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על החברה  

 ם, החי והצומחם ירוק, נקי ובטוח יותר מבחינה סביבתית עבור בני האדבדרך למקו

ראש תלתיממש ברהח נההי בהביסהתאיכו תילשירו רהחבה
ישראל מדינת של הלאומית מהתשתית כחלק 1990 בשנת הוקמה 

 פסולת הכוללת במדינה, הנוצרת המסוכנת בפסולת טיפול עבור 
 ת,ומהוזמ תווצבו תומדאו וצקהמ תלוספ ת,ינגרוא יא תלוספ ת,ינגרוא

 נוע נזק סביבתי.רה לשמור ולהגן על איכות הסביבה ולמבמט

תירולשי תתימשלהמ רהחבה כי רהדיו טנביקעבק 2015 רבטובאוק
נותהמפו קרקעות לשיקום ביצוע כזרוע תשמש הסביבה, איכות 

הקרקעות תא להכשיר םה טהפרויק יעדי ותע"ש. צה"ל ידי על 
 באופן העתידיים ולמשתכנים לסביבה סיכון יהווה שלא באופן 

 רה.ביבטוח, מהיר ובעלות ס

םדקל תפאוש הביבסה תוכיא יתורישל הרבחה ,תיתלשממ הרבחכ
 לחיקוי מודל ולהוות ישראל במדינת הסביבה איכות נושא את 
 תועמצבא ם,ימדתקמ םייגולואק תונורתפ ןתמו ךוניח ם,ודיבק

תתקדמומ תנולוגיוטכ םויישו תניוחדש תראליויש תגיונולוטכ חפיתו
עסקית התמקדות תוך הסביבה, איכות על לשמירה קיימות 

 ביצועיה של מתמיד שיפור התייעלות, צמיחה, המשלבת וחברתית 
 רה.חיות של החבר ברוופום ושירתיים והחבתייהסביב

 סביבה איכות חוםבת םשירותי היא שלה העיסוק שליבת חברהכ
 )Sustainability) תומייקה תשיג תא הרבחה הצמיא ,היגולוקאו
םילויקש םיבולש תהוליעפב רכאש א,מייק רב חותיפ תממקדו

 להקטנת החברה פועלת זו, ממחויבות כחלק וחברתיים. סביבתיים 
 גילוביוה גווןבמ עהפגיהתענימו תהעילופלשתתיבביסה פעהההש

בישראל.

 שאפתנית, אסטרטגית תוכנית החברה אימצה 2020 בשנת 
 פ"ומ יכרצל תיתוהמ םיבאשמ תאצקה לע טלחוה התרגסמב
 חלקכ זאת. רהמט ביישום התומך ארגוני נהמב ושינוי חדשנותו

םוחתב תויופתוש חותיפו תריציב הרבחה הלחה תאז הרטמ םושיימ
 תתרונופ לייצר נתעל-מ זאת ם,שוני םוגופי חברות עם המו"פ 

 תלוספב םתקדמ לופיטל תימלוע מהרב םימתקדמ םייגולואק
 ניסה לעולם המחזור.וכ
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דבר המנכ"ל  

 ברההח כי נןהי חברהה של היסוד ניאב
 תוך תחרותית בזירה הפועל עסקי גוף נההי
מהרבתומהקיי זוקחיו בהביסהתנגלה תבחוימ

תר.ביו הגבוהה 

 והירוק, העסקי אלו, יסוד אבני של השילוב 
 ןאכמו רהבחה לש DNA-ה ילילס תא םיוומה

 תולועפה ךרעמו להש תיגטרטסאה סהיפתה רה,בחה ירכע םירזגנ
 ת במציאות.נדרש כדי ליישם זאה

םביחויומ םנימוכ נואם,קשיי ריתעו ברכמו יהיה םוהייש ליךתה
 וכן קשות דילמות פויצי ראש ם,עמוקי נוישי לתהליכי נידרש לכך. 

