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  הקיתא דוק

 
  ונלש ל"כנמהמ רסמ

 

 םיקוחה םויק ,רתויב רימחמה הקיתאה טרדנטס לע הרימש ךות תיקסע תולהנתהל תביוחמ היברוא
 היברואש לככ .הקיתאו תויצ לש תוצלמומה תוימואלניבה הדובעה תוטישב הדימעו םילחה םיימוקמה
 תחקל ,ןוויג לבקל - ונלש הבילה יכרעו - םלועה לכב םייחה תא רפשל  ונלש הרטמה ,חומצל הכישממ
 שי ;תימלוע הליהקמ קלח ונחנא .לבקנש הטלחה לכב ונתוא תוחנהל םירומא - ץימא תויהלו תוירחא
   .הקיתאה תונורקע יפל לועפל ,םלועה יפלכו תלוזה יפלכ ,תוירחא ונל

 טרדנטסב הדימעל ונלש םיכרדה תפמ אוה .וב םינימאמ ונאש המ תא קר גציימ אל ונלש הקיתאה דוק
  .ךוראה חווטב החלצהל ונלש דוסיה אוהו ,ונמצעל ונעבק ונאש רימחמה יתאה

 ,רוטקריד לכ .םילעופ ונא הבש הנידמ לכבו ,היברוא לש םיגתומהו םיקסעה לכ לע לח  הקיתאה דוק
 ודמעי תויקסעה תוטלחההש אדוול יארחא היברוא לש קפסו ינמז דבוע ,ןלבק ,דבוע ,דיקפת לעב
 השועש וא ,היברואב דבועש ימ לכ ,ןכל .תוניצרב תויצה אשונ תא םיחקול ונחנא . הקיתאה דוקב
 םהילע ךמתסהל ,םירושקה תוינידמה יפיעס תאו  הקיתאה דוק תא אורקל רומא ,ונמעטמ םיקסע
  .םתוא םייקלו

 רבדב ונחבה םא ,אטבתהלו תולאש לואשל :הז ללכב .תיתא תוברת םדקל יארחא ונתאמ דחא לכ
 תעינמו החותפ תלד לש הפיקמ תוינידמ ונל שי .ונלש  הקיתאה דוק םע דחא הנקב הלוע אלש המ
  .בל םותב תוששח תולעהלו חוודל לכוי דחא לכש חיטבהל הדעונש ,תויולכנתה

 רבח ,שונא יבאשמ תווצמ גיצנ ,להנמ םע ששח לכ קולחל חוטב שיגרי ונתאמ דחא לכש יל בושח
 עויסה וק ךרד תורישי וא ,ןומא םינתונ ונא ובש ,תויצהו הקיתאה תווצב וא תיטפשמה הקלחמב
 .םכב ךומתל ודעונ הלאה םיצורעה .הקיתא יאשונל

 לע דומעל םיבייח ונא לבא .תוליהקהו םידבועה ,תוחוקלה ,םיפתושה ,םיעיקשמה ןומאל םיכוז ונחנא
 םכלש תלוכיה לע ךמוס ינא .ונלש ןיטינומב עוגפל ידכ הקיתאה יללכ לש תחא הרפהב יד .רמשמה
   . הקיתאה דוקלו היברוא לש םיכרעל ונלש תוביוחמה תא םייקל

 'גאוודרהב רימס

  יללכ להנמ
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 המדקה
 .םלועה לכב היקסעב םשייל הצור היברואש הרשויה תאו תיעוצקמה חורה תא אטבמ  הקיתאה דוק

 הדובעה חוכ לע ,היברוא לש םידבועה לכ לע םילחה תוינידמו םיבייחמ תונורקע לש הרוש הסכמ אוה
 וא תויקסע תוצובק לע .היברוא לש המעטמ םילעופש םימרוגה ראש לעו היקפס לע ,הלש ימלועה
 לש תונושה תונבה תורבחב תמשוימש תמייקה תוינידמה .הנוש תוינידמ לוחל היושע םינוש םירוזא
 ,ןכדועי דוקה .הז דוק וא תידיגאתה תוינידמה ןיבל הניב הריתס ןיא דוע לכ ,ףקותב ראשית היברוא
 .ךרוצה יפל ומסרופי וינוקיתו

 הרושקה תוינידמה תאו הז דוקב תוראותמה תויחנהה תא םייקלו דומלל םיכירצ היברוא ידבוע לכ
 יכילהל וא תילילפ וא תיחרזא העיבתל ליבוהל לולע רבדה ,תרחא .םילחה םיקוחה לכל תייצלו ןהילא
 .הזוח םויס וא ןירוטיפ תוברל ,תעמשמ

 ונלש םיכרעהו הרטמה

 הרטמה
 .תוקקוש םירעהו םרוז עדימה ,חרופ רבדמה :םויה םייקל םייעיסמ ונחנאש םירבדה לע ובשחת

 תבכרומהו הלודגה הנוכמה תא םיעינמ ונחנא .המידק םירבד םיעינמ ונחנא ,ונלש היישעה תבילב
 .תיתועמשמ תוחפ אל איה ,חטשה ינפ לע ןיעל תיארנ דימת אל ונלש השקה הדובעה םא םג .תאזה
 .םייחה טטר תא םלועל קינעמ םיעלקה ירוחאמ םישוע ונחנאש םסקה

 רגתאנ םא .המידק ונלש םלועה תא ףוחדלו רוזעל ידכ דחיב דובענ ונלוכ םא גישהל רשפא המ וניימד
  .םישנא רתויל םיעיגמ םלועה יבאשמוב ןפואה תא ףרה אלל

 ?המלו םישענ םירבדה ךיא  לאשנ .םישנא רתויל םיעיגמ םלועה יבאשמ וב ןפואה תא ףרה אלל רגתאנ םא
 .רתוי אירב וא רתוי חוטב ,רתוי ריהמ ,רתוי םכח ,רתוי לק היהיש המ רחא שפחנ

 .רתוי בוט דקפתל םלועל םורגל םילוכי ונחנא

 םינימאמ ונחנאש םושמ ,גשגשמו ינויח םלוע רוציל ונחוכב .חתפתהל םישנאל רוזעל םילגוסמ ונחנא
 .םלועה לכב םייחה תא םדקל ונלש החטבהב

 םיכרע
  ןוויגה תוכזב
 תוכזב רתוי םיקזח ונחנא .תונמדזה שי רגתא לכב .דבכמ סחיל היואר הליהק לכ .בושח לוק לכ
  .היתפמא תועצמאב ודחואש ,תונושה טבמה תודוקנ

 תוירחא וחק
 ילבמ ,תוירחא לש רתויב ההובגה המרב םיאשונכ ונמצע תא םיאור ונא .תוכלשה שי ונלש םישעמל
 .םלועה לעו ונלש תוחוקלה לע ,הלא לע הלא ונל שיש העפשהה תא עגרל חוכשל

 םיצימא ויה
 הפיאשו תונרקס ךותמ המידק עונל ונילע ,עדונ אלה לא םדקתהל ידכ .ונתוא רוצעל לוכי אל דחפה
 .רתוי בוט םלוע רוציל

 



 

 

Page 3 of 25 

 

 ונלש  הקיתאה דוקל המדקה .1

  ףקיה 1.1

 הז ללכב ,)םלועב הלש תב הרבח לכ לש וא( היברוא לש ימלועה הדובעה חוכ לע לח  הקיתאה דוק
 םילעופש םייקסעה םיפתושהו הרבחה ןוירוטקריד ,םינלבק וא תיקלחו האלמ הרשמב םידבוע
 ינוציח םרוג לכו ונלש םינלבקהו ,םיצעויה ,םינכוסה ,םיציפמה ,םיקפסה תוברל ,הרבחה לש המעטמ
 .רחא

 היברוא לש  הקיתאה דוקב שמתשהל ךיא .1.2
 םיגהנמ ,םיקוח ןהמ תחא לכלש ,תוצרא 100-מ רתויב תלעופה ,תילבולג הרבח איה היברוא
 תונורקע תאו םייקיתאה םיטרדנטסה תא רידגמה ךמסמה אוה ונלש  הקיתאה דוק .הלשמ תויוברתו

 .הלועפ יכרד םיננכתמו ,םוי ידמ תוטלחה םילבקמ ונאשכ ,ונלוכ לש תולהנתהה תא םיחנמש הבילה
 תפתושמה הרטמה תא םימישגמו הבילה יכרע תא םימייקמ ונלוכ ויפלש ,דחאמ טרדנטסב רבודמ
 תויקסע תוטלחה תלבקב הנווכה ןתונו תויפיצ רידגמ דוקה .םלועה לכב םייחה תא רפשל ,ונלש
  .ונמעטמ וא ונתא םידבועש םיינוציח םימרוג לשו ונלש ימלועה הדובעה חוכ לש תוגהנתהלו

 תא ןויעב וארקי הידבועש הפצמ היברוא .םתרפה הקידצמ הניא םיללכה לש הנבה יא וא הרכה יא
  .וב רומאה לכ תא וריכיו  הקיתאה דוק

 תיתא הטלחה לבקל

 הקיתאה אשונב םכל ונמדזיש תולאשה לכ תא תוסכל וא תופצל לגוסמ וניא  הקיתאה דוק
 חיטבהל ידכ ,תואבה תולאשה תא םכמצע תא ולאש ,השק הטלחה לבקל ךירצשכ .תיקסעה
 :תיתאהו הנוכנה הלועפה ךרדב הריחב

 ?היברוא לש תוינידמהו  הקיתאה דוק םע דחא הנקב הלוע איה םאה •
 ?תיקוח איה םאה •
 ?היברוא לש םיכרעה םע דחא הנקב הלוע איה םאה •
 ?תיבמופ היהת הלועפה וא הטלחהה םא חונ יל היהי םאה •
 ?הז תא יל ושעיש הצור יתייה םאה •
 ?היברוא לש תוינמה ילעבו יידבוע ,ייתימע ,יתחפשמ ינב ידי-לע יבויח ןפואב וספתיי תולועפה םאה  •

 .וכישמתש ינפל ףסונ ץועיי לבק ,הלא תולאשמ רתוי וא תחאל  "אל" איה הבושתה םא

 

 לוק תעמשהו הנוכנ תוגהנתה  .1.3
 םאתהב ,רתויב םירימחמה םייתאה םיטרדנטסה יפל ולהנתי היברוא לש הדובעה חוכב םירבחה לכ
 חווטב ונתחלצהל ינויח רבדה .םילחה תונקתהו םיקוחה ,תוינידמה ןכו דוקה תונורקעלו תויחנהל
 .ליבומ קסעכ ונלש ןיטינומה לע הרימשלו ךוראה

 םיביוחמ ונלוכש אוה רבדה שוריפ .תויעבל תוכפוה ןהש ינפל תונטק תויגוס רותפל תביוחמ היברוא
 לפטל רשפאל ידכ ,הרבחה תוינידמ וא ונלש  הקיתאה דוק ,קוחה לש תוירשפא תורפה לע חוודל
  .ןמזב ןהב
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 היהיש וא ,היברוא לש םילהנהו תוינידמה ,  הקיתאה דוק ,קוחה לש הרפה לכ לע םכל עדוויי םא
 ןמזב חוודל אל וא קותשל .דימ ךכ לע חוודל שי , הקיתאה דוק תונורקעל דגונמה השעמל דשח םכל
 .לבוקמ וניא טושפ הלאכ םיבצמ לע

 תוששח לע חוודלו ץועיי שקבל ךיא .1.4
 הברה . הקיתאה דוק לע תולאש לואשל יחרכה ,ונלש תוינידמלו קוחל םאתהבםילעופ ונאש אדוול ידכ
 ידכ וקיפסי הרבחה לש םילהנהו תוינידמהו  הקיתאה דוק ,םכלש תעדה לוקישו רשיה לכשה ,םימעפ
  .המיאתמ הנווכה םכל תתל

 הלאש לואשל םיצור םתא םא .ןוכנ רוחבל ידכ תפסונ הרזע וכרטצתש ןכתיי ,םימיוסמ םירקמב ,םלוא
  :ראשה ןיב .םינוש םיבאשמ המכ םכתושרל םידמוע ,ששח תולעהל וא

