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לקוחותינו ,בעלי המניות שלנו ,שותפינו והקולגות שלנו מצפים
וראויים לקבל את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהלות
עסקית מאיתנו .אנו מרוויחים ומשמרים את אמונם באמצעות
האיכות והיושרה של החלטותינו ופעולותינו היום-יומיות.
הקוד האתי שלנו מגדיר את הסטנדרטים וההתנהגויות
המצופים מכולנו כעובדי  .BAE Systemsהוא תומך בנו בקבלת
החלטות ומגדיר את הדרכים בהן אנו יכולים לחפש עזרה
והנחיה במידה ואיננו בטוחים מהו הדבר הנכון לעשות בכל
סיטואציה.
העקרונות בקוד האתי הנם מהותיים לאופן בו אנו עושים
עסקים .אנו מעדכנים באופן קבוע את התוכן על מנת לוודא
שעקרונות אלו מתאימים לטרנדים חדשים המשפיעים על
התחום העסקי שלנו ועל דרכי העבודה שלנו.
על כולנו חלה האחריות להבין את הקוד האתי שלנו ,לעמוד
בהנחיותיו וליצור סביבה בה נוכל להשמיע קולנו בביטחון
במידה ועולות לנו שאלות או חששות.
בכך ,נמשיך להרוויח את אמונם של הלקוחות שלנו ולבנות
חברה שכולנו גאים להיות חלק ממנה.

הקוד האתי שלנו מגדיר את הסטנדרטים וההתנהגויות
המצופים מכולנו כעובדי ”.BAE Systems
צ'ארלס וודברן
מנכ"ל
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הקוד האתי שלנו
עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות
נמצאת בלב הדרך בה אנו עושים עסקים.
הקוד האתי שלנו מציג את הסטנדרטים
וההתנהגויות המצופים מכל אחד מאיתנו .הוא
מנחה אותנו בהתנהגות אחראית ואתית בכל דבר
אותו אנו עושים.
כעובדי  ,BAE Systemsכל אחד מאיתנו אחראי להבין ולפעול
בהתאם לקוד ,יחד עם ההתחייבויות ,החוקים והתקנות
הנוגעות לפעילויות העסקיות שלנו ,כמו גם מדיניות מקום
העבודה והתהליכים המתייחסים אליה.
בתוך הקוד ,תוכלו למצוא דוגמאות לסיטואציות בהן אתם
עלולים למצוא עצמכם במהלך עבודתכם היום-יומית ,ועצות
לגבי היכן ניתן למצוא מידע ותמיכה אם אי פעם לא תהיו
בטוחים מה לעשות.
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על מי חל הקוד האתי שלנו?
כל העובדים ,כולל חברי מועצת המנהלים,
מחויבים לפעול בהתאם לקוד האתי שלנו.
כל אחד מאיתנו ,בכל מקום בו הוא עובד,
מחויב לנהוג בהתאם לסטנדרטים המוגדרים
בקוד בעת התנהלות מול קולגות ,שותפים
עסקיים ,לקוחות ,ספקים ,קבלנים ,מתחרים,
וכל בעל-עניין אחר.
יוזמות משותפות הנשלטות בידי
 BAE Systemsנדרשות לעמוד בסטנדרטים
התואמים באופן נרחב לקוד זה .יוזמות
משותפות שאינן נשלטות על ידי
 BAE Systemsמעודדות לאמץ סטנדרטים
התואמים באופן נרחב לקוד זה.

מה קורה אם אינני עומד בכללי
ההתנהגות?
הסטנדרטים המפורטים בתחילתו של כל חלק
בקוד תומכים במדיניות החברה הרלוונטית,
אשר מוטמעת במסגרת התפעולית שלנו.
אי-עמידה בקוד ,כמוה כאי-עמידה בנהלים
ובתהליכים ,בערכים ובהתנהגויות של
 ,BAE Systemsועלולים להוביל לצעדים
משמעתיים ,אשר עשויים לכלול פיטורין ללא
התראה.

אנו מעודדים את השותפים העסקיים שלנו,
קבלנים וספקים לאמץ סטנדרטים דומים
או זהים של התנהלות אתית עסקית כפי
שמוצגים ב"-עקרונות הספקים שלנו –
הנחיה לעסקים אחראיים".
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התחייבויות בהתאם
לקוד האתי שלנו
הקוד מגדיר את ההתחייבויות של
החברה ,את האחריות האישית של
כולנו כעובדים ,ואת תחומי האחריות
הנוספים של מנהלים ומפקחים.

מחויבויות החברה

אחריות העובד

החברה מתחייבת לתמוך בעובדיה על ידי:

החברה מצפה מכולנו לקחת אחריות ולעשות
את הדבר הנכון:

– מתן סדרה ברורה של נהלים ,סטנדרטים
והתנהגויות המגדירות את הציפיות בכל
המדינות בהן אנו פועלים.
– כיבוד זכויות האדם והפרטיות של העובדים
שלנו במקום העבודה.
– מתן הכשרה מתאימה ,הנחיה ומידע מתאימים
לכל העובדים.
– יצירת סביבת עבודה מכלילה ,חיובית ,תומכת
ופתוחה בה העובדים מרגישים שהם יכולים
להשמיע קולם ולדווח על נושאים וחששות ללא
פחד מפני נקמה.
– מתן גישה לקו סיוע בנושאי אתיקה ולצוות של
קציני אתיקה.
– הקשבה ותגובה לנושאים וחששות בזמן סביר.
– חוסר סובלנות כלפי נקמה או אפליה כנגד אלו
שהשמיעו קולם בנוגע לחששותיהם.
– עידוד ספקים ,קבלנים ויתר השותפים
העסקיים שלנו לאמץ סטנדרטים דומים של
התנהלות אתית.
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לדעת מה לעשות
– הכירו את הקוד הזה ודעו היכן למצוא מידע
ותמיכה.
– הבינו את המדיניות והתהליכים של החברה,
ואת האחריות שלנו בקשר אליהם.
– בצעו אך ורק פעילויות שהנן אתיות ,חוקיות,
ועומדות בסטנדרטים ובציפיות של הקוד.

התנהגות אחראית
– היו מחויבים לנהוג כלפי אחרים במקצועיות
ובכבוד – נהלו יחסים עסקיים באופן פתוח ,כן
ושקוף.
– עמדו בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ,כולל
רוחם וכוונתם.
– הגיבו לכל סימן אזהרה המופיע בעבודתכם
ובעבודתם של אחרים.
– חפשו הנחיה אם אינכם בטוחים מה לעשות ,או
אם ראיתם או שמעתם משהו שמרגיש לא נכון.
– השמיעו קולכם היכן שיש לכם חשש או שאתם
חושבים שעלולה להיות בעיה.
– תמכו בקולגות שלכם בעשיית הדבר הנכון.
– נקטו בצעדים אקטיביים להבנת דרישות
ההכשרה ,כולל השלמת הכשרות חובה.
– לעולם אל תנקמו בקולגה שהשמיע קולו עם
דאגה.

תחומי אחריות נוספים של מנהלים או
מפקחים
דוגמה אישית

– פעלו ביושרה ,הציגו את רמת הסטנדרטים
הגבוהה המצופה.
– הראו בבירור שעשיית הדבר הנכון חשובה לכם.
– צרו סביבת עבודה חיובית וכוללת ,בה כולם
יכולים לתת את המיטב שלהם.
– אמצו תרבות בה הצוות שלכם מרגיש בנוח
להעלות חששות ולבקש הנחיה.

אחריות אישית
– תמכו בצוות שלכם בביצוע החלטות אתיות.
– תמכו בצוות שלכם בעמידה בכל החוקים
והתקנות הרלוונטיים.
– קחו אחריות אישית וצוותית במידה ולא תעמדו
בחוקי הקוד ,במדיניות החברה ,או בכל חוק
רלוונטי.
– פעלו במהירות כאשר חבר צוות מעלה חשש.
– פעלו להגן על חברי הצוות מפני נקמה במידה
וישמיעו קולם.
– בקשו הנחיה אם אינכם יודעים כיצד לנהוג או
להגיב לנושא או לחשש שמועלה בפניכם.
– תמכו בצוות שלכם בהבנת דרישות ההכשרה
ובהשלמת הכשרות חובה בזמן.
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התחייבויות בהתאם
לקוד האתי שלנו
המשך

מה לגבי חוקים שונים במדינות שונות?
 BAE Systemsפועלת במספר רב של מדינות
ואנו מחויבים לעמוד בכל החוקים והתקנות
במדינות בהן אנו פועלים .הקוד שלנו תקף
בכל מקום בו אנו פועלים ונתמך על ידי
מדיניות ,תהליכים ונהלים ברמת קבוצה
וברמה העסקית ,אשר עלולים להשתנות על
מנת להתחשב בדרישות ובחקיקה מקומית.

