
ערכה לעובד חדש
ברוך בואך לקבוצת דור

מוגש באמצעות מח׳ משאבי אנוש



כללי האתיקה חשובים בקביעת נורמות ההתנהגות וטוהר המידות של
עובדי החברה ומגדירים את כללי התנהגות על רובדיהם השונים.

משמעת בעבודה
משמעת בעבודה הינה היסוד לעבודתה התקינה של החברה. על העובד
למלא את תפקידו לפי הוראות הממונים עליו בנאמנות, ביושר ובמלוא

כושר עבודתו.
על העובד להגיע לעבודה בשעה הקבועה, לא להפסיקה לפני השעה
המיועדת לכך ולא להיעדר ללא הודעה מוקדמת לממונה עליו וללא

הסכמתו.

בטיחות
על עובדי החברה לפעול עפ"י הוראות הבטיחות של החברה ולקיימם,

לרבות נהלים הקשורים לתפעול או שימוש במתקנים, מכונות, ציוד,
חומרים, אביזרים, בגדים ואמצעי מגן אחרים.

ברוך בואך לקבוצת דור!

אנו מאחלים לך עבודה
נעימה ובהצלחה

כללי
קבוצת דור הוקמה לפני יותר מ-60 שנה ומעסיקה כ- 250

עובדים מכלל מגזרי האוכלוסייה בישראל.
 

הקבוצה עוסקת בתחומי תעשייה, ייצור, שיווק וסחר של
כימיקלים, לוגיסטיקה, פתרונות חדשניים לדרישות סביבתיות

ואנרגיות חלופיות, ייצור ואספקת חומרי גלם וחומרי זינה למשק
הדלקים והתעשייה במדינת ישראל ובעולם, ייצור דבקים ועוד.

 
קבוצת דור, על פעילותיה השונות דוגלת במחויבות לתהליכי ייצור

מתקדמים, נגישות וזמינות, ניהול איכותי, חדשנות ואחריות
חברתית.

 
דור מחזיקה בתקני ISO 14001, 45001, 9001  - תקני ניהול 
איכות הסביבה, ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה וניהול איכות.

 
כללי אתיקה ארגונית

עובדי הקבוצה מופקדים על תחומים מגוונים ורבי חשיבות.
מעמדם, סמכויותיהם ומהות עבודתם מחייבים הקפדה על רמה
אתית גבוהה, הן במישור היחסים, בינם לבין עצמם, והן כלפי

גורמי חוץ עימם הם באים במגע. 
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מדיניות איכות, בטיחות ואיכות הסביבה
 

מפעל הכימיה של קבוצת דור מייצר ומספק כימיקלים ללקוחותיו ומטרתו
להבטיח קיום פעילות רווחית לטווח הארוך תוך כדי עמידה בדרישות

הרגולטוריות בתחומי בטיחות, גהות ואיכות הסביבה, המתחייבות מתחום
עיסוקו של המפעל, ובדרישות התחיקתיות הישימות למוצריו.

הנהלת החברה מתחייבת לפעול ללא לאות להענקת השירות הטוב ביותר
ללקוחותיה, לפעול לפי הוראות החוק, ועל פי הנחיות המפורטות בתקן

לניהול מערכת האיכות ISO 9001:2015, תקן לניהול מערכת סביבתי                
ISO 14001:2015 ומערכת לניהול בטיחות בהתאם  לדרישות התקן        

 .ISO 45001:2018 

להגשמת מטרות אלו הגדירה הנהלת החברה את יסודות מדיניות האיכות
המשולבת שלה:

 

 

עמידה בחוקים, תקנות, תקנים ודרישות אחרות לבטיחותם של העובדים
והמבקרים. 

הקטנה של זיהום סביבתי הנובע מפעילותו של המפעל.
עמידה עקבית בדרישות הלקוחות והתאמת המוצרים לצרכיהם המבטיחה
שביעות רצונן ומקנה יתרון למפעל כספק עבורם. בהתאם לכך, השיפור
המתמיד של ביצועי המפעל בתחום זה חיוני להבטחת מטרות המפעל

ויעדיו.

.1

.2

.3
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מדיניות איכות, בטיחות ואיכות הסביבה
 

יכולתם המקצועית, מחויבותם ומעורבותם של עובדי המפעל חיוניים
להבטחת מטרותיה. בהתאם לכך תקוים בחברה מערכת הכשרה

והדרכה אשר תקיף את כל התחומים המקצועיים הנדרשים לשיפור
מתמיד בתחום האיכות, בטיחות ואיכות הסביבה.

מחויבות למען איכות המוצרים והסביבה, מחויבות למען שלומם של
העובדים ומניעת פגיעה בעובדים ובריאותם הם תרבות חיים של

המפעל, וזאת תוך שאיפה מתמדת למצוינות ולמקצוענות בכל תחומי
עיסוקיה. 

הנהלת המפעל תפעל לשיפור מתמיד של מערכות ניהול האיכות,
בטיחות ואיכות הסביבה והאפקטיביות שלהן ע"פ מטרות שיקבעו על

ידי הנהלת המפעל.

המטרה תושג באמצעות: 

 

 

 

עידוד וטיפוח של דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות אשר יבטיחו יצירת
תנאי עבודה בטוחים ובריאים.

מחויבות לשיפור בתחומי ניהול סביבתי ומניעת זיהום על ידי שימוש
בטכנולוגיות מתאימות, חינוך, הדרכת עובדים, הטמעת שיטות ניהול

איכותיות, התייעצות ושיתוף העובדים.

הנהלת המפעל תפעיל חשיבה מכוונת סיכונים והזדמנויות בקבלת
החלטות. 

קביעת מטרות הניתנות למדידה, והבקרה על העמידה בהן ובדרישות
התקנים, יעשו באמצעות מסגרות קבועות של סקרי הנהלה ומבדקי

איכות, בטיחות ואיכות הסביבה.

הנהלת המפעל רואה בביצוע אופטימאלי של תהליכי הייצור, צמצום
הסטיות מתנאי התפעול הרצויים ומניעת תקלות, מטרות חשובות

התורמות לרווחיותה.

בהתאם לכך, תפעל החברה לקיום אמצעי ייצור ובקרה מתאימים כולל
סילוק גורמי סיכון והפחתת סיכונים למוצר, לאיכות הסביבה ולבטיחות

העובדים.

ההנהלה תביא לידיעת כל העובדים תוכן הנהלים על ידי קיום הדרכות.
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איסור עישון
בשטחי

המפעלים

איסור עישון בשטחי המפעלים
 

החוק בישראל קובע כי חל איסור מוחלט על עישון
במקומות ציבוריים לרבות מקומות עבודה. 

 
איסור העישון נועד בראש ובראשונה להגן על

אוכלוסיית הלא מעשנים מפני הנזקים הבריאותיים
שגורם עישון פאסיבי.

 
לאחר בקשות חוזרות ונשנות שלא לעשן באזורים בהם

העישון אסור, אנו עדים שוב ושוב לעובדים שאינם
נשמעים לשילוט ולהוראות העבודה הברורות, האוסרות

עישון בשטחי המפעל.
 

לאור האמור לעיל מתבקשים העובדים המעשנים
להימנע לחלוטין מעישון בחדרי העבודה, משרדים וכל

שטח ציבורי אחר.
 

העישון מותר אך ורק באזור המוגדר "פינת עישון".
 

נבקשכם להקפיד על מילוי הוראה זו!
 

עובדים שימצאו מעשנים באזורים שאינם מוגדרים
כפינות עישון, יורחקו מידית מהעבודה וינקטו נגדם

6צעדים משמעתיים.
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גיוון, שוויון,
והכלה

1.1    דור כימיקלים בע"מ מחויבת לעודד שוויון, גיוון והכלה בקרב כוח
האדם שלנו, ולחסל אפליה בלתי חוקית.

 
1.2    המטרה היא שכוח העבודה שלנו יהיה מייצג באמת את כל חלקי

החברה, ושכל עובד ירגיש שמכבדים אותו והוא מסוגל לתת את המיטב.
 

1.3    החברה מחויבת לפעול גם נגד אפליה בלתי חוקית של עובדי קבלן,
ספקים, לקוחות, ו/או בכל אינטראקציה של החברה מול הציבור.

1.  כללי
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גיוון, שוויון, והכלה

2.  מטרה

2.1    לספק שוויון, הוגנות וכבוד לכל העובדים שלנו, בין אם
זמניים, חלקיים או במשרה מלאה.

 
2.2    למנוע אפליה בלתי חוקית של עובדי קבלן, ספקים,

לקוחות, או הציבור.
 

2.3    לא להפלות שלא כדין מפאת:
-גיל

-נכות
-שינוי מגדר

-נישואין ושותפות אזרחית
-הריון ויולדות

-גזע (כולל צבע, לאום ומוצא אתני או לאומי)
-דת או אמונה

-מגדר
-נטייה מינית

2.4 להתנגד ולהימנע מכל צורות של אפליה בלתי חוקית של
עובדי החברה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בנושאים הבאים:

-שכר והטבות
-תנאי העסקה

-התמודדות עם תלונות ומשמעת
-פיטורים
-יתירות

-חופשה להורים
-בקשות לעבודה גמישה

-מיון לתעסוקה
 

2.5 להתנגד ולהימנע מכל צורות של אפליה בלתי חוקית של
עובדי קבלן, ספקים, לקוחות, ו/או בכל אינטראקציה של החברה

מול הציבור.
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גיוון, שוויון, והכלה
3.  כלליים בנושא גיוון, שוויון, והכלה

3.1    לכבד ולעודד שוויון, גיוון והכלה במקום העבודה.
 

