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   הערכים שלנוהערכים שלנוהערכים שלנו
   

 
   םםםמיימיימיייויויומממיויויוהההמסגרת לעסקינו מסגרת לעסקינו מסגרת לעסקינו 

ערכים אלה הם ערכים אלה הם ערכים אלה הם . . . ועשייהועשייהועשייה   אמוןאמוןאמון   ,,,צוותצוותצוות–––שלושה ערכים חיונייםשלושה ערכים חיונייםשלושה ערכים חיונייםבבבאנו שותפים אנו שותפים אנו שותפים 
 ...שלהםשלהםשלהם   י אלסטום בחיי העבודהי אלסטום בחיי העבודהי אלסטום בחיי העבודהאנשיאנשיאנשיהכוח המניע את הכוח המניע את הכוח המניע את 

 תווצ
 

ים משמעת ומאמץ דורשפרויקטים המסירת עסקיה של אלסטום מבוססים על 
 .ליח בביצועםצלהעל מנת 

. שיג את מטרותינו הקולקטיביות והאישיותנ בהעבודת צוות היא הדרך ש
את  גם כוללתעבודת צוות משמעה שיתוף פעולה בכל דרגי הארגון והיא 

כדי להבטיח שננצל באופן  כרוכה בהתרשתותגם  היא. החיצוניים נושותפי
וות כדי להבטיח יצור רוח צלחיוני . ות העומדות לרשותנוכשירוימלא את כל ה

כוח מניע  תוך פעולת, בהצלחת החברה תרום את חלקושכל אחד מהעובדים י
 .לבצע את הפרויקטים של לקוחותינוכדי משותף 

 ןואמ
 

אתרי הייצור , יחידותיה, מבני הניהול השונים שלה, על פעילויותיה, אלסטום
א מרכיב אמון הו. הגדרה חברה מורכבת עפ"יהיא , והמדינות בהן היא פועלת

 .חיוני לניהול נאות של עסקינו ולביצוע יעיל של הפרויקטים שלנו

ולאחריות. אמון הדדי  הגינותהאמון קשור בקשר הדוק למקצועיות, ליושרה, ל
ה והאצלת סמכויות. כמסבין עמיתים, מנהלים ושותפים חיצוניים מאפשר ה

חלטות פעיל סמכות שהואצלה לו נושא באחריות להשמ מי, כל לעומת זאת
של מתוך סברה  יםפועלכאשר אנו  המתקבלות, לפעולותיו ולהשלכותיהן.

המקצועית ונוהגים בדרך אתית ושקופה  תנואמון, אנו פתוחים לסביב
 נו.עיסוקיב

 הייעש
 

אלסטום מחויבת לספק ללקוחותיה מוצרים ושירותים העונים על ציפיותיהם 
, נו כלפי לקוחותינוימחויבויותעמוד בכדי ל. איכות ולוחות זמנים, מבחינת מחיר

 .כולנו מציבים את העשייה בראש מעיינינו

הצבת ערך העשייה במקום גבוה משמעה שאנו ניגשים לעסק שלנו בתחושה 
היא מחייבת אותנו לקבוע קדימויות כדי לעמוד בתאריכי  .וביצועבשל מצוינות 

 העשייהבבסיס . היעד ולוודא שכל מה שאנו עושים מייצר ערך עבור העסק
 מילויי העניין הפנימיים והחיצוניים שלנו ובעלעומדת תחושת שירות ל

 .נויההתחייבויות

 2016מח' תקשורת, ינואר 
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   מנכ"למנכ"למנכ"ל---היו"רהיו"רהיו"רמממ   ההההודעהודעהודע

אנו חדורים תרבות חזקה של אנו חדורים תרבות חזקה של אנו חדורים תרבות חזקה של “““
אנו אנו אנו ———אתיקה וערכים משותפיםאתיקה וערכים משותפיםאתיקה וערכים משותפים

   ”””...אלסטוםאלסטוםאלסטום
בלב  .חב' אלסטום שוקדת להיות השותף המועדף בפתרונות תחבורה ברחבי העולם

אסטרטגיה זו מונחת התחייבותנו העקרונית להתנהגות אתית. חובה עלינו כלפי עובדינו, 
לקוחותינו, בעלי מניותינו, ובעלי עניין אחרים לקיים את רמת ההתנהגות הגבוהה ביותר 

לו זו בלבד שגישה זו הינו  כל דין וכן הוראותינו ונהלינו הפנימיים. בהתאםתוך פעולה 
—ש לעשותו, אלא שהיא טובה לעסקים, ואף טמונה בערכי הליבה שלנוהדבר הנכון שי

 המנחים את כל מאמצינו כעובדי אלסטום.—צוות, אמון ועשייה

כעובד חדש, אני מזמין  .על תקנון אתיקה זו להנחותנו לכל אורך הקריירות שלנו באלסטום
בקשר  ונההכואתכם לקרוא ולהפנים את העקרונות והכללים שבתקנון האתיקה ולקבל 

לכל שאלה העשויה להתעורר. עם התפתחותנו במסגרת החברה, הבה נשמש דוגמה 
להשתתף במאמצינו לקיים עסק אתי, לרבות, כדוגמה, לעמיצינו ונחפש הזדמנויות 

  שלנו.  ”הגינותשגרירי האתיקה וה“הצטרפות כחבר לקהילת 

מתמיד ופעולות מתקנות צוות אלסטום. שיפור —לתקנון האתיקה שלנו אין קיום בלעדינו
. אם יש לכם חששות או אם אתם עדים המידות חיזוקמהווים חלק בלתי נפרד מתהליך 

—פנימית שלנוהדיווח הגות בלתי הולמת, אני מאוד מבקש שתשתמשו במערכת הלהתנ
. הפרת הגינותכדי להביא סוגיות לידיעת צוות האתיקה וה—”נוהל ההתראה של אלסטום“

כל מי ש דאג לכךו תביא לנקיטת אמצעים משמעתיים מתאימים ואכללי ההתנהגות שלנ
 .צורה שהיא כלהתנקמות ב שהעלה חשש כאמור יוגן מפני

ערכינו וכללי האתיקה שלנו הינם מקור לגאווה ואחדות באלסטום. הם מהווים אחד 
תנאי חיוני למען  מנכסינו בעלי הערך הגדול ביותר ונמשיך לשאוב מהם עוצמה והכוונה.

לחת דרכנו הוא שכל אחד מאיתנו ימלא יום יום ושעה שעה את המחויבות לפעול הצ
 בהתאם לתקנון האתיקה ולקדמו הן במסגרת צוותי העבודה שלנו והן כלפי חוץ. 

 
  לפרז'-אנרי פופר

   יו"ר ומנכ"ל
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   הקדמההקדמההקדמה
כל החוקים והתקנות של המדינות את  תקיימאלסטום מ, לאומית-בהיותה חברה רב
ואת  אלסטוםעבירה על החוקים והתקנות הללו עלולה לחשוף את . שבהן היא פועלת

 .המעורבים במעשים לעונשים אזרחיים ופליליים משמעותיים
לא  חב' אלסטם. ה ביותררף גבו ותהמציב ותמחמיר הוראות הנהיגאלסטום החליטה ל

את  פרטאת ערכינו ומ סכםהאתיקה מ תקנון. ה מן הכלליםסטייכל פי לכתגלה סלחנות 
נושאים וצגים האתיקה מ תקנוןב. אשר נעסוקבכל  מחויבותנו להתנהגות חוקית ואתית

לכסות כל נושא  אינו מתיימרהאתיקה  תקנון עם זאת,. מסוימים בליווי הנחיות לפעולה
ים לוליות שבהן אתם עשקול סוגא מנוסח ברמה כללית כדי לסייע לכם להו: ונושא

המפורטות ” אלסטום הוראות“לעיין ב יש, התאם לענייןב .להיתקל בעבודתכם היומיומית
 .יותר 
 וכן, באלסטום לרבות מנהלים ונושאי משרה, כל העובדיםאת  מחייבהאתיקה  תקנון

 להלן. לאלסטום משימות הקשורות כאשר הם פועלים במסגרת, חברי הדירקטוריון
 כל העובדיםעל . נושאי משרה ודירקטורים, מנהלים, שכירים עובדיםכ תפרשי ”עובדים“

 .האתיקה תקנוןתוכנו של כיר את הלמוד וללהקדיש מזמנם כדי ל
. סייע להגן על אלסטום ועל כל אחד ואחת מכםת האתיקה תקנוןל פעולה בהתאם

