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,שים לב למחשבותיך"
.הן הופכות למילותיך

,לב למילותיךשים 
.הן הופכות למעשיך

,לב ושפוט את מעשיךשים 
.מעשים הופכים להרגלים

,מודע להרגליךֶהֵיה 
.הם הופכים לערכים שלך

,וקבל את הערכים שלךָהֵבן 
".הם הופכים לגורלך

מהאטמה גנדי-



ל החברה"דבר מנכ
,יקריםועובדיםעובדות

הערכים,העקרונותאתהכולל,מ"בעהסביבהאיכותלשירותיהחברהשלהאתיהקודלפניכם
.כאחדהחברהומנהליעובדימכללהנדרשיםההתנהגותוכללי

איכותעלוהגנהבשמירהמרכזיתפקידהחברהממלאת,היוםועד1990בשנתהקמתהמאז
בפסולתלטפלבמטרה,ישראלמדינתשלהלאומיתמהתשתיתכחלקהוקמההחברה.הסביבה

שלרחבמגווןהחברהמספקתוכיום,וצמחההתפתחההיאהשניםעם.המדינהשלהמסוכנת
למעבדות,מחקרלמכוני,לתעשייה,למדינההסביבהאיכותבתחוםמתקדמיםאקולוגייםפתרונות

.עסקיםולבעלי

ל"מנכ, ר גלעד גולוב"ד
מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע

,עובדיה,החברהאתויכווןינחהאשר,מוסריכמצפןולשמשהחברהשלהערכיתהזהותתעודתאתלהוותהיאהאתיהקודשלמטרתו
השוניםוהנהליםהתקנות,מהחוקיםלגרועבאאינוהקוד.החברהחזוןעםהמתיישב,וראויערכיבאופן,הדירקטוריוןוחברימנהליה
.נוסףואתיערכינדבךעליהםלהוסיףאלא,ועובדיההחברהעלהחלים

זהמעמד.בישראלבתחומההמובילההחברהלהיותלהמשיך,מוסריתוחובהסביבתית,חברתית,ציבוריתשליחותבייעודנורואיםאנו
הגבוהיםבסטנדרטיםעמידהעלהקפדהתוך,לחדשנותוחתירהלפיתוחהיוזמותלצד,החברהשלהליבהבעיסוקיהתמקצעותמחייב
.והתנהגותיתמקצועיתאתיקהשלביותר

לעמיתיואישיתדוגמאולהוותמידותיואמותלרוחבהתאםלפעול,ולהבינוהקודאתלהכירהאחריותחלהמאיתנוואחדאחתכלעל
בכללכוונהוימשיכוהקמתהמיוםהחברהאתמלוויםסביבתיתואחריותבטיחות,יושרה,אמינות,כמקצועיותערכים.אותוולסובבים
.פעולותיה



20.......................מצוינות   

מקצועיות וחדשנות

סטנדרטים בינלאומיים

עמידה בהתחייבויות  

שירות לקוחות

17........................אחריות

אחריות לאומית סביבתית

מעורבות חברתית

מעורבות ערכית אישית

שקיפות

על שמירה 
11...............ההון האנושי

בטיחות

כבוד הדדי

צנעת הפרט

שוויון הזדמנויות

מניעת הטרדה מינית והתנכלות

בריאות

העשרה ופנאי

5..............יושרה ואמינות

החוק והכללים המקצועיים

הונאות ומעילות  , מניעת שוחד
ושמירה על טוהר המידות

ניגוד עניינים

פעילות עסקית ישרה

קידום עסקי החברה

נכסי החברה

תחרות הוגנת

יחסים עם ספקים



יושרה ואמינות
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קיום החוק והכללים המקצועיים

פעולותיהשכללהקפידונמשיךמקפידיםאנו
להוראותבהתאםיהיוהחברהשלוביצועיה

קפדניתשמירהתוך,החברהעלהחלותהדין
.הסביבהאיכותעל

פעולהשיתוףעלדגששמיםאנו,כןכמו
מולועובדים,השוניםהממשלגורמיעםהדוק

השונותהרשויותומולהשלטונייםהגופים
.מלאהובשקיפותבכנות

6



המידותטוהרעלושמירהוהונאותמעילות,שוחדלמניעתהתחייבות
המהווה,המידותטוהרעלולשמירהוהונאותמעילות,שוחדלמניעתהחברהשלהכלליתמהמדיניותכחלק