  ןומא םכל שי ובש רחא להנמ וא םכלש להנמה •

 שונא יבאשמ תווצמ רבח •

  תיטפשמה הקלחמהמ רבח •

 ethics@orbia.com  תבותכב ,תויצהו הקיתאה תווצ •

 a.comwww.ethics.orbi תבותכב ,הקיתא יאשונב הכימתה וק •

 

 ונא ןהבש תופשה לכב ןועשל ביבסמ ןימזו ,ינוציח קפס ידי-לע לעפומ הקיתא יאשונה הכימתה וק
 הבש ,החותפ תלד לש תוינידמ שי היברואל .ימינונא ןפואב חוודל רשפאמ אוהו ,םיקסע םישוע
 םיצורעה ךרד וא תורישי ,הרבחב ריכב להנמל םג ,ורחביש באשמ לכל תשגל שפוחה תא שי םידבועל
 להנמל שארמ ךכ לע עידוהל םיכירצ אל םתא ,ששח םילעמ םתאשכ .8 קרפבו ליעל םיראותמה
 .םכלש

 םיחווידה לע בקעמ םיעצבמ ונחנא 1.5

 המיאתמה הקלחמל ורבעוי םיחווידה לכ .תויצו הקיתא יאשונב םיחווידה לכל תוניצרב תסחייתמ היברוא
 הלגת ונלש הריקחה םא .יוסח רמשיי חווידה ,רשפאה תדימב .םאתהב לופיט ךשמהו הריקח ,הקידב ךרוצל
 ידכ ,םיכילהתל םיצוחנ םירופישו םייתעמשמ םיכילה לולכל תולוכיש ,תומיאתמה תולועפב טוקננ ונא ,הרפה
 .הרפהה לש תונשיה עונמל

 תולכנתה ינפמ הנגה .1.6
 תולאש לואשל םילוכי ונלוכ הבש הדובע תביבס לע הרימשל םינש-תבר תוביוחמ שי היברואל
 .תולכנתהמ ששח אלל ,םימלוה אל םישעמ עגונב תוששח בל םותב תולעהלו

 לש תוינידמה וא קוחה לש הרפה לע בל םותב חוודמש ימ לכ יפלכ תולכנתה לע טלחומ רוסיא לח
 וא ןימאמ םדא ותואש השוריפ בל םותב ששח תאלעה .הריקח תרגסמב עדימ קפסמש וא ,היברוא
 ,םינוכנ עדימו תודבוע קפסמ אוהו ,ששח ותוא תא הלעה ובש דעומל ןוכנ ,הרפה העריאש דשוח
 םתייהש םינימאמ םתא םא ,תוששח תולעהל וא תולאש לואשל ודחפת לא ,רמולכ .הריבסה ותכרעהל
    .ויהי רשא הרבחה תקידב לש תוכלשהה ויהיו ,הלוספ תולהנתהל םידע
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 ?תולכנתה יהמ

 לע בל םותב ולש חווידל הבוגתב ,דבוע לע הערל עיפשהל הלולעש הלועפ לכ איה תולכנתה
  .היברוא לש תוינידמהו  הקיתאה דוק לש וא קוחה לש הרפהל דשח

 .הדובעה תועש יוניש וא רכש תדרוה ,ןירוטיפ ,הדובעה םוקמב הדרטה :ןה ךכל תואמגוד

 שי ,הריקחב ףתתשהש וא ששח הלעהש םושמ והשימל םילכנתמש םידשוח וא םינימאמ םתא םא
 תויצהו הקיתאה תווצל ,שונא יבאשמ תווצמ רבחל חוויד ידי-לע ,הרבחב םיאתמ באשמל דימ תונפל
  . הקיתאה דוקב טרופמה רחא הרבח באשמל וא

 ,םייתעמשמ םיכילהל ףשחיי הריקחב הלועפ ףותיש וא בל םותב חוויד ללגב רחאל לכנתיש ימ לכ
 .תויולכנתה יפלכ תונלבוס םוש ונל ןיא .ןירוטיפ תוברל

 םישנא לע םיארחאש םילהנמה לכ לש תופסונ תובוח .1.7
 חופיטב דחוימ דיקפת םהל שיו ,רתוי םירימחמ םייתא םיטרדנטסל םיפצמ ונחנא היברואב םילהנמהמ
 ןיב .תיתא תולהנתהבו תוטלחה תלבקב תאטבתמש ,םהלש םיתווצב תויצו הקיתא לש תוברת
 ירבחש אדוול ,הקיתאה לע הרימשב םהלש תווצה ירבחל תישיא המגוד תתל תוירחא םהל שי ,ראשה
 תולאש לואשל םילוכי םידבוע הבש תוברת חפטל , הקיתאה דוק תאו קוחה תא םימייקמ תווצה
 תאו תויצ אשונב הכרדהה לש תובישחה תא ריהבהלו תולכנתהמ דחפ ילב תוששח תולעהלו

  .םדקהב התמלשה

 :ףסונ עדימל
 Reporting and Non-Retaliation( תולכנתה רוסיאלו חווידל תילבולג תוינידמ •

Global Policy(  

 םדא תויוכז לע הנגה .2

 תויוכז .םדא תויוכזב איהש העיגפ לכ הנגמ איהו ,םדא תויוכז לש םודיקלו הנגהל תביוחמ היברוא
 ,ינתא אצומב ,םואלב ,ןימב ,עזגב תולת אלל ,םישנאה לכ םיאכז ןהל דוסי תויוריחו תויוכז ןה םדא
 הזרכהה חורל םאתהב ,םדא תויוכז תדבכמ היברוא לש תוינידמה .רחא דמעמ לכב וא תדב ,הפשב
  .םיכרע םתוא תא םיקלוחש םיפתוש םע קר םיקסע תושעל םיפאוש ונא .םדא תויוכז לע תילסרבינואה

 תינרדומ תודבעו םידלי תדובע .2.1
 תינרדומ תודבע .םידלי תדובע וא הייפכ תודובע ,תינרדומ תודבע יפלכ תונלבוס ספאב תטקונ היברוא
 תמדקמ היברוא .טלחהב הרוסא ,ףקתה קוחה לש הרפה ךות ,איהש הרוצ לכב םיניטק תקוסעת וא
 תודבע תמייקתמ אלש אדוול ודעונש תורקיבו םיעצמא לש העמטה ידי-לע ,הלא תונורקע תדבכמו

  .ולש הקפסאה תרשרשב וא ןוגראה ךותב םידלי תדובע וא תינרדומ
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 םדא תויוכז לע הנגה

 :רוסא :רוכזל בושח

ü תויוכז לש הרפהל ששח לכ לע חוודל שי 
 הקלחמל וא שונא יבאשמ תווצל םדא
 .תיטפשמה

û ףתושש ךכל הרהזא ינמיסמ םלעתהל 
 וא םידלי תדובעב שמתשמ יקסע
 .םדא תויוכז רפמ וא ,הייפכ תודובעב

ü םיקפסל עגונב תותואנ תקידב עצבל שי 
 םהש אדוול ידכ ,םייקסע םיפתושל וא
 .םדא תויוכז דבכל םיביוחמ

 

 

 :ףסונ עדימל
 )Human Rights Global Policy( םדא תויוכז אשונב תילבולג תוינידמ •
 Anti-Slavery & Human( םדא ינבב רחסו תודבע דגנ תילבולג תוינידמ •

Trafficking Global Policy( 

 תיבויח הדובע תביבס לש םודיק .3
 תוחיטבהו תואירבה אשונל תוביוחמ ,ידדה דובכ לע היונבש ,תיבויח הדובע תביבס לש םודיקל
 רתויב םיבוטה תונורשיכה לע הרימשב תיזכרמ תובישח שי ,תודרטהמהיקנ הדובע תביבסל תוביוחמו
  .ונלש תוינמה ילעב רובע ךרע תריציבו

  היברוא לש בושח יכה באשמה :םידבוע .3.1
 :הרבחה ,ןכל .הלש בושח יכה באשמה םה םידבועהש הניבמ היברוא

 חתפתהל םידבועל ורשפאיש םיאנת רוציתו ,דבכמו דבוכמ ,ןגוה סחיל םיכוז םידבועה לכש אדוות •
 .הרבחה ךותב תישיאו תיעוצקמ

 .םילחה םיקוחל םאתהב ,םידבועה תומושר לש תוידוסה לע רומשת •
 דבוע לכ לש ישיאה ודובכ לע ןגהל ידכ תונגוהב לועפל םירחא לע םינוממש םידבועה לכמ שורדת •

 .ןומאו דובכ לש הביבס םדקלו

 הביבסו תוחיטב ,תואירב .3.2
 דויצה לכשו ,תלעופ איה ןהבש תוליהקלו הידבועל החוטב הלש תוליעפהש אדוול בושח היברואל
 לש םייחה יליצמ  תא םשיילו ןיבהל םיכירצ םידבועה לכ .תואיכ םיקזחותמ הרבחה לש םינקתמהו

   .תוחיטבה אשונב םהלש רתאב תושירדהו םיללכה תאו היברוא

 תוחיטב יעצמא המשיי םג היברוא .תוליעפ לכ לש עוציבל ץוחנה ןוגימה דויצב תואנה שומישה תא ללוכ הז
 םוקמב תוהגהו תואירבה יאשונ לכב הרשכה הקינעמ איהו ,ירשפא רבדה וב םוקמ לכב הינקתמב לופיטל
 םיבייח היברוא לש םניאש םידבועמ םיתוריש םילבקמה וא השיג תודוקנב םיטלושה םידבוע .הדובעה
 .היברוא לש תוינידמל םאתהב תוהגהו תוחיטבה יללכל םיתייצמ הלא םיינוציח םידבועש אדוול

.  
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 הביבסו תוחיטב ,תואירב תניחבמ תוירחא ימוחת

 הביבסו תוחיטב ,תואירב אשונב ונלש תוינידמהש תחטבהב בושח דיקפת שי םידבועה לכל
 :םיבייח היברוא ידבוע .היברוא תלעופ ןהבש תוליהקהו םירתהב לכב םשוית

 .הביבסו תוחיטב ,תואירביניינעב תונקתהו םיקוחה לכל תייצל •
 .םייתוחיטב םניא הדובעה יאנתשכ ,הדובעה תא דימ קיספהל •
 .העיגפ עונמל ידכ ,םייתוחיטב םניאש םיאנתב וא םישעמב םתנחבה םא ברעתהל •
 .תירקת-טעמכ וא העיצפ ,תיתוחיטב תירקת לכ לע דימ חוודל •
 .הביבסו תוחיטב ,תואירב אשונב הכרדה לכ םילשהל •

 

 הכמסההו הכרדהה תא ולביק םהלש םיתווצהש אדוול :תפסונ תוירחא שי םילהנמלו םיגיהנמל
  .הדובעה תושירד םויקל תומיאתמה

 תומילא ילב הדובע תביבס 3.3
 וליפא .דיקפתה עוציב ךלהמב וא הדובעה תביבסב תומילא ישעמ וא םימויא לע תרסוא היברוא
 תירשפא תומילא יבגל ששח םכל שי םא .תמלוה הניא הדובעה תביבסב תומילא לע תוצצולתה
 ,םא .)תיטפשמ הקלחמ ,להנמ ,א"שמ( ימוקמ הרבח באשמל ךכ לע עידוהל שי ,הדובעה תביבסב
 לש תוחיטבה ילהונ יפל לועפל שי ,תידיימ תינפוג הנכסב םיאצמנ םירחא וא םתא ,םכתעדל
 .תוימוקמה הפיכאה תויושרל תונפל וא חטשה תא בוזעל תוסנל ,םינקתמה

 הדרטהו הילפא תעינמ .3.4
 םיפתושהו םידבועה לש הרשויהו דובכה לע הרימש
 םוש לובסת אל היברוא .םידבועה לכ לש םדאה דובכו ןווגמה ,תוברתה ,תויוכזה תא תדבכמ היברוא
 ,תוחוקלה לש םידבועהו היברוא ידבוע תוברל ,הצובק וא םדא לכ יפלכ הדרטה וא הילפא לש הרוצ
 .ונלש םייקסעה םיפתושה ראשו םיקפסה

