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 מסר מהנשיא
והמנכ"ל שלנו

עובדי Fortive היקרים,

עם השקתה של Fortive, ניצבת בפנינו הזדמנות שלא תיאמן ליצור עסק חדש וייחודי, הנשען על יסודות 

חזקים. עיקרון מפתח בהצלחתנו בעבר היה מחויבותנו הבלתי-מתפשרת ליושרה ולהתנהלות עסקית 

אתית. אנו מחויבים לעשיית הדבר הנכון. יחד עם עובדינו המוכשרים, מגוון המוצרים העצום שלנו 

ומחויבותנו למערכת העסקית של Fortive, הקפדה על הסטנדרטים האתיים המחמירים ביותר היא 

חיונית לעתידנו.

כל אחד מערכי Fortive מעיד על היושרה שבה אנו מתנהלים בעבודתנו. הערך "אנו בונים צוותים 

מדהימים להשגת תוצאות מדהימות" מגלם את הרעיון של שאיפה לביצועים מיטביים, בסביבה 
מכבדת ונטולת אשמה. "הצלחת הלקוח מעניקה השראה לחדשנות שלנו" נותן תוקף לכך שאיכות 

תמיד תעמוד בראש מעיינינו בעת קבלת החלטות. כולנו, 24,000 עובדי Fortive, אימצנו את האימרה 

"ָקִאיֶזן היא דרך החיים שלנו", המחייבת אותנו לרוח של שיפור מתמיד. ולבסוף, "אנו מתחרים 

עבור בעלי המניות" מדגיש כי בעלי העניין שלנו – בעלי המניות, הלקוחות ועמיתינו לעבודה – רוצים 
להשתייך לחברה הנושאת על דגלה את מידת היושרה הגבוהה ביותר.

העיקרון היסודי נותר כפשוטו: פעל בכנות ובהגינות בכל התנהלות מטעם Fortive. עם זאת, עיקרון זה 

אינו תמיד קל ליישום בסביבות העסקיות והמשפטיות המורכבות והבינלאומיות שבהן אנו פועלים. תקנון 

ההתנהגות של Fortive שלהלן מספק הנחיה להתנהלותך האישית והעסקית, אך אינו יכול לצפות מראש 

כל תרחיש. ישנם אנשים ומשאבים למכביר העומדים לרשותך, הן ב-Fortive והן ב-OpCo שלך; המנהל 

שלך, מחלקה משפטית וציות לדרישות, משאבי אנוש, בקרה פנימית, צוות המנהיגות שלנו והקו החם, 

כולם כאן כדי לעזור לך. השמע את קולך! אנו רוצים לשמוע ממך.

תמיד יעמדו בפנינו אתגרים – תאריכי יעד, מדדים, "דרך קלה יותר" – ועלינו להיות חזקים כדי לעמוד 

בלחצים הללו. מחויבותנו לאתיקה ותרבות היושרה שלנו מוכרחות לבוא לידי ביטוי בכל מוצר שאנו 

מייצרים, בכל קשר שאנו מקיימים אלה עם אלה, עם לקוחותינו וספקינו היקרים ובכל הזדמנות עסקית 

שאנו יוצרים. לקוחותינו ושותפינו העסקיים מצפים לכך. בעלי המניות שלנו דורשים זאת. זו הדרך שבה 

אנו עושים עסקים.

צוותים מצטיינים פועלים ביושרה. תרבות היושרה והציות לדרישות של Fortive מחוזקת ומתוחזקת על 

ידי כל אחד מכם, השואפים מדי יום להתנהל בהוגנות, בכנות ובציות לכל החוקים החלים. תודה לכם על 

מילוי תפקידכם.

Jim Lico
 נשיא

ומנכ"ל
מאי 2016
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 אנו בונים צוותים מצוינים
להשגת תוצאות מצוינות

• אנו צוות של אנשים מסורים היוצרים טכנולוגיה חיונית לפתרון האתגרים הקריטיים ביותר עבור האנושות.

 •  אנו מתפתחים בעצמנו ומפתחים את הצוותים שלנו, ולא נרתעים מאתגרים המעניקים לנו הזדמנויות ללימוד 

ולהאצת ההתקדמות.

• אנו שואפים ליישם פתרונות מבוססי-עובדות, הנוגעים לשורשי הבעיות, ולא מעוניינים באשמה.

• אנו נוטלים אחריות על תוצאותינו ומשיגים אותן בדרכים לא-פוליטיות ולא-ביורוקרטיות.

• אנו פועלים ביושרה ברמה גבוהה ורוחשים כבוד לזולת.

הערכים שלנו
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הצלחת הלקוח מעניקה השראה לחדשנות שלנו
• האיכות תמיד במקום הראשון!

• היצירתיות והשקדנות שלנו מניעה את המוצרים, השירותים והתהליכים של הלקוח קדימה.

• בעזרת חלומות, פיתוח ואספקה של הצעות חדשניות אנו בונים עסקים טובים יותר ומקדמים את הלמידה שלנו.

• אנו מעודדים רעיונות מחוץ לקופסה, גדולים כקטנים.

• קול הלקוח הוא המנחה את חשיבתנו.

קאיזן היא דרך החיים שלנו
• יש לנו תשוקה למציאת דרכים טובות יותר.

• באמצעות מחויבות לשיפור מתמיד, אנו משלבים את כוחה של חברה מבוססת עם דרכי החשיבה של אנשים חדשניים.

• מערכת העסקים של FBS) Fortive( היא בלב תרבותנו.

• מערכת FBS מספקת מגוון עשיר של כלים שבעזרתם אנו מתפתחים וצומחים.

 •  תהליכים יציבים, שניתן לחזור עליהם מניבים איכות, אספקה ועלות ללא תחרות, המשביעות את רצון הלקוחות מעל 

לכל ציפיותיהם.

אנו מתחרים עבור בעלי המניות
 •  אנו משתמשים בהון במקומות שבהם יעילותו היא הגבוהה ביותר, הן מבחינה פנימית והן חיצונית, בתגובה

לדרישות השוק.

• הרווחים חשובים, מפני שהם מושכים ומשמרים בעלי עניין נאמנים, הן בעלי מניות והן עובדים, לטווח ארוך.
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מבוא
לצורך הצלחת Fortive, חיוני שכל עובד בכל חברה של Fortive יפעל ביושרה הגבוהה ביותר, תוך ציות לכל 

החוקים ומסמכי המדיניות הרלוונטיים. תקנון ההתנהגות של Fortive מבטא ציפייה יסודית זו, ומספק הנחיה 
ספציפית כיצד לענות על שאלות נפוצות בנושא אמינות וציות לדרישות, העולות במהלך הרגיל של עסקי חברת 

Fortive. תקנון ההתנהגות מתייחס גם למשאבים אחרים הזמינים לכל העובדים למתן מענה על שאלות רבות 
העשויות לעלות בנוגע ליושרה וציות לתקנות, ושלא ניתן להן מענה ספציפי בתקנון ההתנהגות שלנו.

תהליך נכון של קבלת החלטות עסקיות, עם יושרה ותוך ציות לכל החוקים והמדיניויות הרלוונטיים, מסייע לנו 
בשמירה על האמון שבנינו בקרב בעלי העניין השונים שלנו – בעלי המניות, הלקוחות, הספקים, השותפים 

העסקיים והקהילות שבהן אנו פועלים – ומניח את היסודות להצלחתנו בעתיד.

מספר הגדרות שכדאי לזכור בקריאת תקנון ההתנהגות שלנו:
המונחים "Fortive" ו"חברת Fortive" או "חברות Fortive" פירושם תאגיד Fortive וכל אחת מן החברות של תאגיד 

Fortive הפועלות ברחבי העולם, בין אם הן חברות בנות במישרין או בעקיפין.