לביצועאו/ולשוחדשידולאו/ושוחדקבלתאומתןעלמוחלטאיסורחל,הכלליתממדיניותהאינטגרליחלק
.והנהלתההחברהעובדיכללידיעלהנאהטובותלקבלתאו/ווהונאותמעילות
טוהרעלעבירותאו/וומעילותהונאות,שוחדלעבירותחששותוהעלאתדיווחההנהלהמעודדת,לכךבהתאם
.חששוללאבסודיות,הגיוניתסברהבסיסעלאו,לבבתום,החברהעובדיי"עהמידות
למזעורופועלתאפשרייםוהונאותמעילות,שוחדסיכונילזיהויסיכוניםסקרקיוםבחשיבותמכירההחברה

.החברהלאסטרטגייתבהתאם,החברהועובדילמנהליברוריםיעדיםשלויישוםקביעהתוך,הסיכוניםרמת

:מכךיוצאכפועל.פניםמשואללא,והגונהאמינה,ישרהעסקיתפעילותמקדמיםאנו,כמדיניות
,שוחדנתינתאו/וקבלתעלוכן,*אחרותאישיותהטבותאומתנותלתתאולהציע,לקבלמוחלטאיסורחל•

,הוגןבלתיתחרותי/עסקי/אישייתרוןלהשיגהנועדו,אחריםשחיתותומעשיוהונאותמעילותביצועאו
מקצועיות,יושרהשללסטנדרטיםבהתאםשלאדברלקרותלגרוםאומקצועידעתשיקולעללהשפיע
.ואמינות

ISOתקןאימצהאשרהראשונההממשלתיתהחברההינההחברה• .שוחדמניעתבדבר37001
סקריםומקיימת,לפעילותההנוגעבכלוהונאותמעילותלמניעתרביםומשאביםמאמציםמשקיעההחברה•

.לעתמעתבנושאוביקורות

הנדרשוככל)אנושמשאבימנהלת(בחברההאתיהקודעללממונהלפנותניתן,ספקמתעוררבומקרהבכל
.החברהולהנהלת)ברונרארזח"רו(והונאותמעילותלמניעת,שוחדמניעתעללממונים

מהתנהלותוכחלקזאתמתיריםהחברהונהליהחוקבהםבמקריםמותרת,למזומניםערךשווהאומזומניםשאינן,אחרותהנאהטובותאומתנותקבלת,בזאתלהוציא*
.ועובדיההחברהשלהישרההעסקיתההתנהלותעל,עיןלמראיתולו,להשפיעבכדיעליהואין,סימליהינוההטבהערךכאשר,מקובלתעסקית
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ניגוד עניינים  
שומריםאנו.החברהשלולטובתה,ועניינייםמקצועיים,עסקייםשיקוליםעלמבוססותועובדיההחברהפעולות

.החברהמקדמתאותםוהערכיםהמטרות,האינטרסיםלטובתבשקיפותופועליםהמידותוטוהרכפייםניקיוןעל
העלולדבר,החברהשלהאינטרסיםאתהסותריםאישייםאינטרסיםישנםלעובדבומצבהינוענייניםניגוד

.והגונהישרה,עניינית,מקצועיתבצורההתפקידביצועאתולמנועעניינייםשאינםזריםשיקוליםלהעדפתלהביא
עסקיבין,ענייניםלניגודחששאו,ענייניםניגודליצורהעשוייהפעילותבכלמלעסוקלהימנעהחברהעובדיעל

,תפקידםלביצוערלוונטייםשאינםזריםאינטרסיםמהשפעתלהימנע,שלהםהאישייםהענייניםלביןהחברה
כלפיואחריותםמחויבותםאתולקייםכיאותתפקידםאתלמלאשלאלהםלגרוםהעלוליםממצביםלהימנע
.ולטובתהמקצועיבאופןהחברה

אליהםשהגיעמידעאועסקיותהזדמנויותמניצולונמנעיםעיניהםלנגדהחברהטובתאתרואיםהחברהעובדי
.האישיותמטרותיהםקידוםעבור,בחברהמעמדםאועבודתםמכוח