 חלק מדרך ארוכה זאת. ר יהיום טעויות אשלהתמודדות ע

 לע תתתשומ תויהל תבייח ונלש תינוגראה תוברתה ,המאתהב
לביקורת פתיחות על בכישלון, מקורה לעיתים חההצל כי בנההה

 שכן אחרים, עניין ובעלי שותפים החברה, רמות ולכל בכל שמקורה 
 .רתוי תופיקמו תואלמ תונבותל רוקמ ןניה רחאהמ דומילו תוצעוויה

תססובמ תינוגרא תוברת ריציל ידכב תונגוהו תופישקל םיביוחמ ונא
)גופי שלנו השותפים כלל ועם החברה עובדי עם ושיתוף, שיח 

 שנתכנן ככל נמצאים(. אנו בהן והקהילות ספקים לקוחות, ממשלה, 
רתוי יקודמ ןפואב הפמנ יזא ,ליכמו ףיקמ ןפואב ונלש םיכלהמה תא

 שלנו. ההצלחה סיכויי את נגדיל ובכך בפנינו, הניצבים האתגרים את 

 תא רשפאת וב תומדקתהה רשא ,רגתאמו ךורא עסמ ונינפל
 לסביבה תרומתנו כי טיחותב משתנה בעולם החברה חותהתפת

 תית.תהא משמעו

 בברכה,
 בועז הירש

 נכ"למ



לחולל נפלאות בקיימות

להוות כו ח משיכה מוביל 
ומעורר השראה להון  

א נושי מצטיין בכל תחומי 
העיסוק של הח ברה.

לשפר ולשמור על  
הסביבה בישראל  

למען ה חברה 
והדורות הבאי ם.

ל פעול מתוך אחריות ומחויבות 
להגברת המודעות הס ביבתית 

ולשמש כמודל חיקוי. 

להיות מרכז מוביל למחקר 
ופיתוח, ב חזית הידע העולמי 

בת חום איכות הסביבה, 
טכנולוגיות  לפתח וליישם

חדשניות לשמירה על  
הסביבה בארץ ו בעולם.

להיות ה חברה המובילה בישראל 
במתן פתרונות אקולוגיים מתקדמים
בתחום השמירה והגנת  ו פורצי דרך,

הסביבה, בארץ ובעול ם.

 

 

חזון החברה – לחולל נ פלאות בקיימות

מקורות לכתיבת הקוד 

ייעוד החברה 



לחולל נפלאות בקיימות

האומץ לקחת סיכוני ם ולשבש את המוכר 
והידוע במטרה ל חולל שינוי מהותי

שקי פות, אמינות והוגנות ללא פשרות  
לעובדי ם, לקוחות, שותפים ולציבור הרחב

תקיפה של כל אתגר וייצור פתרון  
מדויק עבורו בזמן אמת. ייזו ם 

רעיונות ו פעילויות באופן מתמשך 
במ טרה לשפר יכולות החברה 

ב ניית קהילות עם עובדים, לקוחות, ולס פק ערך מוסף ייחודי
שות פים ובעלי עניין בתחום הסביבה 
לצורך הב נת רוחבית ועמוקה של סוגיות 
במטרה לספק פתרון איכו תי ושלם

לימוד ושי פור מתמיד על ידי קיום שיח 
פתו ח ומקצועי, הכרה בכשלים וקבלת 

ביקורת מעובדים, לקוחות שותפי ם 
ו חברי הקהילות בהן אנו פועלים

המניע לה תקדם איננו התחרות,  
כי א ם ההכרה בחשיבות הסביבה ותרומתה החשובה 
לאיכות ה חיים שלנו ושל ילדינו

 

 

  

  

ערכי החברה 

 ם:ם את מנהלי ועובדי החברה הינם המנחים המרכזייששת הערכי

תשוקה 

תעוזה 

הובלה 
ויוזמה 

שיתוף 

יושרה 

שיח 
וענוה 



לחולל נפלאות בקיימות

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

הקוד האתי 

הקוד האתי הי נו מגדלור
של עקרו נות אשר מקורם הינו

חזון החב רה וערכיה.

אנו מאמי נים כי תפקידו של הקוד האתי הוא
להיות המצפן הארגוני והאישי של כל א חד

בדילמות ואתגרים אותם מהעובדים והמנהלים
הם פוגשים לאורך הדרך.

