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הודעה מאת
ג'ו דז'יזיץ'

נשיא ומנכ"ל החברה

Integer 1קוד ההתנהגות של

עמיתים יקרים,
מזה כמעט 80 שנים אנו חולקים עם הלקוחות שלנו מטרה משותפת: להציל חיים, לשפר 

אותם ולהגן עליהם  יש לנו היסטוריה עשירה של חדשנות פורצת דרך במכשירים רפואיים 
וכוח מסחרי המניע סטנדרטים חדשים בתעשייה ונוגע בחייהם של מיליוני אנשים ברחבי 

העולם; לרוחב ולעומק היכולות שלנו אין תחרות 
רוח השיתוף שלנו ממלאת תפקיד חשוב בהצלחה הקולקטיבית שלנו  כל אחד מהעמיתים 

שלנו בכל האתרים שלנו ברחבי העולם תורם להצלחה שלנו כחברה, להצלחת הלקוחות 
שלנו, ולחיי המטופלים שבהם אנו נוגעים 

אחד הנכסים החשובים ביותר של חברה הוא המוניטין שלה, ושמירה עליו דורשת 
התחייבות אישית של כל עמית להתנהגות כנה ואתית  יש לנו מסורת של לעשות את 

הדבר הנכון, ואנו פועלים בהתאם למערכת ערכים משותפת:
• חדשנות – אנו יוצרים פתרונות טובים יותר

• שיתוף פעולה – אנו יוצרים הצלחה משותפת
• הכלה – אנו תמיד מתקשרים עם אחרים בכבוד

• כנות – אנו פתוחים וכנים זה עם זה
• יושרה – אנו עושים את הדברים הנכונים ואנו עושים את הדברים נכון

• לקוחות – אנו מתמקדים בהצלחת הלקוחות שלנו
הערכים שלנו מגדירים מי אנחנו, וקוד ההתנהגות שלנו משמש אותנו כמדריך להתנהגות  

אני מבקש מכל אחד מכם לחיות את הערכים ולדבוק בקוד זה  ראו את עצמכם ואחרים 
כאחראים לסטנדרט אתי גבוה  שאלו שאלות אם אינכם בטוחים מה נכון לעשות, ודווחו 

מיד על כל חשש  על ידי עשיית הדבר הנכון בכל מצב, בכל יום, אנו נשיג את החזון שלנו 
 אני גאה להיות חלק מחברה בעלת היסטוריה מפוארת כל כך של יושרה 

תודה לכם שאתם מבצעים את חלקכם במתן דוגמה לערכים שלנו וממלאים את 
ההתחייבויות של קוד ההתנהגות שלנו 
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 החזון
והערכים שלנו

Integer קוד ההתנהגות של 2

Integer החזון של
לשפר את חייהם של חולים ברחבי העולם על ידי היותנו 

השותפים הנבחרים של הלקוחות שלנו לטכנולוגיות ושירותים 
רפואיים חדשניים 

ערכים
החזון והערכים שלנו מנחים את הבחירות שאנו עושים ואת 
ההחלטות שאנו מקבלים בכל יום  החזון שלנו הוא המצפן 
שלנו - המאשר את הדרך בה כולנו הולכים יחד  הערכים 

שלנו – חדשנות, שיתוף פעולה, הכלה, כנות, יושרה 
ולקוחות – משרטטים את האופן שבו אנו מופיעים ומתקשרים 
אחד עם השני, עם הלקוחות שלנו, 

עם הספקים שלנו ועם הקהילות 
שאיתן אנו עובדים, חיים ופועלים  
החזון והערכים שלנו הם ברורים 

ופשוטים  יחד, הם נותנים את הטון 
לתרבות ולהתנהגות האתית שלנו 

ומהווים את התשתית האיתנה 
שעליה בנוי קוד ההתנהגות שלנו 

החזון של Electrochem מקביל 
לחזון הכולל של Integer, אך 
מותאם לגמרי לתעשייה של 

Electrochem וללקוחות המוערכים 

שהיא משרתת 
"שיפור חיים ברחבי העולם על ידי 

מתן פתרונות עוצמתיים מעולים 
המאפשרים הצלחה וקידום של 

היישומים הקריטיים של לקוחותינו."

חדשנות

שיתוף פעולה

שרה
יו

לקוחות

כנותהכלה
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מטרת הקוד
ב-Integer אתם חלק מצוות המוקדש ליצירת טכנולוגיה חדשנית 

שמשנה חיים  החזון שלנו מגדיר את מטרתנו, ופשוט, הוא הסיבה 
שבגללה אנו מגיעים לעבודה  קוד ההתנהגות שלנו )"הקוד" שלנו(, 

המתואם עם החזון והערכים שלנו, מנחה אותנו כיצד עלינו לפעול 
בעבודה  הקוד שלנו משמש כמשאב חי עבורכם בתור תמיכה בקבלת 
החלטות יומיומיות  הקוד שלנו מייצג את האופן שבו אנו יוצרים בסיס 
איתן של אמון והצלחה שבא לידי ביטוי במערכות היחסים שלנו אחד 

עם השני, עם לקוחות, ספקים ובעלי מניות  הקוד של Integer תקף 
לכלל העמיתים, הפקידים והמנהלים  אנו נפעיל מאמצים סבירים 

כדי להבטיח כי עמיתים, קבלנים ויועצים זמניים, כמו גם כל מי שאנו 
מאשרים לו לפעול בשמה של Integer, יפעל בהתאם לקוד שלנו 

הקוד שלנו קובע את היסודות הבסיסיים של האתיקה של 
Integer בכך שהוא:

•  מעביר את הפילוסופיה והמחויבות האתית שלנו לכל העמיתים, 
לקוחות, בעלי עניין אחרים והקהילות שבהן אנו עושים את עסקינו 

•  מחייב אותנו לציית לחוקים, לתקנות ולמדיניות החברה 
 •  מבטיח כי יושרה ואתיקה נשמרות בכל

מערכות היחסים העסקיות 
•  משמש כמשאב כאשר מתעוררות שאלות של התאמה משפטית או 

 אתית – לא כחוברת כללים מקיפה,
אלא כהצהרה כיצד אנו מתחייבים לעשות עסקים 

•  מעודד קבלת החלטות ודיונים אתיים כדי לשפר את האופן שבו אנו 
מתמודדים עם חששות שאנו נתקלים בהם כל יום בעבודה 

•  מגדיר את הבסיס למדיניות ולתהליכים הקיימים שלנו 
על כל אחד מאיתנו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של 
יושרה ולהוות דוגמה להתנהגויות מצופות במקום העבודה. 

Integer מצפה מכם לפעול על פי הקוד ככתבו וכלשונו בכל 
ענייני החברה, ולפיכך אתם נדרשים:

•  להבין את הקוד ולבקש עצה כשאתם זקוקים להבהרה  הבנת 
הקוד היא חלק בלתי נפרד מהתפקיד שלכם 

 •  לנהל עסקים בצורה אתית ולפעול בהתאם לחזון, לערכים 
ולקוד שלנו 

•  ליישם את הדרישות החוקיות החלות בכל המדינות והמיקומים 
שבהם אנו מנהלים עסקים 

•  להשמיע קול אם יש לכם חששות או שאתם חושדים שמתבצעות 
 Integer הפרות של הקוד, החוקים, התקנות או המדיניות של

קוד זה אינו מכסה את כל הנושאים 
או הסיטואציות שתיתקלו בהם 
בחברה  השתמשו בקוד שלנו 
כמדריך בנוסף לכללי מדיניות 

ונהלים אחרים של Integer  מצופה 
מכם להשתמש בשיקול דעת 

טוב ולחפש הנחיות אם תזדקקו 
להבהרות  ל-Integer יש משאבים רבים שיסייעו לכם לחדד את 

הבנתכם ולהתייחס לשאלות שלכם; חלק מהמשאבים הללו כוללים 
את המנהלים שלכם, מחלקת ביקורת פנימית, המחלקה המשפטית 

ומשאבי אנוש 
כחברה גלובלית, הקוד שלנו תקף בכל מקום שבו אנחנו מנהלים 

עסקים, ומכפיף את החברה שלנו לחוקים והתקנות הספציפיים 
באותם מקומות  חלה חובה על כל העמיתים, ועל אלה הפועלים כבאי 

כוח מטעם החברה, לכבד את הוראות הקוד ולציית לו, למדיניות 
ולנהלים של Integer, כמו גם לחוקים והתקנות הרלוונטיים במדינות, 

המחוזות והערים ובכל תחום השיפוט האחר שבו Integer מנהלת 
 עסקים  באזורים מסוימים, חוקים, תקנות או דרישות עסקיות 

מקומיות עשויים להיות מחמירים מהמדיניות המפורטת בקוד זה  
במקרים אלה אנו מצפים שתפעלו על פי החוקים, התקנות או 

הדרישות העסקיות המקומיים  במקרים שבהם נראה שהקוד מפר 
את החוק או התקנה החלים, חוק או תקנה אלה יגברו על הקוד  אנא 
הביאו כל אי התאמה בין הקוד לבין כל חוק או תקנה לידיעת משאבי 