3.2    ליצור סביבת עבודה נקייה מבריונות, הטרדה, קורבנות
ואפליה בלתי חוקית, קידום כבוד לכולם, ובה הבדלים

אינדיבידואליים ותרומתם של כל הצוות יזכו להכרה והערכה.
מחויבות זו כוללת הדרכת מנהלים וכל שאר העובדים לגבי

זכויותיהם וחובותיהם במסגרת מדיניות השוויון, הגיוון וההכלה.
 

3.3    כל העובדים צריכים להבין שהם, כמו גם המעסיק שלהם,
יכולים לשאת באחריות למעשי בריונות, הטרדה, קורבנות ואפליה
בלתי חוקית, במהלך העסקתם, כלפי עמיתים לעובדים, לקוחות,

ספקים והציבור.

4.2    החברה תתייחס בחומרה לתלונות על בריונות, הטרדה,
קורבנות ואפליה בלתי חוקית מצד עובדים, לקוחות, ספקים,

מבקרים, הציבור וכל אדם אחר במסגרת פעילות החברה.
 

4.3    מעשים כאלה יטופלו כהתנהגות בלתי הולמת במסגרת
הליכי התלונה ו/או המשמעת של החברה, ויינקטו פעולות

מתאימות. תלונות חמורות במיוחד עלולות להסתכם בהתנהגות
בלתי הולמת חמורה ולהוביל לסיום העסקה.

 
4.4    יתרה מכך, הטרדה מינית עשויה להוביל להליכים

פליליים, כגון טענות לתקיפה מינית (ראה מדיניות בנושא תקנון
למניעת הטרדה מינית בארגון).

 
4.5    למידע נוסף, נא לפנות ל-משאבי אנוש.

5.  התחייבות החברה
4.1    עובדים הסבורים שהם נחשפו לכל סוג של אפליה

שמתנגשת עם מדיניות הגיוון והיוזמות של החברה צריכים
לפנות לסיוע מהממונה או מנהלת משאבי אנוש. לפרטים

נוספים בנוגע להטרדה מינית, נא לראות את מדיניות בנושא
תקנון למניעת הטרדה מינית בארגון. למידע נוסף על דיווח,

ראה את המדיניות "חושף שחיתות".

4.  נוהל
5.1    לקבל החלטות הנוגעות לעובדים בהתבסס על הכישרון

(מלבד כל פטורים וחריגים הכרחיים ומצומצמים כקבוע בחוק).
 

5.2    סקירת נוהלי ונהלי העסקה בעת הצורך על מנת
להבטיח הגינות, וכן לעדכן אותם ואת המדיניות מעת לעת כדי

9להתחשב בשינויים בחוק.
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1.1    עובדי החברה מופקדים על תחומים
מגוונים ורבי חשיבות. מעמדם, סמכויותיהם

ומהות עבודתם מחייבים הקפדה על רמה אתית
גבוהה, הן במישור היחסים, בינם לבין עצמם, והן

כלפי גורמי חוץ עימם הם באים במגע.
 

1.2    כללי האתיקה הינם צעד חשוב בקביעת
נורמות ההתנהגות וטוהר המידות של עובדי

החברה ומגדירים את כללי התנהגות על רובדיהם
השונים.

 
1.3    אין בכללים שבנוהל זה כדי לגרוע מכל

חוק, פסק דין של בית משפט או בכללי אתיקה
שיוחדו בדין, למקצוע מסוים, או בכללי

ההתנהגות שייקבעו בעתיד ע"י הגופים הנ"ל.
 

כללי אתיקה לעובדי
החברה

כללי .1
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כללי אתיקה לעובדי
החברה

2.  המטרה

3.1.1  מטרת הארגון
מטרת הארגון הינה עשייה יצרנית שמספקת מוצרים

ושירותים ללקוחותינו, ומאפשרת פעילות רווחית לטווח ארוך.

קביעת כללי התנהגות נאותים של עובדי החברה בינם לבין
עצמם, כלפי חוץ.

3.  כללי האתיקה לעובדי החברה

3.1 התפיסה הארגונית

3.1.2  התרבות הארגונית
התרבות והסגנון הניהולי יעודדו פעילות, יוזמות, מצוינות ושיפור

מתמיד לצד רגישות בין אישית ומוטיבציה בעבודה. 
 

3.2 העובד והארגון

3.2.1  הנהלת החברה מאמינה במרכזיות העובדים ובהקניית
ביטחון, תנאים הוגנים, פתיחות והקשבה, קידום אישי ומקצועי

תוך הוקרת ההישגים האישיים.
עובדי החברה יפעלו במסירות, נאמנות ומקצועיות תוך הזדהות

עם מטרות החברה וצרכיה.
 

3.2.2  על העובד למלא את תפקידיו על פי אמות מידה
מקצועיות ושיקולים ענייניים בלבד.

 
3.2.3  על העובד לשמור בעת מילוי תפקידו על הופעה ההולמת

את מעמדו ותפקידו על פי המקובל והנסיבות.
 

3.2.4  אסור לעובד החברה לעסוק בשעות עבודתו בכל פעילות
אחרת שאינה קשורה לעבודתו ולתפקידיו בחברה.

 
3.2.5  בביצוע עבודתו, על עובד החברה לשקוד על שיתוף

פעולה עם עמיתיו לעבודה, לשם קידום מטרות החברה.
עובד החברה ינהג בכבוד, בנימוס ובהגינות כלפי זולתו.
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כללי אתיקה לעובדי
החברה

3.3 בטיחות

3.3.1  החברה רואה בהגנה על בריאות העובדים ערך עליון
המושג בהשקעת משאבים רבים, בשמירה וקיום כללי הבטיחות.

 
3.3.2  עובד החברה חייב לשמור על כל כללי הבטיחות והגהות

ולהקפיד על מילוי כל ההוראות הקשורות לכך.
 

3.4.3  עובד החברה יבצע את תפקידיו במסירות, ביעילות
ובמהימנות, ימנע השהייה והכבדה מן הבאים עמו בקשרי עבודה

ויעשה כמיטב יכולתו כדי לחסוך מזמנם.
 

3.4.4  עובד החברה ינהג ללא משוא פנים בכל עניין הנתון
לטיפולו במילוי תפקידו.

 
3.4.5  על העובדים האחראים על טיפול בלקוחות החברה: -                  

לדאוג לגישה נוחה וקבילה לקבלת השירות מבחינת הזמן
והמקום.ליצור תנאים נוחים במתן השירות ללקוח.

לסייע ללקוח על ידי מתן מידע על זכויותיו והדרכים למימושן.
 

3.4.6  עובד החברה ימנע מלקיים קשרים ויחסים אישיים
העלולים לפגוע בתדמיתה ובשמה הטוב של החברה.

3.4 לקוחות החברה

3.4.1  אנו שואפים למצוינות במתן שרות ללקוחות החברה, תוך
הכרה בחשיבותם לקיום הארגון.

 
3.4.2  על העובדים המטפלים במישרין או בעקיפין בלקוחות
החברה, לראות עצמם כמשרתי הלקוח וכמי שתפקידם לסייע

בידו.
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כללי אתיקה לעובדי
החברה

3.5 יחסי ספק/לקוח פנימיים

השירות הפנימי בין עובדי החברה הינו אמצעי חשוב לקידום
מטרות הארגון.

 אנו שואפים למערכת חברתית המבוססת על יחסי אנוש טובים,
יושר והגינות, מוסר גבוה, כבוד הדדי ועבודת צוות.

3.7.2  עובד החברה חייב למלא בנאמנות תפקידים המוטלים
עליו על ידי מי שהוסמך לכך כדין, וכן לקיים כל נוהל מחייב כגון:
נוהלי החברה, הוראות הפעלה, הנחיות היועץ המשפטי ונוהלי

המחלקה בה הוא מועסק.

3.6 איכות

החברה פועלת בנחישות להשגת איכות כוללת, חדשנות, שיפור
מתמיד בכל תחומי פעילותה ושיטות עבודתה עם דגש על הניקיון

והחזות האסתטית.
3.9 חריגות מסמכות

החברה רואה בספקים מרכיב חשוב בהשגת מטרותיה ותקיים
איתם תקשורת עסקית חיובית ומסודרת לאורך זמן.

3.8 ספקי החברה

3.7.1  החברה רואה בקיום הנהלים אמצעי חשוב והכרחי
להשגת סדר וניהול תקין.

3.7 קיום נוהלי החברה

3.9.1  ככלל, יפעל כל עובד בחברה במסגרת הסמכויות
שהוענקו לו בהתאם לחוק, תקנה, הוראה מנהלית ונוהלי

החברה.
 

3.9.2  עובד החברה לא יתחייב בשמה(לא בכתב ולא בעל פה),
אלא אם הוסמך לכך כדין.
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כללי אתיקה לעובדי
החברה

3.10 שמירת רכוש החברה

3.10.1 עובד החברה חייב לשמור על רכוש מכל סוג שהוא
הנמסר לשימושו, לטיפולו או להשגחתו ועליו לנהוג בו ע"פ כללי

החיסכון והיעילות.
 

3.10.2 עובד החברה לא יעשה שימוש אחר ברכוש החברה,
מלבד התכנית והייעוד שנקבעו לו על ידי החברה.

3.11.4 המנהל/ממונה ידאג לעדכן את העובדים הכפופים לו
בעניינים הנדרשים לביצוע עבודתם ובנושאים עקרוניים הנוגעים

לפעילות יחידתם.
 

3.11.5 לא ידרוש ממונה מעובדים כפופים לו לבצע עבורו
פעילויות שאינן קשורות עם תפקידיו הרשמיים בחברה, ושהן

בחזקת ניצול לרעה.
 