 יאשונב תווש תויונמדזה םילבקמ םידבועה לכ ,היברוא תלעופ וב םוקמ לכב םימייקה םיקוחל םאתהב
 ,תד ,ליג ,יתחפשמ בצמ ,רדגמ עקר לע םדא תולפהל ןיא .םודיקו תוחתפתה ,הכרדה ,רכש ,הקסעה
 תוברל ,)קוחב רדגומכ( יאופר בצמו תינימ הייטנ ,יתרבח דמעמ ,תיטילופ הפדעה ,תינפוג תלוכי ,עזג
 .קוחב ןגומה רחא סוטטס לכ וא הנורוק

 וא תויואטבתה איה הדרטה .םהיפלכ תונלבוס םוש היהת אלו ,תונוירבו הדרטה לע טלחומ רוסיא לח
 םע תוינפ ,תוליפשמ תויואטבתה וא יאנג ייוניכ ןוגכ ,תוללעתה וא םויא ,העיגפ ןהב שיש תויוגהנתה
 העירפמ וא ,תניוע הביבס תרצוי היברוא תלהנה לש התכרעהל רשא תרחא תוגהנתה וא ינימ יפוא
  .ותדובעב דבועה דוקפתל

 ןווגמה לש הכרעהו םודיק .3.5
 הביבס לש המויקש ךכב הריכמו ,התחלצהמ בושח קלח םידבועה ברקב םייקה ןווגמב האור היברוא
  הרבחה תא תקזחמ תנווגמ
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 הבש ,תופקשהו תויוברת ,תויווח ,םיעקר ,תונויער ןווגמ םע החותפ הביבס רוציל תפאוש הרבחה
 .םהלש םיבוט יכה םיעוציבל עיגהל תונמדזה שי םידבועל

 :ידי-לע תאז םישגהל תפאוש היברוא

 .תופקשהו םיעקר ןווגממ רשפאש רתויב םיבוטה תונורשיכה לש סויג •
 .תדבכמו תנגוה ,הבידא תולהנתה •
 .יביטקורטסנוקו ילנויצר ןוידו תונויערו תופקשה ןווגמ לש חופיט •
 .הלחה הקיקחה יפל תולהנתה •

 לוהוכלאבו םימסב הערל שומישמ תוענמיה .3.6
 .הרבחה לש םיקסעה ךלהמב וא הדובעה תביבסב לוהוכלאבו םימסב הערל שומיש יפלכ תונלבוס הלגת אל היברוא
 תויעבל םורגל הלולע ,דוקפתב עוגפל ידכ םהב שיש ,םשרמ תופורת וא םימס תעפשה תחת וא תורכשב הדובע
 םתוא ריבענ ,םהב קיזחנ אלו ,םייקוח-אל םימסב הרקמ םושב שמתשנ אל ונא ,ןכ ומכ .יתוחיטבה רושימב תורומח
 תרגסמב השענ רבדה םא אלא ,הרבחה חטשב וא הדובעה תועש ךלהמב לוהוכלא ךורצל ןיא .םתוא רוכמנ וא
  .םלוה תעד לוקיש תלעפה ךות ,הרבחה תוסחב עוריא

 תיקסע הרשוי .4

 תנגוה תורחת .4.1

  תורחתה יקוחל תויצ
 קיודמ קוויש .4.1.1

 ןיא .היתורישו הירצומ תוכיאו הלש בוטה ןיטינומה ךמס לע םיימלועה םיקוושב הרחתמ היברוא
 לש האוושה לכ .םהלש םיתורישהו םירצומה וא םירחתמ לע תועטמ וא תויוגש תורהצה ריהצהל
  .תודבוע לע ססבתהלו תקיודמ תויהל תבייח הרחתמ לש הלאל היברוא לש היתורישו הירצומ

 םייקסעה םילבגההו תורחתה יקוחל תויצ .4.1.2

 ךכב ,םינכרצהו םיקסעה שפוח לע םינגמ םייקסעה םילבגההו תורחתה אשונב םיימואלניב םיקוח
 ,תלעופ איה ןהבש תונידמב תורחתה יקוח לכב דומעל תביוחמ היברוא .תנגוה תורחת םיבייחמ םהש
  .הלא םיקוחל תייצל םישרדנ היברוא לש הידבועו

 שילחהל ידכ וב שיש ,תרחא וא הפ-לעב ,הרחתמ לומ םכסה םוש לע םותחל ןיא ,םיקסעה ךלהמב
 :לשמל ,תיתורחת-יטנא תולהנתה ללוכ רוסיאה .קושב תורחתה תא

 תועצה םאתל וא הקופת ליבגהל ,םיקווש תוצקהל ,לומגת וא םיריחמ םואיתל םיכסהל •
 .זרכמב

 .םירחתמ םע דובעל קיספהל םיקפס לע תופכל •
 .םיקפס וא תוחוקל לע םרח •

 ,םייקסע םילבגה תניחבמ םייתועמשמ םינוכיס תרצוי םירחתמ םע שיגר יתורחת עדימ לש הפלחה
 תא קיספהל שי ,שיגר ירחסמ עדימ לע החיש םזוי הרחתמ םא .הילע תרסוא היברוא לש תוינידמהו

 תעב תוריהז הנשמ טוקנל שי ,ןכ ומכ .ירשפאה םדקהב תיטפשמה הקלחמל תונפלו דימ החישה
 יקסעה םרוגה ובש טקיורפ םכל שי םא וא ,הרחתמ לצא םידבועש ,החפשמ ינב וא םירבח םע החיש
  .הרחתמ םג אוה )קפס וא חוקל( םידבוע םתא ולומש
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 ןודל ןיא ,ףנעה לש םיעוריאו םיסנכ ראשב וא םירנימסב ,םייעוצקמ םיעוריאב םיפתתשמ םתאשכ
 יקסע עדימ וא תיקסע היגטרטסא וא תוריכמ לע עדימ ,הקופת ,רוחמת ןוגכ ,שיגר יתורחת עדימב
 השיגפ לכב תופתתשה םג ומכ ,ףנעה לש וא יעוצקמ דוגיאב תורבחה וא תופתתשהה .רחא ידוס
 ןמזב בשחתהל שי .תיטפשמה הקלחמהמ שארמ רושיאב הכורכ ,םירחתמ חוכנל םייופצ הבש
  .הקידבה ךילהתל שרדייש

 שמתשהל וא לופונומ לש דמעמ םילוספ םיעצמאב ססבל תורבח לע םירסוא תורחתה יקוח ,ףסונב
 לכ ינפל תיטפשמה הקלחמב ץעייתהל שי .הטילש תדמע לע רומשל ידכ םינגוה םניאש םיעצמאב
 םילעונש ,םיידעלב םימכסה תוברל ,םיבירי דצמ תורחת תעינמכ שרפתהל היושעש תולהנתה
 הינתה וא דוגיא ידי-לע ,םימיוסמ םירצומ שוכרל תוחוקלמ םישרודש םימכסה וא ,םיקפס וא תוחוקל
  .הריכמה לש

 היברוא לש םירצומה תא קוושל םילוכי םיינוציח םימרוג םהבש םיריחמה לע תולבגה ,ףוסבל
  .תיטפשמה הקלחמה לש הקידב רובעל ןהילעו ,םייקסע םילבגה תניחבמ תויעב רוציל תולולע

 תויגטרטסא וא תויקסע תויגטרטסא לע םידבוע םתאשכ .םיבכרומ תויהל םייושע תורחתה יקוח
 הרקמ לכב .תיטפשמה הקלחמה םע וצעייתה ,תוששח רוציל הלולעש תוליעפב וא ,תושדח רוחמת
 שי ,תירשפא תיתורחת-יטנא תוגהנתה לע םכל עדוויי םא וא ,הנוכנה הלועפה ךרד יבגל קפס לש
  .ישארה תויצה ןיצקב וא תיטפשמה הקלחמב דימ ץעייתהל

 Orbia’s( תורחתו םייקסע םילבגה לע היברוא לש הכרדהה תרבוחב ןייעל אנ ,ףסונ עדימל
Antitrust & Competition Handbook(. 

  יתורחת ןיעידומ ףוסיא .4.1.3

 עדימ גישהל ידכ תויתא יתלב וא תויקוח-יתלב תוטישב שמתשהל יאשר וניא היברוא לש דבוע םוש
 םידבועש ךכל םורגל ןויסינ לכ וא עדימ תבינג וא עדימ לש תיקוח יתלב הגשה ללוכ רבדה .םירחתמ לע
  .הזכ עדימ ופשחי םירחתמ לש רבעשל םידבוע וא
 קרו ךא ףשחיי אוהו ,קוחל ינדפק תויצ ךות שומיש השעיי םירחתמל רשקב יקוח ןפואב גשוהש עדימב
 .קוחב שרדנכ ונויסח לע רומשי הזכ עדימב קיזחמה דבוע לכ .ולבקל םישרומה היברוא ידבוע ינפב

 חוקלב תדקמתמש השיג .4.2
 לש רתויב םיהובגה םיטרדנטסל םאתהב ולעפי םידבועה .ךוראה חווטל ונלש םיפתושה םה תוחוקלה
 תומאתומ ויהי תויקסעה תוקיטקרפה .ונלש תוחוקלה םע ךורא חווטל םיסחי ססבל ידכ הרשויו הקיתא
 ךות ,הקסע לכב הנכו תנגוה הרוצב ולעפי םידבועה .תלעופ היברוא ןהב תונידמב רחסמה יקוח תוארוהל
 לכ יולימ ךותו רתויב ההובגה תוכיאה תמרב םייטנוולרה םיתורישהו םירצומה תא םיקפסמ םהש
  .םכסוה ןהילע תויובייחתהה

 םייתלשממ תוחוקל םע היצקארטניא 4.2.1
 וא הנידמה תולעבב תויושי םג אלא ,תוליגר הלשממ תויונכוס קר אל םיללוכ םייתלשממ תוחוקל
 ירחסמ לעפמ לכ וא )ם"ואהו ימלועה קנבה ומכ( םיירוביצ םיימואלניב םינוגרא ,הילא תורושקה
 םכילע ,הלא םימרוגמ ימ םע םיקסעב הכורכ םכתדובע םא .הלשממ לש התטילשב וא התולעבב
 ונלש היצקארטניאה לע םילח רשא ,םיזוח אשונב הלשממה לש תונקתהו םיקוחה תא םייקלו תעדל
 רתוי םיבכרומ וא םירימחמ תויהל םייושע הלאה םיללכהש שיגדהל בושח .יתלשממ חוקל ותוא םע
  .םיירחסמ תוחוקל לומ ונלש הדובעה לע םילחש הלא רשאמ
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 .,יתלשממ הזוחב תוכזל םיסנמ רשאכ תופיקשבו רשויב דימת להנתהל היברוא לש םידבועה לע
  :רמולכ

 ןורתי היברואל קינעתש הלועפ םושב טוקנל אלו יתלשממה זרכמה יללכ לכ תא םייקל •
  .ירוביצ זרכמב העצה תשגה תעב ,ןגוה-יתלב יתורחת

 םייעוצקמ םיתוריש לש םירחא םיקפס וא םייאמצע םינלבק ,תוריכמ ינכוס ,םיצעוי םע דובעל •
 תקידב לש ינדפק ךילהת ירחא וא ,בוט ןיטינומ ילעבו םירכומ םה םא קר םיעודיו םיכמסומ
 .שארמ םיצוחנה םירושיאה תגשהו תותואנ

 לעב המ רבד" וא אוהש גוס לכמ דחוש ,ןיפיקעב וא תורישי ,תתל וא עיצהל ,חיטבהל אל •
 .יתלשממ חוקלל וא הנידמה תולעבב תושי רובע דבועש ימל "ךרע

 חוקלל חוריא וא תוחורא ,תונתמ לש הניתנ ינפל ,תיטפשמה הקלחמהמ שארמ רושיא לבקל •
 .םתניתנ לע םירסוא תומיוסמ תונידמב םיקוחהש םושמ ,יתלשממ

 םיקפס ירשק .4.3
  ונלש הקפסאה תרשרשב תויצו םיקפסה יפלכ תונגוה
 הדימע םימדקמ ונחנא .ונלש הקיתאה ינקתו םיכרעה תא םיקלוחש םיקפס םע דובעל תביוחמ היברוא
 הרפהל דשח לש הרקמב .תמייקה תיקוחה תרגסמל םאתהב ,ונלש םיקפסה ברקב  הקיתאה דוקב
 .היחנה תלבקל ,תיטפשמה הקלחמל ןיינעה תא ריבעהל שי ,קפס דצמ
 תיביטקייבוא הרוצב גהנתהל םיקפסל םולשתב וא/ו םע מ"ומב ,הריחבב םיפתתשמה םידבועה לכ תבוח
 םיתורישה וא םירצומה ינייפאמלו הקפסהל ,תוכיאל ,ריחמל רשקב יבטימה םיאנתה בוליש סיסב לע
 .ולבקתיש וא םילבקתמה

  :ןכל .

