
הקוד האתי  
SCD



.SCDאני גאה להציג בפניכם את הקוד האתי של 
.SCDהינו בעל חשיבות עליונה לצמיחתה והצלחתה של , באופן הוגן ואתי SCDניהול

. אנו משפיעים ומושפעים מבעלי עניין רבים ומגוונים מידי יום ביומובעבודתנו 

אנו ניצבים בפני החלטות וסוגיות אתיות שונות הדורשות  , בעודנו עוסקים במלאכתנו
בנקודות מסוימות דרושה  , בעוד שלעיתים ההחלטה הראויה ברורה ומתבקשת. הכרעה

.הכוונה והדרכה אודות הצעד הנכון, מחשבה

לסטנדרטים  SCDגיבשנו את המסמך שלפניכם המדגיש את מחויבותה של , כךלשם 
הקוד האתי הוא תעודת  . גבוהים ומבהיר את המצופה מעובדים ומנהלים בחברהעסקיים 

קוד זה נועד להתוות את עקרונות היסוד המנחים את אופן  SCD.הערכית שלהזהות 
.  ולשמש עבורנו מצפן ביחסינו עם הגורמים השונים שאנו באים במגע עמםהתנהלותנו 

אשר יסייע לנו להמשיך ולבנות תרבות ארגונית  , האתי מהווה מכנה ארגוני משותףהקוד 
בהגינות  , לעשות את כל המאמצים לנהוג ביושר, לכבד כל אדם באשר הוא, ערכית

.כלפי האחר ולהתנהג כאזרחים למופתובאחריות 

SCDהמשלבת התפתחות טכנולוגית משמעותית  , מצויה כיום בתנופת פיתוח אדירה
,  עובדים ומנהלים כאחד, תהליך זה מחייב אותנו. תרבות ארגונית חדשהוהטמעת 

לעבודת  , לניהול מקביל של מספר תהליכים התלויים אלה באלה, למצוינות, למקצועיות
.ולתמיכה הדדיתצוות 

הכוונה והדרכה הן אבני  , דוגמה אישית. הוא דרך חיים, האתי הוא לא עוד אוסף הנחיותהקוד 
,  פעילות על פי הקוד האתי. בהטמעת הערכים והתרבות הארגונית אשר הקוד מתווהיסוד 
, יציב ומקצועי המסוגל לעמוד באתגרים הצפויים לו, תוביל ליצירת ארגון איתן, תפקידבכל 

והם  , לצד שמירה על הדין בכל עת, את מכלול הערכים הנובעים מהקוד האתיליישם 
.SCDלהצלחה העסקית של המפתח 

ולפעול על פי חוק ותוך SCDשל " שגריר"-כל אחד ואחת מאתנו לראות את עצמו כעל 
.על סטנדרטים מוסריים ואתיים גבוהים ביותרשמירה 

ובתודה  בהערכה 
סלסקידני 
SCDל "מנכ
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 SCDעלהחוקים וההנחיות המקצועיות החלים , קוד אתי זה אינו בא להחליף את הדינים•
ההנהלה  , עובדיה ומנהליה ואין בכללי הקוד האתי כדי לגרוע או להקל מהוראות כל דיןועל 

 SCD .ומהנחיות

.הקפדה על קיום הוראות אלו מהווה חלק בלתי נפרד מהקוד האתי•

מי  מונחים על ידי מערכת ערכים המגדירה ומכוונת את אחריותו של כל SCD-החיים ב•
.כאחדSCDקוד זה חל ומתייחס לעובדי ומנהלי . SCD-שעובד  ב

מצפה מעצמה ומכל עובדיה להפגנת רמה מוסרית אישית גבוהה ויצירת  SCDהנהלת •
.סביבת עבודה אשר תממש ציפייה זו

קוד אתי  SCD-יש ל, ובהוראות השונותSCDנוסף לכללים ולהנחיות הרשומות בנהלי •
 SCDהמאגד כללים והוראות המתייחסים בין השאר למדיניות ההתנהגות העסקית של

:  ועיקריה הם

.פועלתSCDקיום והקפדה ללא סייג על כל החוקים והתקנות בארץ ובכל מקום בו •

.תוך הימנעות מוחלטת מניגודי אינטרסיםSCDשמירה על האינטרסים החיוניים של •

שקיפות וטוהר מידות במכלול  , הגינות, שמירה על כללי המוסר והקפדה על יושר•
.SCDהפעילות של 

ועקרונות איכות הסביבה תוך , בטיחות, מוצרים תוך הקפדה על רמת איכותאספקת •
.SCDהמתאימה לחוקי התחרות המקובלים בשווקי , אך הוגנת, תחרות נחושה

.  בחרה לאמץ SCD-ההולמת את רוח הקוד האתי והמדיניות העסקית שהתנהגות •

באופן שיסייעו  , קוד האתי היא לנסח עקרונות פעולה הנגזרים מערכים אלהמטרת •
וכן להוות כלי בקרה שניתן לשפוט  , לבחון מצבים ולקבל החלטותSCD-מי שעובד בלכל 

.SCDלאור הערכים של , את החלטותיו ומעשיו של העובדבאמצעותו 

קבלה ומתן  , ניגוד אינטרסים, הקוד אמור לכוון את העשייה בתחומים כמו טוהר מידות•
להגדיר את הנדרש ולקבוע אמות מידה שיהיה ניתן להעריך ולשפוט  , של מתנות ועוד

.על פיהן את ההתנהגות

•SCDמעודדת את עובדיה לדווח על כל פגיעה או חשש של פגיעה בטוהר המידות.