מהםלהפיקמנתעלולאמטרותיהלקידוםהחברהובמשאביבמידעושימושמקצועיתיושרהעלמקפידיםאנו
.בחברהלהתחרותמנתעלאואישיתתועלת
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על נכסי החברהשמירה 
שומרים,והקניינייםהמסחריים,העסקיים,החומרייםונכסיההחברהמשאביעלושומריםמכבדיםאנו
.בלבדהחברהשלמטרותיהולקידוםתפקידנובמסגרתנאותשימושבהםועושיםותקינותםשלמותםעל

וחומרימוצרים,משרדיוציודריהוט,היתרבין,כולליםהחברהשלהחומרייםנכסיה-מוחשייםנכסים
חומריםבסביבתבחלקהמתבצעתהחברהבמפעלהעבודה,כןכמו.מעבדתיומכשורבדיקותציוד,גלם

עלזהירותובמשנהבבטחהשומריםאנו.כבדמכניוציודהנדסיציוד,מכונותשלתפעולוכוללתמסוכנים
למטרותורקאך,וחסכונייעיל,ראוישימושבהםועושים,בידנוהמופקדיםהעבודהוכליהציוד,הנכסים

.הרלוונטיותההפעלהוהוראותהבטיחותכלליכלפיועלמיועדיםהםלהן
סודות,פטנטיםכגוןמוחשייםבלתינכסיםנכלליםרוחניקנייןבגדר-מוחשייםלאונכסיםרוחניקניין

מערכות,נתוניםבסיסי,ואסטרטגיותעסקיותתוכניותוכן,יוצריםוזכויותמסחרייםסימנים,מסחר
וכןעלותמחירי,ספקיםעםהסדרים,מכירותנתוני,רשומות,וספקיםלקוחותאודותמידעמאגרי,מחשוב

עללשמורהצורךבחשיבותמכיריםהחברהעובדי.הציבורנחלתשאינםעסקייםודוחותעסקימידעכל
והניסיוןהידעועלוהעסקייםהמסחרייםסודותיהעללהגןומחוייבים,החברהשלמוחשייםהבלתינכסיה

.השניםבמשךבחברההצטבראשרהייחודי

9



על תחרות הוגנת וחוקי ההגבלים העסקייםשמירה 
ההגבליםוחוקבכללהתחרותחוקישלהפרהלמנועשמטרתופנימיאכיפהמדריךקייםבחברה

.בפרטהעסקיים

,הספקיםובכללם,עסקייםקשריםהחברהמנהלתעמםהגופיםכלשלזכויותיהםאתמכבדיםאנו
חוקיותלאבדרכיםשימושמעשייתנמנעאנו.ויושרהבהוגנותכלפיהםוננהגשלהוהמתחריםהלקוחות

.אחרתהוגנתבלתיפעולהכלאוסודימידעשללרעהמניצולונימנע,לאחרהשייךמידעלהשיגמנתעל

,מחיריםמתאום,מגבילאוהוגןלאמסחרהימנעותידיעלהחופשיבשוקההוגנתהתחרותעלנגן
.החברהשלהמונופוליסטיבכוחהראויבלתימשימושאולקוחותאושווקיםמחלוקת

עם ספקים וקבלנים יחסים 
.פי חוק חובת המכרזים ודואגים למלא אחר הוראותיו-אנו פועלים על, מתוקף היותנו חברה ממשלתית

והמוצרים  פי מקצועיותם בתחום הציוד או החומרים -עלנעבוד אנו בוחרים בקפידה את הספקים עמם 
.  החוקים והדינים הרלוונטיים, ותוך בחינת עמידתם בכל הדרישות המשפטיותהנדרשים 

שואפים כי יחסינו עם הספקים והקבלנים יהיו הוגנים ומקצועיים ומאמינים כי יחסים אלו יאפשרו  אנו 
אנו מכבדים את תנאי ההסכמים בינינו לבין הספקים  . לשני הצדדים לפעול ולשגשג תחת אמון הדדי

.  למלא אחר התחייבויותינו בתום לבשומרים על הסודיות הנדרשת ודואגים , והקבלנים עימם אנו עובדים
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האנושיההון שמירה על 
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2

בטיחות
מקצההחברה.העדיפויותסדריבראשוהגהותהבטיחותנושאאתשמיםאנו

סביבתאתלהפוךמנתעלוזאת,חוקפיעללנדרשמעבראף,רביםמשאבים
בהדרכותתדירבאופןמשתתפיםהחברהומנהליעובדי.יותרלבטוחההעבודה