3.11.6 לא יתן ממונה לעובד הכפוף לו הוראה הסותרת כל דין
או נוהל מחייב של החברה.

3.11 העובד והממונה
3.11.1 עובד החברה שהאציל סמכויות לעובד אחר, אין בכך כדי
לפטור אותו מן האחריות לפיקוח ולביקורת על השימוש בסמכות

שנאצלה.
 

3.11.2 המנהל/ממונה יפקח ויבקר את עבודתם של הכפופים לו.
 

3.11.3 המנהל/ממונה יעודד יוזמה, הדרכה והצעות לשיפורים
כדי להגביר את ידיעותיהם, מיומנותם וייעול עבודתם של עובדים

הכפופים לו.

3.12 העובד והמידע

3.12.1 על עובד החברה לשמור בסוד ולנקוט בכל האמצעים
הנדרשים כדי לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידיו.

אין הוא רשאי למסור מידע כלשהו, אלא למי שהוסמך כדין
לקבלו.

 
3.12.2 עובד החברה לא ישתמש במישרין או בעקיפין במידע

שהגיע אליו בתוקף תפקידיו או בקשר אליהם, לשם קידום ענייניו
14או ענייניו של כל אדם אחר, שלא כדין.
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3.14.1  דור כימיקלים בע"מ מברכים על סביבה של תחרות
נמרצת והוגנת. לפיכך, היא תומכת בכל המאמצים לקדם ולהגן
על תחרות, ומקפידה על חוקי ההגבלים העסקיים או התחרות

במדינות שבהן היא פועלת.
 

3.14.2  אסור לעובדים לעסוק בפעילויות כלשהן שמטרתן
מניעת, הגבלה או הפרעה של תחרות על ידי עסקים אחרים

במטרה או במטרה.
 

3.14.3  החברה תציית במלואה לכל חקירה וקוראת לעובדים
לפנות לייעוץ משפטי במקרה של ספק.

כללי אתיקה לעובדי
החברה
3.13 טוהר מידות

3.13.1 כל עובדי החברה יפעלו תמיד לטובת החברה, ללא
הפרעה מאינטרסים או קשרים אישיים.

 
3.13.2 לא יקבל עובד החברה טובת הנאה, לא מעובד אחר

בחברה ולא מאדם מקרב הציבור.
 

3.13.3 לא יהיה לעובד החברה בין בעצמו ובין על ידי קרובו,
עניין אישי או תועלת כתוצאה ממילוי תפקידיו, ולא יבוא לידי מצב

של ניגוד אינטרסים, בין מילוי תפקידיו לבין ענייניו האישיים. 
 

3.13.4 לא ימלא עובד בחברה, בנוסף לתפקידיו בחברה כל
תפקיד אחר, אף ללא שכר, אם יש בכך משום ניגוד אינטרסים

עם תפקידיו בחברה.
 

3.13.5 אסור לעובד החברה לנצל את מעמדו או תפקידו
בחברה לקידום עניין אישי שלו או של אדם אחר ולכל מטרה

שאינה קשורה במילוי תפקידו.

3.13.6 אם מתעורר ניגוד עניינים ממשי, לכאורה או פוטנציאלי,
על העובד להפסיק מיד את הפעילות ולגלות את הקונפליקט
לממונה עליו, אשר יחד עם ממונה האתיקה יקבעו את דרך

הפעולה.
 

3.13.7 למידע נוסף לגבי הונאה ושחיתות, אנא עיין במדיניות
"הונאה ושחיתות".

3.14 תחרות הוגנת
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כללי אתיקה לעובדי
החברה

4. אחריות

צוות העובדים, המנהלים והנהלת החברה - מתחייבים לממש
את העקרונות שנקבעו תוך הזדהות עם מטרות החברה, לקיחת
אחריות אישית, מתן תמיכה הדדית ויצירת מקום עבודה שנעים

לעבוד בו.
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תקנון למניעת
הטרדה מינית

בארגון 

הטרדה מינית היא אחד מחמשת המעשים הבאים:
1. סחיטת אדם לביצוע מעשה מיני - איום בסגנון "אם... אז...".

לדוגמה: מנהל המאיים לפטר עובדת אם לא תקיים אתו יחסיים מיניים.
 

2. מעשה מגונה - נגיעות, ליטופים, חיבוקים, נשיקות, חשיפה פיזית וכו'
בניגוד לרצונו של אדם. 

לדוגמה: עובד או מנהל הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו
פיזית בפניה.

 
3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני - אדם המציע שוב ושוב הצעות מיניות

לאחר בניגוד לרצונו.
 

4. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות - אדם המתייחס שוב ושוב
באופן מיני לאחר בניגוד לרצונו.      

לדוגמה: הערות מיניות כגון: "איזו חולצה סקסית", משלוח מיילים מיניים או
בדיחות גסות למרות התנגדותה של העובדת.

 
5. התייחסות מבזה או משפילה למין, למיניות או לנטייה המינית - הערות

משפילות (גם הערות חד פעמיות) בקשר להיותו של אדם זכר או נקבה,
לאופן שבו הוא מפגין מיניות או לנטייתו המינית. 

מהי הטרדה מינית 
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יחסי מרות הם יחסים לא שוויוניים שבהם המטריד בכיר יותר
מהמוטרדת. הטרדה מינית או התנכלות מצד בעל מרות כלפי

עובדת הכפופה לו חמורה במיוחד, מכיוון שהיא נעשית תוך ניצול
של יחסי חוסר השוויון ביניהם.

 
1.      כשמתרחשת הטרדה מסוג הצעות חוזרות או התייחסויות

חוזרות (סעיפים 3, 4 בראש הפרק "מהי הטרדה מינית") במסגרת
יחסי מרות - המוטרדת אינה צריכה להראות את התנגדותה

להצעות או להתייחסויות המיניות. החוק רואה אותה מראש כאילו
התנגדה לכך.

 
2.      גם רומן הכולל יחסים מיניים בהסכמה אסור כל עוד קיימים
יחסי מרות. ממונה המעוניין לקיים רומן בהסכמה עם כפיפה חייב
ליזום את ניתוק יחסי המרות כבר בתחילת הקשר ולדווח על הקשר
להנהלה. הרציונל לאיסור הזה הוא החשד הסביר לפיו הסכמתה
של הכפיפה אינה חופשית ומרצון. ר' מאמר באתר: קשר מיני בין

בוס וכפיפה – אסור.
 

3.      הענות בעל מרות לחיזור או פיתוי של כפיפים לקיים יחסים
מיניים עימם אסורה. הרציונל לאיסור הזה הוא הציפיה ממנהלים

להתנהגות ראויה ביחסי עבודה גם אם מנסים "להדיח" אותם
להתנהגות לא ראויה. ר' מאמר באתר: קשר מיני בין בוס וכפיפה –

אסור.

תקנון למניעת
הטרדה מינית בארגון

מהי התנכלות

לדוגמה: המטריד, אנשים מטעמו או אנשים מטעם המעביד
מזהירים את המוטרדת שאם תתלונן - תיפגע.

לדוגמה: מעביד המאיים על מבקשת עבודה, שאם תתלונן על כך
שהטריד אותה - היא לא תתקבל לעבודה.

לדוגמה: מעביד המאיים על עובד המסייע למוטרדת, שאם ימשיך
לסייע לה - ייפגע.

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית
בתלונה או בתביעה על רקע הטרדה מינית. פגיעה זו נועדה בד"כ

לצורך השתקת ההטרדה או לצורך נקמה במי שחשף אותה. הפגיעה
אינה חייב להיות מופנית כלפי מי שהוטרד מינית, היא יכולה להיות
מופנית גם כלפי מי שסייע או העיד לטובת הנפגע. המתנכל לא חייב
להיות האדם שהטריד מינית, הוא יכול להיות חבר שלו, בן משפחתו,

מנהל או עובד העובדים עימו וכיו"ב.

הטרדה והתנכלות ביחסי מרות
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הטרדה מינית והתנכלות אסורות עפ"י החוק. הן מהוות עבירת
משמעת חמורה במקום העבודה. חברת דור מתייחסת

בחומרה לכל מקרה של הטרדה או התנכלות, ודורשת ממנהליה
ומעובדיה להימנע מהן. במקרה של ספק - יש לנהוג לפי

האפשרות המחמירה. חברת דור דורשת מעובדיה ובעיקר
ממנהליה לעשות כל שביכולתם כדי למנוע מעמיתיהם לעבודה
ומהכפופים להם לבצע מעשים כאמור. האיסור חל לא רק על

ההתנהגות בתוך המשרד, אלא בכל מקום בו מתקיימת פעילות
מטעם העבודה, בכלל זה נסיעות, פגישות בחוץ, טיסות לחו"ל

וכו'. האיסור חל גם ביחס לעובדי קבלן, עובדים זמניים,
לקוחות וספקים.

תקנון למניעת
הטרדה מינית בארגון

גברים ונשים

התקנון כתוב בלשון נקבה מאחר שרוב הנפגעות מהטרדה
והתנכלות הן נשים. עם זאת החוק אוסר באותה מידה הטרדה

מינית והתנכלות גם כלפי גברים.

איסור חמור בארגון

מה יכול נפגע מהטרדה או התנכלות לעשות

1. הליך פלילי - להתלונן במשטרה (בד"כ במקרים חמורים).
 

2. הליך אזרחי - להגיש תביעה אזרחית בבית משפט / בבית הדין
לעבודה כלפי המטריד, המתנכל והמעביד.

 
3. הליך משמעתי - להגיש תלונה במקום העבודה.

