
 Fortive הקוד של
מחויבות משותפת 



מסר מהנשיא והמנכ"ל שלנו

היושרה שלך/ההצלחה שלנו.

זה משפט פשוט, אבל שולח מסר רב עוצמה. פירושו שלכל אחד 
מאיתנו יש חלק בעתיד של Fortive. כאשר אנו עושים עסקים בדרך 

הנכונה ומקבלים החלטות שמשקפות את ערכי הליבה שלנו, אנו 
דואגים שנצמח, נשגשג ונצליח, לא רק כחברה אלא גם כבני אדם.

מה שאנו מכנים בפשטות ה"קוד" שלנו, הם בעצם הסטנדרטים של 
ההתנהגות שלנו, מהווה משאב חיוני שמסייע לנו לנהוג ביושרה, ללא תלות במיקום או בתחומי 
האחריות של התפקיד. הקוד שלנו אינו חדש – הוא הבסיס שלפיו ניהלנו עסקים מאז היווסדה 

של Fortive. אבל גירסת הדור הבא הזו מציעה גישה רעננה ותבנית שמסייעות למצוא את 
המידע הדרוש בקלות. 

קרא את הקוד שלנו והשתמש בו כהנחיה לפעולות שלך. אם יש לך שאלות כלשהן, שאל. אמנם 
הקוד לא יכול לטפל בכל מצב שאתה עשוי להתמודד איתו מדי יום, אך הוא יוכל להנחות אותך 
לכיוון הנכון ולהפנות אותך לאנשים שמחויבים לשמור על אמון הלקוחות, השותפים העסקיים, 

בעלי המניות והקהילות שלנו.

בכל פעולה שאתה מבצע מטעם Fortive, דאג להוביל עם יושרה. בחירה שגויה אחת – אפילו 
בהיסח דעת – יכולה לגרום להשלכות חמורות עבור כולנו. אם נציב את היושרה במקום הראשון 

ונצליח יחדיו, נבנה חברה חזקה וגם ניצור הזדמנויות רבות יותר לקידום בעבודה, הכרה 
ותגמולים. זכור, המוניטין והעתיד שלנו נמצאים בידיך.

 ג'יימס א. ליקו 
נשיא ומנכ"ל
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מי אנחנו

אנו משפחה של חברות תפעול )OpCos( מובילות שפרושות ברחבי העולם, תומכות במגוון 
רחב של תעשיות ומאוחדות במטרה המשותפת שלנו. ערכי הליבה שלנו יוצרים את אבני הבניין 

שחיוניות לתרבות השיפור המתמיד ולהצלחה העסקית שלנו.

 אנו בונים צוותים יוצאים מהכלל כדי לקבל תוצאות יוצאות מהכלל	 

לקוחות מצליחים מהווים השראה לחדשנות שלנו	 

קאיזן הוא דרך החיים שלנו	 

אנו מתחרים למען בעלי המניות	 

המטרה המשותפת שלנו
טכנולוגיה חיונית למען האנשים שמאיצים את הקידמה.

אנו בונים צוותים יוצאים 
מהכלל כדי לקבל 

תוצאות יוצאות מהכלל

לקוחות מצליחים 
מהווים השראה 
לחדשנות שלנו

אנו מתחרים למען 
בעלי המניות

קאיזן הוא דרך 
החיים שלנו

אספקה

איכות

עלות

שנות
חד

לל
הכ

 מ
אים

 יוצ
צוותים

בעלי מניות איזן
ק

הצלחת לקוחות
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"למענך, למעננו, למען הצמיחה" זו ההבטחה 
של Fortive לעובדים שלנו. היא מגלמת את כל 

 .Fortive-מה שמלהיב אותנו בהיותנו חלק מ
 Fortive היא מספרת את הסיפור מדוע

וחברות התפעול שלנו הן סוג העסק שבו 
האנשים הטובים ביותר רוצים לעבוד ולחוש 
מוטיבציה לבצע את עבודתם על הצד הטוב 

ביותר. אנו משתמשים בזה כדי להלל את 
הצוותים היוצאים מהכלל שלנו מכיוון שאנו:

  מאמצים את התפיסה של שיפור מתמיד 	 
 Fortive Business-ומשתמשים ב

FBS"(  System"( כך שתעבוד עבורנו 
– דבר זה מעניק לנו השראה להיות 

טובים יותר ולעבוד טוב יותר

  מאוחדים יותר – אנו יודעים שפתרון 	 
בעיות מורכבות והשגת פריצות דרך לא 

מושגים לבדם

  תורמים לשינוי לא רק דרך העבודה 	 
היומיומית שלנו, אלא גם כאזרחים 

תאגידיים טובים, בתמיכה בקהילות 
שבהן אנו חיים ועובדים

מי אנחנו
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מי אנחנו

Fortive9 זהו מודל המנהיגות שלנו שמסייע 
לנו להצליח יחד בעולם שמשתנה במהירות. 

מאות עובדים, בכל רחבי העולם, סייעו ליצור 
את Fortive9. הוא מייצג את יכולות המנהיגות 

שאנו מכירים בהן כגורמים שמבדלים אותנו, 
וגם היכולות שאנו שואפים אליהן. הוא טבוע 

בשורשים ובערכי הליבה שלנו, וגם דוחף אותנו 
אל מחוץ לאזורי הנוחות שלנו כדי להצליח 

בקריירות שלנו.

התנהגויות מנהיגות אלו נועדו לכולנו. 
Fortive9 מגדיר ומנחה את ההצלחה שלנו 
בכל עת ובכל שלבי הקריירה שלנו. מסגרת 

חיה ונושמת זו נוגעת לכל העובדים, ומגדירה 
את תשע התנהגויות המנהיגות שמבטיחות 

שיחד נעשה עסקים בדרך הנכונה.

1  הלקוחות נמצאים בראש מעיינינו. אנו 
רוצים להבין לעומק את צורכי הלקוחות 

שלנו וליצור פתרונות שחשובים להם.

2  חשיבה אסטרטגית. אנו מביאים דפוס 
חשיבה דיסציפלינרי כדי ליצור ערך היום 

ולהיבנות למען העתיד.

3  חדשנות שנועדה להשפיע. אנו מספקים 
פריצות דרך על ידי נטילת סיכונים, עריכת 

ניסיונות וחזרה מהירה.

4  השראה. אנו מקבלים השראה ומעוררים 
השראה אצל אחרים כדי להשפיע.

5  בניית צוותים יוצאים מהכלל. אנו תומכים 
בצוותים שלנו בצורה אותנטית וענווה על 

מנת שיוכלו להפיק את מיטב הביצועים 
שלהם.

6  אומץ. אנו מתמודדים עם בעיות פנים אל 
פנים. אנו מחפשים את האמת ואומרים 

אמת.

7  לספק תוצאות. אנו זוכים על ידי ביצוע 
הדברים הנכונים ועשיית מה שאנו אומרים 

שנעשה.

8  יכולת הסתגלות. אנו לומדים על ידי עשייה 
– דרך הצלחות וכישלונות. 

9  הובלה באמצעות FBS. זה דפוס 
החשיבה, ארגז הכלים והתרבות שלנו.

 חדשנות שנועדה
להשפיע

לספק תוצאות

אומץהשראה

אסטרטגיה

הלקוחות נמצאים 
בראש מעיינינו

יכולת הסתגלות

FBS הובלה באמצעות

בניית צוותים 
יוצאים מהכלל
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לפעול ביושרה

הקוד שלנו הוא הבסיס לכל מה שאנו עושים. 
ערכי הליבה שלנו הם לב הזהות שלנו, 

ומעצבים את הפעולות שלנו. הקוד שלנו חל על 
כל עובדי Fortive ברחבי העולם. באחריותך 
לקרוא אותו, ולהקפיד לפעול לפיו ולציית לו. 

התחייבות לציית לקוד ולפעול בקנה אחד עם 
ערכי הליבה שלנו יבנו אמון, יזכו אותנו בכבוד 

ויובילו להצלחתנו. היושרה שלך/ההצלחה שלנו.

 " Fortive" כוללת את …
Fortive וכל אחת מחברות התפעול 

)OpCos( שלנו ברחבי העולם, בין אם 
הן חברות בנות ישירות או עקיפות.

נוסף על כך, אנו מצפים מהסוכנים, הנציגים, 
הקבלנים העצמאיים, היועצים, הספקים, 

השותפים העסקיים ואחרים שעובדים מטעמנו 
לפעול לפי אותם סטנדרטים גבוהים של 

התנהגות שמתוארים בקוד שלנו. 

הפרות של הקוד שלנו עלולות לגרור פעולות 
משמעתיות, כולל פיטורים. הן גם יכולות 

להגיע עד כדי תביעות אזרחיות או פליליות 
 .Fortive כנגד המעורבים, כמו גם כנגד

 כיצד תנהג?
 לדעתך חוק מקומי עשוי להתנגש עם 
חלק מהקוד שלנו. מה עליך לעשות? 

אנו פועלים ברחבי העולם וכפופים 
לחוקים רבים ושונים. הקוד שלנו 

נועד לפעול עם החוקים – לא 
להתנגש בהם – בארצות שבהן אנו 

מנהלים עסקים. אם לדעתך אתה 
עומד מול התנגשות, באופן כללי 

פעל לפי הדרישה המחמירה יותר. 
אבל אם יש לך שאלה לגבי הפעולה 

הנכונה, פנה למחלקה המשפטית או 
לצוות הציות לפני שתתקדם.
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כיצד להשתמש בקוד שלנו

הקוד שלנו נועד לספק מידע ברמה גבוהה 
לגבי אופן הניווט במצבים אתיים יומיומיים. 

תמצא הגדרות של מונחים וקישורים לאנשים 
ולקווי מדיניות, כמו גם תרחישים מהחיים 
האמיתיים על מנת לספק לך את המידע 

הדרוש לעשיית הדבר הנכון.

בדרך כלל, אם אתה פועל לפי הקוד ונשאר 
נאמן לערכי הליבה שלנו, הדבר הנכון לעשות 
יהיה ברור, אבל ייתכנו מצבים שבהם הדרך 

הנכונה אינה ברורה. במצבים אלו, אנו סומכים 
עליך שתנהג בשיקול דעת, ואם יש צורך, 

תפנה לקבלת הנחיה מהמנהל או מהממונה 
Speak Up! שלך, או שתפנה אל

אם תוכל לענות "כן" על כל שש השאלות, כנראה שזה בסדר להתקדם. אבל "לא" או "אני 
לא בטוח" על אחת מהשאלות פירושם שעליך לקבל הנחיות לפני שתתקדם. זכור שזה 

תמיד הולם, בכל הנסיבות, לבקש עזרה.

האם ההתנהגות שלי תואמת לערכי הליבה שלנו?

האם היא תואמת לקוד שלנו?

האם הפעולות שלי מפגינות יושרה?

האם אני עושה את הדבר הנכון עבור Fortive והעובדים, הלקוחות, השותפים 
העסקיים ובעלי המניות שלנו, וגם עבור בעלי עניין עיקריים אחרים?

האם אחוש בנוח לתאר את מעשיי בפני מישהו שאני מכבד?

האם אחוש בנוח אם המעשים שלי יתפרסמו בציבור?

הכנסת הקוד לפעולה
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כיצד להשתמש בקוד שלנו

הקוד שלנו כולל אינטראקטיביות מוכללת, כדי לסייע לך להתמצא בו בקלות.

השתמש בסרגל הכלים שבראש כל דף כדי: 

לחזור אל תוכן העניינים, שממנו תוכל לגשת לכל סעיף בקוד בלחיצה אחת.

לעבור ישירות אל !Speak Up אם תרצה לשתף סוגיה או לשאול שאלה. 

לחזור לדף האחרון שצפית בו. 

לדפדף קדימה או אחורה.

מחפש מידע ספציפי? פשוט בקר באינדקס או הקש Ctrl+F כדי לגשת אל 
כלי החיפוש של Adobe Acrobat והזן מונח בחלון.

טקסט ירוק עם קו תחתון הוא טקסט שניתן ללחוץ עליו ויחבר אותך למשאב 
או יספק עוד מידע מפורט לגבי נושא מסוים.

תזכורת אחת נוספת: מסמכים, חומרי הדרכה וקווי מדיניות של החברה ישתנו במשך הזמן 
כדי לשקף את ה"קוד" שלנו. ניתן להחליף בין המונחים "קוד" ו"סטנדרטים של התנהגות", מכיוון 

שמסמכים וחומרים אלו עוברים עדכון.

9 חיפושהשמע את קולך!תוכן עניינים

המחויבות שלנו

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


יחס מכבד לזולת 

המחויבות שלנו. אנו מאמינים שיש להתייחס לכל עובד בכבוד ובהערכה.

פעולות יומיומיות. במאמץ שלנו לבנות צוותים יוצאים מהכלל, אנו מקדמים את סוג מקום 
העבודה שבו אנו יכולים להפיק את העבודה הטובה ביותר שלנו – ללא הטרדה, הצקה או יחס 

עוין.

כיבוד המחויבות שלנו. צריך להיות מודעים 
 לכך שהטרדה יכולה ללבוש צורות רבות. 