ציות קפדני ל חוקי המדינה, לתקנות ולהנחיות
בהתאם לקוד האתי הדין הרלוו נטיות, והתנהלות

ביסוס מעמדנו כחברה עסקית תבטיח את
חזונה להגנה מו בילה בתחומה המגשימה את

מתקדמת על הסביבה. 
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אחריות סביבתית וחברתית 

 האקולוגיה חומיתבםתישירו תפקאס נןהי רהחבה של סוקעיהתבולי
תינדפק רהימש ךות תומוהזמ תוערקק םויקשו בהיבסה תנגוה

 החברה של התחרות יכולת חיזוק כן, כמו הסביבה. הגנת ערכי על 
 ןולה יהנסכא ונתויוה תומדתקמ תויגולונכט תולוכי תיינב לע שגדב
 בה יהגטרטסאה תא םיבעצמ ו,ננוזח תא םיוותמ ולא ן.ייומצ ישונא

 מעובדי חדוא חתא כל של םיו םהיו פעולות את ניםומכווי םנוקטי
 ברה.נהלי החומ

 תלוספב ינדפקו יארחא לופיטל ונתבוח תא םיילק םילעופ ונא
 תעמטהב םיבר םיבאשמ םיעיקשמ ונא רשאכ ,םינכוסמ םירמוח

 םהשפעת את למינימום להקטין בכדי מתקדמות, תטכנולוגיו
 של חומרים אלה על הסביבה והקהילה.

ונתילויעפ לש תתיבביסה עהפההש תנטלהק םיבחוימ נוא
םיישו ידי על זאת בישראל. הביולוגי במגוון הפגיעה ומניעת 

 מעגלית, כלכלה ר,המחזו חומיבת פעולות של חבהר משרעת 
םימב ןוכסיח ,תיטגרנא תולעייתה ,םידרטמו תוטילפ םוצמצ

 ם.בחומרים מתכלי וצמצום השימוש 

המובילה הקיימות דירוג לתוכנית נצטרף בשנת 2021
דרכים מפת לחברה תייצר אשר לעסקים, ב עולם
המשלב מתקדם, עסקי תאגיד לבניית ש אפתנית
הפרקטיקות את העסקית בהתנהלותנו מלא באופן
שיתוף תוך קיימות, וחיזוק לשימור בעולם המובילות
שלנו. העניין בעלי כלפי ובשקיפות העובדים של מלא

ומחויבות אחריות שליחות, מתחושת מונעים א נו
המודעות והגברת הסביבה איכות על לשמירה

נפרד  בלתי כחלק עצמנו רואים בישראל, ה סביבתית
מהקהילה והחברה, למע נם ולמען הדורות הבאים.
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 מושכלת יסוד מבחינתנו  
 הינה יושרה ללא פשרות. לכן:

יושרה 

 פעילות עסקית תחייבים לקיוםנו מא
 תוך הקפדה על אמינות והוגנות ללא

 נים.משוא פ

 נום כי פעולותינו מתחייביא
 נו יהיו מבוססות אך ורקתיטוחלוה

 ניים,נייעל שיקולים מקצועיים וע
 חברה.ת של התה העסקיולטוב

 ת מלאהפום לשקינו מתחייביא
 כדי לשמר את האמון ביושרתה

 חברה, אל מול עובדי ומנהלישל ה
 רה, הרשויות ומשרדי הממשלההחב

 נווכן הקהילות אשר פעילותי
 פיעה עליהן.מש

 חיב ולשפר אתתחייבים להרנו מא
 םם אנו משקפיבה ם והכליםהערוצי

 נגישים מידע.ומ



לחולל נפלאות בקיימות

אנו מתחייבים לעודד תרבות ארגונית  
המעודדת ביצוע המטלות באופן  

מדויק. 

אנו מתחייבים להקפיד על  
מקצוענות, המובילה לתוצרי עבודה  

מקצועיים ואיכותיים תוך עמידה  
בלוחות זמנים. 