השמיעו קולכם
אנו מעודדים אתכם לפנות לקבלת הנחיה או
להעלות את חששותיכם בנושאים של התנהלות
עסקית .עליכם להשמיע קולכם בכל עת:
– אם יש לכם שאלות לגבי סיטואציה מסוימת,
או שהנכם זקוקים להנחיה.
– אם אתם רוצים לדווח על משהו שלדעתכם אינו
תואם את הסטנדרטים שלנו או את החוק.
– אם אתם חושבים שיש נושא שדווח עליו ואינו
מקבל טיפול ראוי.

פעמים רבות ניתן לפתור בעיה על ידי שיחה
עם האדם המדובר .המנהל שלכם ,המפקח,
משאבי אנוש או המחלקה המשפטית יכולים
גם הם לסייע במציאת הדרך הנכונה להעלות
או להתייחס לנושא .באם עדיין יש לכם בעיה,
או שאינכם חשים בנוח לשוחח עם אף אחד
מקומי ,אתם יכולים ליצור קשר עם קצין
אתיקה או עם קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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חשוב לדווח על כל חשש ,אפילו אם אינכם
בטוחים לחלוטין שישנה בעיה ,בהקדם
האפשרי .אם יש לכם נושא ממשי או חשש,
חשוב להעלות זאת .השמעת קולכם יכולה
להוביל למגוון תוצאות ,כולל שינוי בניהול,
נהלים והדרכה.
בחלק מהמדינות בהן החברה פועלת ישנם
חוקים נוספים המתייחסים להגנה משפטית
לעובדים המתריעים על נושאים מסוימים או
הזכות לדווח על נושאים מוגדרים לממשלות
או לעיתונות .אנו מכבדים ומכירים בכל
הזכויות הללו.
כאשר אתם יוצרים קשר עם קו הסיוע בנושאי
אתיקה ,שיחתם תיענה בידי חבר צוות מוסמך
מחברה חיצונית ,בלתי-תלויה ,המתמחה
בניהול מערכות דיווח טלפוניות חשאיות.
שיחות לקו הסיוע לנושאי אתיקה נענות
בשפה האנגלית ,יחד עם זאת ישנה גישה
למתורגמנים מוסמכים .ייתכן שתצטרכו
להמתין מעט עד שמתורגמן יעלה על הקו,
וייתכן שיצטרכו להתקשר אליכם בחזרה על
מנת לשוחח על הנושא או החשש שברצונכם
להעלות.

קצין האתיקה ידון בחששותיכם עם בעלי
עניין כנדרש על מנת לפתור את הנושא באופן
היעיל והאפקטיבי ביותר ,ופרטיכם ייוודעו אך
ורק לאלו המעורבים בחקירה ובטיפול בנושא
או בחשש שלכם .תעודכנו בנוגע לשיחתכם
ותקבלו משוב טרם סגירת הנושא ,אם כי
ייתכן ולא תקבלו את כל הפרטים עקב שיקולי
סודיות.

לא נסבול נקמה
נקמה לא תתקבל .נקמה יכולה לכלול פיטורי
עובד ,הורדה בדרגה ,השעיה ,הפחדה,
הטרדה ,הדרה ,מניעת הכשרה ,או מתן הערכת
ביצועים נמוכה.

אם ברצונכם לדווח באופן אנונימי ,ניתן
לעשות זאת על ידי שימוש באפשרות דיווח
טלפוני או באתר .במידה ותבחרו בגישה זו,
אנא ספקו פירוט רב ככל הניתן .ניתן לבדוק
את סטטוס הדיווח באופן אנונימי באמצעות
קו התמיכה לנושאי אתיקה ,על ידי שימוש
במספר המעקב שניתן לכם .בדיקה באופן זה
מאפשרת לצוות החוקר לבקש מידע נוסף,
ולהגיב לכל שאלה שעלולה לעלות לכם.
אינכם חייבים להיות מועסקים על ידי
חברת  BAE Systemsעל מנת ליצור קשר
עם קו הסיוע לנושאי אתיקה .אנו מעודדים
כל אדם שיש לו בעיה או חשש הקשורים
ל BAE Systems-להעלות אותם בהקדם
האפשרי.

תצטרכו לומר להם ששיחתכם מתייחסת
ל .BAE Systems-פרטים כתובים אודות
שיחתכם ידווחו לקצין האתיקה בעסק
שלכם ב BAE Systems-ותקבלו מספר מעקב.
שיחתכם לא תוקלט .קצין האתיקה יצור עמכם
קשר ישירות על מנת לנהל עמכם שיחה סודית
ולהבין את חששותיכם באופן מלא.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

המודל שלנו לקבלת
החלטות אחראיות
הקוד אינו יכול לכסות כל מצב בו אנו עלולים
למצוא את עצמנו .כאשר אנו עומדים בפני
סיטואציה ,המודל לקבלת החלטות האחראיות
שלנו יכול לסייע לנו.

לאחר שעבדת בהתאם למודל לקבלת החלטות האחראיות ,עליך להשמיע קולך אם אתה:
– עדיין לא בטוח כיצד לנהוג בסיטואציה מסוימת ,יש לך שאלה ,או שאתה זקוק לעצה ורוצה לספר
לנו על סיטואציות בהן אתה חושב שייתכן שלא עמדו בסטנדרטים שלנו או בחוק.
– חושב שיש נושא או חשש אשר דווחו ואינם זוכים לטיפול ראוי.

המודל שלנו לקבלת החלטות אחראיות

10

איסוף העובדות

הבנת החוקים

שקילת המצב

התייעצות עם אחרים

האם יש בידי את כל המידע הרלוונטי?
– האם עשיתי הפרדה בין הנחות לבין עובדות?
– איזה מידע נוסף ייתכן שאצטרך ,והיכן אוכל
למצוא אותו?

מהם החוקים והתקנות הרלוונטיים?
– מה כתוב בקוד האתי ובנהלים שלנו?
– מהם הסטנדרטים והנהלים בתעשייה?

חשוב על אחריות ,כנות ,יושרה ,פתיחות וכבוד.
– כיצד הסיטואציה משפיעה על אחרים ,וכיצד
היא עלולה להיתפס?
– האם הייתי מרגיש בנוח להסביר את החלטתי
לקולגות שלי ,למשפחתי ולחבריי?
– איך הייתי מרגיש אם זה היה מופיע בעיתון?
– האם הדבר ישפיע באופן שלילי עלי ,על
הקולגות שלי או על החברה?
– האם זה נותן דוגמה טובה?
– שאל את עצמך :האם אני עושה את הדבר
הנכון?

דבר עם המנהל או המפקח שלך.
– התייעץ עם מחלקת משאבי אנוש או עם
המחלקה המשפטית.
– שוחח עם קצין אתיקה ,התקשר או שלח דוא”ל
לקו הסיוע בנושאי אתיקה ,או דווח על הנושא
באמצעות אתר קו הסיוע בנושאי אתיקה.

11

הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

כבוד
במקום
העבודה
יצירת סביבת עבודה מכלילה ותומכת היא
חיונית להצלחת החברה ,עמידה בהתחייבויות
שלנו כלפי לקוחותינו ,ווידוא שכולם יכולים
לתפקד באופן מיטבי.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

ההתנהגות
והסטנדרטים שלנו
 BAE Systemsמעריכה כוח עבודה מגוון .כולנו אחראים על יצירת מקום
עבודה מגוון ומכליל ,בו עובדים מתייחסים זה לזה באופן מקצועי ומכובד.
כחברה גדולה ,גלובלית ,המחברת אנשים ממגוון רחב של רקעים ,מקורות,
חוויות ותרבויות ,חשוב במיוחד שכולנו נכבד ונעריך זה את זה.

מדיניות והנחיה נוספת
מדיניות שימוש נאות
בטכנולוגיית מידע ()IT
מדיניות אנשים

אנו
– נתייחס זה לזה באדיבות,
בכבוד ובהערכה.
– נקשיב זה לזה ,נעודד ,נכבד
ונעריך דעות – גם כאשר
הן שונות משלנו – על מנת
ליצור סביבת עבודה בה
כולנו חשים שאנו יכולים
להשמיע קולנו.
– נבסס החלטות על סמך
ערכן ,ולא על סמך גזע ,מין,
גיל ,נטייה מינית ,שינוי
מגדר או זהות ,מצב אישי,
הריון והורות ,נכות ,דת או
אמונה ,או כל מאפיין אחר,
על מנת לוודא שבחברה
נמצאים האנשים הטובים
ביותר לתפקיד ,ושהיא
מייצרת צוותים בתפקוד
גבוה.