 וא םימייק םיקפסמ תישיא תלעות לכ ,ןיפיקעב וא תורישי ,שקבל וא לבקל םידבועל רוסא •
 רבד לכ וא תוישיא האנה תובוט ,חוריא ,תוחורא ,תונתמ שקבל רוסיאה תילכתב רוסא .םיילאיצנטופ
 .ולבקתה אל  םא םג ,ךרע לעב

  .ןיפיקעב אלו ןירשימב אל ,םיוסמ קפס תגרחהל םכסה םושל ועיגי אל םידבוע •

 אל ,םיקוושל השיג םירחתממ עונמל ותרטמש םיקפס םע םכסה םושל ועיגי אל םידבוע
 םיציפמ ירשק .4.4.ןיפיקעב אלו ןירשימב
 .תמייקה תיטפשמה תרגסמל םאתהב  הלש םיציפמה ברקב הז הקיתא דוקל תויצה תא םדקת םג היברוא

 םה םיציפמ .תורחתה תא ליבגהל ץיפמ םושל םורגת אלו תורחתה תא חפטל תביוחמ היברוא •
 לכלו היברוא תוינידמל ,הקיתאה דוקל תייצל תבייח תיקסעה םתוליעפו םיבושח םייקסע םיפתוש
 .םימישיה םיקוחה

 .תיטפשמה הקלחמה ידי-לע ורשואיו וקדביי םיציפמ םע םיזוחה לכ •
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 & Anti-Trust( תורחתו םייקסע םילבגה לע הכרדהה תרבוחב ןייעל אנ ,ףסונ עדימל
Competition Handbook), יאשונב תילבולגה תוינידמה תא הליכמה: 

 .)Dealing with Competitors Global Policy( םירחתמ לומ הדובע •
 Trade Associations and Trade Fairs( םייעוצקמ םידיריו םייעוצקמ םידוגיא •

Global Policy(. 
 .)Dealing with Customers Global Policy( תוחוקל לומ הדובע •
 .)Dealing with Distributors Global Policy( םיציפמ לומ הדובע •

  דחוש תעינמ .4.5
 תונלבוס םוש ןיא היברואל .ונלש םיתורישהו םירצומה תוכיא ךמס לע םיקסע םישוע היברואב ונא
  .גוס לכמ תותיחש וא דחוש יפלכ

 הטלחה וא הלועפ לע הלוספ העפשהל ןוצר ךותמ ,ךרע לעב המ רבד לש הניתנ וא העצה אוה דחוש
 האנה תובוט תוברל ,ךרע לעב רבד לכ תויהל לוכי אוהו ,ןמוזמ ףסכב תויהל בייח אל דחוש .תיקסע
 םיוסמ םדא התפמש רחא רבד לכ וא חוריא וא רודיב ,תוחורא ,תוראופמ תונתמ ,תואוולה ,תוישיא
 לש הלבק וא השקב ,ףסונב .ןגוה-יתלב יקסע ןורתי תתל ידכ ,ולש תוכמסה תדמע תא הערל לצנל
 תילכתב םירוסאו ,תובר תונידמב קוחל םידגונמ יקסע קפסמ וא יקסע ףתושמ םינומלש וא דחוש
 .רוסיאה

 ,םירחא םילוספ םימולשת וא םינומלש ,דחוש םילבקמ וא םישקבמ ,םינתונ ,םיעיצמ אל ונא
  .לשממ ידיקפ םע וא םיירחסמ םייקסע םיפתוש םע היצקארטניאב

 תיטפשמה הקלחמל דימ תונפל שי ,םינומלש םכל ועצוהש וא ,דחוש תתל םתשקבתה םעפ יא םא
 םישנוע םיליטמ םיימואלניבה םיקוחה .בצמב לפטל דציכ תויחנה תלבקל ,תויצהו הקיתאה תווצל וא
  .םיברועמל רסאמ ישנועו םילודג תוסנק תוברל ,תותיחשו דחוש לע םידבכ

 םיינוציח םיכוותמ םע היצקארטניא .4.5.1
 םיינוציח םיגיצנ םע קרו ךא םידבוע ונחנא .ונמעטמ דחוש םלשיש וא עיציש ינוציח םרוג סייגל ונל רוסא
 םייקמש ינוציח גיצנ םיסייגמ ונאשכ .תותואנ תקידב לש ינדפק ךילהת ירחא קרו ,ןיטינומ ילעב
 ,טסיבול ,ץעוי ,ץיפמ ,תוריכמ ןכוס ,המגודל – לשממ דיקפ )2( וא ירחסמ חוקל )1( םע היצקארטניא
 לש תותואנה תקידב ךילהת תא עצבל שי – ראשה ןיב ,ן"לדנ ךוותמ וא חטבמ ,חלשמ ,סכמ לימע
 ,תשרדנה תותואנה תקידבב ליחתהל ידכ .תויצהו הקיתאה תווצ שארמ רושיא לבקלו ינוציחה םרוגה
 Third Party( םיינוציח םימרוג אשונב הכרדהה תרבוחב ראותמה ךילהתה תא עצבל שי

Playbook(, תבותכב תויצהו הקיתאה תווצ לא תונפל אנ ,קפס לש הרקמבו ethics@orbia.com.. 

 בל םישל שי .םילוספ םימולשת ריבעהל לולעש וב םידשוח ונאש ינוציח םרוג םע דובעלו ךישמהל ןיא
 .תויצהו הקיתאה תווצל וא תיטפשמה הקלחמל דימ םתודוא חוודלו ,תותיחשל הרהזאה ינמיסל
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 ?תותיחשל םיצופנה הרהזאה ינמיס םהמ

 :םיללוכ תותיחשל הרהזאה ינמיס

 וא חוקל לש הצלמהב וא ולש "םירשק"ה בקע ,םיוסמ ינוציח םרוג םע דובעל תושקב •
  .לשממ דיקפ

 .הדובעה עוציבל םיצוחנה םיינכטה םירושיכה תא ול ןיאש ינוציח םרוג סויג •
 .תרתוימ תיארנש הדובע וא הדובעל רשקב תולפרועמ תורהצה •
  .םיוסמ תוריש לע קושב לבוקמהמ הובג םולשת •

 

 .הרוסא תותיחש ינפב םייניע תמיצע .תותיחשל הרהזאה ינמיסמ םלעתהל ןיא

 הקדצל תומורתו תויטילופ תומורת .4.5.2
 וא חוריאה ,תוחוראה ,תונתמה ,םינקתמה ,שוכרה ,ןמזה ,ףסכהמ םורתל רוסא היברוא לש םידבועל
 ןיצקמ רושיא תלבק ינפל ,תיטילופ הלועפ תדעו וא דמעומ ,יאקיטילופ םושל הרבחה לש םיתורישה
  .היברוא לש ישארה תויצה

 תיתלשממ הלועפ לע לוספ ןפואב עיפשהל הנווכב תונתינ ןה םא ,הקדצל תומורת לע תרסוא היברוא
 רובעל תובייח הקדצל תומורתה לכ .היברואל לוספ יתורחת ןורתי  גישהל תוסנל וא גישהל ידכ וא
 .ומעטמ גיצנ וא תיקסעה הצובקה לכ"נמ לשו היברואב תומייק לכ"נמס לש רושיא לבקלו הקידב

 & Integrity( תותיחש תעינמו הרשוי אשונב ונלש הכרדהה תרבוחב ןייעל אנ ,ףסונ עדימל
Anti-Corruption Handbook), יאשונב תילבולגה תוינידמה תא הליכמה: 

  )Political Contributions Policy( תויטילופ תומורת •
  )Charitable Donations Policy( הקדצל תומורת •

 זוריז ימולשת .4.5.3
 הלקה וא זוריזל םולשת לכ לע תרסוא היברוא ,תותיחשו דחושל הרבחה לש תונלבוסה ספא תשיגמ קלחכ
 .הקסע לש

 ןיאש תויתרגש תויתלשממ תולועפ לע הלקה וא זוריז םשל לשממ ידיקפל םימולשת םה זוריז ימולשת
 .תעד לוקיש ןהיבגל

 :ידכ םימלושמה ףסכ לש םינטק םימוכס לולכל םייושע הלאכ זוריז ימולשתל תואמגוד

 .העיסנל הזיו תלבקב יתרגשה לופיטה תא םילשהל •
 .יתלשממ ןוישיר גישהל •
 .למשח לש הקפסה גישהל •
 .תיטרדנטס תיתרטשמ הנגה לבקל  •
 .סכמה ןמ חולשמ רורחש זרזל •
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 הקלחמל דימ תונפל שי .םולשתה תא עצבל םיכסהל ןיא ,רשת וא דחוש ,זוריז םולשת שקבמ לשממה דיקפ םא
 םירקמב לשמל ,םייח ינכסמ םיבצמב ללכהמ תוגירח ונכתי  .היחנה תלבקל ,תויצהו הקיתאה תווצלו תיטפשמה
 .םולשת רדעיהב ףוחד יאופר לופיט לש העינמ ןכתית םהבש

 

 & Integrity( תותיחש תעינמו הרשוי אשונב ונלש הכרדהה תרבוחב ןייעל אנ ,ףסונ עדימל
Anti-Corruption Handbook), יאשונב תילבולגה תוינידמה תא הליכמה: 

 )Facilitation Payments Global Policy( זוריז ימולשת •

 רודיבו תועיסנ ,תוחורא ,תונתמ .4.6
 ,םייקסע םירשק תיינבל תמלוה ךרד ללכ ךרדב םה ךומנ יוושב תונתמ וא רודיב ,תויקסע תוחורא
 וא הלוספ תולהנתה לש םשור רוציל םילולעש םיבצממ ענמיהלו תעד לוקיש ליעפהל בושח םלוא
  .םילחה םיקוחה לש הרפה

 הליחת הבשחמב השעמ ףוס

 :בצמה לע בושחל ךירצ ,רודיבו חוריא ,תועיסנ ,תוחורא ,תונתמ ועיצתש וא ולבקתש ינפל

 ?היברוא לש תוינידמהו  הקיתאה דוק םע דחא הנקב הלוע הז םאה •
  ?היברוא לש התבוט תא תתרשמ תמאב הלועפה םאה •
  ?ריבס םוכסב רבודמ םאה •
 ?הלוספ תולהנתה לש םשור עונמל ידכ קיפסמ הכומנ תורידתה םאה •
 ?הלבקתה םרטש תיקסע הטלחה וא וישכע להנתמש ןתמו אשמ שי םאה •
 ךיבמ היה הז םאה ,ימוקמה ןותיעה לש ןושארה דומעב םימסרפתמ ויה םיטרפ םא •

   ?היברוא תא וא םכתא

 וא תועיסנ ,תוחורא ,תונתמ לש הלבק וא העצה .לשממ ידיקפ לומ עגמ לכב תוריהז הנשמ גוהנל שי
 לבקל םכילע .תותיחשו דחוש תעינמל םיקוחה לש הרפהכ בשחיהל היושע , לשממ ידיקפמ/ל רודיב
 ,תוחורא ,תונתמ תוברל( ךרע לעב רבד לכ תתל םכנוצרב םא תיטפשמה הקלחמהמ בתכב רושיא
 םא הלאשה יבגל קפס לש הרקמב .הז ךרע רבד לש ויוושל רשק ילב ,לשממ דיקפל )רודיב וא תועיסנ

  .הזכ וניא יכ רשיא הרבחה לש תויצה ןיצק םא אלא הזככ וילא סחייתהל שי ,רוביצ דיקפ וניה םדא

 בייח ,יתלשממ חוקלב וא ירחסמ יקסע ףתושב רבודמ םא ןיב ,חוקל רובע תועיסנ רדסה לכ ,ףוסבל
 .הנמזהה תאצוה ינפל ,תויצהו הקיתאה תווצ לש רושיא לבקלו הקידב רובעל
 המיאתמ אתכמסא תועצמאב םידעותמ תויהלו םשריהל םיבייח רודיבו חוריא ,העיסנ ,החורא ,הנתמ לכ
 .הרבחה לש תותיחשב קבאמהו הרשויה תרבוח תוארוהל םאתהבו
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)Integrity & Anti-Corruption Handbook(. 