המונח "עובדים" פירושו כל האנשים המועסקים על ידי חברות Fortive )לרבות מנהלים(, ובבואם לפעול בשם 
.Fortive הדירקטורים של חברות ,Fortive חברות

 תקנון ההתנהגות של Fotive עשוי להתעדכן מעת לעת. תוכל תמיד למצוא את הגרסה הנוכחית 
.Fortive Connect במערכת
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חלות תקנון ההתנהגות שלנו
תקנון ההתנהגות חל על כל העובדים בכל חברות Fortive ברחבי העולם. העובדים עשויים להידרש לאשר כי קראו את תקנון ההתנהגות 

שלנו, וכי הבינו אותו ויצייתו לו, אך התקנון שלנו חל בין אם העובד סיפק אישור כזה ובין אם לאו. כמו כן, אנו מצפים מסוכנינו, נציגינו, 

קבלנינו העצמאיים, יועצינו, ספקינו, שותפינו העסקיים ואחרים התומכים בעסקינו, לפעול באותן רמות של יושרה וציות לדרישות שתקנון 

ההתנהגות שלנו דורש מעובדינו.

 סתירות בין תקנון ההתנהגות
למדיניות חברת Fortive או לחוק החל

חברות Fortive פועלות מסביב לעולם והן כפופות לחוקים שונים רבים. חברות Fortive מפרסמות גם מסמכי מדיניות מטעם עצמן העוסקים 

בתנאים המקומיים. אם אחד מהחוקים החלים עומד בסתירה לתקנון ההתנהגות שלנו או למדיניות של חברת Fortive, או מעניק לעובדים 

זכויות או הגנות נוספות, יש לציית לחוק זה, והעובדים המושפעים ממנו זכאים לזכויות או להגנות הנוספות הקבועות בו. אם מדיניות של 

חברת Fortive כלשהי עומדת בסתירה לתקנון ההתנהגות שלנו, עליך לציית לתקנון ההתנהגות שלנו, ולא למדיניות חברת Fortive. נהגים 

או מנהגים עסקיים מקומיים העומדים בסתירה לתקנון ההתנהגות שלנו או למדיניות של חברת Fortive כלשהי אסורים )אלא אם הדבר 

נדרש בחוק המקומי(.

 כיצד אנו מטפלים בפניות
ומדווחים על הפרות – השמעת קול!

תקנון ההתנהגות שלנו ומסמכי מדיניות Fortive אחרים מתייחסים לשאלות נפוצות רבות בנושאי יושרה וציות לדרישות, שעמן אתה עשוי 

להתמודד במהלך עסקיך הרגילים. כל אימת שאתה בוחן בעיה הנוגעת ליושרה או לציות, בין אם זו נוגעת להחלטותיך או להחלטותיו 

של עובד אחר, היוועץ בתקנון ההתנהגות שלנו ובמסמכי מדיניות אחרים של Fortive להנחיה. אם עדיין אינך בטוח, שוחח על העניין עם 

הממונה או המנהל הישיר שלך, מנהל או ממונה בכיר יותר, עובד במחלקת משאבי האנוש או במחלקה המשפטית של חברת Fortive שבה 

אתה עובד, או כל עובד אחר הנמנה עם עובדי מחלקת משאבי אנוש, המחלקה המשפטית או עם צוות הבקרה
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אם אתה מאמין כי ייתכן שהתקיימה, או שתתקיים, הפרה של החוק או של תקנון ההתנהגות שלנו, או של מדיניות Fortive אחרת, השמע את קולך! 

דווח על ההפרה או ההפרה הפוטנציאלית לממונה או המנהל הישיר שלך, או לאחד מהגורמים הבאים העומדים לרשותך:

מנהל או מפקח אחר בחברת Fortive שבה אתה עובד• 

מחלקת משאבי אנוש או המחלקה המשפטית בחברת Fortive שבה אתה עובד• 

 •Fortive כל חבר בצוות הבקרה הפנימית של תאגיד

 •Fortive מחלקת משאבי אנוש או המחלקה המשפטית של תאגיד

 •fortive.ethicspoint.com לענייני יושרה וציות לדרישות בכתובת Fortive קו הסיוע של

 •Fortive כל חבר בדירקטוריון תאגיד

אנו מעודדים את כל העובדים להעלות שאלות כאשר אינם בטוחים בעניין הנוגע ליושרה או לציות לדרישות, והם נדרשים לדווח מייד על כל הפרה 

פוטנציאלית או הפרה בפועל של החוק, של תקנון ההתנהגות שלנו או של כל מדיניות Fortive אחרת, אלא אם נקבע אחרת בחוק המקומי. בהבאת 

שאלות או הפרות לתשומת לבה של ההנהלה, אתה עוזר להבטיח כי Fortive תוכל להגיע לרמות הגבוהות ביותר של יושרה וציות לדרישות ולשמור 

עליהן, ובכך אתה עוזר לבנות את יסודות הצלחתנו העתידית. להלן מספר נקודות חשובות נוספות שיש לזכור בנוגע לדיווח על הפרות:

עובדים לא ידווחו על הפרה כלשהי לאדם כלשהו המעורב בה.• 

אם תעלה בעיה והבעיה לא תיפתר, עליך להעלותה בערוץ אחר.• 

מתן דיווחים כוזבים ביודעין או ברשלנות עשוי להביא לפעולה משמעתית, לרבות סיום העסקה )בכפוף לחוקים החלים ולכל הסכם העסקה(.• 

ניתן לדווח באופן אנונימי לקו הסיוע של Fortive ליושרה ולציות לדרישות, אם הדבר מותר לפי החוק המקומי. עם זאת, שים לב כי שמירה על 

אנונימיות עלולה להגביל את יכולתה של Fortive לקיים חקירה יסודית. על כן, אנו מעודדים אותך לספק מידע מפורט, לרבות זהותך, בעת הדיווח.

חקירת דיווחים וההשלכות של הפרות
כל הפרה של החוק, של תקנון ההתנהגות שלנו או של הנחיות מדיניות Fortive אחרות תיחקר. עובדים האחראיים להפרות יהיו נתונים לפעולה 

משמעתית שתתאים לנסיבות ותעלה בקנה אחד עם החוק החל, עד לסיום העסקה וכולל. בהתאם לטיב האירוע, המעורבים בו עשויים גם לעמוד לדין 

על עבירות פליליות או עוולות אזרחיות.
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אנחנו לא נוקטים בפעולות גמול
כשמדובר בענייני יושרה וציות לדרישות, זכור תמיד כי שתיקה אינה עוזרת לנו – היא פוגעת בנו. משום כך, על כל אחד מאיתנו לעודד 

קיום סביבה שבה כל העובדים חשים בנוח לבקש הנחיה בשאלות הנוגעות ליושרה ולציות לדרישות, ובה בעת לדווח, בתום לב, על ידיעה 

בדבר הפרת חוק או על חשד להפרה שלו, של תקנון ההתנהגות שלנו או של כל מדיניות Fortive אחרת. דיווח "בתום לב" פירושו מסירת 

כל המידע שברשותך ודיווחו בכנות, בין אם חקירת הדיווח שלך תחשוף התנהלות לא תקינה בפועל, ובין אם לאו. אם לתחושתך התנכלו לך 

בגין דיווח שסיפקת בתום לב, פנה לאחד הגורמים הרשומים בסעיף "כיצד אנו מטפלים בפניות ומדווחים על הפרות."

אנא שים לב לכך שכל עובד הנוקט בפעולות גמול יהיה נתון לפעולה משמעתית שתהיה הולמת את הנסיבות ואת החוק החל, עד לסיום 

העסקה וכולל.