אנוש או המחלקה המשפטית 
בנוסף להיותם מחויבים לכל הוראות הקוד שלנו, המנכ"ל וסמנכ"ל 
הכספים, כמו גם נושאי משרה בכירים אחרים הממלאים תפקידים 

דומים )יחד, להלן, "בעלי תפקידים פיננסיים בכירים"( כפופים 
 למדיניות נפרדת )קוד אתי עבור בעלי תפקידים פיננסיים בכירים 

 Integer המפורסם באתר )POL-000081

אנו מחויבים לקוד שלנו ואחראים לו  עם זאת, מי שבוחר להפר את 
הקוד שלנו יהיה כפוף לצעדים משמעתיים, עד וכולל הפסקת עבודה 

אפשרית או השלכות רלוונטיות אחרות, שעלולות להינקט כלפי 
עמיתים כמו גם כלפי מי שאינם עמיתים בהתאם לחוקים המקומיים  
הפעולה המשמעתית שתינקט בעקבות הפרה של הקוד שלנו תהיה 

תלויה בסוג ההפרה ובחומרתה  כאשר הפרות של הקוד שלנו גם 
 מהוות הפרה של החוק, אתם עשויים להיות כפופים לחבות 

משפטית אחרת 

להתחבר עם הקוד...
•  קראו, הבינו והסכימו עם הקוד.

•  בקשו עזרה אם יש לכם שאלות 
הנוגעות לקוד.

"השם שלך הוא המוניטין שלך."
- וילסון גרייטבאטץ'  



Integer קוד ההתנהגות של 4

ויתורים על קוד 
ההתנהגות

למרות שאנו מוודאים שאנו מצייתים לנוהגים 
הכלולים בקוד, עשויים להיווצר מצבים שבהם ייתכן 

שיידרש לקחת בחשבון מצבים חריגים  אם אתם 
מאמינים כי ויתור מתאים במקרה מסוים, עליכם 
לפנות תחילה למנהל שלכם  אם המנהל שלכם 

יסכים שמדובר במקרה חריג, תוגש בקשה בכתב 
ליועץ המשפטי של החברה  על היועץ המשפטי 
לאשר כל ויתור מהקוד עבור עמית  כל ויתור על 

קוד המנהלים או הדירקטורים המנהלים יכול 
להיעשות על ידי הדירקטוריון או ועדת הדירקטוריון  

רק אותם דירקטורים שאינם מעורבים בוויתור 
האפשרי רשאים לאשר ויתור על הקוד לדירקטורים 

ולמנהלים; יש לגלות מייד כל ויתור כזה כנדרש 
בחוק או בתקנה 

 להשמיע 
את עמדתכם

על כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות להעלות 
מייד חששות מהפרות ידועות או חשודות של 
הקוד, החוקים, התקנות או מדיניות החברה  
רמה כזו של אחריותיות ותקשורת אפקטיבית 

מצופה מכם והיא מגנה על החברה שלנו מפני 
התנהלות שגויה שאינה חוקית או אתית, שומרת 

על המוניטין שלנו כשותפים נבחרים של הלקוחות 
שלנו ומבטיחה כי אנו מעריכים בבירור את 

הלקוחות שלנו ובסופו של דבר, את חייהם של 
המטופלים וכאלה שהמוצרים והשירותים שלנו 

משפיעים עליהם כל יום 

4

ש  החוקים השונים כל כך מורכבים ומכסים כל כך הרבה 
תחומים שונים, איך אני יכול להיות בטוח שלא אפר 

 אותם עקב טעות טכנית קטנה? יתרה מכך, כיצד
אני אמור להבין את כל זה?

ת  אל תזניחו את שיקול הדעת שלכם. אם משהו נראה 
לכם לא נכון אינטואיטיבית, שאלו לפני שאתם פועלים. 

 מצופה מכם שתבינו את הדקויות של הכללים 
 השולטים על תפקידכם. אל תהססו לפנות 

למנהל שלכם, לחבר הנהלה, למשאבי אנוש 
 או למחלקה המשפטית אם אתם 

תזדקקו להבהרות באשר לחוקים, 
לתקנות ולמדיניות.
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6
האם אני מרגיש שזה לא בסדר 
אבל מרגיש לחץ לעשות זאת 

בכל מקרה?

4
 האם זה לטובת החברה 

ובעלי העניין שלנו?

2
 האם זה תואם

לחזון ולערכים שלנו?

5
 האם הייתי מרגיש מודאג 

 אם זה היה מופיע 
בכותרת חדשותית?

3
 האם זה מציית

?Integer למדיניות של

לא? אל תעשו זאת
לא בטוחים? דברו עם המחלקה 

המשפטית לקבלת הנחיות

לא? אל תעשו זאת
לא בטוחים? דברו עם המנהל שלכם 

או עם משאבי אנוש לקבלת הנחיות

לא? אל תעשו זאת
לא בטוחים? עיינו במדיניות או 
דברו עם המנהל שלכם או עם 

משאבי אנוש לקבלת הנחיות

כן? אל תעשו זאת
לא בטוחים? דברו עם המנהל שלכם, 

עם משאבי אנוש או עם המחלקה 
המשפטית לקבלת הנחיות

כן? אל תעשו זאת
לא בטוחים? דברו עם המחלקה 
המשפטית או עם משאבי אנוש 

לקבלת הנחיות

לא? אל תעשו זאת
לא בטוחים? דברו עם המנהל שלכם 

או עם משאבי אנוש לקבלת הנחיות

5

1
זה חוקי?

מהו הדבר הנכון לעשות?
כשאתם מתמודדים עם חשש, שאלו את 

עצמכם את השאלות הללו; התשובה שלכם 
לכל אחת מהשאלות הללו תנחה את 

 החלטתכם לגבי הצורך להשמיע 
את חששכם.

עץ ההחלטה
 עץ החלטה יכול להיות כלי שימושי כאשר אתם נתקלים

 במצב מורכב  שאלו את עצמכם את השאלות הבאות 
ברוב המצבים, המשך בדרך הלא נכונה עלול 

 להיות בעל השלכות חמורות על
החברה  אם אינכם בטוחים, בקשו 

 לקבל הנחיות לקבלת
החלטות אתיות 

הגיוניות 
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Integer הקו הישיר של

6

אנו מעודדים את כל מי שצריך להשמיע חשש 
לפנות ישירות לאנשים או לבעלי התפקידים 

:Integer הבאים של

 המחלקה המשפטית או משאבי אנוש
Compliance@Integer.net :שלחו הודעת דוא"ל

השמיעו את קולכם!
זה הדבר הנכון לעשות 

 אתר האינטרנט של הקו הישיר:
 אתם יכולים גם לדווח על החשש שלכם באופן מקוון דרך האתר

.www.IntegerDirectLine.ethicspoint.com

 התקשרו אל הקו הישיר:
 מארצות הברית ניתן להגיע לקו הישיר באמצעות חיוג 1-855-846-6576.

 עבור כל המדינות האחרות, חייגו כמפורט להלן. מדינות מסוימות עשויות לבקש מכם
להזין מספר לאחר חיוג; במקרה כזה, חייגו 1-855-846-6576.

מדינה
 קוד גישה חופשית

למדינה
 בחיוג

מהיר באנגלית

 מנדרין הצפונית 108-710סין
צפון 108-888

 מנדרין הדרומית 108-10
דרום 10-811

855-846-6576

 שיחת חינם אוניברסליתאירלנד
 00-800-222-5528 או

1-800-550-000

855-846-6576

לא רלוונטי1-800-809-349-102ישראל

לא רלוונטי1-800-81-8258מלזיה

לא רלוונטי001-844-451-7910מקסיקו

0-800-890011855-846-6576שווייץ

לא רלוונטי1-855-846-6576ארצות הברית

000-410855-846-6576אורוגוואי

השיטה היעילה והאפקטיבית ביותר לפתרון חששות היא 
 פנימית, דרך שיחה דו-כיוונית עם המנהל שלכם או חברי צוות 

 ההנהגה כולל, למשל, משאבי אנוש  לעתים קרובות המנהלים שלנו וצוותי 
 ההנהגה המקומית הם הקרובים ביותר לנושא ויכולים להגיב במהירות לחששות שלכם  

 השיטה המתאימה ביותר להעלות את חששכם עשויה להיות תלויה בנושא, באנשים המעורבים 
ובחוקים והתקנות המקומיים והגיאוגרפיים  אנו מבינים שלעתים, ומסיבות שעשויות להיות מאוד אישיות 

 עבורכם, ייתכן שתזדקקו לשיטה אנונימית לדיווח על חשש  ברוב המדינות, הקו הישיר של Integer מאפשר 
לכם להעלות את חששכם באופן אנונימי  הקו הישיר הוא קו חם ללא תשלום שמופעל על ידי צד שלישי 

Integer קוד ההתנהגות של
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חקירות בעקבות 
אי-התאמה

 המחויבות שלנו
למניעת נקמה

ש  שרה מתלוננת בפני מנהלה כי המכונה שעליה היא עובדת אינה 
בטיחותית וזקוקה לתיקון. המנהל שלה מתנער מהדאגות שלה. זמן 

קצר לאחר מכן המנהל שלה מעביר אותה לתפקיד אחר במחלקה 
אחרת. שרה מאמינה שזו נקמה כיוון שדיווחה על חשש בטיחותי. 