 & Integrity( תותיחש תעינמו הרשוי אשונב ונלש הכרדהה תרבוחב ןייעל אנ ,ףסונ עדימל
Anti-Corruption Handbook), יאשונב תילבולגה תוינידמה תא הליכמה: 

 .)Gifts Global Policy( תונתמ •
 Meals and Entertainment with( היברוא ידבוע םניאש ימ םע חוריאו תוחורא •

non-Orbia employees Global Policy(. 
 Travel and Hospitality with( היברוא ידבוע םניאש ימ םע חוריאו הניל ,תועיסנ •

non-Orbia employees Global Policy(. 

  םיניינע ידוגינ .4.7
 אלל ,הרבחה תבוט תא תרשיש ןפואב דימת לועפל ונילע ,היברוא לש המעטמ תוטלחה תלבק תעב
 תא גצייל ונתלוכיל עירפמ ונלש יפסכ וא יקסע ,ישיא ןיינע רשאכ רצונ םיניינע דוגינ .םיניינע דוגינ םוש
 םילפוטמ םניאש םיניינע ידוגינל .םינפ אושמ אלל ונלש דיקפתה תא עצבלו יביטקייבוא ןפואב היברוא
 תא ןייפאל םירומאש ,בלה םותו הרשויה ,תופיקשה לע תוילילש תוכלשה םהל תויהל םייושע יוארכ
  .היברוא לש םייקסעה םירשקה
 ןיב םיניינע דוגינ ידכל עיגהל לולעש בצמ לכמ ענמיהל םיבייח םייקסעה היפתושו היברוא ידבוע לכ
 םתוא רותפל וא אלמ ןפואב םיניינעה ידוגינ בורמ ענמיהל ןתינ .היברוא לש הלאל םיישיאה םיסרטניאה
 תוליעפ ,רשק לכ לע חוודל תוירחא שי ונתאמ דחא לכל היברואל תמלוה הרוצב ופשחיי םא תולקב
 לש יטמוטואה ספוטה תועצמאב ,םיניינע דוגינ רוציל םילולע רשא ,יסנניפ ןיינע וא תינוציח תיקסע
 .תויצהו הקיתאה תווצ םיניינע דוגינ לע חווידל

 

 םיניינע דוגינ

 הגרדל דע םינתוחמ ללוכ ,החפשמ יבורקב הכורכה תיעוצקמ היצאוטיס לכב םייקתהל םילולע םיניינע ידוגינ
 ;םידכנ ;םינייחא ;םידוד ינב ;םיבס ;תודודו םידוד ;תויחאו םיחא ;תונבו םינב ;םאו בא לשמל :תיעיברה
 .'וכו םהידלי ,תוסיגו םיסיג

 & Integrity( תותיחש תעינמו הרשוי אשונב ונלש הכרדהה תרבוחב ןייעל אנ ,ףסונ עדימל
Anti-Corruption Handbook), יאשונב תילבולגה תוינידמה תא הליכמה: 

 )Conflict of Interests Global Policy( םיניינע דוגינ אשונב תילבולג תוינידמ •

 םילהנמ תצעומב הנוהכ וא תינוציח תיקסע תוליעפ .4.7.1
 הקיזמ וא הרחתמ ,תשבשמש ,הנמאנ הניאש הרוצ לכב ןיפיקעב וא ןירשימב לועפל םיאשר םניא םידבוע
 היברוא םע םיקסע השועה ןוגרא םושמ רכש לבקי וא יתקוסעת רשק םוש להני אל דבוע םוש ;היברואל
 .תויצו הקיתא תווצמ שארמ רושיא אלל

 הז ףיעס .רחא יקסע ףתוש וא קפס ,חוקל רובע ,םולשתב אלש וא םולשתב ,ץעויכ תוריש ללוכ הז
 הרשמה םא ,םילהנמ תצעומב הנוהכ ןוגכ ,היברוא לש גיצנ רותב תועצבתמש תויוליעפ לע לח אל
  .היברוא לש תיקסעה הצובקהמ ימ וא היברוא לש התשקבל תשיואמ
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 אלש ועצובש םיתוריש לע לומג לש הלבק וא היברואל ץוחמ הדובע ,תומיוסמ תוביסנב ,רתותש ןכתיי
 דוע לכו ,היברוא לש התבוט ןיבל הלא םידיקפת ןיב הריתס ןיא דוע לכ ,היברואב הקוסעתה תרגסמב
 .היברוא יפלכ ונלש תוירחאה יולימב םיעירפמ םניאו ,תוליגרה הדובעה תועשב אלש םיעצובמ םה
 וא הדובע לש עוציבל ,המודכו תוספדמ ,הדובע בשחמ ןוגכ ,הרבחה יסכנב שמתשהל רוסא םידבועל
 .תינוציח תוליעפ

 תורשפא ןהב שיש ,םילהנמ תצעומב הנוהכ וא תוינוציח תויקסע תויוליעפ לע חוודל םידבועה לע
  .םיניינע דוגינ לע חווידל ספוטה תועצמאב ,םיניינע דוגינל

 החפשמו םירבח .4.7.2
 ,םיניינע דוגינ רצוי וניא הז רשקש יאנתב היברוא רובע דובעל םיאשר היברוא ידבוע לש החפשמ יבורק
 וא הזכ םדאל רכש םולשת ,החפשמ בורק וא רבח תקסעה לע העפשה שי דבועל םהב םיבצמ לולכל לולעש
 .םירוסא החפשמ ינב ןיב הפיקע/הרישי תופיפכ ירשק .ודגנכ תויתעמשמ תויצקנס לש הלטה יא/הלטה לע

 ךומנ גרדב םיאצמנש וא םתורמל םינותנש ימ םע םייטנמור םיסחיב םיברועמ תויהל רוסא םילהנמל
 םיאצמנה םידבוע ןיב יטנמור רשק לכ לע שונא יבאשמ תווצל חוודל שי .תינוגראה היכרריהב רתוי

 .םיניינע דוגינ לע חווידל ספוטה תועצמאב ,תיכרריה תרשרש התואב

 הנוצרבש הרבח לש םילעב וא הרבח דבוע ונהש ,רבח וא החפשמ בורק לע דבועל עדווייש הרקמב
 ןתמו אשמב ףתתשהל ול רוסאו ,רשקה לע חוודל בייח דבועה ,היברוא לש החוקל וא תיקפס תויהל
  .םהילע עיפשהל ול רוסאו ,רוכמל וא שוכרל הטלחהה תלבקב וא

 תויסנניפ תועקשה .4.7.3
 םיציפמ ,תוחוקל ,םירחתמב ,ףיקע וא רישי ,יתועמשמ יסנניפ סרטניא םושב קיזחהל םישאר םניא םידבוע
 .םיניינע דוגינ לש בצמב םדימעהל לולעה היברוא לש םיקפס וא

 רבודמ םא ,דבועה לש ימצעה ןוההמ 5%-מ רתוי הווהמ אוה םא יתועמשמ בשחנ יסנניפ סרטניא .
 הרבחב תיתועמשמ הטילש תלוכי ןתונ אוה םא וא ,הרואכל וא לעופב םיניינע דוגינ רצויש ןיינעב
  .הרומאה

 ?ךכ לע חוודל יילע םאה .הדעסהל ןטק קסע יל שי ,עובש יפוסב :הלאש

 וא לעופב ,םיניינע דוגינ הב ןיא םא תינוציח הרשמ וא הדובע לע חוודל ךירצ אל :הבושת
 רושק אל הדעסהה קסע דוע לכ .היברואב םכלש הרשמל העירפמ הניא םאו ,הרואכל
 וא ןמזב םישמתשמ אל םתאו ,היברוא לש םייקסעה םיפתושל וא םיקפסל ,תוחוקלל
 הדעסה יתוריש תתל םתיצר םא לבא .חוודל ךירצ אל ,קסעה לוהינל הרבחה לש םיבאשמב
 .תויצהו הקיתאה תווצלו םכלש להנמל ךכ לע חוודל םכילע ,לשמל ,היברוא לש קפסל

 וא םכדיקפת יולימל עירפהל ליחתמ תרחאה תינוציחה תוליעפה וא קסעה לוהינ םא
 ונלש תוינידמהש תורמל ,םויסל .םכלש להנמה םע רבדל םכילע ,הדובעב םכלש םיעוציבל
 בשחמ( הרבח באשמ םושב שמתשהל רוסא ,הדובע יבשחמב לבגומ ישיא שומיש הריתמ
  .םכלש הדעסהה קסע לוהינל )המודכו הרבחה לש תוספדמ וא ל"אוד ןובשח ,םכלש הדובעה

 תווצל תונפלו רתי תוריהזב טוקנל ףידע ,תינוציח תוליעפ לע חווידב ךרוצ יבגל קפס שי םא
 .הנווכה לבקל ידכ ethics@orbia.com תבותכב תויצהו הקיתאה
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 היברוא לש קפסב וא ץיפמב ,חוקלב ,הרחתמב דבועל שיש יתועמשמ יסנניפ סרטניא לכ לע חוודל שי
  .תויצהו הקיתאה תווצ לש טנרטניאה ףדב אצמנש ,םיניינע דוגינ לע חווידל ספוטה תועצמאב

 ןוה תנבלה דגנ םיעצמא .4.8
 תוליעפ ילובקתש ךכל םורגל ידכ ןוה יניבלמ ידי-לע לצונתש ךכל ןוכיסה תא עונמל תביוחמ היברוא
 .םייקוח תורוקממ ועיגה וליאכ ואריי תילילפ
 םושב ןיעדויב ףתתשת אל םלועלו ןוה תנבלהב קבאמה ןיינעל םימישיה םיקוחה לכל תייצת היברוא
 תטקונ היברוא .רורט ןומימל וא ןוה תנבלהל דשח לע אלמ ןפואב חוודלמ ענמת אלו ןוה תנבלה לש המיזמ
 ריתסהל וא התוא םדקל ,ןוה תנבלהב עייסל ידכ לצונתש ךכל יוכיסה תא םצמצל ידכ םיריבס םיעצמאב
  .התוא

 ?ןוה תנבלה יהמ

 תכרעמה ךרד םירבעומ תויושי וא םידיחי לש םייקוח יתלב םיפסכ ותועצמאב ךילהת איה ןוה תנבלה
  .ילילפה םרוקמ תא ריתסהל ןויסנב ,תויקוח תובשחנה תואקסע תועצמאב תיסנניפה

 הילע ,רורט תוליעפ לש ןומימב וא ןוה תנבלהב ברועמ םיוסמ םרוגש תדשוח היברוא םא 
 .ומע םיקסעמ ענמיהל

 וא תיטפשמה הקלחמל ונפו ,יקסע ףתוש ידי-לע ןוה תנבלהל םיירשפאה הרהזאה ינמיסל בל ומיש
 :לשמל ,הדושח וא הגירח תוליעפ לכב וניחבת םא תויצהו הקיתאה תווצל

 .םינוש סמ קית ירפסמ המכ וא תמאל רשפא יאש םיכמסמ ןוגכ ,קפקופמ עדימ םירסומש תוחוקל •
 םימוכסב ןמוזמ תואקסע םישקבמש ,קסעה לע טרופמ עדימ קפסל תונוכנ רסוח םיעיבמש תוחוקל •

 .םיבטומה םילעבה וא םיפתושה לש םתוהז תא םיריתסמש וא ,ירוטסיה דועית אלל םילודג
 דועיתה תושירד תא םייקל םיברסמש וא ,שרדנכ תומושר לוהינמ ענמיהל םישקבמש תוחוקל •