 
הנפגע הוא שבוחר באילו מההליכים הללו לנקוט, והוא יכול

לנקוט יותר מהליך אחד - לבחירתו.
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תקנון למניעת
הטרדה מינית

בארגון 

התקנון הנוכחי הינו תקציר ההוראות בחוק. כל עובד
זכאי לקבל מהאחראית למניעת הטרדה מינית מידע

מלא ומפורט הכולל את החוק, התקנות והתקנון
השלם וכן מידע על פעולות הדרכה בנושא זה

המתקיימות בחברה. 
כל עובד זכאי להגיש תלונה על הטרדה או התנכלות

אצל האחראית למניעת הטרדה מינית. התלונה
תתברר תוך שמירה על כבודם ופרטיותם של כל

הנוגעים בדבר. במידת הצורך תינתן למתלוננת הגנה
מפני הנילון בתקופת הבירור.

קבלת מידע והגשת תלונה

בדור כימיקלים האחראית על נושא ההטרדה המינית הינה ענת חלימי
שתפקידה מנהלת משאבי אנוש טל': 052-6122306

anat.halimi@dorchemicals.com
 

כל תלונה על הטרדה מינית או התנכלות יש להביא בפניה בהקדם
האפשרי, על מנת שיהיה ניתן לטפל בה ביעילות.

 
התקנון למניעת הטרדה מינית מופיע בכניסה לבניין הראשי:
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3.1 עובד – מי שיש לו יחסי עובד-מעביד עם החברה (דור ֿ
כימיקלים בע"מ).

 
3.2 צד שלישי – אדם או גוף שיש להם קשר חוזי עם דור

כימיקלים בע"מ.
 

3.3 הונאה –  "כל מעשה או מחדל לפיו אדם או ישות מציגים
ביודעין מצג שווא או מסתיר עובדה מהותית על מנת להשיג

תועלת או יתרון בלתי ראויים לעצמו, לעצמה, לעצמה או לצד
שלישי, או לגרום לאחר לפעול כלפיו או כלפיה לרעה".[1]

 
3.4 שחיתות – "כל מעשה או מחדל המנצלים סמכות רשמית

לרעה או המבקשים להשפיע על שימוש לרעה בסמכות
הרשמית כדי להשיג תועלת בלתי ראויה לעצמו או לעצמה או

לצד שלישי".[1]

הונאה ושחיתות

1.  כללי

1.1 לחברה קיימת מדיניות של  "אפס סובלנות" בכל הקשור
להונאה, שחיתות ושוחד, המשקפת את התנגדותה המוחלטת
והמלאה של החברה לביצוע כל מעשים לא חוקיים או בלתי

סדירים על ידי עובדים או צדדים שלישיים.
 

1.2 מדיניות זו חלה על כל העובדים והצדדים השלישיים בכל
נסיבות, וללא כל יוצא מן הכלל.

 
1.3 כדי לעמוד במדיניות והתחייבות זו, החברה מקדמת תרבות
של שקיפות, פתיחות ושמירה על מנגנוני בקרה פנימיים ובדיקת
נאותות על ספקי צד שלישי כדי למנוע, ובמידת האפשר, לזהות

ולחסל שיטות עבודה לא סדירות ולא חוקיות.

3.  הגדרות

[1] https://www.unep.org/about-un-environment-programme/policies-
and-strategies/unep-integrity-and-fraud-and-corruption

מטרת הנוהל היא לקבוע כללי התנהגות לעובדי החברה
ביחס למה שעלול להתפרש כהונאה או שחיתות.

2.  המטרה
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4.4 החברה תשתף פעולה עם רשויות ממשלתיות במאמצים
להילחם ולמגר כל צורות של הונאה, שחיתות ושוחד.

 
4.5 כל הפרה של הסעיפים לעיל תיחשב כהפרה חמורה

ועלולה לגרור צעדים משמעתיים, לרבות הפסקת החוזה של
העובד או יחסי הצד השלישי עם קבוצת דור.

הונאה ושחיתות

4.  כללים בנושא הונאה ושחיתות

4.1 בשום פנים ואופן עובדים לא יקבלו ו/או  יציעוו/או יבצעו כל
סוג של תשלומים בלתי חוקיים, שכר, מתנות, תרומה או כל צורה

אחרת של הטבה דומה שנועדה, או אפילו נתפסת כמתוכננת,
להשיג יתרון בלתי תחרותי בניהול העסק ו/או להשפיע על קבלת

החלטות עסקית.
 

4.2 כל מתנות בעלות ערך נקוב ו/או לא נקוב ו/או הנצחה
שניתנות או יתקבלו על ידי עובדים תיחשף במלואה. פרטים לגבי

מתנות לעובדים מובאים בפוליסה "מדיניות שוחד ומתנות"
במדריך לעובדים המחליפה את הפוליסה הקודמת 01-01-004.

 
4.3 כל העובדים וצדדים שלישיים מתבקשים לדווח על כל

פעילות בלתי חוקית או בלתי סדורה שעלולה להוות הונאה,
שחיתות או שוחד. לא יינקטו פעולות תגמול נגד מי שמדווח על

פעילויות כאמור, או שמסרבים לעסוק בהן. אנא עיין בנוהל
"מדיניות חושף שחיתות" פרטים נוספים.
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3.1    עובד - מי שקיימים בינו לבין דור כימיקלים בע"מ יחסי
עובד ומעביד.

 
3.2    טובת הנאה - הקניית דבר ערך ו/ או טובין שלא

בתמורה, לרבות מתנה, תשורה, הענקה, ערבות, הנחה אשר
אינה מקובלת לאחרים וכן טובת הנאה בעלת ערך חומרי בין

שצורתה מוחשית ובין שאינה כזו.
        

מתנה שערכה הכספי אינו עולה על 100 ש"ח לא תחשב
כטובת הנאה.

3.  הגדרות

איסור קבלת טובות
הנאה

1.  כללי

1.1    במהלך ביצוע עבודות ותוך קיום מגעים מסחריים, נוצרים
לעתים יחסים בלתי פורמליים בין עובדי החברה לבין גורמים

מחוץ לחברה.
 

1.2    כתוצאה מכך, חשופים עובדי החברה למצבים בהם
מוצעות להם טובות הנאה או מתנות שדחייתן איננה אפשרית.

 
1.3    לאור מדיניותה של החברה והנחיותיה בדבר איסור קבלת
טובות הנאה, מפרט הנוהל שלהלן את כללי ההתנהגות במקרים

אלה.

מטרת הנוהל הינה לקבוע כללי התנהגות לעובדי החברה
במקרים בהם מוענקות להם מתנות או טובות הנאה כתוצאה

או בהקשר לעבודתם.

2.  המטרה
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איסור קבלת טובות
הנאה

4.  כללים בדבר איסור קבלת טובות הנאה

4.1    לא יבקש ולא יקבל עובד בעד עבודתו או בהקשר עם
עבודתו, טובת הנאה לעצמו או לאדם אחר, מכל אדם או מכל

נציג של מוסד או גוף עסקי ובכלל זה נציג יחידה ארגונית
בחברה, למעט מתנות והנחות הניתנות לכלל עובדי החברה

ועפ"י מדיניות החברה.
 

4.2    טובת הנאה שאסור לעובד לקבלה במישרין, אסור לו
לקבלה בעקיפין באמצעות אדם או גוף אחר, לרבות קרוב

משפחה של העובד.
 

4.3    קיבל עובד מתנה או טובת הנאה, ידווח מידית ובכתב
לממונה עליו בחברה.

 
4.4    ממונה שדווח לו על קבלת מתנה או טובת הנאה, ידווח

על כך למנכ"ל החברה. המנכ"ל, בהתייעצות עם מבקר החברה,
ינחה את העובד כיצד לנהוג בהתייחס למקרה גופו.
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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
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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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גניזה וביעור מסמכים
1.  כללי

פעילותה של חברת דור כימיקלים, מחייבת הקפדת יתר בנושאי
גניזת מסמכים לשם שמירת מידע על הפעילות העסקית על פני
תקופות זמן, כמתחייב מהחוקים והתקנות. מאידך, אין בנוהל זה
כדי לסטות מהטלת אחריות או מפטור ממנה כפי שנקבעו בדין. 

 4.1  תקופות לשמירת מסמכים
        להלן התקופות השונות שלגביהן יש לשמור את

המסמכים המפורטים:
4.1.1  לצמיתות

-     מסמכי זכויות (ספר בעלי מניות ותעודות מניה).
-     מסמכי יסוד (התאגדות ותקנות החברה).

-     מסמכים בענייני עובדים.
-     חוזים שאינם מוגבלים בזמן.

-     מסמכי תרשומת ביעור המסמכים.
 

4.1.2  20 שנה
-     מסמכים בענייני מסים - 20 שנה מתאריך המסמך.

-     מסמכים בעניינים פליליים - 20 שנה מהמעשה.
 

4.1.3  10 שנים
        מסמכים בעלי משמעות משפטית כלשהי - 10 שנים
מתאריך המסמך, ממועד המאוזכר בו לביצוע פעולה או

מהשלמת אחרונת הפעולות על-פיו, לפי המאוחר מביניהם.

4.  שיטה

מטרת הנוהל הינה להתוות כללים אחידים בחברה לשמירת
מסמכים ולהסדרי ביעור תקין של מסמכים.

2.  המטרה

3.1 מסמכים - כל חומר כתוב הנמצא כדין בידי חברת "דור
כימיקלים" או גורמים שבשליטתה.

 
3.2    מסמך מקורי - העותק הראשון (Master Copy), או
מסמך שבויל בסכום המלא, וכל העתק הזהה לעותק כאמור

וחתום אוטוגרפית. 
 