תרבות של  נקיטת   אנו מעודדים
מעשה, כדי לייצר פתרונות. 

אנו מעודדים הובלה של יוזמות 
המאתרות בעיות ופועלות למתן  

מענה. 

 
 
 

הובלה ויוזמה 

 לחולל את השינוי בחברה ולהגשים את מטרותינו, תלוי ביכולת
 שלנו לבנות תרבות ארגונית מבוססת יוזמה והובלה, תרבות

 םם ואתגרים ויוזמים, כשלים מזהים חסמים ומנהליבה עובדי
 תהליך שמטרתו לייצר פתרון. לכן:



לחולל נפלאות בקיימות

אנו מתחייבים על פיתוח תקשורת  
פנים ארגונית חופשית וכנה, מדיניות  
של דלת פתוחה, דיאלוג ואוזן קשבת  

לעובדי החברה.  

אנו מתחייבים למתן מענה מיטבי  
ללקוחות ולקידום החברה על ידי  
חתירה מתמדת לשיפור, הפקת  

לקחים ויישומם תוך רתימת הידע,  
הניסיון והיכולות של עובדי החברה. 

  
 
 

 
 

שיתוף, שיח וענווה 

 יכולת החברה לספק פתרונות מדויקים תלויה ביצירת שיתוף
 הבנוי על שיח פתוח ושיוויני, המבוסס על ענווה, שמשמעותה

 כי כל אחד ואחת יכולים להחזיק במפתח לפתרון. לכן:

אנו מתחייבים לשיח שוטף ופתוח 
עם לקוחותינו, לעדכון ושיתוף רציף, 
בכדי לספק להם את הפתרון הטוב 

ביותר עבורם. 



לחולל נפלאות בקיימות

אנו מתחייבים לעודד תרבות ארגונית  
המעודדת לקיחת סיכונים מושכלים  

ושיבוש המוכר והידוע, תוך הכרה  
בחשיבות הכישלון בהיותו מקור  

להצלחה. 

אנו מתחייבים לתת כלים, גיבוי  
ותמיכה ליוזמות ותהליכים שמטרתם  

לצאת מאזור הנוחות. 

המחויבות שלנו להגנת הסביבה  
נובעת מהתפיסה העמוקה של  

ההכרה בחשיבות הנושא והרצון  
הפנימי שלנו לשפר את כל הקשור  

בהגנה על הסביבה. 

אנו מחנכים ובוחנים את עצמנו  
ואת הפעילות שלנו באופן שוטף  

בהתאם לכך. 

 
 

תעוזה ותשוקה 

 בבואנו לחולל שינוי מהותי ביכולות החברה ובהגנה
 פתח תרבות ארגונית המעודדתעל הסביבה, עלינו ל

 פן מושכל ומודע. לכן:ם באולקיחת סיכוני



לחולל נפלאות בקיימות

   
 
 
 

   
 
 

  

    
 
 

       

 

 

אנו כהנהלה מתחייבים כלפי עובדינו  

 חטוב בודהע בחרמ תליציר תע בכל עולפל >>
תמדתמ רהתיח תוך ת,בדמכו נהתקי תרתקשוו

על השומרת ונקייה נעימה ארגונית לתרבות 
 בין ושוויון פרטיות הפרט, צנעת חירות, כבוד, 

 ם.כלל העובדי

ניים,נייע שיקולים בסיס על עובדים ולקדם לגייס >>
 םפיהכל נהוגול אישיות, תויכולו םכישורי כגון 
 משוא וללא שהוא סוג מכל אפליה ללא נות,בהוג

 ם.פני

 ת.לונכתוה תינמי רדהטה פילכתנולבסו ספאתגלול >>

בכל נקוטולםבדיהעו של םבריאות על לשמור >>
ומחלות תחלואה תאונות, למניעת האמצעים 
 העובד מחשיפת כתוצאה להיגרם העלולות 

 לחומרים מסוכנים בסביבת העבודה.