או  ענייןיש לאלסטום  השב התארגנותאלא גם כל , בלבדאינו מחייב יחידים  התקנוןה
מיזמים משותפים , תאחיו חברות, לרבות חברות בנות—שבה היא לוקחת חלק

 .וקונסורציומים
כולל , ולפנות תמיד אל האדם המתאים ביותר שיוכל לסייע ל נתקל בבעיה אתיתעל ה

 ,להיות עדינים םיעשוי יםמצבים מסוימו הואיל. הגינותבין היתר נציג מחלקת האתיקה וה
התקנון, יחד . האתיקה היטב בתקנון עייןל יש, דאח פתרון הולםיותר מ בעליו מורכבים

כל ל יש להיות מודע. ותלעתים מזומנהקשורות אליו מתעדכנים  אלסטוםהוראות עם 
הוראות וליישם את הגרסה העדכנית ביותר של ה, רוריבהטעון  בכל נושא שאולל, עדכון

 .התקפות

   אתאתאת   ליישםליישםליישם   מוטלת החובהמוטלת החובהמוטלת החובה   מימימיעל על על 
   ???האתיקההאתיקההאתיקה   תקנוןתקנוןתקנון

 כל עובדי אלסטום; 

  רשימת . שליטת אלסטוםתחת  תונמצא יחד עם שותף אחד או יותר ישות הנוצרתכל
 מיזמים משותפים נשלטות,ות אחיחברות , חברות בנות: בין היתר, כוללת ישויות

 ;נשלטים

 בין היתר מיזמים  שליטת אלסטום, כוללה תחת שאינ תאחר ישותכל מצפים מ
ליישם את העקרונות  קונסורציומים,בהשותפות  וחברותנשלטים -בלתימשותפים 

כללי האתיקה ונוהלי ישות מסוג זה את  לא קיימההאתיקה.  תקנוןהמתוארים ב
הישיר,  מונהעובדי אלסטום  לנקוט בפעולות המתבקשות כגון דיווח למעל , הגינותה

 .ומיםעיצנקיטת פעולות מתקנות והטלת 

 העניינים תוכן
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   עובדי אלסטום עובדי אלסטום עובדי אלסטום ככככם כם כם שלשלשלהאחריות האחריות האחריות 
חשוב . והוגנתעליכם לשמש דוגמה להתנהגות אתית , עובדי אלסטוםבתור 

 :כי
  תקנון הסוגיות וההנחיות הקשורות אליהן שבהן עוסק שלתרכשו הבנה בסיסית 

 ;האתיקה
 את הגרסה  מויישהואיל ומצפים מכם שת, האתיקה תקנוןכל עדכון של היו מודעים לת

 ;כנית ביותר של המסמךהעד
 תפקידכםמילוי ל הנוגעיםם אלסטו הליוונ אלסטוםהוראות את פרקי היטב   וניתב ,

 ;כם מידע מלא ומעודכןלוודא שברשותי דבקביעות כ בדקוות
 מח, פנימית קרהבמח' , המחלקה המשפטית :דה', ם אחרגורם או לכל מוניתפנו למ' 

בכל שאלה שיש  ,משאבי אנושמח' נציגי  או ,ותהגינשגרירי אתיקה ו, ותהגינאתיקה ו
 );אלסטוםהאתיקה או הוראות  תקנוןלרבות (לכם בנוגע לתכנית היושרה של אלסטום 

 תדעו איך להשתמש בנוהל ההתראה )Alert Procedure( ובכל יתר  של אלסטום
 .בהתאם לחוקים ולתקנות החלים בארצכם ,כלשהו /חששלדווח על חשדכדי הערוצים 

אלסטום אלא גם חב' ים לא רק את יצומענקיטת לחשוף ל ההאתיקה עלול תקנוןהפרת 
 .אתכם כעובדיה

   האחריות שלכם כמנהלי אלסטוםהאחריות שלכם כמנהלי אלסטוםהאחריות שלכם כמנהלי אלסטום
האחריות שלכם , כמנהלי אלסטום. ת מתחילה מלמעלההוגנהתנהגות אתית ו

עליכם להציב רף גבוה של התנהגות אתית . עובדהעל  המוטלתחורגת מזו 
 :כולל כםתפקיד. כםילעמוד במחויבותו

 —קידום
 האתיקה תקנון סבהן אליהן מתייחאת הסוגיות וההנחיות הקשורות  הכירו היטב; 
 רלוונטיות ועל חוקים ותקנות ה אלסטוםעל הוראות , האתיקה תקנוןידע על  העבירו

עסקים עם אלסטום העושים  שותפיםגם ל, יםמתאימובמקרים ה, ם לעובדיםביימחי
 ;הותומייצגים א

 ם אלסטומדיניות  האתיקה ועל כללי תקנוןהדרכה על  ושלכם קיבל יםשהצוות ווודא
 ;הרלוונטיים

 העסקית המאיימים עליכם בתחום ההיגונית םסיכוניאת הבאופן יזום  מתנוזהו ו; 
 יופצו בכל חלקי  ים לטיפול בתחומי הסיכון הספציפיים שלכםגזורה כי תהליכים ודאג

 ;יובנו כהלכה ויוטמעו, ארגונכם

 :התגובגילוי ו
 שלכם בהתאם לחוקים ולתקנות  יםאת נוהל ההתראה של אלסטום בצוות מוקד

 ;החלים בארצכם
 המחלקה דה': ההנהלה,  ,ם המתאיםגוריה שדווחה לכם אל הבעללא דיחוי כל  הציפו

שגרירי , ותהגינאתיקה ו 'מח, םפני תרוקיבמח' בקרה פנימית, מח' , המשפטית
הבקרה , המחלקה המשפטית, כגון הנהלה,אנושמשאבי מח' או נציגי  ,ותהגינאתיקה ו
 ;משאבי אנושמח' או נציגי  הגינותשגרירי אתיקה ו, הגינותמחלקת אתיקה ו, הפנימית

 ים גורמבשיתוף פעולה עם ה, כל בעיה הסדירפעולה מתקנת כדי לב נקטוו קבעו
 .מתאימיםהמוסמכים ה

אלסטום אלא גם חב' ים לא רק את יצומענקיטת לחשוף ל התקנון האתיקה עלולהפרת 
 .יהמנהלאתכם כ
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   שיקולי אתיקה בקבלת החלטותשיקולי אתיקה בקבלת החלטותשיקולי אתיקה בקבלת החלטות
 אלסטוםשל אלסטום והוראות  ההתנהגות כלליל פעול בהתאםהקפידו ל; 
 השתמשו בשכל הישר; 
 אל תעמידו את אלסטום במצב בלתי חוקי או מפוקפק מבחינה אתית; 
  ראויההימנעו אפילו ממראית עין של התנהגות בלתי; 
 ממשי או הנתפס ככזה ניגוד ענייניםהוביל לעלול להו השכלרבים במצב אל תהיו מעו ,

 ;כגון מצב של סתירה בין תועלתכם האישית לחובתכם המקצועית
  בכם אי נוחות אם תצטרכו להסביר אותה  יצורעלולה להאל תקבלו החלטה

 ;לבני משפחותיכם או לקרוביכם, לעמיתיכם
  של אלסטום. שם הטובע בופגהעלולה לאל תקבלו החלטה 
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   תכנית היושרה של אלסטוםתכנית היושרה של אלסטוםתכנית היושרה של אלסטום
יחידות מיושמת ומפוקחת בכל ) Integrity Programme(תכנית היושרה של אלסטום 

ות נהגהה מיטבעל  מושתתהיא . הגינותעל ענייני  הממונה הראשיבאחריות  אלסטום
בתעשייה ומעודכנת בקביעות כדי לסייע לכם כעובדים לפעול  הגינותהאתיקה ובתחום ה

 .כראוי

מתפרסמים על ידי מחלקת האתיקה  הגינותלים והנהלים לאתיקה ולהכ, הוראותה
בתוך  האפשר כלכרחבה  השמטרתה לקדם תפוצ מתאימהלצד הדרכה , הגינותוה

 .או למידה מקוונותפרונטליים ים קורסההדרכה יכולה להתבצע באמצעות  .אלסטום

להשיג מידע ולקבל תשובות להשיג מידע ולקבל תשובות להשיג מידע ולקבל תשובות    כיצדכיצדכיצד
   לשאלותיכםלשאלותיכםלשאלותיכם

כדי מעודדת מחויבות הדדית שבה העובדים תומכים איש ברעהו  אלסטום
תוכלו לשוחח על , אם ברצונכם לקבל הכוונה, כעובדים. בדרך הנכונהלפעול 

 :הנושא עם
 םהממוני; 
 משאבי אנוש או המחלקה המשפטיתבמח'  איש קשר; 
 הגינותנציג מחלקת האתיקה וה; 
 הגינותשגריר אתיקה ו; 
  או מחלקת ביקורת פניםנציג מחלקת בקרה פנימית. 

