אמנת האתיקה  -ספקי קבוצת שטראוס
קבוצת שטראוס פועלת לקידום התנהלות עסקית הוגנת ואחראית בכל פעולותיה .האחריות התאגידית של
שטראוס מהווה אבן בניין מרכזית ברוח החברה ומנחה את האסטרטגיה העסקית שלה .שטראוס רואה
עצמה מחויבת למדיניות של ציות לחוק וקיום סטנדרט גבוה בניהול ובהתנהגות עסקית.
ספקיה של שטראוס מהווים חוליה חשובה בשרשרת הערך של פעילותה העסקית של שטראוס .שטראוס
מצפה לא רק מעצמה לעמוד בסטנדרטים גבוהים של ניהול והתנהגות עסקית ,אלא גם מספקיה ,לנהוג
באותן אמות מידה בהקשרים אלה.
כתנאי להמשך ההתקשרות עם הספק ,שטראוס שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקה ולדרוש אישורים
מתאימים מהספק ,על מנת לוודא שהספק מבצע ומקיים את המדיניות הנדרשת על פי מסמך זה.
אמנה זו תקפה גלובלית לכל ספקי שטראוס" .ספק" משמעו כל עסק ,חברה ,תאגיד ,אדם או ישות אחרת
המוכרת או מבקשת למכור כל סוג של סחורה או שירות לשטראוס ,כולל עובדי הספק ,סוכניו או נציגים
אחרים.
אנא קרא את המסמך ,חתום בסופו והעבר את המסמך למחלקת הרכש בשטראוס .אם יש לך שאלות
כלשהן ,אל תהסס ליצור קשר עם מנהל הרכש של שטראוס .המסמך מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני
המינים.
שטראוס מודה לספקיה על תשומת הלב ובטוחה כי באמצעות שמירה על מדיניות של סטנדרטים גבוהים
של ניהול עסקי נצליח יחד לשגשג.
הערה :האמנה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

כספק של שטראוס ,אני מצהיר ומתחייב כדלהלן:
 .1פועל באופן אתי
הנני מודע לכך כי כספק של שטראוס אני בעל השפעה על תדמיתה של שטראוס ,לקוחותיה וצרכניה ,ולכן
מצופה ממני להכיר אמנה זו וליישם אותה במהלך התנהלותי מול שטראוס ,לציית להוראות החוק ולנהוג
על פי המדיניות וכללי ההתנהגות של שטראוס בנושאים המפורטים במסמך זה .אני מבין כי אי-חתימה על
מסמך זה ,עשויה להוות עילה להפסקת ההתקשרות עם שטראוס.
כספק של שטראוס ,אני אחרא לוודא שספקי משנה ,סוכנים ושאר צדדים שלישיים שאני מעסיק לצורך
עבודה עם שטראוס ,כפי שמותר על פי ההסכם עימה ,יהיה בהתאם לכתוב באמנה זו.