שקיפות  , אמון, עם חברות הבת שלה מבוססים על שיתוף הדדי SCDהגומלין שליחסי •
,  פועלת כדי להחיל את הוראות ורוח הקוד האתי גם על חברות בנותSCD. ופתיחות
.יובהר כי חל איסור על הפרת קוד זה במישרין או בעקיפין. ועודספקים 

.אבל מתייחס לנשים וגברים כאחד, הקוד כתוב בלשון זכר*

מבוא

3



4



.במסמך זה מנוסחים העקרונות להתנהגות אתית אשר אנו מחויבים להם
האתי מיועד לשמש לנו מצפן המנחה אותנו כיצד לפעול ולהתמודד  הקוד 

הקוד האתי מסייע לכל אחת  . אתגרים ודילמות מוסריות בהם אנו נתקליםעם 
.החלטות ופעולות בחיי היומיום, מאתנו לתרגם את הערכים שלנו למעשיםואחד 

עקרונות מנחים
,  בפרקטיקה של היומיום כלפי העמיתיםSCDהקוד האתי מיועד לתת ביטוי לערכי 

.והלקוחותהחברה 
.מחויב לפעול על פי הערכים והקוד האתיSCDעובד 
:נגזרים העקרונות המנחים של העשייהמכך 

התנהלות מול הארגון•

עמיתים ומנהלים, התנהלות כלפי הפרט•

התנהלות מול לקוחות וספקים•

,  אמות מידה להערכת מצבים הדורשים קוד אתי SCD,הנה לתת לעובדיהמטרה 
דפוסים נורמטיביים של התנהגות מקצועית שיישומם יסייע בעקיפין גם בביסוס  להגדיר 

.והאמון בין העובדים למנהליהם ובין העובדים לבין עצמםההערכה 

.SCDהאתי נועד לוודא שכולנו ננהג בהתאם לכללי ההתנהגות המצופים מאתנו כעובדי הקוד 
שקוד זה יהיה בעל ערך מעשי בהתנהלות היום יומית שלנו וכל אחד מהעובדים  , שואפיםאנו 

.רוחםולפי כלשונם למלא ולפעול לפי עקרונות האלו חייב 

,  במבט מהצד, אנו נתקלים בסיטואציות מורכבות שלאו דווקא ברור לכל אדם, רבותלעיתים 
על כל אחד  . SCDמדובר בבעיה אתית או בהתנהלות שאינה הולמת את הקוד האתי וערכי כי 

להפעיל שיקול דעת ולשאול את עצמו את השאלות  , לבחון את עצמו ואת המקרהמאיתנו
:לצורך הבנה ברורה יותר של המקרההבאות 

?מה יגידו אחרים עלי–מבחן הנראות •

?האם ארגיש נוח ואוכל לספר בחופשיות על המקרה לסובבים אותי•

?האם יש ספק כלשהו כי הפעולה היא תקינה וכי המקרה אינו מעלה בעיה כלשהי•

יש לפנות להתייעצות עם הגורמים  , בכל מקרה של ספק בתקינות האתית של פעולה כלשהי
.במשאבי אנוש או במחלקה המשפטיתהרלוונטיים 

מערכים למעשים
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.בעובדיה–תלויה בהון האנושי SCDהצלחת פעילותה של 

.  אנו מחויבים ליצירת סביבת עבודה החותרת למצוינות ומקדמת פיתוח מקצועי מתמשך

.  מסירות עסקית וערכית, מחויבים לפעול מתוך מקצועיותSCDעובדי 

SCDתומכת ומעודדת גיוון תעסוקתי ואישי בעובדיה ובתחומי הפעילות השונים  , מאמינה
על כל ההיבטים הכרוכים בכך  , שבה ומתעקשת על שוויון מלא כלפי עובדיה והבאים בה

.העדפות אישיות או מכל סיבה אחרת, מוצא, גיל, מין, גזע, וללא הבדלי דת

SCDלהשתתף ולתרום  , מעודדת את עובדיה להיות מעורבים בכל תחומי הפעילות שבה
.SCDולהרגיש שייכות וחלק מהצלחתה ועתידה של SCD-לקידום העשייה ב

בכבודSCDייצוג 
אנו מקפידים  , כולה SCDמתוך הבנה שהתנהגותנו האישית והמקצועית משפיעה על תדמית

.על ייצוג הולם בכל ממשק לרבות במרחב הגלובלי והאינטרנטי

הנעת צמיחה
רואים בפעילותנו מנוע צמיחה כלכלי וחברתי בעל השפעה על השוק הצבאי  SCD-אנו ב

.  והביטחוני ועל המשק הישראלי

תגובתיות
.אנו מחויבים להבין את צרכי הלקוח ולהעמדתם בראש סדר העדיפויות שלנו

.במהירות ובשקיפות בהתנהלות השוטפת, אנו מתחייבים לטפל ביעילות

ההון האנושי
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כבוד בין אדם לחברו
•SCDביחסים  , הגינות ואמון בזולת, אמינות, יושר, מאמינה בעבודת צוות תוך כבוד הדדי

