי המסחר 5.5

  פוליטיים וכלכליים והטלת חרם מטעמיםסנקציות מסחריות  

אורביה מחויבת לציית לכל החוקים והתקנות בנושא מסחר בינלאומי, כולל אלה בדבר יבוא ויצוא 
ולכל החוקים סחורות, תוכנות, טכנולוגיה, נתונים ושירותים טכניים אל מחוץ לגבולות הלאומיים, 

  וסנקציות כלכליות. הטלת חרםבנושא  והתקנות

תים ונתונים עשויות לחול על כל פעילות יבוא או יצוא, בקרות מסחר על היבוא והיצוא של סחורות, שירו
  כולל על שידור נתונים אלקטרוניים.

  עקרונות

אורביה, בתור יצואנית, חייבת לקבוע אם עסקת יצוא מסוימת מחייבת רישיון, היתר, אישור או רישום. 
  כדי לקבוע זאת, על עובדי אורביה לבחון את השאלות הבאות:

 ?מה אני מייצא  

 ני מייצא?לאן א  

 ?מי יקבל את הפריט או הטכנולוגיה  

 ?למה ישמשו הפריט או הטכנולוגיה בסופו של דבר  

  האם קיימים "דגלים אדומים" (כגון הימנעות מלמסור מידע בדבר המשתמש הסופי; תנאי
  תשלום/הספקה חריגים; הזמנה של מוצרים הנראים בלתי קשורים לעסקי הלקוח; וכו').

ות כפופה לכללים של ממשלות המונעים ממנה במישרין או בעקיפין מלקיים קשר אורביה עשויה גם להי
 חרמות מסחרי עם מדינות, ישויות או אנשים מסוימים. בתור תאגיד בינלאומי, החברה נדרשת לקיים 

  וסנקציות אלה.  

 בבקשה העזרומסחריים הינם חוקים מורכבים.  והטלת חרמותחוקים בינלאומיים לעניין סנקציות 
  במחלקה המשפטית.

  למידע נוסף, עיינו בחוברת בנושא יושרה ומאבק בשחיתות הכוללת את קווי המדיניות הגלובלים הבאים: 

  .מדיניות גלובלית בנושא בקרה על שימושים כפולים  

  .מדיניות גלובלית בנושא בקרות צבאיות  

  בקרות משתמש סופי. מדיניות גלובלית בנושא  

  .מדיניות גלובלית בנושא בקרות על תיווך וסחר  

  .מדיניות גלובלית בנושא סנקציות  

  .מדיניות גלובלית בנושא בקרות חוץ טריטוריאליות  

   חרמות. ומדיניות גלובלית בנושא בקרות  



 

  

 

  . אבטחת מידע 5.6

אורביה מחויבת לציית לסטנדרטים הגבוהים ביותר ולחוקים בנושא אבטחת מידע בכל חלק של העולם 
היא פועלת. למדינות שונות בהן אורביה פועלת יש חוקים שונים של אבטחת מידע שעשויים לחול על  וב

  עיבוד מידע אישי.

באופן  הו בשליטתה נעשלהבטיח שעיבוד המידע האישי שבידיה א ותהחברה וחברות הבת שלה מחויב
  העולה בקנה אחד עם רמת אבטחה מתאימה.

: עובדים, מועמדים לעבודה, לקוחות ומפיצים (כולל -אורביה מעבדת מידע אישי (בין השאר) בקשר ל
יחולו חוקי פרטיות ואבטחת מקום בו אורביה מעבדת מידע אישי, בלקוחות ומפיצים פוטנציאליים). 

  .מידע

 

  בעניין אבטחת מידעיושרה 

יושרה בעניין אבטחת מידע הוא העיקרון שיש להחיל על כל עיבוד של מידע אישי, איסופו, השימוש בו ואבטחת 
  המידע האישי בקשר לעסק.

