
הקוד האתי

של החברה למשק וכלכלה 
של השלטון המקומי בע"מ

המצפן הארגוני שלנו



החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי רואה עצמה מחויבת להתנהגות 
ולנורמות אתיות גבוהות בכל תחומי פעילותה  וראויה  עסקית הוגנת, ערכית 

ובהתנהלותה מול כל מחזיקי העניין שלה. 

היושר  הטוב,  מהמוניטין  נבנות  העסקית  והצלחתה  החברה  של  עוצמתה 
עלינו  חובה  כן,  ועל  המקומיות  הרשויות   - לקוחותינו  לנו  שרוכשים  והאמון 
סוגיה  בכל  כבחמורה"  "קלה  ולנהוג  וראויה,  הוגנת  ערכית,  התנהגות  לאמץ 

אתית שעולה על הפרק. לצורך כך גיבשנו קוד אתי זה. 

מקור המונח אתיקה במילה היוונית "Ethos" - מנהג. לרוב נוהגים לפרש את 
המונח אתיקה כמוסר וכתורת המידות. אתיקה עוסקת בשאלה מהו המעשה 

הנכון שראוי לעשותו במסגרת ארגונית או מקצועית מוגדרת. 

הקוד האתי שלנו המובא בפניכם בחוברת זו, הינו אמצעי נוסף של החברה 
למען קידום תרבות ארגונית ערכית, המחזקת את החברה כגוף מקצועי ומוביל, 
היומיומית.  הפעילות  ובשגרת  העבודה  בתהליכי  ערכיו  את  להטמיע  השואף 
מטרתו לשמש כ"מצפן ארגוני" ערכי המתווה את הדרך של החברה, עובדיה 
ההתנהגות  כללי  שבהם  מצבים  עבור  הראוי  ההתנהגות  אופן  לגבי  ומנהליה 

אינם מוגדרים בהוראות הדין ובנהלים.

תהליך גיבוש הקוד האתי בוצע באופן מקיף ומשתף, כשעובדי החברה, הספקים 
והלקוחות נטלו בו חלק. זאת, מתוך תפיסה כי באמצעות שיתוף כל מחזיקי 
העניין של החברה בתהליך נוכל לגבש קוד אתי המשקף בצורה המיטבית את 

ממשקי הפעילות של החברה עמם ולסייע ביצירת שפה משותפת בין כולם. 

ואחד  אחת  כל  ועל  בחברה  האתי  הקוד  להטמעת  רבה  חשיבות  רואים  אנו 
מאתנו, עובדים ומנהלים, מוטלת האחריות לאמץ, להפנים וליישם את הקוד 

האתי, לצורך בניית האמון ולהמשך הצלחת החברה.

חיים ביבס 
יו״ר הדירקטוריון

רם סידיס
מנכ״ל

עובדים ומנהלים יקרים

בברכה, 



המצפן הארגוני שלנו

3



אודות החברה 
למשק וכלכלה 

של השלטון 
המקומי בע"מ

משכ"ל - החברה למשק וכלכלה 
של השלטון המקומי בע"מ, הנה 

חברה פרטית בבעלות כלל הרשויות 
המקומיות והיא נשלטת על ידי מרכז 

השלטון המקומי ומרכז המועצות 
 האזוריות. החברה הוקמה בשנת

 1974, במטרה לספק פתרונות 
מערכתיים נגישים למגוון רחב של 
שירותים הנדרשים על ידי רשויות 

מקומיות, תוך ניצול יתרון הגודל 
 הגלום בפעילותן המשותפת של 

כלל הרשויות המקומיות, בתחומי 
העשייה הכלכלית המוניציפלית.

פעילות החברה מתנהלת באמצעות 
פרסום מכרזי מסגרת פומביים 

המאושרים על ידי משרד הפנים 
בטרם פרסומם, בתחומי הבינוי, 

התשתיות, האחזקה, מיקור חוץ, 
רכש, ביטוח, איכות הסביבה ועוד, 

כאשר הרשויות המקומיות, מזמינות 
מהזוכים במכרזים שפרסמה החברה 
עבודות, טובין או שירותים לצורכיהן. 
לאחר שלב פרסום המכרז, מעניקה 

החברה לרשויות המקומיות סל 
שירותים רחב וייחודי הכולל בין  

היתר שירותי ניהול ופיקוח.
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עקרונות הקוד 
האתי וגבולותיו

הקוד האתי של משכ"ל מסייע 
ביצירת תרבות ארגונית ערכית 

אחידה המשתקפת בפועלנו, מעשינו 
והתנהלותנו היומיומית בחברה. 