מה שרה צריכה לעשות?

לפנות מיידית למשאבי אנוש או להנהלת האתר.ת  אם שרה מאמינה שהיא חווה נקמה לאחר שדיווחה על חשש, עליה 

7

תום לב פירושו שאתם 
מאמינים ברצינות שיש 

חשש כן, ושזה לא משהו 
זדוני או שקרי 

לאחר הדיווח על חשש, כל דיווח נבדק ומתקבלת החלטה האם להמשיך לחקור או, לחילופין, אם בכלל, באשר לפעולה המתאימה 
שבה יש לנקוט  Integer תבצע חקירות במהירות וביסודיות בהתאם לחוקים המקומיים  כל החקירות מתקיימות ביושר, 

בשיקול דעת ובחוסר משוא פנים, המבטיחים הגינות וסודיות  מצופה מכם לשתף פעולה באופן מלא וגלוי בכל 
חקירה  כאשר הדבר אפשרי מבחינה משפטית, נשתף אתכם בסטטוס החקירה ומתי היא תסתיים  אנא 

אל תערכו חקירות משלכם שכן פעולות כאלה עלולות לפגוע בשלמות החקירות של החברה 

אנו מחויבים למניעת 
 נקמה ולשמירה על 

סודיות בגבולות החוק עבור 
 אלו המדווחים על חששות בתום 

לב בכל דרך.
אנו מחויבים למניעת נקמה ולשמירה על סודיות בגבולות החוק 

עבור אלה המדווחים על חששות בכל דרך  Integer לא תעניש, לא 
תפלה ולא תנקוט בכל פעולה תעסוקתית שלילית או תתנכל אל כל מי 

שמדווח בתום לב על חשש, בין אם המידע יוכח לבסוף כנכון ובין אם לאו  
התחייבות זו תקפה לכל מי שמשתף פעולה בכל חקירה או בירור הנוגעים להתנהלות 

מסוג זה  עם זאת, הגשה מכוונת של טענות כוזבות או מטעות עלולה לפגוע במוניטין של 
עמית או של החברה, מה שלא רק ממחיש חוסר כבוד לעמיתים שלכם אלא גם מהווה עבירה 

חמורה  עליכם להבטיח שזה לא יקרה 

Integer קוד ההתנהגות של
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יושרה:
אנו עושים את הדברים 
הנכונים ואנו עושים את 
הדברים נכון 

המחויבות שלנו זה לזה

לחיות את החזון והערכים שלנו
למנהיגים של Integer יש יכולת להשפיע עד מאוד על תרבות הצוותים 

שלהם ולעודד אחרים "לעשות את הדבר הנכון", מה שמאפשר לנו לחיות 
את החזון והערכים שלנו עד תום 

על פעולותיהם של מנהיגי Integer להפגין באופן ברור את מחויבותנו 
לערכים שלנו, תוך קידום סביבה שבה קיימת ציפייה לציות ושבה 

התנהגות אתית היא הנורמה  מנהיגים, מתוקף עמדות הסמכות שלהם, 
חייבים להיות מודלים לחיקוי  חלק חשוב מאחריותו של מנהיג הוא 

להמחיש את הערכים שלנו ולהציג את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של 
יושרה  מנהיגים חייבים:

לפעול ביושרה ובהגינות.	 
ליצור סביבת דלת פתוחה שבה עמיתים מרגישים בנוח לשאול 	 

שאלות או להביע דאגות מבלי לחשוש מנקמה.
לוודא כי הכפיפים הישירים שלהם מבינים ועוקבים אחר הקוד, 	 

החוקים, התקנות ומדיניות החברה.
לתקשר את הרצינות אותה החברה שלנו מעניקה לציפייה 	 

להתנהגות אתית.
לראות בכולם אחראים לקבלת החלטות אתיות מבוססות.	 
 לתמוך בעמיתים אשר בתום לב מעלים חששות או משתפים 	 

פעולה בחקירות.
להיות ערניים לכל סיטואציה או מעשה שעשויים להיות לא מוסריים 	 

או שעלולים לפגוע במוניטין שלנו.
לפעול מיידית ולהעלות חששות מהפרות ידועות או חשודות של 	 

הקוד, החוקים, התקנות או מדיניות החברה.

גיוון והכלה
ב-Integer, אנו מעריכים את ההבדלים ואת קווי הדמיון האינדיבידואליים 

שעמיתינו מביאים עימם לעבודה  אנו מטפחים באופן פעיל סביבה 
מכלילה הממנפת מאפיינים ייחודיים אלה כדי לשפר את חיי המטופלים 
ולהניע הצלחה עסקית  בשוק עולמי יותר ויותר תחרותי, נשיג הצלחה 
כאשר נמשוך ונשמר את הכישרון הטוב ביותר, שמשקף את הצרכים 

המגוונים של לקוחותינו ומטופלינו ומתחבר אליהם  הכלת ההבדלים הללו 
היא זו שמטפחת חדשנות, פתרונות טובים יותר, וקשרי לקוחות חזקים 

יותר, ומציבה אותנו בעמדה לבניית Integer חזקה יותר 
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המחויבות שלנו זה לזה

מעסיק שוויוני
ב-Integer אנו לוקחים ברצינות את האחריות שלנו כמעסיק המעניק שוויון הזדמנויות  אנו מחויבים לשמור על 

סביבת עבודה נקייה מאפליה – כזו שבה כל העמיתים זוכים ליחס של כבוד  מצופה מכל העמיתים לתרום 
לסביבה שבה אנו מתנהגים בהתאם לכל חוקי ותקנות שוויון הזדמנויות במקומות בהם אנו פועלים  בנוסף, 

אנו מקפידים על חוקים מקומיים המספקים התאמות סבירות לאנשים מתאימים עם מוגבלות 
אם אתם מאמינים שהזכויות שלכם הופרו או אם יש לכם חששות אחרים במקום העבודה, עליכם להתייעץ 

 Integer עם המנהל שלכם או עם חבר הנהלה אחר או להתקשר למשאבי אנוש או לקו הישיר של

ש  לפעמים המנהל שלי מעדיף עמיתים מסוימים ומעניק להם שעות נוספות ומשימות 
עבודה טובות. אני חושב שמפלים אותי לרעה. מה עליי לעשות?

עליכם לדון בחששות שלכם עם המנהל שלכם או עם חבר אחר בהנהלה. הודיעו למנהל 
שלכם כי אתם מרגישים שאתם לא מטופלים בהגינות מבחינת משימות עבודה ושעות ת  

נוספות. תנו לו, או לה, דוגמאות ספציפיות. אם אתם מרגישים לא בנוח לפנות למנהל 
שלכם בנוגע לחשש שלכם, עליכם ליידע חבר אחר בהנהלה או ליצור קשר עם משאבי 

אנוש. בכל המקרים עליכם לדווח על חששכם בהקדם האפשרי.

סביבה נקייה מהטרדות
יש לכם זכות לעבוד בסביבה נקייה מהטרדה  הטרדה במקום העבודה לא תתקבל ללא קשר לשאלה האם 

המטריד הוא עמית לעבודה, מנהל, לקוח, ספק או מבקר  הטרדה כוללת כל התנהגות )מילולית, חזותית 
או פיזית( שמתאפיינת, כדלהלן:

היא משפיעה על השכר, על שעות העבודה, תנאי עבודה או תנאי העסקה אחרים, או משליכה עליהם 	 
מבוססת על גזע, צבע, דת, אמונה, מין, זהות מגדרית, נטייה מינית, גיל, מוגבלות, שושלת או מוצא לאומי, 	 

אזרחות, מעמד אישי או ותק, חברות פוליטית או מקצועית, ומעמד חופשה משפחתית ורפואית או כל 
מעמד אחר המוגן על ידי חוקי מדינתכם 

יוצרת סביבת עבודה מאיימת, פוגעת, פוגענית או עוינת 	 

הטרדה מינית פירושה כל הטרדה המבוססת על מינו של אדם או על המגדר שלו  זה כולל הטרדות בעלות 
אופי מיני )כמו התקדמות מינית לא רצויה או בקשות לטובות מיניות( וכן הטרדות שאינן מיניות )כמו הערות 

פוגעניות המבוססות על אי-התאמה לסטריאוטיפים מגדריים(  הטרדה יכולה להיות מבוצעת על ידי אדם 
מאותו המין או מהמין השני  המדיניות למניעת הטרדה, אי-אפליה ואי-נקמה של Integer, או המדיניות 

והחוקים המקומיים, מספקות כיוון ברור על האופן שבו תלונות והטרדות ייחקרו וייפתרו  כפי שקורה בכל 
הפרה של הקוד, מוטלת עליכם אחריות לדווח באופן מיידי על כל התנהגות מטרידה או בלתי הולמת, כך 

ש-Integer תוכל לנקוט בפעולה מתאימה  לא נסבול צעדי נקמה כתוצאה מהגשת תלונה על הטרדה או אפליה 
או סיוע לחקירה  אם אתם מאמינים שאתם או מישהו אחר היו נתונים להתנהלות המפרה מדיניות זו, עליכם 

לדווח מייד על ההתנהגות הפוגעת למנהל שלכם או לחבר הנהלה אחר, למשאבי אנוש, או ליצור קשר עם 
הקו הישיר 

ש  עמית לעבודה במחלקה שלי מרבה להעלות "בדיחות" על קבוצות אתניות מסוימות. אני 
 מוצא ש"הבדיחות" האלה מעליבות ומשפילות, אבל אני חושש להתעמת איתו. מה 

עליי לעשות?

