
1 
 

 

  –מסמך מדיניות 

 אחראירכש 



2 
 

 מבוא

שרשרת האספקה הנרחבת שלנו, הכוללת עשרות אלפי ספקי סחורות ושירותים בשווקים שונים, מהווה בסיס הכרחי ליכולתנו לשווק מוצרי 
 מזון ומשקאות בטיחותיים, טעימים ומזינים ומטהרי מים מתקדמים ביותר, העונים על הצרכים של הלקוחות שלנו מדי יום ביומו. אנו מצפים מן

קיימא, הזהים לאלה שאנו מחויבים להם בקבוצת שטראוס. -לעמוד בסטנדרטים של התנהלות עסקית אתית, אחראית ובתהספקים שלנו 
את האמון בכל  ביושרה כלפי הספקים שלנו ועובדים עם ספקים השותפים לעולם הערכים ולסטנדרטים שלנו, ובכך אנו מגביריםאנו פועלים 

 העניין האחרים להאמין בחברתנו ובמוצרים שלנו.  מחזיקיו ולכל הרבדים של העסק שלנו ומאפשרים לצרכנינ

הצהרת מחויבות  את האופן שבו אנו מיישמים את עיקרון הרכש האחראי, ומשמש הרכש האחראי של קבוצת שטראוס מתארמסמך מדיניות 
ייבות כלפי עובדינו, שותפינו מצד הנהלת קבוצת שטראוס ומנהליה הבכירים ביותר; זהו קו מנחה למנהלים ולעובדים בעסק שלנו והתח

 העסקיים, הספקים שלנו ויתר האנשים שעימם אנו באים במגע. 

 

 ולהחת

על כל הספקים המקיימים קשר עסקי עם קבוצת שטראוס ועל מאגר הספקים הפוטנציאליים בכל  הרכש האחראי שלנו חל מסמך מדיניות
שוק. אנו מחילים את עקרונות הרכש ההוגן על כל קטגוריות הרכש שלנו. עם זאת, בדרך כלל אנו עובדים באופן אינטנסיבי יותר בתחום זה 

צרים חיוניים, ספקים המייצגים נתח משמעותי מן ההוצאות שלנו או כאלה שנמצאים במדינות הנחשבות עם מבחר ספקים המספקים לנו מו
 בעלות רמת סיכון גבוהה בכל הנוגע לזכויות אדם. 

 

 פרטים 

 יחסים חיוביים עם ספקים
ים להתעלות על היחסים יחסינו עם הספקים האסטרטגיים שלנו מתאפיינים בשיתוף פעולה ובשותפות. פירוש הדבר הוא שאנו שואפ

המסורתיים עם הספקים ולהגיע לשלב שבו אנו יכולים לדון עימם על אתגרים, פתרונות חדשניים והזדמנויות לכל אורך שרשרת האספקה 
ספקינו שלנו, ולהתבסס על ניסיונם כדי לסייע בהגדרת דרכי עבודה טובות יותר. אנו מגיעים לרמה זו של שיתוף פעולה הודות ליחס שלנו אל 

 יחס של כבוד ויושרה, הכרה בתרומה ותגמול נאות.  –

 רכש הוגן
אנו מציבים לנו מטרה לפעול ביושרה ובהוגנות בכל דרכי התקשורת שלנו עם ספקים. במידת האפשר, אנו מקיימים מכרזים המבטיחים 

ות ובהסתמך על המעמד הפיננסי, החוקי והאתי הזדמנות שווה מבחינת דרישות הרכש. אנו בוחרים ספקים על בסיס המחיר, האיכות והשיר
היציב שלהם. אנו מנהיגים תנאים והתניות שקופים ומוסכמים מראש, ומציעים לספקים את ההזדמנות לבחון את קשריהם העסקיים עם 

 שטראוס בכל עת.

 אסטרטגיית רכש מגוונת ומכילה 
ו מאמינים כי התוצאות העסקיות שלנו משתפרות והקהילות שלנו מפיקות גיוון תרבותי והכלה הם עקרונות ליבה בהתנהלות הרכש שלנו. אנ

את המרב כאשר אנו עובדים עם ספקים בעלי חברות קטנות, הנמצאות בקרבת המתקנים שלנו, או עם חברות בבעלות נשים או אנשים 
או בני מיעוטים, ומעודדים אותם להתחרות  המשתייכים לקבוצות מיעוט. אנו מקדמים בברכה עסקים קטנים, מקומיים, עסקים בבעלות נשים

 על החוזים שלנו. 

 מחויבות אתית של ספקים
שאיפתנו היא לעבוד עם ספקים הפועלים בגישה אתית ואחראית בלבד. הציפיות שלנו בכל הקשור להתנהלות אתית של ספקים )לרבות 

 :קבלני המשנה שלהם( הן כלהלן
 התנהלות עסקית המבוססת על יושרה;  •

 ציות לכל החוקים והתקנות; •

יצירה של סביבת עבודה הוגנת ומכובדת לעובדיהם, לרבות ציות לחוקי העבודה הנוגעים לשעות עבודה ולשעות נוספות, כיבוד  •
  חופש ההתאגדות ואיסור על אפליה, הטרדה, עבודת ילדים או עבודת כפייה;

 ;ינה ומתקנים ראויים לרווחת העובדיםהקפדה על בטיחות והיגי •

 ;מניעת שוחד ושחיתות על כל צורותיהם וקיום מדיניות המתנות של שטראוס •

 התנהגות אחראית כלפי הסביבה ושימור משאבים ככל האפשר. •
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 ציות

מעבר להנחיות אלה. אנו מגבשים כל החוקים והתקנות החלים בכל השווקים בהם אנו פועלים, ואף לפעול לאנו פועלים ללא הרף כדי לציית 
ומתחזקים תוכניות ציות המבטיחות את המעורבות של העובדים וההנהלה, מפקחות על המאמצים שלנו ומוודאות הקצאת משאבים מתאימים 

 להתמודדות עם הפעולות הנדרשות.

בהחלטות הרכש מסמך מדיניות זה על  צוותי הרכש בחברות של קבוצת שטראוס זוכים להדרכה בהיבטים הקשורים לרכש אחראי ונשענים
שלהם ככל האפשר. במידת הצורך, אנשי צוות הרכש משתתפים באירועים של התעשייה כדי ליצור קשרים עם ספקים ולגלות ספקים 

 בעלי עסקים קטנים, מקומיים או מקוונים.  –פוטנציאליים חדשים 

טיח יישום של מדיניות רכש אחראית ולעקוב אחר היעילות של מנהלי רכש מוסמכים בכל אחת מן החברות של קבוצת שטראוס אחראים להב
 . מסמך מדיניות הזהרכש האחראי. צוותי הרכש בכל אחת מן החברות עובדים עם הספקים ישירות כדי ליישם 

 

 פרסום

 לכול באתר האינטרנט של הקבוצה.  ןלרשות עובדי קבוצת שטראוס בפורטל הפנימי שלנו וזמי עומדמסמך מדיניות זה 

 