הקוד נועד להנחות את כל העובדים 
והמנהלים לגבי אופן ההתנהגות 

הראוי בחברה כלפי מחזיקי העניין 
הפנימיים שלה )עובדים ומנהלים( 

וכלפי מחזיקי העניין החיצוניים 
)לקוחות, ספקים, קבלנים, יועצים, 

רגולטורים ומשרדי ממשלה, מתחרים, 
קהילה, סביבה ועוד(. 

החברה פועלת כלפי מחזיקי העניין 
שלה על פי שלושה עקרונות מרכזיים:

אמינות ויושרה 
אנו מחויבים לפעול על פי אמות 

מידה ערכיות כאשר העיקרון המנחה 
אותנו הינו "פינו וליבנו שווים". 

שקיפות
אנו פועלים בשקיפות בפעילותנו 

ובממשקי העבודה מול מחזיקי 
העניין, תחת מגבלות צנעת 

הפרט ובהתאם לצרכים העסקיים 
והניהוליים שלנו. לשם כך גיבשה 

החברה נהלים סדורים וברורים 
המכתיבים את האופן הראוי 

להתנהלות בתהליכי העבודה, 
בפרסום המידע ללקוחות החברה, 

לספקים ועוד.

העדר משוא פנים
אנו מעניקים יחס ושירות איכותי, 

ענייני ומקצועי ומקפידים לבצע את 
תפקידנו ללא אפליה מטעמי דת, 

לאום, נטייה מינית, זהות מגדרית, גיל, 
השקפה פוליטית, מוגבלות או 

כל מאפיין אחר. 



המצפן הארגוני שלנו

שקיפות

העדראמינות ויושרה
משוא פנים

7



תוכן הקוד
קוד זה חל על כל העובדים 

והמנהלים של משכ"ל והחברות 
הבנות, ואנו מחויבים לפעול על פי 

הקוד ולדווח על כל מצב העלול 
לעמוד בסתירה לתכניו. 

אין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות 
כל דין והנהלים החלים על החברה 

ועובדיה וכן מכללי האתיקה 
המקצועיים המיוחדים החלים על 

בעלי תפקידים בחברה. הקפדה על 
קיום הוראות הדין מהווה חלק בלתי 
נפרד מהקוד האתי, ובכל מקרה של 
סתירה בין הוראות הדין לקוד האתי 

יגברו הוראות הדין.

* קוד זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות 
בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
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עובדים 
ומנהלים

לקוחות

שותפים 
לעשייה

מתחרים בעלי מניות

סביבה 
וקהילה

רגולציה
ומשרדי ממשלה
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עובדים ומנהלים במשכ"ל

החברה רואה בעובדיה ובמנהליה 
הון אנושי איכותי המהווה את מקור 

עוצמתה המקצועי והערכי. 

פועלים במקצועיות מרבית

במהלך השנים צברנו ניסיון רב ערך 
בתחום המכרזים עבור הרשויות 
המקומיות ואנו ממשיכים ללמוד, 
להפיק לקחים ולהטמיע שיפורים 
וחידושים במכרזים חדשים שאנו 
מפרסמים, במטרה לעמוד ביעדי 

החברה ולהשיג שיפור מתמיד. 
לצורך כך, אנו מחויבים לקחת 
אחריות על פעולותינו, לבצע 

תהליכי למידה ולהפיק את המיטב 
מתהליכים אלו באופן המסייע 

לצמיחת החברה. 

אנו מעודדים תקשורת פתוחה 
ושיתוף הידע בין התחומים ברמה 

הפנים ארגונית, מתוך מטרה לשפר 
את יעילות ואיכות השירות המוענק 
ללקוחותינו. מלבד זאת, אנו רואים 
חשיבות רבה  בעבודת צוות, שיתוף 

פעולה, סינרגיה והפרייה הדדית בחברה, 
כדרך לשיפור היעילות הארגונית.  

כחלק מקידום והטמעת חדשנות 

בחברה אנו מעודדים את עובדינו 
 לחשיבה, יוזמה ויצירתיות. 