 .תויסיסבה
 תורושק ןניא )2( ,ןמוזמב תועצבתמ )1( רשא תואקסעל תושקב לשמל ,תוגירח תושקב םע תוחוקל •

 סחיב תויבקע אל )4( וא ,חוקלה לש םימדוק תוליעפ יסופדל סחיב תויבקע אל )3( ,חוקלה יכרוצל
 .םימוד םיקסע לומ תועצבתמה תואקסעל

 ובש הזמ וא םושרה ןובשחהמ םינושה קנב תונובשחמ תוינובשח םולשתל וא רתי-ימולשתל תושקב •
  .ללכ ךרדב שומיש השענ

 

 & Integrity( תותיחש תעינמו הרשוי אשונב ונלש הכרדהה תרבוחב ןייעל אנ ,ףסונ עדימל
Anti-Corruption Handbook), יאשונב תילבולגה תוינידמה תא הליכמה: 

 )Anti-Money Laundering Global Policy( ןוה תנבלהל תילבולג תוינידמ •
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  רחסה יקוחל תויצ .4.9
  תוילכלכ תויצקנסו אובייו אוציי תורקב
 אוציו אובי רבדב הלא ללוכ ,ימואלניב רחסמ אשונב תונקתהו םיקוחה לכל תייצל תביוחמ היברוא
 םיקוחה לכלו ,םיימואלה תולובגל ץוחמ לא םיינכט םיתורישו םינותנ ,היגולונכט ,תונכות ,תורוחס
 .תוילכלכ תויצקנסו םרח תלטה אשונב תונקתהו

 לש רבעמ לע קר אלו ,אוציי וא אוביי לש תוליעפ לכ לע לוחל תויושע תוימואלניבה רחסה תורקב
 ךרוצ היהיש ןכתיי .םיינכט םינותנו תונכות לש תינורטקלא הרבעה לע םג אלא ,תולובג ןיב תורוחס
 יפוסה שמתשמל ,דעיל םאתהב ,אובייל וא אוצייל תורחא תואשרה וא םירתיה ,תונוישיר תגשהב
 םא םג ,םיתוריש וא עדימ ,םירצומ לע לוחל תויושע הלא תורקב .דעוימה יפוסה שומישל וא דעוימה
  .םישיגר םהש רורב אל

 תונידמ םע רחס ליבגהל וא רוסאל םייושע הרבחה תוינידמ וא תוילכלכה תויצקנסה יללכ ,ןכ ומכ
 תולת אלל ,םימיוסמ סיט ילכו טיש ילכ ,תומיוסמ תויושי ,םימיוסמ םישנא םע םג ומכ ,תומיוסמ
  .םהלש םוקימב

 תובושח תולועפ
 ,םיקפס וא תוחוקל תוברל ,םיינוציח םימרוג םע השדח תורשקתה ינפל :םישדח םיקפס וא תוחוקל
 תוילכלכה תויצקנסה תרגסמב תורוסאה תונידמב םושר וא אצמנ אל םרוג ותואש אדוול ונילע
 םאו ,םרוג ותוא לע הלחש תילכלכ היצקנס לכ לע תעדל ונילע ,ןכ ומכ .הרבחה תוינידמ וא תולחה
 ותוא םע דובעל רתומ םאה ,תיטפשמה הקלחמה םע תוצעייתהב ,ררבל ונילע ,תויצקנס וילע תולח
  .םרוג

 שי םא ררבל )ןמיהמ סכמ לימע תועצמאב וא תורישי( תבייח היברוא ,תורוחס לש אוביי ינפל :אוביי
 דוקה תא תוהזל ,םיצוחנה םירתיהה תא גישהלו תורוחסה תא סינכהל ידכ אוביי רתיהב ךרוצ
  .ושרדייש סכמ ילטיה לכ םדקהב םלשלו סכמה תכרעמ לש יטנוולרה דיחאה

 וא האשרהב ,רתיהב ,ןוישירב ךרוצ שי םא ררבל ונילע ,תוריש וא טירפ לכ לש אוציי ינפל :אוציי
 :תואבה תולאשה תא לוקשל היברוא לש םידבועה לע ,תאז ררבל ידכ .םושירב

 ?ףקתה קוחה יפל טירפה לש אוצייה גוויס והמו ,אציימ ינא המ •
 ?וילא חולשל ידכ תודחוימ תואשרהב ךרוצ שיש וא ,רוסא הזה דעיה םאהו ,אציימ ינא ןאל •
 םאהו ,םיכוותמה ראשו חולישה תורבח ,הצקה שמתשמ ,ןעמנה תוברל ,הקסעב ברועמ היהי ימ •

 ?תויטנוולר תוילכלכ תויצקנס וא אוציי תולבגה וללה םידדצהמ ימ לע תולח
 ?יפוס שומיש ותוא לע רסוא לחה קוחה םאהו ,רבד לש ופוסב שמשי טירפה המל •
 וא ,חוודמ וניאש דצ לש ומעטמ השיכר עצבמ חוקלש ןכתיי םהיפלש םימודא םילגד םימייק םאה •

  ?רוסא יפוס שומיש וא םרוג ,דעי לא טירפה תא ריבעהל ותנווכבש
 

 וא םיאנת ,יפוסה שמתשמהו יפוסה שומישה לע עדימ קפסל תונוכנ רסוח ,המגודל :הרהזא ינמיס לש המלסה
 הנידמל םירושקש טנרטניא ןיימוד וא ל"אוד תבותכ ,טנרטניאב תוחכונ רדעיה ,הקפסא/םולשת לש םיגירח םיצורע
 וא חוקלה לש קסעה ןיבל ושכרנש םירצומה ןיב המאתה הרואכל ןיא םא ,יקסע אלו ישיא ל"אוד ןובשח ,הרוסא
 .דועו אצמנ אוה הבש הנידמה
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 .תינדפק תוסחייתה םיכירצמש ,םיבכרומ םיקוח םה רחס תרקבלו תומרח דגנ םיימואלניבה םיקוחה
 תונידמ םע רחסה תא תוליבגמש תולועפל םיכסהל תורבח לע םירסוא תומרח דגנ םיקוחה ,לשמל
 יבגל קפס לכ םכל היהי םא וא ,םרחב ףתתשהל וא ךומתל ושקבתת םא .לארשי לשמל ,תומיוסמ
 .תיטפשמה הקלחמהמ הנווכה ושקב ,רחסה תרקבל םיקוחה יפל שרדנש המ

 Export( תוילכלכ תויצקנסו אובייו אוציי תורקב אשונב תוינידמב ןייעל אנ ,ףסונ עדימל •
Controls and Economic Sanctions Global Policy( הדיחיה לש םיכילהבו 

  .רחסה יקוחל תויצל תימוקמה תיקסעה

  ישיא עדימו תויטרפ .4.10
 לע לוחל םייושע רשא ,תויטרפה לע הנגהל םינוש םיקוח שי תלעופ היברוא ןהבש תונוש תונידמל
 היברוא .ישיא עדימ לש יתאו יקוח ,יעוצקמ לוהינל תביוחמ היברוא .םיעצבמ ונאש עדימ דוביע יכילהת
 תורטמל וילע תחוודמו ותוא הריבעמ ,וב תלפטמ ,ותוא תרמוש ,וב תשמתשמ ,ישיא עדימ תפסוא
 .לחה קוחה יפלו ,תוימיטיגל תויקסע

 היברוא .תוימיטיגל תויקסע תורטמ םשל ץוחנ רבדהשכ קר וב תשמתשמו ישיא עדימ תפסוא היברוא
 תוחוקל תוברל( םיקפסו תוחוקל ,הדובעל םידמעומ ,םידבוע :לע ישיא עדימ )רתיה ןיב( תדבעמ
  .תויטרפה תנגהל םיקוחה יפל השעיי רבדה ,ישיא עדימ תדבעמ היברואשכ .)םיירשפא םיקפסו

 

 ?ישיא עדימ והמ .ש

 

 ,לשמל ,הז ללכב .יוהיזל ןתינה וא ההוזמ יעבט םדאל רושקה עדימ לכ ושוריפ ישיא עדימ
 ,הדיל ךיראת ,הנומת ,ןופלט רפסמ ,ל"אוד תבותכ ,הדובעב וא תיבב והשימ לש תבותכ
 ההזמ הדועת ,דיינ רישכמ לש יוהיז דוק ,IP תבותכ ,רכש לע עדימ וא םייאקנב םיטרפ
 לפטל שי תומיוסמ תוירוגטקמ ישיא עדימב .םדא ותוא לע םירחא םימוד םיטרפו תיתלשממ
 דוגיאב תורבח ,תד ,תיטילופ הקיז ,ינתא אצומ ,עזג :לשמל ,הז ללכב ,תוריהז הנשמב
 וא םייטנג םינותנו ילילפ םושיר ,תינימ הייטנ ,שפנה וא ףוגה תואירב לע עדימ ,יעוצקמ
 .םיירטמויב

 :םהילעו ,תויטרפה תנגה יקוחב הדימע לש תוברתב ליעפ ןפואב ךומתל תוירחא שי םידבועל

 ךכב שי דוע לכו ,ףסאנ המשלש תימיטיגלה תיקסעה הרטמל קרו ךא ישיא עדימב שמתשנש אדוול •
  .ךרוצ

 .תיקסעה הרטמה ךרוצל רשפאה לככ טעומ ישיא עדימב שמתשהל •
 תולבגמהמ גרוח וא ,ונדיקפת יולימל ץוחנ וניא רבדה םא ,וב שומישב וא עדימ לש ףוסיאמ ענמיהל •

 .םיכמסמ תרימש לע תולחה
 .תורשואמה תוילטיגידה תוכרעמבו םירשואמה םיכילהתה תועצמאב קר ישיא עדימ רומשלו ףוסאל •
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 תראשה ידי-לע לשמל ,גגושב יוליג ינפמ וילע ןגהל בושח ,וב שומישהו ישיא עדימ לש ףוסיא תעב •
 וא תספדמב ,ינורטקלא הלועפ ףותישל םירתאב ,ותוא תוארל רשפא ובש חותפ םוקמב עדימה
  .םילוענ םניאש תונוראב וא הדובע תונחלושב ,םירישכמב ,םיבשחמב

 יפל ,תויטרפ תניחבמ םהיתוכלשהב בשחתהל שי ,םישדח םיתוריש וא םירצומ לש חותיפ תעב •
 .)Privacy by Design( תויטרפל בוציעה תונורקע

  .תונידמ ןתואב תולחה תוימוקמה תונקתל בל םישל בושח ,ישיא עדימ לש הרבעה תעב •
  .ישיא עדימל תורושקש עדימ תחטבא תוירקת לע IT תווצלו תיטפשמה הקלחמל דימ חוודל שי •
 .עדימ לע הנגהו החטבא ,תויטרפ יאשונב היברוא לש תיטנוולרה תוינידמה תא םייקלו ריכהל בושח •

 

 ,ןופלט ידועית ,םיבשחמ הז ללכב .הלש שוכרבו םינקתמב תרוקיב ךורעל תוכזה תא תרמוש היברוא
 תוכזה שי היברואל ,לשמל .הדובע תודמעו תריינ ,םייקסע םיכמסמ ,םיצבק ,ינורטקלא ראוד ,םירקול
 אדוול תנמ לע ,ינורטקלא ראודו טנרטניא ןוגכ ,הלש םיינורטקלאה תרושקתה ילכב שומישה תא רטנל
 הדימע אדוול ידכו הרבחה תוינידמ ראשו  הקיתאה דוק תושירדב דמוע ונלש תוכרעמב שומישהש
 תונגה םכל םינתונ אל םייזוח םימכסה וא לחה קוחה םא .העישפ לש יוהיזו העינמו םילחה םיקוחב
 םינופלטב ,םיבשחמב ,תותשרב ,םיתורישב שומישה ךלהמב תויטרפל תופצל ולכות אל ,תורחא
  .םכל הקפיס היברואש דויצב וא םימכחה

 

 :ףסונ עדימל
 )Data Privacy Global Policy( עדימה תויטרפ אשונב תילבולג תוינידמ •

 