 :יים הבאיםמקוונעובדים יכולים למצוא מידע מפורט במקורות ה
 רשת האינטראנט של אלסטום;ב הגינותמדור האתיקה וה 
 ב מופיעותהוראות הה-AMS סטוםלאשל ניהול ה (מערכת( 
 אתר האינטרנט של אלסטום—http://www.alstom.com/integrity/ 

הן מתעדכנות בקביעות בהתאם להתפתחויות האחרונות . הוראותלפי ה פעוללה חוב
משאבי , נושאים משפטיים, כספים, הגינותאתיקה ו: באלסטום וכוללות את הנושאים הבאים

על . ערכות וטכנולוגיהמ—חשובתקשורת ומ, בריאות ובטיחות, סביבה, מיקור ופעולות, אנוש
 -ב הנחיות נוספיםקווי מדיניות ועומדים לרשותכם  תהליכינו העסקיים והתפעולייםסיס ב

AMS. 
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   לדווח על בעיהלדווח על בעיהלדווח על בעיה   כיצדכיצדכיצד
, להשתמש בנוהל ההתראה של אלסטום רשאיאדם או צד שלישי  ,כל עובד

יש במידה ש, עובד ואבמדינה שבה הוא חי  התקפיםבהתאם לחוקים ולתקנות 
שבוצע מעשה הסותר את הוראות קה או האתי תקנון שהופרלו סיבה לחשוד 

 .או מדיניות אלסטום

ק לעובדים שיטה חלופית לדיווח על עני) מAlert Procedureנוהל ההתראה (
 נראהאו אם , קשיים יצורהישיר עלול ל מונההפרות פוטנציאליות אם דיווח למ

עובד המעוניין לדווח יכול . ה המדווחת לא תזכה למעקב ההולםחריגכי ה
 :זאת על ידי לעשות

 —פנייה לאחד הגורמים הבאים

 ;אזורה לש סמנכ"ל בכיר/סמנכ"ל –

 אזור, ענייני משפט והגינות;ה סמנכ"ל –

 :כלליהיועץ ה –
Pierrick Le Goff 

48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen, France 
 pierrick.le-goff@alstom.com   

+33 1 57 06 87 42 

 : הגינותעל  הממונה הראשי –
Michael Julian 

48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen, France 
michael-a.julian@alstom.com 

+ 33 1 57 06 67 63; 

, בועשימים ב 7, שעות ביממה 24הזמינים , שני ערוצי הדיווח החדשיםאחד משימוש ב
 —ימים בשנה 365

 ;www.alstom.ethicspoint.com :האתר המאובטח –

 ).התקשרו למספרים המופיעים באתר המאובטח(הקו החם לשיחות חינם  –

אף עובד לא ייחשף אלסטום מתחייבת כי . העובד חיסיוןכל האמצעים כדי להגן על  יינקטו
, אחר של אפליה אופןהטרדה או כל , מעמדב גון פגיעהכ, שהיא צורהבכל  ותנקמהתל

 .מידע בתום לב מסירתכתוצאה משימוש בנוהל ההתראה או מ
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   עקרונות היסוד שלנועקרונות היסוד שלנועקרונות היסוד שלנו
 כיבוד החוקים והתקנות

ת דרישואותן התקנות ו, של אלסטום כחברה בעלת יושרה בנוי על כיבוד החוקים שמה
אחריותם . תנוכח היאבכל המדינות שבהן  םעסקי את אופן ניהולות מחייבאחרות ה

. םתפקידם לנוגעיהתקנות והדרישות ה, את החוקים להכירהאישית של עובדי אלסטום 
אסור לעסוק . עלולה להוביל לתביעות אזרחיות ופליליות ורה על חוקים ותקנות אלהפכל 

 .ים בלתי חוקייםנוהגב אלסטוםבפעילויות העלולות לערב את 

מטרות ההשגת כדי להבטיח . העולם פועלת סביבלאומית ה-חברה רב נהאלסטום הי
חוקים ה התנהגות ברמה כזו שהיא מעל לדרוש ע"יאנו דורשים , שלנו האתיות הגבוהות

לחוקים כרוחם וכלשונם  דבקהאלסטום , בין היתר .מדינות השונותב הנהוגיםתקנות הו
מניעת , הגנת הסביבה, תקני בריאות ואיכות, ות אדם וזכויות עובדיםבכל הנוגע לזכוי

עקרונות עפ"י ה יםפועלאנו . ואמת במסירת מידע פיננסי, מיסוי, תחרות הוגנת, שחיתות
 ,ם"אדם של האוההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות ה, OECD-המנחים של ה

המסחר הבינלאומית ולשכת (האמנה הגלובלית)  Global Compact-של העקרונות ה
)ICC.( 

 הוראות וקווי המדיניות של אלסטוםהכל כיבוד 
מלבד החוקים והתקנות הנוגעים לעסקינו, אלסטום הנהיגה מערכת פנימית של כללים, 

המסדירים את הפעילות היומיומית של ”) הוראות אלסטום“הוראות הנחיות, ומדיניות (
כל  .ל עת בהתאם להוראות אלסטוםעובדי אלסטום. על כל עובדי אלסטום לפעול בכ

 הפרה של הוראות אלסטום או כל חריגה תוביל לנקיטת אמצעים משמעתיים. 
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 מניעת שחיתות ושוחד
בתכלית  לחוק יםהמנוגד כל נוהגכל תשלום וורים סא ,מדיניותה של אלסטוםעפ"י 

 קייםל מעשי שחיתות ושוחד בכל התנהלותה העסקית ומחויבתדוחה  אלסטום. האיסור
חוק ה, חוק הפלילי הצרפתיה, נגד שוחד OECD-אמנת השדרישות את ה ןאובמל

וכל , 2010 שוחדנגד  הבריטיחוק ה), FCPA(האמריקני למניעת שחיתות במדינות זרות 
את התקנים  מקיימת אלסטוםכ"כ, . היא נוכחתבמדינות שבהן  התקפיםהחוקים והתקנות 

מדריך המשאבים לחוק “ואת הנחיות ) ICC(מית הוולונטריים של לשכת המסחר הבינלאו
, חוקים נגד שחיתות קיימים בכל המדינות .”האמריקני למניעת שחיתות במדינות זרות

הפרה . ותכליתם הכללית היא לאסור על צורות שונות של שוחד ומעשי שחיתות אחרים
ות אשר יכולה להביא לידי הטלת קנס, של כל אחד מחוקים אלה היא עבירה חמורה

אפילו מראית עין של עבירה על חוקים . יםמבצעכבדים על החברות ועונשי מאסר על ה
 .אלה עלולה להזיק לשמה הטוב של אלסטום ולסכן את עובדיה

נושאי המשרה והדירקטורים של אלסטום , העובדים, הבנות אסור על החברות, בפרט
תוך מטרה להשיג או מ, אחר לכל אדם להבטיח או להעניק כל יתרון כספי או, להציע

ת שירות או טובכל בתמורה להחלטה או להבטחת , פסוללשמר התקשרות עסקית באופן 
איסור זה חל  .להיענות לכל פנייה שזוהי מטרתה אסור להםכ"כ . תקנותבניגוד לה הנא

, לרבות על ידי בקשת סיוע מצד שלישי, בעקיפין וביןניתן במישרין  פסולבין אם היתרון ה
 .בקונסורציום שותףשותף במיזם משותף או , קבלן, ספק, עסקי כגון שותף

נושאי המשרה והדירקטורים של , העובדים, החברותמ לכל אחת ואחדאסור , ועוד
בתמורה להחלטה  תאו אחרת כספי טובת הנאההמהווה ד אלסטום לקבל כל עמלת שוח

 .לטובת צד שלישי

עובד או סוכן של , מפלגה פוליטית ,משמעו כל עובד ציבור ”אדם“ ,ל"האיסור הנ צורךל
עובדי ציבור . או עובד או סוכן של מוסד הלוואות או בנק, לקוח במגזר הציבורי או הפרטי

 ,עובדים או נציגים של גוף ציבורי או ממשלתי, סוכנים, פקידים, בין היתר, כוללים
אי משרה נוש, חברי בתי נבחרים, מועמדים למשרה ציבורית או למשרה במפלגה פוליטית