בדיחות או השמצות המכוונות נגד קבוצות מסוימות של אנשים בגלל צבע עורם, ארץ 
 הולדתם או אפילו המבטא שלהם אינן מקובלות במקום העבודה שלנו.ת  

אמרו לעמיתכם לעבודה שאתם חושבים שהבדיחות האלה פוגעות. אם הבדיחות לא 
פוסקות, עליכם לדווח על המקרים למנהל שלכם, לחבר הנהלה או למחלקת משאבי 

האנוש שלכם.

Integer לא 

תסבול בשום 
אופן מקרי 

הטרדה 
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המחויבות שלנו זה לזה

 סביבת עבודה בריאה, בטוחה
)EHS&S( ומאובטחת

Integer מספקת מקום עבודה בטוח ובריא ומקדמת את המצוינות הסביבתית בפעילות שלנו  

Integer מצייתת לחקיקה הממשלתית, לתקנות ולתקני התעשייה המקובלים 

כל אחד מאיתנו אחראי לשמירה על מקום עבודה בטוח, בריא וידידותי לסביבה  בראש 
ובראשונה, בריאותנו והבטיחות של כל אחד מאיתנו ושל המבקרים שלנו, ולכן עלינו 
להתמקד כל העת במניעת פציעות במקום העבודה, מחלות ופליטות לסביבה על ידי:

ציות לכל פרטי המדיניות ולנהלים של EHS&S של Integer, וכן לתקנות איכות הסביבה, 	 
הבריאות והבטיחות עבור פעולותינו ומוצרינו 

ניהול עצמי ושל כלל הפעילויות בצורה בטיחותית ואחראית לסביבה 	 
הפגנת המחויבות של החברה למניעת פציעות ומחלות על ידי בדיקה יזומה של מקום 	 

העבודה שלנו, תיקון ושיפור מתמיד של תנאים העלולים ליצור סיכון לפציעה אישית או 
להשפעה סביבתית שלילית 

דווחו על כל פגיעה במקום העבודה, כמעט-אירוע או על חששות סביבתיים בהקדם 	 
האפשרי לאחר האירוע, אך בשום מקרה לא לאחר עזיבתכם בסוף יום העבודה שלכם, או 

תוך 8 שעות, הקצר מבניהם 
אימון, מתן משוב וקשר פעיל עם עמיתינו לקידום פעילויות בטוחות וידידותיות לסביבה 	 

שמירה על סביבה בטוחה
כל אחד מאיתנו נושא באחריות לשמירת המתקנים שלנו בטוחים  חל איסור מוחלט על 

מעשי אלימות או על ביטוי איומים במעשי אלימות  אנו מתחייבים שלעולם לא:

נבטא או נשלח הערות, שיחות, הודעות דוא"ל או תקשורת מילולית או כתובה אחרת 	 
מטרידים או מאיימים, לכל אדם 

נעקוב אחרי כל אדם 	 
נהרוס נכסים אישיים ו/או של החברה 	 

אין לשאת פריטים מסוכנים מכל סוג, כגון אמצעי לחימה, חומרי נפץ או כלי נשק, בתחומי 
החברה או ברשותכם בעת ניהול עסקי של Integer מחוץ למשרדי החברה  ישמו מייד את 

הפרוטוקולים של האתר שלכם ופנו ל-EHS&S, למשאבי אנוש או למנהל שלכם אם אתם 
מבחינים בהתנהגות בלתי הולמת או מסוכנת  כל הפרה של הנחיות אלה לשמירה על 

סביבה בטוחה מהווה עילה לפעולה משמעתית, עד וכולל סיום העסקה אפשרי בהתאם 
לחוקים המקומיים 

עליכם להבטיח שהמתקנים שלנו יהיו מאובטחים בכל עת  המשמעות היא שאסור לאפשר 
לאף אחד להיכנס למתקן של Integer אם אין לו זכות גישה מאובטחת מתאימה )העברת 

תג זיהוי, קוד לוח מקשים וכדומה(  אם אדם בא בעקבותיכם ואין לו את זכות הגישה 
הביטחונית הראויה, הנחו אותו לפנות לאזור הקבלה המיועד  על כל המבקרים להיכנס 

למתקן דרך אזור הקבלה המיועד ולחתום על יומן מבקרים  כל העמיתים והמבקרים חייבים 
 Integer בזמן שהותם במתקני Integer לענוד את תג הזיהוי של

דווחו על אנשים 
חשודים באתרי 

החברה שלנו 
 EHS&S-ל
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המחויבות שלנו זה לזה

מקום עבודה ללא שימוש לרעה בסמים/אלכוהול
POL-000069 מקום עבודה ללא סמים ואלכוהול

Integer דורשת מכם לעבוד מבלי שאתם נמצאים תחת השפעה של כל חומר, כולל סמים 

ואלכוהול, העלול למנוע מכם לבצע פעילויות בעבודה בבטחה וביעילות  אנו מתחייבים 
לחיות את הערכים שלנו על ידי התייצבות בכל יום כאשר אנו מוכנים להתמקד ביצירת 

פתרונות חדשניים ואיכותיים עבור הלקוחות שלנו, עם יכולת לתקשר ביעילות ובכבוד עם 
חברי הצוות שלנו  עבודה תחת השפעה של כל חומר מסכנת את הביצועים וההתנהגות 
שלנו, עם פוטנציאל להשפיע על החברה שלנו, על הלקוחות ואפילו על הקהילות שלנו  

Integer שומרת לעצמה את הזכות לבחון כל עמית, בגבולות החוק והמדיניות המקומית, 

אם קיים חשד סביר שהוא או היא נמצאים תחת השפעת סמים או אלכוהול  אם אתם 
משתמשים בתרופות מרשם או בתרופות ללא מרשם העלולות לפגוע בערנות או בכושר 

השיפוט, או עדים לעמית שעלול להיות מוגבל מן הבחינות האלה ולכן לסכן את ביטחונם של 
אחרים או את האינטרסים העסקיים של Integer, עליכם לדווח על כך מייד, אלא אם כן הדבר 

אסור על פי חוקים מקומיים  אנו מעודדים את כל מי שיש לו בעיה עם צריכת אלכוהול או 
סמים לפנות לקבלת סיוע 

ש  אני חושד כי עמית לעבודה מגיע מדי פעם לעבודה תחת השפעת סמים 
וייתכן שהוא משתמש בסמים לא חוקיים בעבודה. אני דואג לבריאותו 

ובטיחותו של עמית זה. מה אני יכול לעשות?

עליכם להתייעץ עם המנהל שלכם, שינקוט בצעדים הנכונים כדי לערב את 
אנשי המקצוע הנכונים, תוך עמידה בפרוטוקולי חשד סבירים, כדי לטפל ת  

במצב אלא אם כן הדבר נאסר על פי חוקים מקומיים. אם לא נוח לכם 
לדון בעניין עם המנהל שלכם, שקלו לדבר עם מישהו בתחום EHS&S או עם 

משאבי אנוש.