  .חוקיות עסקיות מטרותעבור וצורך  כשיש בכך רק אורביה אוספת ומשתמשת במידע אישי

 

  אבטחת מידע, והם חייבים:פרטיות ותמוך באופן פעיל בתרבות של ציות לחוקי להעובדים מחויבים 

  אבטחת המידע;פרטיות ולוודא שחברי הצוות מודעים לחשיבות הציות לחוקי  

  אבטחת המידע;פרטיות ולוודא שחברי הצוות מבינים את תפקידם לגבי הציות לחוקי  

 קשורים למדיניות זו ושבמקרה של ספק  לוודא שחברי הצוות מבינים כיצד קווי מדיניות אחרים
  עליהם ליצור קשר עם המחלקה המשפטית.

  : -למידע נוסף, נא לעיין ב

  מדיניות גלובלית בנושא אבטחת מידע  

  . קשרים עם בעלי מניות5.7

  ניהול עסקי אחראי

חברה. אורביה מחויבת ל רוחשיםשמר ולחזק את האמון שבעלי המניות והמשקיעים לאורביה מעוניינת 
למסור בזמן מידע שלם ומהימן בקשר לביצועים הפיננסיים שלה. בנוסף, החברה דורשת שעובדיה יבטיחו, 

הנחיות לאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים והתבמסגרת אחריותם, שהרשומות הפיננסיות יהיו ב
בקרה פנימית, דהיינו להבטיח שהדוחות, המסרים והמסמכים הכפופים לבדיקה של  בנושאהחברה 

במסמכי תאגיד; עיוות או שינוי  במים. רישום כוזשלהרשויות המוסמכות יהיו אמיתיים, מדויקים ו
 ,יהבהקבועים במדיניות אור ושימוש בכספי או בנכסי החברה לצרכים השונים מאלהת רשומות עסקיו
  ת האיסור.אסורים בתכלי

את שווי ההשקעה באמצעות שימוש אחראי בנכסי הארגון   השביחלויה מחויבים לשמר  במנהלי ועובדי אור
וציות לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות חוקית ואתית בכל פעילות עסקית ובעסקאות שהם 

  מבצעים.



 

  

  . יושרה פיננסית6

  . הנהלת חשבונות וניהול רשומות6.1

יה בהל רשומות שלמות ומדויקות לגבי כל העסקאות הפיננסיות שלה. במיוחד, אוראורביה מחויבת לנ
  דורשת:

  את העסקאות והשימושים של אורביה  ונאמנהלנהל ספרים ורשומות המשקפים בצורה מדויקת
  פירוט סביר,תוך בנכסיה, 

 .לפתח ולנהל מערכת של בקרות חשבונאיות פנימיות כולל ביקורות תקופתיות  

 

  יושרה פיננסית

  יושרה פיננסית חייבת לשלוט בכל העסקות והרשומות הפיננסיות. עיקרון זה משתקף בעבודה היומיומית כאשר:

  .המידע הכלול ברשומות אורביה נכון, מדויק, מובן ומנוהל כיאות  
  .אורביה מנהלת רשומות נכונות ומדויקות בכל העסקאות הפיננסיות שלה  
 ללא היתר.   וזאת  למקום אחר  נם עוברים שינויים, אינם מושמדים או מועבריםרכוש החברה ורשומותיה אי  
  .נכסי אורביה נשמרים בצורה הולמת  

 

כדי לציית לחוקים המקומיים והבינלאומיים, חשוב מאוד שספרי אורביה ישקפו נאמנה את המהות 
החברה אוסרת על ביצוע . לפיכך, המקובליםים החשבונאיים נדרטהאמיתית של כל עסקה, בהתאם לסט

  עסקאות "מחוץ לספרים" או על קיום חשבונות סודיים.

  . מניפולציה או עיוות של מידע פיננסי6.2

עיוות דוחות כספיים אסורים בהחלט. הימנעות מחשיפה של טעויות ומניפולציה ברשומות חשבונאיות 
  .האיסוראסורה גם היא בתכלית העסקי בהנהלת החשבונות או בניהול 

 

  יושרה פיננסית

  לעולם לא:  תמיד: 

   לוודא שכל העסקאות, הנכסים והחבויות נרשמו
  בזמן ובצורה נכונה. 

   להשיג או להשתמש במשאבים הכספיים של החברה
  לשימוש אישי או להשגת רווח אישי. 

   לנהל רשומות לא פיננסיות באופן מדויק וקפדני
עוד סביבתי, רשומות  י(תיקים אישיים, ת

  וסטטיסטיקות בנושא בטיחות). 