זאת, באמצעות פיתוח מוצרים 
חדשים ואמצעים טכנולוגיים שיסייעו 

בייעול תהליכים, שיפור השירותים 
ושיטות העבודה.

בפעילותנו השוטפת אנו מקפידים 
לעבוד על פי תהליכי עבודה 

מסודרים ושלמים בהתאם לשיקולים 
מקצועיים בלבד.

נמנעים מניגוד עניינים 
וטובות הנאה

מהו ניגוד עניינים ?
 ניגוד עניינים הינו מצב שבו 

 קיימת סתירה ולו למראית עין, 
בין האינטרסים של החברה לבין 

 טובתו האישית או המוסדית 
של גורם אחר )עובדים, לקוחות, 

 ספקים, קבלנים וכיו"ב(, 
 העלולה להשפיע על שיקול 

הדעת המקצועי והענייני. 

אנו פועלים לטובת החברה בלבד, 
לפיכך אנו נמנעים ממצבים או מעשים 

שבהם קיים חשש לניגוד עניינים בין 
טובתנו האישית לבין טובת החברה וכן 
נמנעים מניצול הזדמנויות עבור עצמנו 
או הקרובים לנו, על ידי שימוש במידע 
של החברה או ניצול מעמדנו בחברה 

לצרכים אישיים. 

אנו מקפידים לפעול על פי הנהלים 
וההנחיות של החברה בכל הנוגע 

לשמירה על טוהר המידות על מנת 
למנוע מצב של מחויבות שאינה ראויה, 

אשר עלולה להשפיע ולו למראית עין 
על תהליכי קבלת ההחלטות. 

בכל מקרה או חשש למצב של ניגוד 
עניינים )לרבות, קרבה אישית עם 

יועצים, ספקים ו/או גורמים ברשות 
המקומית ועוד(, נדווח לממונים ונפעל 

בהתאם לנהלים ולהנחיותיהם.
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 דוגמאות למצבים בהם עלול
 להיווצר ניגוד עניינים:

השתתפות עובד חברה באירוע 	 
 פרטי של יועצים/ספקים/

זכיינים של החברה;
הזמנת יועצים/ספקים/זכיינים 	 

לאירוע פרטי של עובד חברה;
ניצול הטבות העומדות לזכות 	 

החברה  לטובת מטרות אישיות, 
כגון, קבלת הנחה או זכות לרכישה 

עתידית או כל זכות אחרת, אשר 
נובעות מקשרים עסקיים במסגרת 

עבודתנו בחברה;
 קיום שיחה בין עובד חברה 	 

לבין משתתף במכרז שהתפרסם, 
בנוגע למכרז שטרם פורסמו שמות 

הזוכים במסגרתו;
פגישה עם ספק/זכיין בבית קפה, 	 

מסעדה, מלון וכיו"ב ותשלום 
החשבון של עובד חברה על ידי 

הספק/הזכיין;
שימוש במידע ו/או בתפקידו 	 

ומעמדו של העובד לקידום מטרות 
אישיות, כגון קבלת מתנות, הנחות 

חריגות, מענקים, הלוואות, זירוז 
הליכים וטובות הנאה אחרות וכיו"ב 

מקבלנים /ספקים /רשויות. 
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שומרים על ייצוגיות 
ונראות ציבורית

משכ"ל רואה בכל עובדיה שגרירים 
שלה אל מול לקוחותיה ואל מול 

הציבור בכללותו. על העובדים לפעול 
בייצוגיות ובדרך ההולמת את תפקידם 

ומעמדם בחברה.

אנו מחויבים להופיע לעבודה בלבוש 
ההולם את תפקידנו ומעמדנו ותואם 

את הנחיות קוד הלבוש. 

אנו מחויבים לשמור על הנראות 
הציבורית המקצועית ולגלות 

אחריות למילים ולמעשים )בכתב 
ובעל פה( המתפרסמים בציבור 
באופן הולם המייצג בכבוד את 

החברה ועובדיה. 
הכלל המנחה אותנו הוא "כשיש 

ספק - אין ספק".

ישראל הינה מדינה דמוקרטית ולכל 
אזרח זכות לדעה פוליטית. עם 

זאת ולאור אופייה המעין ציבורי של 
החברה, על כל העובדים חל איסור 

לעסוק בפעילות מפלגתית פוליטית 
לרבות במרחב המקוון.