פרטיות מידע של עמיתים
POL-000003 )GDPR( מדיניות תקנת הגנת מידע כללית

אנו מכבדים את פרטיותם של עמיתינו ועמיתינו לשעבר ונקטנו בצעדים לשמירה על מידע 
אישי וסודי שאנו נדרשים להשיג למטרות עסקיות או משפטיות לגיטימיות  הגישה למידע 

אישי של עמית, כגון מידע כוח אדם ורשומות רפואיות, מוגבלת בהחלט על ידי מדיניות 
החברה וכל חוקי ותקנות הפרטיות של המדינה והממשל 

ייתכן שתהיה לכם הזכות לגשת למידע המקצועי או הרפואי שלכם, אך לא לתיקים או 
לרשומות של אחרים אלא אם כן תקבלו אישור לכך, תוך ציות לחוקי המדינה  בעוד 

ש-Integer מכבדת את פרטיותכם, החברה אכן שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את 
המתקנים והרכוש שלנו, תוך ציות לחוקים ולמדיניות המקומיים  מתקנים ורכוש אלה כוללים 
מחשבים, רשומות טלפון, ארונות נעילה, הודעות דוא"ל, קבצים, מסמכים עסקיים ומקומות 

עבודה  אל תצפו לפרטיות בעת השימוש בשירותים או בציוד המסופקים על ידי החברה 

ש  מהו מידע אישי ופרטי?
מידע אישי ופרטי הוא בדרך כלל כל מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות 

אדם מסוים, כולל שמכם, תאריך לידה, מספר זיהוי ממשלתי או מזהים ת  
אישיים אחרים.
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המחויבות שלנו לחברה שלנו

מידע קנייני וסודי
אנו מנהלים את עסקיה של Integer ביושרה  זה חשוב במיוחד כאשר במהלך העסקים הרגילים אתם עשויים 

להיות מודעים למידע סודי או קנייני על החברה, הלקוחות/הספקים שלנו, לקוחות פוטנציאליים/ספקים או 
צדדים שלישיים אחרים  מידע סודי או קנייני כולל מידע שאינו ציבורי הנוגע לחברה שלנו, או לצדדים שלישיים, 
שעשוי להועיל למתחרים או להזיק ל-Integer, ללקוחותינו או לספקים שלנו אם ייחשף  עליכם לשמור על סודיות 

כל המידע של החברה, או של צד שלישי, המופקד בידיכם  החובה לשמור על מידע סודי נמשכת גם לאחר 
 Integer שאינכם מועסקים יותר על ידי

עליכם לדאוג שלא לחשוף מידע סודי שלא במתכוון  יש לאחסן בצורה מאובטחת חומרים המכילים מידע 
סודי - כגון תזכירים, מחברות, תקליטורי מחשב, כונני פלאש ומחשבים ניידים  שמרו על ביטחון המידע 

הסודי על ידי כך שתנהגו, כדלהלן:

ודאו ששיחות הכוללות מידע סודי אינן נשמעות במקומות ציבוריים 	 
השתמשו ברשתות מאובטחות בכל עת 	 
הגנו על מכשירים ניידים מפני גניבה 	 
הבטיחו שתקשורת אלקטרונית ושיתוף קבצים מאובטחים בכל עת, במיוחד בעת הגישה אליהם 	 

במרחבים ציבוריים או בעת שיתוף קבצים או תקשורת קניינית 

עליכם לנקוט אמצעי זהירות נאותים כדי לשמור על מידע עסקי סודי או רגיש, בין אם הוא קנייני של 
Integer או של חברה אחרת, ולוודא כי הוא אינו מועבר באופן גלוי בתוך החברה או מחוץ לחברה 

עליכם לכבד את כל החובות החוקיות כלפי מעסיקים לשעבר  חובות אלה עשויים לכלול הגבלות על 
השימוש בחשיפה של מידע סודי שנלמד או הושג במהלך עבודתו לשעבר של עמית, הגבלות בגיוס 

עמיתים לשעבר לעבודה ב-Integer ובהסכמי אי-תחרות 
שום דבר הכלול בקוד זה לא יתפרש כמגביל כל עמית בבואו לחשוף מידע סודי אם גילוי כזה נדרש על 

פי חוק, או להמצאה לבית משפט או סוכנות ממשלתית אם יש לעמית זכות מוגנת לעשות כן 

ש  עמית לשעבר ב-Integer שעבד בצוות שלי פנה אלי לאחרונה עם בקשה לספק 
עותקים של חומרי פרויקט שעליהם עבדנו יחד במהלך עבודתו. במהלך שיחה זו נודע 

לי כי עמית לשעבר זה מחזיק בעותקים של מספר מסמכים הכוללים נתונים חשובים של 
Integer. אמרתי לעמית הזה שאחזור אליו. מה עליי לעשות כעת?

ת  אסור בשום פנים ואופן לספק עותקים של החומרים המבוקשים, מכיוון שהם עשויים להכיל 
מידע חסוי או מידע על אודות צד שלישי. יתרה מזאת, ייתכן שעל ידי לקיחת מידע סודי 
העמית לשעבר הפר את התחייבויותיו להגן על מידע סודי על פי הסכם אי הגילוי שלנו, 

התקף עדיין לאחר שהוא עזב את מקום העבודה. לבסוף, יהיו עלולות להיגרם בעיות אחרות 
עבור Integer אם עמית לשעבר זה השתמש במידע או חשף אותו לאחרים. צרו קשר עם 

המנהל שלכם מייד, אשר, בתורו, יתריע בפני המחלקה המשפטית לקבוע אילו צעדים, אם 
בכלל, יש לנקוט להגנה על המידע והרכוש החסויים של Integer או של צד שלישי.

12

 להתחבר 
עם הקוד...

 •  שמירה על 
מידע סודי.

•  שמירה על ציות 
להסכמי אי-גילוי 
במהלך תקופת 

ההעסקה ולאחריה.

Integer קוד ההתנהגות של
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המחויבות שלנו לחברה שלנו

הגנו על הקניין 
הרוחני שלנו; 
מדובר באחד 

הנכסים היקרים 
ביותר שלנו 

13

קניין רוחני
הקניין הרוחני )"IP"( של Integer הוא אחד הנכסים יקרי הערך ביותר שלנו  ה-IP כולל פטנטים, סימני מסחר, 

זכויות יוצרים, סודות מסחריים וידע מקצועי  עליכם לנהל את ה-IP באותה מידת זהירות כמו כל נכס בעל ערך 
אחר  כאשר ה-IP שלנו אינו מזוהה או מוגן באופן אחר, אנו מסתכנים באובדן הזכויות בנכס שלנו וביתרונות 

התחרותיים שהוא מציע  אנו מגנים על נכסים אלה על ידי השגת פטנטים, סימני מסחר והגנה על סודות 
מסחריים  יתר על כן, אנו מחויבים לשמור על נכסים אלו ביתר שאת, ובמידת הצורך לנקוט בצעדים משפטיים 

לאכיפת זכויות ה-IP שלנו 
המדיניות שלנו היא לא לפגוע ביודעין בזכויות ה-IP של אחרים  הפרת פטנטים, העתקה בלתי מורשית, 

ניכוי מוטעה בסודיות מסחרית וחשיפה בלתי מורשית של מידע סודי של צדדים שלישיים הן פעילויות בלתי 
חוקיות, ואם הוכחו, יש לכך השלכות חמורות על Integer  אתם נדרשים לדווח על כל הצעה או האשמה, בלתי 

פורמאלית או רשמית, שהועלו על ידי צדדים שלישיים כי Integer ביצעה כל מעשה של הפרת IP כלפי חבר 
הנהלה, משאבי אנוש או המחלקה המשפטית 

 ש  מה אם מישהו מחוץ ל-Integer ישלח לי רעיון מבלי שביקשתי ממנו, לגבי מוצר 
חדש פוטנציאלי?

רעיונות של אנשים מבחוץ שנשלחו מבלי שהתבקשו עשויים להיות קניין רוחני של אותו 
אדם/גורם. אל תסקרו מידע שלא ביקשתם; העבירו אותו למחלקה המשפטית של Integer.ת  

הגנה על הנכסים והמשאבים המוחשיים שלנו
אתם מנהלים של נכסי Integer  מוטלת עליכם החובה להגן ולשמור על נכסי ומשאבי החברה שלנו 

ולהבטיח שימוש יעיל בהם וכן לסייע לחברה שלנו במאמציה לפקח על עלויות  גניבה, חוסר זהירות 
ובזבוז משפיעים ישירות על הרווחיות של החברה שלנו  נכסי החברה שלנו כוללים, בין היתר, דברים 

כמו דואר אלקטרוני, מערכות מחשב, מסמכים, ציוד, מתקנים, חומרים ומלאים  יש להימנע מכל שימוש 
בנכסים אלה למטרות שאינן חלק מעסקיה של Integer, אם כי שימוש אישי סביר בנכסי החברה כמו 
הטלפונים או מכונות ההעתקה שלנו מותר מדי פעם  שימוש אישי בדואר אלקטרוני המסופק על ידי 

החברה מותר אם הוא תואם את מדיניות Integer וחוקים מקומיים ואינו מפריע לביצועי העבודה שלכם 
או לזו של אחרים  על כל חשד לאירוע של הונאה, גניבה, מעילה או שימוש לרעה ברכוש של החברה, 

יש לדווח מייד למחלקת EHS&S לבדיקה  עליכם להבטיח כי נכסי החברה ומשאביה אינם משמשים לרווח 
כספי אישי  מה מהווה שימוש לרעה בנכסי ומשאבי החברה שלנו? כיצד אוכל לדעת אם שימוש אישי 

בנכסי ומשאבי החברה שלנו חוצה את קו הסבירות? הדוגמאות הבאות מהוות המחשה לשימוש לרעה:

כל שימוש במתקני החברה או הציוד שלנו לרווח אישי 	 
שימוש מופרז בטלפונים או בפקס למטרות אישיות 	 
 לקיחת ציוד משרדי או ציוד לצריכה אישית או לשימוש בבית, למשל, כולל שימוש בציוד חברה לתיקון 	 

רכוש אישי 
שימוש אישי בכלי הרכב של החברה ללא אישור מפורש 	 
העתקה לא מורשית של תוכנות מחשב 	 
שימוש בכרטיס/י אשראי שהונפק/ו על ידי החברה לרכישות אישיות 	 
גניבה מכל סוג 	 

 ש  ראיתי עמית אחר גונב אספקה מחברתנו. האדם הזה הוא חבר
שלי, אבל אני לא אוהב את העובדה שהוא גונב מהחברה. מה אני יכול לעשות?