היא יכולה:

להיות פיזית, מילולית או כתובה	 

 להתרחש במקום העבודה או בתפקידים 	 
או ברקעים שקשורים לעבודה

 להיגרם מצד – או להיות מופנית כלפי 	 
– עובדים, אבל גם לקוחות ושותפים 

עסקיים 

 להיות מינית במהותה ומופנית לאותו 	 
המין או למין האחר

לכלול התנהגויות כגון:	 

 הערות, בדיחות או תמונות  	
פוגעניות או משפילות

 חיבוקים, נגיעות או הצעות מיניות  	
לא רצויים

קללות או כינויים גזעניים 	

איומים מילוליים או פיזיים 	

ללא תלות בצורה שלה, הטרדה תמיד אסורה 
ב-Fortive. אם אתה סובל מהטרדה או חושד 
שאחרים מוטרדים, פנה אל !Speak Up לא 

יתנקמו בך על ששיתפת את חששותיך.

מה זו"הטרדה"? 
כל התנהגות לא רצויה כלפי אדם אחר 
שיוצרת סביבת עבודה מאיימת, עוינת 

או פוגענית.
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יחס מכבד לזולת

 כיצד תנהג? 
עמיתה לעבודה מספרת לך בסוד 

שהמנהל שלה מעיר לה הערות על 
המראה שלה, ולמרות שסירבה בעבר, 
ממשיך להציע לה לצאת לדייטים. ללא 
ספק היא חשה לא בנוח, אבל אומרת 
שאינה רוצה לדווח על כך. האם עליך 

לכבד את רצונה? 

עודד את עמיתתך לדווח על העניין 
 Speak Up! דרך אחד ממשאבי
הזמינים. אם היא מעדיפה, היא 

תוכל לדווח על כך בצורה אנונימית.

חשוב להביא לידיעת המשאבים 
המתאימים את הסוגיות, כדי 

להבטיח שנוכל לשמור על המחויבות 
שלנו למקום עבודה בטוח ומכבד. 

אם עמיתתך לא תדווח על העניין 
בעצמה, חובה עליך לעשות 

זאת. אתה והיא יכולים להתנחם 
במחויבות שלנו לאפס סובלנות כלפי 

נקמנות.
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הכללה וגיוון

המחויבות שלנו. אנו בונים קהילה שכולם שייכים אליה – שבה תוכל להביע דעה, להיות עצמך 
ולהרגיש שתומכים בך. כך אנו משיגים יותר יחד, זה למען זה, למען הלקוחות שלנו ולמען 

העולם. 

פעולות יומיומיות. לכולנו יש תפקיד בבניית קהילה של שייכות והכללה. הרכב בכוונה צוותים 
מגוונים. חפש באופן פעיל דעות שונות. נהג בפתיחות לגבי נקודות מבט ודרכים שונות לעשות 

עסקים.

אפשר לכישרונות המגוונים שלנו להניע את 
החדשות וההצלחה שלנו. מקום העבודה – 
כמו גם המוצרים והשירותים – שלנו מפיקים 

תועלת מהרקע, הניסיון והידע המגוונים שלנו. 
כבד את נקודות המבט וההבדלים התרבותיים 

של העובדים, השותפים העסקיים והלקוחות 
שלנו, ועבוד בשיתוף פעולה כצוות כדי לספק 

את המיטב שלנו. 

התמקד בהוגנות. התייחס לכולם בצורה 
הוגנת, בכבוד ובהערכה. קבל החלטות 

בהתבסס על דרישות העבודה וכישורים 
אישיים, ללא קשר לגזע, צבע, מוצא, דת, מין, 
גיל, מצב משפחתי, נכות, עבר צבאי, העדפה 

מינית, זהות מגדרית, ביטוי מגדרי או כל 
מאפיין אחר שמוגן בחוק.

 כיצד תנהג? 
עמיתה לעבודה מעליבה לעתים 

קרובות חבר אחר בצוות שלך. היא 
גורמת לך ולאחרים בצוות אי נוחות 

רבה. מה עליך לעשות? 

מקום עבודה מכבד מתחיל בפעולות 
יומיומיות שכל אחד מאיתנו עושה 
בעבודה. אם נודע לך על מצב כגון 

זה, שאינו עולה בקנה אחד עם 
המחויבות של Fortive להכללה 

ומגוון ולמקום עבודה מקצועי ומכבד, 
נקוט יוזמה. שוחח עם העמית או 

העמיתה לעבודה ושתף את דאגתך, 
אם נוח לך לעשות זאת. אמנם הדבר 

יכול להיות קשה, אבל שיחות אלה 
והבנה הדדית הן הדרך שבה אנו 
לומדים וצומחים. אם אינך מרגיש 

בנוח לגשת ישירות, העלה את 
דאגתך בפני המנהל או הממונה או 

Speak Up! פנה אל
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תחומי האחריות של המנהלים

המחויבות שלנו. אנו מאמינים שמנהלים אשר גם מהווים דוגמה ומופת וגם עובדים ביושרה 
נותנים השראה לאחרים לפעול בצורה זהה. 

פעולות יומיומיות. אנו מצפים מהמנהלים שלנו לעורר השראה אצל הצוותים שלנו – כלומר, 
לקבוע טון חיובי ואתי ולקדם ציות לערכי הליבה ולקוד שלנו.

שמש דוגמה ומופת. אם אתה ממונה על 
אחרים ב-Fortive, צור קשר בין העבודה 

היומיומית לבין ערכי הליבה, הקוד וההצלחה 
שלנו – ענה על שאלות העובדים, טפל במה 

שמטריד אותם והראה במילים ובמעשים שאין 
הבדל בין מה שאתה מצפה מעצמך לבין מה 

שאתה מצפה מאחרים. מופת להתנהגות. 

שמור על תרבות וגישה פתוחות ושקופות. 
דאג ליצור ולשמור על סוג מקום עבודה שבו 

כולם חשים בטוחים ובנוח להעלות שאלות 
וסוגיות, ותמוך באנשים שמעלים בעיות. 

התייחס למידע שהם משתפים בזהירות, ובזמן 
שאתה פועל למצוא פתרון, מסור אותו רק 

לאנשים שיש להם צורך לדעת אותו.

הגב בחיוב. תמוך באנשים שמעלים סוגיות 
והבטח שגם אחרים יעשו זאת. זה חלק 

מהמחויבות שלנו לתרבות פתוחה ושקופה 
ולשיפור מתמיד.

הבן את המחויבות שלך. העלה בהקדם כל 
סוגיה שעלולה להפר את ערכי הליבה או הקוד 
שלנו בפני המנהל או הממונה שלך או פנה אל 

!Speak Up אל תתעלם.

 כיצד תנהג?
אתה מנהל ועובד מצוות אחר ניגש 

אליך בטענה על התנהגות לא הולמת 
שהעובד מאמין שיכולה להיות עבירה 

על החוק. הוא מודאג לגבי גרימת 
בעיה בקבוצה שלו. מה עליך לעשות? 

אתה אחראי בעיקר על עמיתים 
וצדדים שלישיים שתחת ניהולך, 

אבל כמנהיג יש לך חובה מיוחדת 
לפעול, לא משנה מי ניגש אליך. 

הגישה הטובה ביותר תהיה לקבל 
מידע ראשוני מהעובד שמעלה את 
הסוגיה – מי, מה, מדוע, מתי והיכן 
 Speak Up! ולאחר מכן, פנה אל –

ודא שהעובד שמעלה את הסוגיה 
יודע שהוא יכול להישאר אנונימי, 

או שרק מעטים שחייבים, ידעו את 
זהותו. הזכר לו את מדיניות האפס-

סובלנות שלנו לנקמה. בכך שתדבר, 
אתה מבטיח שהנושא ייבדק על ידי 
האנשים עם המומחיות המתאימה 

שיוכלו לספק הנחיות.
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בטיחות ואבטחה 

המחויבות שלנו. אנו מקדמים תרבות של בטיחות ומעריכים את רווחתו של כל עובד בכל 
הדרכים, מעבר לבטיחות הפיזית שלו בלבד. רווחת כוח האדם שלנו אינה אחריות חד-פעמית או 

רק של צוות אחד, אלא מחויבות יומיומית שמשותפת לכולם. 

פעולות יומיומיות. אנו פועלים לפי דרישות הגהות והבטיחות. אנו מחפשים הזדמנויות לשפר 
ללא הרף את הבטיחות של האנשים ומקום העבודה שלנו.

תרום את חלקך. קח חלק פעיל בהבטחת 
הבטיחות שלך ושל אחרים, זאת על ידי 

השלמת כל הדרכת בטיחות שמוקצית לך 
וציות לדרישות הבטיחות שחלות על התפקיד 

שלך. אם אתה מודע למצב מסוכן פוטנציאלית 
או שיטת עבודה לא בטוחה, דווח על כך מייד 

 Speak למנהל או למפקח שלך, או פנה אל
!Up הרם את ידך אם אתה רואה הזדמנות 

לשפר את נוהלי הבטיחות שלנו, גם אם 
הנוכחיים אינם מגיעים לרמה של הפרת חוק, 

תקנות או מדיניות.

היה במיטבך. שימוש בסמים יכול להשפיע 
לרעה על הביצועים בעבודה וגם לסכן אותך, 

את עמיתיך ואחרים. זו הסיבה שאנו:

 אוסרים על אחזקה או שימוש בסמים 	 
בשטח החברה ובמתקניה

 אוסרים להיות תחת השפעת סמים או 	 
אלכוהול במהלך שעות העבודה 

ייתכן שייערכו אירועים בחסות החברה שבהם 
יותר לשתות משקאות אלכוהוליים – במקרים 

אלו, הקפד שהתנהגותך תשקף את ערכי 
הליבה והקוד שלנו. נהג תמיד בשיקול דעת 

ובמתינות.

לא נסבול שום פעולה שמאיימת על עובדים, 
לקוחות, ספקים או אחרים. אסור להכניס 

נשק בכל עת לרכוש שאחת מחברות התפעול 
מתפעלת, אלא אם כן הדבר מותר על פי חוק 

או מדיניות החברה.
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בטיחות ואבטחה 

 כיצד תנהג? 
עמית לעבודה מציע לאמץ שיטת 

עבודה שתחסוך הרבה זמן וכסף – 
אבל יש בה סיכון אבטחה קטן. האם 

כדאי להסתכן? 

אמנם אנו מחויבים לשיפור מתמיד 
ופתוחים לרעיונות חדשים ולדרכים 
חדשות לעשות דברים, אך בטיחות 
האנשים נמצאת בחשיבות עליונה. 

בכל שינוי אפשרי בתהליך, יש 
להעריך תחילה את הבטיחות.

מידע נוסף
מדיניות בנושאי בריאות, סביבה 

Fortive ובטיחות של
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Speak Up!

המחויבות שלנו. אנו עובדים בשיתוף פעולה כדי לקדם מקום עבודה אתי. פירוש הדבר, העלאת 
בעיות וסוגיות שעלולות לפגוע במוניטין של החברה שלנו או לסכן את איכות העבודה שלנו.

פעולות יומיומיות. אנו מגלים אומץ. כעובדים, אנו מתמודדים עם בעיות פנים אל פנים 
ומדווחים בהקדם על כל התנהגות שלדעתנו מפירה את ערכי הליבה או הקוד שלנו, מתוך ידיעה 

ש-Fortive לא תסבול שום סוג של נקמה.

קח אחריות. אם יש לך שאלות לגבי הדבר 
הנכון לעשות, או אם אתה רואה משהו שלא 

נראה תקין, שוחח עם המנהל שלך או עם אחד 
ממשאבים אלו: 

מנהל או ממונה אחר	 

 מחלקת משאבי אנוש, המחלקה 	 
המשפטית או צוות הציות בחברת 

 Fortive התפעול שלך או

 	 Fortive עובדי הביקורת הפנימית של

תוכל גם לפנות אל !Speak Up, משאב 
שתוכל לפנות אליו בצורה מקוונת או בטלפון 

 כדי להעלות כל סוגיה 24 שעות ביממה,
7 ימים בשבוע. צוות מוקדנים ייעודי שמדבר 
מעל 20 שפות, וניתן לדווח בצורה אנונימית, 

 Fortive-אלא אם כן הדבר אסור על-פי חוק. ב
חוקרים בצורה יסודית ומקצועית את כל 

ההאשמות על התנהגות לא הולמת, ומוסרים 
מידע רק על בסיס "צורך לדעת" בהתאם לחוק 

החל, על מנת לפתור את העניין. 

למרות ש-!Speak Up זמין תמיד, ייתכן שטוב 
יותר יהיה לטפל בבעיות מסוימות תחילה 

למול המנהל או משאבי אנוש, כגון ענייני ניהול 
ביצועים וקשרים בין עובדים. 

אם יוצרים איתך קשר בנוגע לחקירה של 
!Speak Up, עליך לשתף פעולה. 

