מדיניות התנהגות אתית (קוד אתי)
עמידה בחוק
מדיניות אלכסנדר שניידר היא לקיים את החוקים הנהוגים במדינת ישראל ושל המדינות בהן היא
פעילה .מעבר למחויבות המשפטית לציית לחוק ,החברה שואפת גם להנהיג ולהציב דוגמא לחברות
אחרות ,כפועל יוצא מתחושת האחריות החברתית שלה.

כבוד לעובדים
כל עובד נהנה מזכויות יסוד ויש לנהוג בו יחס של כבוד ,שוויון והערכה .כל עובד זכאי לחופש מחשבה,
מצפון ,דת והבעת דעה כל עוד אינו פוגע ברגשותיהם או בזכויותיהם של עובדים אחרים .
אלכסנדר שניידר מחויבת לתת לכל עובד ולכל מועמד הזדמנות שווה בכל תחומי העבודה ,במינוי
לתפקידים ובקידום מקצועי .החברה אוסרת אפליה על בסיס גיל ,גזע ,עדה ,מגדר ,דת ,מוגבלות,
העדפה מינית ,מצב משפחתי או דעה פוליטית.
על עובדי אלכסנדר שניידר להימנע מכל סוג של התנהגות גסה ,אלימה או מאיימת כלפי עובדים אחרים
בחברה כולל הטרדה מינית ואלימות פיזית או מילולית ,ומכל פעילות העלולה לגרום לאווירה מעליבה,
פוגעת או עוינת.

הגינות עסקית
הצלחת אלכסנדר שניידר תלויה ביכולתה להקדים את מתחריה .עם זאת ,לא כל האמצעים כשרים
להשגת המטרה ,וגם באילוצים של תחרות קשה יש להתנהל בהגינות ,ביושר ותוך הקפדה על כללי
האתיקה.
לאלכסנדר שניידר יש מוניטין של חברה הגונה ,הוגנת וישרה וכדי להמשיך ולשמור על שמה הטוב של
החברה בקרב הלקוחות ,השותפים ,המתחרים והציבור מחויב כל עובד להמשיך ולהקפיד על עקרונות
ההתנהגות הבאים :
▪
▪
▪

הגינות כלפי הלקוחות – יש לנהוג בלקוחות ובשותפים עסקיים בשוויון ובהוגנות.
הימנעות מתחרות לא הוגנת – אין להפיץ מידע כוזב ,מטעה או מטיל קלון על מתחרים
ועסקיהם .
הימנעות משחיתות בעסקים  -חברת אלכסנדר שניידר ועובדיה מתחייבים לא לתת או לקבל
שוחד ,לא להציע או להיענות להצעת שוחד ,לא לתת או לקבל תשלום כלשהו שאינו חוקי ואתי,
ולהימנע מכל פעילות עסקית מושחתת .

מניעת ניגוד עניינים

בעת קבלת החלטות או ביצוען יש לשקול רק את טובת החברה בכללותה ,ולהימנע משיקולי תועלת
אישית או קבוצתית או משיקולים הנובעים מיחסים אישיים .כמו כן יש להימנע מפעילות העלולה ליצור
ניגוד אינטרסים בין העובד לחברה.
דוגמאות לניגוד אינטרסים :
▪ הזדמנויות עסקיות – הפקת רווחים אישיים או סיוע לאחרים להפיק רווחים מהזדמנויות עסקיות
שנתגלו תוך שימוש במידע עסקי של אלכסנדר שניידר ,או מתוקף תפקידו של העובד בחברה.
▪ קשרים עסקיים עם חברות אחרות – ניהול עסקים פרטיים עם לקוחות אלכסנדר שניידר ,עם
שותפים ,עם ספקים או עם מתחרים .השקעה של זמן ומשאבים בכל פעילות עסקית חיצונית
הגוזלת מזמנו של העובד ומסיטה את תשומת לבו מעבודתו השוטפת.
▪ קשרים אישיים עם גופים אחרים – קבלת החלטות בנושאים הקשורים ליחסי אלכסנדר שניידר
עם גוף אחר ,כאשר מתקיימים יחסים אישיים (משפחה ,חברים) עם הצד השני.