– נזהה נטיות או דעות
קדומות אישיות ונפעל
באופן אקטיבי להפרדתן
מתהליך קבלת ההחלטות או
הפעולות שלנו.
– לא נקבל הטרדה בשום
צורה ,כולל מילולית,
בלתי-מילולית ,פיזית או
באופן מקוון .התנהגות
פוגענית ,מעליבה ,משפילה
או מפחידה לעולם אינה
מקובלת .על כולנו חלה
האחריות לא לנהוג כך,
ובכל מקום אפשרי ,למנוע
התנהגות כזו באחרים.

– נכיר בכך שסטנדרטים אלו
מצופים מאיתנו בכל עת,
בתוך ומחוץ למקום העבודה,
בין אם בעבודה באתר,
בחצר הלקוח ,באופן מקוון,
בעבודה מן הבית ובכל
מקום אחר .זה כולל אירועים
חברתיים של החברה ובעת
אינטראקציה עם קולגות
מהעבודה או עם צד-שלישי
הקשור לעבודה.
– ננהל את הנוכחות המקוונת
שלנו בהתאם לסטנדרטים
המצופים של התנהלות
במקום העבודה ובהתאם
לכל מדיניות חברה
רלוונטית.
– נשמיע קולנו אם אנו
מבחינים בהתנהגות שאינה
הולמת או שאינה מקובלת.

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

על כולנו להיות מודעים לתחומי האחריות
שלנו ולהבין מה עלינו לעשות .הקוד שלנו
מספק לנו הנחיה לסיטואציות בהן אנו
עלולים להיתקל בכל מקום בו נהיה ובכל
תפקיד אותו נמלא.

תחומי
האחריות שלנו
במקום העבודה
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

בטיחות ,בריאות
ורווחה
על כולנו חלה אחריות אישית וקולקטיבית ליצור
ולשמר סביבת עבודה בטוחה.

בריאות ורווחה

אנו
– נכיר ונעמוד בכל חוקי
הבטיחות ונהלי הביטחון
הרלוונטיים ובכל הדרישות
המקומיות ,כדרישת
מינימום.
– נבין את הסיכונים והסכנות
במקום העבודה שלנו
ובסביבת הפעילות היום-
יומית שלנו.

– נזהה חששות בטיחותיות
ושיפורים ונדווח על כל נושא
באופן מיידי.
– ניקח אחריות על הבטיחות
האישית שלנו ועל בטיחותם
של הסובבים אותנו ,של
העבודה אותה אנו מבצעים,
ושל האזור בו אנו עובדים.
– נדאג לבריאותנו המנטלית
והפיזית.

– לעולם לא ננהל עסקים,
ננהג ,או נפעיל מכונות תחת
השפעתם של אלכוהול או
סמים בלתי-חוקיים.
– נפעל באופן מיידי במידה
ומישהו מסכן את עצמו או
אחרים.

אנו מעודדים את העובדים לטפל בעצמם
הן מנטלית והן פיזית על מנת להיות
במיטבם בעבודה ובבית .אנו נקדם
ונתמוך בבריאות ורווחה בכל אתרי החברה
באמצעות מגוון תוכניות .כאשר נושאים
שונים משפיעים על רווחתנו ,עלינו לחפש
סיוע דרך אחד מן הערוצים הזמינים.

מדיניות והנחיה נוספת
מדיניות בריאות ובטיחות
מדיניות אבטחה

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

דיווח שעות ,עלויות,
חומרים ומידע כלכלי
חלה עלינו האחריות לתעד דיווחי שעות ,חיובי עבודה ,חומרים ,עלויות וכל
היבט אחר של עסקי החברה באופן מדויק.
תיעוד ודיווח ישר ,מדויק ואובייקטיבי של מידע ,בין אם פיננסי או שאינו פיננסי ,הוא חיוני
לניהול החברה ,לאמינותה ולמוניטין שלה .החיוב המדויק של עבודה ,חומרים ועלויות אחרות
הכרחי גם על מנת לשמר את היושרה של תהליכי חיוב הלקוחות שלנו ,הערכת עלויות ,ודיווחים
פיננסיים ,ועל מנת לאפשר תשלום נכון של מיסים.
כשל בתיעוד מידע פיננסי וחיובי עבודה באופן מדויק עלולים לפגוע באמינות החברה
ובמוניטין שלה ,ועלולים באופן פוטנציאלי לחשוף את הפרט להשלכות חמורות.

אנו
– נתעד כל עסקה ,הוצאה,
חיובי עבודה ,שעות עבודה
וכל היבט אחר של עסקי
החברה באופן מדויק ,בזמן
הראוי ,ובהתאם לנהלי
החברה העוסקים בהנהלת
חשבונות ,הוצאות ושמירת
תיעוד.

– נהיה ערניים לכל ההוצאות
במהלך עבודתנו; נוודא
כי הן סבירות ותואמות
למדיניות החברה ושניתן
יהיה להצדיקן כהוצאות
הכרחיות.
– נוודא כי מידע פיננסי תמיד
משקף באופן מדויק את
העסקה שבוצעה ואינו נועד
לחמוק מתשלום נכון של
מיסים.

– נבקש אישור ,כאשר נדרש,
עבור מתנה או אירוח .נדווח
באופן מדויק ושקוף על כל
מתנה ואירוח ,נוודא שהם
מתועדים במרשם המתנות
והאירוח הרלוונטי.

דוגמאות לתיעוד בלתי-תקין של
שעות ,עלויות וחומרים
– הערכת-חסר של עלויות בחוזה מתוך כוונה
לחייב עלויות נוספות לאחר תחילת החוזה.
– רישום שעות עבודה שלא בוצעו – הסכמה
לשלם לספק בעבור חשבוניות שאינן
משקפות באופן מדויק את הערך או
את טיבם של המוצרים שסופקו או של
השירותים שבוצעו.
– חיוב סכום שגוי בעבור חומרים בחשבונית
– תביעת הוצאות אישיות שאינן תואמות
את מדיניות החברה.
– תיעוד הוצאות עסקיות ועסקאות באופן
שאינו מדויק או באיחור.
– רישום זמן בעבור חוזה הלקוח הלא-נכון,
או בקשה מאחרים לעשות זאת.

מדיניות והנחיה נוספת
	מדיניות יצירת ,שימור והסדרת
מסמכים
מדיניות פיננסים
מדיניות מניעת הונאה
מדיניות מתנות ואירוח
מדיניות הוצאות מקומיות
מדיניות רכש

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

בטיחות ואיכות מוצר
אנו אחראים לוודא שהמוצרים אותם אנו מספקים
תואמים לתכנונם וגם עומדים ברמת הבטיחות
והאיכות המוסכמים עם הלקוח .אנו עושים זאת
באמצעות עמידה במדיניות ותהליכי בטיחות ואיכות
המוצר שלנו.

שימוש ברכוש החברה
מדיניות והנחיה נוספת

מוצר הוא כל טובין או שירותים ,לרבות קניין רוחני ,אשר פותח או
נסחר בידי  .BAE Systemsזה יכול להיות פיזי ,כגון פלטפורמה או
תת-מערכת ,לא-פיזי ,כגון תוכנה או רישיון תכן ,או שירות ,כגון
תחזוקה או תמיכה.

מדיניות הנדסה
	מדיניות בטיחות מוצר
מדיניות איכות

המדיניות והנהלים שלנו תקפים במהלך כל מחזור החיים של
המוצר ,ועלולים להתמשך מעבר לסיום הרשמי של הפרויקט.

אנו
– נוודא שכל הסטנדרטים
הנדרשים לאיכות מובנים,
מתוקשרים ומיושמים בכל
התהליכים על מנת לוודא
שהמוצרים שלנו תואמים
לדרישות התפעול והבטיחות
שלהם ,כמוסכם עם לקוחותינו.
– נעקוב אחר התהליך המיועד
עבור המשימה ,ולא נרחק מן
התהליך ללא אישור מתאים.

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

– תמיד נשמיע קול באופן
מיידי ונעלה כל חשש בנוגע
לבטיחות ואיכות מוצר ,או
בנוגע ליישום המדיניות
והתהליכים.

על כולנו חלה האחריות לשמור על כל רכוש
וציוד החברה שברשותנו מפני אבדן ,נזק או
שימוש לרעה .זה כולל כלים ,חומרים ,חלקים
ומרכיבים ,ציוד ומכשירי טכנולוגיית המידע
( ,)ITחומרה ומסמכים .אנו ניישם את אותם
הנהלים לרכוש ולציוד שנמצאים ברשותנו גם
אם הם שייכים ללקוחות ,שותפים עסקיים וגופי
צד-שלישי אחרים.
אנו
– נשמור ונפעל בהתאם
להסדרי האבטחה והגישה
במתקנינו ,ונדווח על כל
פעילות חשודה.
– נשמור על רכוש וציוד
החברה הנמצא ברשותנו
ונוודא שלא יהיו בסכנה,
יאבדו ,יינזקו ,שלא ייעשה
בהם שימוש לרעה או יושלכו
באופן שאינו מתאים או שלא
לצורך.