לנהוג תמיד בכבוד תוך , חובת העובדים והמנהלים. ועם הלקוחות והקהילהSCDבתוך 
.  פעולה עם עמיתיהםשיתוף 

לא יתנהג באלימות מילולית או פיזית כלפי אדם  , עובד לא יפגע או יתקוף אדם אחר•
לא יעליב ולא ישתמש בלשון גסה כלפי אדם אחר ולא יגרום לאחר לתחושה של  , אחר

.  מטרידה או שלילית, פוגענית, עבודה מאיימתסביבת 

ואחריות אישיתמצוינות 
•SCDהתאמה לסביבה משתנה, התמדה בלמידה, פועלת לרמת ביצועים ללא דופי  ,

התעמתות עם בעיות  , פיתוח ושיפור איכות העשייה בכל התחומים, דינמיות בעבודה
תחקור והפקת  , לימוד משגיאות, נכונות לשיתוף בידע ובמידע, ופתרונן באופן בונה

והכול תוך הצטיינות בכל תחומי הפעילות  , לקחים כדי לא לחזור על טעויות שניתן למנוע
.  במקצוענות ללא פשרות, והעשייה שלה

•SCDמתוך ראיית התמונה  , תוך לקיחת אחריות אישית מלאה, פועלת לביצוע תפקידיה
.ושיתוף פעולה בין כל הגורמים בארגון ומחוצה לוהכוללת 

.תוך תפקוד מיטבי ואיכותי, OTD, אנו פועלים באופן מתמיד לעמידה בלוחות הזמנים•

מכוונות ללקוח
פועלים יום יום להשבחת מערכות היחסים עם לקוחותינו לטובת מימוש מטרותיהם ולמתן  אנו 

.מיטביערך 
.הקשבה והיענות לציפיות לקוחות פנימיים וחיצוניים, תכוון לעמידה בהתחייבויותSCDמדיניות 

הזרמת מידע אמין וזמין ומתן שרות  , זאת אנו נפעל לפתח מוצרים חדשניים ואיכותייםלאור 
איכות ואמינות המוצרים הם  . איכות היא מרכיב חיוני בכל פעולות החברה. ואיכותימעולה 

.אנו מאמינים כי איכות גבוהה מושגת על ידי שיפור מתמיד. כל אחד ואחת מאתנובאחריות 

חד הם  SCD-והעובדים 
SCDיפעלו להבטחת  . האחד עבור השני, ועובדיה יביאו לידי ביטוי את עובדת היותם נכס

בסביבת עבודה מאתגרת התורמת להתפתחות  , בטוח, עבודה בעל כושר תחרותמקום 
SCD.-ולהרגשת סיפוק וגאווה בהשתייכותם ל, למיצוי יכולתם, העובדים

SCD-הערכים ב
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יפעל בהגינות וביושר כלפי עובדיו וישמש להם דוגמה אישית  SCD-כל מנהל ב
.ומופת בכל פעולותיו ובהתנהגותו

המנהל ימנע מלדרוש מעובדים הכפופים לו לבצע עבורו שירותים אישיים ופעילויות  
.שאינן קשורות עם תפקידם המוגדר ושהן בחזקת ניצול לרעה
או טובת  , מתנה, מענק, לא יבקש מנהל ולא יאות לקבל מהכפופים לו הלוואה כספית

או/או מתפקידו ו/שהסובבים אותו עשויים לראותם כנובעים ממעמדו ו, הנאה אחרת
.      סמכויותיו ואחריותו

העצמה וקידום עובדים משיקולים עניינים ומקצועיים  , יפעלו לפיתוחSCD-המנהלים ב
 SCDתוך הפעלת שיקול דעת ולצורך הצלחתה של, ללא הפליה או משוא פנים, בלבד

.  ועמידה ביעדיה

SCD-המנהלים ב
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משמעת וסמכות בעבודה, נאמנות
בהתאם להוראות  , על העובד למלא את התפקידים המוטלים עליו מעת לעת•

.מסירות ובמלוא כושר עבודתו, בנאמנות, עליוהממונים 

וייצג את החברה בכל עת ובכל מקום  SCDעובד ישמור על שמה הטוב של •
.  הולמת  ותוך שמירה על האינטרסים שלהבצורה 

והממונים עליו ובהתאמה  SCDהעובד יפעל במסגרת הסמכויות שנקבעו לו על ידי •
.SCD-לנוהל זכויות החתימה והנהלים הרלוונטיים במלאה 

בעבודה ודיווח מהימןנוכחות 
העובד יבצע את עבודתו בשעות העבודה המוגדרות ובהתאם למשימות ודרישות  •

.המוגדרותהעבודה 

לרישום נוכחות בתחילת  SCDעל העובד להקפיד למלא באופן אישי ותקין אחר הוראות •
חל איסור על העובד לבצע רישום נוכחות עבור  , למען הסר ספק. יום העבודהוסיום 
.אחרעובד 

זמן סביר ככל האפשר לפני כל היעדרות מתוכננת  , העובד יתאם עם הממונה עליו•
.  ויודיע באופן מידי לממונה עליו במקרה של היעדרות שאינה מתכוננתמהעבודה 