 ידפלהקו תוחיטבה יללכו תויחנלה םאתבה לועפל >>
 ם קלה כחמורה.עליה

 ברה.בח האנושי ההון את ולקדם םלהעצי פתח,ל >>

 החברה. לעובדי ובהירות וודאות לייצר כדי לפעול >>
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  היחסים המקצועיים בחברתנו מושתתים על הגינות,  שוויון  

הרקעים, מגוון לכל ביטוי במתן דוגלים ואנו וסובלנות
החלות  ההתנהגות נורמות והאמונות. הדתות התרבויות,
גם  העובדים על חלות בעבודתם, החברה על עובדי
בפעילויות המאורגנות מטעם החברה מחוץ למסגרת 

העבודה. 

החברה למניעת שוחד,   של   כחלק מהמדיניות הכללית

מעילות והונאות ולשמירה על טוהר המידות, אנו פועלים 
ב הגינות וביושרה בהתאם ומקבלים החלטה ראויה 

לאחר ששקלנו האם זהו "הדבר הראוי לעשותו?" 

עובדי ומנהלי החברה יראו את טובת החברה  לנגד 
עיניהם וימנעו מניצול הזדמנויות עסקיות או  מידע  
שהגיע  אליהם מכוח  עבודתם  או  מעמדם  בחברה,  

עבור קידום מטרותיהם האישיות.

  

  

  אנו מתחייבים לכבד ולשמור על שלמות  ותקינות 

העסקיים,  המסחריים   משאבי החברה ונכסיה  החומריים,
שימוש  נאות במסגרת   לעשות  בהם והקנייניים, ולהקפיד

של החברה בלבד. ולקידום מטרותיה תפקידנו

  עובדי ומנהלי החברה יפעלו ליצירת סביבת עבודה  

הדדי,   תוך  הקפדה   בנימוס וכבוד נעימה וחיובית, יתנהלו
על  תקשורת  מחייבת . הדבר  יחול  גם  על  התנהלות  
של  החברה.  ושאר  בעלי העניין למול ספקים, לקוחות

עובדי  ומנהלי  החברה  יקפידו  בכל  עת,  על  יושרה  
מקצועית, הגינות והוגנות.

התחייבות הדדית של עובדים ומנהלי ם

<<

וביצועיה של  >>   אנו מתחייבים להקפיד שכל פעולותיה

החברה,  על החלות הדין להוראות בהתאם יהיו החברה
תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה. 

<< 

<<

<< 

<< 

<<
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 >>  אנו מתחייבים לשקיפות נתונים ומידע בנוגע להשפעות 
הסביבתיות של מפעלנו, ולספק את כל המידע הנדרש 
בו. המוגדרות ולמגבלות המידע חופש לחוק בהתאם

החלטות  של ואחראי מהיר מלא, ליישום מתחייבים >>  אנו
המתקבלות בחברה. 

ספקים,  החברה, עובדי לבטיחות לדאוג מתחייבים >>  אנו
החברה  בחצרות העובדים נוספים וגורמים קבלנים

ועם החברה. 

התחייבות כלפי בעלי עניין חיצוניי ם
 פועלים( וכן כלל הציבורם אנו נמצאים ו)גופי ממשלה, ספקים, לקוחות, הקהילות בה

 פרשתלה שעלולה תעילופ מכל נעלהימ םחייביתמ נוא >>
גן.הו תילבתירוחתאו אישי רוןתיתגהש תהרטשמ

או אחרות, אישיות הטבות או מתנות קבלת כגון: 
ספקים. ו/או לקוחות של פרטיים באירועים השתתפות 

 ניגוד של עין מראית יצירת אי על להקפיד גם כמו 
 אלי.נצינים פוטעניי

 יפקס םע תויעומקצבו ודבכב גונהל םיבייחתמ ונא >>
 פיכל םשלה ותיבויהמחוי מיצוי על ולהקפיד חברהה
 ם.רת עימחוזה שנכל התאםב חברהה

 ןפובא לועפלו םינגוה םיסחי לע דיפלהק םיבייחתמ ונא >>
 לש הנבה ךותמ תוחולקהו םיקפסה לומל יארחא
 ןתמל ק,פסה תסנרפל ונמיע יעוקצמה רשהק תובישח