3.3    וועדה לאישור ביעור מסמכים - וועדה בהרכב המנכ"ל,
מנהל אגף כספים, יועץ משפטי ומבקר החברה.

3.  הגדרות
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גניזה וביעור מסמכים
4.1.4  7 שנים

-מסמכי הנהח"ש - מיום סיום שנת המס אליה מתייחס המסמך.
-     מסמכי רשימת יצור ואבטחת איכות.

-     נהלים שפג תוקפם.
 

4.1.5  5 שנים
        מסמכים שאין להם משמעות משפטית כלשהי - 5 שנים מתאריך

המסמך או מתום מועד המאוזכר בו, לפי המאוחר שביניהם.

4.3    ביעור מסמכים
4.3.1  על ביעור מסמכים תחליט "הוועדה לאשור ביעור מסמכים",

בין לגבי קבוצת מסמכים ובין לגבי מסמך מסוים.
 

4.3.2  כאשר הוחלט על ביעור, ייערך פרטיכל כל הביעור, שיפרט
את המסמכים המובאים לביעור, ויהיו נוכחים בביעור שניים מחברי

הוועדה לאישור ביעור מסמכים.
 

4.3.3  במקרה של ספק לגבי הצורך בשמירת מסמך כלשהו - אין
לבערו.

 
4.3.4  אין לבער מסמכים כאשר עלול להתעורר חשד לגבי

טשטוש ראיות או העלמת נתונים.

4.2    הנחיות כלליות לגניזה
4.2.1  מסמכים יישלחו לגניזה חיצונית בתום שנה מלאה מעת סיום
השנה אליה הם מתייחסים. יש חובה לשמור על העותק הראשון, או

על המסמך שבויל בסכום המלא, ואם יש יותר מעותק אחד - יש
לשמור על העותק כאמור ועל עותק נוסף שהוא בגדר מסמך מקורי.

 
4.2.2  אם לא קיים המסמך המקורי - יש לשמור על התעתיק הברור

והנאמן ביותר למקור
 

4.2.3 המסמכים יישמרו בצורה נאותה כך שלא יינזקו, לא יאבדו ולא
יתפזרו, ותתאפשר גישה נאותה לעיין בהם למי שמוסמך לעשות כן.

4.2.4  העתקי מסמכים לגניזה יישמרו מחוץ לשטח המפעל.
 

4.2.5  כל החוזים המהותיים וארוכי הטווח וכן מסמכי היסוד - יישמרו
בכספת חסינת אש.   
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מסירת ידיעות
ופרסומים

1.  כללי

1.1    עובדי החברה חשופים מתוקף תפקידם, למידע רב שהוא
בבחינת מידע מסווג ורגיש מבחינה עסקית, משפטית, אישית או

מבחינה אחרת.
 

1.2    חשיפת מידע כנ"ל לידיעתם של גורמים שאינם מוסמכים
לקבלו, עלולה לפגוע בתפקודה התקין של החברה. מטבע

הדברים, גם מידע הנמסר בתום לב ובשיחות לא רשמיות, עלול
להגיע לגורמים שונים, להתפרסם ולפגוע בתדמית החברה

ועסקיה.
 

1.3    נוהל זה מגדיר את העקרונות הנוגעים לשמירת סודיות
ומסירת מידע לגורמי חוץ. לרבות אמצעי תקשורת.

מטרת הנוהל הינה להנחות את עובדי החברה בדבר איסור
מסירת ידיעות או פרסומים.

2.  המטרה
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מסירת ידיעות ופרסומים

3.1    מידע - כל תיאור, נתונים, תכוניות, נוסחאות, המכילים מידע או
העשויים לשמש מקור למידע.

 
3.2    אמצעי תקשורת - עיתונות, מכשירי סלולר, טלוויזיה ורדיו על

כל צורותיהם ואופניהם השונים.
 

3.3    פרסום ברבים - ידיעה הנמסרת בעל-פה או בכתב לגורמי חוץ
או לאמצעי התקשורת. עובד נחשב כמפרסם ברבים בין אם הוא

מפרסם בעצמו ובין באמצעות אדם אחר, בין בשמו ובין בשם אדם
אחר או בעילום שם. 

4.1    לא ימסור עובד, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף
תפקידו לאדם שלא הוסמך לקבלה.

 
4.2    לא יחזיק עובד, ללא סמכות כדין, מסמך שהגיע אליו בתוקף

תפקידו.

4.3    עובד הפורש מעבודתו בחברה וכן עובד העובר ליחידה ארגונית
אחרת, יעביר למי שיקבע את כל המסמכים שהגיעו אליו בתוקף

תפקידו.
 

4.4    הודעות יזומות של החברה לאמצעי התקשורת, ימסרו ע"י
המנכ"ל או מי שהוסמך על ידו לעניין זה.

 
4.5    מענה לפניות - במקרה בו מתקבלת פניה בכתב או בע"פ

לקבלת מידע הקשור בחברה, יועבר העניין למנכ"ל החברה.
 

4.6    פניות לגורמי חוץ - פניות בכתב או בע"פ לגורמי חוץ בכירים או
לרשויות ממלכתיות (חברי כנסת, שרים, מנכ"לים, וכדומה) יעשו רק

ע"י המנכ"ל או מי שהוסמך על ידו.
 

4.7    "שיחות רקע - מידע פיננסי" - רק מנכ"ל בחברה או מי
שהוסמך על ידו רשאי למסור מידע פיננסי או לקיים שיחות רקע עם

עיתונאים או גורמי חוץ. 
 

4.8    ככלל, יש להימנע מלשוחח על נושאים רגישים הקשורים
לפעילות השוטפת של החברה או מדיניותה, עם אנשים מחוץ לחברה.

4.  מסירת ידיעות ופרסומים

3.  הגדרות
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מסירת ידיעות
ופרסומים

5.  פרסום ברבים

לא יפרסם עובד ברבים את תוכנם של כל מסמך רשמי או כל ידיעה שהגיעו אליו עקב
עבודתו בחברה, אלא אם קיבל רשות לכך מאת מנכ"ל החברה.

 
הדבר אמור הן לדברים הקשורים לתפקידו הרשמי של העובד והן לעניינים שבהם הוא

מטפל בתוקף תפקידו. 
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נהלי דיווח בחברה
1.  כללי

1.1    דיווחים ועדכונים להנהלת החברה עומדים ביסוד עבודת
הנהלת החברה.

 
1.2    לפיכך, על עובדי החברה הבכירים לוודא שהעברת מידע

ודיווחים המגיעים אליהם בתוקף תפקידם יועברו לידיעת
הממונים עליהם בדרגי הניהול.

 
1.3    נוהל זה מפרט סוגי הדיווחים ואופן הדיווח לפיו יועבר

מידע למנהלי המפעלים ולמנכ"ל קבוצת דור.

3.1    נושאים שיועברו לידיעת מנכ"ל הקבוצה והנהלת החברה
3.1.1  מנהלי המפעלים והנהלת החברה ידווחו על פעילות המחלקות

באופן שוטף במסגרת ישיבות הנהלת החברה.
 

3.1.2  על המנהלים בחברה לדווח על פעילויותיהם הנערכות בשיתוף
פעולה עם גורמי חוץ לרבות, קבלנים, לקוחות וגורמים שיש לחברה קשר

עמם.
 

3.1.3  מנהלי המחלקות והיחידות יקפידו על העברת העתק מסיכומי
דיונים וישיבות שנתקבלו בשיתוף של גורמים מחוץ לחברה, לממונים

עליהם בהנהלת החברה.
 

3.1.4  כמו כן, יועברו למנהלי המפעלים עותקי פרוטוקולים וסיכומים
שנתקבלו ע"י מנהלי המחלקות וראשי וועדות שמונו לעניינים ייחודיים.

 
3.1.5  סיכומי מנהלי מחלקות יועברו לידיעת מנהלי המפעלים בכתב

(סיכום הדיון וכו'). מנהלי המפעלים יעדכנו את מנכ"ל קבוצת דור
בנושאים עיקרוניים ומשמעותיים.

 
3.1.6  ניירות עמדה של גורמים בחברה, דוחות ומסמכים המופצים

לגורמי חוץ יופנו לידיעת מנכ"ל המפעל במסגרת התפוצה הרגילה של
החומר.

3.  השיטה

2.1      מטרת הנוהל הינה לקבוע כללים להעברת מידע
ועדכונים למנהלי המפעלים ולמנכ"ל קבוצת דור.

 
2.2      הנוהל מחייב את העובדים והמנהלים במפעלי הקבוצה

וביחידותיה.
 

2.  המטרה
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נהלי דיווח בחברה

3.2    דיווחים בנושאי עובדים
3.2.1  מנהל מחלקת משאבי אנוש יעביר למנהלי המפעלים
ולמנכ"ל קבוצת דור, אחת לחודש, דיווח שוטף על תנועת

עובדים ביחידות החברה.
 

3.2.2  הדיווחים יכללו מידע על קליטה /עזיבה של עובדים וכן
מידע רלוונטי בתחום האישי של עובדים שראוי להביאם לידיעת

ההנהלה.

4.4    להלן רשימת אירועים העשויים להיחשב כחריגים: -
אירועים הנדסיים

-    תאונות עבודה וכשלים בטיחותיים.
-    תקלה טכנית משמעותית.

-    תאונת עבודה שבה נפצע או נהרג עובד.
-    אירועים שונים שיש להם השפעה משמעותית ומיידית על

תפקודן של יחידות החברה.
-    אירועים אחרים, שעפ"י שיקול דעתו של מנהל המחלקה

יש להביאם לידיעת מנהלי המפעלים ומנכ"ל קבוצת דור.
 

אירועים אישיים
-    פציעה חמורה או מוות של עובד (מחוץ לעבודתו בחברה).