.עובד לא יפסיק את עבודתו ולא יעזוב את מקום העבודה ללא אישור הממונה עליו•

.עדכני ומהימן, מקיף, על העובד להעביר כל דיווח בשקיפות מלאה ובאופן מדויק•

פרטית  עבודה 
ועדיין מוגדרים כעובדיה גם לאחר שעות העבודה או  SCDמייצגים את SCDעובדי •

בשום  , עובד אינו רשאי לעסוק בתמורה או שלא בתמורה, לכן. SCDלשעריה של מחוץ 
ולא יהיה קשור בכל עסק או עיסוק אחר  SCD,-עבודה או כהונה מחוץ ל, עסק, עיסוק
איסור זה חל גם על עובד   SCD.אלא אם הורשה לכך מראש ובכתב על ידי, סוגמכל 

עובד רשאי לעבוד בפעילות חברתית  . לרבות חופשה ללא תשלום, מכל סוגבחופשה 
.SCD-ובתנאי שאין בכך ניגוד אינטרסים לעבודתו בוהתנדבותית 

.  יהיה לתקופה קצובה ובתנאים שייקבעו בהיתר, אם יינתן, היתר לעבודה פרטית•

קשר עקיף לעסק או עיסוק כלשהו של עובד עקב עבודתם של קרובי  , למען הסר ספק•
אך בכל מקרה בו עלול  SCD,-לא ייחשב כאסור ולא יידרש לו אישור מקדים ממשפחתו 

על  SCD,-ניגוד אינטרסים מכל סוג שהוא בין קשר זה ועבודתו של העובד בלהיווצר 
.לדווח על כךהעובד 

מחויבות כללית
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איסור טובות הנאה ומניעת שחיתות
•SCD  ועובדיה יקיימו ויצייתו באופן מלא ובכל עת לחוקים והתקנות בישראל ובכל מקום

. בנושאים אלו SCDבנוסף לנהלי, בכל הקשור למניעת שחיתות, היא פועלתבו 

•SCDתשלומי  . טוהר המידות והגינות בכל הקשור לעסקיה, עומדת בכל תוקף על יושר
.  והחוקSCDאינם מקובלים ויטופלו במלוא החומרה בהתאם לכללי , בכל צורה שהיאשוחד 

, ל"למי מטעמו ולכל גורם בארץ או בחו, לו, לא יציע ולא ייתן, לא יבקש ולא יקבלעובד •
או הבטחה לטובת  , ישירה או עקיפה, כל תשלום או טובת הנאה, או בעקיפיןבמישרין 

.SCDתאגיד או מוסד כלשהם שיש להם קשרי עבודה ישירים או עקיפים עם , הנאה מאדם

ניגוד אינטרסיםאיסור 
SCD-במסגרת עבודתו ב, אישית או מקצועית, העובד ימנע בכל עת מפעילות כלשהי•

או עם פעילותה  /וSCD-אשר יש בה ניגוד אינטרסים כלשהו עם עבודתו ב, להאו מחוצה 
.או חשש מכאלו SCDשל

ניגוד אינטרסים עלול להתקיים כאשר אינטרס אישי של העובד עלול להפריע או להתנגש  •
ניגוד אינטרסים עלול להתקיים גם באופן עקיף ובלתי ישיר אם  . SCDהאינטרסים שלעם 

ייהנה מהטבה לא ראויה כלשהי כתוצאה מתפקיד  , משפחה או מקורב של העובדקרוב 
.SCD-בהעובד 

על העובד להפעיל שיקול דעת בכל מקרה שבו קיים ניגוד אינטרסים ולדווח על כך •
".  אין ספק–יש ספק ". לצורך בדיקה והתייחסות SCDש של"אנוש וליועמלמשאבי 

נקיטת הפעולות  , כל מקרה או חשש יוגדרו בהכרח כניגוד אינטרסים ובכל מקרהלא 
יאפשרו להימנע מניגוד אינטרסים ולפעול באופן המיטבי עבור  , והאמצעים הנכונים

.SCD-והעובד 

עובד אשר לו או לקרובו יש עניין או טובת הנאה בעסק או ארגון חיצוני כלשהו המצוי  •
,  מתן שירותי ייצור, התקשרויות, לרבות במסגרת מכרזים, SCDעסקיים עם בקשרים 

.ל"יודיע על כך מיד לממונה עליו שהינו ברמת סמנכ, או מכל סוג אחר שהואפיתוח 

יש להימנע מלהתקשר עם גורם חוץ הנמצא עימם בקשרי עבודה בנושאים הקשורים  •
אלא אם ניתן לכך אישור בכתב  , שירותים לצרכים פרטיים/ולרכוש ממנו מוצריםSCD-ל

שירות  / ההתקשרות תבוצע במחיר המוצר . ל"ידי הממונה על העובד בדרג של סמנכעל 
.SCD-פי מחירון של המוכר או על פי מחיר שנקבע במסמך אחר לציבור הרחב בעל 

:דוגמאות אפשריות נוספות לניגוד אינטרסים•

אירוח והטבות אישיות אפשריות כאשר  , מתן או קבלת מתנות–והטבות אישיות מתנות •
תדירות וערך  . SCDמתבצעות באופן ובהיקף סביר ובמסגרת הפעילות העסקית של הן 