, שופטים או נושאי משרה של בתי משפט בינלאומיים ,ועובדים של ארגונים בינלאומיים
 .ועובדים של גופי מינהל בשליטה ממשלתית וחברות בבעלות ממשלתית

 משמשים להאצת הליכים מנהליים ופורמליים) ”תשלומי זירוז“(תשלומים מקדמים 
ים מעשי מהוותשלומים כגון אלה . אותיםדרך ערוצים חוקיים נכרגיל המתבצעים  הכרחיים

הם בלתי , שבמדינות מסוימות מתייחסים אליהם בסלחנות עפ"יוא, שחיתות פעוטים
 .אלסטום אוסרת על כל מעשה כגון זה, למען הסר ספק. חוקיים במדינות רבות

כל היות מעורב בסרב לומאלסטום פועל בהתאם להוראות אלסטום לא תעניש עובד ה
ד עסקים או לכל תוצאה הפסאפילו אם החלטה כזאת גורמת ל, תות ושוחדשחישל ה צור

 .מסחרית שלילית אחרת

LGL-WMS-010—מתנות ואירוח 
LGL-WMS-011—פוליטיות תרומות 
LGL-WMS-012—לצדקה תרומות  
LGL-WMS-013—חסות 
LGL-WMS-014—ייעוץ חברות 
LGL-WMS-015—עניינים ניגודי ניהול 

 

LGL-WMS-016—ספקים עם חיתותש מניעת 
 וקבלנים

LGL-WMS-017—במיזם שחיתות מניעת 
 וקונסורציום משותף

LGL-WMS-018—תשלומים מקדמים 
LGL-WMS-020—מכירות שותפי 
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 לחוקי התחרות פעולה בהתאם
ב חוק "בארה מכונהה, חוק התחרות. לכלכלת שוק היסוד תנאי לתחרות נמנית ע

עניינה של אלסטום הוא . הלו תחרות הוגנת בשוקמבטיח שחברות ינ, ההגבלים העסקיים
של הבת חברות . כל חוקי התחרות הרלוונטייםקיים את לפעול בשוק תחרותי פתוח ול

להיות  ואנשים עלולים, חוקי התחרות הפרתקנסות כבדים בגין  קבלאלסטום עלולות ל
בות עונשי לר, עבודהבמסגרת חוקי העונשים אזרחיים או פליליים או עונשים ל נדונים
 צדדים שלישיים עלולים לתבוע פיצויים מאלסטום בקשר לעבירות, יתר על כן. מאסר

לחוקי התחרות מביאה עמה  התנהגות בהתאםההקפדה על . על חוקי התחרות לכאורה
ייצור מוצרי איכות והגנת , היא מקדמת ומעודדת חדשנות; יתרונות ממשיים ומוחשיים

 .לת ביושרהפועאלסטום כחברה ה ומחזקת את שמה הטוב של, הצרכן

עם מתחרים שמטרתו או השפעתו  כלשהו עובדי אלסטום אינם רשאים להשתתף בהסכם
הגבלת הייצור או , חלוקת שווקים או לקוחות, עיוות תהליך של מכרז, היא תיאום מחירים

עובדי אלסטום אינם רשאים להחליף מידע רגיש מסחרית עם . החרמת לקוח או ספק
וך הפרת חוקי התחרות ועליהם לנקוט משנה זהירות בכל הנוגע להשתתפות מתחרים ת

במיוחד יש לנהוג באחריות במקומות שבהם לאלסטום מעמד . באיגודים תעשייתיים
כללי התחרות וההגבלים העסקיים  תשמירל אלסטוםכמתואר בהוראות , דומיננטי בשוק

)LGL-WMS-007.( 

על העובדים להתייעץ עם , ממדינה למדינה ניםמשתולמדי הכללים מורכבים הואיל ו
 .המחלקה המשפטית המקומית לקבלת הבהרות לפי הצורך

LGL-WMS-007—  עסקיים והגבלים תחרות כלליקיום 

 העניינים תוכן

 13 │ 
 



 

 

 מילוי תפקידכם בבקרה הפנימית וגילוי מידע
 .לכל עובד אלסטום תפקיד חשוב במסגרת הבקרה הפנימית

ה סבירה של ביטחון בסביבת הבקרה לספק מיד הועדנמסגרת הבקרה הפנימית 
שהתהליכים יובילו  הבטחהתוך , י הענייןבעללעובדים אחרים ולכל , להנהלה, לדירקטוריון

קיום ו אלסטוםהוראות שמירה על , דיווח פיננסי מהימן בליווי יעילותמועילות ולפעולות 
 .מחייביםדרישות ההתקנות וה, חוקיםה

קיום  .אלסטוםלמדיניות  פעל בהתאםמית תאחראית לדאוג שהבקרה הפניה הנהלה
לרבות יישום , באמצעות מספר אמצעי בקרה שגבתחום הדיווח הפיננסי מו הכללים
במדריך לדיווח , אלסטוםבהוראות  כמפורטכללים ונהלים חשבונאיים , מדיניות, עקרונות

 בקרה פנימית נישאלווחתימה על מילוי , במדריך לבקרה פנימית, הנהלת חשבונותו
 ע"מחיונית  שלמות המידע הפיננסי והעסקי שלנו. וןשל הדירקטורי תיוגורשימות  יםשנתי

, מחייביםלתקנים הפיננסיים ה בהתאם, ביושר וביעילות, לנהל את עסקינו בצורה חוקית
 .מקובליםה ותחשבונאהכגון עקרונות 

פרים ס, ד מסמכיםיהשמלר לארכיון ויעבלה, לשמור, ללנה עובדי אלסטוםחובה על 
כן ו  רשומותות ולמדיניות שימור המחייבבהתאם לתקנות ה, בכל צורה שהיא, ורשומות

מים במערכת ולוודא כי הנתונים הרשנדרשים המנהלים . של אלסטום יות המידעסודכללי 
את תוצאות תקופת הדיווח , ד להתפרסםומהדיווח תואמים באופן מלא את המידע הע

 .דונההנ ואת המצב הכספי בתום התקופה

הדוחות או המידע , העובדים לוודא כי כל הרשומות חובה על, י אלסטוםבכל דרג
, נאותמלא, יאפשרו לאלסטום להציג גילוי  הלהנהל שהם מעביריםם או ותהמשמשים א

 .במסמכים ובכל תקשורת אחרת עם הציבור, מדויק ובמועד בדוחות

, דוחות מחקר, תחזיות פיננסייםכוללים בין היתר דוחות ו, בכל צורה שהיא, מסמכים אלה
מידע סביבתי , גיליונות רישום זמן, דוחות הוצאות, דוחות מס, דוחות מכירות, מידע שיווקי

 .ותורגולטורי שלטוניות רשויותלרבות אלה המוגשים ל, וחברתי ומסמכים אחרים

ע או ביצו, מרמה. ותאו עסקי ותפיננסירשומות סילוף של בתכלית האיסור לאפשר  אסור
וכמעט , הטעיה או שקר הם מעשים לא ישרים, גניבה, או כוונה לבצע מעשה של הונאה

זיוף , הגשת דוחות הוצאות כוזבים: בין היתר, מרמה יכולה לכלול. פליליים, בכל המקרים
טיפול בלתי מורשה , החברמעילה או שימוש לרעה בנכסי ה, או שינוי של המחאות

או רישום בספרים , טיפול בלתי נאות בקופה קטנה, תשלומים גדולים במזומן, בעסקאות
 .או בדוחות הכספיים שאינו עולה בקנה אחד עם תקנים נאותים בחשבונאות

FIN-WMS-055 – ודיווח הנהלת חשבונות: עקרונות 
FIN-WMS-057—ןוניהול הוצאות אישור 
LGL-PRO-002—תןוחקיר וגניבה מרמה לע דיווח  
LGL-WMS-005—ורמק מסמכי שמירת 

  חשבונות וניהול לדיווח מדריך
 פנימית בקרה מדריך
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 כללי היסוד שלנו

עם שותפינו  יצירת אמון עסקי
 העסקיים

 לקוחות
. מבלי להתחשב בגודל עסקיהם, אלסטום חייבת להתייחס לכל לקוחותיה ביושר ובהגינות

 .אנו מחויבים לספק ללקוחות מוצרים ושירותים איכותיים העונים על צורכיהם
 לציבורות ודעאלסטום מספקת מידע מפורט על מוצריה ושירותיה בחומרי פרסום, בה

ובהצעות ללקוחות. אם אתם מנהלים משא ומתן על חוזים, עליכם לוודא כי כל ההצהרות, 
  ההודעות והמצגות ללקוחות הן מדויקות ונאמנות לאמת.