מדיניות והנחיה
נוספת
מדיניות ניהול מידע
וטכנולוגיה
	מדיניות שימוש נאות
בטכנולוגיית המידע
()IT
מדיניות אבטחה

– לעולם לא נלווה ,נעביר,
נמכור או נתרום רכוש
חברה ללא אישור .זה כולל
פסולת ,שאריות או חומרים
שהושלכו.
– נשתמש ברכוש ובציוד
החברה אך ורק למטרות
מאושרות ,ונאבטח רכוש
וציוד החברה כאשר אינו
בשימוש.

דוגמאות לשימוש שאינו תקין ולכשל באבטחה ראויה של רכוש
וציוד החברה:
– שימוש אישי בכלים ובציוד החברה ללא אישור.
– השארת ציוד טכנולוגיית המידע ( )ITבאופן שאינו מאובטח
במקום העבודה ,בבית או בעת נסיעה.
– תרומה של ציוד החברה לארגון צדקה מקומי ללא אישור.
– לקיחת חומרים השייכים לחברה ואשר הושלכו ,לשימוש בבית
ללא אישור.
– השאלת תג העובד שלך למבקר.

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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שימוש אחראי
במידע

על כולנו חלה האחריות לשימוש נאות ברשתות
ובמערכות טכנולוגיית המידע ( )ITשל החברה,
כמו גם להגן ,לשמור ולנהל מידע השייך
לחברה ,מידע אישי ,מידע השייך ללקוחות
ולשותפים עסקיים באופן נכון.
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שימוש במערכות טכנולוגיית
המידע ( )ITשל החברה
לכולנו יש תפקיד למלא בסיוע בשמירה על מערכות,
רשתות ויישומי טכנולוגיית המידע ( )ITשל החברה.
נעשה זאת על ידי שימוש נכון ואחראי בהם.

דוגמאות לשימוש בלתי הולם
במערכות טכנולוגיית המידע ()IT
של החברה:

אנו
– נשמור על מידע התחברות
וסיסמאות ,ונאבטח ציוד
טכנולוגיית המידע ( )ITכאשר
הוא נשאר ללא השגחה.
– נהיה ערניים לגבי מתקפות
"פישינג" ( – )phishingנדווח
על הודעות דוא"ל חשודות,
וניזהר בעת פתיחת קישורים
או צירופים לא מוכרים.
– נכבד את מגבלות השימוש
במערכות ,רשתות ויישומי
טכנולוגיית המידע ( )ITשל
החברה.
– נדווח באופן מיידי על אבדן
של ציוד טכנולוגיית המידע
( )ITשל החברה.

– נגביל את השימוש האישי
שלנו במערכות טכנולוגיית
המידע ( )ITשל החברה.
– נהיה מודעים לכך שכל
פעילות על מערכות
טכנולוגיית המידע ( )ITשל
החברה עלולה להיות נתונה
לניטור על פי חוק ,כולל כל
מידע אישי ואחסנת מידע.
– ניגש ,נעבוד או נשדר מידע
עסקי אך ורק במכשירים
מאושרים על רשתות החברה,
או על רשתות צד-שלישי או
לקוחות מאושרים.

– ננהל את הנוכחות המקוונת
שלנו בהתאם לסטנדרטים
המצופים להתנהגות במקום
העבודה ובהתאם למדיניות
החברה הרלוונטית.
– לא נעשה שימוש
בטכנולוגיית המידע ()IT
של החברה להתקשרויות
בלתי-הולמות ,פוגעניות,
מעליבות ,משפילות או
מאיימות.
– לא נעשה שימוש בכתובת
הדוא”ל האישית שלנו או
של אדם אחר לצורך עסקי
החברה.

– שימוש בחשבון חברה לשיחות וידאו על
מנת לנהל פגישה עם קבוצת הספורט או
קבוצה חברתית שלך.
– ניהול שיחות אישיות ארוכות בטלפון
סלולרי של החברה.
– הרשמה לשירות סטרימינג של מוזיקה
או סרטים באמצעות כתובת הדוא”ל של
החברה.

מדיניות והנחיה נוספת
מדיניות תקשורת
	מדיניות שימוש נאות
בטכנולוגיית מידע ()IT
	מדיניות ניהול מידע וטכנולוגיה
מדיניות אבטחה

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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ניהול ,טיפול
ושיתוף מידע
חלה עלינו האחריות לניהול ,טיפול ושיתוף המידע אותו אנו יוצרים,
בו אנו עושים שימוש ,ואותו אנו משתפים מטעם החברה ולקוחותיה,
ספקיה ,וגופי צד-שלישי אחרים.
סימון מסמכים היא דרך לתיאור הערך והסיווג של מידע .אנו עושים שימוש בתקן
הסימון של החברה על מנת לסמן את רמת הרגישות של מידע החברה הנמצא במסמך.
ייתכן ויהיה צורך לעשות שימוש גם בסימוני אבטחה ,בקרת ייצוא ,קניין רוחני על
מסמכים ,בנוסף לסימונים הנדרשים תחת תנאי החוזה שלנו עם לקוחותינו או גופי
צד-שלישי .סימנים אלו נועדו לסמן מגבלות על האופן בו עלינו לשמור את המידע,
למי ישנה הרשאה לראות או לעשות בו שימוש ,ועל הדרך בה ניתן יהיה לשתף אותו.
על מנת להגן על המידע אותו אנו מחזיקים ,פעולות עבודה או עסקים יבוצעו אך ורק
על גבי מכשירים מאושרים ועל רשתות החברה ,או על פני רשתות ויישומי צד-שלישי
או לקוחות שהחברה אישרה.

דוגמאות לניהול ,טיפול ושיתוף מידע
באופן בלתי-הולם:
– שליחת עבודה אל כתובת דוא"ל פרטית ,או
שמירתו על גבי התקן אחסון פרטי מחוץ
לרשת החברה על מנת להמשיך לעבוד עליו
מהבית תוך שימוש במכשיר פרטי.
– שמירת מסמכים אשר אמורים להיות זמינים
למספר מוגבל של אנשים באזור של הרשת
שאין עליו מגבלת גישה באופן המתאים.
– הכללת מידע תחת בקרת יצוא במצגת
לקבוצת ספקים מבלי לוודא שהאישורים
הנדרשים קיימים על מנת לאפשר למשתתפים
לקבל את המידע.

מדיניות והנחיה נוספת
	מדיניות יצירת ,שימור והסדרת
מסמכים
מדיניות בקרת יצוא
	מדיניות ניהול מידע וטכנולוגיה
מדיניות קניין רוחני
	מדיניות שימוש נאות
בטכנולוגיית מידע ()IT
מדיניות אבטחה

אנו
– נוודא שהמידע אותו אנו
יוצרים בעבודתנו מסומן
בהתאם ,ושאנו נשמור ,נטפל,
נשלח ,נשתף וניפטר ממידע
על פי דרישות הטיפול
החלות על המידע.
– נבקש תמיכה מתאימה
במידה ואיננו בטוחים באילו
סוגי סימונים להשתמש,
ונערער על סימונים
במסמכים שאנו חושבים
שייתכן שבוצעו בטעות.

– נחשוב מי אמור לקבל גישה
למידע ,עבור איזו מטרה,
והאם הדבר דורש אישור
כלשהו.
– ננקוט במשנה זהירות בעת
ניהול עסקי החברה באזורים
בהם אחרים עלולים לשמוע
את שיחות הטלפון שלנו ,או
לקרוא את המסמך או המסך
שלנו.
– לעולם לא נשאיר מחשב
שאינו נעול או מסמך באופן
גלוי ,ללא השגחה.

– נחשוב לפני שנפרסם ,נלחץ,
או נשתף משהו באופן מקוון.
דבר פשוט כמו ציון מיקומו
של אירוע חברה ,או תיאור
סוג העבודה אותה אנו
עושים עלול ליצור סיכון
ביטחוני לעצמנו או לאחרים.
– לא נעשה שימוש בחשבון
הדוא"ל הפרטי שלנו או של
אחרים לצורך עסקי החברה.
– נקבל את ההרשאה
המתאימה לשתף מידע מוגן
בפורומים ציבוריים או ברשת
החברתית.

– נשתף חומר תחת בקרת יצוא
אך ורק בהתאם לאישורי הרישוי
המתאימים.
– נוודא כי מידע ממשלתי מסווג
משותף אך ורק עם בעלי
ההרשאות המתאימות שיש להם
צורך לדעת.
– נוודא שמידע משותף נשמר
באופן מתאים לצורך שיתוף
פעולה ולמטרות המשכיות
עסקית.

