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 קוד אתי
 

 מבוא 

, מתחם הדוגל בתרבות עסקית ראויה של העובדים בו.  Ashtrom portמסמך זה מתאר את העקרונות להתנהגות אתית, לשוכרי מתחם  
מערכת כללים זו, המכונה "קוד אתי", מגבשת סטנדרטים המיועדים לביסוס התרבות הארגונית והערכית, על פיה פועלת קבוצת אשטרום, 

וצא מתחושת האחריות החברתית  ונועדה לסייע לנו לחזק את הקשר בין כלל חברי המתחם תוך ביסוס יחסי אמון, אמינות ויושרה. כפועל י
שלה אנו מאמינים כי הקוד האתי יקדם את הבהירות בנושאים אלה, ויוסיף להטמעת  כללים אלו כחלק מההוויה היומיומית של עובדי  

 1המתחם. 

 כבוד לעובדים

לחופש מחשבה, מצפון, דת והבעת   והערכה. כל חבר זכאי כל חבר במתחם נהנה מזכויות יסוד בסיסיות ויש לנהוג בו ביחס של כבוד, שוויון 
גזע, עדה, מגדר, דת,  אוסרת אפליה על בסיס גיל,  Ashtrom portברגשותיהם או בזכויותיהם של חברים אחרים.   דעה כל עוד אינו פוגע

ו וספקיו, ונוקט  מכבד את הזכות לפרטיות של כל עובדיו, לקוחותיו/חברי   port-ה  מוגבלות, העדפה מינית, מצב משפחתי או דעה פוליטית.
על כל חברי המתחם להימנע מכל סוג של  פרטיות. זהירות בטיפול במידע אישי, באחסונו ובמניעת הפצתו כדי להבטיח שמירה על משנה

פעילות העלולה לגרום  חברים אחרים במתחם כולל הטרדה מינית ואלימות פיזית או מילולית, ומכל  התנהגות גסה, אלימה או מאיימת כלפי
 לאווירה מעליבה, פוגעת או עוינת. 

   הטרדה מינית

מעליבות, בדיחות, ותנועות ידיים עלולות להתפרש כהטרדה גם אם לא   תופעות של הטרדה מינית הנן תופעות קשות. פניות בוטות, הערות
החברה   ברחבי המתחם. מדיניותתפעל במלוא החומרה בכל חשד להטרדה מינית, על ידי גבר או אישה    Ashtrom Port   כוונו להיות כאלו.

 בנושא.   שמגיש/ה תלונה  אוסרת הטרדה מינית בכל צורה. החברה לא תסבול איומים או פעולות נקם נגד מי 

 הגינות עסקית 

המתחם יהיה בית לכלל החברים בו רק אם ננהג בהגינות זה כלפי זה, לא נפיץ מידע כוזב, מטעה או מטיל קלון על חברינו למתחם או על 
 יהם. יש להימנע משימוש לרעה בסודות מסחריים או מידע עסקי מסווג של חברים אחרים אשר נחשפתם אליהם במקרה או בכוונה.  עסק

להשתמש במערכות אלו לגישה, לאחזור, למשלוח, להפצה,  אנחנו חולקים שירותים רבים, בניהם גם שירותי רשת. אין  Ashtrom port  -ב
מידע שהוא בחזקת חומר תועבה, גזעני,   ידע שיש בו כדי להוליך שולל, להטריד, להשמיץ או לאיים, או שללהדפסה של מ  להצגה, לאחסון או

 .אחד עם התנהגות חוקית, מקצועית ואתית פורנוגרפי, או כל מידע שאינו עולה בקנה

ה המנהלים   port-שוכרי  קבלנים/ספקים  עם  ורק  אך  לעבוד  יכולתם  כמיטב  בה יעשו  ביושר,  עסקיהם  הנמנעים את  החוק,  ע"פ  גינות, 
 .אתית התנהגות  משחיתות ומקפידים על 

 
 

 סודיות
חברי המתחם מבינים כי שמירה על סודיות בין החברות במתחם היא חשובה לכולם ועל כן יפעלו בזהירות המצופה כדי להימנע מפגיעה  

אבל   - בעסקיהם של חבריהם למתחם כפי שהם מצפים שחברי המתחם ינהגו כלפיהם. אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך. נשמע ילדותי
 נצחי ונכון.   

 
 

 איכות הסביבה 
המתחם יפעל במודעות ואכפתיות לסביבה ויתייחס לשיקולים הסביבתיים בהליכי קבלת ההחלטות, תוך  חשיבה על שמירת איכות הסביבה  
עבורנו ועבור הדורות הבאים לבוא. החברים במתחם מתבקשים לנהוג באחריות כלפי חיסכון במים ובחומרים שאינם מתכלים וכמו כן  

 להפריד פסולת. 
 

ביותר במסגרת יחסיהם עם החברים, יפעלו מולם באדיבות ויעילות,   Ashtrom portעובדי   מתחייבים כי יעמדו בדרישות המחמירות 
ובשקיפות האפשרית, ויהיו קשובים לבקשותיהם, הצעותיהם ותלונותיהם של החברים. עובדי המתחם יפעלו בנימוס ובכבוד, ללא משוא  

 נעימה והטובה ביותר. פנים, תוך שאיפה לשרת את הציבור הרלבנטי בצורה ה 
 
 
 
 

 .שאלות, הערות והצעות לשינויים מסמך זה יש להפנות למנהל המתחם. מסמך זה עשוי להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת

 

 
 