   לנהל רשומות באופן המעוות את המהות האמיתית
  של עסקה. 

 

  . מידע פנים6.3

 תםאבאורביה,    כםעבודתאורביה מחויבת לקיומו של שוק הוגן לקניה ומכירה של מניות החברה. במהלך  
לקבל מידע לא פומבי אודות אורביה וחברות אחרות שעשוי להשפיע על החלטה אם לקנות, למכור   יםעשוי

או להחזיק במניות. החוק אוסר על כל העובדים למכור או לקנות מניות של אורביה או כל ני"ע אחר על 
חברות לם או אין זה חוקי או אתי למסור מידע כזה אודות אורביה ליחידיכן בסיס מידע פנים חסוי. כמו 

  כדי שיוכלו להרוויח מכך. ותאחר

  כמו כן אסור לעובדים לסחור במניות או בני"ע אחרים של לקוחות וספקים תוך שימוש במידע פנים.



 

  

  ידי אדם המחזיק במידע פנים הוא הפרה של החוקים לאיסור שימוש במידע פנים.-סחר במניות על

  ושימוש נאות בהם נכסיםעל . שמירה 7

  אי של נכסי אורביהניהול אחר

יר בכל הכל נכסי אורביה ישמשו לצרכים עסקיים ראויים בלבד. כל העובדים אחראים לשימוש הראוי והז
מניעת הפסדים, שימוש לא ראוי, גניבה, מניעת נזק או חבלה בהם. השימוש בנכסי החברה לנכסי אורביה ו

  במקרים חריגים בלבד. חוץ מאשרלתכליות אישיות אסור 

 

  כסי אורביה?מהם נ 

  אורביה מחזיקה בנכסים שונים, כולל כל הנכסים והאתרים המשמשים אותה לניהול עסקיה. דוגמאות:

  ;קרקע, מתקנים, רכבים, מבנים, ציוד וכלים  
  ;מחשבים שולחניים וניידים, טלפונים ניידים  
  .כרטיסי אשראי של החברה  

 

בחזקתם ינוצלו בצורה אחראית ובלעדית למילוי נכסים המוקצים במישרין לעובדים או המצויים 
  תפקידם באורביה. אי ציות להוראות סעיף זה ייחשב כהפרה של קוד האתיקה.

  . קיימות8

יחד באופן אחראי לשם בנייה של עולם בר  הפועלות )value chains(  אורביה מנהלת ותומכת בשרשרות ערך
ביצועיים עסקיים רווחיים לטווח ארוך, תוך  קיימא. האסטרטגיה העסקית של החברה נועדה להבטיח

פחות, לקדם פיתוח של מוצרים בטוחים ובעלי עם  ייעול השימוש במשאבי הטבע, מתוך רצון לעשות יותר  
  ערך, להשקיע בבני אדם ולפתח את הקהילות שבהן אורביה פועלת.

  . שאלות ותלונות בקשר להפרות של קוד האתיקה9

  רביהקידום תרבות של אתיקה באו 

 המפורטיםכל עובד שנודע לו או החושד בהפרה של קוד האתיקה מחויב לדווח על כך באופן מידי בערוצים  
  בסעיף זה.

דווחו יזכו לתגובה מהירה, מקצועית וחסויה. לצורך זה, נקבעו מספר מנגנוני תקשורת כדי ימקרים ש
  התנהגות בלתי הולמת בארגון.שהעובדים יוכלו לדווח על הפרות של קוד האתיקה או על 

  סטנדרטים אתיים גבוהים ביותר, בשקיפות וללא משוא פנים.ל בהתאמהל הטענות יחקרו כ

  החלופות הבאות מוצעות בתור ערוצים עיקריים לדיווח:

  בענייני אתיקה (מס' טלפון ואתר אינטרנט. ערוצים אלה זמינים באתר אורביה או ב התמיכהקו - 
orbia comm.unity.(  

 אתיקה וציות בכתובת:  לקתמחethics@orbia.com  

 יקורת פניםב לקתמח  

 משאבי אנוש לקתמח  

 מחלקה משפטית  

 המנהל שלך או מנהל אחר בו יש לך אמון  
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