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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מידע אישי
הגנה על מידע אישי ,או פרטיות המידע ,מתייחסת לכיבוד
פרטיותו של הפרט ,הגנה על מידע אישי ,ווידוא שצעדים
מתאימים ננקטים על מנת לשלוט באופן בו נעשה שימוש
ומתקבלת גישה למידע אישי.
החברה תנקוט בכל אמצעי סביר על מנת לשמור ולאבטח את המידע האישי
שלך ותנהג באופן הוגן ושקוף לגבי כיצד ומדוע היא אוספת ,עושה שימוש,
ומאחסנת את המידע האישי שלך.
על כולנו חלה האחריות לוודא שאנו שומרים על מידע אישי שנמצא
ברשותנו ,או שיש לנו גישה אליו ,מפני אבדן או שימוש בלתי-הולם.

דוגמאות לשימוש או טיפול
בלתי‑נאות במידע אישי:
– מתן כתובת או מספר טלפון אישי של
קולגה לצד-שלישי ללא אישורו.
– לקיחת מידע רפואי אישי בחשבון בעת
קבלת החלטות לגבי קידום.
– עובד שיש לו גישה למידע אישי כחלק
מתפקידו ,משתף את המידע האישי הזה עם
קולגה אשר לו אין הרשאות גישה למידע
זה לצורך פרויקט אחר ללא אישור מתאים.

מדיניות והנחיה נוספת
	מדיניות יצירת ,שימור והסדרת
מסמכים
	מדיניות ניהול מידע וטכנולוגיה
מדיניות אנשים
מדיניות הגנה על מידע אישי
מדיניות אבטחה

אנו
– נהיה ברורים לגבי השימוש
המיועד במידע בעת איסופו,
לא נאסוף או נשמור יותר
מידע מן הנדרש ,ונאסוף
אותו רק כאשר קיימת
הצדקה עסקית לגיטימית
לעשות זאת.
– ננקוט בכל הצעדים
המתאימים לשמירה ואבטחת
המידע האישי עליו אנו
אחראים.

– נוודא שנעשה שימוש במידע
אישי רק למטרה לשמה
נאסף ,וכי הוא משותף רק
עם מי שיש לו סיבה תקפה
או לגיטימית לקבל אותו.

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

עסקאות במניות
ומידע פנימי
יתכן ונקבל מידע חשאי לגבי החברה ושותפיה העסקיים
אשר ,במידה ויפורסם ,עלול להשפיע משמעותית על הערך
הכלכלי של מניות החברה ,או של חברה אחרת .מידע זה מוכר
כ'מידע פנימי' .בנוסף ,אנו עלולים להיות מעורבים בענייני
החברה אשר יכולים להיות רגישים מבחינת שווי מניות
החברה ,כלומר ,הם עלולים להפוך למידע פנימי במועד עתידי.
אנו
– נשמור מידע שעלול באופן
פוטנציאלי להיות רגיש
מבחינת שווי המניות,
ולעולם לא נשוחח עליו או
נעביר אותו לאדם אחר – בין
אם לעובדים אחרים (אלא אם
התקבל אישור מפורש לעשות
זאת מהחברה) ,לבני משפחה,
לחברים או לשותפים
עסקיים – ולא נעודד אותם
לסחור במניות בהתבסס על
מידע שכזה.

– לעולם לא נסחר במניות
או נעודד אחרים לעשות כן
כאשר אנו מחזיקים במידע
אשר עלול באופן פוטנציאלי
להיות רגיש מבחינת שווי
המניות ,או כאשר נאמר לנו
באופן אישי על ידי החברה
שאסור לנו לסחור.

– נוודא שמידע פנימי מטופל
באופן ראוי כך שנוכל
לעמוד בדרישות החוקיות
של החברה – כולל הפקת
הודעות רגולטוריות אשר
עלולות להידרש.

דוגמאות לפעולות בלתי-הולמות
ואף פליליות:
– החלטה לרכוש מניות של BAE Systems
מכיוון שידוע לך על חוזה בעבור מכרז
משמעותי עליו עבדת ושככל הנראה ייחתם
בקרוב.
– שיחה עם קרוב משפחה לגבי בדיקת
נאותות של חברה אותה אנו שוקלים לרכוש.
– החלטה למכור את מניות החברה כאשר הנך
מבין שאחת מן התכניות המשמעותיות של
החברה עלולה לנחול הפסד גדול.
– שיחה עם בני משפחה בה נאמר להם
שכדאי להם למכור את מניותיהם בחברה
כאשר הנך מבין שהחברה שוקלת לצמצם
דיבידנדים.

מדיניות והנחיה נוספת
	מדיניות מידע פנימי
מדיניות סחר במניות

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

האחריות
העסקית שלנו

יחסים עסקיים חזקים עם השותפים והספקים
שלנו ,המבוססים על כנות ,יושרה ,אמון ופתיחות,
הנם המפתח להצלחה ההדדית שלנו .אנו גם
עומדים בהתחייבויותינו הרחבות יותר כלפי
קהילות מקומיות וכלפי הסביבה.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

עבודה עם אחרים
אנו נעבוד עם לקוחותינו ,שותפינו העסקיים ועם
הספקים שלנו באופן מכובד ואחראי ונעמוד בכל
התחייבויותינו העסקיות בהתאם לקוד שלנו.

זכויות אדם
מדיניות והנחיה
נוספת
מדיניות מסחרית
מדיניות אנשים

אנו

מדיניות רכש

– נעמוד בסטנדרטים שלנו וננהג
בכבוד בעת עבודה עם אחרים.
– נעמוד בהתחייבויותינו
במסגרת עקרונות הספקים
שלנו.
– נתקשר באופן ברור ונעודד
את שותפינו העסקיים
ואת הספקים שלנו לאמץ
סטנדרטים דומים או זהים
כפי שאנו מציגים בעקרונות
הספקים שלנו – הנחיה
לעסקים אחראיים.

– נוודא כי כל הספקים שלנו
נתונים לבדיקות נאותות
מתאימות טרם ביצוע עסקים
עמם.
– נוודא כי ללקוחותנו ,לשותפינו
העסקיים ולספקים שלנו
ישנה גישה לקו הסיוע
בנושאי אתיקה וכי יש בידיהם
האמצעים להעלות נושאים
לגביהם יש להם חששות
בהתנהלות שלנו.
– נדווח על כל התנהגות של
לקוח ,שותף עסקי או ספק
אשר אינה תואמת לסטנדרטים
שלנו.

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

מדיניות אבטחה
	עקרונות ספקים –
הנחיה לעסקים
אחראיים

אנו מחויבים לכבד ולתמוך בזכויות אדם בכל
מקום בו אנו פועלים ,לגבי פעולות תחת השליטה
המלאה והישירה של החברה.
על כל אחד מאיתנו לשחק תפקיד בהכחדה של
ניצול זכויות אדם כגון העסקת ילדים ועבדות
מודרנית ,כולל סחר באנשים ,עבודה בכפיה או
בחוזה כובל.

מדיניות והנחיה נוספת
מדיניות אנשים
מדיניות רכש
	Product Trading Policy
	עקרונות ספקים –
הנחיה לעסקים
אחראיים

אנו
– נבדוק ,ננטר ונחקור את
פעילותינו כדי לשלול ניצול
זכויות אדם.

– נבדוק ונאמוד ,היכן שניתן,
את ביצועיהם של שותפינו
העסקיים ושל הספקים
שלנו כנגד הציפיות שנקבעו
ב-עקרונות הספקים שלנו –
הנחיה לעסקים אחראיים.

דוגמאות להתנהלות בלתי-הולמת בעת
העבודה עם אחרים:
– שפה גסת-רוח או מעליבה כלפי ספק.
– שותף עסקי מבקש תשלום מקדמה ,שלא בהתאם לחוזהו.
– ספק מגיש חשבוניות מפוברקות ,או חשבוניות ובהן חיובים בלתי
מוסברים.

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

סביבה

שימוש אחראי
במידע

הקהילות שלנו

על כולנו חלה האחריות לעשות שימוש יעיל וחסכוני
במשאבים ,ולמזער את ההשפעות הסביבתיות
הקשורות במוצרים ובפעילויות שלנו.

מדיניות והנחיה
נוספת
מדיניות סביבה

אנו
– נתרום ליעדים הסביבתיים של
החברה.
– נעשה שימוש יעיל במשאבי
אנרגיה ומים ונזהה
הזדמנויות למנוע או לצמצם
צריכה.
– נחפש הזדמנויות לצמצם
(או לשפר) את ההשפעות
הסביבתיות המקושרות עם
הפעילויות והמוצרים שלנו,
כולל צמצום פליטת פחמן.

