מסמך מדיניות –
מניעת שוחד ושחיתות
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מבוא
שטראוס נוקטת מדיניות של אפס סובלנות לשוחד ושחיתות
קבוצת שטראוס מחויבת לסטנדרטים הגבוהים ביותר של מניעת שוחד ושחיתות ,כחלק מערכיה והיושרה שלה.
שוחד או שחיתות ,מכל סוג ,בכל תחום שיפוט ,ללא קשר לנוהג או מנהג מקומי ,הם אסורים בתכלית האיסור.

עקרונות מרכזיים
שטראוס מחויבת למלא אחר כל הוראות דין רלוונטי.
שטראוס מנהלת את עסקיה ביושרה ,מבלי לנקוט בפעולות של שוחד או שחיתות .כפועל יוצא מכך ,אנו לא נותנים ,מציעים או מקבלים
תשלומים או כל דבר אחר בעל ערך ,לכל אדם ,במטרה להשפיע או לעודד התנהגות בלתי הולמת או להשיג יתרון בלתי הוגן ,לרבות השגת
או שימור עסקים ,היתרים או רישיונות עסקיים הדרושים לפעילותה של שטראוס.
שוחד ושחיתות עשויים ללבוש צורות שונות ,לרבות עמלות או דמי תיווך בלתי הולמים ,דמי זירוז ,מתנות ואירוח ,הנחות ,מתן מוצרים או טובין
אחרים בחינם ועוד ,אשר משולמים או אשר ניתנים במישרין או על ידי צדדים שלישיים.
מעורבות בשוחד או בשחיתות ,כמו גם תמיכה בכך בעקיפין ,עלולה להוביל להרחקה ,לקנסות כבדים ואפילו למאסר.
מתנות ואירוח צריכים להיות סבירים ,פרופורציונליים והולמים את הנסיבות .ניתן להעניק מתנות ואירוח אך ורק תחת הכללים של 'נוהל
מתנות ואירוח' של שטראוס.
תרומות מותרות כאשר הן ניתנות ללא כל כוונת שחיתות ,ניתנות בשקיפות מלאה ,מתועדות ומאושרות תחת 'נוהל תרומות' של שטראוס.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,שטראוס אינה נותנת תרומות לגורמים פוליטיים.
אנו מחויבים לוודא שצדדים שלישיים המעניקים לנו שירותים או פועלים מטעמנו אינם מעורבים בשוחד או בשחיתות .לפיכך ,כל התקשרות
עם צד שלישי רלוונטי כפופה לבדיקות ולאישורים תחת 'נוהל למניעת שוחד ושחיתות באמצעות צדדים שלישיים' של שטראוס.
על כל רישומי החברה ותיעודיה להיות מדויקים ומפורטים באופן סביר ,ואלה לא יכללו תכנים בלתי נכונים ,מלאכותיים או מטעים.

הסטנדרטים שלנו למניעת שוחד ושחיתות
מהם שוחד ושחיתות?
שוחד ושחיתות משתרעים מעבר למקרה הברור של העברת מזוודה של כסף מזומן לעובד ציבור או ללקוח על מנת "להקל" על זכייה בחוזה
או להבטיח השגה של יתרון עסקי כלשהו ,היתר ,רישיון וכיו"ב .הנושא מכסה טווח רחב של התקשרויות מושחתות במסגרתן ניתנים דברים
של ערך במטרה להשיג יתרון בלתי הוגן או במטרה לעודד התנהגות בלתי הולמת .שוחד יכול להיות מוסווה בתור מחוות ידידותיות ,מתנות,
טובין בחינם ,תמלוגים ,או דמי ייעוץ .היתרון אותו מנסים להשיג יכול להיות כספי או אחר ,הזדמנויות עסקיות ,חוזים ,רישיונות ,פטורים ועוד.
במקרים רבים ,שוחד ושחיתות עלולים להיות מוסווים ,בלתי ישירים ומבוצעים על ידי צדדים שלישיים.

הסטנדרטים המרכזיים שלנו
שטראוס מנהלת את עסקיה ביושרה ,מבלי לנקוט בפעולות של שוחד או שחיתות.
שטראוס לא תקבל או תיתן לכל אדם ,במישרין או בעקיפין ,כל דבר בעל ערך במטרה להשיג או להעניק יתרון המתקבל באמצעות
התנהגות בלתי הולמת או כל יתרון בלתי הוגן אחר.

כללי התנהגות פרטניים
באופן כללי ,ככל שמתנה היא גדולה יותר וככל שאירוח הוא יקר ויוקרתי יותר ,כך עולה הסבירות שהם ניתנו עם כוונה בלתי
הולמת
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מתנות ואירוח
בהרבה שווקים ותרבויות מתן וקבלת מתנות ואירוח (כגון ארוחות ופעילות בידור) הם נפוצים ונחשבים לדרך מקובלת לעשיית עסקיים .אכן,
מתנות קטנות ואירוח סביר הם ראויים כאשר הם ניתנים או מתקבלים בכוונה טובה והינם קשורים לפעילות עסקית .אולם ,אם הם
מתקבלים או ניתנים במטרה להשיג או להעניק יתרון שמתקבל באמצעות התנהגות בלתי הולמת או כל יתרון בלתי הוגן אחר ,הם אסורים
בתכלית האיסור.