משאבי אנוש על מה שקורה. וזכרו, תמיד תוכלו להתקשר לקו הישיר של Integer אם זה ת  זה מצב קשה בשבילכם, אבל אתם חייבים, לעצמכם ולחברה, לדווח להנהלה או למחלקת 
בהתאם לחוקים המקומיים. ראו עמוד 6.
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מידע על ציוד טכנולוגי
POL-000028 IT-מדיניות שימוש מקובל ב

Integer מספקת מגוון של משאבי מידע וטכנולוגיה שנועדו למקסם את היעילות שלנו בעת ביצוע 

העבודות שלנו כמו: דוא"ל, מחשבים, רשתות, האינטרנט, האינטרא-נט, טלפונים סלולריים, טלפונים 
ומערכות דואר קולי  כלים אלה הם רכוש החברה ויש להשתמש בהם בצורה מקצועית  השימוש האישי 

והמוגבל במשאבים אלו מעת לעת מותר, אך אינו יכול להפריע לביצועי העבודה שלכם או לזו של 
עמיתיכם לעבודה 

ש  האם אוכל להשתמש בציוד שהונפק על ידי החברה שלנו )מחשב, מכשירים וכדומה( 
כדי לשלוח הודעות אישיות לחברים ובני משפחה?

בעיקר למטרות עסקיות, השימוש האישי המוגבל מותר, אם הוא תואם את מדיניות Integer ת  כן. בעוד שהשימוש ברשתות המחשבים שלנו, כולל דוא"ל והודעות טקסט, נועד 
ואינו מפריע לביצועי העבודה שלכם או לזו של אחרים. זכרו כי דוא"ל החברה והודעות 
הטקסט אינם פרטיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעיין בדוא"ל ובהודעות טקסט 

 הנשלחים ברשתות/במערכות/במכשירים שלנו מבלי ליידע אתכם, תוך ציות
לחוקים ולכללי מדיניות המקומיים. אם ההודעה שלכם אישית מאוד או חסויה, אסור לכם 

.Integer לשלוח אותה באמצעות מערכות המחשוב של

שמירה על רשומות מדויקות
רשומות מדויקות ואמינות הן מכריעות לעסק שלנו  עלינו להבטיח כי הרשומות החשבונאיות והפיננסיות של 

חברתנו עומדות בסטנדרטים הגבוהים ביותר של דיוק ושלמות  דיווח מידע מדויק, מלא ומובן על העסק שלנו, 
על הרווחים שלנו ועל מצבנו הכספי הוא אחריות חיונית של כל אחד מהעמיתים  אנו מחויבים לשמור על רשומות 

וחשבונות מדויקים של החברה כדי להבטיח כי מתקיים ציות חוקי ואתי ולמנוע פעילויות הונאה  אנו אחראים 
להבטיח כי המידע שאנו רושמים, מעבדים ומנתחים הוא מדויק וכי הוא מתועד בהתאם לעקרונות 
החוקיים והחשבונאיים החלים  בנוסף, עלינו להבטיח שהרשומות שלנו יהיו מאובטחות ועם זאת 

זמינות בקלות עבור אנשים עם הצורך לדעת את המידע במועד  רשומות החברה כוללות:

חשבות שכר	 
כרטיסי נוכחות	 
רשומות איכות מכל הסוגים	 
דיווחי נסיעות והוצאות	 
הודעות דוא"ל	 
רשומות ונתונים חשבונאיים ופיננסיים	 
רשומות מדידה וביצועים	 
קובצי נתונים אלקטרוניים	 
נתונים המוחזקים על ידי צדדים שלישיים	 
כל שאר הרשומות הנשמרות במהלך התפעול השוטף של העסק שלנו	 

לעולם אל תתנו 
את הסיסמה שלכם 

למישהו אחר כדי 
שיוכל לקבל גישה 
לקבצי המחשב או 
המסמכים שלכם 
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אל תשמידו רשומות 
של החברה כדי 

לחפות על שגיאה 

"התגמול הוא בעשייה, לא בתוצאות."
- וילסון גרייטבאטץ'

מצופה כי כל רשומות החברה יהיו שלמות, מדויקות ואמינות  לעולם אין סיבה למסור רשומות כוזבות או 
מטעות  כספים, תשלומים או קבלות שאינם מפורסמים ברבים או נרשמים אינם עולים קנה אחד עם הנהלים 

העסקיים שלנו והם אסורים  כל הרשומות הן רכוש של Integer ונדרש לשמור אותן בהתאם למדיניות שלנו  
איננו הורסים או מוחקים מסמכי חברה רשמיים או רשומות של החברה לפני תום זמן השמירה הנדרש  אנו אכן 

משמידים מסמכים, בהתאם לחוק החל, כאשר אין להם עוד מטרה עסקית מועילה וזמן השמירה שלהם פג 
המשקיעים סומכים עלינו שנשתמש במידע מדויק ונספק אותו, כדי שהם יוכלו לקבל החלטות השקעה 

מושכלות  הפעילויות הבאות אסורות:

שמירה על כספים או נכסים נסתרים או לא רשומים לכל מטרה 	 
רישום רשומות כוזבות או מטעות בדו"ח הוצאות, בגיליון שעות עבודה או בכל דו"ח אחר, או בקשה 	 

מאחרים לבצע רישומים אלה 
מתן תוצאות שקריות בכל הנוגע לאיכות ובטיחות 	 
רישום מכירות כוזבות או רישום מכירות מחוץ לתקופת הזמן שבהן הן התרחשו בפועל 	 
מתן הערכת חסר או הערכת יתר להתחייבויות ונכסים ידועים 	 
עיכוב רישום סעיפים שאמורים להוות הוצאות שוטפות 	 
הסתרת טבעה האמיתי של כל עסקה 	 
מתן מידע לא מדויק או מטעה באשר לתוכניות הטבה של החברה 	 
התקשרות ב"עסקאות צדדיות" עם לקוחות שלא רשומים או מתועדים כראוי 	 

בספרים או ברשומות שלנו 

כל מסמך שאתם מכינים או חותמים עליו חייב להיות נכון ואמיתי  אנו סומכים 
עליכם שתשמיעו קול אם אתם תרגישו שאתם תחת לחץ להכין, לשנות, להסתיר 
או להרוס מסמכים בניגוד למדיניות החברה שלנו  בנוסף, עליכם לדווח אם אתם 

מאמינים שמישהו הצהיר הצהרה מטעה, לא שלמה או כוזבת לרואה חשבון, מבקר, 
עורך דין או גורם ממשלתי בקשר לכל חקירה, ביקורת, בדיקה או בקרה עם גורם 

ממשלתי או גורם רגולטורי כלשהו 

נושאי חשבונאות וביקורת
אם אתם סבורים שקיים עניין מפוקפק בתחומי החשבונאות או הביקורת בחברה, תוכלו להעביר את החששות 

שלכם על ידי יישום ההוראות המצוינות בעמוד 6 
ועדת הביקורת של הדירקטוריון תעריך את הממשות של כל החששות או השאלות שיתקבלו ותאשר פעולות 

המשך, כפי שיידרש או כפי שייראה מתאים, כדי לטפל בחששות אלה 

ש  אני מודאג מדיווח על חשד להונאה. מה אם אני טועה וזה יסבך אותי, או שאפגע בשמו 
הטוב של מישהו?

לאי-נקמה, גם אם יתברר כי הדיווחים אינם מבוססים. אנו נזהרים בבחינת מעשי עוולה  ת  אנו לא דורשים מעמיתים לשאת באחריות בגין דיווחים הנעשים בתום לב, ומתחייבים 
לכאורה כדי להגן על שמם הטוב של עמיתים. החקירות נערכות ביושרה ובכבוד, באופן 

אובייקטיבי, הוגן וסודי. אנו ממליצים לכם לדבר תחילה עם המנהל שלכם כדי שהוא יסייע 
לכם להחליט על דרך הפעולה הטובה ביותר.
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הימנעות מניגודי עניינים
אנו מצפים מכל העמיתים להתאים עצמם לסטנדרטים האתיים והמשפטיים 

הגבוהים ביותר ולהימנע מכל פעילות או אינטרס אישי העשוי להיראות כ"ניגוד 
עניינים " ניגוד עניינים מתרחש כאשר אינטרס אישי מפריע, או נראה שהוא 

מפריע, לאינטרסים של החברה בכללותה  ניגוד עניינים יכול להיווצר בכל פעם 
שאתם נוקטים בפעולה, או שיש לכם אינטרס שמפריע לביצוע חובותיכם או 

תפקידכם בחברה  אסור לכם להשתמש, או לנסות להשתמש, לעולם בעמדתכם 
 בחברה כדי להשיג תועלת אישית לא ראויה, לטובת בן משפחה, או עבור כל 