מטפחים סביבת עבודה 
מכבדת ובטוחה

החברה מעודדת סביבת עבודה 
מכבדת, נעימה ובטוחה ופועלת 

ליצירת תרבות ארגונית המקדמת 
תרבות דיון, שיח "בגובה העיניים" 

והתייחסות ראויה לכל עובדי החברה 
)עמיתים לעבודה, מנהלים, לרבות 

עובדי כ"א/קבלן(, וכן למחזיקי העניין 
החיצוניים שלה. 

החברה פועלת להבטחת בטיחות 
ובריאות עובדיה, בין היתר, באמצעות 
עמידה בתקנים מובילים בתחום וביצוע 

הדרכות המסייעות בהגברת מודעות 
העובדים לנושא. יתר על כן, אנו 

מחויבים לפעול על פי כללי הבטיחות 
והגהות בעבודה ובדרכים ולבצע 
את עבודתנו באחריות ובזהירות 

הנדרשת.

מדווחים בשקיפות 

אנו מאמצים את השקיפות כערך 
חשוב בהתנהלותנו הכלכלית, העסקית 
והחברתית. על כן אנו מקפידים לנהוג 
בשקיפות בפעילותנו, בפרסום מידע 
ובממשקי העבודה שלנו מול מחזיקי 

העניין של החברה, תחת מגבלות 
צנעת הפרט ובהתאם לצרכים 

העסקיים והניהוליים. 

אנו מחויבים לדווח לגורמים 
הרלוונטיים באופן מדויק, אמין, 

מלא ובמועד שנקבע לכך, כפי שאנו 
נדרשים בתקנות ובחוקים הרלוונטיים. 

בהתנהלותנו, אנו מקפידים על גילוי 
נאות ודיווח בזמן אמת, ככל הנדרש, 
לממונה הישיר או לגורמים אחראיים 

בחברה, על חריגות או על בעיות 
הנוגעות לסוגיות אתיות או על ניגוד 

עניינים או על פגיעה בטוהר המידות, 
הנוגעים לתחומי פעילותנו ובפרט בכל 

הנוגע למכרזי החברה. 
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שומרים על סודיות המידע, הקניין 
הרוחני ונכסי החברה

מהו קניין רוחני ?
זכויות הקשורות בטובין ובמשאבים 

שאינם מוחשיים. לדוגמא: כלים, 
מידע, רעיונות ויוזמות, עיצובים, 

תהליכי עבודה, אסטרטגיות, 
הצעות מחיר ועוד.

כעובדי חברה אנו חשופים למידע 
רגיש פנימי וחיצוני. בנוסף להשקעת 
החברה במערכות המידע כדי לשפר 
את יכולת השליטה, הניהול ושימור 

המידע והידע המקצועי, אנו מקפידים 
לעשות שימוש ראוי במידע ובקניין 

הרוחני של החברה, המגיע אלינו 
במסגרת תפקידנו ונמנעים מלחשוף 

מידע אודות החברה, פעילותה, 
פרטיות לקוחותיה ועובדיה או לעשות 
שימוש בחומר/מידע למטרות אחרות 

מלבד לצרכים שלהם נועד.

אנו שומרים על נכסי החברה 
ומשאביה ומקפידים להשתמש בהם 

באופן אחראי, יעיל ומקצועי ובהתאם 
להנחיות המקובלות בחברה. 
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 דוגמאות להתנהגויות 
 לא מקובלות על רקע 

אפליה / הטרדה:

התנהגות אגרסיבית ופוגענית 
חוזרת   ונשנית כלפי עובד, 

עמית או גורם אחר,  אשר באה 
לידי ביטוי באופן מילולי או לא 

מילולי )במעשה, בדיבור או 
בכתב(, על ידי השפלה, התנכלות 

או מתן יחס מזלזל  באופן חוזר 
ונשנה אשר עלולה לפגוע  באדם, 

בכבודו או בשלמותו הגופנית 
או הנפשית.

התייחסות )גם אם חד פעמית( 	 
מבזה או משפילה המופנית 

לאדם ביחס למראה, למינו או 
למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

התייחסות לשיקולים לא 	 
ענייניים   ומקצועיים בתהליכי 
גיוס, קידום והערכה, כגון: גיל, 

מוצא, מצב משפחתי וכיו"ב.

מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות על 
רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, 
בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין 

המינים. החברה מחויבת ליצירת 
סביבת עבודה נקייה מהטרדה 

מינית ומהתנכלות ולקידום סביבת 
עבודה שבה מתקיימים יחסי 

כבוד הדדי, הגינות ושוויון   כלפי 
כל העובדים, היועצים והלקוחות.   

החברה רואה אפוא בחומרה 
רבה כל התנהגות של הטרדה 
מינית והתנכלות על רקע מיני 

והיא תעשה כל שביכולתה למנוע 
התנהגות זו ולטפל במלוא הרצינות 

 והחומרה בהתנהגות פסולה זו. 

בכל מקרה של חשד להטרדה 
מינית כנגד עובד/ת יש לפנות 
 לאחראית על מניעת הטרדה 

מינית בחברה.

מאמינים בשוויון הזדמנויות 
ואי אפליה

אנו פועלים לקידום סביבת עבודה 
מכילה ותומכת המותאמת לצרכים 

השונים ואשר מאפשרת ריבוי דעות, 
השקפות ותפיסות. 

אנו נוהגים בכל עובד בהוגנות ובאופן 
מקצועי ומעניקים לעובדים הזדמנות 

שווה למצות את מלוא הפוטנציאל 
המקצועי והאישי שלהם, תוך בחינת 
אפשרויות ניוד וקידום בין תפקידים 

על בסיס שיקולים עניינים ומקצועיים 
ובהתאם לצורכי העבודה.

החברה מתנגדת לכל סוג של אפליה, 
הטרדה או התעמרות במקום 

העבודה. אנו נמנעים מאפליה מכל 
סוג שהוא, לרבות על בסיס דת ולאום, 

מוגבלות, גיל, זהות מגדרית, נטייה 
מינית, מצב משפחתי ועוד. 
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מנהלי משכ"ל

כמנהלים בחברה, אנו מכירים 
באחריות ובמחויבויות הנוספות 

החלות עלינו מכוח תפקידנו ובהתאם 
לכך אנו מחויבים:

לפעול בהתאם לקוד אתי זה 
ולהטמיעו בקרב כלל עובדי החברה.

ליצור סביבת עבודה נעימה ומכבדת 
ולפעול על פי הערכים, העקרונות 

והנהלים של החברה בהתייחס 
להיבטים כגון: זכויות עובדים, שוויון 

הזדמנויות, קידום ופיתוח עובדים, 
דאגה לרווחת עובדים, לבטיחותם ועוד. 

להוות לעובדינו דוגמה אישית 
חיובית בתוך החברה ומחוצה לה 

ולהניע את עובדינו לביצוע עבודתם 
באופן אמין, ענייני ומהיר.

לקדם מדיניות של "דלת פתוחה" 
המאפשרת דיאלוג ושיח שוטף 

בינינו לבין עובדינו, המסייעת בהבנת 
הצרכים והציפיות שלהם. 

לקוחות החברה

אנו פועלים באופן מתמיד לשיפור 
ממשקי העבודה עם לקוחותינו, בין 
היתר באמצעות פיתוח כלים לשיפור 

חווית השירות, יצירת מעטפת ארגונית 
שתאפשר שיתוף פעולה, סטנדרט 

שירות גבוה, נגישות, זמינות ושיתוף 
ידע בין התחומים. 

אנו מחויבים להעניק לכל לקוח את 
רמת השירות המיטבית ללא אפליה לגבי 

מיקום הרשות, גודלה, חוסנה הפיננסי 
וכיו"ב, תוך הקפדה על זיהוי ואפיון 
צרכיו הייחודיים, יצירת ערך ללקוח 
ומתן מענה מהיר, מקצועי ואיכותי.

אנו מקפידים למסור ללקוחותינו 
מידע רלוונטי לעבודה המשותפת 

באופן אמין ומדויק, ונמנעים 
ממצבים של הטעיה מכוונות על ידי 

אמירות כוזבות והבטחות שווא.