הסטנדרטים שלנו
אנו לא מבקשים להשיג כל יתרון בלתי הוגן באמצעות מתן מתנות או אירוח ,וכן אין על שיקול הדעת של עובדינו להיות מוטה מקבלת מתנות
או אירוח .קבלת ומתן מתנות ואירוח הם מותרים ,בתנאי שהם עומדים בכל הכללים והדרישות של 'נוהל מתנות ואירוח' של שטראוס ,לרבות
השגת אישורים נדרשים .קבלת ומתן מתנות או אירוח אשר אינם עומדים בכל הכללים והדרישות הם אסורים בתכלית האיסור.

דמי זירוז
דמי זירוז הם תשלומים קטנים שנועדו להבטיח או לזרז פעולה ממשלתית שגרתית .תשלומים אלה קשורים ,למשל ,למצב בו אדם מגיש
בקשה לקבלת דבר מה אשר הוא או היא זכאים לקבלו מרשות ממשלתית (לדוגמא ,ויזה ,אישור ,שירות ,היתר או רישיון) ,אך הוא או היא
מבקשים להשיגו במהירות רבה יותר מהרגיל ולכן משלמים לעובד הציבור על מנת לזרז את התהליך .לעיתים קרובות לא ניתן להבחין בין
דמי זירוז לבין שוחד רגיל.

הסטנדרטים שלנו
שטראוס אוסרת על תשלום דמי זירוז.
כאשר אתה מתבקש לבצע תשלום עבור שטראוס ,עליך להיות מודע ביחס למטרת התשלום וביחס לפרופורציה בין הסכום המבוקש לבין
הטובין הניתנים או השירות המבוצע.
במידה ואתה פוגש בבקשה שהנך חושד כי הינה עבור תשלום לזירוז פעולה שגרתית ,אנא התייעץ עם מנהל הציות או עם היועץ המשפטי
הראשי של שטראוס .בקשות כאלה עשויות להתעורר לעיתים יותר תכופות בארצות מסוימות.

תרומות
חוקים למניעת שוחד ושחיתות אינם אוסרים מתן תרומות ,אולם הם אוסרים שימוש לרעה בתרומות כדרך להסוות שוחד ויתרונות בלתי
הוגנים אחרים .סיכון מיוחד קיים במתן תרומות לאנשים או לגופים פוליטיים מכיוון שבמקרים רבים נעשה שימוש בתרומות כאלה ככלי
להסוות תשלומים שנועדו ל השפיע באופן בלתי הגון על עובדי ציבור .באופן דומה ,אנו נוקטים משנה זהירות ביחס לאישור תרומות
המתבקשות עבור צד שלישי שהינו בעל קשרים עסקיים עם שטראוס.

הסטנדרטים שלנו
שטראוס אינה מעניקה תרומות לאנשים פרטיים ,מפלגות פוליטיות ,גופים פוליטיים או דתיים וארגוני ספורט.
תרומות הן מותרות בתנאי שהם עומדות בקריטריונים ובדרישות האישור הכלולים ב'נוהל תרומות' של שטראוס.

צדדים שלישיים ,מתווכים ונציגים אחרים
פעולות של שוחד ושחיתות לעיתים מבוצעות על ידי סוכנים ,מייצגים ,מתווכים ,או אחרים המבצעים שירות עבור ארגון או פועלים מטעמו.
חוקי מניעת שוחד ושחיתות לרוב אינם מבחינים בין חברה לבין מי שפועל מטעמה .הכללים אוסרים מפורשות התנהגות מושחתת ,אפילו אם
זו מבוצעת על ידי צדדים שלישיים .המשמעות היא שעלינו להיות זהירים וסלקטיביים כאשר אנו בוחרים את הצדדים השלישיים עמם אנו
עושים עסקים .אופי היחסים עם צדדים שלישיים הוא מגוון באופן משמעותי .אנו מחויבים לחקור את הצדדים השלישיים עמם אנו מתקשרים
כמוגדר וכמפורט ב'נוהל למניעת שחיתות ושוחד באמצעות צדדים שלישיים' של שטראוס .אנו גם מחויבים לנקוט פעולות כדי לוודא
שהתנהלות הצד השלישי מבוססת על סטנדרטים אתיים ראויים ,ועלינו להבטיח שהוא מקיים את הוראות מדיניות זו.