אדם אחר 
האופן שבו אתם נוהגים בקשרים העסקיים שלנו משפיע על המוניטין שלנו ועל 

האמון שבעלי העניין שלנו נותנים בנו  על ידי הרתעה והימנעות מניגודי עניינים, 
אנו שולחים מסר ברור בדבר המחויבות שלנו ליושרה ונחישותנו לעשות מה שנכון  

אנו דורשים מכם לגלות באופן יזום ומיידי ניגודי עניינים ממשיים או נתפסים 
על כל אחד מאיתנו לזהות ניגודי עניינים פוטנציאליים, או מראית עין של ניגודי 
עניינים, כאשר אלה מתעוררים ולהביאם לידיעת המנהל שלנו או חבר הנהלה, 

מחלקת משאבי אנוש או המחלקה המשפטית כדי להבטיח פתרון הוגן ומהיר  אם 
אתם שוקלים לבצע פעילות כלשהי שעלולה ליצור מראית עין של ניגוד עניינים, 

עליכם לגלות את הפעילות מראש למנהל שלכם ולדון עם מחלקת משאבי אנוש או 
המחלקה המשפטית כאשר הדבר רלוונטי 

זכרו...
אי-דיווח על ניגוד עניינים 

אפשרי עלול להוות הפרה של 
הקוד שלנו  במקרה של ספק, 
פנו לקבלת הנחיות מהמנהל 

שלכם, מחלקת משאבי אנוש או 
המחלקה המשפטית 

ש  אחי הוא בעל עסק ורוצה להיות ספק 
של Integer. האם אוכל להפנות אותו לשרשרת 

?Integer האספקה של

כן. אתה יכול להפנות את אחיך לאדם שעשוי להתעניין 
במוצר או בשירות שלו. עם זאת, יש לספר למנהל שלכם ולאדם ת  

 Integer שמקבל את החלטת הרכישה על הקשר ביניכם. יש להקפיד על נהלי
סטנדרטיים לבחירת ספק כדי לוודא שאין התייחסות מיוחדת כלפי אחיך.
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בעלות על אינטרס כספי אצל מתחרה ישיר, אלא אם אינטרס 	 
 פיננסי מעין זה הוא פחות מאחוז 1 מההון המונפק של 

אותו מתחרה.
שימוש בעמדתכם בחברה כדי להשפיע על כל ספק או לקוח שיש 	 

לכם אינטרס אישי או פיננסי בנוגע אליו.
שימוש בעמדתכם בחברה להבטחת הלוואות או ערבויות לתועלת 	 

אישית מעבר לתנאים עסקיים סטנדרטיים.
קבלת עבודה שנייה אצל ספק או מתחרה, או עבודה שמפריעה 	 

.Integer-ליכולת לבצע את תחומי האחריות שלכם ב
עיסוק במיזמים תעסוקתיים או עסקיים חיצוניים אם פעילות זו 	 

מתחרה של Integer, מספקת מוצרים או שירותים ל-Integer, או 
 מפרה את הסודיות שלכם או התחייבויות אחרות שלכם 

.Integer כלפי
העסקת כוח אדם, מתן שירותי ייעוץ או כהונה בדירקטוריון של 	 

מתחרה, לקוח או ספק )למעט פעילויות התנדבותיות שאינן 
קשורות לחלוטין לאינטרסים העסקיים של החברה(.

 שכירת ספק, מפיץ או סוכן אחר המנוהל או נמצא בבעלות 	 
קרוב משפחה.

שידול או קבלת מזומן מכל ספק או לקוח.	 
עידוד קבלת מתנות, בידור, אירוח או הטבות אחרות מכל ספק 	 

או לקוח; וקבלת פריטים רק אם הם צנועים בערכם ומצייתים 
לחוקים ולמדיניות המקומית.

שידול או קבלה של כל מתנה או הטבה אחרת כאשר מוזכרת, או 	 
משתמעת, חובה כלשהי לתורם.

שימוש במשאבי החברה, כוח האדם, הזמן או המתקנים לעשיית 	 
רווח אישי.

ניצול הזדמנות עסקית המתגלה באמצעות שימוש בנכסי 	 
החברה, במידע או בעמדה שהחברה עשויה להיות מעוניינת בכך 

מבלי לתת לחברה את ההזדמנות כאפשרות ראשונה.
כהונה בדירקטוריון של ארגון עלולה להוות ניגוד עניינים. לפני 	 

שתסכימו להפוך לחבר דירקטוריון, פנו למחלקה המשפטית כדי 
לקבוע את הקשר, אם קיים, בין החברה שלנו לארגון.

למרות שלא ניתן לתאר כל סיטואציה שעלולה לעורר ניגוד עניינים, הנה מספר 
פעילויות שבדרך כלל יש להימנע מהן:

מערכות יחסים בהסכמה:
כדי למזער את הסיכון לניגודי עניינים ולקדם הוגנות במקום העבודה, 

Integer אוסרת על קשרים רומנטיים בין אדם בתפקיד מנהל או 

מפקח עם עמית או עמיתה שעליהם הוא מפקח באופן ישיר, או 
אשר הוא עשוי להשפיע על תנאי העסקתם )לדוגמה, קידום, 

סיום העסקה, נקיטת צעדים משמעתיים או פיצוי(  אנו מצפים 
מעמיתים לחשוף ללא דיחוי בפני הנהלת Integer כל מערכת 

יחסים מעין זאת כאשר היא קיימת, או בכל פעם שהיא מתחילה  
כל יחסי מרות כפופים לבדיקה של משאבי אנוש כדי לקבוע אם 
יש בהם פוטנציאל לניגוד עניינים  אי-חשיפה של קשר מסוג זה 

עלולה להוביל לנקיטת צעדים משמעתיים נגד המנהל או המפקח, 
עד וכולל סיום העסקה 

על כולנו מוטלת החובה לקידום כל אינטרס לגיטימי של Integer אם 
ההזדמנות תופיע  אסור לכם לנצל באופן אישי הזדמנויות או טובות 

 Integer-הנאה המוצעות לכם מכוח העסקתכם ב
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אמינות סביבתית
כחברה גלובלית עם פעילויות מגוונות, ניהול ההשפעה הסביבתית 
שלנו הוא מורכב ועם זאת חובה להבטיח סביבה בת קיימא לשנים 

ארוכות  אנו מחויבים לצמצם את ההשפעה שלנו באמצעות תוכניות 
אמינות יעילות המעודדות טכנולוגיות חסכוניות באנרגיה, ירידה 

בשימוש במשאבים טבעיים והפחתה כוללת של ההשפעות המזיקות 
מהמוצרים והתהליכים שלנו  עמיתים עוברים הדרכות בתחומים 

הניתנים ליישום של ציות סביבתי בהתאם לחוקים, לתקנות ולדרישות 
הספציפיות למתקנים  מצופה מעמיתים לציית לדרישות אלה כדי 

להבטיח שכל עסקי Integer יתנהלו באופן שמגן על הסביבה 

זכויות אדם ונהלי עבודה הוגנים
POL-000018 מדיניות נגד סחר בבני אדם 

POL-000093 מדיניות תעסוקה של אנשים צעירים
ב-Integer אנו גאים בכך שאנחנו חברה שעומדת על הערכים שלנו 

ופועלת ביושרה  אנו מחויבים לקיים זכויות אדם בסיסיות ומאמינים כי 
יש להתייחס לכל בני האדם ברחבי העולם בהוגנות, בהגינות ובכבוד  
החברה שלנו תעסיק רק ספקים וקבלנים ישירים שמפגינים מחויבות 
רצינית לציות לחוקי זכויות האדם  Integer מקדמת זכויות אדם על ידי 
ביצוע חוקי העבודה החלים  איננו מאפשרים עבודות כפייה או עבודת 
ילדים  אנו מיישמים את כל החוקים והתקנות החלים על שכר ושעות 

בכל מדינה שבה החברה שלנו מנהלת עסקים 
אף אחד מתחת לגיל 18 אינו מועסק אלא אם כן תעסוקה כזו תואמת 

את כל החוקים והתקנות במדינה הנוגעים לגיל, שעות, פיצויים 
וביקורת פנימית של דרישות הבריאות והבטיחות 

רשתות חברתיות
POL-000094 מדיניות רשתות חברתיות

החברה מעודדת שיתוף פתוח של רעיונות, דיון, למידה ושיתוף 
פעולה, מה שעולה בקנה אחד עם החזון והערכים שלנו  למרות 

שהרשתות החברתיות מספקות פורומים לסוגי תקשורת אלה, על כל 
אחד מאיתנו להיות מודע ולנהל את מה שאנו מתקשרים בפורומים 

ציבוריים אלה  כל אחד מאיתנו אחראי באופן אישי לתכנים שאנו 
מפרסמים ברשתות החברתיות  אסור שהשימוש ברשתות החברתיות 
יפריע להתחייבויותיכם בעבודה או למילוי לתפקידכם  עליכם להבטיח 
שלא תפרסמו תכנים שיפרו את הקוד או את מדיניות החברה או את 