הקיימותלסכנותמודעותהיוצרות,הסביבהואיכותבריאות,בטיחותבנושא
.לצמצומןאפקטיביותדרכיםומציעות

וההנחיותהבטיחותכלליכלעלויקפידוישמרווקבלניהשספקיהמוודאתהחברה
.בחברההנהוגותהרלוונטיות

להוראותבהתאם,בטיחותהנחיותפיעלמבוצעתפעילותנו-חריגיםהליכיםאישור
,ההנחיותאתתואםשאינוחריגתהליךכל.דרךקיצוריוללאהרלוונטיותהעבודה

.התחוםעלהאחראיהנהלהוחברישירמנהלידיעלהחתום"חריגאישור"מחייב

מיידיבאופןלדווחהעובדיםנדרשיםבהםמצביםשלושהקובעיםהדיווחנהלי-דיווח
ולמנועאדםחייעללשמורבמטרהותקלותמפגעים,עבודהתאונות:לממונים

.ורכושבסביבהפגיעה

מהםולקבוע,ואקולוגייםבטיחותייםסיכוניםלמזערבמטרה-סיכוניםהערכת
הערכתמבצעתהחברהביותרהמתאימיםוהמיגוןהעבודהואמצעיהעבודהתהליכי
.ביותרהמקצועיבאופןהשוניםהעבודהתהליכיאתומנתחתסיכונים
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עלהאמוניםגופיםשלנדבכיםשלושהקיימיםבחברה,השארבין
,בעבודהבטיחות

:התאגידיתההתנהלותרמותשלושבכל
השונותבמחלקותבטיחותונאמניבטיחותמחלקת
מקריחקירת,היתרבין,שתפקידהבטיחותמחלקתקיימתבחברה
החברההיערכותבחינת,נהליםעדכון,מסקנותוהסקתבטיחות
ביצוע,ותעסוקתייםסביבתייםניטוריםממצאיעלמעבר,לחירום
שוניםבנושאיםהדרכותהעברת,בטיחותציודשלשוטפותבדיקות

.ועוד
השונותהמחלקותעובדיבקרבבטיחותנאמנימסמיכההחברה,בנוסף

במסגרת.בחברההבטיחותרמתאתלשפרבמטרהפועליםאשר
,מפגעיםעלשוטףבאופןלדווחהבטיחותנאמניאחראים,עיסוקם
ולהעלות,השונותבמחלקותהעבודהוסביבתהתנאיםאתלסקור

.תהליכיםלשיפורייעולוהצעותרעיונות
מפעליתבטיחותועדת

מנהליםוהיתרהמפעלעובדיהינםהמשתתפיםמחציתזובועדה
נאמנישלהדיווחיםאתומתוויםסוקריםהוועדהחברי.בחברה

.הבטיחות
החברהבדירקטוריוןסביבהואיכותביטחון,בטיחותועדת
פעילותעלשוטףדיווחמקבליםהדירקטוריוןשלהבטיחותועדתחברי
בתחוםהחברהשלהמדיניותאתמתווים,המפעליתהבטיחותועדת

.ומסקנותיההמלצותיהעלבקפידהועוברים
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החברהעובדיביןויחסיםהדדיכבוד
עבודת,פעולהשיתוףשלערכיםעלביניהםהיחסיםאתומבססים,השניאתאחדמכבדיםהחברהעובדי
פעילויותומעודדתשוטףבאופןיוזמתהחברה.הדדיתוהבנהפתיחות,תמיכה,סובלנות,אמון,צוות

.העובדיםביןוקרבהחברותיחסילטפחמנתעלוזאת,גיבושוימיספורטיביות,חברתיות
אלימות,פגיעהשלצורהכלמגניםאנו,שלנוהעבודהסביבתמבוססתעליהםהערכיםאתלשמרמנתעל

פעולהכלאוהתנכלות,)אמונהאומוצא,פיזי,מינירקעעלהטרדהכולל(הטרדה,אפלייה,מילוליתאופיזית
.בעובדיהשהיאפגיעהכללמנועמנתעלואמצעיהמאמציהבמיטבנוקטתהחברה.אחרתפוגענית