הסטנדרטים שלנו
התקשרות עם צדדים שלישיים אשר עלולה לחשוף את שטראוס לסיכונים המתוארים לעיל ,כפופה להליך של חקירה ואישורים כמתואר
ב'נוהל מניעת שוחד ושחיתות באמצעות צדדים שלישיים' של שטראוס.
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צד שלישי תחת הנוהל הוא כל עובד ציבור או סוכן ,יועץ ,או ספק שירותים הפועל מטעמה של שטראוס ( )iבאינטראקציה עם עובדי ציבור;
ו/או ( )iiבמטרה להשיג מטרה עסקית ,בתמורה לדמי תיווך.
כל התקשרות עם "צד שלישי" כפופה לאישורים מגורמים בכירים בחברה ולבירורים בצורה של שאלון נאותות ביחס לצד השלישי .במידה
ועלה דגל אדום כלשהו ,המאשרים ידרשו צעדי חקירה נוספים.
ההתקשרות עם "צד שלישי" אשר אושר כיאות תחת הנוהל ,תבוצע במסגרת הסכם כתוב הכולל סעיפי הצהרה והתחייבות בנושא מניעת
שוחד ושחיתות והפנייה לקוד האתי של שטראוס.

רישומי החברה ותיעוד מדויק
על פי חוקי מניעת שוחד ,ניסיון לכלול רישום או הוצאה כוזבים מהווה ,בפני עצמו ,הפרה שדינה ענישה חריפה .כחברה ציבורית אנו מייחסים
חשיבות מרכזית להחלת הסטנדרטים הקשוחים ביותר על מנת לוודא שרישומינו ודיווחים שונים הם מפורטים באופן סביר ,מדויקים ומהימנים.
לפיכך ,על כל התיעודים ,הרישומי והחשבונות של שטראוס לשקף באופן מדויק והוגן את כל העסקאות וההתקשרויות העסקיות האחרות.
דווח תמיד ליועץ המשפטי הראשי של שטראוס כאשר אתה פוגש בדיווח חשוד כלשהו או בניסיון לבצע רישום כוזב ברישומים ובתיעודים.

ציות
הערכת סיכונים
שטראוס מבצעת הערכות ביחס לסיכונים הקשורים לשוחד ושחיתות להם היא חשופה ,באופן שוטף.

מודעות והדרכות
אנו מתקשרים מדיניות זו לכל עובדינו ולכל שותפינו הרלוונטיים .עובדים רלוונטיים ,וכאשר ראוי ואפשרי ,כל אחד שפועל בשמה של
שטראוס ,יודרך ביחס למסמך מדיניות זה וביחס לנהלים הספציפיים המפורטים כאן .ההדרכות כוללות הן שיעורי הדרכה פרונטליים והן
תכנית הדרכה מקוונת שמטרתן לאפשר למשתתפים היכרות עם חקיקת מניעת שוחד ולהבין את הנהלים הרלוונטיים של שטראוס ואת
התוצאות של אי ציות.

פיקוח ובדיקה
מנהל הציות של שטראוס יוודא פיקוח על מדיניות זו ובדיקתה ,על בסיס שנתי ,ועידכונה ככל שנחוץ ורלוונטי.

תוצאות הפרה
מסמך מדיניות זה ייאכף באופן נוקשה ,ושטראוס תנקוט בצעדים משמעתיים ו/או בפעולות ראויות אחרות נגד כל מי שפועל מטעמה ונמצא
בהפרה של תנאי המדיניות .צעדים אלה יכולים לכלול הפסקת העסקה/התקשרות.

מיזוגים ,רכישות ושותפויות עסקיות
בעת רכישה ,מיזוג או כניסה לשותפות עסקית עם חברה אחרת ,שטראוס עלולה ליטול סיכוני שוחד ושחיתות הקשורים לצד השני של
העסקה .לפיכך אנו מחזיקים בנוהל פנימי שמיועד להתמודד עם חששות אלה .בטרם ביצוע עסקת מיזוג או רכישה ,צור קשר עם המחלקה
המשפטית ועם היועץ המשפטי הראשי של שטראוס לקבלת הנחיות.

שאלות או חששות?
בכל שאלה או חשש ביחס למסמך מדיניות זה ,אנא התייעץ עם המנהל/ת שלך או עם מנהל הציות של שטראוס .בנוסף ,אנו מעודדים דיווח
למנהל/ת ישיר/ה ,למנהל הציות או ליועץ המשפטי הראשי של שטראוס ביחס לכל חשש וביחס לכל התנהגות חשודה שעלולה לעלות כדי
הפרה של מדיניות זו .ניתן גם להגיש דיווחים ותלונות ,אנונימיים או מזוהים ,למבקר הפנים שלנו או לקו החם של שטראוס באתר:
https://report.whistleb.com/en/strauss
עובד אשר ינהג כך בתום לב יקבל את תמיכתנו ,אפילו אם התברר שטעה .הנך מופנה ל'נוהל מתריע' של שטראוס לפרטים נוספים.
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