ציפיות נוספות ממנהלים ומפקחים
עובדים במשרות ניהול או כאלה המפקחים על עבודתם של אחרים הם מנהיגים ב-Fortive ומצופה מהם להוות מופת לקיום תקנון 

ההתנהגות בדיבור ובמעשה, ובכך לתת דוגמה ראויה, שלפיה ינהגו גם עובדים אחרים. אם אתה מנהל או מפקח, חובה עליך:

 • ,Fortive לעולם לא להתעלם מהתנהגות בלתי-חוקית, מהפרות של תקנון ההתנהגות שלנו, מהפרות של כל מדיניות רלוונטית של חברת 

 או מהתנהגות אחרת של כל עובד הנמצא בפיקוחך אשר אינה עומדת בציפיות הגבוהות שיש לנו בנושאי יושרה וציות לדרישות 

מצד עובדים.

 לוודא כי עובדים שבפיקוחך מכירים את תקנון ההתנהגות, כל מדיניות רלוונטית של חברת Fortive ואת חשיבותה של תרבות חזקה של • 

יושרה וציות לדרישות.

 לספק סביבת עבודה שבה עובדים יחושו בנוח לדון בתקנון ההתנהגות שלנו, בחוקים החלים ובכל מדיניות חברת Fortive אחרת, • 

ולהשמיע את קולם כל אימת שיש להם דאגה כלשהי.

 לדווח במהירות לאדם בכיר יותר ב-Fortive על כל תלונה הנוגעת ליושרה או לציות לדרישות שהועלתה על ידי עובד, לצורך פעולה, או • 

לוודא באופן אישי כי התלונה נחקרת באופן אובייקטיבי ומטופלת כראוי.

 לעולם לא לנקוט בפעולת גמול נגד עובד המדווח בתום לב על תלונה הנוגעת לחשד או ידיעה על התנהגות בלתי-הולמת, ועליך לאכוף • 

משמעת כלפי כל אדם הנוקט בפעולת גמול או מאפשר לפעולת גמול להתרחש.
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אנו בונים צוותים מצוינים להשגת 
תוצאות מצוינות
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כיבוד עמיתינו לעבודה
ב-Fortive, אנו מחויבים להתנהלות בכבוד ובהגינות. כדי לעמוד בכך, אנו שומרים על סביבת עבודה חיובית, שבה אפליה והטרדה אינן 

נסבלות. כמו כן, אנו מכבדים את כל חוקי העבודה החלים.

בכל מיקום גיאוגרפי שהוא, כל ההחלטות הקשורות בעובדים יתקבלו על בסיס קריטריונים הקשורים למשרה בלבד, ללא התייחסות 

למאפיינים כגון גזע, צבע עור, מוצא לאומי, דת, מגדר, גיל, מצב משפחתי, מוגבלות, עבר צבאי, מעמד האזרחות, נטייה מינית או זהות 

מגדרית. על כל מקומות העבודה של חברות Fortive להיות נטולי כל צורה של הטרדה. למרות שההגדרות המשפטיות של הטרדה עשויות 

להשתנות בין מדינות, ב-Fortive, המונח "הטרדה" כולל כל התנהגות לא-רצויה כלפי אדם אחר היוצרת סביבת עבודה מאיימת, עוינת או 

פוגענית. חשוב לציין כי הטרדה עשויה להיות פיזית, מילולית בכתב או בעל פה, בנוכחות האדם או באמצעים אחרים כגון דוא"ל. הטרדה 

אינה מוכרחה להיות בעלת אופי מיני. התנהגות פוגענית באופן פוטנציאלי כוללת הצעות מיניות, השמצות גזעניות, הערות שליליות או 

בדיחות בנושאים כגון גזע, דת, מוצא אתני או נטייה מינית. חברות Fortive לא יסבלו התנהגות מסוג זה, בין אם היא מותרת לפי החוק 

המקומי במדינה שבה ההתנהגות מתקיימת ובין אם לאו.

בנוסף לכך, על חברות Fortive לציית לכל חוקי השכר והשעות במקומות שבהם הן מעסיקות עובדים, ובכך להבטיח הכרה בנוהגי תעסוקה 

הוגנת בכל העולם. בנוסף לכך, נאסר על חברות Fortive להעסיק ילדים או עובדים בכפייה, או לעשות עסקים ביודעין עם כל ספק או שותף 

עסקי אחר הנוהג כך.

על כל העובדים לתמוך בסביבת עבודה חיובית באמצעות תקשורת זהירה ומקצועית. עלינו להימנע מהגזמה, מהערות משפילות, ניחושים 

או אפיונים בלתי-הולמים של אנשים ועסקים בכל הודעות הדוא"ל, המזכרים, הדוחות הרשמיים ותקשורות ותיעודים אחרים.

קיום מתמיד של עקרונות אלה משפר את איכות מקום העבודה שלנו. כך ניתן לוודא כי נמשוך מגוון של אנשים מוכשרים, מרקעים שונים 

.Fortive ובעלי מאפיינים שונים, המקדמים את הצלחתה של

אם תיווכח במצב שעשוי להפר כל עיקרון מאלו, העלה את חששותיך בפני אחד מהגורמים הרשומים בסעיף "כיצד אנו מטפלים בפניות 

ומדווחים על הפרות". זכור כי Fortive אינה מתירה כל פעולת גמול נגד עובד המדווח על תלונה בתום לב.
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פירושו של כיבוד עמיתינו לעבודה הוא גם כיבוד פרטיותם. כעובדים, לעיתים קרובות אנו מספקים מידע אישי לחברות Fortive שלנו, כגון 

פרטי יצירת קשר ומידע על הטבות. חברות Fortive שלנו שומרות מידע אישי על כל אחד מאיתנו, כגון פרטי התגמול שלנו. כל אחד מאיתנו 

אחראי לשמור ולכבד את המידע האישי הפרטי של עמיתינו לעבודה, לפי כל החוקים החלים, לרבות חוקים מקומיים להגנת הפרטיות 

ולהגנת נתונים. אם עבודתך כרוכה בגישה למידע חסוי מסוג זה, עליך להקפיד להגן עליו, ולהשתמש בו אך ורק באופן ההכרחי לביצוע 

מטלותיך בעבודה. כל שאילתה הקשורה להעסקה, כגון בדיקות ממליצים, יש להעביר למחלקת משאבי אנוש. למידע נוסף, אנא עיין 

.Fortive Connect במדיניות אבטחת המידע האישי שלנו במערכת

מזה מספר שבועות מתראיינים במחלקה של חואנה מועמדים למשרה פתוחה. ידוע לה כי חברת Fortive שבה היא עובדת 
נואשת לאייש את המשרה בהקדם האפשרי. היא שמעה במקרה את המנהל בעודו מתבדח על הגזע של אחד המועמדים ועל 
המגדר של האחר. היא בטוחה למדי שהוא התלוצץ, אך היא חוששת פן הבדיחות שלו עלולות להוות אפליה, וכי זאת הסיבה 

לכך שהוא לא קיבל אף אחד משני המועמדים לעבודה. מה עליה לעשות?

כדי לשמור על כוח העבודה הטוב ביותר שניתן, על העובדים של כל חברות Fortive לאמץ מגוון אנושי ולקדם בברכה את 
כל האנשים המוכשרים לתפקידם, ללא התייחסות לגזע או למגדר, או לכל מאפיין מוגן אחר. הבדיחות שהשמיע המנהל של 

חואנה יוצרות סביבה לא-ידידותית ועלולות להעיד על כך שהוא מקבל החלטות הנוגעות לקבלת מועמדים על בסיס מאפיינים 
שאינם קשורים לעבודה. על חואנה להעלות את פניותיה בפני אחד הגורמים הרשומים בסעיף "כיצד אנו מטפלים בפניות 

ומדווחים על הפרות."