ראוי ומתאים לאופי  , הגיוני, ל צריכות להיעשות בהיקף סביר"וההטבות הנהמתנות 
או שייחזה להיות משפיע על שיקול הדעת  , המתבצעת על מנת שלא ישפיעהפעילות 

.של איזה מהצדדיםהעסקי 
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(:המשך)אינטרסים דוגמאות אפשריות נוספות לניגוד •
.  תתבצע משיקולים מקצועיים בלבדSCD-העסקה ב–העסקה •

להימנע מהעסקת קרובי משפחה מדרגה ראשונה ושנייה של  יש 
וכל העסקה כזו נדרשת  SCD-תפקיד הקשור לבכל SCDעובדי 

.אנוש והמחלקה המשפטית טרם השלמתהמשאבי מראש על ידי להיבחן 

מידעמסירת 
על העובד למסור פרטים מדויקים בנושאים עליהם נתבקש למסור מידע בעת  •

.לעבודהקבלתו 

עדכון או תוספת שיחולו בפרטים שמסר בכל עת  , על כל שינוי-SCDהעובד יודיע ל•
.שינוי מצב בריאותי וכיוצא בדבר, שינוי מצב משפחתי, שינוי מען, שינוי שםלרבות 

סודיות ורישום פטנטיםשמירת 
עובד מתחייב לשמור על סודיות גמורה ביחס לכל מידע שיובא לידיעתו תוך כדי או עקב  •

,SCDמידע הקשור בלקוחות , מידע מסחרי: לרבות בכל הקשור לSCD-בעבודתו 
,  חקר שוק, תמחירים, מידע בקשר למחירים, מידע פיננסי, ונתוני השירותים שלהספקיה 

מידע  , מחקרים ותהליכי פיתוח למיניהם, תהליכי ייצור, טכני מכל סוג שהואמידע 
, SCDמידע אישי הקשור לאיזה מעובדי או באי, או שאין לגלותו מטעמי בטחון, בטחוני
.  ונהליהSCDמשפטי מכל סוג שהוא או מידע שהוגדר כחסוי או כרגיש על פי מידע 

ולאחריה  SCD-זו תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת העסקתו של העובד בהתחייבות 
.הכללכל עוד לא הפך המידע לנחלת , הגבלה או סייגללא 

ידע ופטנטים רשומים ולא רשומים אשר נוצרו או הומצאו על ידי העובד  , בהמצאות•
או שהיה לו חלק בהם או ידיעה עליהם עקב עבודתו  SCD,-או עקב עבודתו בבמהלך 

רכושה  , SCDבהתאם לחוק ולנהלי , יהיו SCDואשר נוגעים לתחום פעילותה של, SCD-ב
אלא  , בכל צורה שהיא, והעובד לא יהא רשאי לעשות בהם שימוש SCDשלהבלעדי 
הן תוך כדי תקופת הסכם העסקה והן לאחר תום יחסי  , SCDמפורט ומראש של באישור 

ההתנהלות בכל הקשור לזכויות קניין רוחני של העובד או של . SCDבינו ובין העבודה 
SCD בהתאם לנהלי תתבצעSCDבנושא.
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SCDשמירה על נכסי 
,  הבעלים של נכסים רבים ויקרי ערךוהינה מחזיקה , SCDעקב פעילותה הייחודית •

.  ונכסים רוחניים שפותחו והושגו על ידי עובדיה לאורך השניםממשיים 

,  תהליכים, אמצאות, ידע, כלים, חומרים, נכסים אלו כוללים בין השאר לא רק ציוד•
.מאגרי מידע ועוד, שוניםפריטים 

עלול להוביל  SCDשאינו למטרות ובדרכים שהוגדרו על ידי  SCDשימוש לא ראוי בנכסי•
מאמצים רבים ומקפידה הקפדה   SCDועל כן משקיעה-SCDבנכסים אלו ובלפגיעה 

בשמירה על נכסיה מפני שימוש לא נאות בהם וחשיפה שלא לצורך לגורמים לא יתרה 
.  ראויים

בלבד  SCDלצורך קידום הפעילות והיעדים שלSCDמיועדים לשימוש עובדי SCDנכסי •
לעשות בהם כל שימוש מכל סוג שהוא לתועלת אישית כלשהי או פעילויות שאינן  ואין 

.במהלך או לאחר שעות העבודה, או שלא אושרו על ידי הנהלת החברהSCD-קשורות ל

,  הודעות, מסמכים או עותקי מסמכים, פריטים, כלי עבודה, ציוד, אין להוציא כל חומרים•
או של אחרים המצוי בחזקתה של SCDדיסקים או כל רכוש אחר של , רכיבים, תוכנות

SCDללא אישור מראש, מרשותה.