יש למסור ל הלקוחות. עי כעובדי אלסטום, עליכם לשמור על סודיותו של מידע רגיש ופרט
מי ושכזה  מידע שיהיה אצלו ךשצרי מירק לו מסוים אךלפרויקט או לחוזה  הנוגעמידע 

 .וב מחזיקש

 ספקים וקבלנים
החלטות רכש מבוססות על הערכה אובייקטיבית של אמינותו ויושרתו של הספק או 

 .קצר והארוךלטווח ה יעדיםבהתחשב בשיקולים וב, הקבלן ועל הערך הכולל של הצעתו

, איכות, מחיר, טובתה של אלסטום מחייבת כי רכישת מוצרים ושירותים תתבסס על ערך
 .ייעודפיתוח בר קיימה והתאמה ל, אספקה, ביצועים

ולפיכך היא בוחנת , מוודאת שלא ייווצרו יחסי תלות עם ספקים וקבלנים אלסטום, כרוכשת
סים עם ספקים וקבלנים מושתתים על היח. ות יותרטובבאופן שיטתי חלופות ואפשרויות 

להבטיח כי כל  נועדוש, נהלים הנקבעים על ידי מחלקת המיקור ושרשרת האספקה
 .הספקים והקבלנים יזכו ליחס שווה

. יש לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע ניגודי עניינים וכל מראית עין של העדפה בלתי ראויה
, ן אם בצורת כסף או בצורה אחרתאסור לכם לקבל טובות הנאה בי, כעובדי אלסטום

אלסטום דורשת מספקיה  .זה או אחר ןאו קבל בתמורה לקבלת החלטה לטובת ספק
ות בקשר לפעילותם ולסביבתם מחייבכל דרישות החוק ההקפיד על קיום ומקבלניה ל

 .העסקית

דורשת מספקיה ומקבלניה לחתום על האמנה לפיתוח בר קיימא של אלסטום,  אלסטום
על עקרונות של כיבוד זכויות אדם, איסור על עבודת ילדים, בטיחות ובריאות המושתתת 

כללי התחרות,  ,כללים נגד שחיתותה תשמירל כל הנוגעהעובדים וכללי האתיקה, בפרט ב
  ים.מחייבתקנות ההחוקים ו קיוםהגנת הסביבה, ול
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תהליך  אלסטום נוקטת צעדים כדי לדאוג לכך שהתחייבויות אלה יקוימו, הן במהלך
 החוזה. יישוםבשלב הבחירה והן 

LGL-WMS-014—ייעוץ חברות 
LGL-WMS-016—וקבלנים ספקים עם שחיתות מניעת  
SCG-WMS-023—משלב דרישת הרכש עד הזמנת הרכש עקיף מיקור  
SCG-WMS-011—תהליך פיתוח בר קיימא 
SCG-POL-001— קיימא בר מיקורמדיניות  
SCG-FRM-002—אלסטום של וקבלנים ספקים עבור ימאקי בר לפיתוח אמנה 

 שותפי מכירות
שותפי מכירות הם צדדים שלישיים המספקים שירותי מכירות ושיווק בטריטוריה מוגדרת 

ואשר , העשויים לפעול עבור או בשם אלסטום, חברההשל  תוספציפי בקשר לפעילויות
ו עם רשויות עשויים להיות בקשר עם לקוחות פוטנציאליים או קיימים של אלסטום א

 .ציבוריות או פרטיות

ועל כל מעשה בלתי , פרטי והןציבורי הן , שוחדמעשה אלסטום אוסרת על כל צורה של 
כל שוחד או מעשה . עם שותפי המכירותלמערכת יחסים  נוגעחוקי או בלתי אתי בכל ה

ות משפטית ולפגוע בשמה חבהמנוגד לחוק או לכללי האתיקה עלול לחשוף את אלסטום ל
 .טובה

, השימוש בשותפי מכירות כפוף לאישור מחמיר, למניעת שחיתות ציבורית ופרטית
וחלים עליו נהלים פנימיים , הגינותמצד מחלקת האתיקה וה חשיפה נאותהלבדיקת 

 .להתנהלות עם שותפי מכירות אלסטוםמפורט בהוראות כים קפדני

LGL-WMS-020 - מכירות שותפי 

 רכש ממשלתי
תקנים ב עמידה תות או ציבוריוממשלתי ישויותחוזים עם  יביםמחילעתים קרובות 

תקנות החלים על רכישת והחוקים את הת קיימאלסטום מ. ים ומורכבים ביותרמחמיר
לרבות חוקים האוסרים על ניסיונות , סחורות ושירותים על ידי ממשלות בכל פעולותיה

 .להשפיע על פקידי ממשל

וכאשר היא זוכה במכרז , דיוקלאמת ולת ולדבק, אלסטום מחויבת לתחרות הוגנת
מקום שחוזים . בהתאם לכל ההתחייבויות החוזיות והמשפטיות הוצאתו לפועלל, ממשלתי

, אחרת בשימוש או בגישה למידע מסווג או מוגבל בדרך, ממשלתיים כרוכים בהחזקה
 .זהנוהלי הביטחון החלים על מידע כקיים את חיוני שעובדי אלסטום יקפידו ל

 ות יצוא והגבלות סחרבקר
הלאומית או , ברמה המקומית דרישותכיו"ב תקנות ו, מעת לעת נחקקים חוקים

או  ,תוכנה, שירותים, או הגבלות סחר אחרות על סחורות חרםים מטילה, הבינלאומית
 .טכנולוגיה

התקפים ת יצוא ובעניין בקר כל החוקיםאת בהקפדה  קייםכל חברות אלסטום חייבות ל
יש ). לרבות חוקים בנוגע לסיוע או הדרכה בעניינים טכניים(ות הן פועלהן במדינות שב

 מידעותוכנה , רכיביםכגון  תכליתיים-לנהוג זהירות מיוחדת ביחס לטכנולוגיות ומוצרים דו
 .הצבאי תחוםבהן האזרחי ו הן בתחום מםיישל שניתןטכני 
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כי פעילותכם עומדת עליכם לוודא , מעורבים בסחר בינלאומיהעובדי אלסטום בתור 
ות העדכניות ביותר ולפנות לקבלת הכוונה מהמחלקה המשפטית או מחייבבתקנות ה

עלול לחשוף הן את האלה החוקים והתקנות  אי קיום .ממחלקת בקרת מכרזים ופרויקטים
לרבות איסור על יצוא עתידי , והן את העובדים המעורבים לעונשים חמורים אלסטום

 .ועונשים פליליים

 יעת הלבנת הוןמנ
ברווחים ממעשים פליליים באופן שמטרתו להסוות את מקורם  הטיפול נוהלבנת הון הי

אלסטום מנהלת את עסקיה עם , נגד הלבנת המחייבים בהתאם לחוקים. הבלתי חוקי
 .ותמיד בודקת את מקורות הכספים מכובדיםשותפים 

כדי לגלות , תשלומים עיםמתבצ עליכם לנקוט זהירות לגבי האופן שבו, כעובדי אלסטום
לגבי שותפים המגלים התנהגות חשודה  כןו, אם ישנם כאלהאי סדרים מקרים של 
 סתורעלול לשאו  כלשהי מורדש כבלתי מתאיםמה בעסקה מוצעת -אם דבר. בפעולותיהם

 מונהמיש להפנות שאלה בעניין ל , המחייבים ונהליה אלסטום מדיניות, תקנות, חוקים
 .או המחלקה הפיננסית הגינותמחלקת האתיקה וה, משפטיתהמחלקה ה, הישיר

 ניגודי עניינים
לאחריותכם  סתירהם יעמוד בממעשיכאסור שדבר , בין אם בעבודה או בחייכם הפרטיים

עליכם , כעובדי אלסטום. ניגודי עניינים מעוותים את שיקול הדעת. המקצועית באלסטום
או טובת בני (בניגוד בין טובתכם האישית להימנע מכל מצב שכרוך או עשוי להיות כרוך 

 אוקיים אם אתם נתונים במצב של ניגוד עניינים . אלסטוםובין טובת ) משפחה או קרובים
 .הנהלהעליכם לדווח על כך ל, פוטנציאלי

אסור לכם , כאורהכדי להגן על עצמכם ועל אלסטום מפני ניגודי עניינים ממשיים או ל
לקוח, , בחברה של ספק דירקטור או לכהן בתפקידלהשקיע או להחזיק כל השקעה 

אם מהות ההשקעה עשויה להשפיע על , חברת ייעוץ או כל שותף עסקי אחר, מתחרה
 .של ניגוד עניינים רושםאו ליצור  אלסטוםהחלטה עסקית המתקבלת בשם 