טובות הנאה
במסגרת פעילויות השיווק וקידום המכירות של אלכסנדר שניידר מותר לעובדים להציע ללקוחות,
לקוחות פוטנציאלים או לשותפים עסקיים ארוחות עסקיות וכן טובות הנאה "צנועות" כגון מזכרות,
מתנות ,הזמנות לאירועים וכד' ובתנאי שטובות הנאה אלו הן חוקיות במדינה שבה הן ניתנות .לטובות
הנאה "צנועות" יחשבו כאלו ששיווין הכולל אינו עולה על  100$לשנה לכל שותף עסקי .
קבלת טובות הנאה ע"י עובדי אלכסנדר שניידר במסגרת עבודתם בחברה משותפיה העסקיים ,אינה
מותרת מלבד מתנות סמליות ( כגון פרחים ,עטים ,לוחות שנה וכיו"ב) שערכן אינו עולה על ₪ 200
לשנה .במקרה של ניסיון מצד שותף עסקי להעניק תשורה משמעותית לעובד החברה ,חובה על העובד
לדווח לממונה הישיר שלו .

שימוש בנכסי החברה
לחברת אלכסנדר שניידר נכסים חומריים ,עסקיים ,מסחריים ואחרים .כל שימוש בנכסי החברה יעשה
באופן חוקי ואתי ,ואך ורק לצורך קידומה העסקי של החברה ,כדלהלן:
▪

▪

נכסים חומריים – כל הנכסים החומריים כגון מוצרים ,חומרי גלם ,ציוד בדיקה וייצור ,ריהוט
וציוד משרדי ישמשו אך ורק לקידום פעילותה העסקית של אלכסנדר שניידר .יש לשמור על
שלמותם ותקינותם ואין להשתמש בהם לצרכים פרטיים ,אין למסור או להשאיל אותם לאחרים
ואין למכור אותם או להיפטר מהם ללא אישור.
מידע סודי וקניין רוחני  -חברת אלכסנדר שניידר מכירה בחשיבותו של נושא הקניין הרוחני
ובצורך לשמור על סודיות המידע .חברת אלכסנדר שניידר ועובדיה ינקטו בכל הצעדים
הדרושים לשמר ולהעצים את הקניין הרוחני של החברה ,ויימנעו מכל פגיעה בזכויות הקניין
הרוחני של חברות אחרות .

עובדי החברה יימנעו מגישה למידע חסוי או סודי של החברה ומשימוש במידע מסוג זה ,אלא אם
המידע דרוש להם לצורך מילוי תפקידם .כמו כן יימנעו העובדים מהעברת המידע לאחרים ,במהלך
עבודתם באלכסנדר שניידר או לאחר מכן ,אלא אם קיבלו אישור מהחברה וכל זאת הכפוף להסכם
הסודיות שנחתם ביום העובד לחברה .איסור זה חל גם על מידע סודי וקניין רוחני של חברות אחרות
שעמן חתמה חברת אלכסנדר שניידר על חוזה או על הסכם אי חשיפה ( NDA ).
מערכות מחשוב ותקשורת – מערכות המחשוב והתקשורת של אלכסנדר שניידר הכוללות מחשבים
אישיים ,תוכנות ורשתות תקשורת ישמשו לצורכי החברה בלבד .אין להשתמש במערכות אלו לגישה,
לאחזור ,למשלוח ,להפצה ,להצגה ,לאחסון או להדפסה של מידע שיש בו כדי להוליך שולל ,להטריד,
להשמיץ או לאיים ,או של מידע שהוא בחזקת חומר תועבה ,גזעני ,פורנוגראפי ,להימורים או כל מידע
שאינו עולה בקנה אחד עם התנהגות חוקית ,מקצועית ואתית.

אתיקה בשרשרת האספקה
חברת אלכסנדר שניידר ועובדיה יעשו כמיטב יכולתם לעבוד אך ורק עם ספקים וקבלני משנה המנהלים
את עסקיהם ביושר ,בהגינות ועל פי החוק ,נמנעים משחיתות ומקפידים על התנהגות אתית.