אנו פועלים לקידום ועידוד החדשנות 
והדיגיטציה ברשויות המקומיות 

באמצעות שילוב טכנולוגיות במכרזי 
החברה ובשירותים אותם אנו 

מספקים, ועוסקים בלמידה ובאיתור 
מתמיד של מערכות תומכות 
הרלוונטיות לעולם המוניציפלי.
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שותפים לעשייה 
)קבלנים, מפקחים, ספקים, 

זכיינים ויועצים(

לחברה קיימים ממשקי פעילות רבים עם 
שותפים לעשייה המתנהלים תוך שיתוף 

פעולה, שקיפות ותקשורת שוטפת. 

ככלל, החברה מנהלת את 
ההתקשרויות עם שותפיה באופן 
מקצועי, תוך הקפדה על בהירות 

במכרזים ובחוזים, ניהול משא ומתן 
הוגן, עמידה בהתחייבויות והסכמים, 

העברת תשלום במועד שנקבע, 
בחירה על פי מדדים ענייניים ומניעת 
התערבות גורמים חיצוניים, הימנעות 

ממתן עדיפות על בסיס העדפות 
אישיות ועוד. 

החברה שואפת לייצר את 
האיזון הראוי בין צרכי הלקוחות, 

צרכי הספקים / זכיינים וצרכי 
החברה ומקפידה לפעול בענווה 

בהתקשרויותיה מתוך הוגנות ויושרה. 

משרדי ממשלה 
וגופים רגולטוריים

החברה רואה את עצמה מחויבת 
לפעול בהתאם לנורמות ולסטנדרטים 

המחמירים החלים על גופים  ציבוריים. 
בכל היבטי העשייה, פועלת החברה 

בכפוף להוראות הדין ולהנחיות 
המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים. 

אנו פועלים להטמעת ההוראות 
והנהלים ועדכונם בהתאם להנחיות 

הרגולציה, תוך הקפדה על ביצוע 
התאמות בתהליכי העבודה השוטפים 

לרבות עדכון חוזים, הפצת מידע, 
הנחיית קבלנים ומעקב אחר ביצוע 

ההנחיות. 

אנו מנהלים קשר רציף עם גופים 
רגולטוריים וגורמים במשרדי 

הממשלה השונים, תוך קידום שיתוף 
הפעולה והדיאלוג המקצועי עמם.

אנו מכבדים את הקניין הרוחני של 
ספקינו ולכן לא נעשה בו שימוש 

שלא בהרשאתם.

אנו מצפים משותפנו לדרך, 
היועצים החיצוניים והמפקחים, 

להכיר את הקוד האתי של 
החברה ולפעול באמות מידה 

נאותות התואמות את ערכינו כפי 
שמוצגים בקוד זה, לרבות בהתייחס 

למחויבותם ליצירת סביבת עבודה 
בטוחה ובריאה לעובדיהם.
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בעלי מניות

בעלי המניות של החברה הם מרכז 
השלטון המקומי ומרכז המועצות 

האזוריות, שהן עמותות שכל חבריהן 
הם ראשי רשויות, וכן הרשויות 

המקומיות עצמן. 

אנו מחויבים לפעול לטובת החברה, 
באחריותיות ובזהירות הנדרשת 

ולקדם את מטרותיה בכל הזדמנות 
הנגלית לנו.

אנו מחויבים לייצר ערך מוסף 
לבעלי המניות, תוך ניהול הסיכונים 

וההזדמנויות וביצוע בקרות שוטפות 
על פעילותנו. 

אנו מציבים סטנדרטים גבוהים 
בפעילותנו העסקית, לרבות בשירותים 

ובמוצרים של החברה, לצורך שיפור 
יעילותה, עמידה ביעדיה, וקידומה.
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מתחרים

אנו מכבדים את מתחרינו ופועלים 
לשמירת תחרות הוגנת באמצעות 

התמקדות ביתרונותינו. 

אנו משיגים מידע עסקי בדרכים 
ראויות והוגנות, תוך הימנעות 

מאיסוף מידע באמצעים לא חוקיים 
או בלתי מוסריים. 

אנו מנהלים את פעילותנו בכפוף 
להנחיות החברה בנושא תחרות, 

בהתאם לחוקים ולדרישות 
הרגולציה. במידה ונעמוד בפני מצב 

שעלול להיות בעייתי בהיבט של 
תחרות הוגנת, נפנה אל הגורמים 

הרלוונטיים בחברה לצורך היוועצות.  