זיהוי ניגודי עניינים והתראה מפניהם
"ניגוד עניינים" מתרחש כאשר האינטרס האישי של עובד מפריע לאינטרסים של חברת Fortive בכל צורה, ואף רק למראית עין. מצב של 

 Fortive ניגוד עניינים עשוי להתרחש כאשר עובד נוקט בפעולות או שיש לו אינטרסים שעלולים להקשות עליו לבצע את עבודתו עבור חברת

באובייקטיביות וביעילות. ניגודי עניינים מתרחשים גם כאשר עובד, או בן משפחתו, מקבלים הטבות אישיות בלתי-הולמות כתוצאה ממשרתו 

בחברת Fortive. נאסר על עובדים לעבוד בכל תפקיד או להשתתף בכל החלטה, הכרוכים בניגוד עניינים, בחברת Fortive שבה הם עובדים, 

אלא אם ניגוד העניינים הובא לידיעת מנהלו של העובד, ואותו מנהל קבע כי העובד רשאי להשתתף, ובכפוף לכך שהעובד ממלא אחר 

נהלים מיוחדים כלשהם שדורש המנהל כדי למזער את ניגוד העניינים.

כל ניגוד עניינים המערב סגן נשיא בחברת Fortive או נושא משרה בכיר יותר, יובא לידיעתו של היועץ הכללי של תאגיד Fortive או המנכ"ל, 

כדי לסייע בקביעה האם המצב כרוך בניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי, ומהו מסלול הפעולה שבו יש לנקוט.

הסעיפים הבאים מספקים הנחיות נוספות לתרחישים נפוצים של ניגוד עניינים.

ש

ת
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יחסים עם ספקים ולקוחות
אתה מצוי בניגוד עניינים כאשר לך, או לחבר קרוב או בן משפחה שלך, יש עניין כספי מיוחד בחברה המוכרת לחברת Fortive או קונה 

 Fortive ממנה. העניין שלך, או של חבר קרוב או בן משפחה שלך, עשוי להניא אותך מלהשיג את העסקה הטובה ביותר שניתן עבור חברת

שלך. אם יש לך ניגוד עניינים שכזה, אינך רשאי להמשיך בכל תפקיד או להשתתף בכל החלטה בחברת Fortive, המערבים את החברה 

ואשר לך, או לחבר קרוב או לבן משפחה שלך יש עניין בה, אלא אם תביא את ניגוד העניינים לידיעת המנהל שלך, וניתן למזער אותו.

דוגמאות לסוג זה של ניגוד עניינים כוללות:

 •Fortive בת-זוגו של עובד תקבל עמלה על מכירת נכס נדל"ן לחברת

עובד בוחר בספק שבו משמש בן משפחתו כבעלים, שותף, דירקטור, נושא משרה או עובד• 

עובד מנהל משא ומתן על הסכם הפצה עם מפיץ שהלווה כספים לעובד זה• 

העובד מועסק על ידי ספק או לקוח שעושה עסקים עם חברת Fortive של העובד, או על ידי נושא משרה בהם, או הבעלים שלהם• 

אנא שים לב כי נסיבות שבהן לעובד יש יחסים כספיים עם חברה ציבורית נסחרת שעושה עסקים עם חברת Fortive, כל עוד שעניינו של 

 העובד מוגבל לבעלות על מניות הנסחרות בציבור )כגון מניות רגילות או מניות בכורה( המהוות פחות משני אחוזים מהסדרה הרלוונטית,

ו/או הלוואות שהוכנסו למהלך הרגיל של עסקי החברה הציבורית ובתנאים מסחריים רגילים )כגון משכנתה לדיור עם בנק שעושה עסקים 

עם Fortive(, אינן מהוות מצב של ניגוד עניינים.

בעלה של ורוניק הוא נשיאה של חברה פרטית המציעה למכור חומרי גלם לחברת Fortive. לחברה יש מוניטין טובים והיא 
מציעה מחירים נמוכים מאוד. ורוניק אינה אחראית על הבחירה, אך היא חברה בצוות המעריך את כל הספקים הפוטנציאליים. 
ורוניק מאמינה באמת ובתמים כי הֶחברה של בעלה היא הספק הטוב ביותר, ואינה מעוניינת לסכן את סיכוייה של חברתו של 

בעלה לזכות בחוזה. האם עליה לגלות את הדבר בתור ניגוד עניינים?

כן, ורוניק צריכה לגלות את המידע הזה למנהל שלה. מערכת היחסים האישית של ורוניק עשויה להקשות עליה להישאר 
אובייקטיבית ולא-מוטה במטלות תפקידה. עליה ליידע את המנהל שלה על היחסים ולהסיר עצמה מייד מכל חלק בתהליך 

קבלת ההחלטות הקשור לחברתו של בעלה.

ש

ת
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יחסים עם מתחרים
עובדים אינם רשאים להסכים להיות מועסקים בכל חברה חיצונית המתחרה בחברת Fortive, בעודם מועסקים בחברה. בנוסף, עובדים אינם 

רשאים ליצור כל פעילות עסקית המתחרה, או המתכוונת להתחרות בכל חברת Fortive, או לתמוך בפעילות מעין זו. אם תיווכח במצב מסוג 

 זה, עליך לדווח על כך לאחד הגורמים הרשומים בסעיף "כיצד אנו מטפלים בפניות ומדווחים על הפרות", אלא אם נקבע אחרת 

בחוק המקומי.

יחסים עם עובדים
ניגוד עניינים מתקיים כאשר לעובדים יש מערכות יחסים אישיות המשפיעות על החלטות עסקיות, גם אם למראית עין בלבד. לדוגמה, מצב 

של ניגוד עניינים מתקיים כאשר עובד מפקח ישירות על בני משפחה, או כאשר בני משפחתו מדווחים לו בעקיפין, אלא אם המצב מובא 

לידיעת הגורמים הממונים ומתקיימת עמידה בכל דרישות מזעור ניגוד העניינים. "בני משפחה בקרבה מיידית" כוללים בני/בנות זוג, שותפים 

למשק הבית, ילדים, ילדים חורגים, הורים, הורים חורגים, אחים, חותנים וכל אדם אחר הקשור אלינו המתגורר בביתנו.

הטבות אישיות בלתי-הולמות
מצב של ניגוד עניינים מתקיים כאשר עובד מקבל הטבה אישית מצד שלישי כתוצאה מתפקידו של העובד ב-Fortive )לדוגמה, הנחה 

מיוחדת או הטבה אחרת עבור העובד או בני משפחתו אשר אינה זמינה לציבור הרחב(, או כאשר עובד נהנה ישירות מעסקה עם חברת 

.Fortive כגון קבלת הלוואה או ערבות מחברת ,Fortive

זכור, קיומו של ניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי אינו מהווה בהכרח הפרה של תקנון ההתנהגות שלנו. עם זאת, המשך עבודתך בחברת 

Fortive בכל תפקיד, או השתתפות בכל החלטה המערבת את ניגוד העניינים מבלי לגלות את דבר קיומו, מהווה הפרה. אם אתה חושד 

שייתכן שאתה מצוי בניגוד עניינים, עליך להעלות את חשדך מייד בפני מנהלך.

שרשרת האספקה שלנו ושותפינו האחרים לעסקים 
הם חלק מצוותים מצטיינים

יחסינו עם שרשרת האספקה שלנו ועם שותפים אחרים לעסקים הם קריטיים להצלחתנו. אנו מעוניינים בשותפים עסקיים החולקים את 

הערכים שלנו, ואנו מצפים מהם לעמוד בסטנדרטים שלנו כשהם עושים עסקים עם Fortive. ציפיותינו מספקינו מפורטות בקוד ההתנהגות 

.Fortive לספקים

יש להגן תמיד על הפרטיות והבטיחות של מידע חסוי המתקבל מספקינו ומשותפים עסקיים אחרים. האמור לעיל כולל מידע חסוי של צד 

שלישי שאנו עשויים לקבל מהספקים שלנו או משותפים עסקיים אחרים. לעולם אין לשתף כל צד שלישי אחר במידע זה, ולעולם אין לשתף 

בו עמית לעבודה שאין לו צורך עסקי במידע.
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כאשר שותף עסקי אינו עומד בציפיותינו, הוא מסכן את המוניטין של Fortive. חשוב שנגן על המוניטין של Fortive על ידי דיווח על כל צעד 

שבו נוקטים צדדים שלישיים אלה הקשור לעסקינו, ואשר נדמה כי הוא עלול להיות בלתי-חוקי או שיושרתו לקויה. אלא אם נקבע אחרת 

בחוק המקומי, אם תחשוד או תיווכח בשותף עסקי מצד שלישי העוסק, או שנדמה שעוסק בהתנהגות מסוג זה, עליך לדווח על כך מייד 

למנהל שלך.