 פעל לפי ההנחיות שהתקבלו מהמחלקה 	 
המשפטית או צוות הציות

 שמור על סודיות החקירה והפרטים, ואל 	 
תדון עליהם עם עובדים אחרים

 דאג להיות זמין לשיחות, אם תתבקש	 

 ספק תשובות פתוחות, כנות ושקופות, 	 
וגם מסמכים תומכים
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Speak Up!

אל תפחד מנקמה. ללא תלות במשאב שפנית 
אליו, דע שהסוגיה שלך תטופל בהקדם 

וכהלכה. ב-Fortive אוסרים לחלוטין על נקמה 
כנגד מישהו שמדווח או משתתף בחקירה. 

אנו רוצים שתחוש נוח ככל האפשר להעלות 
סוגיות, בידיעה שאנו רוצים להקשיב לך 

ושאתה עושה את הדבר הנכון.

 כיצד תנהג? 
יש סוגיה שברצונך לדון עליה עם 

מישהו במשאבי אנוש, אבל המנהלת 
שלך אמרה שבכל הסוגיות יש לדון 

איתה תחילה. האם זה נכון? 

בדרך כלל מומלץ להתחיל עם 
המנהל או הממונה שלך – לרוב 

הם נמצאים בעמדה הטובה ביותר 
להבין את המצב ולנקוט בפעולה 
המתאימה. אבל אם אתה חש לא 

בנוח לשוחח עם המנהל, אתה 
חופשי לפנות ישירות למשאבי 

אנוש או אל !Speak Up למנהל 
שלך אסור להגביל את הגישה שלך 

למשאבים אלו.
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תחרות הוגנת 

המחויבות שלנו. חשיבה חדשנית ופיתוחים פורצי דרך – אלו הדברים שמניעים את ההצלחה 
שלנו. אנו מאמינים שכולם מפיקים תועלת משוק פתוח ותחרותי. 

פעולות יומיומיות. אנו מתחרים בעוז כדי לספק תוצאות, אבל תמיד פועלים בצורה הוגנת, 
ובהתאם לערכי הליבה והקוד שלנו. אנו נמנעים מפעולות שעלולות להגביל תחרות או למנוע 

מאחרים להתחרות. 

הימנע מהסכמים לא הולמים. אנו מתחרים 
על עסקים בעוז ובצורה הוגנת. לכן, אנו לא 

נכנסים להסכמים או מגיעים להבנות, בכתב 
או בעל פה, באופן רשמי או לא רשמי, עם 

מתחרים או אחרים כדי:

 "לתאם" מחירים )העלאה, קביעה או 	 
שמירה( של המוצרים או השירותים 

שלנו

 לחלק תחומים, שווקים או לקוחות	 

 למנוע מחברה מסוימת להיכנס לשוק	 

לסרב לעסקה עם לקוח או ספק מסוים	 

 להגביל ייצור, מכירה או תוצר	 

 להפריע לתהליך מכרז תחרותי	 

 נקוט זהירות. נהג בשיקול דעת בעת מגעים 
עם מתחרים או אחרים בפגישות, סמינרים 

או ועידות של התעשייה. אל תדון על נושאים 
רגישים מבחינה תחרותית, ואם אחרים מנסים 

לעשות זאת, נקוט פעולה מיידית וברורה: 
הפסק את השיחה, עזוב את החדר, תעד 
את מה שהתרחש ודווח על כך למחלקה 

המשפטית או לצוות הציות.

 מהו "נושא רגיש 
מבחינה תחרותית"? 

תמחור ותנאי מכירה	 
עלויות ורווחים	 
 לקוחות, אזורים ושווקים	 

18 חיפושהשמע את קולך!תוכן עניינים

הלקוחות והשותפים העסקיים שלנו

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


תחרות הוגנת 

אסוף מודיעין תחרותי בדרך הנכונה. השג 
מידע על המתחרים שלנו בצורה הוגנת וחוקית 

– לדוגמה, דרך מחקר באינטרנט, מקורות 
מדיה ומאמרים בתעשייה – לעולם לא בהונאה 

או מרמה. אל תבקש מעובדים חדשים לספק 
מודיעין תחרותי – מחובתם להגן על המידע 

הסודי של המעביד הקודם שלהם, בדיוק כפי 
שעובדים לשעבר שלנו מחויבים להגן על שלנו.

 כיצד תנהג? 
בפגישה של איגוד מסחר, מתחרה 

ניגש אליך, פותח בשיחה וכבדרך אגב 
מעיר "נראה שהשוק נחלש – גם אתה 

חש בזה?" כיצד עליך להגיב? 

הערות כגון אלו עשויות להיראות 
תמימות, אבל עלולות להצביע על 

כוונה או מניע למניעת תחרות. 
דרך הפעולה הטובה ביותר תהיה 

להבהיר למתחרה שדיונים מעין אלה 
אינם הולמים, לאחר מכן לעזוב את 
המקום ולדווח על שהתרחש למנהל 

ולמחלקה המשפטית או לצוות 
הציות, על מנת שיקבעו את הצעדים 

הבאים שיש לנקוט.

מידע נוסף
Fortive מדיניות ההגבלים העסקיים של
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מניעת שוחד ומניעת 
שחיתות 

המחויבות שלנו. אנו זוכים בעסקאות 
בהתבסס על החדשנות, המוצרים 

והשירותים שלנו. שחיתות ושוחד אינם 
עולים בקנה אחד עם הערכים וההגינות 
שלנו, ולעולם לא יהיו חלק מדרך עשיית 

העסקים שלנו.

פעולות יומיומיות. ב-Fortive, אנו 
אמיצים מספיק כדי להתמודד עם 

סוגיות שאינן עולות בקנה אחד עם ערכי 
הליבה שלנו. איננו מנסים להשפיע על 

עסקים באמצעים פסולים. אנו מאמינים 
שהמוצרים והשירותים שלנו יזכו בזכות 
הסגולות שלהם. אנו מתעקשים לזכות 

בעסקאות בדרך הנכונה.
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מניעת שוחד ומניעת שחיתות

פעל לפי ערכי הליבה שלנו. אל תיתן ואל 
תקבל דבר ערך כלשהו על מנת לזכות בעסקה 

או לשמור על עסקה, להשפיע על החלטה או 
לזכות ביתרון עסקי. 

פעל לפי החוקים הגלובליים למניעת שחיתות 
והמדיניות שלנו. דע שחוקים אלה חלים בכל 
העולם, לא רק בארצות הברית, ומכסים לא 

רק את העובדים והקבלנים של Fortive, אלא 
גם צדדים שלישיים שעובדים בהנחייתנו או 
מטעמנו, כגון שותפי ערוצים, מפיצים, סוכני 

מכירות ויועצים. 

זכור לבצע דברים לפי ערכת הכלים לשותף 
ערוץ; היא תסייע לך לבחור את השותפים 
העסקיים המתאימים שמייצגים את ערכי 

הליבה שלנו. שאל שאלות כאשר אינך בטוח 
מה נדרש והקפד לרשום את כל העסקאות 

הכספיות בצורה מלאה, מדויקת ושקופה.

מהו "דבר ערך"? 

פירוש הדבר "כל דבר"! וזה יכול להיות 
משהו שאינו תשלום במזומן, כולל:

מתנה	 
נסיעה או ארוחות	 
הסכמי שירות	 
הצעה לשותפות	 
הלוואה או טובה	 
 תרומה לצדקה או למטרה פוליטית	 
הצעת עבודה לקרוב משפחה	 

אם הדבר מוצע כדי לזכות בהחלטה 
עסקית או הטבה, זה פסול.
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מי נחשב "פקיד ממשל"? 

המונח רחב וכולל: 
עובדי ממשלה	 
קציני צבא	 
פקידים או מועמדים נבחרים	 
חברי מפלגות פוליטיות	 
 עובדים בתעשיות שבניהול המדינה, 	 

בבעלות המדינה או בחסות המדינה 
)כמו שירותי בריאות( 

אם אינך בטוח אם אדם מסוים הוא 
פקיד ממשל, פנה אל המחלקה 

המשפטית או צוות הציות.

מידע נוסף
המדיניות של Fortive למניעת 

שחיתות בתאגידים

ערכת כלים לשותף ערוץ

מניעת שוחד ומניעת שחיתות

שים לב למגעים שלך עם פקידי ממשל. 
ייתכן שיהיו לנו מגעים עם פקידי ממשל 

בנושאים שאינם מכירה של המוצרים שלנו. 
נושאים אלו כוללים ביקורות, בדיקות, 

רישיונות, מכס ואישורי תקינה. עיין בסעיף 
"העסקים הממשלתיים שלנו" לקבלת 

הנחיות נוספות בתחומים אלו. זכור גם לבדוק 
למול המחלקה המשפטית או צוות הציות 

לפני שתיתן דבר ערך כלשהו לפקיד או עובד 
ממשל, מכיוון שבמקרים מסוימים הדבר 

אסור או מוגבל. עיין בסעיף "מתנות, בידור 
ונסיעות שקשורים לעסקים" לקבלת מידע 

נוסף.
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מתנות, בידור ונסיעות 
שקשורים לעסקים 

המחויבות שלנו. אנו מאמינים 
שהחלפת מחוות נימוסין עסקיות מהווה 

חלק רגיל מהעבודה עם הלקוחות 
והשותפים העסקיים שלנו – אבל איננו 
נותנים לזה להשפיע על הפעולות שלנו 

ולא משתמשים בזה כדי לנסות להשפיע 
בצורה לא הולמת על הפעולות של 

אחרים.

פעולות יומיומיות. אנו מקפידים לא 
לתת או לקבל משהו שעלול לגרום 

להשפעה לא הולמת או לגרום לארגון 
שלנו או לאחרים להיראות רע.
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מתנות ובידור שקשורים לעסקים 

לא תקיןתקין

מיועדים להשפיע על בעלי ערך צנוע
החלטה או פעולה

מופרזים או מנקרי עינייםניתנים רק לפעמים

מקדמים קשרים 
עלולים להביך את Fortiveעסקיים לגיטימיים

אינם הולמים או בטעם רעמותרים לפי חוק

עולים בקנה אחד עם המדיניות 
של הנותן והמקבל גם יחד

 התבקשו 
)לדוגמה, מישהו מבקש משהו(

מתנות, בידור ונסיעות שקשורים לעסקים

דע מה קביל. מתי נימוס עסקי הולך רחוק מדי? מדיניות המתנות והבידור שלנו תאמר לך. היא 
קובעת גבולות לגבי ערך המתנות שניתן לתת או לקבל, כמו גם דרישות שעליך לפעול לפיהן 

בעת הצעה או קבלה של מתנות או בידור עסקיים. 

דע מה לא קביל. הצעות מסוימות לעולם אינן קבילות. באופן כללי, אם מתנה או בידור מכניסים 
אותך למחויבות כלשהי או עלולים להשפיע על קבלת ההחלטות שלך, הדבר פסול.
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 כיצד תנהג? 
קיבלת משלוח למשרד. זו מתנת 

הבעת תודה ממשווק אסיר תודה. 
אתה די בטוח שהמדיניות שלנו לא 
תאפשר להחזיק בזה. אילו צעדים 

עליך לנקוט? 

החזר את המתנה והסבר בנימוס 
שקבלתה אינה עולה בקנה אחד עם 
דרישות המדיניות שלנו. אם הדבר 

אינו מעשי, שוחח על כך עם המנהל 
שלך ועם המחלקה המשפטית או 

צוות הציות. אפשרויות אחרות יכולות 
לכלול תרומת הפריט לצדקה או 

השארתו בחלל משותף של המשרד 
להנאת כולם.

מקיים מגעים עם פקידי 
ממשל או אנשי רפואה? 

עובד בחברת תפעול 
לשירותי בריאות? 

הכללים לגבי מה שאפשר לתת לפקידי 
ממשל ולאנשי רפואה, או לקבל מהם, 

נוקשים מאוד. הכר את המדיניות 
והדרישות הרלוונטיות של חברת 

התפעול לגבי מתנות בהקשר של פקידי 
ממשל או אנשי רפואה.

מתנות, בידור ונסיעות שקשורים לעסקים

ציית למדיניות הנסיעות שלנו. לפעמים, 
הדרך הטובה ביותר להמחיש את היכולות 
שלנו היא להזמין לקוח למתקן של חברת 

תפעול כדי שיוכל לראות במו עיניו את 
המוצרים והשירותים שלנו. אם חברת התפעול 

משלמת על הנסיעה, ישנן דרישות ספציפיות 
מאוד שיש לקיים ואישורים שיש לקבל. 

הקפד לקרוא את מדיניות הנסיעות והבידור 
ללקוחות ולמלא טופס אישור נסיעה, לפני 

שתציע לשלם על הנסיעה של הצד השלישי. 
בפרט, עיין במדיניות לפני שתסכים לשלם על 

הנסיעה של פקידי ממשל.

נהג בשקיפות. עליך לתעד כל מחוות נימוסין 
עסקית שניתנת או מתקבלת בצורה מדויקת 

ומלאה בספרים וברשומות שלנו.