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

– נמנע מייצור אשפה היכן
שניתן ונחפש למקסם את
פוטנציאל המחזור של האשפה
שנוצרת.
– נעלה נושאים שאנו מזהים אשר
יכולים לגרום לנזק סביבתי.

אנו נחפש למצוא תרומות חברתיות וכלכליות
חיוביות לקהילות בהן אנו חיים ועובדים .אנו
נתרום לפעילויות ולארגונים התואמים לערכינו
וליעדים העסקיים שלנו.

מדיניות והנחיה נוספת
	מדיניות השקעה בקהילה
	מדיניות מתנות ואירוח

אנו
– נשקיע בקהילות המקומיות
באתרינו.
– נתמוך בפיתוח וחינוך
של כוח העבודה הנוכחי
והעתידי שלנו.
– נתרום ונתמוך בארגוני
צדקה בהתאם לעקרונות
הנתינה שלנו באמצעות
חסות ,תרומות ,גיוס כספים
ופעילויות התנדבותיות.

– נקבל אישור טרם ביצוע
התחייבויות לחסות,
לתרומות צדקה או הבטחת
תמיכה כגון חומרים
ומשאבים של החברה.
– נוודא שתרומות צדקה או
חסויות אינן הופכות לשוחד
או תשלום פוליטי.

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

הצלחתנו ,כחברה ,תלויה בכך שכולנו ננהג
באופן אתי בכל דבר אותו אנו עושים .לכולנו
יש תפקיד בווידוא שאנו עומדים בסטנדרטים
הגבוהים ביותר של ההתנהלות האתית
לה מצפים לקוחותינו ,בעלי המניות שלנו,
השותפים והקולגות שלנו.

תכנית מניעת
השחיתות שלנו
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

אנטי-שוחד ושחיתות
איננו סובלים כל צורה של שוחד או שחיתות .לעולם
לא נציע ,ניתן ,נבקש או נקבל שוחד או כל תמריץ
אחר ,בין אם ישירות או דרך צד-שלישי.
עצם הרמיזה על שחיתות עלולה לפגוע במוניטין
החברה ולהשפיע על יכולתנו לנהל עסקים.
שוחד כולל כל תשלום ישיר או עקיף ,תועלת או
מתנה שהוצעו ,ניתנו או התקבלו במטרה להשפיע
באופן בלתי-הולם על החלטה או על תוצאה.
התועלת לא חייבת להיות בעלת ערך גבוה .היא
יכולה להיות פשוטה ,כארוחת צהריים או הזמנה
לאירוע ספורטיבי .כמו כן ,העסקה לא חייבת
להתבצע בפועל על מנת להיחשב כשוחד .בנוסף,
תשלומים ,מתנות או תועלות אחרות הניתנות אל או
דרך צד שלישי ,כגון יועץ או שותף לצוות ,או כגון
קרוב משפחה או שותף עסקי של מקבל החלטות,
יכולים להיחשב גם הם כשוחד במצבים מסויימים.

תשלום סיוע הוא תשלום כספי קטן או מתנה
הניתנת לפקיד ממשלתי על מנת שיבצע דבר מה
שבסופו של דבר הוא יצטרך לעשות בכל מקרה,
השאלה היחידה היא האם זה יקרה היום או
בתאריך עתידי.
תחת החוק הבריטי ,ותחת החוקים באזורי שיפוט
רבים בהם אנו מנהלים עסקים ,תשלומי עידוד
נחשבים לשוחד .המושג של תשלומי עידוד אינו
כולל אגרות שנדרשות לתשלום על פי חוק ,כגון
תשלום אגרת רישום עבור מסמך משפטי ,ואינו
כולל תשלומי זירוז חוקיים המכוסים על ידי
תעריף אגרות רשמי ,עבורן ניתנת חשבונית.

אנו

אנו

– לעולם לא נסבול או נמחל על שוחד או על כל
צורה של פעילות מושחתת.
– לא נציע ,ניתן ,נבקש או נקבל כל תשלום ,תועלת
או מתנה אשר נועדה להיות או עלולה להתפרש
כשוחד ,או נאפשר לאחרים לבצע או לקבל תשלום
בלתי-הולם בשמנו.
– לא נאפשר לעובדים ,יועצים ,מפיצים ,חברי
שותפות עסקית ,שותפי קיזוז או תיעוש ,ספקים
או לכל אדם אחר אשר עלול לפעול מטעם
החברה ,להציע ,לתת או לקבל שוחד או תשלומים
מושחתים.

– לא נבצע תשלומי עידוד ולא נאפשר לאחרים
לבצע תשלומי עידוד בשמנו ,אלא אם חיינו או
בטיחותנו הפיזית מאויימים.
– נדווח על כל בקשה לבצע תשלום סיוע.
– נפעל להילחם נגד מנהג תשלומי הסיוע במדינות
בהן אנו פועלים.

דוגמאות לשוחד ,שחיתות או
תשלומי עידוד:
– העסקת עובד מהסיבה העיקרית שהוא
קרוב משפחה של שותף עסקי.
– הגדלה מלאכותית של מחירי אלמנטים
מסויימים בהצעה על מנת לאפשר תשלומי
שוחד.
– הצעת תשלום לצד-שלישי בתמורה למידע
רגיש בנוגע למתחרה.

מדיניות והנחיה נוספת
מדיניות יועצים
מדיניות ניגוד עניינים
מדיניות תשלומי עידוד
מדיניות מתנות ואירוח

– לבקשת עובד שדה תעופה ,תשלום של
סכום כספי קטן על מנת להתקדם בתור
בבקרת הגבולות ,היכן שלא קיימת שיטה
רשמית שכזו.

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

מתנות ואירוח
לעולם לא נציע ,ניתן או נקבל כל תשלום ,תועלת ,מתנה או אירוח שנועדו
להיות או אשר עלולים להתפרש כשוחד ,או אשר הנם בתמורה למידע
עסקי או חשאי ,או על מנת להשפיע באופן בלתי-הולם על פעילות עסקית,
וגם לא נאפשר לאחרים לעשות זאת בשמנו.
אנו
– ניתן מתנות או אירוח אך
ורק בתום לב ונוודא שהינם
לעיתים רחוקות ,מתאימים
וסבירים ,ומתאימים לכל
החוקים הרלוונטיים.
– נוודא שמתנות או אירוח
המוצעים או המתקבלים הנם
בתוך המגבלות הכלכליות
של החברה ותואמים לחוקים
ולתקנות של לקוח בשליטת
ממשלה או מדינה.

– נבין את המגבלות של
לקוחותינו בדבר מתנות
ואירוח.
– נבקש אישור ,היכן שנדרש,
עבור מתנה או אירוח.
– נדווח באופן מדויק ושקוף
על כל מתנה או אירוח,
ונוודא שהם מתועדים
במרשם המתנות והאירוח
הרלוונטי.
– נחפש הנחיה אם איננו
בטוחים לגבי מתן או קבלת
מתנה או אירוח ,טרם ביצוע.

– נחפש הנחיה אם הננו
מוטרדים לגבי קבלה או מתן
מתנות ואירוח מוגזמים של
קולגה.
– לעולם לא ניתן תשלומים,
מתנות או תועלות אחרות
באמצעות צד-שלישי ,כגון
קרוב משפחה או שותף עסקי
של מקבל החלטה.

דוגמאות למתנות או אירוח בלתי
הולמים במקום העבודה:
– קבלת שהייה חינם בבית מלון אשר מתחרה
על עסקי החברה – מתן מתנה ללקוח שלא
בהתאם לתהליכי האישור שלנו.
– מתן או קבלת מתנה במטרה להשפיע על
החלטה עסקית.
– קבלת מתנה ראוותנית או אירוח מספק
אשר מתמודד על זכייה במכרז אשר אתה
מחליט עליו.
– קבלת מתנות ואירוח חוזרים ,כל אחד מהם
בתוך מגבלות המדיניות ,מאותו צד-שלישי.

מדיניות והנחיה נוספת
מדיניות יועצים
מדיניות ניגוד עניינים
מדיניות תשלומי עידוד
מדיניות מתנות ואירוח

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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תקציר

כבוד במקום העבודה

ניהול ניגודי עניינים
במידה וקיים ניגוד עניינים ממשי או למראית עין
בין עניינינו האישיים לבין מחויבויותינו בחברה,
נצהיר על כך.

מינוי ועבודה עם יועצים
מדיניות והנחיה נוספת
	מדיניות ניגוד עניינים

ניגוד עניינים הנו מצב בו אינטרסים מנוגדים עלולים לפגוע
ביכולתנו לבצע החלטות עסקיות אובייקטיביות ,שאינן מוטות,
לטובת החברה .עצם הנראות של ניגוד עניינים עלול להעיב על
היושרה שלנו ועלולה לפגוע במוניטין החברה.