-    גילוי עבירה פלילית.
-    מעצר עובד (עקב עבודתו בחברה או מסיבות אחרות).

-    אירועים בתחום אישי שעפ"י שיקול דעתו של הממונה על
העובד יש להביאם לידיעת מנמהלי המפעלים ומנכ"ל קבוצת

דור.

4.1    אירועים חריגים הנוגעים לענייני החברה או לעובדיה יובאו
מייד עם התרחשותם לידיעתם של מנהלי המפעלים ולחברי

ההנהלה הנוגעים – מנכ"ל קבוצת דור.
 

4.2    אירוע חריג יוגדר כאירוע מיוחד ובלתי צפוי בין אם
בנושאים הנדסיים וטכניים ובין אם בנושאים אישיים.

 
4.3    בכל מקרה בו קיים ספק למהותו של הארוע, יש לדווח

עליו למנהל הממונה ולבקש חוות דעתו לאופן הדיווח.

4.   דיווח אירועים חריגים
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נהלי דיווח בחברה
4.5    אופן הדיווח

4.5.1  הדיווח על אירועים חריגים יעשה ע"י מנהלי המחלקות
טלפונית ובכתב (פקס, מסירה אישית, דואר אלקטרוני וכו')

למנהלי המפעלים. הדיווח על האירוע יהיה מיידי.
 

4.5.2  הדיווח יכלול את מירב הפרטים המצויים בידי המדווח
לרבות פרטים אודות:

-מהות האירוע ונסיבותיו.  
-הגורמים והעובדים המעורבים.

-מועד קרות האירוע.
-המשמעויות הנובעות מהאירוע לפעילות החברה וכו'.

-הטיפול שניתן ע"י הגורמים המטפלים באירוע.
-מעורבות גורמי חוץ באירוע (משרד העבודה, ביטוח וכיו"ב).

 
4.5.3  הגורם המעביר את הדיווח יבקש הנחיות להמשך

הטיפול במקרה.
 

4.6 מנכ"ל קבוצת דור יעדכן את יושב ראש הדריקטוריון
בנושאים שיראו לו חשובים על פי שיקול דעתו.
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משמעת
בעבודה

1.1    משמעת בעבודה הינה היסוד לעבודתה התקינה של החברה.
 

1.2    על העובד למלא את תפקידו לפי הוראות הממונים עליו בנאמנות, ובמלוא כושר עבודתו.
על העובד לדייק לבוא לעבודה בשעה הקבועה, לא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך, ולא

להיעדר מן העבודה בלי הודעה לממונה עליו ובלי הסכמתו.
 

1.3    מחובתם של המנהלים והממונים לסייע להנהלת החברה בקיום המשמעת בעבודה וביצירת
יחסים הוגנים בינה לבין העובדים. החברה מצידה תסייע להגן על העובד מפני יחס בלתי צודק אליו

או מפני פגיעה בעובד בשעת מילוי תפקידו.

1.  כללי
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משמעת בעבודה

מטרת הנוהל להנחות על דרך הטיפול בענייני משמעת עובדי
החברה.

עובד החברה שעשה אחת מאלה יואשם בעבירת משמעת:
3.1    עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת עובדי חברה

אחרים.
 

3.2    לא קיים את המוטל עליו כעובד החברה על פי חוק, תקנה,
נוהל, נוהג, הוראה כללית או הוראה מיוחדת שניתנה לו כדין, או

התרשל בקיום המוטל עליו כאמור.
 

3.3    התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד חברה או
התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתה או בשמה הטוב של

החברה. 
 

3.4    התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר לכך.

4.1    מנהל או עובד בחברה, שיש לו יסוד להניח שנעברת עבירת
משמעת, רשאי להגיש קובלנה משמעתית כנגד מבצע העבירה.

 
4.2    מגיש הקובלנה יפנה למנהל מחלקת משאבי אנוש אשר

ינחה אותו לאופן הגשת הקובלנה.
 

4.3    הטיפול בקובלנה ייעשה כאמור בהוראות החוק והנחיות
הנהלת החברה, לגבי כל מקרה לגופו.

3.  עבירות משמעת

3.5 השיג את מינויו כעובד החברה במסירת ידיעה כוזבת, בהעלמת2.  המטרה
עובדה הנוגעת לעניין, או באמצעים פסולים אחרים.

 
3.6  הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

4.  הגשת קובלנה
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משמעת בעבודה

5.1    בידי הנהלת דור כימיקלים ורשויות החוק, סמכויות הענשה על עבירות משמעת. החברה מוסמכת
להחליט על אחד או אחדים מאמצעי משמעת אלה: 

5.1.1  התראה
5.1.2  נזיפה

5.1.3  העברה למשרה אחרת, בהגבלת זמן או ללא הגבלה.
5.1.4  פסילה, לאחר העברה כאמור לעיל, למילוי תפקידים מסוימים, במידה ולתקופה שיקבע.

5.1.5 זימון לשימוע והחלטת הנהלה לגבי המשך העסקתו בחברה.
5.1.5  פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים.

 
5.2    ראוי לציין, כי אין באמצעים דלעיל כדי למנוע מהחברה להתלונן על העובד בפני רשויות החוק.

5.  אמצעי משמעת
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שינויים אישיים – דיווח

לפרט תהליך הדיווח על שינויים בפרטיהם האישיים של עובדי
החברה.

1.1    לפרטיו האישיים של עובד החברה, חשיבות רבה בכל הנוגע
לניהול עבודתו, שכרו, זכויותיו וחובותיו של העובד.

 
1.2    קבלת הודעת השינוי בכתב מהעובד ואישורה ע"י מחלקת

משאבי אנוש, תהווה אסמכתא לכל פעולה בתיקו האישי של העובד
כמתחייב מהשינויים שחלו.

2.  המטרה

1.  כללי

3.2    כשינויים אישיים יחשבו: 
-    שינוי שם (פרטי, משפחה).

-    שינוי במצב משפחתי (רווק, נשוי, גרוש, אלמן וכו').
-    שינוי במספר הילדים.

-    שינוי מקום מגורים, כתובת מספר טלפון וכ'
-    שינוי בחשבון בבנק ו/או המוטבים בחשבון הבנק

ההודעה על שינויים אישיים תימסר בכתב.
 

3.3    להודעה בדבר השינויים האישיים, יש לצרף אסמכתאות
ותעודות המאשרות את השינוי עפ"י הצורך. 

 
3.4    מחלקת משאבי אנוש תבדוק את האסמכתאות ותעדכן את

פרטיו האישיים של העובד כנדרש. כמו כן, תעביר המחלקה הודעות
למערכת השכר וגורמים נוספים עפ"י העניין והצורך.

 
3.6    הודעת העובד על השינוי והאסמכתאות שהוגשו על ידו יתויקו

בתיק האישי של העובד.

3.1    עובד שחל שינוי כלשהו בפרטיו האישיים, יודיע על כך
למחלקת משאבי אנוש.

3.  שינויים אישיים – דיווח
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נוכחות בעבודה
1.  כללי

1.1    עובדי החברה יהיו נוכחים בעבודתם בשעות הפעילות
המפורטות ב"נוהל מס' 01-02-006 – שעות עבודה בחברה".

 
1.2    בנוהל זה מובאות ההוראות בדבר סידרי נוכחות בעבודה,

היעדרויות ואיחורים.

3.2 רישום נוכחות
3.2.1  בחברה מופעלת מערכת רישום נוכחות ממוחשבת

המופעלת ע"י טביעת אצבע בשער.
3.2.2  כל עובד חייב אישית להטביע את אצבעו לצורך רישום

הנוכחות בתחילת העבודה ובסיומה.
 

3.2.3  עובד היוצא לשם מילוי תפקידו באמצע שעות
העבודה, יעביר טביעת אצבע ביציאה, לאחר שקיבל אישור

ממנהל המחלקה.
 

3.2.4  עובד היוצא לשם מילוי תפקידו באמצע היום עד אחרי
השעה שנקבעה לסיום העבודה, יעביר טביעת אצבע בעת

יציאתו, לאחר שתיאם זאת עם הממונה עליו. 
 

3.2.5  עובד היוצא לשם מילוי תפקידו מחוץ למקום עבודתו
בנסיבות המחייבות היעדר ליום עבודה שלם אחד לפחות,
יתאם זאת עם הממונה הישיר עליו וידווח על כך, במסגרת

דו"ח הנוכחות.

2.  המטרה

מטרת הנוהל לקבוע כללים לטיפול ואישור היעדרויות ואיחורים
של עובדי החברה.

3.  השיטה

3.1    הסידורים להופעה לעבודה במועד
3.1.1  האחריות לדווח על הופעה לעבודה במועד חלה על

הממונים הישירים ומנהלי המחלקות.
 

3.1.2  מטעם הנהלת החברה אחראי מנהל משאבי אנוש לביצוע
הסידורים המתאימים שיבטיחו את הופעת העובדים לעבודה

במועד ושמירה נאותה על כללי נוכחותם במשך שעות העבודה.

3.1.3  מחלקת משאבי אנוש תוודא רישום נוכחות העובדים
המועסקים במסגרת החברה.
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נוכחות בעבודה

5.  היעדרות ללא רשות

4.3    קבע מנהל היחידה שסיבת היעדרו של העובד אינה מתקבלת
על הדעת, יודיע על כך לעובד והעובד לא יהיה זכאי לקבל משכורת

או פיצוי כל שהוא בעד הזמן שבו נעדר. 