מידע נוסף
מדיניות מתנות ובידור

מדיניות נסיעות ובידור ללקוחות
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פרסום ושיווק 

המחויבות שלנו. אנו מטפחים קשרים ארוכי טווח עם לקוחות על ידי הפגנת כנות ויושרה בכל 
המגעים שלנו.

פעולות יומיומיות. הלקוחות שלנו נמצאים בראש מעיינינו – אנו פועלים להבין את הצרכים 
שלהם, לספק מידע מדויק לגבי המוצרים והשירותים שלנו ולפרסם ולשווק את הפתרונות שלנו 

בצורה כנה והולמת.

שמור על אמון. ספק מידע אמיתי ומלא לגבי 
האיכות, הבטיחות, התכונות והזמינות של 
המוצרים שלנו. הטעית את הלקוחות שלנו 
והפרזת לגבי מה שהמוצרים שלנו יכולים 

לעשות, הבטחת משהו שאיננו יכולים לספק? 
פעולות אלה עלולות לגרום לנו לאבד אמון 

ולעולם אינן תקינות – זו לא הדרך שבה אנחנו 
עושים עסקים.

דע מה דרוש. הכר את הדרישות שמכסות את 
הדרך שבה אנו משווקים ומוכרים את המוצרים 

שלנו, ופעל לפיהן. ודא שכל טענה לגבי 
המוצרים שלנו נתמכת בעובדות, ושתיאורים 

כתובים וחזותיים מתארים בצורה מדויקת את 
המוצרים שלנו.

 כיצד תנהג? 
לאחר חודשים של בניית קשרים, אחד 
מהלקוחות שלך מוכן לחתום על חוזה. 

אבל בלהיטותך לסגור את המכירה, 
דיברת על יתרונות מסוימים שקשורים 
למוצר, שטרם אומתו. האם תתקן את 

המידע ותסתכן באיבוד העסקה?

כן. כל טענה שאנו טוענים חייבת 
להיות אמיתית ומבוססת. עליך 

להיות כן לגבי התכונות והיתרונות 
של המוצר. אם הלקוח יחתום על 

החוזה ומאוחר יותר יגלה שלא 
אמרת אמת או שהמוצר אינו מספק 

את היתרונות שתיארת, הדבר לא 
רק יפגע בקשרים העסקיים, אלא גם 

יסכן את האמון שהוא נתן בחברת 
התפעול שלך.
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עבודה עם שותפים עסקיים 

המחויבות שלנו. אנו מכירים בכך שהקשרים שלנו עם ספקים, שותפי ערוצים וצדדים שלישיים 
אחרים חיוניים להצלחתנו – לכן, בחר שותפים עסקיים שעונים על הסטנדרטים הגבוהים שלנו.

פעולות יומיומיות. אנו בונים צוותים יוצאים מהכלל על ידי פעולה ביושרה ושקיפות ודרישה 
שהשותפים העסקיים שלנו מצידם, יפעלו באותה דרך. 

בחר בקפידה. אם אתה מעורב בבחירת 
שותפים עסקיים של Fortive, פעל לפי 

התהליכים הפנימיים שלנו, כולל עריכת בדיקת 
נאותות. קבל החלטות בהתבסס על הצרכים 
של החברה שלנו ועל סטנדרטים עובדתיים, 

כגון מחיר, איכות ושירות – לעולם לא על בסיס 
העדפה, הטבה או אינטרסים אישיים. זכור, 

הפעולות של השותפים העסקיים שלנו משקפות 
את Fortive, לכן עליך לוודא שהם מבינים את 

הציפיות שלנו ופועלים בצורה אתית ובאופן 
שמשקף את ערכי הליבה והקוד שלנו.

דאג שהשותפים שלנו ייקחו אחריות 
למעשיהם. קוד התנהגות הספקים שלנו 

מפרט את הציפיות שיש לנו מהשותפים 
העסקיים שלנו. על שותפים עסקיים מסוימים 
חלה ערכת הכלים לשותף ערוץ. דע על אילו 

צדדים שלישיים היא חלה, ופעל לפיה.

אם כחלק מתפקידך אתה מנהל את השותפים 
העסקיים שלנו או עובד איתם, בדוק את 

החוזים והביצועים שלהם וגם:

 היה כן ומדויק בהתנהלות העסקית שלך	 

 הגן על המידע העסקי הסודי שלהם 	 
באותה הקפדה כמו שאתה מגן על שלנו

 הימנע מכל ניגוד עניינים	 

 שמור על ציפיות גבוהות – שים לב 	 
במיוחד להפרת זכויות אדם ולמעשים 

של שוחד או שחיתות

 אם אתה חושד ששותף עסקי מפר את 	 
הקוד או את ערכי הליבה שלנו, פנה 

Speak Up! תמיד אל
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עבודה עם שותפים עסקיים

 כיצד תנהג? 
ספקית שעבדת איתה במשך שנים 

רבות ניגשת אליך כדי לדבר על 
שותפות ביוזמה עסקית חדשה. זו 

נראית הזדמנות טובה ואין לה קשר 
עם עבודתך ב-Fortive – האם זה 

תקין להיפגש איתה ולבדוק את 
העניין?

סביר להניח שלא. קח בחשבון כיצד 
יוזמה עסקית זו תיתפס בעיניי 
אחרים, בפרט אם אתה מקבל 

החלטות לגבי הקשר עם הספקית 
מטעם Fortive. דבר עם המנהל או 

הממונה שלך לפני שתסכים להיפגש 
עם הספקית. שקיפות לגבי ניגוד 

עניינים אפשרי, או אפילו מראית עין 
של ניגוד עניינים, היא תמיד דרך 

הפעולה הנכונה. למידע נוסף, עיין 
בסעיף "ניגוד עניינים".

מידע נוסף
קוד התנהגות ספקים

ערכת כלים לשותף ערוץ
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חוקים ודרישות תקינה בנוגע לשירותי בריאות 

המחויבות שלנו. אנו מבינים את הסטנדרטים הגבוהים יותר שחלים על שירותי בריאות.

פעולות יומיומיות. אנו מכירים את הדרישות הגלובליות שחלות על האישור, הייצור, השיווק 
והמכירה של המוצרים והשירותים שלנו הקשורים לבריאות ופועלים לפיהן. 

דע מה דרוש. החוקים והתקנות שנוגעים 
לפיתוח, ייצור, הפצה, שיווק, חוזים ממשלתיים 

ומכירה/קידום מכירות של מכשירים רפואיים 
הם שונים וכוללים דרישות רבות יותר מאשר 

שאר תיק המוצרים שלנו. לחברות התפעול 
שלנו שמספקות שירותי בריאות יש קווי מדיניות 

ונהלים נוספים שמסייעים לנו לציית לדרישות 
אלו ולעמוד בסטנדרטים גבוהים יותר אלה.

אם אתה עובד באחת מחברות התפעול שלנו 
שמספקת שירותי בריאות, חשוב שתכיר אותם 

 ,Fortive-ותפעל לפיהם. אם אתה עובד ב
ייתכן שיחולו דרישות מיוחדות על מגעים עם 

אנשי או חברות רפואה. פנה בשאלות למנהל 
שלך או למחלקה המשפטית או לצוות הציות 

.Fortive של חברת התפעול שלך או של
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ציות לכללי ייבוא, ייצוא ומסחר 

המחויבות שלנו. אנו מכבדים חוקים גלובליים שחלים על ייבוא וייצוא של המוצרים שלנו.

פעולות יומיומיות. אנו מכירים את דרישות הייצוא/ייבוא שחלות על העסק והתפקידים שלנו, 
ופועלים לפיהן, ללא תלות במקום שבו אנו עובדים או מנהלים עסקים, ומתעדים כל עסקה בצורה 

ישרה, מדויקת ומלאה. 

ציית לסנקציות כלכליות, תקנות פיקוח על 
היצוא וכללי מניעת חרם. ארצות הברית 
וארצות אחרות אוכפות סנקציות כלכליות 
ומסחריות, סנקציות שעשויות להגביל את 

המקומות שבהם אנו יכולים לעשות עסקים, את 
האנשים שאיתם אנו יכולים לעשות עסקים ואת 

המוצרים שאנו יכולים למכור. הן גם עשויות 
לחייב רישיון מוגדר למכירה או שליחה של 

המוצרים שלנו. אם יש לך שאלה לגבי החלות 
של חוקים אלו עליך, פנה אל צוות הציות למסחר 
של חברת התפעול שלך או למחלקה המשפטית 

.Fortive של חברת התפעול או של

כמו כן, פנה אל אחד ממשאבים אלו אם תתבקש 
לציית לחרם על מדינה זרה. Fortive והעובדים 

שלנו באופן אישי עשויים לשאת באחריות 
משפטית על השתתפות, תמיכה או הסכמה 

לציית לחרם על מדינה זרה. נוסף על כך, בקשות 
מסוימות לחרם עשויות לחייב דיווח לממשלת 

ארה"ב, גם אם איננו משתתפים או נענים.

ודא ציות לתקנות ייבוא. אנו נדרשים לספק 
דיווח מדויק על כל מה שאנו מייבאים ועל המכס 
שקשור לכל פריט. שוב, צוות הציות למסחר של 
חברת התפעול שלך או המחלקה המשפטית של 

חברת התפעול או של Fortive הם המשאבים 
שלך – פנה אליהם אם יש לך שאלות בנוגע 

לציות לתקנות ייבוא או לתפקידך בתהליך.

 כיצד תנהג? 
קיבלת בקשה מלקוח לשנות חשבונית 
כך שיוצג בה יעד סופי שונה. מה עליך 

לעשות? 

אנו מחויבים להצהיר על ייבוא 
וייצוא בצורה מדויקת ושקופה. ודא 

שהחשבונית מדויקת – ללא שינויים. 
פנה אל המנהל שלך או אל המחלקה 
המשפטית או צוות הציות של חברת 
התפעול שלך או של Fortive לגבי 

הבקשה כדי לקבוע מהם הצעדים 
הבאים המתאימים.

מידע נוסף
מדיניות הציות לתקנות ייצוא של 

Fortive

Fortive מדיניות הייבוא של
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איכות מוצרים 

המחויבות שלנו. אנו מחויבים לפתח מוצרים בטוחים ואמינים ולעמוד בציפיות האיכות של 
הלקוחות שלנו. 

פעולות יומיומיות. אנו מובילים באמצעות FBS, בונים כל דבר שאנו עושים בצורה איכותית 
ופועלים לפי התהליכים שנקבעו.

תן עדיפות ראשונה לאיכות. אם אתה מעורב 
בתכנון, פיתוח, ייצור, בדיקה, תיוג, אריזה, 

לוקליזציה, הכנה או אישור של מוצרים, ודא 
שבמקומות שבהם הם מיוצרים ובשווקים שבהם 

אנו מוכרים אותם, המוצרים והשירותים שלנו: 

 מיוצרים בתאימות לכל הדרישות 	 
הרלוונטיות שנוגעות לאיכות, בטיחות 

ויעילות

 עומדים בכל דרישות הסימון, האריזה 	 
והתיעוד

 עונים על כל הדרישות הנוגעות לרישומי 	 
בטיחות, ביקורות, קדם-אישורים, 

שחרורים ותהליכים 

ענה על הציפיות או עלה עליהן. הכר את כל 
דרישות התקינה שקשורות לייצור ולמכירה של 

המוצרים שלנו בארצות שבהן אנו פועלים, וציית 
להן. אי עמידה בדרישות אלו מסכנת לא רק את 
המכירות, אלא גם עלולה לגרום לאיבוד האמון 

של הלקוחות ובעלי המניות שלנו.
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דאג לשיפור מתמיד. אם אתה מזהה פערים 
כלשהם, זהה את גורם השורש, קבע אמצעי-
נגד ושפר ללא הרף את התהליך כדי למנוע 
הישנות של המקרה. שאלות או סוגיות לגבי 
האיכות או הבטיחות של המוצרים שלנו יש 

להפנות למנהל או לממונה שלך, לממונה על 
התאימות לאיכות או למוצר בחברת התפעול 
או אל !Speak Up שים לב, אם אתה עובד 
עבור חברת תפעול לשירותי בריאות, קיימת 

מדיניות ספציפית להסלמת איכות שחובה 
לפעול לפיה במקרים של בעיות באיכות או 

בבטיחות המוצר.

איכות מוצרים

 כיצד תנהג? 
אתה עומד מול תאריך יעד והמנהלת 

מורה לך להשתמש בספק חדש שאינו 
מאושר להשלמת הפרויקט. הספק 

נראה כשיר. האם תשתמש בשירותי 
הספק? 

לא. אנו עובדים אך ורק עם ספקים 
מאושרים כדי להבטיח את האיכות. 
אמור למנהלת שלך שספק זה אינו 

מאושר לשימוש, ולכן אינו מהווה 
אופציה. אם אינך חש נוח לדון איתה 

 Speak ישירות על המצב, פנה אל
Up!

32 חיפושהשמע את קולך!תוכן עניינים

החברה שלנו

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


נכסי החברה 

המחויבות שלנו. אנו מספקים לעובדים את המתקנים, הציוד והמשאבים שדרושים להם לביצוע 
עבודתם – אנו מצפים מכל העובדים ב-Fortive להשתמש בהם בצורה אחראית.