הקניין הרוחני שלנו, או שיכללו שימוש בזכויות יוצרים, לוגו או סימן 
מסחרי כלשהו של החברה ללא הסכמה מראש ובכתב 

עיקרון כללי שכדאי לזכור בעת השימוש ברשתות החברתיות הוא 
לחשוב על ההשפעה של הצהרות שאתם מפרסמים  זכרו כי תשדורות 
אלה הן קבועות, ניתנות להעברה בקלות ויכולות להשפיע על המוניטין 
של החברה שלנו ועל מערכות היחסים עם עמיתים לעבודה ושותפים 
 Integer עסקיים  בעת השימוש ברשתות החברתיות, אל תגיבו בשם
ללא אישור מתאים  כמו כן, אסור לכם לחשוף את המידע הסודי או 

 הקנייני של החברה שלנו הנוגע לעסק שלנו, לספקים שלנו או 
ללקוחות שלנו 

פניות ממשקיעים ומהמדיה
רק הדוברים הייעודיים של Integer מורשים לשוחח עם התקשורת, 

המשקיעים ואנליסטים בתעשייה מטעם החברה שלנו, בהתאם לחוקים 
המקומיים  אם אינכם מורשים, אל תעניקו את הרושם, באופן מרומז 

או מפורש, שאתם מדברים בשם Integer בכל תקשורת ציבורית, כולל 
הודעות בפורומים מקוונים, אתרי רשת חברתית, בלוגים, חדרי צ'אט 

ולוחות מודעות  מדיניות זו חלה גם על הערות לעיתונאים בנושאים 
ספציפיים הקשורים לעסקים שלנו, כמו גם על מכתבים לעורך 

והמלצות למוצרים או שירותים 
אם אתם מקבלים בקשה לשוחח עם עיתונאי או להגיב על פעילויות של 
Integer בפורום ציבורי מטעם Integer, צרו קשר עם צוות התקשורת  כל 

פנייה ממשקיעים צריכה להיות מופנית למחלקת יחסי משקיעים 

פעילויות ותרומות פוליטיות
אתם חופשיים לתרום מזמנכם האישי כדי לתמוך במועמד או בארגון 
שתבחרו, עם זאת, אסור שהמעורבות שלכם תהיה על חשבון הזמן 
שאתם נמצאים במסגרת החברה  אינכם רשאים להשתמש בכספי 

החברה או בנכסיה כדי לתרום למפלגה, מועמד או קמפיין פוליטי, אלא 
אם הפעילות מבוצעת כדין במדינה המעורבת בה ואושרה על ידי סגן 

הנשיא לעסקים המתאים 
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" המילה יושרה )Integrity( התפתחה משם התואר הלטיני Integer, שמשמעותו 
שלם או מושלם. בהקשר זה, יושרה היא התחושה הפנימית של 'שלמות' 

הנובעת מתכונות כמו יושר ועקביות של אופי. פירוש הדבר הוא לפעול על פי 
הערכים, האמונות והעקרונות שאנו טוענים שאנו מחזיקים."

לעשות את הדבר הנכון
בניית תרבות של אתיקה ויושרה היא יסוד המאפשר את היכולת שלנו לבצע 
לטובת העסק, לקוחותינו, עמיתינו, בעלי מניות ובסופו של דבר המטופלים  
הערכים שלנו והקוד שלנו קובעים רף ציפיות גבוה בנוגע להתנהגות אתית  

לחיות את התרבות הזו כל יום מספק לנו יתרונות:

• אנו מגינים על העמיתים, הלקוחות והמטופלים שלנו.
• אנו מבטיחים שהמוניטין והמותג שלנו נשמרים.

• אנו מונעים הפסדים ומפחיתים סיכון.
• אנו משפרים את המעורבות והפרודוקטיביות.

• אנו מסייעים להימנע מתביעות.

כל אחד מאיתנו מתחייב לעשות את הדברים הנכונים ולעשות דברים נכון  
המשמעות היא גם להרהר בהחלטות שלנו  "עשיתי את הדבר הנכון?" וכן 

"הייתה אפשרות טובה יותר?" הן שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם 
לעתים קרובות  במצבים שאינכם בטוחים, דברו עם המנהל שלכם או עם 
המחלקה למשאבי אנוש או המחלקה המשפטית  הם רוצים לשמוע מכם 

ולשמוע אתכם 

חינוך והדרכה
חינוך והדרכה מתאימים של עמיתי Integer ושל נציגינו הם מרכיב משמעותי 

בתוכנית ציות אפקטיבית  Integer מחויבת לחינוך נציגי החברה בנושאים 
הקשורים בציות תאגידי  קוד זה זמין לכל עמית, נושא משרה, דירקטור ויועץ 
בחברה בעת תחילת העסקתו או כל קשר אחר עם החברה, והוא זמין באתר 

האינטרא-נט ובאתר האינטרנט החיצוני של החברה 
ניתן גם לספק הדרכות המסבירות קוד זה כחלק מאוריינטציה לעמיתים חדשים 
או כמפגשים נפרדים, עם ההזדמנות לשאול כל שאלה כדי להבטיח את הבנת 

כל היבטי הקוד  כל עמית, נושא משרה ודירקטור יידרש, במדינה המתירה, 
לאשר שהוא/היא קיבלו את הקוד, קראו והבינו את הקוד ויצייתו לתנאיו  מעת 
לעת, עמיתים יידרשו לאשר מחדש, בהתאם למדינה המתירה, כי הם יישארו 

נאמנים ומצייתים לקוד 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן קוד זה, לשנותו או לסיימו בכל עת 

קוד זה אינו מהווה חוזה עבודה בין החברה לבין כל עמית, נושא משרה, 
דירקטור או יועץ 

" חובה שהעובדים באמת 
 ירגישו חלק מהחברה כמו

גם תחושת ביטחון. התייחס 
אליהם נכון והאנרגיה 

הקולקטיבית שנצברה תופיע 
בסופו של דבר בשורה 

התחתונה. חשיבה לטווח 
הקצר בכל הנוגע לרווחת 
העובדים מניבה תוצאות 

לטווח הקצר."
  - ג'וזף פליישהקר האב
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הבסיס שלנו
לאורך ההיסטוריה שלנו היו לנו מנהיגים רבים שחוללו שינוי – כולל וילסון גרייטבאטץ', 
ג'וזף פליישהקר האב ואלברט ה. מיינוורינג – מחברות המורשת שלנו שמרכיבות כיום 

את Integer. הם ההיסטוריה שלנו והבסיס האיתן שלנו. כל אחת מהתרומות העשירות 
והחדשניות שלהם משפיעה על מי שאנחנו היום ועל מי שנהיה כשאנו מוצאים דרכים 

ליצור מחר טוב יותר. כשאנו הולכים בעקבות פורצי דרך אלה, בואו נמשיך להוביל את 
הדרך בתעשייה שלנו עם חדשנות, הכלה ויושרה יחד כ-Integer אחת.

28

וילסון גרייטבאטץ' בנה מכשיר להקלטת 
קצב לב עבור המכון לחקר מחלות כרוניות 

במעבדתו באוניברסיטת באפלו. בשלב 
מסוים הוא הושיט יד אל קופסת חלקים 

כדי ליטול נגד להשלמת המעגלים. 
הנגד שהוא שלף היה בגודל הלא נכון, 
וכשהתקין אותו, המעגל שהתקבל פלט 
פעימות חשמליות לסירוגין בדומה לאלו 
הנפלטות בדופק. זה היווה את הבסיס 

לעיצובו של וילסון מאוחר יותר את הקוצב 
המושתל הראשון.

ד"ר אורסטס פיאנדרה היה חלק 
מהצוות הכירורגי שהשתיל את 

קוצב הלב הראשון המופעל חיצונית, 
שתוכנן על ידי החלוץ הרפואי ד"ר 

רון אלמקוויסט. בשנת 1960, השתיל 
ד"ר פיאנדרה בהצלחה, יחד עם 

המנתח ד"ר רוברטו רוביו, את מכשיר 
אלמקוויסט בחולה באורוגוואי, 
בהליך שהיה להשתלת הקוצב 

המוצלחת הראשונה לטווח הארוך 
והראשון ביבשת אמריקה. בשנת 

 Centro 1969, ד"ר פיאנדרה הקים את
 de Construccion de Cardioestimuladores
)de Uruguay )CCC, שהתמחה בתכנון 

ופיתוח מכשירים רפואיים.

 הסדנה המקורית של
וילסון גרייטבאטץ'.

 Uniform אלברט ה. מיינוורינג הקים את
Tubes באסם שהיה בשטח משפחתו 

בפנסילבניה. המוצר הראשון של 
החברה הנהדרת הזו היה צינורות 

מתכת מדויקים לכבל תקשורת מוגן.

גם אלברט ה. מיינוורינג וגם ג'וזף פליישהקר האב – מהנדסים בהכשרה 
ויזמים ברוח – רצו לבנות חברות שיישארו לדורות.

ג'וזף פליישהקר האב הקים את Lake Region Manufacturing בלול תרנגולות 
מאחורי בית משפחת פליישהקר במינסוטה.
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