 ם.רבים המעושל כל הצדדי ניטיןח ולמוללקו ותשיר

ותקלות  אירועים על ומלא מהיר לדיווח מתחייבים  >>  אנו
ולרגולטורים הרלבנטיים על פי העניין. בתוך החברה
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הקוד האתי - מתיאוריה ל פרקטיקה

לקוד בהתאם לפעול ומחויבת אחראית החברה הנהלת
 להטמעתו לפרסומו, הדרושים האמצעים כל את ולנקוט 

 ם.נהגות ערכית של עובדיה בהתאולעידוד הת

 םבה תמיישק םיבמצבגונהל יצדכטילחלה ונואבב
 לושקלונילע ר,ורבילוהנואיוקח נהעמןיאותיתא מהליד
 תנהגותנו.ת הא

 הטושפ נהניא לועפל ונילע דיצכ הטלחהה םיתעל
גל,הרַל סתירהב עמודל עלולה ףא והיא מאליה, רהרווב

ר.חות קיימות או לערך אחָב, להנלדעת הרו

זהו האם לשקול יש ראויה החלטה קבלת לצורך 
 שני לפי ההחלטה את ולבחון לעשותו?", הראוי "הדבר 

 המבחנים הבאים:

 מבחן הכותרת
 מבחן המראה

אפילו אם אף אחד א חר לא ידע
לעולם על המעשה שביצעתי / 

הייתי שותף לו, האם א ני יכול
להסתכל על עצמי בראי ?

כיצד ארגיש אם המעשה 
שעשיתי יפורס ם ברבים?
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יישו ם הקוד האתי בחברה

,הרשמה יאשונ ן,וירוטקרידה ירבח לע לח הרבחה לש יתאה דוקה
 נההעליו חשיבותל ביטוי מהווה והוא ועובדיה, חברהה הנהלת 

בפעילותה. האתית נהלותוההת תנהגוההת לקידום ברההח תחסשמיי

נטיים,רלוו בתחומים אתית נהגותלהת םחינמ קווים מספק הקוד 
 תקללהי עלולים אנו בהם םריהמק כל את להסדיר חובכו אין אך 

ב אפשרי.או לכסות כל מצ

 צומת בכל כמצפן עבורנו ישמשו הקוד, בפנינו שמניח הערכים 
 נוא כאשר םג רוחו להלך בהתאם נפעל נווא נגיע, אליו חלטותה

פציפי בקוד.נה סני שאלות אתיות אשר אין להן מעם בפניצבי

 םאת אם או האתי, הקוד של פרהה או חריגהב םנתקלתו במידה 
האתי הקוד בעקרונות עומדת תמסוימ פעילות האם םטיתלבמ

האתי הקוד על לממונה ם,עליכ נהלממו מידי פןבאו אותה הציפו 
מקדמים אנו מטה. המצוינים התפקידים מבעלי אחד לכל או 

 ברצינות, פניה בכל לטפל ומתחייבים פתוחה דלת של תרבות 
 טי.במקצועיות ובאופן דיסקר

 במקרה הצורך, ניתן להגיש דיווח אנונימי
 ת לכךבות המיועדופרת הקוד האתי בתיניין הבע

 חברה בתל-אביב(.רדי הבמשחובב ו בנאות על)במפ

 פרטי התקשרות בעלי תפקידים בחברה
 הממונים על הקוד האתי ונושאי המשרה:

 נית:טרדה מיהממונה על הקוד האתי ומניעת ה
 גב' עדי עסיס בובליל, ראש אגף משאבי אנוש

 חד:ניעת שונה על מהממו
 מר כהן עמית, קב"ט החברה

 ת:חרום העסקיים ודיני תנימית, ההגבלינה על אכיפה פהממו
 מר חגי לוין, סמנכ"ל חדשנות

 פנימי:המבקר ה
רו"ח ערן קליין, מבקר החברה

 חופש המידע: הממונה על 
 מר משה סדון, מנהל רכש ולוגיסטיקה



 

 איכות הסביבה החברה לשירותי 

בקיימות לחולל נ פלאות

הקוד האתי 
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