פעולות יומיומיות. אנו משתמשים בנכסים של החברה לעסקי החברה ומגינים עליהם מפני 
גניבה, הונאה, בזבוז ושימוש לרעה. נוסף על כך, אנו מחדשים כדי להשפיע על ידי צפייה מראש 

של איומים חדשים על הנכסים שלנו וצמצומם. 

הגן על הנכסים הפיזיים שלנו. הנכסים 
הפיזיים של Fortive – החל בחומרי גלם 
ומכונות וכלה בציוד משרדי ורכב חברה – 

מסייעים לנו ליצור, לבנות ולספק תיק מוצרים 
רב עוצמה ללקוחות שלנו. ציית למדיניות שלנו 
ולעולם אל תשאיל, תמכור או תיתן נכסים אלו, 

אלא אם כן אתה מוסמך לעשות זאת.

הגן על הנכסים האלקטרוניים שלנו. 
החומרה, התוכנות והרשתות שלנו מסייעות 

להניע את החדשנות שלנו ומסופקות למטרות 
עסקיות בלבד. השתמש בטכנולוגיה שלנו 

בצורה אחראית והגן עליה מפני גניבה ואנשים 
בעלי כוונות זדון )עיין בסעיף "אבטחת סייבר" 
בקוד שלנו(. לעולם אל תשתמש בה למטרות 

לא מורשות, לא מקצועיות או לא חוקיות. 
מותר לעשות שימוש אישי מוגבל בנכסים, כגון 
המחשב הנייד והטלפון שלך )לדוגמה, לבדיקת 
חדשות(, אבל הקפד שהשימוש יהיה בהתאם 

לערכי הליבה שלנו ולא יפריע לעבודתך או 
לעסק שלנו. למידע נוסף, עיין במדיניות 

השימוש הקביל שלנו. שים לב שכל מידע 
שתיצור, תשתף, תאחסן או תוריד למערכות 

שלנו שייך ל-Fortive, ואנו עשויים לבדוק 
את הרשתות והמערכות כדי להבטיח ציות 

למדיניות שלנו.
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נכסי החברה

הגן על נכסי המידע שלנו. טפל בכל המידע 
שלנו – בין אם כתוב, אלקטרוני או מילולי – 

בתשומת לב. השתמש בו כפי שמתירים קווי 
המדיניות שלנו והכר את סטנדרט הטיפול 

הגבוה ביותר הנוגע לנתונים אישיים, מידע 
סודי וקניין רוחני.

 כיצד תנהג? 
עצרת ליד שולחן העבודה של עמית 
לעבודה כדי לשאול שאלה ושמת לב 

שהוא נמצא באתר אינטרנט בעל תוכן 
פורנוגרפי. עמיתך רואה את הבעת 

ההפתעה על פניך ואומר לך לא לדאוג, 
כי הוא נכנס לסוג זה של אתרים רק 

לעתים רחוקות ולעולם לא משתף 
אותם עם אחרים. האם זה תקין? 

לא. אסור להשתמש במערכות 
שלנו כדי לגשת לאתרים או למידע 

לא הולמים. שתף את דאגתך עם 
המנהל או הממונה שלך, או פנה אל 

Speak Up!

מידע נוסף
Fortive מדיניות השימוש הקביל של
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דע מה סודי. למידע סודי יכולות להיות צורות 
רבות, כולל: 

 מידע על החברה שלנו – כגון מחקר 
על מוצר חדש, מפרט ועיצוב של 
מוצר, רשימות לקוחות ותוכניות 

עסקיות.

 מידע על אנשים – כגון כתובת, מספר 
טלפון, מספר כרטיס אשראי, פרטים 

על הטבות, תגמולים או מידע לגבי 
העסקה )למידע נוסף, עיין בסעיף 

"הגנה על פרטיות ונתונים"(

 מידע על חברות אחרות, או שהתקבל 
מהן, שהסכמנו לשמור על סודיותו

מידע סודי וקניין רוחני 

המחויבות שלנו. מידע מניע כל היבט של העסק שלנו ומסייע לנו להישאר תחרותיים מבחינה 
אסטרטגית ותחרותיים בשוק – אנו מכירים במחויבות הקריטית שיש לנו להגן עליו. 

פעולות יומיומיות. אנו שמים לב ונוקטים באמצעים להגנה על נכסי המידע שלנו, כמו גם על 
נכסי המידע שאחרים הפקידו בידינו. 

נקוט אמצעי זהירות. יש לסמן מידע סודי 
בהתאם למדיניות שלנו, כדי שאחרים יבינו את 

הרגישות שלו. לפני שתשתף מידע סודי עם 
מישהו אחר )בתוך Fortive או מחוץ לה(, ודא 

את הדברים הבאים: 

אתה מורשה לשתף אותו	 

 אתה משתף אותו עם מישהו שמורשה 	 
לראות אותו ושיש לו צורך עסקי לדעת 

אותו

 אתה מגביל את כמות המידע שמשותף 	 
רק למה שנחוץ לשתף

 כל צד שלישי שאיתו אתה משתף מידע 	 
חתם על הסכם סודיות או אי-גילוי 

אסור לדון על עסקים סודיים של החברה 
במקומות ציבוריים, כגון מעליות, מטוסים או 

מסעדות, שבהם אחרים יכולים לשמוע.
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מידע סודי וקניין רוחני

הגן על מה שעושה אותנו למי שאנחנו: 
המצאות, רעיונות, קוד תוכנה, סודות מסחריים 
ועבודה מקורית שנוצרה על ידי העובדים שלנו 

– הקניין הרוחני )IP( שלנו – מייצגים שנים של 
חשיבה יצירתית והשקעה משמעותית של זמן 

ומשאבים. פעל לפי המדיניות והנהלים שקבענו 
על מנת לזהות ולהגן עליו. אחריותך להגן 

על הקניין הרוחני חלה גם על כל קניין רוחני 
ששותף איתנו על ידי השותפים העסקיים שלנו 

וצדדים שלישיים אחרים – כבד את עבודתם 
והקפד לעולם לא להפר את זכויותיהם.

 כיצד תנהג? 
אתה חדש ב-Fortive, אבל יש 
לך כמה תובנות מעולות לשיווק 

שמבוססות על עבודתך אצל מעביד 
קודם. האם זה תקין לשתף זאת עם 

הצוות החדש שלך? 

אם המידע הוא מידע סודי, אסור 
לך לשתף אותו. מחובתך להגן על 
המידע הסודי של המעביד הקודם 

שלך בדיוק כפי שתהיה מחויב להגן 
על המידע של Fortive אם תעזוב 

את עבודתך כאן. עם זאת, מותר 
לך להשתמש בידע שיווקי ותובנות 

כלליים שרכשת במהלך הזמן ואינם 
סודיים. אם יש לך שאלות כלשהן, 

פנה אל המחלקה המשפטית או צוות 
התאימות של חברת התפעול שלך 

.Fortive או של

"קניין רוחני" כולל: 
פטנטים	 
סימנים מסחריים	 
זכויות יוצרים	 
סודות מסחריים	 
נתונים/ניתוח נתונים	 

אלא אם כן פורסם ו/או מותר במפורש, 
Fortive מחזיקה בבעלות על כל תוצר 

עבודה )כולל רעיון, תהליך, המצאה 
או שיפור( שפיתחת או תכננת או 

שמתקבל על הדעת שאתה מצפה 
לפתח או לתכנן )1( בהקשר של 

עבודתך איתנו; )2( אם הדבר קשור 
לטכנולוגיה שאחת מהחברות של 

 Fortive מפתחת או מוכרת; או 
)3( נעשה תוך שימוש במשאבים של 

.Fortive

מידע נוסף
מדיניות קניין רוחני

36 חיפושהשמע את קולך!תוכן עניינים

החברה שלנו

https://fortive.sharepoint.com/sites/Integrity/Lists/CodeOfConductLinks/AllItems.aspx?FilterField1=LinkType&FilterValue1=Intellectual%20Property%20Policy&FilterType1=TaxonomyFieldType&viewid=6bc3aa5d%2D2f84%2D4f5f%2Da9e0%2Db138c875d003
http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


הגנה על פרטיות ונתונים 

המחויבות שלנו. אנו מכבדים את 
הנתונים האישיים של אחרים ומחויבים 

לשמור עליהם מפני גילוי לא מורשה 
ופריצה לנתונים. 

פעולות יומיומיות. אנו מצייתים לחוקי 
פרטיות ואבטחת הנתונים של הארצות 

שבהן אנו פועלים ונוהגים בשקיפות 
לגבי הדרך שבה אנו מעבדים את 

הנתונים האישיים של נשוא המידע. 
בנוסף, אנו מסתגלים ועובדים יחד כדי 

לפתח תהליכים שעונים על הדרישות 
החדשות להגנה על נתונים.
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מהם "נתונים אישיים"?

כל מידע שעשוי לזהות מישהו, ישירות 
או בעקיפין, כגון:

שם	 
כתובת	 
 	IP כתובת דואר אלקטרוני או
מספר טלפון	 
פרטי בנק או כרטיס אשראי	 
מידע בריאותי 	 
 מידע על הטבות, שכר או ביצועים	 

הגנה על פרטיות ונתונים

דע מה דרוש. חוקים ותקנות הנוגעים 
לפרטיות נתונים )כולל התקנה הכללית להגנה 
על נתונים, או GDPR, של האיחוד האירופי( 

והמדיניות שלנו מתארים כיצד יש לאסוף, 
להשתמש, להעביר, לאחסן ולסלק נתונים 

אישיים של אנשים. אם אתה מטפל בנתונים 
אישיים, הקפד לדעת מה נדרש והתייחס 
אליהם בתשומת הלב הראויה. בין היתר:

 אסוף נתונים אך ורק באמצעים חוקיים 	 
והוגנים, וכאשר מתאים, בידיעת נשוא 

המידע 

 השתמש במידע אך ורק למטרות 	 
עסקיות לגיטימיות ולשימושים מאושרים

 אל תאסוף יותר נתונים מהדרוש לביצוע 	 
העבודה

 שתף את המידע רק עם אנשים – בתוך 	 
Fortive או מחוצה לה – שמורשים 

לראותו אותו ורק כפי שהחוק מתיר. 
נקוד בצעדים נוספים אם נתונים אישיים 

יסופקו לספק צד שלישי שנשכר כדי 
לתמוך בעבודתנו

 השתמש באמצעי אבטחה מתאימים 	 
כדי להגן על נתונים אישיים מפני סכנה 
של אובדן או שימוש לא מורשה, שינוי, 

השמדה או גילוי

 דווח מייד על חשד לפריצה לנתונים. אם 
לדעתך שימוש, גישה או מסירה של נתונים 

אישיים בוצעו בצורה לא הולמת, דווח על 
הסוגיה מייד למנהל או לממונה שלך או פנה 

Speak Up! אל
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 כיצד תנהג? 
אתה עובד בהנהלת חשבונות ומפקח 

על הרבה חיובים ועסקאות בכרטיס 
אשראי. בזמן העבודה על הניירת, 
אתה מקפיד לשים את כל הנתונים 
האישיים בערימה אחת על שולחן 

העבודה שבראשה דף שכתוב עליו 
"לגריסה". 

לאחר מכן, פעם בשבוע אתה לוקח 
את הערימה למכל המאובטח לחומר 

גרוס כדי להבטיח שהניירת תושלך 
כהלכה. האם אתה עומד במחויבות 

שלך להגן על נתונים אישיים? 

סביר להניח שלא. אלא אם כן יש לך 
משרד פרטי שאתה נועל בכל פעם 

שאתה עוזב את אזור העבודה שלך, 
מידע זה עשוי להיות גלוי לאחרים 

… ועלול להיות חשוף לגניבה. 

כדי לעמוד במחויבויות, עליך לנעול 
את המידע במיקום מאובטח באזור 

העבודה שלך, או להשליך את המידע 
מייד למכל המאובטח לחומר גרוס. 

הגנה על פרטיות ונתונים

מידע נוסף
הודעה לגבי הגנה על נתונים אישיים
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אבטחת סייבר 

המחויבות שלנו. כיום, יישומים 
טכנולוגיים וקישוריות חזקים מאי פעם. 

והסיכונים הקשורים מעולם לא היו 
גדולים יותר. אנו מבינים את התפקיד 
החיוני שיש לנו בשמירה על אבטחת 
הנתונים, הרשתות והמערכות שלנו. 