צוותים מצטיינים פועלים ביושרה
ב-Fortive, צוותים מצטיינים מנצחים על ידי שמירה על הכללים. חלק מעניין השמירה על הכללים הוא זיהוי המקרים שבהם יש לנו סמכות 

לפעול, ומקרים שבהם אנו זקוקים לאישור לפני פעולה. זכור את החוקים הבאים כאשר תקבע האם ומתי לנקוט בפעולה:

 מנהלים בתאגיד Fortive הם העובדים היחידים המורשים לחתום על מסמכים או להשתמש בסמכות מטעם תאגיד Fortive, או להתיר • 

לאחרים לעשות כן.

 בכל חברת Fortive קיימים תהליכים לניהול חוזים, המתוכננים לעזור להגן על נכסיה של כל חברת Fortive ולספק את הבקרות • 

המתאימות הנחוצות לניהול יעיל של עסקינו. במסגרת תהליכים אלה, ייתכן שסמכות המוגדרת בבירור לתמחור ולתנאים והתניות חוזיים 

מסוימים אחרים הואצלה לארגונים מסוימים ולרמות ניהול מסוימות. ההרשאה לחתימה ולהוצאת כספים עשויה להיות מוגבלת, ומוקצה 

לבעלי תפקידים או לאנשים מסוימים. התחייבויות עסקיות אשר אינן בתחומי תהליכים אלו, באמצעות עסקאות צדדיות או באופן אחר, 

אינן מקובלות.

 לכל תגמול או פעולת העסקה המטיבה עם עובד ישירות נדרש אישור שתי דרגות מעל העובד, כלומר, על המנהל של המנהל של העובד • 

לאשר זאת, לפני שניתן יהיה לנקוט בפעולה כלשהי. דוגמאות לתגמול או להחלטות עובד הכפופות לאישור שתי דרגות מעליו כוללות 

העלאה בשכר הבסיס של העובד, הצעה לתגמול תמריצי עבור העובד או להגדלת תגמול מסוג זה, והעסקה או קידום העובד.

אם אי פעם יהיה לך ספק האם בסמכותך לחתום על מסמך או לנקוט בפעולה אחרת מטעם חברת Fortive, אל תפעל עד שתוכל לקבוע 

האם בסמכותך לפעול, או שעליך לקבל אישור לפעול מעובד המורשה לנקוט בפעולה.

על כל עובד לעשות כל שביכולתו כדי לנהוג בהגינות בלקוחותיה, ספקיה, מתחריה ועובדיה האחרים של Fortive. עובד לא ינצל לרעה אף 

אדם באמצעות מניפולציה, הסתרה, שימוש לרעה במידע שמור, מצג שווא של עובדות מהותיות, או כל נוהג עסקי בלתי-הוגן אחר.
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 הצלחת הלקוח מעניקה השראה
לחדשנותנו

כיבוד זכויות הקניין הרוחני של הזולת
חברות Fortive מכבדות את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. כל תוכן צד שלישי המשמש בכל פעילות עסקית פנימית או חיצונית 

של חברת Fortive, ישמש רק בהתאם לתנאים הספציפיים של רישיון תקף או לזכות חוקית אחרת לשימוש בו. אם יש לך ספק כלשהו בנוגע 

לזכותה של חברת Fortive שלך להשתמש בתוכן צד שלישי כלשהו, בקש הנחיה מהצוות המשפטי של חברת Fortive שלך, או מהמחלקה 

.Fortive המשפטית של תאגיד

הפנה שאלות כלשהן שתקבל בנוגע לפטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המצאות של צד שלישי או כל עניין אחר של קניין רוחני של 

.Fortive שלך או למחלקה המשפטית של תאגיד Fortive צד שלישי לצוות המשפטי של חברת
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תחרות הוגנת
חברות Fortive שואפות לנצח את התחרות וליטול נתח שוק, אך אנו נעשה זאת רק בתחרות הוגנת, תוך ציות לחוקי התחרות הקבועים 

ברחבי העולם. חוקי התחרות משתנים בין סמכות שיפוט אחת למשנתה, אך תכליתם זהה. חוקים אלה מגינים על שוק חופשי המספק 

סחורות איכותיות ושירותים במחירים הוגנים, ומשמרים אותו. על כל חברות Fortive וכל העובדים לציית לחוקים אלה – המכונים לעתים 

חוקי "הגבלים עסקיים", "מונופול" או "תחרות" – בכל מקום שבו אנו עושים עסקים.

קיימים מצבים מסוימים שעלינו להימנע מהם כדי לציית לחוקים אלה. ראשית, לעולם אין לדון עם מתחרים בסוגיות תמחור או במידע 

הקשור במחירים. הנחיה זו חלה אף על שיחות לא-פורמליות. בנוסף לכך, לעולם אין להתקשר בהסכם, רשמי או בלתי-רשמי, בעל-פה או 

בכתב, לצורך חלוקת שווקים, לקוחות או טריטוריה עם מתחרה. אין לדון בהחרמת לקוחות, ספקים או מתחרים. אם מתחרה מבקש לקיים 

איתך דיון כלשהו מהסוגים שצוינו לעיל, עצור מייד את השיחה, דווח על העניין לממונה עליך ותעד את פעולותיך, כדי להגן על עצמך ועל 

חברת Fortive. זכור, אותם הכללים חלים על אירועים של איגודי סוחרים. בכל סביבה, אפילו מראית עין של התנגשות עלולה ליצור סיכון 

משמעותי עבור חברת Fortive שלך.

חוקי תחרות הוגנת אינם אוסרים עלינו ללמוד ככל שאפשר על המתחרים שלנו. עם זאת, לעולם אל לנו להשיג מידע זה באופן לא-חוקי 

או כוזב. לדוגמה, אסור לנו לקבל למשרה עובד של חברה מתחרה כדי לאסוף מידע חסוי או כדי לבקש מעובד חדש לגלות מידע חסוי על 

מעסיק קודם שלו. בנוסף, אסור לנו לבקש מאדם לגלות מידע שהוא אינו מורשה לגלות לנו. אם עבדת בעבר עבור ארגון אחר, אל תגלה 

לעובד או לחברת Fortive כלשהם מידע חסוי כלשהו של מעסיקך הקודם.
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ג'מאל השתתף לאחרונה ביריד מסחר כנציג חברת Fortive. במהלך ארוחת הערב שבתום הכנס, נציגתה של חברה מתחרה 
ציינה בפני ג'מאל כי החברה שלה שוקלת להעלות את מחיריה מפאת לחצים בתעשייה. חברת Fortive של ג'מאל חווה את 

אותם לחצים. האם זה יהיה בסדר מצד ג'מאל לדון בתכניות התמחור של חברת Fortive שלו עם נציגת המתחרה?

לא. אסור לנו לדון עם אחד ממתחרינו בתמחור בשום זמן. הדבר חל הן על למידת נוהגי או תוכניות התמחור של המתחרה 
)מלבד מידע הזמין לציבור( והן על חשיפת תוכניות התמחור שלנו. מייד כאשר אתה נוכח כי מתחרה מתחיל להעלות נושא 
מסוג זה, עליך להפסיק את הדיון, אף אם פירוש הדבר לקום ולעזוב באמצע הארוחה. דווח מייד על המאורע למנהל שלך 

ותעד את פעולותיך.

פרסום ושיווק כנים והוגנים
חברות Fortive מחויבות לספק מידע אמיתי ומדויק בייצוג יתרונות המוצרים שלנו. על כן, בדיון על מוצרינו, שירותינו ומחירינו, על העובדים 

לומר אמת ולדייק.