שותף מכירות או כל , ספק, עשוי להיות לקוחהל ישירות מול שותף עסקי פעואסור לכם ל
 .אם אתם או בני משפחה או קרובים שלכם בעלי עניין באותו צד שלישי, שלישי אחרצד 

על  ,עליכם גם ליישם את הכללים של אלסטום באשר לקבלת מתנות ואירוח מצד שלישי
 .במצב של ניגוד עניינים אפשרי לעמודמנת שלא 

ייב העניין מח. יש לנקוט זהירות בהעסקת עובדי ממשל לשעבר או בני משפחותיהם
בהתייעצות עם מחלקת האתיקה , בדיקה מדוקדקת ואישור של מחלקת משאבי אנוש

כמה מהלקוחות הציבוריים לשעבר של אלסטום הופרטו  מנםא. בהתאם למקרה הגינותוה
 .עדיין עשויים לחול עליהם אותם כללים מחמירים או דומים, באופן מלא או חלקי

LGL-WMS-015 - עניינים ניגודי ניהול  
HRM-PRO-008 - חיצוני גיוס 
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 מתנות ואירוח
לקוחותיה או , ת להבטיח שכל החלטה עסקית המתקבלת על ידי עובדיהמשתדלאלסטום 

עקרונות של  שבבסיסם—יםכשרהערוצים העסקיים הדרך ספקיה תתקבל אך ורק 
וכי החלטות אלה לא —המטצעיםרמת ביצועים ואיכות המוצרים והטכנולוגיות , תחרותיות

 .או ניגוד עניינים פסולה תאישי טובת הנאהעו מכל צורה של שפיו

 להרוויחאם מטרתם או השפעתם היא שהיא צורה בכל  אירוחאו  להעניק מתנה אסור
, החוק תתוך הפר, יתרון מסוג כלשהו או השפעה על תוצאתה של החלטה עסקית

הוא . ותבאלסטום המחייהאתיקה או הוראות  תקנון או ,המקבלהמוטלות על  חובותה
 .לקבלת מתנה או הנאה מאירוח הדין

, לקבל או לאשר לבן משפחה או קרוב לקבל מתנות, אסור לכם להציע, כעובדי אלסטום
 ניהולמכל גורם המעורב ב עדיףהזמנות או כל צורה אחרת של יחס , הלוואות, כסף

 .אם המטרה הסופית היא להשפיע על החלטות עסקיות, אלסטוםעם  םעסקי

LGL-WMS-010—ואירוח מתנות 
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 תפקיד מרכזי בסביבה שלנו נטילת
 . יהמעשאלסטום מודעת היטב להשפעת , כאזרחית תאגידית טובה ואחראית
 זכויות אדםואלה הקשורים ל חברתיים, היא משלבת עניינים סביבתיים

ובאסטרטגיית הליבה שלה תוך שיתוף פעולה  יםיה העסקימהלכב תצרכנוו
ים אלה סטנדרטמיישמת כללי מדיניות ו אלסטום .ין שלהי העניבעלהדוק עם 

 . בכל המדינות שבהן היא נוכחת
 .האישית התנהגותכם דרךעליכם לתרום למטרות אלה , כעובדי אלסטום

 הגנת הסביבה
לתרום באופן , את המשאביםלעצמה ה תקצהו, יעדאלסטום הציבה לעצמה את ה

פעילות . וד והשירותים שהיא מוכרתהצי, תומשמעותי להגנת הסביבה באמצעות המערכ
של החברה מתמקדת באספקת טכנולוגיות ופתרונות להפחתה משמעותית של  ליבהה

מפיצה ללקוחותיה  אלסטום. משאבי טבע נדיריםשל  םוגזי חממה ולהגבלת ניצול פליטות
 .השפעה הסביבתית של מוצריהל הנוגעי העניין שלה מידע רלוונטי בעלולכל 

הממזער ההתקנה והשירות שלה באופן , מתכננת את תהליכי הייצור סטוםאל, יתר על כן
שאפשר חומרים ל ההעדפנותן וצרים מסוכנים והפקת ת מונע, ת צריכת האנרגיהא
כלולה ההשפעה הסביבתית , ובחצרי לקוחותינו, בכל אתרי הייצור והמשרדים .מחזרל

קנה אחד עם הכללים החלטות חשובות ומנוהלת באופן שעולה בשמאחורי  בשיקולים
 ).EHS(הבריאות והבטיחות , המפורטים במדיניות הסביבה

 .אתם תורמים למאמץ קולקטיבי זה בפעילותכם היומיומית, כעובדי אלסטום

MNS-POL-003—ובטיחות בריאות, סביבה מדיניות 
EHS-PRO-008—דיווח תהליך: אסבסט סקרי, אתרים של סביבתיות הערכות   

 2013 דצמבר - CSR מדיניות

 קשרי קהילה
. אתכם להתנדב ולמלא תפקיד בקהילה המקומית שלכם יםמעודד, כעובדי אלסטום

יש . פעילויות שאתם מבצעים בעצמכם מיוזמתכם נעשות בשמכם ובזמנכם החופשי
 .יגודי ענייניםלהקפיד ולהימנע מנ

 בקהילה שקעההה מדיניות

 העניינים תוכן
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 פוליטיות פעילותו תרומות
גם במקרים שבהם . משתנים ממדינה למדינהההמדינה  תרומות פוליטיות כפופות לחוקי

נוהג הן עלולות להיות מקור לשחיתות או להיתפס כ, המדינה מתירה תרומות כאלה בחוק
למפלגות או ארגונים , כספיות או בעין בין אם, אלסטום אוסרת על מתן תרומות. מפוקפק
 .או לפוליטיקאים יחידים בשם אלסטום, פוליטיים

קהילתכם  ענייניים ביחידהחברה מכבדת את זכותכם להשתתף כ, כעובדי אלסטום
בזמנכם החופשי ועל , בשמכם, ברמה אישית ה אך ורקעשייהדבר . ובעניינים אזרחיים

בכספים , הכותרתאסור להשתמש בנייר . יםייבמחובהתאם לחוקים ולתקנות ה, חשבונכם
עליכם להקפיד על הפרדת . ות פוליטות אישיתה לפעילחברובנכסים אחרים של ה

או  כלשו אלסטום ולהימנע מניגוד עניינים במסגרתפעילותכם הפוליטית מפעילות 
 .מראית עין של ניגוד עניינים או התנהגות בלתי חוקיתמ

LGL-WMS-011—תפוליטיו תרומות 

 תרומות לצדקה
 יוענקו אך ורק בהתאםאלסטום או תוך שימוש במשאביה הכספיים  םתרומות לצדקה בש

ניתן . ותוך רישום כהלכהמראש קבלת אישור בכתב לאחר , המחייביםלחוקים ולתקנות 
בעלות להיות  ותהתרומות צריכ. לפי הצורך הגינותלהתייעץ עם מחלקת האתיקה וה

לנהל רישום מדויק בכתב של כל החלטה  חובה. הקבוצה ות לקהילה שבה פועלתשייכ
 .תהננקטאו פעולה המתקבלת 

LGL-WMS-012—לצדקה תרומות 

 חסות
היא מותרת כאשר היא עולה בקנה . חלק מאסטרטגיית השיווק והתקשורת נוחסות הי

 .אלסטום במסגרת הוראותאך ורק ת מתנהלים ומחייבאחד עם החוקים והתקנות ה

 ה בחסות לאישורחברעליכם להגיש כל החלטה לערב את החובה  ,כעובדי אלסטום
בהתאם  הגינותניתן להתייעץ עם מחלקת האתיקה וה  .של מחלקת התקשורת מראש
 .תהננקטאו פעולה המתקבלת לנהל רישום מדויק בכתב של כל החלטה  חובה .לעניין

LGL-WMS-013 – חסות 

 םהענייני תוכן
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 טיפוח רוח צוות
זכויות ע"י לכבד ולתמוך בהגנה המוענקת  קובעת שישאלסטום  מדיניות

הצהרה עפ"י הבאופן מלא  פעולול, ינלאומיותזירה הבצהרות במוה אדםה
ם ואמנות היסוד של ארגון העבודה "האוניברסלית בדבר זכויות אדם של האו

 .הבינלאומי
מדיניות משאבי אנוש המבוססת אלסטום מיישמת , בהתאם לעקרונות אלה
זכויותיהם  ,זכותם לכבוד עצמי, כבוד כלפי אנשיםעל יחס של הגינות ו