 תיתרבח הידמ .4.11
 תוישיא תורטמל ,היצקארטניאב תויהלו רשק רוציל תונמדזה תא םישנאל תנתונ תיתרבחה הידמה
 לוקיש ךירצמ תיתרבחה הידמב שומישה .ףתושמ ןיינע וב שיש ןכות ךורצלו ףתשל ,רוציל ;תויעוצקמו
 לש ןיטינומה לע ןגהל דימת ורהזת .תיתרבחה הידמב ריהז שומיש תושעל תוירחא שי ונלוכל .תעד
  .היברוא

 וא םייקסע םיפתוש ,םיקפס ,תוחוקל לע יוסח עדימ תיתרבחה הידמב ףושחל רוסא םידבועל •
  .םהלש ינחור ןיינק וא היברוא לע

 רושיא אלל ,הלש תויקסעה תוצובקה וא היברוא לש המעטמ םירבד רוסמל רוסא םידבועל •
  .תיטפשמה הקלחמהמו תידיגאתה תרושקתה תקלחממ שרופמ

 םימויא וא תונוירב ,הדרטה ,הילפא ךרוצל תיתרבח הידמב שומישמ ענמהל םידבועה לע •
 .תולכנתהב

 וניא הלא תושקבל הנעמהו ,הבוגתל השקבב ישילש םרוגמ וא ינוציח הידמ רוקממ םכילא ונפ םא
 ,תידיגאתה תרושקתה תקלחמל תונפל שי .ביגהל רוסא ,םכלש תוליגרה דיקפתה תושירדב ללכנ
  .עויס תלבקל

 Communications and( תיתרבח הידמו תרושקת אשונב ונלש תוינידמב ןיינעל אנ ,ףסונ עדימל
Social Media Policy(.  
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 רוביצל יוליג .4.12
 ןיינע ילעבל אלמו קיודמ עדימ לש הריסמ
 ךכב ,ןיינעה ילעב ראשו םיפתושה ,םיעיקשמה לש ןוחטיבהו ןומאה תא קזחלו רמשל תרזוע היברוא
 םיעוציב תניחבמ דוחייב ,הרבחה לע דבלב אלמו ןמיהמ עדימ לש ןמזב הרבעה תאדוומ איהש
 .םייסנניפ

 ןיינעה ילעבל קפוסמה עדימהש ,םתוירחא ימוחת תרגסמב ,אדוול םידבועה תא תבייחמ הרבחה
 )IFRS( יסנניפ חווידל םיימואלניבה םינקתב דומעל תובייח ונלש תויסנניפה תומושרה .אלמו קיודמ
 ןתקידבל םינותנה םיכמסמהו םירסמה ,םיחווידהש ידכ ,הרבחה תעבוקש תימינפה הרקבה תויחנהבו

 ףוליס ,בזוכ יאנובשח םושיר לע טלחומ רוסיא שי .אלמו קיודמ עדימ וליכי תומיאתמה תויושרה לש
 לש תוינידמב ועבקנש הלא דבלמ תורטמל הרבחה יסכנב וא יפסכב שומישהו תואקסע לש יוניש וא
 .היברוא

 ידי-לע ונלש םיבאשמהו תועקשהה ךרע תא םסקמלו ןגהל םיביוחמ היברוא לש םידבועהו םילהנמה
 לכב ,תיתאו תיקוח תולהנתה לש  םיהובג יכה םיטרדנטסה לע הדפקהו ןוגראה יסכנב יארחא שומיש
 .ועצביש תואקסעה לכבו תיקסע תוליעפ

  םינפ עדימב שומישו תוקיודמ תומושר ,תיסנניפ הרשוי .5

 קיודמ תומושר לוהינ .5.1
 לכש אוה רבדה שוריפ .תואקסעה לכ לש תופוקשו תואלמ ,תוקיודמ תומושר להנל תביוחמ היברוא
 לש הטמשה וא אווש יגצמ םוש אלל ,ונלש תומושרל קיודמו יתימא עדימ שיגהל ביוחמ ונתאמ דחא
   .היברוא לש המעטמ ונלביקש תונקסמב תוכמותה תוקיפסמ תויאר רמשל םג ונילע .בושח עדימ

  :ונתאמ דחא לכ לע ,דחוימבו

 ,היברוא לש םיסכנה ירועיבו תואקסעה לכ תא רשויבו קיודמב םיפקשמה תומושרו םירפס להנל •
 .הריבס טוריפ תמרב

 םושירל תוכרעמו ןמז ימושיר ,תורוכשמ יכמסמ לשמל ,הרבחה ידועיתל ףיסונש המושר לכש אדוול •
 םייאנובשח םידועית ,הסדנהו ןונכת ידועית ,םיקפסו תוחוקל לש דועית ,תואצוהו תועיסנ יחוויד ,ןמז

 .הרורבו האלמ ,תקיודמ היהת – איהש המושר לכ ,הרצקב – םיטקיורפ לש
   .הפ-לעב הגצהב וא בתכב ,בושח עדימ טימשהל וא ףלסל רוסא •

 

 תיסנניפ הרשוי

 :רשאכ תימוימויה הדובעב ףקתשמ הז ןורקיע .תויסנניפה תומושרהו תוקסעה לכב טולשל תבייח תיסנניפ הרשוי

 .תואיכ להונמו ןבומ ,קיודמ ,ןוכנ היברוא תומושרב לולכה עדימה •
 .הלש תויסנניפה תואקסעה לכב תוקיודמו תונוכנ תומושר תלהנמ היברוא •
 .רתיה אלל תאזו רחא םוקמל םירבעומ וא םידמשומ םניא ,םייוניש םירבוע םניא היתומושרו הרבחה שוכר •

 הרקבל היברוא לש תוכרעמה יפל םילעופ םידבועה לכ.תמלוה הרוצב םירמשנ היברוא יסכנ •
 .תיתפוקת תרוקיב תוברל ,תימינפ תיאנובשח
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  דועית אלל תומכסהו תואקסע לע רוסיא .5.2
 בושח ,םילחה םיקוחל תייצלו ןיינעה ילעב יפלכ וניתובוח תא םייקלו ונלש קסעה תא להנל תנמ לע
 ,תעצבמ איהש הקסע לכ לש הביט תא הנמאנ ופקשי היברוא לש םייסנניפה דועיתהו םירפסהש דואמ
 לעו "ןחלושל תחתמ" הקסע לכ לע תרסוא הרבחה ,ןכל .םילחה םייאנובשחה םינקתל םאתהב
 .םיידוס תונובשח

 .איהש הרטמ םושל ,םידעותמ וא םיחוודמ םניאש "םיידוס" וא "ןחלושל תחתמ" סכנ וא ןרק רוציל ןיא
 םיימשרה תומושרבו םירפסב עיפוהל םיבייח ףסכה ימוכס לכ ;ןרקהמ תואצוהה רחא בקעמב יד אל
  .הרבחה לש
 םייתוהמה םיאנתה לכ תא קיודמבו רוריבב דעתל שי ,רחא ימשר דועית וא שכר תנמזה ,הזוח לכב
 םירפסב וניתובוח לש קיודמ יוטיב חיטבהל ידכ ,םיסנניפה תקלחמל ןמזב םהילע חוודלו הזוחה לש
 יקסע ףתוש וא קפס ,חוקל םע הזוח לש יתוהמ יאנת םוש ריתסהל ןיא .ונלש םייסנניפה דועיתבו

 קפסל ודעונש ,היברוא לש םיכילהתה לש הפיקע הווהמ רבדהש םושמ ,בתכב וא הפ לעב ,רחא
   .יסנניפה ונבצמ לש םיקיודמ הנבהו דועית

 שי .היברוא לש םילהנלו תוינידמל םאתהב ,היברוא לש השרומ גיצנ ידי-לע םתחיהל ךירצ הזוח לכ
 וא יאנת לכל ,תיסנניפה הקלחמהמו תיטפשמה הקלחמהמ ,םישרדנה םירושיאה תא שארמ גישהל
  .שארמ רשואש ינקתה יזוחה חסונב םיסוכמ םניאש ףיעס

-יתלב םיזוח וא תידדצ המכסה לכ לע וא ,ודעות אלש ףסכ םוכס וא הקסע לכ לע םכל עדוויי םא
 תרוקיבה תקלחמל וא תויצהו הקיתאה תווצל ,תיטפשמה הקלחמל דימ תונפל שי ,םידעותמ
 .תימינפה

 עדימ לש ףוליס וא היצלופינמ .5.3
 תויועט לש הפישחמ תוענמיה .טלחהב םירוסא םייפסכ תוחוד תוויעו תויאנובשח תומושרב היצלופינמ
 .רוסיאה תילכתב איה םג הרוסא יקסעה לוהינב וא תונובשחה תלהנהב

 

 קיודמ תומושר לוהינ

 :רוסא :הבוח

ü תויובחהו םיסכנה ,תואקסעה לכש אדוול 
 ..הנוכנ הרוצבו ןמזב ומשרנ

û הרבחה לש םייפסכה םיבאשמב שמתשהל וא גישהל 
 .ישיא חוור תגשהל וא ישיא שומישל

ü ינדפקו קיודמ ןפואב תויסנניפ אל תומושר להנל 
 תומושר ,יתביבס דועית ,םיישיא םיקית(
 .)תוחיטב אשונב תוקיטסיטטסו

û הרבחה לש םייפסכה םיבאשמב שמתשהל וא גישהל 
 .ישיא חוור תגשהל וא ישיא שומישל
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  תורוקיבו תוריקח םע הלועפ ףותיש .5.4
 םתשקבתה םא .תוינוציח וא תוימינפ ,תורוקיב וא תוריקח םע הלועפ ףתשל ביוחמ ונתאמ דחא לכ
 תוסנל רוסאו ,קיודמו אלמ עדימ ןמזב קפסל הבוח ,תרוקיב וא הריקח ךלהמב תומושר וא עדימ קפסל
 תוגהנתה ריתסהל רוסא .רוריב וא תרוקיב ,הריקח לכ לע לוספ ןפואב עיפשהל וא ללוש ךילוהל
 .התוא ריתסהל תלוזה יצמאמב ךומתל וא הלוספ

 העינמ וא בוריס .הריקח לכ לש תוידוסה לע רומשלו רקבמה וא רקוחה תוארוה לכ תא עצבל שי
 עדימ קפסלמ תוענמיה וא ,תיתלשממ הריקח וא היברוא לש תימינפ הריקח אלמ הלועפ ףותישמ
 .ןירוטיפ תוברל ,תעמשמ יכילהב םייתסהל לולע ,תרוקיב וא הריקח ךלהמב תמא

 לא ,עדימל השקבב וא טפשמ תיבל הנמזהב תיתלשממ תושי וא תינוציח תונכוס םכילא הנפת םא
 לע ןגהל תנמ לע ,עויס לבקל ידכ תיטפשמה הקלחמה גיצנל דימ ונפ .םכמצעב השקבב ולפטת
  .קוחה תרגסמב הרבחה לשו םכלש תויוכזה

 עידוהל ילבמ ונידרשמל םיעיגמ תיתלשממ תונכוס וא לשממ דיקפ ובש בצמ וא "הטישפ" לש הרקמב
 ליבקמבו ,שרדנכ הלועפ ףתשל ,םכלש דרשמה ילהונ תא םייקל ,הלהנהל דימ חוודל שי ,שארמ
 ,חטשב םיאצמנה םיכמסמ תונשל וא דימשהל ילבמ ,הרבחה לשו םכלש תויוכזה לע הרימש אדוול
  .תישיא תילילפ השינע רורגל םייושעש ,טפשמ יכלהמ שובישב םימושיאל ליבוהל לולע רבדהש םושמ

 םינפ עדימב שומישמ תוענמיה .5.5
 לצא םכתדובע ךלהמב .הרבחה תוינמ לש הריכמלו היינקל ןגוה קוש לע הרימשל תביוחמ היברוא
 לע עיפשהל יושעש תורחא תורבחו היברוא תודוא יבמופ אל יתוהמ עדימ לבקל םייושע םתא ,היברוא
 לש תוינמ תונקל וא רוכמל םידבועה לכ לע רסוא קוחה .תוינמב קיזחהל וא רוכמל ,תונקל םא הטלחה
 תודוא הזכ עדימ רוסמל יתא וא יקוח הז ןיא ןכ ומכ ..יוסח םינפ עדימ סיסב לע רחא ע"ינ לכ וא היברוא
 ,היברוא תיינמב יביטלוקפס רחס םוש םייקל רוסא םידבועל .תורחא תורבחל וא םידיחיל היברוא
 תילבולגה תוינידמל םאתהב דובעש וא רודיג ,)טרוש( רסחב הינמה לש הריכמ ,ףנוממ רחסמ לשמל
   .)Global Insider Trading Policy( םינפ עדימב שומיש אשונב

 ךות ,םייקסע םיפתוש לשו תוחוקל לש םירחא ךרע תוריינב וא הינמב רוחסל רוסא םידבועל ,ןכ ומכ
 .םינפ עדימב שומיש

 תופוקת וא רחסמ אשונב תוינטרפ תולבגה תולח םינפ עדימל הרידס השיג םהל שיש םידבוע לע
 Global Insider( םינפ עדימב שומיש אשונב תילבולגה תוינידמה תא ריכהל םהילעו ,הלפאה

Trading Policy( התוא םייקלו.   