על עובדים המעורבים בתפקידי פרסום או שיווק להיות מודעים לחוקים הרלוונטיים המסדירים את פעילויות הפרסום והשיווק במקומות 

שבהם מוצרינו מפורסמים ומשווקים, ולציית להם.

עובדים בעסקים רפואיים או בעסקי רפואת שיניים מוכרחים להיות ערניים במיוחד בגלל התקינה המרובה החלה על פעילויות שיווק 

בתעשיות אלו.

ש

ת
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שימוש במערכות המחשב של החברה ובטכנולוגיות 
אחרות ככלים להנעת חדשנות בכל ההיבטים העסקיים

מערכות המחשב של חברת Fortive ויישומים וטכנולוגיות קשורים אחרות מסופקים עבור הצרכים העסקיים של חברת Fortive. כלים אלה 

משמשים להנעת החדשנות והיעילות שלנו. עלינו לשמור על מערכות ויישומים אלה, כמו גם על הנתונים המאוחסנים בהם, מפני נזק, שינוי, 

גניבה, הונאה וגישה בלתי-מורשית.

עליך להגביל את שימושך לצרכים אישיים בגישה לאינטרנט וביישומי תקשורת אלקטרונית כגון דוא"ל או הודעות מיידיות, אשר סופקו על ידי 

חברת Fortive, כל עוד שימוש מוגבל מסוג זה אינו מפריע במילוי תפקידך או לשימוש העסקי במערכות.

לעולם אין להשתמש בכל חומרה, תוכנה, שירות, מינוי, יישום או טכנולוגיה אחרת הנמצאים בבעלות חברת Fortive כלשהי, מסופקים על 

ידה, או ש-Fortive משלמת עבורה, לכל מטרה בלתי-מורשית, לא-מקצועית או לא-חוקית, או לכל מטרה או בכל אופן שעשוי להביך את 

Fortive. פירוש הדבר, בין השאר, כי אסור לך להשתמש בשום אמצעי מבין אלה שצוינו לעיל, כדי:

 לצפות, להוריד או לשדר חומרים בלתי-חוקיים או המהווים ניצול לרעה, או חומרים פוגעניים, גסים, פורנוגרפיים או בעלי תוכן מיני בוטה• 

לקיים תקשורת כלשהי שעשויה להתפרש כמטרידה או מפלה• 

 •Fortive או כל לקוח, שותף עסקי או ספק של חברת Fortive לחשוף כל מידע משפיל או חסוי על כל חברת

 לשלוח או להוריד חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, סודות מסחריים, מידע קנייני לגבי כספים, לקוחות, עובדים או שיווק, נתונים • 

המוגבלים ביצוא או חומרים דומים ללא אישור מתאים

זכור כי מערכות המחשב וההתקנים ההיקפיים שלנו הם רכוש חברת Fortive. במידה המרבית המותרת בחוק, Fortive היא הבעלים של 

הודעות, חומרים ונתונים שנאספו, שודרו, התקבלו, אוחסנו או שניגשו אליהם באמצעות, או על גבי, מחשבים והתקנים היקפיים מסוג זה 

שהנפיקה Fortive, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנטר את כל השימוש ברשת, במערכות המחשב ובהתקנים ההיקפיים שלנו. פירוש 

הדבר כי אלא אם נקבע אחרת בחוק החל, לעובדים אין כל ציפייה לפרטיות באשר למערכות ולחומרים אלו. לפיכך, חשוב עוד יותר שכולנו 

נציית לתקנון ההתנהגות שלנו ולכל מדיניות של חברת Fortive בנושא שימוש הולם במשאבים אלו.
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הימנעות משוחד ותשלומים בלתי-הולמים
בכל מדינה שבה אנו עושים עסקים נקבעו חוקים נגד שוחד ושחיתות, ובמדינות רבות, החוקים נגד שוחד חלים על התנהגות מחוץ לגבולות 

אותה מדינה. אנו נדרשים לציית לכל החוקים הללו. ומכיוון שתאגיד Fortive היא חברה ציבורית שבסיסה בארה"ב, אנו מעניקים תשומת לב 

.)FCPA-מיוחדת לציות לדרישות נוגדות השוחד שבחוק ההתנהלות המושחתת במדינות זרות האמריקני )ה

בכל מדינה שהיא, כל החוקים הללו מטילים איסורים זהים במהותם – נאסר עלינו להציע, לבצע או לתת שוחד, עמלת שוחד )kickback( או כל 

תשלום בלתי-הולם אחר, או כל דבר אחר בעל ערך, לעובד של כל לקוח או לכל עובד ממשלה כדי לבצע מכירה, ללמוד מידע או לקבל היתר, 

רישיון או פעולה מטעם הממשלה, או כדי לקבל כל סוג אחר של יתרון עסקי.

כמו כן, נאסר עלינו לאפשר לצד שלישי כלשהו, כגון מפיץ, סוכן מכירות, נציג, מתווך, מגשר או כל אדם אחר, לבצע תשלומים מסוג זה בשמנו.

אלא אם נקבע אחרת בחוק המקומי, חלה חובה על כל עובד החושד כי כל עובד אחר או צד שלישי מבצעים תשלומים מסוג זה, או מספקים 

כל תמורה בעלת ערך, לדווח על העניין מייד למחלקה המשפטית של תאגיד Fortive, או לכל גורם אחר הרשום בסעיף "כיצד אנו מטפלים 

בפניות ומדווחים על הפרות." 

אם בכל עת אינך בטוח בנוגע למצב המערב תשלום העלול להוות הפרה של כללים אלה או של הוראות החוק, עליך להתייעץ לפני הצעה, 

.Fortive Connect ביצוע או מתן תשלום כלשהו כאמור. למידע נוסף, עיין במדיניות למניעת שחיתות שלנו במערכת

נתינת וקבלת מתנות ואירוח
חילופי נימוסין עסקיים הם לעתים קרובות היבט שגור בפיתוח יחסי עבודה טובים עם לקוחותינו, ספקינו ושותפינו העסקיים האחרים. עם 

זאת, עלינו לנקוט משנה זהירות בעיסוק בפעילויות מסוג זה. אם עובד זוכה למתנות ולאירוח באופן מופרז משותף עסקי, העובד ייראה כמצוי 

בניגוד עניינים, ועליו לחדול מאחריותו על אותו חשבון. הענקת מתנות ואירוח באופן מופרז לשותף עסקי עלולה להביא להאשמות שוחד 

כלפינו. כדי לסייע לעובדים לנהל את הסיכונים הללו, מדיניות המתנות והאירוח שלנו זמינה במערכת Fortive Connect. מדיניות המתנות 

והאירוח מטילה מגבלות על ערך המתנות שעשויות להינתן ולהתקבל, ומתארת את הדרישות האחרות לנתינה או קבלה של מתנות ואירוח 

 Fortive עבור כל העובדים ברחבי העולם. על המתנות והאירוח להיות תמיד בטוב טעם ולהתאים לעסקים המנוהלים, ולא להביך את חברת

שלך. מתנות ואירוח בעלי אופי מיני אינם מותרים. בכל זמן שאינך בטוח האם מותר לך לקבל או לתת מתנה או אירוח לפי מדיניות המתנות 

והאירוח, היוועץ במנהל שלך או בכל אחד מהגורמים הרשומים בסעיף "כיצד אנו מטפלים בפניות ומדווחים על הפרות."
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 ארגון נסיעות ללקוחות
ולצדדים שלישיים אחרים

לעיתים, הדרך הטובה ביותר להדגים ללקוח או לצד שלישי אחר את האיכות שלנו המונעת על ידי מערכת העסקים של Fortive, היא להביאו 

למתקן של חברת Fortive כדי שיוכל להתרשם בעצמו. אם חברת Fortive מתעתדת לשלם על הוצאות הנסיעה של הלקוח או הצד השלישי, 

חשוב למלא אחר מדיניות הנסיעות והאירוח עבור לקוחות, לרבות מילוי טופס אישור הנסיעה והגשתו לאישור לפני ההתחייבות לשלם על 

הוצאות הנסיעה של הלקוח או צד שלישי אחר.