3.2.6  עובד אשר יאחר לעבודה ולא יעביר טביעת אצבע מיד עם
בואו, אלא לאחר מכן תיחשב כשעת התחלת עבודתו השעה בה

חתם. לא חתם העובד כלל להתחלת העבודה באותו יום, 
 

ייחשב כאילו נעדר מהעבודה באותו יום, אלא אם כן קיבל אישור
לכך מהממונה הישיר.

 
3.3    רישום עבודה מחוץ למפעל

 עובד שכל עבודתו או מרביתה מבוצעות החל מתחילת יום
העבודה מחוץ למקום עבודתו הקבוע, רשאי מנהל המחלקה
הממונה באישור מח' כ"א לשחררו מחובת החתמת כרטיס.

במקרה זה יעדכן העובד את טופס הנוכחות שלו בסוף החודש.

4.  היעדרויות מהעבודה

4.1    נאלץ עובד להיעדר מעבודתו יום שלם אחד או יותר, יודיע על
כך לממונה עליו מראש. באם לא ייעשה זאת בשעות הבוקר של היום
הראשון להיעדרו, ימלא בחזרו לעבודה טופס בקשה לחופשה/הודעה

על היעדרות. את הטופס ימסור למנהל הממונה עליו.

5.1    עובד הנעדר ללא הודעה לתקופה העולה על 7 יום, ייחשב
כאילו התפטר מעבודתו בחברה.

 
5.2     בכל מקרה של עובד הנעדר מעבודתו, על הממונה הישיר

ליצור עמו קשר כדי לבדוק נסיבות היעדרותו
        עובד החוזר להתייצב לעבודה בתום 7 יימים להיעדרו ללא

הודעה כנ"ל, יופנה למנהל משאבי אנוש אשר יחליט על דרך הטיפול
בעניינו של העובד.

 
5.6    במקרים הנ"ל, מנועים מנהלי המחלקות מלטפל בחזרתו של

העובד לעבודה סדירה מבלי לתאם זאת עם מנהל משאבי אנוש
וקבלת אישורו.
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נוכחות בעבודה

7.  היעדרות בשל עניינים פרטיים דחופים 6.  היעדרות ללא רשות בחלק של יום (לרבות איחור)

6.1    במקרים בהם לא ביקש העובד אישור להיעדרות מהעבודה
ונאלץ להיעדר מהעבודה בחלק של יום בלבד (לרבות איחור) יודיע על

כך מיד לממונה הישיר עליו ויסביר את הסיבות להיעדרו.
 

6.2    נעדר עובד ללא רשות בחלק של יום (לרבות איחור), והממונה
הישיר עליו סבור שלא הייתה לו סיבה מספקת לכך, יביא את הדבר

לידיעת מנהל מחלקת משאבי אנוש. סבור מנהל מח' כ"א שלא
הייתה סיבה מספקת להיעדרות העובד, רשאי הוא להורות שינוכה

מחופשתו השנתית של העובד מספר השעות בהן נעדר. אם לא
נותרו לרשות העובד ימי חופשה, ינוכו שעות ההיעדרות משכרו. 

 
6.3    לצורכי סעיף זה, יש לראות כסיבה מספקת להיעדרות ללא

בקשת רשות מראש: טיפול רפואי, או מאורעות שאינם בשליטתו של
העובד. אי הזכאות למשכורת או ניכוי שעות היעדרות מהשכר אינה

מונעת נקיטת אמצעים משמעתיים נוספים כנגד העובד.

7.1    רוצה עובד לצאת את מקום עבודתו, במשך שעות העבודה,
בשל עניינים פרטיים דחופים, יבקש רשות לכך מאת הממונה עליו.
הוא הדין בעובד היודע מראש שלמחרת יצטרך לאחר לעבודה בשל

עניינים פרטיים דחופים.
 

7.2    איחורים שיוכרו ע"י החברה כאיחורים מסיבות כח עליון, לא
ינוכו מהשכר.
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שעות העבודה בחברה 

1.  כללי

1.1    הצורך לבקר באופן מרכזי את נוכחות העובדים, מחייב הן
את העובדים והן את מנהליהם למשמעת עצמית והקפדה על

ההוראות המתחייבות, בנוגע לשעות העבודה.
 

1.2    נוהל זה מפרט את הנחיות החברה לשעות העבודה
ומתבסס על הוראות העבודה שנקבעו ע"י הנהלת החברה

בנושא.

2.  המטרה

לקבוע את שעות העבודה בחברה.

3.  השיטה

3.1  שעות העבודה במשרדי החברה
3.1.1  היקף שעות העבודה למשרה מלאה לעובדי החברה יעמוד

על 42 שעות שבועיות.

3.1.2 להלן פרוט שעות העבודה:
 ימים א' - ד' - 16:30 - 07:30
 ימים ה' -      16:00 – 07:30

 
שעות העבודה דלעיל כוללת הפסקה של 30 דק' במהלך יום

העבודה.
 

3.1.3  ביום ו' - לא תקוים עבודה סדירה אלא אם כן נוצר צורך
שאושר ע"י מנהל המחלקה.

 
3.1.4  שעות העבודה דלעיל תהיינה אחידות בקיץ ובחורף.

 
3.1.5  לא תתקיים עבודה בערבי חג למעט לעובדים שיקבלו
על כך הודעה מהממונה הישיר. עובדי משמרות יעבדו על פי

סידור עבודה רגיל. 
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שעות העבודה בחברה 

3.2    הפעלת שעון גמיש
3.2.1  בחברה מופעל "שעון גמיש" המאפשר לעובדי המשרדים
להגיע לעבודה בין השעות 07:00 ל- 08:00. האשור לנצל את

הסדר "השעון הגמיש" מותנה בהסכמת הממונה הישיר של
העובד.

 
3.2.2  עובד שהחל עבודתו לאחר השעה 07:30 חייב להשלים

את מכסת השעות במהלך אותו יום.

4.1.1  כלל עובדי החברה נדרשים בטביעת אצבע לצורך רישום
כל כניסה ויציאה מהמפעל.

4.  רישום כניסה ויציאת עובדים 
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שעות נוספות
1.  כללי

11.1    לעתים נדרשים עובדי החברה להשלים עבודתם בשעות
עבודה נוספות.

 
1.2    ככלל, העבודה בשעות נוספות תהיה ביוזמתו ועפ"י

דרישתו של הממונה הישיר.

2.  המטרה
מטרת הנוהל לקבוע הנחיות להעסקה ותשלום לעובדים עבור

שעות נוספות.

3.  השיטה

3.1    אישור להעסקת עובדים בשעות נוספות
3.1.1  אישור להעסקת עובדים בשעות נוספות יינתן ע"י מנהלי

המחלקות בחברה.
  

3.1.2  ככלל, יוגבל היקף שעות עבודה נוספות לעובד שעובד 6
ימים בשבוע ל- 12 שעות נוספות בשבוע ולעובד שעובד 5 ימים

בשבוע ל-15 שעות נוספות בשבוע.

3.2    העסקת עובדים בשעות נוספות
3.2.1  עובד הנדרש ע"י הממונה עליו לעבוד שעות נוספות, חייב
לעשות זאת, אלא אם קיימות סיבות אישיות המתקבלות על דעת

הממונה המונעות מהעובד להיענות לפניית הממונה.
 

3.2.2  תשלום עבור עבודה בשעות נוספות יהיה עפ"י רישום
הנוכחות בכרטיס העובד (ראה "נוהל מס' 01-02-007 - נוכחות

בעבודה").
 

3.2.3  תשלום עבור שעות נוספות יאושר לעובד רק אחרי
שמילא את מיכסת שעות העבודה הרגילות שנקבעו למשרתו

באותו יום.
 

3.2.4  אם מטעמים של סדרי עבודה או מטעמים אחרים, עובד
מתחיל לעבוד אחרי השעה שנקבעה לתחילת העבודה או מקבל
רשות להיעדר בשעות העבודה לעניין שאינו קשור בעבודתו, יש

לקחת בחשבון רק את שעות העבודה בפועל.
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חוות דעת תקופתית

.1      לחוות דעתם של הממונים האישיים ומנהלי המחלקות על
תפקוד עובדיהם, חשיבות רבה, והיא מסייעת בקבלת החלטות

לגבי קידומם של העובדים, התאמת ציפיות, הדרכה וכיו"ב.
 

1.2    בשל השפעותיה של חוות הדעת על מעמדו של העובד
וקידומו, נקבעו כללים לאופן הכנתה והגשתה.

1.  כללי

2.  המטרה

לפרט הליכי הגשת חוות דעת תקופתית על העובדים בחברה.

3.  הגשת חוות דעת

3.1    חוות דעת תקופתית על העובד תוגש ע"י מנהלי המחלקות
ותשמש למטרות הבאות:

3.1.1  לקידומו בשכר או בתפקיד.
3.1.2  להכוונתו לתפקידים ולמקצועות אחרים.

3.1.2  לסיכום תקופתי של עבודתו בחברה.
3.1.4  להתאמת ציפיות החברה מהעובד והגדרת יעדים.
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חוות דעת תקופתית

3.2    חוות הדעת על העובד, תשקף את יכולתו ותרומתו לביצוע
התפקידים שהוטלו עליו, במהלך התקופה אליה מתייחסת חוות

הדעת. 
 

3.3    על מגישי חוות הדעת להתייחס לכלל ההיבטים הנוגעים
לתפקוד העובד ולא למקרים בודדים או מיוחדים - אלא אם הם

מבטאים גישה או התייחסות כללית של העובד לתפקידו.
 

3.4    בחוות הדעת יש לתת הדגש מיוחד לתחומים ותפקודים
המאפיינים את תפקידו של העובד, לדוגמא:-

-   כישוריו של העובד והכשרתו לביצוע מטלותיו.
-   משמעת בעבודה.