פעולות יומיומיות. אנו מגלים יוזמה. 
כאשר אנו מפתחים טכנולוגיה על 

מנת לחדש ולקדם התייעלות בעבודה 
 FBS שלנו, אנו מובילים באמצעות
וממנפים את ערכת הכלים שלנו על 
מנת להשתמש באמצעי הבטיחות 

המתאימים ולגלות ערנות לגבי מצבים 
 Fortive אשר עלולים לחשוף את

למתקפות סייבר. 
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אבטחת סייבר

הבן את הסיכון למוניטין. לחיצה על קישור 
חשוד, השארת סיסמה על פתק דביק, אי 
עדכון תוכנת האנטי-וירוס – אלו רק כמה 

דוגמאות לדרכים הרבות שבהן יכולות 
להתרחש פריצות והפרות אבטחה. הדרך 

הטובה ביותר לשמור על בטיחות המערכות 
שלנו היא להישמע למדיניות שלנו, לנהוג 

בשיקול דעת וליישם שיטות עבודה מומלצות 
לאבטחת סייבר:

 צור סיסמאות חזקות ואל תשתף אותן 	 
עם אף אחד אחר, גם אם תתבקש

 ודא שהמידע והחומרה שמוקצים לך 	 
מאובטחים מבחינה פיזית

 התחבר לרשתות אך ורק דרך יישומים 	 
והתקנים מורשים 

 שמור על עדכניות המערכות, הדפדפן 	 
ותוכנת האנטי-וירוס שלך – עדכן אותם 
כאשר תתבקש לעשות זאת על ידי צוות 

Fortive אבטחת המידע של

שים לב:	 

 על מה אתה לוחץ – שים לב  	
)phishing( להונאות דיוג

 מה אתה משתף – הצפן מידע סודי  	
כנדרש

 מה אתה מוריד – התרחק  	
מקבצים, תוכנות או דואר אלקטרוני 
חשודים שעלולים להחדיר קוד זדוני

היה מודע לסייבר. אם יש לך שאלות כלשהן 
לגבי הדרך לשמור על אבטחת ההתקן שלך, 

או אם אתה מזהה פעילות חשודה כלשהי, 
שתף מייד את חששותיך עם צוות אבטחת 

 המידע של Fortive בדואר אלקטרוני 
 .FIST@fortive.com

 כיצד תנהג? 
אתה מקבל הודעת דואר אלקטרוני 

שמציינת שישנה פעילות כניסות 
לא רגילה בחשבון העבודה שלך. 

מהודעת הדואר האלקטרוני לא ברור 
אם מקורה במחלקת ה-IT, אבל 

ישנו קישור בהודעה שאפשר ללחוץ 
עליו כדי לקבל פרטים נוספים. מהם 

הצעדים הבאים שתנקוט? 

אל תלחץ על הקישור. זו יכולה להיות 
הונאת דיוג )phishing( שנועדה 
לקבל מידע רגיש עליך או לקבל 

גישה למערכות של החברה שלנו. 
העבר את הודעת הדואר האלקטרוני 

החשודה כקובץ מצורף אל צוות 
אבטחת המידע של Fortive בכתובת 

FIST@fortive.com. הם יאמרו 
לך מה לעשות. גם אם הודעות דואר 
אלקטרוני נראית תקינה, תמיד כדאי 

לבדוק לפני לחיצה. 

מידע נוסף
Fortive מדיניות השימוש הקביל של

מדיניות תוכנית תגובה לאירועים של 
Fortive
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המחויבות שלנו. אנו אנשים עם אינטרסים, 
פעילויות וקשרים מחוץ לעבודה, אבל איננו 

נותנים להם להפריע להחלטות העסקיות 
.Fortive שאנו מקבלים כעובדי

פעולות יומיומיות. אנו נוהגים בשקיפות 
לגבי מצבים שעלולים לשים את האינטרסים 
שלנו, או של חברים קרובים או בני משפחה, 

בניגוד עניינים פוטנציאלי עם האינטרסים 
של Fortive, ואנו מבטיחים שהפעולות שלנו 

מטעם Fortive מבוצעות ללא רבב.

ניגוד עניינים
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43דף אחרון שהוצגקו חםתוכן עניינים

ניגוד עניינים

גלה יוזמה. הדרך הטובה ביותר למנוע ניגוד 
עניינים היא להכיר את סוגי המצבים שבהם 

הוא יכול לקרות ולהימנע מהם. אי אפשר 
להציג כל ניגוד עניינים אפשרי, אבל אחדים 

מהנפוצים ביותר הם: 

 כאשר יש אינטרס כספי בחברה 	 
שקונה מ-Fortive או מוכרת לה 

 עבודה במשרה שנייה אצל מתחרה 	 
או חברה שמנהלת עסקים, או 

מעוניינת לנהל עסקים, עם Fortive או 
הלקוחות שלה

 	 Fortive-עבודה במשרה ב 
שמאפשרת לקבל לעבודה, לקדם, 

להיות ממונה על או להשפיע על 
החלטות קריירה של בן משפחה 

 שימוש במשרה ב-Fortive כדי 	 
להפיק תועלת אישית שאינה זמינה 

לכל העובדים, כגון הנחה או הלוואה 
מיוחדת

 שימוש ברכוש, משאבים או מידע של 	 
Fortive כדי לתמוך באינטרס אישי 

 Fortive-או ניצול הזדמנות ששייכת ל
לתועלת עצמית

 שימוש בתפקיד בחברה אחרת, כגון 	 
דירקטור, מנהל או יועץ שמתנגש עם 

Fortive-החובות ל

 ניהול קשר רומנטי עם מישהו 	 
שממונים עליו או משפיעים בכל דרך 

אחרת על הערכת הביצועים ו/או 
התגמולים שלו

גלה. אם לדעתך עשוי להיות לך ניגוד עניינים 
או מראית עין של ניגוד עניינים, נהג בפתיחות, 

שקיפות ונקוט יוזמה, ושוחח על המצב עם 
המנהל שלך מייד. את רוב ניגודי העניינים 
אפשר למנוע או למזער אם מגלים אותם 
במהירות. עם זאת, אי גילוי ניגוד עניינים 

בפועל או אפשרי עלול לגרום לאובדן אמון 
ולהחמיר את המצב.

מהו "ניגוד עניינים"?

ניגוד עניינים עשוי להתרחש כאשר 
האינטרסים האישיים שלך )או של בן 
משפחה( מפריעים – או אפילו נראה 

כאילו מפריעים – לאינטרסים של 
.Fortive
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ניגוד עניינים

שאל את עצמך:

כן. הזדמנות זו יוצרת ניגוד עניינים אפשרי. 
גם אם אינך קובע אם ננהל עסקים עם 

ספק זה, עבודה עבור Fortive וספק של 
Fortive בו-זמנית תציב אותך במצב של 

נאמנות כפולה. עבודה "מהצד" עלולה 
להשפיע על הקשרים העסקיים שלנו עם 

אותו ספק ולגרום לאחרים לפקפק ביכולתך 
לקבל החלטות עסקיות אובייקטיביות מטעם 

Fortive. זכור תמיד שמראית עין לניגוד 
עניינים עלולה לשחוק את האמון ולהזיק 

למוניטין שלנו בדיוק כמו ניגוד עניינים 
בפועל. קיימת אפשרות שאתה והמנהל 

שלך תוכלו להגיע להסכמה על קווים מנחים 
שיאפשרו לך לקבל עבודה נוספת זו, אבל 

רק אם תשאל תחילה. 

כיצד תנהג?
אחד מהספקים שלך שואל אם תהיה 
מעוניין לעשות עבודה קטנה "מהצד". 

אתה זקוק לכסף ותוכל לעשות את 
העבודה לאחר שעות העבודה, כך 

 .Fortive-שהיא לא תפריע לעבודתך ב
האם עליך לבקש הנחיות לפני שתקבל 

את העבודה?

?Fortive-האם מצב זה יפריע, או ייראה כאילו הוא מפריע, לתחומי האחריות שלי ב

האם זה ייראה כניגוד עניינים בעיני מישהו אחר?

?Fortive האם עשוי להיווצר רושם שזה משפיע על ההחלטות שאני מקבל מטעם

אם התשובה על אחת מהשאלות הללו היא "כן" או "אני לא בטוח", ייתכן שישנו ניגוד 
 Speak עניינים פוטנציאלי ועליך לבקש הנחיות מהמנהל או מהממונה שלך, או לפנות אל

!Up לפני שתמשיך.
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45דף אחרון שהוצגקו חםתוכן עניינים

רשומות כספיות ועסקיות 

המחויבות שלנו. אנו מבינים שרשומות מדויקות ומלאות לא רק מניעות קבלת החלטות עסקיות 
טובות, אלא גם עוזרות לנו לשמור על אמון המשקיעים, הרגולטורים הממשלתיים ובעלי עניין 

אחרים. 

פעולות יומיומיות. כאשר באופן עקבי אנו עומדים ביעדים שלנו וגם מספקים תוצאות, אנו מכירים 
באחריות שיש לכולנו בתיעוד כהלכה של המידע ומתן תמונה ברורה ומלאה לגבי כל עסקה. 

שמור על רשומות אמינות ומדויקות. שלמות 
הרשומות שלנו אינה רק מתפקידו של הצוות 
הפיננסי, זה התפקיד של כל עובד. פעל לפי 

המדיניות, התהליכים והבקרות הפנימיות 
שלנו, וקבל את כל האישורים והמסמכים 

התומכים כאשר הדבר נדרש.

אם אתה מעורב בהכנה של רשומות כספיות 
או עסקיות עבור Fortive, ציית לכל דרישות 
הקבועות בחוק ובתקנות וספק מידע אמיתי, 

אמין, מדויק ועדכני. 

אל תחרוג מהסמכות שלך. קיימים תהליכים 
ספציפיים שמגדירים סמכויות חתימה והוצאה 

ומדגישים את הבקרות הדרושות להפעלה 
יעילה של העסק שלנו. אם אינך בטוח אם יש 

לך סמכות לחתום על מסמך או לנקוט בפעולה 
מטעם Fortive, קבל אישור תחילה.
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46דף אחרון שהוצגקו חםתוכן עניינים

רשומות כספיות ועסקיות

טפל ברשומות בתשומת לב. מדיניות 
ניהול הרשומות שלנו מתארת כיצד לאחסן, 

לנהל, להחזיק ולסלק מידע. השתמש אך ורק 
בפלטפורמות ובמערכות שנתמכות על ידי 

החברה כדי להעביר ומידע ולבצע את עבודתך. 
אל תשמיד מסמכים שכפופים לצו תפיסת 

מסמכים. אם תתבקש לשנות מסמכים, שוחח 
על הבקשה עם המנהל שלך או מנהל אחר, 

וודא שהבקשה נועדה רק לתקן שגיאה קיימת. 

היה ערני. פנה אל !Speak Up אם אתה 
רואה את הדברים הבאים או חושד בהם:

השמטות	 

 רשומות שקריות, לא מדויקות, לא 	 
מלאות או מטעות

 כספים או נכסים לא רשומים )"לא 	 
בספרים" או "קופה לתשלומים לא 

חוקיים"(

 מכירות או הוצאות שמועברות לזמנים 	 
שונים כדי לשפר או להסתיר תוצאות 

עסקיות

שינוי מסמכים 	 

שתף פעולה עם ביקורות וחקירות. לעולם אל 
תלחץ, תתמרן או תטעה רואי חשבון, מבקרים 

או חוקרים פנימיים או חיצוניים שמורשים לבצע 
. Fortive בדיקה של הספרים והרשומות של

ה"רשומות" שלנו כוללות: 
דוחות נסיעה או הוצאות	 
כרטיסי נוכחות	 
דוחות בטיחות	 
רשומות ייצור או איכות	 
דוחות כספיים	 
דוחות מכירות	 
מסמכי שכר	 
חוזים או הזמנות רכש	 
קבלות על מתנות	 
תעודות משלוח	 

 כיצד תנהג? 
המנהלת שלך מורה לך לשנות מידע 

בחשבונית, אבל לא מספקת את 
התיעוד שדרוש לתמיכה בשינוי. מה 

עליך לעשות? 

נדרש ממך להיות אמין ומדויק 
ולרשום רשומות באופן שמשקף 

בצורה מלאה ומדויקת את העסקה. 
אם אתה מרגיש בנוח עם זה, בקש 
מהמנהלת את התיעוד התומך ואת 

הסיבה לצורך לבצע את השינוי. 
תוכל גם להעלות את הסוגיה בפני 

מחלקת משאבי אנוש, המחלקה 
המשפטית או הצוות הפיננסי של 
 ,Fortive חברת התפעול או של
או לפנות אל !Speak Up חשוב 

שנבהיר את העניין. 
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סחר במידע פנימי 

המחויבות שלנו. כעובדים של Fortive, ייתכן שיגיע לידינו מידע מהותי שאינו ציבורי )"מידע 
פנים"( לגבי החברה שלנו או חברות אחרות שאיתן אנו עובדים, אבל לעולם איננו משתמשים 

במידע זה, או משתפים אותו, כדי לקבל יתרון לא הוגן. 

פעולות יומיומיות. איננו סוחרים )קונים או מוכרים ניירות ערך( – או מייעצים לאחרים לסחור – 
בהתבסס על מידע פנים.

דע על מה להגן. מידע פנים הוא כל מידע על 
Fortive, או הלקוחות או השותפים העסקיים 
שלנו שאינו זמין לציבור, אבל אם ייוודע, עשוי 
להשפיע על החלטה של משקיע אם לקנות או 

למכור מניות. שימוש בסוג מידע זה כדי לסחור 
נקרא סחר במידע פנימי, והדבר אינו חוקי. 