לרוב, חברות Fortive עשויות לאשר תשלום על הוצאות הנסיעה של לקוח או צד שלישי אחר, אם:

הנסיעה הכרחית לצורך הדגמת מוצרי חברת Fortive או שירותיה• 

סידורי הנסיעה צנועים )לדוגמה, טיסה במחלקת תיירים ולינה במלונות לא יקרים(• 

 לא מתוכננות עצירות אשר אינן קשורות ישירות למטרה העסקית של הנסיעה, אלא אם העצירה נעשית על חשבון הנוסע ואינה כרוכה • 

בעלות נוספת עבור החברה

 הממונה על הלקוח המתכנן לנסוע או על נציג צד שלישי אחר המתכנן לנסוע קיבל הודעה מראש על הנסיעה, רצוי עם תיעוד בדמות • 

מכתב המבקש מ-Fortive לשלם על ההוצאות הנידונות

אין מגבלות חוקיות על כך שהמוטב ייענה להזמנה• 

ככל שניתן, על חברות Fortive לבצע תשלומים על הוצאות נסיעה, לינה והוצאות קשורות ישירות לחברת התעופה, בית המלון או ספק אחר. 

אם הכרחי לחלוטין להעביר את החזר ההוצאות כאמור לאדם הנוסע, תוגש קבלה בכתב עם חשבוניות קודם לתשלום.

.Fortive Connect מדיניות נסיעות ואירוח לקוחות כמו גם טופס אישור הנסיעה זמינים במערכת

 דריוס, עובד חברה, מעורב במשא ומתן עם קבלן המבקש למכור את שירותיו לחברת Fortive של דריוס. הקבלן הציע 
 להזמין את דריוס לארוחת ערב במסעדה, כדי שהשניים ילמדו להכיר זה את זה וידונו בעסקים. האם מותר לדריוס לקבל 

את ההזמנה?

כנראה שכן. ארוחות ערב עסקיות הן דבר מקובל בדרך כלל, כל עוד הארוחה מתקיימת כנהוג ואינה ראוותנית, ולא מצופה כי 
תשפיע על יכולתו של דריוס לקבל החלטה ללא משוא פנים עבור חברת Fortive שלו. דריוס צריך לנהוג בשיקול דעת ולשקול 

את מצב המשא ומתן, את נסיבות ארוחת הערב, ואת האופן שבו הדבר ייראה אם ייענה להזמנה.

ש

ת
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עבודה עם לקוחות ממשלתיים
ממשלות במדינות רבות הן צרכניות גדולות של מוצרים ושירותים. בממשלות רבות קיימים חוקים האוכפים מגוון דרישות בנוגע לאופן שבו 

הן רוכשות סחורות ושירותים אלה, ולאופן שבו הספקים מחויבים להתנהל בהגשמת הזדמנויות אלה ובביצוע חוזים כלשהם שהם זוכים 

בהם. הדרישות המדויקות משתנות ממקום למקום, כמו גם ההשלכות של אי-ציות להן. חוק אופייני הוא חוק הטענות הכוזבות האמריקני 

(False Claims Act(, האוסר על מתן הצהרות כוזבות לכל נושא תפקיד בממשלת ארה"ב לזכות בחוזה של ממשלת ארה"ב או לקבל תשלום 

ממנה. במדינות מסוימות בעולם, ההשלכות הפוטנציאליות של הפרת תקנות החוזים הממשלתיים עשויה להיות משמעותית עבור עובדי 

וחברות Fortive, לרבות קנסות, מאסר ואובדן הזכות להתחרות על חוזים ממשלתיים עתידיים.

בכל מקום שתהיה בו, אם אתה מבקש לעשות עסקים עם הממשלה עבור חברת Fortive שלך, או שאתה אחראי לביצוע חוזה ממשלתי 

שחברת Fortive שלך נבחרה לבצעו, באחריותך להכיר את כל חוקי הרכש והחוזים של הממשלה הרלוונטית, ולציית להם. ללא תלות 

בחוקים שעשויים לחול במקום שבו אתה נמצא, עליך לכבד את העקרונות הבסיסיים הבאים:

ההשתתפות בפעולות רכש ממשלתיות תיעשה תמיד במלוא היושרה והכנות.• 

  לעולם אין לנסות לזכות ברכש ממשלתי על ידי הצעת תמורה בעלת ערך לעובד ממשלה או לכל קרוב משפחה או מקורב של • 

עובד ממשלה.

לעולם אין לנסות לקבל מידע בצורה לא נאותה כדי להקנות ל-Fortive יתרון תחרותי בלתי-הוגן ברכש ממשלתי.• 

יש להקפיד על אמירת אמת ועל דיוק בכל התקשורת המתקיימת בכתב ובעל פה עם פקידי וסוכנויות ממשלה.• 

שמור על כל התיעוד הנדרש.• 

ציות לבקרות סחר בינלאומיות
חברות Fortive מייצרות מוצרים בארה"ב, באיחוד האירופי, בסין ובמדינות רבות נוספות. חברות Fortive מוכרות את מוצריהן במדינות אלה 

ובמדינות רבות נוספות. פירוש הדבר הוא שכיום, חברת Fortive טיפוסית כפופה למגוון חוקי יצוא ויבוא.

חוקי יצוא עשויים להגביל את המקומות שאליהם מותר לנו לשלוח חומרי גלם, רכיבים ומוצרים מוגמרים, כמו גם נתונים טכניים ומידע ייצור 

בלתי-מוחשיים. חוקי יצוא עשויים גם כן להגביל את זהות הגורמים שאליהם מותר לנו לשלוח פריטים אלו, ואילו שימושי קצה ניתן יהיה 

לעשות בהם בהגעתם למדינה אחרת. המגבלות המדויקות משתנות, בהתאם לפריט שאנו מייצאים, למדינה שבה אנו נמצאים ולמספר 

גורמים אחרים. הבנת חוקים אלו הכרחית לתכנון אסטרטגיות מכירות, ייצור ושיווק, ועשויה להשפיע על היבטים אחרים רבים בעסקינו. כדי 

.Fortive Connect ללמוד עוד על חוקי יצוא, עיין במדיניות חוקי בקרת היצוא שלנו שבמערכת
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מניעת הלבנת הון
חברות Fortive מחויבות למניעת שימוש במשאבי חברת Fortive לצורכי הלבנת הון. "הלבנת הון" היא ניסיון של אנשים או ארגונים להסתיר 

את הרווחים מפשיעתם על ידי הסוואת רווחים אלה כרווחים לגיטימיים. חשוב שנכיר את כל החוקים והתקנות שנועדו למנוע הלבנת הון 

ושנציית להם. פירוש הדבר הוא שעלינו לבצע ולקבל תשלומים עבור סחורות ושירותים אך ורק באמצעי תשלום מאושרים ומתועדים, ועלינו 

לגלות ערנות ושיקול דעת בטיפול בעסקאות חריגות מצד לקוחות.