מדיניות אנשים

אנו
– נהיה מודעים להתנהגויות
ולמצבים בהם ניגוד עניינים
אמיתי ,פוטנציאלי או למראית
עין עלול לעלות ,ונדאג
להימנע מהם ,או מהנראות
שלהם.
– נצהיר על כל ניגוד עניינים
פוטנציאלי או מעשי למנהל או
למחלקה המשפטית.

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

– נפעיל שיקול דעת טוב ,תוך
הבנה שלא כל עניין אישי,
מערכת יחסים ,השפעה או
פעילות יוצרת ניגוד עניינים,
ונחפש הנחיה במידה וקיים
ספק.
– נוודא שניגודי עניינים
מעשיים מתועדים ,ובמידה
ולא ניתן להסיר את ניגוד
העניינים ,ניישם מהלכים
מתקנים.

דוגמאות לניגודי עניינים פוטנציאליים:
– ניהול או החלטה להעסיק חבר קרוב ,או קרוב משפחה.
– קיום מערכת יחסים עם מישהו תחת ניהולך.
– מינוי ספק אשר מקושר אליך דרך חברים או משפחה.
– קיום אינטרס כלכלי בספקים או מתחרים.
– תפקוד כחבר מועצת המנהלים של חברה למטרת רווחים אחרת ללא
אישור החברה.

נמנה אך ורק יועצים בעלי יושרה מוכרת,
ונדרוש כי התנהלותם תהיה תואמת לנהלים
שלנו בכל עת.

מדיניות והנחיה נוספת
מדיניות יועצים

מעת לעת החברה משתמשת ביועצים למיניהם ,נציגי שיווק או
מפיצים – על מנת לקבל הנחייה לגבי הגישה האסטרטגית שלנו
במדינה מסוימת ,או על מנת לסייע בשיווק או הפצת המוצרים
שלנו.
תפקידם יכול ,בין היתר ,לכלול מתן יעוץ כללי לגבי הסביבה
העסקית המקומית ,סיוע בדיונים עם פקידים ממשלתיים ,או
תמיכה בענייני קיזוז .קיים מספר קטן של עובדים העובדים יחד
עם היועצים הללו ,ומעטים מתוכם מורשים למנות ולחתום על
חוזים מולם.
מדיניות היועצים שלנו מתארת את תהליכי בדיקת הנאותות
ותהליכי האישור המחייבים בהם אנו משתמשים על מנת לבחור
ולמנות יועצים.

אנו
– נבין ותמיד נעמוד במדיניות
החברה לגבי מינוי ,ניהול
ותשלום ליועצים.
– נדרוש שכל היועצים
והספקים שלנו יעמדו
במדיניות שלנו ,כמו בחוקים
המקומיים ובתקנות המנחות
את פעולותיהם.
– נדווח למחלקה המשפטית
שלנו אם אנו מודעים לכל
הפרה אפשרית של מדיניות,
חוקים או תקנות בידי יועץ.

– לעולם לא נעשה שימוש
בחברות צד-שלישי על מנת
לבצע תשלומים או הסדרים
שהנם בלתי-הולמים ,בלתי-
חוקיים או אשר נרגיש שלא
בנוח לבצע ישירות.
– תמיד נחפש הנחיה במידה
ואיננו בטוחים לגבי פעילות
של צד-שלישי אשר עלולה
להיות מכוסה על ידי
מדיניות היועצים שלנו.

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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תקציר

כבוד במקום העבודה

תמיכה ולובי
פוליטיים

פעילות ותרומה
פוליטית אישית

החברה אינה משתתפת באופן ישיר בפעילויות
פוליטיות ,או מעבירה תרומות למפלגות פוליטיות
או לנציגיהן .למרות שהחברה אינה משתתפת באופן
ישיר בפוליטיקה מפלגתית ,אנו נמשיך לקחת חלק
בשיח פוליטי בנושאים בעלי עניין לגיטימי בעבורנו,
בעבור עובדינו ולקוחותינו ,בעבור לקוחות הקצה
של המוצרים והשירותים שלנו ,ובעבור הקהילות בהן
אנו פועלים ,כולל באמצעות לובי פוליטי.

מדיניות והנחיה
נוספת
	מדיניות לובי,
תרומות ופעילויות
פוליטיות אחרות

אנו
– לא נעשה שימוש בכספי
ובמשאבי החברה לצורך תרומה
לכל קמפיין פוליטי ,מפלגה
פוליטית ,מועמד פוליטי
או לכל אחד מן הארגונים
המקושרים אליהם.
– לא נבצע תרומות צדקה
כתחליף לתשלומים פוליטיים.
– לא נבצע תרומות או תשלומים
פוליטיים באופן ישיר.

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

– נהיה מודעים ונעמוד בכל
דרישות החוק ,התקנות
ומדיניות הפנים בנוגע ללובי
פוליטי בכל מקום בו אנו
פועלים.
– נתייעץ עם ההנהלה לפני
ביצוע לובי פוליטי עם פקידי
או עובדי ממשלה.
– נדווח ,כנדרש ,פרטים מלאים
לרשויות הרלוונטיות על כל
תרומה או תשלום פוליטי
המבוצע על ידי השותפים
והספקים שלנו.

לכולנו הזכות להשתתף באופן אישי בתהליך
הפוליטי ,כולל ביצוע תרומות פוליטיות.
אנו
– תמיד נבהיר שדעותינו
ופעולותינו הם שלנו ולא של
החברה.
– נחפש הנחיה במידה ואנו
או קרוב משפחה מדרגה
ראשונה מתכננים להתמודד
לממשל מקומי או לאומי,
או לוקחים חלק בפעילות
פוליטית.

– נבקש אישור לעשות שימוש
בזמן או משאבי החברה
על מנת לבצע או לתמוך
בפעילות הפוליטית האישית
שלנו.

מדיניות והנחיה
נוספת
	מדיניות לובי,
תרומות ופעילויות
פוליטיות אחרות

במדינות מסוימות (כגון ארה"ב) החוק מתיר לעובדים לבצע
תרומות לקמפיין פוליטי דרך ועדת פעולה פוליטית (.)PAC
בהשתתפות אישית ב PAC-יותר שימוש מוגבל בזמן ובמשאבי
החברה (אך לא ניתן לחייב שעות עבודה על חוזה ממשלתי).

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

ציות
במסחר

עלינו לוודא כי הפעילות העסקית שלנו
מתבצעת בתאימות לכל החוקים ,הנחיות
ותקנות הרלוונטיים כולל אלו המתייחסים
ליבוא ,ייצוא וטיפול במוצרים ,מידע
טכני ושירותים.
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הגשת הצעות למכרז ומו"מ על חוזים
אנו ננהג באופן אחראי במהלך התחרות על
עסקי לקוחותינו ובעת התנהלות מול לקוחות,
רשויות לקוח ,שותפים עסקיים ,ספקים או שותפי
קיזוז ותיעוש.
בעת הגשת הצעת מחיר או ניהול משא ומתן
על חוזים ,אנו
– ניגש לעסק בכנות ,יושרה
ופתיחות.
– נהיה כנים ,מדויקים וברורים
בהצהרות ,בהתקשרויות
ובמצגות.
– נמסור מידע הנדרש על פי חוק
או תקנה.
– נעמוד בחוקים ובתקנות
הנוגעות לפעילויות רכש.

– לא נשדל או נקבל מידע על
הצעות מחיר ממתחרים,
שאנחנו יודעים שהנם קנייניים
או מוגבלים לפרסום על פי
חוק או תקנה ,או אשר עשויים
לייצר ניגוד עניינים אמיתי או
למראית עין.
– נוודא שהסדרי קיזוז תואמים
למדיניות הקיזוז ועומדים בכל
החוקים והתקנות של בקרת
היצוא.

מדיניות והנחיה נוספת
מדיניות מסחרית
	מדיניות ניגוד עניינים
	מדיניות מתנות ואירוח
	מדיניות מסגרת ניהול
מחזור חיים
מדיניות קיזוז
מדיניות רכש

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

תחרות והגבלים עסקיים
חוקי תחרות והגבלים עסקיים מגנים
על יוזמה חופשית ומונעים התנהגויות
המגבילות מסחר ,או המגבילות תחרות הוגנת.
הם מורכבים וספציפיים להקשר מסוים.

מדיניות מסחרית
	מדיניות ניגוד עניינים
	מדיניות מתנות ואירוח

אנו
– נעמוד בחוקי תחרות
והגבלים עסקיים.
– לא נשוחח על תמחור
או על מידע עם רגישות
מסחרית עם מתחרים בניגוד
לחוקי התחרות וההגבלים
העסקיים.
– לא ניקח חלק בכל דיון,
התכתבות ,הסכם או הבנה
עם מתחרה או עם מתחרה
פוטנציאלי על מנת לקבוע
מחירים ,לתפור מכרזים,
לפלח לקוחות או שווקים
או להגביל אספקה בניגוד
לחוקי התחרות וההגבלים
העסקיים.