.קשבתואוזןדיאלוג,פתוחהדלתשלמדיניותומקיימים,וכנהחופשיתארגוניתפניםבתקשורתמאמיניםאנו
מטעםהמאורגנותבפעילויותגםהעובדיםעלחלות,בעבודתםהחברהעובדיעלהחלותההתנהגותנורמות
אלובפעילויות.ספורטואירועיחברתייםאירועים,השתלמויותלרבות,העבודהלמסגרתמחוץהחברה
.ומכובדתהולמתבצורה,ערכיהואתהחברהאתהעובדיםמייצגים

הפרטצנעתעלשמירה
פרטים.בחברההעובדיםכלשלהפרטצנעתעללשמורומקפידיםעובדכלשלפרטיותואתמכבדיםאנו

,אחרפרטימידעכלאואישיותבעיות,בריאותימצב,הממוניםהערכות,השכרנתוניכגוןעובדינושלאישיים
.והדיסקרטיותהרגישותבמלואומטופליםבסודיותנשמרים
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הזדמנויותשוויון
לכלביטויבמתןדוגליםואנווסובלנותשוויון,הגינותעלמושתתיםבחברתנוהמקצועייםהיחסים

.והאמונותהדתות,התרבויות,הרקעיםמגוון
והיכולותהכישוריםכגון,עניינייםשיקוליםבסיסעלולקדמםעובדינואתלגייסמחויביםאנו

.פניםמשואוללאשהואסוגמכלאפליהללאכלפיהםלנהוגומקפידים,שלהם

והתנכלותמיניתהטרדהמניעת
ביןובשוויון,בפרטיותו,בחירותו,האדםבכבודפוגעותמינירקעעלוהתנכלותמיניתהטרדה
.אזרחיותועוולותפליליותעבירותגםומהוותהחברהלמדינותבניגודעומדות,המינים

וסביבתמגדרישיוויןהמקדמתכחברה.והתנכלותמיניתהטרדהכלפיסובלנותאפסמגליםאנו
,ומכבדיםתקיניםותקשורתעבודהמרחבליצירתהעתכלפועליםאנו,ונעימהבטוחהעבודה

ביןושוויוןפרטיות,חירות,כבודעלהשומרתונקייהנעימהארגוניתלתרבותמתמדתחתירהתוך
.העובדיםכלל

.לעובדיהוהתנכלותמיניתהטרדהמניעתבנושאהדרכותלעתמעתמעבירההחברה
.העובדיםלכללונגישיםהמודעותבלוחותמפורסמיםמיניתהטרדהלמניעתתקנונים

לאחדלפנותיכולתלונההגשתאוהכוונה,מידע,ייעוץלקבלתלפנותהרוצהעובדאועובדתכל
.הויכמןודניאקוקהמיטל,פרנקלשיסלה:בחברהמיניתהטרדהמניעתנושאעלמהממונים
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בריאות
תחלואהלמניעתהאמצעיםבכלונוקטתהעובדיםבריאותשמירתלחשיבותמודעתהחברה
.מסוכניםלחומריםהעובדמחשיפתכתוצאהלהיגרםהעלולותומחלות

ואחזקהבקרהמבצעת,מתאימיםמיגוןאמצעירכישתעלמקפידההחברה,זוממחויבותכחלק
אתומפרסמתשנהבכלתעסוקתייםאווירניטורסקרישנייוזמת,האווירניטורלמערכותמונעת

וזאת,לעובדיםמקיפותשנתיותסקרבדיקותמספקתהחברה.החברהעובדילכללתוצאותיהם
תעסוקתייםרופאיםעםלצורךבהתאםמתייעצתהחברה.חוקפיעלהחברהלמחויבותמעבר

.בירורהדרושיםבריאותייםבנושאים

ומשפחהפנאי,העשרה
האנושיהמשאבשלוקידוםהעצמה,בפיתוחמאמינה,חיוניאנושינכסבעובדיהרואההחברה

.שוניםוקורסיםבהשתלמויותהשתתפותומעודדת,שלה
בענפיהחברהעובדיבקבוצותותומכת,בריאהספורטיביתפעילותמקדמתהחברה,בנוסף

.השוניםהספורט
הפנאיפעילויותושארהפרטיזמננולביןבחברהעבודתינוביןהראויהאיזוןבמציאתמאמיניםאנו