 .2עומד בדרישות החוק
כספק של שטראוס ,אעמוד בכל דרישות החוק ,הרגולציה והתקנות הרלוונטיים בעבודתי עם שטראוס .אני
מתחייב לציית לחוקים ולתקנות החלים עלי ולתקנים ולסטנדרטים של התעשייה או המגזר העסקי אליהם
אני שייך .אני מתחייב להשיג ולשמור בתוקף את כל הרישיונות הנדרשים ממני על פי חוק לניהול עסקי,
לרבות רישיון עסק ,רישיון יצרן וכיו"ב.
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 .3מעסיק עובדים בצורה הוגנת ומאפשר סביבת עבודה הוגנת
כספק של שטראוס ,אעסיק את עובדיי בהתאם לחוקי העבודה ,הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ,לרבות
מספר שעות ביום ,הפסקות וימי חופשה ,מספר שעות נוספות ,תנאים סוציאליים ,חופשה ,מחלה והבראה.
לא אפלה בהעסקת עובדים ,בשל גזע ,צבע ,מין ,דת ,גיל ,מוגבלות פיזית או מוצא,
וכן אקיים את הוראות החוק בכל הנוגע למניעת הטרדה מינית.
אדאג להעסקת עובדים זרים על פי החוק ,כולל ,בין היתר ,זכויות ותנאים סוציאליים לפי החוק ואי ניצול
מעמד המעסיק לרעה.
אני מכיר בכך כי שטראוס רואה עצמה אחראית ומחוייבת לכלל שרשרת האספקה שלה ,לפיכך לא אבצע,
וכן לא אעבוד עם מפעלים ,נותני שירותים או קבלני משנה המעסיקים עובדים ללא תשלום ,או עובדים
בכפיה.
אני מכיר בכך כי חל איסור גמור על כל הטרדה של עובדים או ניצול פיזי ,מיני ,פסיכולוגי ו/או מילולי ואין
לעשות שימוש באחד מאמצעים אלו על מנת לאכוף משמעת .כמו כן ,אני מכיר בכך כי העסקת ילדים
אסורה בהחלט .העסקת נוער תתבצע בהתאם לחוק ,ובשום אופן לא בשעות שעליו להיות במוסדות
החינוך.
 .4מקפיד על בטיחות וגהות
כספק של שטראוס ,אני מתחייב לספק לעובדיי מקום עבודה בטוח ,נקי ,מסודר ותברואתי ,המקנה
סביבה הולמת למחיה ועבודה ,ולהקפיד על הוראות חוקי הבטיחות והגהות.
בנוסף אני מתחייב לוודא שכל ציוד העבודה תקין ומתוחזק בהתאם לסטנדרט ולחוקים הקיימים.
 .5מקפיד על מניעת שחיתות
כספק של שטראוס ,לא אציע ,אבטיח ,אאשר או אעביר ,במישרין או בעקיפין לאף עובד שטראוס כל טובת
הנאה ,מתנה ,כסף או שווה כסף כדי לקבל יחס מועדף על ידי שטראוס או במטרה להשפיע על החלטות
או להשיג יתרון לא נאות .ידוע לי ,כי לעובדי שטראוס אסור באותה מידה לבקש ,לקבל ,להציע ,להבטיח,
להעניק או לאשר טובות הנאה שכאלו ,במישרין או בעקיפין ,לעובדי רשות ממשל כלשהי או לאנשים במגזר
העסקי בקשר עם עסקי החברה .הגבלה זו נוגעת גם למשפחות העובדים.
 .6מתנות
אני מודע לכך כי קבלת דבר של ערך – מתנה או אירוח  -על ידי עובדי ומנהלי שטראוס מספקי החברה
עלולה להיחשב כשוחד ,להשפיע על האובייקטיביות של עובדי שטראוס ,ליצור מראית עין של ניגוד עניינים
ולפגוע בתדמית החברה .אשר על כן קבלת מתנות ואירוח על ידי עובדי ומנהלי החברה מוגבלת לכללים
הבאים )1( :על המתנה/אירוח להיות בעלי ערך כספי סביר וצנוע בהתאם לנסיבות ,ובכל מקרה בערך
שלא יעלה על סכום של  )2( ;₪ 300מתנות ניתנות כמחווה של רצון טוב בהקשר של אירועים ונסיבות
מקובלים (כגון חגים ,קידום ,פרישה ,אירועים עסקיים של גורמי חוץ וכדו') ולא במטרה להשפיע על קבלת
החלטות או ליצור מחויבות – למעשה או למראית עין ( )3אין לתת מתנה שהינה כסף או שוות כסף (כגון:
שוברי מתנה ,זיכויים וכדו').
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 .7נמנע מניגוד אינטרסים ומתחייב ליושרה עסקית
כספק של שטראוס ,אני מתחייב לנהוג בצורה הגונה ,מכובדת ,שקופה ואחראית בניהול עסקיי.
אני מתחייב להימנע מניגוד אינטרסים כלפי שטראוס ולנהוג ביושרה בניהול עסקיי.

 .8נמנע פעילות עסקית בלתי הוגנת
כספק של שטראוס ,לא אתאם מחירים עם מתחרים ,לא אחלק או אקצה לקוחות או שווקים עם המתחרים,
וכן לא אחלוק עם מתחרים מידע מהעבר ,ההווה או עתיד לגבי תמחור .בנוסף ,אני מתחייב לעמוד בכל
חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות.
 .9מקדם אחריות סביבתית
כחברה שמשקיעה רבות בתחום האחריות הסביבתית ,שטראוס רואה עצמה שותפה לתהליך צמצום
תביעת הרגל האקולוגית על הסביבה.
כספק של שטראוס ,אקפיד על קיום הוראות החוק בנושא איכות הסביבה ,ואפעל כדי להגביר את המודעות
לחשיבותה של השמירה על איכות הסביבה בקרב מנהליי ועובדיי.
אפעל לחיסכון באנרגיה ובמים ,ולטיפול הולם בשפכים ,בפסולת ובחומרים מזהמים.
 .10מקפיד על איכות
כספק של שטראוס ,אספק מוצר או שירות אשר עומדים בכל דרישות שטראוס ,ובייחוד כל דרישות האיכות.

 .11מדווח במקרה של התלבטויות אתיות
כספק של שטראוס ,אדווח בהקדם לממונה האתיקה של שטראוס על כל הפרה של התנהגות נאותה בכל
הנוגע לקשר עם שטראוס או כל התנהגות בלתי נאותה על ידי עובדי שטראוס או סוכניה.
באמצעות הקו החםhttps://report.whistleb.com/en/strauss :
להיכרות עם הקוד האתי של קבוצת שטראוס ומסמכי המדיניות בעברית לחץ כאן

מובהר כי אין במסמך זה כדי ליצור קשר של יחסי עובד ומעביד בין שטראוס לבין הספק ו/או עובדיו.
אין במסמך זה ובאמור בו כדי לשלול ו/או להפחית את אחריות הספק על פי תנאי ההזמנה  /ההסכם עם
שטראוס ו/או לאחריותו בגין המוצר  /השירות המסופק לשטראוס.

על החתום:
שם הספק:
שם איש הקשר:
מס' ח.פ / .עוסק מורשה:
חתימת מורשה חתימה:
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