הקפד לדעת איזה סוג מידע נחשב כמידע פנים 
והגן עליו כפי שהיית מגן על כל מידע סודי.

אל תסחר, אל תייעץ. אם יש ברשותך מידע 
פנים לגבי חברה )שלנו או אחרת(:

 אל תקנה או תמכור מניות בהתבסס על 	 
המידע

 אל תייעץ לאחרים לקנות או למכור 	 
מניות בהתבסס על מידע זה

 אל תשתף את המידע עם עמיתים 	 
לעבודה, אלא אם כן יש סיבה עסקית 

לגיטימית לעשות זאת

 אל תשתף את המידע עם המשפחה, 	 
Fortive-חברים או אחרים מחוץ ל

 אם אינך בטוח אם מידע נחשב מידע 	 
פנים, שאל תמיד לפני שתסחר במניות

נקוט אמצעי זהירות נוספים. אנשים מסוימים 
ב-Fortive וסוגים מסוימים של עסקאות 

 )blackout period( כפופים לתקופות האפלה
והגבלות נוספות על מסחר – הכר את החוקים 

לפני שתסחר.

מידע פנים כולל מידע שאינו 
ידוע לציבור על:

רווחים או הפסדים כספיים	 
תחזיות פיננסיות	 
הצעות של מוצרים חדשים	 
תוכניות עסקיות אסטרטגיות	 
 מיזוגים, מכירות או רכישות 	 

פוטנציאליים
שינויים בהנהלה הבכירה	 
 דיונים משפטיים חשובים או תביעות 	 

אפשריות
 חקירות ובדיקות ממשלתיות	 
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 כיצד תנהג? 
נכחת בפגישה עם צוות המנהלים 

הבכירים ומישהו הזכיר אפשרות של 
רכישה חדשה. שוחחת על כך עם בן 
או בת זוג שלך בארוחת הערב, אבל 

הזהרת אותו לא לשתף את המידע עם 
מישהו אחר. האם עשית משהו לא תקין? 

כן. חובה עליך לשמור מידע פנים 
בסוד, גם מפני המשפחה והחברים 

שלך. אם השותף שלך יסחר 
בהתבסס על מידע זה – או ישתף 

את המידע עם מישהו אחר שיסחר 
– גם אתה וגם השותף שלך עלולים 

להפר את המדיניות שלנו ואת 
החוקים למניעת סחר במידע פנימי.

סחר במידע פנימי

מידע נוסף
מדיניות סחר במידע פנימי
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תקשורת חיצונית – מדיה ומדיה חברתית 

המחויבות שלנו. אנו יודעים שכל תקשורת – בין אם מדוברת, כתובה או אלקטרונית – על 
Fortive משפיעה על המוניטין והמותג שלנו, לכן אנו מקפידים שהמסרים שאנו משתפים יהיו 

ברורים, מדויקים ועקביים. 

פעולות יומיומיות. שאלות ובקשות לתגובה או מידע מאת גורמים חיצוניים אנו מפנים לדוברים 
 . Fortive של החברה שמונו לדבר מטעם

דע אל מי לפנות. הסתמך על המומחים – אלא אם כן אתה דובר רשמי של החברה, אל תדבר 
בשם Fortive . הפנה שאלות אל המשאב המתאים.

אל:הפנה שאלות:

צוות קשרי המשקיעים מהמדיה
Fortive הארגוני של

ממשקיעים, אנליסטים 
או בעלי מניות

צוות קשרי המשקיעים 
Fortive הארגוני של

 מהממשלה 
)בעניינים לא שגרתיים(

היועץ המשפטי או קצין 
Fortive הציות הראשי של

לגבי נשיאת נאומים או 
צוות התקשורת של Fortiveהשתתפות באירועים
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 כיצד תנהג? 
אתה קורא מאמר באינטרנט ומגלה 

שהוא מכיל מידע לא מדויק על 
Fortive. אתה חושב לענות במקטע 

ההערות כדי לתקן את המידע 
המוטעה. האם זה תקין? 

לא. אמנם הכוונות שלך טובות, אבל 
רק לאנשים מורשים מותר לדבר 

מטעם Fortive. דווח על המאמר 
למנהל שלך או למחלקת קשרי 

משקיעים או למחלקת התקשורת 
של Fortive, על מנת שהאנשים 

המורשים יכולו לענות כהלכה. 

השתמש במדיה חברתית בצורה אחראית. 
בכל שימוש בתקשורת מקוונת )כולל פורומים, 

בלוגים, חדרי צ'אט, לוחות מודעות או מדיה 
חברתית אחרת(, נהג בשיקול דעת ופעל לפי 

המדיניות שלנו. זכור:

  הגן על מידע סודי של Fortive ועל 	 
מידע סודי שהופקד בידינו על ידי 

אחרים

  לעולם אל תפרסם דברים שייתפסו 	 
כאפליה או כאיום, הפחדה, הטרדה 

לא חוקית או הצקה

  אם אתה כותב משהו באינטרנט 	 
בנוגע להיבט כלשהו של העסק 

שלנו, הבהר שאלו ההשקפות שלך 
.Fortive שאינן מייצגות את

תקשורת חיצונית – מדיה ומדיה חברתית

מידע נוסף
מדיניות בנוגע למסירת מידע

מדיניות מדיה חברתית
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מגעים עם ממשלות 

המחויבות שלנו. אנו יודעים שניהול עסקים עם סוכנויות ממשלתיות זה דבר מורכב וכפוף 
לתקנות רבות. 

פעולות יומיומיות. אנו מבינים את המחויבות שלנו להכיר את הדרישות שחלות על רכש וחוזים 
ממשלתיים ולציית להן, ולנהוג בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

היה שותף טוב. ממשלות ברחבי העולם 
מהוות לקוחות גדולים – שקיפות, נשיאה 

באחריות ופתיחות חיוניות לשמירה על 
העסקים איתן. הדרישות לרכש ולעריכת חוזים 

יכולות להשתנות בין ארצות שונות ותעשיות 
שונות. ציית לכל הכללים הרלוונטיים במקום 

שבו אתה פועל, וודא שגם ספקים וצדדים 
שלישיים שעובדים מטעמנו מצייתים להם. בכל 

חוזה ממשלתי: 

 קדם רכש נאות דרך תחרות הוגנת 	 
ואתית לאורך תהליכי הגשת המכרז 

והמשא ומתן – אל תנסה להשיג מידע 
או להשפיע על התוצאות בצורה לא 

הולמת

 הגן על רכוש או מידע רגיש של הממשל 	 
שהופקד בידנו

 ודא שבדיקות איכות, ביקורות או 	 
תוכניות כלשהן, כנדרש, מנוהלות 

ומתועדות כהלכה

 ודא את הדיוק והמהימנות של כל 	 
המצגות, הדוחות, הנתונים ודוחות 

Fortive אחרים שמוגשים מטעם

 שים לב להונאה, בזבוז ושימוש לרעה, 	 
ופנה אל !Speak Up בנוגע לכך
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התחרה בדרך הנכונה. בכל ארץ יש חוקים 
שאוסרים שוחד ושחיתות, והחוקים בארצות 
רבות חלים בכל רחבי העולם. הפרות יכולות 

להוביל לתביעות משפטיות, קנסות כבדים 
)הן ל-Fortive והן לך( ואפילו מאסר. אל 

תציע או תקבל דבר ערך, בין אם ישירות או 
בעקיפין )דרך צד שלישי(, כדי לזכות ביתרון 

לא הולם לעצמך או ל-Fortive. אנו אוסרים על 
"תשלומים מסייעים" כדי לזרז אישור, רישיון או 

פעולה מצד גורם ממשלתי. למידע נוסף, עיין 
בסעיף "מניעת שוחד ומניעת שחיתות".

 כיצד תנהג? 
עבודה מסוימת על חוזה ממשלתי 

מחייבת אותך לבצע בדיקת בטיחות 
יותר מפעם אחת, אבל מעולם לא היה 

כשל במכשיר שאתה בודק והדרישה 
לבדיקות מרובות נראית מיותרת. האם 

זה תקין לדלג על אחת הבדיקות כדי 
לחסוך זמן וכסף? 

לא. אל תצא מנקודת הנחה שדרישה 
כלשהי אינה נחוצה. היצמד תמיד 

לתנאים של המכרז או החוזה, ואלא 
אם כן יש בידך אישור בכתב מהלקוח 

הממשלתי שלנו לנהוג אחרת, אל 
תדלג על אף בדיקה נדרשת.

מגעים עם ממשלות

מידע נוסף
המדיניות של Fortive למניעת 

שחיתות בתאגידים
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פעילויות שתדלנות )לובי( 

המחויבות שלנו. כחברה, לעתים אנו נמצאים בקשר עם נבחרי ציבור לגבי נושאים של מדיניות 
ציבורית – אנו תמיד עושים זאת תוך ציות מלא לערכי הליבה ולקוד שלנו ומדווחים על כל 

הפעילויות וההוצאות הקשורות כנדרש.

פעולות יומיומיות. אנו מבינים שקיימים כללים ספציפיים מאוד שקשורים לפעילויות שתדלנות, 
ולכן, כעובדים, איננו משתתפים בסוג פעילות זה ללא אישור בכתב מהמשאב המתאים בחברה.

דע מהן המחויבויות שלך. מגעים עם קובעי 
מדיניות כדי לקדם פעולות תקינה או חקיקה 

עשויים להיחשב כשתדלנות, שעבורה יש 
לעמוד במספר דרישות. אם אתה מתבקש 
 ,Fortive לעסוק בסוגי פעילויות אלו עבור

תחילה קבל אישור בכתב מהיועץ המשפטי 
של Fortive, כמו גם מהצוותים של קשרי 

המשקיעים והתקשורת. אם אתה מתבקש 
לעשות זאת מטעם חברת תפעול, תחילה קבל 

את האישור בכתב מהיועץ המשפטי ומצוות 
התקשורת של חברת התפעול, כמו גם מצוות 

 .Fortive המחלקה המשפטית של

 ,Fortive אל תעסוק בפעילויות שתדלנות מטעם
אלא אם כן אתה מורשה לעשות זאת במפורש. 

מהי "שתדלנות"?
יצירת קשר עם פקיד ממשל כדי להשפיע 

על חוקים, תקנות, מדיניות או כללים 
– או ביצוע מחקר או פעילויות אחרות 
כדי לתמוך בקשר עם פקיד ממשל או 

להתכונן אליו.
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ביקורים, בדיקות וביקורות באתר 

המחויבות שלנו. אנו מחויבים לשתף פעולה עם כל בקשה סבירה מסוכנויות ממשלתיות או של 
תקינה.

פעולות יומיומיות. אנו נוהגים בפתיחות ובשקיפות בקשרים ובהתנהלות העסקית שלנו .

הפנה בקשות אל המשאב המתאים. אם 
אתה מקבל שאלה מפקיד ממשל או סוכנות 

ממשלתית, פנה בהקדם למחלקה המשפטית 
או לצוות התאימות של חברת התפעול או של 

Fortive לקבלת עזרה. 

שתף פעולה בצורה מלאה. אם אתה 
מתושאל כחלק מחקירה או ביקורת, מחובתך 

לשתף פעולה ולספק מידע אמין. הקפד 
להבהיר מראש כל בקשה חיצונית שכזו עם 

המחלקה המשפטית או צוות הציות ופעל לפי 
הנחיות אלה: 

 ספק תמיד מידע אמיתי, מדויק ומלא	 

 לעולם אל תסכל ביקורת או חקירה, ואל 	 
תפריע להן או תשפיע עליהן בצורה לא 

הולמת

 לעולם אל תשקר או תאמר דברים 	 
שקריים או מטעים – בעל-פה או בכתב

 לעולם אל תנסה לשכנע מישהו אחר 	 
לספק מידע שקרי או מטעה

 כיצד תנהג? 
זה עתה נודע לך שפקיד ממשל יבקר 

במתקן שלך כחלק מחקירה, ועמית 
לעבודה מציע שתבדוק ותמחק קבצים 

ישנים. האם זה רעיון טוב? 

לא. אם "הקבצים הישנים" עשויים 
להיות קשורים בדרך כלשהי לחקירה 

המתקרבת, אסור לך להשמיד 
אותם – וגם אם נראה שהקבצים 

אינם קשורים לחקירה, פנה אל 
המחלקה המשפטית או צוות הציות 
 Fortive של חברת התפעול או של

לפני שתשמיד אותם, על מנת למנוע 
גם מראית עין שהם הושמדו בצפייה 

לחקירה. נוסף על כך, עליך לוודא 
שהמחלקה המשפטית או צוות 

הציות ידעו על הוראה זו מהעמית 
לעבודה, כדי שיוכלו להתערב לפני 
שהעצה הרעה תשותף עם אחרים. 

מידע נוסף
עבודה ידנית וסטנדרטית בנוגע לחקירות 

ופשיטות פתע מטעם הממשלה
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המחויבות שלנו. אנו מבינים את ההשפעה 
שיכולה להיות לעסקים שלנו על הסביבה. 