מדיניות והנחיה נוספת

– נדווח על כל פעילות אנטי-
תחרותית פוטנציאלית
ושאילתה שמופנית אלנו
בקשר לפעולות שכאלו
למחלקה המשפטית.
– נחפש הנחיה מן המחלקה
המשפטית בקשר לכל שאלה
לגבי יישום חוקי התחרות
וההגבלים העסקיים.

	מדיניות מסגרת ניהול
מחזור חיים
מדיניות קיזוז
מדיניות רכש

דוגמאות להתנהגות אנטי-תחרותית:
– שיתוף פרטי התמחור או תנאים חוזיים אחרים של ספק עם
חברה אחרת.
– שיתוף מידע אודות התמחור שלנו או תנאים חוזיים עם מתחרים
על מכרז.
– הסכמה עם מתחרה שלא להתמודד על חוזה מסוים ,בתמורה
לכך שהם יפרשו מן ההתמודדות הבאה.

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

הגבלות סחר ,בקרות יצוא
וסנקציות
בקרות יצוא ,סנקציות ומגבלות סחר אחריות קיימות על
מנת להגן על בטחון לאומי ואינטרסים של מדיניות חוץ ,והן
מנהלות כיצד ,עם מי ,והיכן החברה מנהלת עסקים.
אנו נעמוד בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ,כולל בסנקציות השולטות
ביבוא ,יצוא ובסחר הכללי של סחורות ,טכנולוגיה ,תוכנה ועסקאות או
מגעים שונים עם גופי צד-שלישי.
אם לא ניצמד לחוקים ולתקנות בקרת היצוא ,החברה (ואנשים בודדים)
עלולה לעמוד בפני קנסות ,תביעה פלילית ,הפסד של זכויות יצוא עתידיות,
ונזק למוניטין.

אנו
– נכיר את מדיניות ונהלי
החברה לניהול מוצרים,
טכנולוגיה ,מידע ,תוכנה
ו/או מתן שירותים תחת
מגבלת-יצוא.
– נבין אילו חומרים נתונים
למגבלות יצוא ,את החוקים
לגישה ,שליחה וקבלת
חומרים כאלו ,ומי מאושר
לקבל אותם.

– ניקח בחשבון דרישות
אבטחה אשר עלולות להגביל
עם מי ותחת אילו תנאים
ניתן לשתף חומרים.
– נתייעץ עם מחלקת בקרת
יצוא המקומית שלנו מראש
אם יש לנו שאלות או חששות
כלשהן לגבי האם הפעילות
המוצעת שלנו עלולה להיות
נתונה לסנקציות או מגבלות
בקרת יצוא.

דוגמאות של פעמים בהן עלינו
לחשוב על בקרת יצוא וסנקציות:
– בשלבים המוקדמים ביותר של תכנון
פרויקט או תכנית חדשה – בעת גישה,
קבלה ,אחסון או שידור של טכנולוגיה
מבוקרת מכל סוג.
– בעת שליחה ,קבלה ,שיתוף ,דיון ,גישה,
יצוא או העברת טובין ,תוכנות או מידע
צבאי.
– בעת נסיעת עסקים בינלאומית ,או עם
מכשירים של החברה.
– בעת גישה לרשתות טכנולוגיית המידע ()IT
של החברה במדינת הבית שלך ,כאשר הנך
בחו"ל.
– בעת לקיחת חומר מבוקר או מכשירי חברה
לחו"ל ,או שימוש במכשירים אלו בטרקלין
שדה תעופה ,ברכבת ,במלון או בכל סביבה
שאינה סביבת העבודה.
– בעת עבודה מרחוק (כלומר ,מחוץ למקום
העבודה הרגיל) ,בין אם במדינת הבית או
בחו"ל.
– בעת התנהלות מול או העברת תשלומים
לחברות צד-שלישי.
– בעת התנהלות מול יועצים.
– בעת שקילת ביצוע עסקים בשווקי יצוא
חדשים ו/או עם לקוחות פוטנציאליים.
– במהלך הזמנת מבקרים לביקור באתר.
– במהלך גיוס עובדים או קבלנים ,מחלקים
אחרים של החברה או חיצוניים.
– כאשר תפקידך משתנה ,או טרם תחילת
עבודה או פרויקט חדשים.

מדיניות והנחיה נוספת
מדיניות יועצים
מדיניות בקרת יצוא

כאשר מי מאיתנו רואה דבר מה שאינו נכון ,עלינו לעשות משהו בנידון.
חפשו הנחיה ,או דווחו על כך באופן חשאי באמצעות קו הסיוע לנושאי אתיקה.
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הקוד האתי של BAE Systems
תקציר

כבוד במקום העבודה

תחומי האחריות
שלנו במקום העבודה

שימוש אחראי
במידע

האחריות העסקית
שלנו

תכנית למניעת
שחיתות

ציות במסחר

מידע נוסף
ואינדקס

מידע נוסף עבור
חברות .BAE Systems, Inc
קוד ההתנהגות משקף את המחויבות שלנו לעקרונות
האתיים המשותפים של אחריות ,כנות ,יושרה ,פתיחות
וכבוד .הוא מבהיר את העקרונות הבסיסיים עליהם הסכמנו
שעומדים בבסיס כל פעולה שלנו .זוהי הבטחתנו האחד כלפי
השני לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות אתית.
כל עובד של חברת  .BAE Systems, Incוכל
אחד מן העסקים בבעלותה ו/או המנוהלים
על ידה ,אחראי להבין ולקיים באופן מלא
את הסטנדרטים המוגדרים בספרון זה.
כל התנהגות אחרת חותרת תחת התרומה
העצומה של שותפינו לעבודה ועלולה
לסכן את הבטיחות והביטחון של עובדינו
ולקוחותינו.
כפי שהקוד מבהיר ,אנו ננהג אחד כלפי השני
בהוקרה ובכבוד .החברה מחויבת לספק
סביבת עבודה שהנה חופשיה מכל סוג של
אפליה בלתי הולמת ,ומכל התנהלות שהנה
מטרידה ,כופה או משבשת .פעולות מפלות
או מטרידות ,מילים או כל התנהלות אחרת
כלפי גזע ,צבע ,דת ,מין ,מגדר ,מקור לאומי,
מורשת ,גיל ,מצב אישי כאדם מוכשר בעל
מוגבלות ,מידע גנטי ,סטטוס הריון ,סטטוס
שירות צבאי , ,נטייה מינית ,זהות וביטוי
מגדריים ,או כל מאפיין אחר המוגן על ידי
חוקים רלוונטיים כלפי אדם לא יתקבלו.
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למידע נוסף בנושא אפליה והטרדה ,אנא ראו
מדיניות החברה.
חובה על כולנו לשמר את המחויבות ארוכת
השנים ובעלת המוניטין שלנו להתנהלות
אתית בכל היבטי היחסים עם לקוחות ,חברי
צוות ,ואחרים עמם אנו מנהלים עסקים .אנו
נעמוד באופן מלא בכל החוקים הנוגעים
במתנות ,אירוח והעסקה פוסט-ממשלתית.
אנו נעמוד באופן מלא בכל החוקים והתקנות
הנוגעים באופן בו אנו מנהלים אינטראקציה
וחוזים עם לקוחות ומשתמשי-קצה ,כולל אלו
הקשורים בתמחור ,משא ומתן ,יושרת רכש,
ולובי פוליטי .מערכות היחסים העסקיות
שלנו חייבות להישאר נקיות  ,בפועל וגם
למראית עין.

הסכם האבטחה המיוחד ( )SSAשלנו עם
ממשלת ארה"ב מאפשר לנו לפעול ולשרת
באופן מלא את לקוחותינו בצבא ארה"ב,
קהילת המודיעין ,ולקוחות הביטחון הלאומי.
אנו נדאג באופן מיוחד לעמוד בדברי וברוח
ה ,SSA-ועל מנת להגן על נכס אסטרטגי זה
של החברה.
קוד ההתנהגות של  BAE Systemsבעמודים
הקודמים מבהיר שאנו כולנו אחראים על
הפעולות שלנו בניהול עסקי החברה .על כל
אחד מאיתנו לוודא כי המחויבות שלנו לעמוד
בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהלות
אתית נשמרת ומשתפרת בכל יום.
תודה עבור תרומתכם המתמשכת.

אנו נהיה ערניים לניצול ושחיתות מכל סוג.
כחברה ,יש לנו תהליכים על מנת לוודא את
הבטיחות ,הביטחון והחוקיות של החומרים
והחלקים בהם אנו עושים שימוש במוצרינו,
כולל אלו אשר סופקו תחת חוזים ממשלתיים.
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