
3.1 תקנון זה חל על כל אדם שהוא, או היה, עובד/ת או שהיה
לו/לה חוזה עם החברה. באחריות כל חברי הדירקטוריון,

נושאי המשרה, העובדים וצדדים שלישיים לדווח על חששות
לגבי הפרות של הקוד האתי של דור כימיקלים בע"מ או חשד
להפרות של חוק או תקנות המסדירים את פעילות החברה.

 
3.2 מדיניות זו מסופקת לכל עובדי ונושאי החברה בערכה

לעובד חדש הנמסרת עם תחילת העסקתם או התקשרותם.
 

3.3 החברה רשאית להזמין נושאי משרה, הנהלה בכירה
ועובדים להשתתף בהדרכות על מנת להבטיח את יישום

המדיניות.
 

3.4 המדיניות זמינה גם לאנשים מחוץ לארגון וניתן לגשת
אליה באתר החברה.

מדיניות חושף
שחיתות

1.  כללי

2.1 המדיניות נקבעה כדי להבטיח שכל החששות שהועלו בנוגע
לכל התנהגות בלתי הולמת או מצב עניינים או נסיבות לא
תקינים  ביחס לעסקים של החברה יטופלו בצורה יעילה,

מאובטחת, והולמת.
 

2.2 מדיניות דיווח זו נועדה לעודד ולאפשר לעובדים ולאחרים
להעלות חששות כבדים באופן פנימי על מנת שהחברה תוכל

לטפל ולתקן התנהלויות ופעולות בלתי הולמות.

3.  היקף

בדור כימיקלים בע"מ אנו מונחים על ידי ערכי החברה
הכוללים בין היתר בטיחות, פתיחות ואמון. ערכים אלו הם
הבסיס לאופן שבו אנו מתנהלים בתוך דור, עם לקוחותינו,

שותפים, ספקים, ובעלי עניין אחרים. החברה מחויבת
להבטיח ציות תאגידי וקידום תרבות ארגונית אתית על ידי

שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של התמודדות הוגנת,
יושר ויושרה בפעילות העסקית שלנו.

2.  המטרה
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5.2 טענות שיוכחו כלא מבוססות ו/או אשר הוכחו כאילו
הושמעו בזדון או ביודעין כשקריות תיחשב כעבירת משמעת

חמורה.

מדיניות חושף
שחיתות

4.  אין נקמה

5.  לפעול בתום לב

4.1 החברה מחויבת להבטיח שכל אדם הפועל לדיווח גילוי
כלשהו יקבל יחס הוגן, והסודיות של אותו אדם נשמרת לגבי

כל הנושאים שהועלו במסגרת תקנון זה.
 

4.2 כל פעולת נקמה לפיה מישהו/י ינקום נגד כל חבר
דירקטוריון, נושא משרה, עובד או צד שלישי המדווח בתום לב
על הפרת אתיקה, או על חשד להפרת חוק, כגון תלונה על

אפליה, או חשד להונאה, או חשד להפרה של כל תקנה
המסדירה את פעילות החברה מנוגדת לערכי החברה

ואסורה. עובד אשר פעל בניגוד לאמור ביחס למי שדיווח על
הפרה בתום לב יהיה חשוף להליכי משמעת עד וכולל

הפסקת עבודה.

6.  נוהל דיווח

6.1 החברה מעודדת עובדים לחלוק ולהציף את שאלותיהם,
חששותיהם, הצעותיהם או תלונותיהם עם הממונים עליהם.

 
6.2 אם העובד אינו מרגיש בנוח לדבר עם הממונה עליו או

שאינו מרוצה מתגובתו של הממונה עליו, מומלץ לעובד לפנות
בנוסף גם אל מנהלת משאבי האנוש.

 
6.3 מפקחים ומנהלים נדרשים לדווח בכתב על תלונות או

חששות לגבי חשד להפרות אתיות ומשפטיות לממונה
האתיקה של החברה יוסי אטיאס –

yossia@dorchemicals.com טלפון: 050-2006112,
אשר מוטלת עליו האחריות לחקור את כל התלונות המדווחות

ולדווח בהתאם למנכ"ל החברה.
 

6.4 עובדים עם חששות או תלונות יכולים בנוסף להגיש את
חששותיהם בכתב ישירות לממונה עליהם או למנכ"ל החברה

או לממונה על האתיקה.

5.1 כל מי שמגיש תלונה בכתב הנוגעת להפרה או חשד
להפרה חייב לפעול בתום לב תוך יסוד סביר להאמין שהמידע

26שנחשף מעיד על הפרה.

02-01-008

mailto:yossia@dorchemicals.com


קצין האתיקה יודיע לאדם שהגיש תלונה ויאשר את קבלת
ההפרה המדווחת או החשד להפרה. כל הדיווחים ייבדקו

מיידית, ופעולות תיקון מתאימות יינקטו אם החקירה תצדיק
זאת.

מדיניות חושף
שחיתות

7.  סודיות

בעת גילוי, רשאי העובד לעשות זאת בעילום שם. ייתכן שדיווח
בעילום שם יקשה על החברה לחקור כראוי את העניינים

שנחשפו ולכן החברה מעודדת לחלוק את זהות המדווח בעת
הפנייה, אולם לא נדרש לעשות זאת.

9.  טיפול בהפרות מדווחות

7.1 הפרות או חשד להפרות עשויות להיות מוגשות על בסיס
סודי על ידי המתלונן.

 
7.2 דיווחים על הפרות או חשד להפרות יישמרו חסויים ככל

האפשר ובהתאם לצורך הנדרש בביצוע חקירה נאותה.

8.  אנונימיות
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