סביבה וקהילה

אנו מכירים בחשיבות איכות הסביבה 
ופועלים לקידום האינטרס הציבורי 
של הדור הנוכחי והדורות הבאים, 
תוך שימוש מושכל במשאבים וגילוי 

אחריות ציבורית. 

אנו שואפים לצמצם את ההשפעות 
השליליות על הסביבה, העלולות 
לנבוע מהשירותים הניתנים על ידי 
החברה ולהעצים את פעילויותיה 

למען הסביבה והקיימות. בהתאם לכך, 
אנו פועלים לחיזוק המודעות לאיכות 

הסביבה בקרב עובדים, קבלנים, 
ספקים ומחזיקי עניין נוספים, תוך 

עמידה ואכיפה של הדרישות, החוקים, 
התקנות והצווים העוסקים באיכות 
הסביבה. בנוסף, אנו משלבים את 

החזון הסביבתי של החברה ומטמיעים 
במידת האפשר שיקולים סביבתיים 

בכל מכרזי החברה. 

אנו רואים בתרומה לקהילה ערך 
אישי וחברתי. לפיכך, אנו שואפים 
לסייע לקהילה בישראל, בין היתר, 

באמצעות מעורבותם והתנדבותם של 
עובדינו בקהילה.
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ערוצי פנייה זמינים

לצורך דיווח או הפניית סוגיות 
אתית המתעוררות בעבודה 

השוטפת, אנו מעמידים לרשות 
עובדינו את ערוצי הפנייה הבאים: 

1. הנהלה בכירה

2. ממונה ישיר

3. ועדת אתיקה

4. ממונה אתיקה

5. תיבת פניות אנונימית

ערוצי פנייה ודיווח

אנו רואים חשיבות בהטמעת הקוד 
האתי של החברה ובפיתוח מנגנוני 
אתיקה, אשר יקדמו את התרבות 

הארגונית הערכית של החברה.

אנו מעודדים את עובדי החברה 
להפנות לתשומת ליבנו סוגיות, 

הצעות, שאלות וחששות הנוגעים 
להיבטים אתיים. בכל מצב שבו 

מתעורר חשש או חשד להתנהגות 
העומדת בסתירה עם הערכים 

והנהלים של החברה או עם דרישות 
הדין או עם העקרונות הנכללים 
בקוד אתי זה, יש לדווח על כך 

באופן מידי באמצעות אחד מערוצי 
הפנייה העומדים לרשות העובדים.  

החברה מתחייבת לפעול באחריות 
ובהוגנות כלפי עובדים הפונים 
בנושאים אתיים, תוך הקפדה 

למתן מענה הולם ומספק. עובדים 
המדווחים בתום לב ובכנות על 

הפרות אתיות לא יהיו כפופים לכל 
צורה של דין משמעתי בגין הדיווח. 
דיווחים על הפרות אתיות הסותרות 

את הקוד האתי של החברה 
יטופלו באופן מידי על ידי צעדים 

משמעתיים ו/או הליכים משפטיים.

הלכה למעשה

אנו נתקלים בדילמות אתיות באופן 
שוטף במהלך התנהלותנו היומיומית. 

דילמות אתיות מתעוררות כאשר ישנה 
התנגשות בין ערכים, עקרונות או נורמות 
התנהגות מקובלות שאין לגביהם מענה 

בחוק, ברגולציה או בנהלי החברה. 
במקרים אלו, שבהם אין הכרעה חד 
משמעית לגבי דרך הפעולה הרצויה 

והראויה, אנו ממליצים להשתמש 
"במבחני אתיקה" עצמיים הבאים:

מבחן הערכים
האם ההחלטה שקיבלתי תואמת את  

הערכים של החברה והקוד האתי שלה ? 

מבחן המראה
האם ההחלטה שקיבלתי עומדת 

בסתירה לערכים שלי ? האם אוכל 
להתבונן על עצמי במראה ולעמוד 

בגאווה מאחורי המעשה ? 

מבחן הפרסום
אם המקרה יפורסם ברבים ואקרא אותו 

בפורטל הארגוני, באתרי החדשות או 
ברשתות החברתיות, מה יהיו תחושותיי ?

מבחן הכרית
האם אצליח לישון טוב בלילה לאחר 

ההחלטה שקיבלתי ?
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