וכל  SCDהשלמות והכשירות של נכסיה של, כל עובד חייב לשמור בכל עת על התקינות•
חומרים ורכוש המופקדים בידיו או אשר נגישים לו במסגרת או , כלי העבודה, הציוד

.SCD-עבודתו בלצורך 

יתבצע אך ורק  ,SCDלרבות מכונות ומכשירים וכל נכסי , כלי עבודה, השימוש בציוד•
חובת העובד  . לכללים ולהוראות שנקבעו על ידי הגורמים הממונים וההנהלהבהתאם 
הציוד והמתקנים  , חומרי הגלם, שיקול דעת ולעשות שימוש יעיל וחסכוני ברכושלהפעיל 
.  לידיו או לשימושושנמסרו 

או לחשש מהיווצרות נזק או   SCDעובד אשר זיהה נזק או קלקול לנכס או ציוד של•
יבצע את הנדרש ממנו תחת תפקידו לרבות פנייה בהקדם לממונים עליו  , כזהקלקול 
.  המשך הטיפול בנזק או נקיטת הצעדים למניעתולצורך 

יעשה את כל הנדרש ואפשרי עבורו באופן סביר על מנת למנוע בכל עת   SCDעובד•
.  לנכסיה או הבאים בשעריה, SCD-נזק כלשהו לגרימת 

מאגר  , פיזי או דיגיטלי, עותק מסמך, ימחק או ישמיד כל מסמך, ישנה, עובד לא יבטל•
אלא אם הדבר  , קובץ או הודעה מכל סוג שהוא, תוכנה, אמצעי לשמירת מידע, מידע

.במסגרת תפקידו וסמכותו או באישור הממונה המוסמך לכךנעשה 
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בטחון ובטיחות בעבודה
עובד יקפיד לקיים בכל רגע נתון את כל הוראות הביטחון והבטיחות  •

.מעת לעתהבטחוןאו הבטיחות או SCDידי שייקבעו על 

והביטחון רשאים לערוך   SCDיהיו SCD,לנוכח תחומי העיסוק בהם פועלת•
כפי שימצאו לנכון ובהתאם לנהלים  , תחקירים ביטחוניים לעובדיםמעת לעת 
.הרלוונטיים

•SCD  מחויבת לספק לעובדיה והבאים בשעריה סביבת עבודה בטוחה וראויה
השמירה על הבטיחות של עובדיה  . ללא סכנות בטיחות לגוף או לרכושלעבודה 

.SCDוהינה באחריות משותפת של כל עובדי  SCDערך עליון עבורהינה 

,  סדר, הוראות ונהלי הבטיחות וכל ההנחיות הקשורות לשמירה על בריאות העובדים•
מעת לעת יקוימו ללא סייג על ידי כל SCDשיקבעו על ידי , ומניעת שריפותניקיון 

.בלי יוצא מן הכללהעובדים 

על העובד לשמור על ניקיון וסדר במקום עבודתו ולעזוב אותו ואת כל הציוד שבו  •
.  נקי וניתן להמשך השימוש על ידי הבאים אחריו, מועד עבודה מסודרבסוף כל 

.  למעט במקומות מוגדרים על פי ההוראות, SCDאין לעשן בשטחה של •

חייב להודיע על כך מהר ככל האפשר לנציגי  SCD-עובד שנפגע במהלך עבודתו ב•
ולמסור את כל הפרטים הנחוצים לשם המשך הטיפול  SCD-אנוש והבטיחות במשאבי 
.החיצוני ומול הרשויות הרלוונטיות, הפנימי

הטרדה מיניתמניעת 
•SCD  גאה בסביבת העבודה הבטוחה והתקינה שהיא מספקת לעובדיה ותחושת

האישי ומניעת ההטרדה ותחושת האיום של כל אחד מעובדיה והבאים  הבטחון
.הם ערך מהותי עבורהבשעריה 

•SCD  לא תסבול ולא תקבל כל אירוע של הטרדה מינית וכל אירוע שכזה יטופל
.י דין"עפ SCDהחומרה ובאמצעים שעומדים לרשותבמלוא 

1998–ח "התשנ( חבות מעביד)חל לעניין זה החוק למניעת הטרדה מינית , בישראל•
SCD-המטיל חבויות שונות על העובד והמעסיק כאחד ו, שהותקנו על פיווהתקנות 

.הכינה לצורך כך נוהל ותקנון למניעת הטרדה מיניתאף 

וכל SCDעותק התקנון מפורסם על גבי לוחות המודעות והן באתר האינטראנט של •
.נדרשים לעיין בו ולפעול על פיו בכל עת SCDעובדי
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ופרסום במדיות חברתיותIT-שימוש במערכות ה
מתוחכמות ובעלות ערך רב  , מתקדמותIT-קיימות ופועלות מערכות מחשוב וSCD-ב•

כל פגיעה או שימוש לא תקין או לא ראוי במערכות אלו  . אותה בפעילותההמשמשות 
ביטחוניים  , בטיחותיים, יצירת חשיפה וסיכונים מסחריים, SCD-להוביל לפגיעה בעלולים 

.או לפגיעה בזכויות הפרט או זכויות צד שלישיSCD-רחבי היקף לומשפטיים 

לצורך קיום  ,SCDייעשה בכל עת על פי הנחיותיה של  SCDשלIT-במערכות ההשימוש •
.ובהתאם לנהלים הרלוונטיים SCDשלפעילותה 

בלבד ובדרך שלא  SCDלהקפיד על שימוש נכון ונבון ברשת האינטרנט למטרות יש •
.לספקים ולכל אדם או גוף הקשורים אליה, ללקוחות, לנזק למערכותתגרום 

•SCD שמה דגש נרחב מאוד על המוניטין והתדמית שלה ונדרשת לבחון בקפידה וככל
 SCDעל עובדי, על כן. מראש כל אזכור שלה ברשתות או במסגרות פומביותהאפשר 