-   נכונותו של העובד והזדהותו עם התפקיד אותו הוא מבצע.
-   תפישתו ויכולתו ללמוד ולרכוש מיומנויות חדשות.

-   מוטיבציה.
-   יחסי אנוש וסיוע לזולת.

-   היבטים אחרים הנוגעים לעבודתו ולתפקודו היומיומי.

4.  שמירת סודיות

3.5    שיחת משוב
3.5.1  מנהל המחלקה יזמן את העובד לשיחת משוב, שבמהלכה

יציג בפניו את חוות הדעת על מנת לקבל התייחסותו.
 

3.5.2  הממונה ידון עם העובד על אופן תפקודו ויסביר עפ"י
הצורך, כיצד ומה צריך העובד לעשות ביחס ליעדים שנקבעו

להשגיו בעתיד.
 

3.5.3  הממונה ירשום את התייחסויותיו והערות העובד, בגיליון
המשוב.

חוות הדעת תתויק במעטפה סגורה וחתומה בתיקו האישי של
העובד.
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2.  המטרה

1.1    תאונות עבודה לעובדי החברה יטופלו
ע"פ הוראות חוק הביטוח הלאומי 

 
 

תאונות עבודה

כללי .1

מטרת הנוהל להנחות עובדי החברה בהליכי
הטיפול והדיווח במקרה של תאונת עבודה.
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תאונות עבודה
3.  תאונת עבודה - הנחיות טיפול ודיווח

3.1    עובד שנפגע בתאונת עבודה יודיע על כך מיד לממונה
הישיר, לממונה הבטיחות בחברה ולמחלקת משאבי אנוש כדי
שתבוצענה כל הפעולות המנהליות הדרושות להבטחת זכויותיו

החוקיות.
 

3.2    זכויותיו של העובד לדמי פגיעה יהיו בהתאם לחוק הביטוח
הלאומי.

 
3.3    עובד שנפגע בתאונת עבודה תשלם לו החברה דמי פגיעה
וזאת עד 3 חודשים מיום הפגיעה. מעבר לתקופה זו יפנה העובד

למוסד לביטוח לאומי לצורך תביעה לנכות.
 

לצורך ביצוע הוראה זו, יחתום העובד על טופס מתאים בו
הוא מורה למוסד לביטוח לאומי להעביר את הכספים

המגיעים בעבור הפגיעה לידי החברה.

3.4 ימי היעדרות בעקבות תאונת עבודה, שבעדם זכאי העובד
הנפגע לדמי פגיעה מהמוסד, יראו כתקופת עבודה שמתמלאים

בה יחסי עובד מעביד לכל דבר ועניין.
 

3.5 נעדר עובד מהעבודה וסיבת ההיעדרות קשורה בפגיעה של
צד שלישי בעובד (היעדרות עקב תאונת דרכים), יודיע העובד מיד

בכתב על כך; 
 

3.6 העובד לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אלו של
החברה או למנוע בעד מימושן.

 
3.8 עובד הנעדר מהעבודה עקב תאונת עבודה, חייב להגיש

למחלקת משאבי אנוש תעודות רפואיות להצדקת היעדרו כעובד
הנעדר עקב מחלה (ראה נוהל מס' 01-02-010).
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חופשת מחלה
1.  כללי

1.1    עובד החברה זכאי לתשלום בגין חופשת מחלה עפ"י חוק ו/או
עפ"י הסכם העסקה אישי.

 
1.2    לא ניתן לצבור יותר מ-90 ימי מחלה.

 
1.3    נוהל זה קובע אופן הדיווח במקרים של יציאה לחופשת

מחלה במסגרת זכאותו של העובד.

2.  המטרה

מטרת הנוהל לקבוע הנחיות לדווח והמצאת אישורים בגין היעדרות
מהעבודה מחמת מחלה.

3.  דיווח על היעדרות מחמת מחלה

3.1    עובד הנעדר מעבודתו לרגל מחלה חייב להודיע מיד לממונה
הישיר שלו, על דבר מחלתו.

העובד ימציא תעודת מחלה מאת רופא קופת חולים מוכרת, שתציין
את התקופה בה לא היה מסוגל לעבוד. 

3.2    ימי מחלה בזמן החופשה השנתית נזקפים על חשבון חופשת
המחלה בתנאי שהרופא אישר בתעודה את המחלה, את המשכה

ואת אי יכולתו של העובד לעבוד.
 

3.3    עובד חייב להמציא תעודת מחלה על תקופת העדרותו. 
 

3.4    עובדים זכאים לזקוף (מתוך המכסה השנתית) ימי העדרות
בשל מחלת בן משפחה על פי הוראות חוקי העבודה כדלקמן:

-    8 ימים לשנה בשל מחלת ילד עד גיל 16,בתנאי שבן הזוג עובד
ולא נעדר  מעבודתו.

-    12 ימים לשנה בשל מחלת ילד עד גיל 16,לחד הורי או גרוש/ה
שהילד נמצא בחזקתו/ה.

-    6 ימים לשנה בשל מחלת בן זוג והורה מעל גיל 65 שחלו והפכו
להיות תלויים לחלוטין בעזרת העובד לביצוע פעולות יום יומיות

כמוגדר בחוק.
 

3.5 היעדרות שאינה באה במניין ימי המחלה: תאונת עבודה.
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יציאה לחופשה שנתית
ותשלום דמי הבראה

1.  כללי
1.1    הזכות לחופשה מוקנית לעובדי החברה מכוח החוק והסכמי העבודה

בחברה.
 

1.2    ההוראות הנ"ל מפרטות אופן קביעת מכסות ימי חופשה חובות
וזכויות בקשר לחופשה שנתית והבראה לעובדי דור כימיקלים.

2.  המטרה
מטרת הנוהל לפרט סדרי היציאה לחופשה של עובדי החברה.

3.  יציאה לחופשה שנתית

3.1    כל עובד חייב לנצל את ימי החופשה השנתית המגיעים לו, אלא אם
קיבל היתר לצבירת ימי החופשה השנתית.

 
3.2    עובד החברה יחויב לשהות מחוץ לעבודתו לפחות 7 ימים רצופים מדי

שנה. 
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6.1    יציאתם לחופשה של עובדי החברה תקבע בהתחשבות
בסדרי העבודה ועפ"י תכנון מוקדם. מועד היציאה לחופשה יקבע

עפ"י בקשת העובד ובאישור הממונים עליו.
 

6.2    ממונה ידאג לתכנון החופשה השנתית של העובדים
במחלקתו במגמה שהוצאה לחופשה לא תפגע במהלך העבודה

התקין.
 

6.3    בעריכת תכנית היציאה לחופשה, מוסמך מנהל מחלקה
לפסוק במקרים של בקשות ליציאה במועד אחר, לאור צרכי
העבודה ובהתחשב במטרות היציאה לחופשה של העובדים.

4.  מכסת ימי החופשה

4.1    עובד זכאי למכסה של חופשה שנתית בהתחשב בוותק
עבודתו בחברה.

 
4.2    עובדים הזכאים על פי חוק או הסכם עבודה החל לגביהם,

לימי חופשה מעל מכסת ימי החופשה השנתית, יחולו לגביהם
הוראות אותו חיקוק או הסכם העבודה. 

5.1.4 הימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד מחמת תאונה או
מחלה על פי תעודת רופא מאושרות בהתאם להוראות הסכם

זה.
 

5.1.5 ימי אבל, שמטעמי דת או נוהג אין העובד עובד בהם.

6.  סדרי יציאה לחופשה שנתית

5.  חישוב ימי חופשה שנתית
5.1    בחישוב ימי החופשה השנתית לא יובאו במניין ימים אלה:

5.1.1  הימים בהם שירת העובד בשירות מילואים.
5.1.2  ימי החג שאין עובדים בהם אם על פי חוק או על פי הסכם

או נוהג.
5.1.3  ימי חופשת לידה.
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6.4 לא הודיע עובד בכתב על המועדים המשוערים של יציאתו
לחופשה, יקבע מנהל המחלקה לעובד מועד ליציאתו לחופשה

המינימלית הנדרשת כחוק ובהתאם למכסת ימי החופשה
המגיעים לו.

 
6.5 בעת עריכת תכנית היציאה לחופשה, רשאי מנהל המחלקה

להורות לעובדים, הקשורים זה בזה בביצוע עבודתם, לצאת
לחופשה במועד אחד. ככלל, יעשה מנהל המחלקה למילוי

בקשת העובדים ובלבד שלא תפריע היציאה לחופשה לסדרי
העבודה ומשימות המחלקה. 

 
6.6 נבצר מעובד לצאת לחופשה במועד שקבע לו מנהל היחידה
בהתאם להוראות אלה, מסיבה שלא היתה לו שליטה עליה, כגון

מחלה, אבל או שירות במילואים, יקבע מנהל המחלקה מועד
אחר לצאתו לחופשה באותה שנה.

7.1    עובדי החברה זכאים לתשלום דמי הבראה על-פי החוק
והסכמי העבודה בחברה.

 
7.2    התשלום עבור ימי הבראה יעשה במסגרת תשלומי השכר

במשכורת חודש יולי.

7.  הבראה
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ססס

בחתימתי שלהלן הנני מאשר כי קראתי והבנתי את כל האמור בנוהל זה והנני מתכוון לפעול עלפי ההנחיות
המתוארות.

אישור והסכמת העובד:

אישור והסכמה

__________________           __________________           ___________________________          ____________________  

תאריך חתימה ת.ז  שם מלא

דור כימיקלים בע”מ   ת.ד. 10036, מפרץ חיפה 26110   טל. 04-8465000   פקס. 04-8415194
www.dor-group.com
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