.האישייםוהתחביבים
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אחריות
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קיימאברופיתוחסביבתיתאחריות
ערכי,סביבהואיכותאקולוגיהבתחוםשירותיםהיאשלההעיסוקשליבתכחברה

היאבההאסטרטגיהאתמעצבים,חזונהאתמתוויםוהקיימותהסביבהעלהשמירה
.מעובדיהואחדאחתכלשליוםהיוםפעולותאתומכוויניםנוקטת

במגווןהפגיעהומניעתפעילותינושלהסביבתיתההשפעהלהקטנת,פועליםאנו
:ידיעלהיתרבין,בישראלהביולוגי

;בחשמלמושכלושימושאנרגטיתהתייעלות♣
חוזרושימושסגורבמעגלבשפכיםטיפול,השימושצמצוםידיעלבמיםחיסכון♣

;בהם
;גלםכחומרילוואיבתוצריהשימושוקידוםחומריםמחזור♣
;חממהוגזישוניםמזהמיםפליטותוצימצוםניטור♣
;גלםבחומריהשימושוצמצוםמתכליםמשאביםשלצריכתםצמצום♣
;והציבורהלקוחותהספקים,העובדיםבקרבהסביבתיתהמודעותחיזוק♣
עללהשפיעעלוליםאשרבמפעלבטיחותאירועימניעתבנושאהדרכותהעברת♣

;הסביבה
;לשנתייםאחתוהסביבתיהחברתי,הכלכליבהיבטתאגידיתאחריותח"דועריכת♣
Responsibleהבינלאומיתבתוכניתחברות♣ Care,גלובליתהתנדבותיתיוזמה

הבטיחותיים,הסביבתייםביצועיהןלשיפורהפועלותתעשייתיותחברותהמאגדת
.והבריאותיים

18



לקהילהותרומהחברתיתמעורבות
,בישראלהסביבתיתהמודעותוהגברתהסביבהאיכותעללשמירהומחוייבותאחריות,שליחותמתחושתמונעיםאנו

.הבאיםהדורותולמעןלמעננו
לחשיבותהמודעותלהגברתלפעולמטרהלעצמנוושמנו,והחברהמהקהילהנפרדבלתיכחלקעצמנורואיםאנו

,ציבורייםפורומים,סביבתייםכנסיםהחברהיוזמת,כךלשם.הרחבהציבורבקרבהסביבהאיכותעלהשמירה
תעשייתיאקובפארקהנמצאהמבקריםבמרכזלקבוצותמסובסדותוהדרכותוהתנדבותייםחינוכייםפרוייקטים

.חובבנאות

אישיתערכיתמעורבות
.החברהמעובדיואחדאחתבכלטבועהוהיא,התאגידברמתעוצרתאינההחברהשלסביבתית-החברתיתהאחריות

אתולקדםסביבתנועללשמורמנתעלועצמאייזוםבאופןופועלים,החברהשלומטרותיהחזונהעםמזדהיםאנו
.המפעלשעריאתעוזביםאנוכאשרוגםתפקידנובהגדרתמאיתנולדרושמעבראף,הסביבתיתהמודעות

להעלאתטוברצוןשלכשליחיםלפעולנמשיך.הפרטיתסביבתנואיכותעלולשמורלציבורדוגמאלשמשנמשיך
.ילדנוושלשלנוהעתידועבורהחברהלמטרותערכיחיבורמתוךוזאת,שלנוהסביבהאיכותלנושאיהמודעות

שקיפות
.הממשלהומשרדיהרשויותמולאלובשקיפותפעולהבשיתוףעובדיםאנו
בהתאםהנדרשהמידעכלאתומספקים,מפעלנושלהסביבתיותלהשפעותבנוגענתוניםלשקיפותמחוייביםאנו

הניטוריםממצאיהציבורלידיעתמובאיםהחברהשלהאינטרנטבאתר.בוהמוגדרותולמגבלותהמידעחופשלחוק
.החברהשלהתאגידיתהאחריותדוחותגםכמו,והתעסוקתייםהסביבתיים

19



מצוינות
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חדשנות ולמידה ארגונית, מקצועיות

וכחברה,ישראלמדינתשלהמסוכנתבפסולתלטיפוללאומיתתשתיתהמהווהכחברה
החברהלהיותשואפיםאנו,הסביבהאיכותבתחוםשרותיםשלרחבמגווןהמעניקהעיסקית