.  קפדני וראוי ברשת האינטרנט ובכל פורום פומבי אחר, באופן מושכללפעול 

של עובדים ברשתות חברתיות צריך להיעשות באופן המכבד ושומר על ערכיה  שימוש •
.  גם כאשר מדובר בפעילות שהנה לכאורה בעלת אופי פרטי לחלוטיןSCDשל ותדמיתה 

לקחת בחשבון שהתבטאויות ברשתות החברתיות אינן נמחקות בקלות וכי קל לקשר  יש 
בין עובד ומקום עבודתו כאחראים משותפים לביטויים והתנהלות פומביים שאינם  היום 

.הולמים

:בהתאם לכללים הבאים, בין השאר, להתבצעחברתיות צריך ברשתות השימוש •

לרשת החברתית וכל תקשורת רלוונטית צריך להתבצע באמצעות כתובת  רישום •
.SCD-ל שקיבל מ"האישית של העובד ולא כתובת הדואל "הדוא

לשוחח או להתייחס ברשת החברתית בכל אופן , לשמור על סודיות ואין לפרסםיש •
.גם אם לא מדובר במידע רגיש,  SCDלפעילותה שלשהוא 

גם אם מתייחסת לדעותיו האישיות והפרטיות  , לקחת בחשבון שכל הערה או תגובהיש •
ולפגוע בה ובכל מקרה אין להגיב או SCD-עלולה להיות מקושרת גם ל, העובדשל 

.SCDתוכן כלשהו ובכל אופן שהוא בשם לפרסם 

,  פירוט על מוצרים, לרבות תמונות, להיות מודע לכך שפרסום מידע כלשהויש •
לעובדים  , עלולים ליצור חשיפה וסכנה לעובדSCD-או פעילות הקשורים לפרויקטים 

.לרבות אך לא רק פגיעה בפרטיותם של אנשים אחרים-SCD,ולאחרים 

לתקינות הפרסומים של כל עובד ברשתות החברתיות ובכלל הנה על העובד  האחריות •
,  מבלי להפחית מאחריות העובד, שומרת לעצמה את הזכות, SCDיחד עם זאת. בלבד

ולדרוש את הסרת הפרסומים של העובד ופרסום התייחסות ראויה במידה  להתערב 
.או מי מטעמהSCD-של העובד גרם לפגיעה כלשהי בוהפרסום 

נדרש לדווח על , או הקשור אליהSCD-שנתקל בפרסום פוגעני כלשהו בנוגע לעובד •
העובדים נדרשים להימנע מפרסום כל  SCD.ש"באופן מידי למשאבי אנוש וליועמכך 

או SCDגם מתוך רצון להגן על שמה של SCD-או התייחסות שהיא הקשורים לתגובה 
.רצון לציין פרטים חיובייםמתוך 
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רכב חברה
יעשו בכל עת  , אשר יהיו זכאים לקבלת רכב מתוקף עבודתםSCDעובדי •

ולדיניםלערכיה  SCD,ברכב זה בזהירות ובאחריות בהתאם לנהלישימוש 
גם על הכביש ובכל נזק   SCD,ומתוך הבנה כי הנם מייצגים אתהחלים 

.  משימוש זה ברכבשעלול להיגרם 

עיקר השימוש ברכב יהיה לצרכי עבודת העובד ולנסיעות מביתו אל מקום  •
.  ובחזרההעבודה 

הוצאה או חבות בגין השימוש  , העובד יישא באחריות אישית בלעדית בכל נזק•
. זהברכב 

כלפי ספקים ושותפים עסקייםמחויבות 
•SCDיועציה והקבלנים החיצוניים שמספקים לה שירותים כשותפים  , רואה בספקיה

ומקנה בהתאם חשיבות אדירה לקשר ושיתוף  SCDלהצלחת עשייתה של חיוניים 
.עמםהפעולה 

•SCD  מעדיפה לעבוד עם ספקים החולקים את אותה מערכת ערכים ועקרונות אתיקה
ואשר  , אשר מקפידים על התנהלות הוגנת וראויה כלפי עובדיה, SCDכמו מחמירים 
.בסיס של איכות ואמינות במוצרים והשירותים שלהםSCD-למספקים 

ודרישות הדין הרלוונטיות וכל SCDהעבודה מול הספקים תתבצע תמיד בהתאם לנהלי •
לוחות הזמנים וההגינות  , התקציב, נדרשים להקפיד בכל עת על האיכותSCDספקי 

.בסטנדרטים האישיים והמקצועיים הגבוהים ביותרהמסחרית 

•SCDעניינית ויעילה , תפעל תמיד תוך הימנעות מניגוד אינטרסים או התייחסות ראויה
.כאלו ככל שיתעוררולסוגיות 

•SCDראוי ושקוף בבחירת הספקים  , תפעל תמיד ללא משוא פנים ובאופן ישר
.איתם היא עובדתוהקבלנים 

ללא אפליה  , תתבצע בהליך מסודרSCD-התקשרות עם כל ספק הנותן שירותים ל•
.SCDקבלת האישורים הנדרשים לכך בהתאם לנהלי ולאחר 

תתבצע תמיד באופן   SCDמ וגם לאחריו מצד עובדי"ההתנהלות מול הספק בשלב המו•
.ראוי והגון, הולם