שהוא  אפליה מכל סוג .ומקדמת ערכים אלה בחברה, שלהם וחירויות הפרט
הקבוצה מטפחת את כל צורות הדיאלוג הן עם . נותלובסאפס בתטופל 

 .העובדים באופן אישי והן עם נציגיהם

 כיבוד זכויות אדם
בנוסף לעקרונות . ים לזכויות אדם ולעובדיםאלסטום מקפידה במיוחד לכבד חוקים הנוגע

לפעול בהתאם לעקרונות המנחים בדבר  קובעת שיש גם אלסטום מדיניות, שמנינו לעיל
אדם הזכויות את ולכבד ; על ידי המועצה לזכויות אדם שאומצועסקים וזכויות אדם 

כל ול חיס אלסטום תומכת ב. פועלת החברה ינלאומיות בכל מקום שבזירה הבבהמוכרות 
עבודה  .בפרט עבודת ילדים, עבודת חובה או עבודת כפייה, צורה של עבודה בלתי חוקית

עבודת חובה או עבודת כפייה בקרב הספקים והקבלנים של אלסטום , בלתי חוקית
 .תכלית האיסוראסורות ב

 יחסים עם העובדים
וני עובדים וארגמקצועיים ים איגוד אלסטום מכבדת את זכויות עובדיה להתאגד ולהקים

מדיניות היחסים החברתיים מכירה בכך . לפי בחירתם ולהתארגן ולנהל משא ומתן קיבוצי
אלסטום מכבדת את תפקידם ואת אחריותם של . שהבדלים הם מקור כוח עבור הקבוצה

השותפים החברתיים ודוגלת בתקשורת ומשא ומתן חופשיים כדי לטפל בנושאים שיש 
את משימתם ולא למנוע מהם  בצען האמצעים בידיהם לתוך מת, בהם עניין קולקטיבי

 .למלא את תפקידם

 עובדיםמען הניהול קריירה ל
מטפחת את התפתחותם המקצועית של  אלסטום, אנשיםכחלק מהאסטרטגיה לניהול 

 .עובדיה

כולל שיחות סדירות פנים אל ) People Management Cycle(מחזור ניהול האנשים 
גם כדי לדון  לאלא רק כדי להגדיר מטרות ולסקור הישגים א, םפנים בין עובדים ומנהלי

 Values( ”ערכים הלכה למעשה“בשאיפות הקריירה ובצורכי הפיתוח של העובדים וכן ב
into Practice (החברה פנימי בכל דרגי דואלסטום מחויבת לקידום ני. של אלסטום. 

HRM-PRO-006—הפנימי ניוד תהליך 
HRM-PRO-007—עובדים וסקירת עיםביצו ניהול 

 העניינים תוכן
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 שונותהזדמנות שווה ו
, בין אם מינית, כפייה או בריונות, כל צורה של הטרדהלנות ובלאלסטום לא תגלה ס

 .ית או אחרתנפש, פיזית

ם נכס חשוב וויהמשל עובדים מרקעים שונים  תהאישי תפתחותםוה תםההדרכ, םגיוס
צוותים  ע"י בניית רךה מכירה בהבדלים אלה ורואה בהם עחברה. עבור אלסטום

הזדמנות  יעה מחויבת להצחברה. תפועל היאמשקפים את הקהילות והשווקים שבהם ה
 .המתאימיםבעל הכישורים  ומועמד שווה לכל עובד תעסוקה

, גיל עכל החוקים והתקנות האוסרים על אפליה על רקאת  קייםעליכם ל, כעובדי אלסטום
, העדפה מינית, מצב משפחתי, מוגבלות, ריאותבמצב , דת, םלאו, אתני מוצא, מגדר, גזע

החוקים  מוגן ע"יאחר ה ןאו מאפיי מקצועיחברּות באיגוד , דעות פוליטיות או פילוסופיות
 .המחייבים והתקנות

 על כך להנהלת משאבי אנוש התלונןתוכלו ל, התנכלותאו חוויתם כל צורה של  יתםראאם 
תהליך גיוס העובדים מבוסס . ווח בתום לבלא תינקט שום פעולה נגדכם על די. באזורכם

נקבעת על בסיס תרומתו  שכררמת ה. ותיו של המועמדמיומנויבאופן בלעדי על כישוריו ו
 .אלסטוםשל העובד ל

HRM-POL-005—שונותו בתעסוקה שוות הזדמנויות 

 בריאות ובטיחות
על  תוך הקפדה, סביבת עבודה בטוחה ובריאה בכל אתריהדאוג לאלסטום מחויבת ל

תקנים אלה מפורטים במדיניות . אותם תקנים גבוהים בכל מקום שבו היא פועלת
ים באתרי פועלוהם חלים על עובדים וקבלנים ה) EHS(הבריאות והבטיחות , הסביבה

הוריד מאמץ מיוחד נעשה ל. של אלסטום באתרי הלקוחות האלסטום או תחת פיקוח
לות הכרוכות בסיכון ולפע ממוקדת על ידי הקדשת תשומת לב את מספר התאונות לאפס
של מאמץ זה נתמך על ידי מתן הדרכה אינטנסיבית למנהלים ולעובדים ומדיניות . גבוה

 .לכל חריגה מתקנים אלהביחס  אפס סובלנות

כל  אורךים בכל האתרים ולננקטבטיחות וכל סיכון הקשור לבעיות בריאות  נטרלאמצעים ל
 בתוךרלוונטיים הגופים העדות וווהות עם אמצעים אלה מיושמים בשותפ. פרויקט

 .אלסטום

MNS-POL-003—ובטיחות בריאות, סביבה מדיניות 
EHS-PRO-007—לחריגות סובלנות אפס ומדיניות אלסטום של בטיחות הנחיות  
EHS-PRO-023—EHS דיווחואחריות  תהליך 
EHS-PRO-008—אסבסט סקרי של דיווחה תהליך, אתרים של סביבתיות הערכות  
EHS-PRO-009—הומזעור חשיפותת בקר – אסבסט סילוק 

 העניינים תוכן
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 ביטחון העובדים
 אלסטם. כדי להגן על עובדיה בכל מקום שבו הם עובדים מרבהאלסטום עושה את 

הוראות  כדי ליידע אנשים על הסיכונים ומפרטת את הנהלים שיש בקביעות מפרסמת 
 .עשים פלילייםכגון במקרה של אי יציבות פוליטית או מ, לפעול על פיהם

בפרט ביחס לנסיעות , הוראות הללו המתעדכנות בסדירותכיר עליכם לה, כעובדי אלסטום
 .עסקיות

SEC-PRO-001—האבטחה מערך 
SEC-WMS-003—וב שהייה או ה לאזור רגישנסיע 

 חסוי מידע
לחוקים ולתקנות  תמיוחדלהקדיש תשומת לב אלסטום וכל אחד מעובדיה חובה על 

פעול על ול, עובדים או צדדים שלישיים, ליחידים הקשורת והגנת מידע פרטיולים נוגעה
 .הםפי

שת ודרדבר ה קרים בהםפרט למ, אינה מעבירה מידע אישי לצדדים שלישיים אלסטוםה
 .יםמחייבתקנות ההאו  יםחוקעפ"י ה ומותר 

אישיים של אדם אחר רק אם הם לקבל גישה לפרטים מותר לכ, כעובדי אלסטום
זכות הגישה מוגבלת . אישי מידעאת הטיפול ב במפורשחריותכם כוללים תפקידכם וא

 .הנלווית אליווהאחריות המדובר התפקיד  היקףבהתאם למהות ו
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 הגנה על נכסי אלסטום
מלאי , כספים גוןכ( בלבד פריטים פיזיים או מוחשיים אינםנכסי אלסטום 

או רשתות מחשבים  קניין רוחני, המצאות הרשומות כפטנט, חומרים וציוד
מושגים או , רעיונות גוןכ(הם כוללים גם נכסים בלתי מוחשיים ); וטלפוניה

נכסי הקבוצה , בנוסף. עובדים במהלך עבודתם באלסטוםהמפותחים ע"י ) ידע
הנגיש לצד כל מידע , כוללים רשימות לקוחות וספקים ונתוני שוק אחרים

 .לעובדים יש גישה אליו מכוח תפקידם בעבודה

. החברכדי להגן על נכסי ה כמיטב יכולתכםעליכם לעשות , כעובדי אלסטום
להשתמש בכספים או בנכסים של אלסטום למטרות בלתי חוקיות או  סורא

 .החברלמטרות שאינן קשורות לפעילות ה

אף נכס מנכסי אלסטום לשימושכם האישי או  יטול לעצמכםם לסור לכא
 םסור לכא. טרותיה של אלסטוםלהעמידו לרשות אחרים לשימוש שאינו למ