 Global Insider Trading( םינפ עדימב שומיש אשונב תילבולגה תוינידמב ןייעל אנ ,ףסונ עדימל
Policy). 

 ינחור ןיינק לע הנגהו ידוס עדימ ,םיסכנב שומיש.6

 היברוא יסכנב רתומה שומישה 6.1
 ריהזהו יוארה שומישל םיארחא םידבועה לכ ..דבלב םייואר םייקסע םיכרצל ושמשי היברוא יסכנ לכ
 יסכנב שומישה .םהב הלבח וא קזנ תעינמ ,הבינג ,יואר אל שומיש ,םידספה תעינמלו היברוא יסכנ לכב
 וא בשחמב שמתשהל רתומ ,לשמל.דבלב םיגירח םירקמב רשאמ ץוח רוסא תוישיא תוילכתל הרבחה
 ,תינוציח תיקסע תוליעפל אלו ,תולבגומ תוישיא תורטמל שומישב רבודמ דוע לכ ,הרבחה לש ןופלטב
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 לש סכנ לכ ריזחהל הבוח ,היברואב ונתקסעה םויס םע .היברוא לצא ונתדובעל עירפמ וניא דוע לכו
 .)םהב םילולכה עדימהו םינותנה תוברל( היברוא

 

 ?היברוא לש םיסכנה םהמ

 :תואמגוד .היקסע לוהינל התוא םישמשמה םירתאהו םיסכנה לכ ללוכ ,םינוש םיסכנב הקיזחמ היברוא

 ;םילכו דויצ ,םינבמ ,םיבכר ,םינקתמ ,עקרק •
 ;םידיינ םינופלט ,םידיינו םיינחלוש םיבשחמ •
 .הרבחה לש יארשא יסיטרכ •

•  

  ידוס עדימ לע הנגה 6.2
 היברוא לש התלוכיב עגפי רבדה ,וילע רומשנ אל םאו ,בושח סכנ אוה היברוא לש ידוסה עדימה
 .בחרנ ףקיהב ץפוה וא םסרופ םרטש וא ,רוביצל ןימז אלש עדימ אוה ידוס עדימ .םירחאב תורחתהל
 וא עדי לולכל טושפ וא תילטיגיד וא תיזיפ הרוצב עיפוהל לוכי אוה .תורוצ ינימ לכב עיפומ ידוס עדימ
 :ראשה ןיב ,לשמל .תונמוימ

 
 .קוויש וא םיקסע תוינכת •
 .תואצותו תויזחת ומכ ,יסנניפ עדימ •
 .רחא יקסע ףתוש וא קפס ,חוקל לע עדימ •
  .ישעמ עדיו םיירחסמ תודוס ,יאלמ תוברל ,םיתורישו םינונכת ,םירצומ יטרפמ •
 .ישעמ עדיו רוציי יכילהת •
  .וזרכוה אלש םיתוריש וא םירצומ •
 .םידבועה וא/ו ןוגראה לש םיטרפ •
 .שיגר וא ישיא עדימ •

 הכישממ תאזה הבוחה .בטיה וילע ןגהלו היברוא לש ידוסה עדימב ןוכנ לפטל ביוחמ ונתאמ דחא לכ
   .היברוא לצא ונתדובע תא ונמייסש ירחא םג םייקתהל
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 ?ידוס עדימ לע ןגהל ידכ עצבל יילע תולועפ וליא :ש

 :תובושח תולועפ המכ הנה :ת

 םכסה אללו ךכל האשרה אלל ,הרבחל ץוחמ אצמנש םרוגל ידוסה עדימה תא תולגל רוסא •
  .תיטפשמה הקלחמה ידי-לע רשואש ,)NDA( תוידוס

 רוכזל בושח םלוא ,היברואב םירחא םיתימע םע ידוס עדימ ףתשל רתומ םימיוסמ םירקמב •
 .ךרוצ ךכב שי םא קר תאז תושעל שיש

 ןיאו ,הרבחה לש תורשואמה היתורטמל קרו ךא היברוא לש ידוס עדימב שמתשהל שי •
 .תישיא תלעות וא תישיא הרטמ םושל םהב שמתשהל

 לש ידוסה עדימה לע הרימשלו הנגהל היברוא לש םילהנהו תוינידמה תא םייקל שי •
  .החטבאו הרימש ,תושיגנ ,הרקב ,ןוסחא יבגל םינוכנה םילהנה הז ללכב ,היברוא

   .טנרטניאב םוסרפ וא תיתרבח הידמ תועצמאב ,היברוא לש ידוס עדימ יבמופב ףושחל ןיא •

 ףשוחה רחא בצמב וא החותפ הביבסב הרבחה לש שיגר עדימ וא םיכמסמ ריאשהל ןיא •
  .םישרומ-יתלב םימרוג דצמ ףוסיאלו ןויעל םתוא

   .ידוס עדימ לש גגושב הפישח עונמל ידכ ,םיירוביצ תומוקמב תוריהז הנשמ טוקנל שי •

 

 ינחור ןיינק לע הנגה .6.3
 הרטמ-תנווכומ הרבחכ ונלש ןוזחה תמשגהל תינויח היברוא לש )"IP"( ינחורה ןיינקה לע הנגה
 םייחה תא םירפשמש םיתורישהו םירצומה םוחתב םישודיח קיפהל הכישממ רשא ,דיתעל הנכומש
   .םיינוציח םימרוג לש ינחורה ןיינקה תויוכז תא דבכל ונילע ,ןכ ומכ  .םלועה לכב

 היברוא לש ינחורה הניינק לע הנגה .6.3.1
 ןכת ,תואצמה ,תונויער לשמל( חותיפו רקחמ ,םירצוי תויוכז ,ירחסמ ןמיס ,טנטפ לכ ללוכ ינחור ןיינק
 )ישעמ עדיו החסונ ,בוציע ,ןכת ,םיכילהת ןוגכ( רחא ישחומ-יתלב סכנ לכ וא )הדבעמ ימושירו יסדנה
 ,הרבחה לש הנובשח לע ,הרבחה רובע הדובעה ןמזב רצונש ינחור ןיינק לכ הז ללכב .היברוא לש
 .הדובעב ונלש םידיקפתה תרגסמב וא הרבחה לש היבאשמ תועצמאב

 לש ינחור ןיינק יניינעל תיטפשמה עורזלו חותיפהו רקחמה תלהנהל האצמה לכ לע דימ חוודל שי
 וא הזכ רצומב הב שומישה יבגל וא טנטפ םושירל האצמהה תמאתה יבגל קפס שי םא םג ,היברוא
  .רחא

 ,םיירחסמה םינמיסב שומישה ינפל .תורבחה לש םיאוגולהו םיירחסמה םינמיסה לכ תא דבכל שי
 שי ,םירחא םיטירפ וא הרבח תונתמ ,םיספדומ םירמוח לע היברוא לש גתוממה רמוחב וא םיאוגולב
 .םייקסעה תרושקתהו קווישה תקלחממ רושיא שקבל

 .הרבחה לש ינחורה ןיינקב לוספ שומישל דשח לכ לע תיטפשמה הקלחמל חוודל שי
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 תלוזה לש ינחורה ןיינקה תויוכז לע הרימש .6.3.2
 ידוסה עדימה לע ןגהל םג םיביוחמ ונחנא ,היברוא לש ינחורה הניינק לע הנגהל םיארחא ונאש יפכ
 םתלביק םא .םירחא םיינוציח םימרוגו ונלש םיקפסה ,ונלש תוחוקלה לש ינחורה ןיינקה תויוכז לעו

 היברואל רשפאתש תינכת םשיילו בטיה םכסהב ןייעל שי ,)NDA( תוידוס םכסה תרגסמב ידוס עדימ
 .םכסה ותוא תרגסמב היתובוח תא םייקל

 וא רחא ינוציח םרוג לש וא הרחתמ לש ףקת ינחור ןיינק גישהל ןפואו םינפ םושב ונל רוסא
 היושע היברואש ,םכל רמאנ םא וא ,םידשוח םתא םא .תיקוח תוכז וא רושיא אלל ,וב שמתשהל
 וא םיירחסמ תודוס ,םיירחסמ םינמיס ,םירצוי תויוכז תוברל ,רחא םרוג לש ינחור ןיינק רפהל
 םתפשחנ םא .תויצהו הקיתאה תווצמ וא תיטפשמה הקלחמהמ אוהש גיצנ לכל תונפל שי ,םיטנטפ
 םכניאו ,ידוס תויהל יושעשו ,הרחתמל וא ינוציח םרוגל ךיישה ,יבמופ וניאש ביכרל וא רצומל ,עדימל
 לבקל ברסלו רתי תוריהזב טוקנל ףידע ,וב שמתשהל וא הז עדימ גישהל םכל רתומ םא םיחוטב
  .עויס לבקל ידכ ,תיטפשמה הקלחמל דימ תונפל זאו עדימה תא

  תּומייק .7 
 ונלש תיקסעה היגטרטסאה .אמייק רב םלוע לש הינב םשל תיארחא תולהנתהל תביוחמ היברוא
 ךותמ ,עבטה יבאשמב שומישה לועי ךות ,ךוראה חווטל םייחוור םייקסע םיעוציב חיטבהל הדעונ
 חתפלו םדא ינבב עיקשהל ,ךרע ילעבו םיחוטב םירצומ לש חותיפ םדקל ,תוחפב רתוי תושעל ןוצר
 םידבועה םע תּומייקה םוחתב וניצמאמ לע עדימ םיקלוח ונא .תלעופ היברוא ןהבש תוליהקה תא
  .ןיינעה ילעב ראש םעו םיעיקשמה םע ,םילעופ ונא ןהבש תוליהקה םע ,ונלש

   הקיתאה דוק לש תורפהל עגונב תויהתו תולאש .8
 היברואב הקיתא לש תוברת םודיק
 םיצורעב ידיימ ןפואב ךכ לע חוודל ביוחמ , , הקיתאה דוק לש הרפהב דשוחה וא ול עדונש דבוע לכ
 ,יוסח עדימבכ עדימה לכב גהנתו ,תוניצרב םיחווידה לכל תסחייתמ היברוא .הז ףיעסב םיטרופמה
 .רשפאה לככ

  ןומא םכל שי וב רחא להנמ וא םכלש להנמה .חווידל םיצורע רותב תועצומ תואבה תופולחה •
  שונא יבאשמ תווצמ רבח •
  תיטפשמה הקלחמהמ רבח •
 תימינפה תרוקיבה תווצמ רבח •
 ethics@orbia.com תבותכב ,תויצהו הקיתאה תווצ •
 www.ethics.orbia.com  תבותכב ,הקיתא יניינעב הכימתה וק •

 
 זכרמב ,היברוא לש טנרטניאה רתאב םיעיפומ הקיתא יניינעב הכימתה וק לש טנרטניאה רתאו ןופלטה ירפסמ

Orbia Comm.unity תבותכב וא . www.ethics.orbia.com תונידמה לכב ןועשל ביבסמ ןימז אוה 
 .םש םוליעב חוודל רשפאמו ,םילעופ ונא ןהבש
 
 .םכלוק תא ועימשתש אוה בושחש המ  .םכל חונ יכה ובש ץורעב שמתשהל יאדכ