לעמודעלינוכךולשם,מתקדמיםוטכנולוגייםאקולוגייםפתרונותלמתןבישראלהמובילה
באופןולהתעדכןללמוד,ביותרהחדשותבטכנולוגיותבקיאיםלהיות,העולמיהידעבחזית
הנושאיםבכלמיטבילביצועולשאוף,והפרקטייםהמקצועיים,התיאורטייםבחומריםשוטף

.שלנוהאחריותשבתחומי
ענפיםקשריםומקיימיםופיתוחבמחקררביםמשאביםמשקיעיםאנוזובמשימהלעמודכדי
החידושיםובכלהעולמיבידעלהתעדכןכדיעיסוקנובתחומיהפועליםבינלאומייםגורמיםעם

.בתחום

לנוהמאפשר,אקולוגייםומפגעיםפסולותשלרחבבמגווןטיפולשלשניםרבניסיוןברשותנו
פיתוחתוךללקוחותינומעניקיםאנואותםוהשרותיםהטיפוליםאתבהתמדהולייעללשפר

.הסביבהאיכותעלהשמירהבתחוםמתקדמיםופתרונותיחודייםפטנטים

.ובבטיחותבאמינות,במקצועיות,ביותרהגבוההבאיכותשירותיםלתתבמחויבותינונמשיך
פתרונותפיתוחעלולשקודלהתעדכן,ללמוד,בתחומנוהטכנולוגיתהחניתבחודלעמודנמשיך

.שלנוהסביבהוצרכילקוחותינולצרכיבהתאםומתקדמיםיצירתיים,חדשנים
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איכות ובטיחות, עמידה בסטנדרטים בינלאומיים בנושאי איכות הסביבה
,איכותלהבטחתביותרמתקדמותניהולמערכותוולונטריבאופןהחברהאימצה,ביותרהגבוהיםהסטנדרטיםמהצבתכחלק
המאושריםהבינלאומייםהתקניםעקרונותפי-עלוזאת,הארגוןשלתפקודיוחוסןבתעסוקהובריאותבטיחות,סביבתיניהול

.הישראליהתקניםומכון)ISO(הבינלאומיהתקינהארגוןידיעל
לעמידהלמחויבותנובסיסהמהווים,איכותתקניחמישהבדרישותכעומדתהבינלאומיהתקינהאירגוןידיעלהוסמכההחברה

;ולמצוינותלאיכותמחויבותהאתהמסמל"הזהבתו"לההוענקוכן,ביותרהמחמיריםהבינלאומייםבסטנדרטים

ISOי"ת ובדרישותהלקוחבדרישותהעומדמוצרעקביבאופןלספקמסוגלהארגוןכימעיד-איכותמערכתניהול9001:2008
,בארגוןהאיכותניהולמערכתשלאפקטיבייישוםבאמצעותלקוחותיורצוןשביעותאתלהגבירחותר,ישימותתחיקתיות

תחיקתיותולדרישותהלקוחלדרישותהתאמההבטחתבאמצעותהמערכתשלועקבימתמידלשיפורתהליכיםומיישם
.ישימות

ISOי"ת אתלממשבכדיאמצעיםונוקט,הסביבהאיכותעללשמירהנרתםהארגוןכימעיד-סביבתיניהול14001:2004
.האחזקהובפעולותבפיתוח,בשירות,בייצורביטוילידיהבאדבר,לסביבהמחויבותו

OHSASי"ת אתלממשכדיהדרושיםבאמצעיםנקטהארגוןכימעיד-בתעסוקהובריאותבטיחותניהול18001:2007
.הארגוןבחצריוהאורחיםהקבלניםעםיחדעובדיושלובטיחותםלבריאותםמחויבותו

,חריגיםומצביםחירוםמצביעםלהתמודדותעצמוהכיןהארגוןכימעיד-הארגוןשלתפקודיחוסןניהול24001י"ת
הרציפותאתומשפרהביטחוניחוסנואתמחזקהארגון.ואיומיםסיכוניםניתוחבסיסעלהיערכותתוכניתהכנתידיעל