סור וא, אלסטום לשם השגת תועלת עסקית או אישית להשתמש בנכסי
להשתמש  אלסטוםלאפשר לכל אדם אחר שאינו מועסק או מורשה על ידי 

ולהוות גרור הטלת עונשים ל העלול של תםגניבאו  נכסים אלהמעילה ב. בהם
 .עבירה על החוק ועילה לתביעה אזרחית או פלילית

 שאבי תקשורתמ
) לרבות טלפון סלולרי(טלפון , אינטרנט, דואר קולי, דואר אלקטרוני—תקשורתהמשאבי 

 צורכי עבודהם רכושה של אלסטום ויש להשתמש בהם לינה—ואמצעי תקשורת אחרים
אלסטום , במקרה של מכשירים אישיים המחוברים למערכות המידע של אלסטום. בלבד
הנתונים המקצועיים הנמצאים במכשירו האישי של הבעלים החוקיים של בחזקת היא 

הנתונים המקצועיים נמחקים מהמכשיר על , אלסטום פורשכאשר המשתמש . המשתמש
 .ידי אלסטום

השימוש במשאבי התקשורת של הקבוצה מבוסס על ההכרה שהחיים הפרטיים וחיי 
לאלסטום  העבודה קשורים זה לזה באופן הדוק וכי האיזון הנכון בין השניים מועיל

 .נסיבותהתאם לשימוש כגון זה יוגבל לסביר ולהכרחי ב, עם זאת. ולעובדיה

 העניינים תוכן
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 שמירת מידע סודי
כעובדי אלסטום אתם עשויים לקבל גישה למידע סודי או קנייני  במהלך ביצוע תפקידיכם

גישה למידע ה. לרבות מידע על לקוחות וספקים, בנוגע לפעילות העסקית של אלסטום
, את הטיפול במפורששתפקידם ואחריותם כוללים לעובדים רק ו מוגבלת אךכזה חייבים 

 היקףזכות הגישה מוגבלת בהתאם למהות ול. השימוש וההפצה של מידע כאמור
ה שהגיע לרשותכם מידע סודי או ידבמ, יתר על כן. התפקיד והאחריות של אותו אדם

תוקפן . למטרות שאושרו עליכם לשמור על סודיות המידע ולהשתמש בו אך ורק, קנייני
 .גם לאחר סיום העסקתכם ךימשיחובותיכם ביחס למידע כאמור של 

תחזיות ונתונים פיננסיים , תוצאות , אך אינן מוגבלות ל:דוגמאות של מידע סודי כוללות
, מידע ביחס לרכישות ומכירת נכסים, נתונים של משאבי אנוש ופרטים אישיים, אחרים

  .מוצרים חדשים והזמנות

שיפורים , אסטרטגיות עסקיות , אך אינן מוגבלות ל:דוגמאות של מידע קנייני כוללות
סודות מסחריים או ידע טכני שפותח או נרכש , המצאות, מערכות, מידע טכני, במוצרים

 .על ידי אלסטום

 .גילוי-ההגדרות כוללות עניינים הנכללים בהסכמי סודיות ואי

, כסף(להיתקל בניסיונות סחיטה בלתי חוקיים  אתם עלולים, במהלך ביצוע תפקידיכם
אם אינכם בטוחים שמותר לכם למסור מידע סודי או לפעול על פי מידע ). מידע סודי

הגנת מידע ובקשו  /פרקביטחוןהנוהל המתאים בהוראות בו עיינ, שנמצא ברשותכם
 .הממונההכוונה מ

  מידע להגנת זהב כללי
 בנסיעות מידע הגנת

 מידע או/ו כסף סחיטת

 קניין רוחני
זכויות , זכויות בהמצאות, פטנטים בין היתר זכויות הקניין הרוחני של אלסטום כוללות

זכויות , שמות מסחריים ועסקיים והמוניטין הקשור בכך, סימנים מסחריים, בעיצובים
, ותנלווזכויות מוסריות וזכויות , זכויות יוצרים, נתלתבוע על התחזות או תחרות בלתי הוג

וזכויות ) לרבות ידע וסודות מסחריים(זכויות במידע , שמות דומיין, זכויות במסדי נתונים
בין בכל מקרה , בכל מקום בעולם, הקיימות כעת או בעתיד, ערך-אחרות דומות או שוות

חידושים או הארכות של ו, ידושיםבקשות לחאם הזכויות רשומות או אינן רשומות, וכולל 
נכסים יקרי ערך ביותר עבור  ינםהזכויות האלה לתקופתם המלאה. הזכויות הללו ה

 .אלסטום וזוכות להגנת החוק היכן שניתן

ת שהקניין הרוחני החוקי דואגאלסטום . חובתכם להגן על נכסים אלה, כעובדי אלסטום
 .יהשל גורמים אחרים יכובד ולא יופר על ידי עובד

IPD-WMS-006—מסחריים סימנים של וניהול הגנה 
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 סחר במידע פנים
כעובדי אלסטום עשויים לקבל גישה למידע, אשר אם  אתם ,שוטףבמהלך העסקים ה

מאחר . או ניירות ערך אחרים ותציאופ, ייוודע לציבור, עשוי להשפיע על ערכן של מניות
א כפופה לחוקים ולתקנות בעניין הי, שאלסטום היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה

 .גילויו לציבור השימוש במידע ו סדירים אתהמ, ניירות ערך במספר תחומי שיפוט

או ניירות ערך אחרים של אלסטום  ותציאופ, מידע העשוי להשפיע על ערכן של מניות
פעולה . החברוחובה לשמרו בסודיות עד שיתפרסם לציבור על ידי ה, מידע פניםכנחשב 
על מידע זה לשם השגת רווח אישי, או גילויו לכל גורם אחר טרם פרסומו  ךעל סמ

העונשים . אלסטום מדיניותל היא מנוגדתעבירה על חוקי ניירות ערך ו תהוועלול להרשמי, 
 .על עבירות כאלה חמורים ויכולים לכלול קנסות ועונשי מאסר

ספקים וכל שותף , וחותלרבות לק, כלל זה חל גם על מידע סודי הנוגע לחברות אחרות
כם מידע שאינו גלוי לציבור על ידיה שיש בידהבמ, הרשומים למסחר בכל בורסה, עסקי

 .חברה כזאת

LGL-WMS-008 - פנים במידע סחר 

 תקשורת עם אנליסטים ו/או משקיעים
. מחלקת קשרי משקיעים אחראית על כל התקשורת הפיננסית עם אנליסטים ומשקיעים

לקבל מידע בקשר לאלסטום תועבר אל מחלקת בבקשה או משקיע  ה של אנליסטפניכל 
 .שתטפל בעניין, קשרי משקיעים

כל עובד אלסטום שהוזמן להשתתף באירועים או בפגישות בנוכחות משקיעים חייב 
בכתב לפני  ראשמ הרשאהלהודיע על כך בכתב למחלקת קשרי משקיעים ולהשיג מהם 

 .שיאשר את השתתפותו
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 יתונותתקשורת עם הע
מובילי דעת , אלסטום מפתחת תקשורת פעילה כדי לחזק את תדמיתה בקרב לקוחות

חברה ציבורית הנסחרת מדובר ב. י ענייןבעלוהרחב הציבור , משקיעים, אנליסטים, קהל
או  בבורסה וכל תקשורת עם גורמי מדיה או אנליסטים יכולה להשפיע על התדמית 

 .בזהירות אותה קרולב  המוניטין של אלסטום ויש לבחון

כל ההודעות לתקשורת . אחריות מחלקת התקשורתמצויים תחת הקשרים עם העיתונות 
מכלי התקשורת יטופלו בלעדית באמצעות מחלקת התקשורת או  פניותאו תגובות ל

 .היתואמו עמ

 שימוש ברשתות חברתיותה
גם , יותאחרעליכם להשתמש ברשתות חברתיות חיצוניות ופנימיות ב, כעובדי אלסטום

עליכם להימנע מהעברת מסרים הנחשבים . כאשר אתם עושים זאת כאנשים פרטיים
פוגעניים או משפילים לאנשים או , או שעלולים להיתפס כמעליבים, למידע סודי וקנייני

עליכם לכבד תמיד את תקנות פרטיות המידע כאשר אתם מפרסמים , בנוסף. לחברה
 .תמונות של אנשים או קבוצות

COM-WMS-013 - אלסטום על תקשורת לנהל כדי חברתית מדיה בערוצי שימושה 
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