אנו גם מכירים במחויבות שלנו להגן עליה, 
בכך שנפעל בצורה נקייה ויעילה ונקדם 

שיטות עבודה עסקיות בנות-קיימא.

פעולות יומיומיות. אנו מהללים את 
הכוח שיש לנו כאנשים – ומצמצמים את 

ההשפעה של Fortive על כוכב הלכת שלנו 
דרך הפעולות היומיומיות שלנו ונותנים 

השראה לאחרים בצוות שלנו לעשות זאת.

פעילויות פוליטיות וצדקה
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פעילויות פוליטיות וצדקה

 Fortive-תן את תמיכתך בצורה אחראית. ב
אנו שואפים להפוך את העולם למקום טוב 

יותר, ולעתים קרובות מתחילים "בחצר 
 Day of-האחורית" שלנו, כמו דרך ה

Caring )יום אכפתיות( שלנו. פרט לאירועים 
שמאורגנים על ידי החברה, אם אתה מתנדב 

או תורם למטרות מסוימות או למועמדים 
ספציפיים, הקפד לעשות זאת בזמנך החופשי 
 .Fortive ובאמצעות המשאבים שלך – לא של

הקפד שהפעילויות שלך יהיו חוקיות, ואל 
תשדל את עמיתיך לעבודה לגלות מעורבות 

בפעילויות הפוליטיות או הצדקה האישיות 
שלך. 

דבר ותרום בשמך. כחברה, איננו תומכים 
במועמדים פוליטיים או במטרות מסוימים 

ואיננו תורמים להם, לכן לעולם אל תתרום 
תרומה בשם Fortive או בשם חברת התפעול 

שלך ואל תצפה לקבל החזר על תרומות 
אישיות כלשהן. כמו כן, זכור שאם אתה מראה 

תמיכה במטרה או במועמד, אל תדבר ואל 
תפעל בשם Fortive – הבהר שאלו העמדות 

האישיות שלך בלבד.

כלל זה אינו מונע ממך לדון על תנאי העבודה 
שלך או לעסוק בפעילויות אחרות שמוגנות בחוק.

 כיצד תנהג? 
המנהלת שלך גלויה מאוד לגבי 

התמיכה שלה במועמד פוליטי מקומי. 
היא מספרת לצוות על אירוע גיוס 

תרומות שיערך בסוף השבוע הקרוב 
ומזמינה את כל הצוות לבוא. אינך 
רוצה להשתתף, אבל חושש שזה 

יפגע בך. מה עליך לעשות? 

אינך מחויב בשום צורה להשתתף 
באירוע זה או לתמוך במועמד 

המועדף של המנהלת שלך. אסור 
למנהלת להעמיד את הצוות שלה 

במצב כמו זה וההזמנה אינה 
הולמת. אמור לה שאינך מרגיש 

בנוח עם הזמנה זו. אם היא לוחצת 
 Speak עליך להשתתף, פנה אל

!Up ושתף את חששותיך.

עזור לנו לעזור 
לאחרים. 

הפגנת האכפתיות שלנו היא חלק 
מהתרבות שלנו. אם תרצה לעזור 

בקהילה שלך, Fortive וחברת התפעול 
מציעות מגוון הזדמנויות לגלות מעורבות 

דרך אירועים קהילתיים וארגוני צדקה 
באזור שלך.
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הגנה על הסביבה וקיימות 

המחויבות שלנו. אנו מבינים את ההשפעה שיכולה להיות לעסקים שלנו על הסביבה. אנו גם 
מכירים במחויבות שלנו להגן עליה, בכך שנפעל בצורה נקייה ויעילה ונקדם שיטות עבודה 

עסקיות בנות-קיימא.

פעולות יומיומיות. אנו מהללים את הכוח שיש לנו כאנשים – ומצמצמים את ההשפעה של 
Fortive על כוכב הלכת שלנו דרך הפעולות היומיומיות שלנו ונותנים השראה לאחרים בצוות 

שלנו לעשות זאת.

תרום את חלקך. הקפד להכיר את הדרכים 
המתאימות להשתמש בחומרים שבפיקוח, 

לפקח עליהם, ולהעביר לאחסן ולהשליך אותם. 
וזכור: גם בחומרים שאינם בפיקוח יש לטפל 

בצורה אחראית ובת-קיימא. אם אתה עובד עם 
השותפים העסקיים שלנו, עדכן אותם למה אנו 

מצפים מהם, כדי לשתף את המחויבות שלנו 
להגנה על הסביבה ולקיימות.

טפל כהלכה במשאבים ושמר אותם. החל 
את המחויבות שלנו לשיפור מתמיד על 

עבודתך היומיומית. עזור לנו לצמצם את כמות 
הפסולת ש-Fortive מייצרת על ידי מיחזור או 
שימוש חוזר במשאבים, כולל בקבוקי זכוכית, 
פחיות, נייר ופלסטיק. היה מודע לדרך שבה 
אתה משתמש במשאבים כמו מים וחשמל, 

וחסוך בהם בכל הזדמנות שתוכל. אם עבודתך 
כרוכה במיקור חומרים או רכישת מוצרים, קח 
בחשבון קיימות ואת טביעת הפחמן שלנו בעת 

תהליך קבלת ההחלטות.
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הגנה על הסביבה וקיימות

שים לב לסכנות ודווח עליהן. היה עירני 
בעבודתך היומיומית. ודא שהפעולות שלך 

אינן פוגעות בסביבה, ואם אתה רואה סכנות 
אפשריות, אל תתעלם מהן. כאשר הדבר כרוך 

בפעולה מצד Fortive או אחד מהשותפים 
העסקיים שלנו, פנה אל !Speak Up מייד כדי 

שנוכל לתקן את המצב. 

מילוי חלקך
כחברה גלובלית שצומחת, אנו מחויבים 

 .) CSR( לאחריות חברתית תאגידית
דוח ה-CRS שלנו, שמפורסם מדי 

שנה, מפרט את המאמצים שלנו להפוך 
את העולם למקום טוב יותר.

 כיצד תנהג? 
שמת לב שכמה עמיתים לעבודה 
מטפלים בחומרים כימיים בדרך, 

שלדעתך, עלולה להיות מסוכנת. מה 
עליך לעשות? 

הקפד לדווח לאיש הקשר במחלקת 
סביבה, גהות ובטיחות )EHS( כדי 
שיוכל לנקוט בפעולות הנדרשות. 

עדכן את עמיתיך לעבודה לגבי 
חששותיך והזכר להם נהלים שעליהם 

לפעול לפיהם להשלכה כהלכה של 
החומרים הכימיים. כאשר אתה מביע 

את חששך, אינך פועל רק כדוגמה 
ומופת – אתה גם מסייע להפוך את 

העולם שלנו למקום טוב יותר. 

מידע נוסף
מדיניות בנושאי בריאות, סביבה 

Fortive ובטיחות של
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זכויות אדם 

המחויבות שלנו. אנו מחויבים לתמוך בזכויות אדם ובכבוד האדם בעולם שלנו, מתוך הבנה 
וניהול ההשפעה שלנו על זכויות אדם בכל היבט של העסק שלנו.

פעולות יומיומיות. אנו לוקחים בחשבון את ההשפעה של הפעולות שלנו על אנשים וקהילות 
ושואפים להגן עליהם על ידי כיבוד חוקים שמגינים על עובדים, מונעים עבודת ילדים ומבטיחים 

העסקה הוגנת.

קדם זכויות אדם. אנו מקדמים זכויות אדם על 
ידי תמיכה בהעסקה הוגנת, שכר הוגן ושעות 

עבודה הוגנות, ובאיסור על הפרת זכויות אדם, 
כגון עבודת ילדים, עבודת כפיה וסחר בבני אדם.

עבוד עם שותפים שחושבים כמונו. איננו עושים 
עסקים עם ספק או שותף עסקי שאינו תומך 

בזכויות אדם. אם אתה מעורב בהערכה או בחירה 
של השותפים העסקיים שלנו, הכר את המוניטין 

שלהם לגבי עבודה בצורה חוקית ואתית. 

שאל את עצמך – האם לשותף זה יש היסטוריה של:

הפרת זכויות אדם?

התעלמות מבטיחות העובדים?

הפרת חוקי העסקה?

ניצול ילדים או שימוש בעבודת כפייה, סחר בבני אדם או עבודת ילדים?

אם ענית "כן" או "אני לא בטוח" על אחת מהשאלות, ייתכן ששותף זה לא חולק את 
המחויבות שלנו לזכויות אדם. שקול להשתמש בשותף אחר או בקש עזרה מהמנהל או 

הממונה שלך, או פנה אל !Speak Up אם יש לך שאלות כלשהן.
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זכויות אדם

עקוב אחר העבודה של השותפים שלנו. אם 
אתה אחראי על ניהול הקשרים עם השותפים 

העסקיים שלנו, עקוב בצורה פעילה אחר 
הביצועים שלהם, גלה ערנות להפרות של ערכי 

 Speak Up! הליבה או הקוד שלנו, ופנה מייד אל
אם אתה מודע להתנהגות לא הולמת.

 כיצד תנהג? 
אתה קורא סיפור בעיתון על ספק, 

שאנו עובדים איתו כרגע, שהואשם 
בתנאים עבודה לא בטוחים לפני מספר 

שנים. האם עליך לנקוט בפעולה על 
בסיס מידע זה? 

כן. פנה מייד אל !Speak Up והבע 
את חששותיך. אנו לא קונים חומרים 

ומוצרים שיוצרו על ידי ספקים עם 
היסטוריה של הפרת זכויות אדם. 

שתף את המידע עם המנהל או 
הממונה שלך, כדי שנוכל לחקור, 

להבין את שיטות העבודה הנוכחיות 
של השותף ולנקוט בפעולות 

המתאימות, אם יש צורך.

מידע נוסף
מדיניות Fortive לגבי מלחמה בסחר 

בבני אדם

הצהרת השקיפות בשרשראות 
Fortive האספקה של
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המחויבות המשותפת שלנו 

אנו מנהלים עסקים ביושרה. זה היה נכון כש-Fortive נוסדה וזה נכון היום. כאשר אנו עושים 
את הדבר הנכון ופועלים בהתאם לקוד ולערכי הליבה שלנו, אנו זוכים באמון ובכבוד של עמיתנו, 

ושל הלקוחות, השותפים העסקיים ובעלי המניות שלנו. "היושרה שלך/ההצלחה שלנו" זו 
הנוסחה המנצחת ומחויבות משותפת.

זכור תמיד שאם תעמוד מול מצב קשה, אינך מתמודד איתו לבד. פנה אל המנהל או הממונה 
שלך או אל !Speak Up כדי לקבל תשובות ותמיכה. 

לחיות את הקוד שלנו מדי יום מהווה חלק קריטי בהשגת המטרה המשותפת שלנו: טכנולוגיה 
חיונית לאנשים שמאיצים קידמה. תודה לך על המחויבות שלך לקוד שלנו ועל כל מה שאתה 

עושה כדי לטפח את המוניטין של Fortive כחברה שהופכת את העולם לחזק יותר, בטוח יותר 
וטוב יותר. 

למענך. למעננו. למען הצמיחה.
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אינדקס
אבטחה

אבטחת סייבר

אחריות חברתית תאגידית 
) CSR(

איכות, מוצר

ארוחות

בדיקות

בדיקות, ממשלתיות

בדיקת נאותות

בטיחות

בידור

בידור עסקי

ביקורות

הגבלים עסקיים

הגנה על נתונים

הונאה

הטרדה

הכללה

הפליה

הפרות

הצקה 

Speak Up!

התנהגות מטרידה

זכויות אדם

חקירות, חיצוניות

חקירות, ממשלתיות

חקירות, פנימיות

חרם

ייבוא

ייצוא

כלי נשק בשטח החברה

מגוון

מדיה חברתית

מודיעין בנושאי תחרות

מטרה וערכים

מידע סודי

מידע פנים

ממשל, ביצוע עסקים עם פקידי 
ממשל

מניעת שוחד

מניעת שחיתות

מסחר בבני אדם

מתנות

ניגוד עניינים

ניהול רשומות

נכסים, אלקטרוניים

נכסים, מידע

נכסים, פיזיים

נסיעות

נקמנות

נתונים אישיים

סחר במידע פנימי

פעולה משמעתית

פעילויות סביבתיות

פעילויות פוליטיות

פעילויות צדקה

פרטיות

פרטיות נתונים

פריצה, נתונים

פרסום

ציות לתקנות מסחר, גלובלי

קוד התנהגות ספקים

קיימות

קניין רוחני

רשומות ושמירת רשומות

רשומות פיננסיות

שותפים עסקיים

שותפי ערוץ

שיווק

שימוש באלכוהול

שימוש בסמים

שימוש בסמים

שיפור מתמיד

שירותי בריאות

שתדלנות

תחרות, הוגנת

תקינה

תקנה כללית להגנה על נתונים 
)GDPR(, האיחוד האירופי

Fortive9

 אינך מוצא מונח שאתה מחפש? פשוט הקש Ctrl+F כדי לגשת 
אל כלי החיפוש של Adobe Acrobat והזן מונח בחלון.
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