.הקריטייםנכסיועלההגנהואתהתפעולית

ISO/IECהאיכותלתקן,מעבדותלהסמכתהלאומיתהרשותי"עמוסמכותהחברהמעבדות,בנוסף 17025:2005,
.אמיןשירותומציעהנוקשיםאיכותכללילפיפועלתהמעבדהלפיו,וכיולבדיקהמעבדותלכשירותכלליותדרישותהמפרט
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שירות לקוחות  

במסלוללצידנוהצועדים,מלאיםדרךכשותפיבלקוחותינורואיםאנו
העומדיםהאמצעיםבכלנוקטיםאנו.יותרירוקלעתידהמוביל

והמקצועיהטובהשירותאתללקוחותינולתתמנתעללרשותינו
צרכיהםאתלצפותואףבהווהצרכיהםאתלהביןחותרים,ביותר

המתאימיםהשרותיםאתלהםלהעניקמנתעלופועלים,העתידיים
.ביותרהגבוהיםהסטנדרטיםעלשמירהתוך

שלביכללאורךלקוחותינואתמלווהשלנוהלקוחותשירותצוות
הרלוונטיהמידעכלאתבידהםנותן,ובסובלנותבנאמנותהטיפול

.וענייןדברבכללרשותםלעמודונכון,וברורמדוייקבאופן
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בחברהיישום הקוד האתי 
לחשיבותביטוימהווהוהוא,המחויביםבשינויים,ועובדיההחברההנהלת,המשרהנושאי,הדירקטוריוןחבריכלעלחלהחברהשלהאתיהקוד

להוסיףבאוהואהחברהשלהיסודערכיאתבפנינומניחהקוד.בפעילותההאתיתוההתנהלותההתנהגותלקידוםהחברהשמייחסתהעליונה
ותפעלהדרושיםהאמצעיםבכלתנקוטהחברה.שלההפנימייםוההנחיותהנהליםעלוכן,החברהעלהחליםוהכלליםהתקנות,החוקיםעל

.ברורהוהסברהנגישההצגהבאמצעות,הדרגיםבכלערכיוויישוםהאתיהקודלהטמעת

במהלךלהיתקלעלוליםאנובהםהמקריםכלאתלהסדירבכוחואיןאך,רלוונטייםבתחומיםאתיתלהתנהגותמנחיםקוויםמספקהקוד
להלךבהתאםנפעלואנו,נגיעאליוהחלטותצומתבכלכמצפןעבורנוישמשו,הקודבפנינושמניחהערכים.אפשרימצבכלולכסותעבודתנו

.בקודספציפימענהלהןאיןאשראתיותשאלותבפניניצביםאנוכאשרגםרוחו

ההתנהלותאתומחזקיםאותוהסובביםעללטובהמשפיעיםלערכיהבהתאםוהתנהגותוומעשיו,החברהאתמייצגמעובדינוואחדאחתכל
עללממונהאועליכםלממונהמיידיבאופןאותההציפו,האתיהקודשלהפרהאובחריגהונתקלתםבמידה.בכללותההחברהשלהאתית

אוגמולבצעדינקיטהללא,דיסקרטיובאופןבמקצועיות,ברצינותפניהבכללטפלומתחייביםפתוחהדלתשלתרבותמקדמיםאנו.האתיהקוד
.אתיתשאינההתנהגותעללבבתוםשדיווחעובדכנגדמשמעתייםצעדים

הלךאתהבינו,בעיוןהקודשמציבהסטנדרטיםעלעברו.המנהליםועםלעבודהחברכםעםבפתיחותעליוושוחחוהקודלקריאתזמןהקדישו
לגביוהכוונהבייעוץצורךישאםוכן,פרשנותואוהקודיישוםאופןלגבישאלותומתעוררותבמקרה.להםבהתאםופעלוערכיואתאמצו,רוחו
אוהאתיהקודלשיפורהצעותעםגםאלולגורמיםלפנותניתן.להנהלהאועליכםלממונה,האתיהקודלממונהפנואנא,הנכונותהפעולהדרכי

.בחברהלאכיפתוהתהליכיםלייעולהמלצותעם

.Gisela@escil.co.il,08-6503785אנושמשאבימנהלת,פרנקלשיסלההגברת–האתיהקודעלהממונהפרטי
)א"בתהחברהובמשרדיחובבבנאותבמפעל(לכךהמיועדותבתיבותהאתיהקודהפרתבענייןאנונימידיווחלהגישניתן,הצורךבמקרה

mailto:Gisela@escil.co.il
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