עובדי קבלןזכויות 
•SCD  מכירה באחריותה כלפי העובדים בתחומה גם אם אינם עובדיה והיא אינה

ככל שעומד לרשותה להבטיח את  SCDמשכך תפעל . הישירה שלהםהמעסיקה 
.  על פי חוק של עובדים המועסקים בתחומה ועבורה באמצעות קבלני משנהזכויותיהם 

•SCDלפעול בהתאם לסטנדרטים האתיים  , מצפה מקבלני המשנה והספקים שלה
תוך מחויבות לוודא כי תנאי עבודתם נאותים וכי זכויותיהם הקבועות בחוק  ,  SCDשל

.נשמרות

18



איכות הסביבה
•SCDבתקנות  , מייחסת חשיבות רבה לנושא איכות הסביבה ומקפידה לעמוד בחוקים

.הנדרשים על מנת לשמור ואף לתרום לאיכות הסביבהובתקנים 

מעבר לעמידה הקפדנית בכל דרישות החוק והנהלים  , על מנת להשיג מטרה זו•
לעשות כמיטב יכולתם  , מצפה מכל עובדיה לגלות ערנות לנושאSCD, הרלוונטיים

להתריע על חשש לפגיעה ולטפח את  , למנוע מפגעים, על איכות הסביבהלשמור 
.הסביבה

SCDוהקהילה
משתדלת ככל האפשר גם להתחבר ולתרום  SCD, כארגון מוביל ומצליח בישראל•

.במיוחד עבור אוכלוסיות נזקקות, בהיבטים ואפיקים שונים, לקהילה

•SCDמעודדת קשרים עם האקדמיה ופועלת במוסדות חינוך אקדמיים ברחבי הארץ  ,
.המקדמת את החינוך הטכנולוגיבפעילות 

•SCD  מעודדת פעילות תרומה ורווחה עם עמותות ועם מעוטי יכולת ומקיימת שיתופי
רבים חברתיים וסביבתיים ומזמינה מעובדיה להצטרף לפעילויות ההתנדבות  פעולה 
.לוקחת בהם חלקSCD-שהרבות 

נגישות קיימות טיפוח 
•SCD  רואה חשיבות רבה בשילוב בעלי מוגבלויות והנגשת מתקניה עבורם מתוך

.חברתית וסביבתית תוך חתירה ליצירת השפעה חיובית על הסובבים אותהמודעות 
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אנו רואים חשיבות בהטמעת הקוד האתי ובהפיכתו לחלק משגרת העבודה והתרבות  
.  הארגונית שלנו

•SCD ופועלת על פי כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בהתנהלותהמקפידה.

יהיו אחראים לקיום ואכיפת הקוד האתי בתחומי אחריותם ויהוו דוגמה  SCDעובדי כל •
.לכל הסובבים אותםאישית בהתנהלותם 

אישית מוטלת על כל עובד להביא כל הפרה או חשד להפרה של הקוד האתי  אחריות •
ל "או באופן אנונימי למנכSCDש "למשאבי אנוש ויועמ, לב מנהליו הישיריםלתשומת 

.החברה

מפורט ובזמן אמת לכל מקרה כזה המפר או עלול  , חשיבות רבה בדיווח מלאקיימת •
להימנע מפגיעה בפעילותה  SCD-את הקוד האתי כיוון שטיפול מהיר ויעיל יאפשר ללהפר 

,  כמו גם לעמוד בדרישות, טוב יותר עם הנזקים שיגרמו ולצמצם את היקפםולהתמודד 
.  והסטנדרטים הגבוהים שקבעה לעצמה במסגרת פעילותההערכים 

ל  "שתתעוררנה בקשר לפירוש הקוד האתי ואכיפתו יש להפנות לבירור בפני סמנכשאלות •
כאשר העובדים מתבקשים לפנות להתייעצות עם הגורמים   SCDש"אנוש ויועממשאבי 

.בכל מקרה של ספקל "הנ

וכן נקיטה  , ובכלל זה פיטורין, עקרונות הקוד האתי עלולה לגרור ענישה משמעותיתהפרת •
מעודדת את עובדיה לדווח על כל הפרה  SCD. תביעה אזרחית או פליליתבתהליכי 
המאפשרת לעובדים  , של הקוד האתי ומקיימת מדיניות הגשת תלונות אנונימיתאפשרית 
בתיבת הדואר האלקטרוני האנונימית שבאתר  , גם ללא חשיפה וללא חששלהתלונן 
להגן ולמנוע כל  SCDתפעל, בכל מקרה. ל גישה אליה"אשר רק למנכ SCDשלהפנימי 
.או הטרדה של עובד שדיווח על הפרה הקוד האתיטענה 

אחראים לבדיקת המקרים של הפרת הקוד האתי על SCDש "משאבי אנוש ויועמל "סמנכ•
.עובדי החברה ולהגנה על אלמוניותם של המדווחים על כךידי 

והעובדים יופנו להתעדכן בו SCDהאתי ימצא באופן קבוע באתר האינטראנט של הקוד •
.לעתמעת 

יקבל עותק של הקוד האתי ויחתום על טופס המאשר את קריאתו  SCD-עובד חדש בכל •
SCD.-עם תחילת עבודתו בוהבנתו 

שמירה והטמעת הקוד האתי 
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