שמור על ערנות מפני הדגלים האדומים הבאים, העשויים להצביע על קיום פעילות להלבנת הון:

בקשות לביצוע תשלום לישות שאינה צד בעסקה )כגון צד שלישי( או שאינה זכאית לפי החוק לקבל תשלום• 

בקשות לקבלת תשלום מישות שאינה צד בעסקה )כגון צד שלישי( או שאינה מחויבת לפי החוק לבצע תשלום• 

בקשות לקבלת תשלומים במזומן, אלא אם לא קיימת בנמצא מערכת בנקאות מאובטחת• 

בקשות לשלוח הזמנות לקוח באופן שאינו תואם לנהלים הרגילים• 

בקשות לביצוע פעולות חילופי כספים עם גורמים בלתי-מורשים• 

חוקי יבוא דורשים מאיתנו להצהיר במדויק מהם הפריטים שאנו מייבאים למדינה, ולשלם כל מכס או מס אחר המוטל על הערכת שווי 

הפריטים. התהליכים והמיסים הספציפיים משתנים בין המדינות ובין סיווגי היבוא של הפריטים המיובאים. סכומי המכס שיוטל על הערכת 

שוויים של חומרי גלם ורכיבים עשויים להשפיע על עלויות היצור שלנו, ומסי יבוא שיוטלו על המוצרים המוגמרים שלנו עשויים להשפיע על 

שולי הרווח שלנו במכירה. תכנון טוב בעסקינו הגלובליים דורש הבנה של חוקי יבוא. כדי ללמוד עוד על חוקי יבוא, עיין במדיניות היבוא שלנו 

.Fortive Connect שבמערכת

 מריאלה היא עובדת הממוקמת בארצות הברית. היא עובדת על מכירה ללקוח בארה"ב, ונודע לה כי הלקוח מתכוון 
 לייצא את המוצרים למדינה אחרת. האם מותר למריאלה להשלים את המכירה מבלי לדעת מהי מדינת היעד הסופי 

של המוצרים?

לא. על מריאלה לקבל את מידע היעד הסופי מהלקוח, ולוודא כי מוצר חברת Fortive הנמכר מותר בייצוא ליעד זה. אם 
המוצר יישלח על ידי הלקוח ליעד אסור, מבלי שמריאלה תקבל מידע זה, רשויות היצוא בארה"ב עלולות לטעון כי מריאלה, 

וחברת Fortive שלה היו אחראיים להפרת יצוא.

ש

ת
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קאיזן היא דרך החיים שלנו



25 Fortive תקנון ההתנהגות של

 Fortive-הגברת היושרה והציות לדרישות ב 
והשמירה עליהם

רמות גבוהות של יושרה וציות לדרישות הן תוצאות שניתן לקבל ולשמור עליהן על ידי החלת אותה פילוסופיית שיפור מתמיד ואותם הכלים 

המשמשים אותנו בכל היבט אחר של עסקי Fortive שלנו. כאשר מזוהים פערים ביושרה או באמינות בתחום אחריותך, פעל כדי לקבוע את 

 שורש הבעיה ואת האמצעים לפתרונה, ושפר בהתמדה את התהליכים על מנת למנוע את חזרתן של בעיות העבר ואת הופעתן של 

בעיות העתיד.

הגברת דרישות האיכות, הבטיחות והיעילות של 
המוצר והשירות, ושמירה עליהן

איכות ובטיחות המוצרים שלנו היא היסוד המרכזי שבהצלחתה של Fortive. מערכת העסקים של Fortive מאפשרת לנו לפתח תהליכים 

יציבים ויעילים, שניתן לחזור עליהם, המניבים מוצרים ושירות באיכות מעולה, משלוח מהיר ומחירים הוגנים העולים על ציפיותיהם של 

לקוחותינו. למרות שאנו משרתים לקוחות שונים ורבים במגזרים שונים ורבים ברחבי העולם, ציפייה אחת של הלקוחות לעולם אינה משתנה 

 Fortive וכל עובדי Fortive יעמדו בכל הדרישות החוקיות לאיכות, בטיחות ויעילות המוצר. לפיכך, על כל חברות Fortive שכל מוצרי חברת –

המעורבים בתכנון, פיתוח, ייצור, בדיקות, סימון, אריזה, לוקליזציה, בדיקות ואישורים, לוודא כי:

מוצרינו מיוצרים תוך ציות לכל דרישות האיכות, הבטיחות והיעילות של המוצרים והשירותים הרלוונטיות במקומות הייצור• 

מוצרינו עומדים בכל דרישות האיכות, הבטיחות והיעילות של המוצרים והשירותים בכל שוק שבו אנו מציעים אותם• 

אנו מצייתים לכל הדרישות הנוגעות לסימון איכות ובטיחות במוצרינו, ולכל דרישות האיכות והבטיחות באריזה ובתיעוד• 

  אנו משלימים את כל הרישומים, הבדיקות, הבדיקות המקדימות, האישורים של המוצרים והשירותים, או תהליכים אחרים הנדרשים • 

לפי חוק, לפני הכנסת מוצר חדש או עדכון לשוק

אם יהיו לך שאלות או בעיות כלשהן בנוגע לאיכות או לבטיחות המוצרים שלנו, עליך להעלות את פניותיך בפני המנהל שלך, בפני הגורם 

 האחראי על איכות המוצרים או על תאימותם לדרישות בחברת Fortive שבה אתה עובד, או בפני כל אחד מהגורמים הרשומים בסעיף 

"כיצד אנו מטפלים בפניות ומדווחים על הפרות."
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הבטחת הציות לדרישות מוצרי טכנולוגיה רפואית
 )FDA( מסוימות מייצרות ומוכרות התקנים רפואיים ומוצרים אחרים הכפופים לתקינת מינהל המזון והתרופות האמריקני Fortive חברות

וסוכנויות דומות במדינות אחרות. דרישות האיכות, הבטיחות והיעילות עבור מוצרים אלה הן מקיפות ומורכבות, ואי-ציות להן עלול להביא 

לאובדן שווקים, ובה בעת לאובדן עם פוטנציאל הרסני של האמון שלקוחות נותנים בנו. עלינו לוודא כי כל מוצר הכפוף לתקינה כאמור 

והנמכר על ידי חברות Fortive מציית לחוקים ולתקנות של ה-FDA ושל סוכנויות אחרות ברחבי העולם, החלים על התקנים רפואיים.

.Fortive Connect שלנו שבמערכת FDA-למידע נוסף, אנא עיין במדיניות הציות לדרישות ה

 הגברת ההגנה על הסביבה
ונוהגים עסקיים בני-קיימא ושמירה עליהם

בחברות Fortive, אנו עומדים בדרישות כל החוקים, התקנות ותנאי ההיתרים הסביבתיים החלים על עבודתנו, או עולים עליהן. כמו כן, אנו 

משתמשים בנוהגים נכונים לסביבה כדי להבטיח את הגנת הסביבה שלנו. תקנות להגנת הסביבה עשויות לכלול כללים החלים על שימוש, 

בקרה, שינוע, אחסון והשלכה של חומרים מוסדרים שעשויים להגיע לסביבה במי שופכין, פליטות לאוויר, פסולת מוצקה, פסולת מסוכנת או 

שפכים שלא טופלו. גם חומרים בלתי-מוסדרים יש לנהל באופן אחראי ובר-קיימא. בטיפול לא נכון, עלולה לרבים מחומרים בלתי-מוסדרים 

אלה להיות השפעה שלילית על הסביבה. חברות Fortive מחויבות:

לשיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים, במזעור פסולת ובמניעת זיהום הסביבה• 

להטמעת פרקטיקות סביבתיות נכונות בפונקציות עסקיות רלוונטיות, לרבות רכש וכן תכנון המוצר, בדיקתו, ייצורו ותמיכה בו• 

 להבאת ההשפעות הסביבתיות בחשבון במהלך פיתוח מוצרים או תהליכים חדשים, בבחירת חומרי הייצור, ולפני קנייה, חכירה או מכירה • 

של רכוש

לתכנון, תפעול ותחזוקה של המתקנים שלנו באופן שממזער פליטות ופסולת• 

לשימוש אחראי בחומרים, לרבות, היכן שהדבר סביר לביצוע, מיחזור חומרים ושימוש חוזר בהם• 

מצופה מכל העובדים להבין את התקנות הסביבתיות בפעילויות היומיומיות שלנו, ולציית להן. אם עבודתך כרוכה במגע עם חומרים 

מוסדרים כלשהם או הדורשים החלטות מצדך לגבי אופן השימוש, האחסון, השינוע או ההשלכה של מוצרים כלשהם, עליך לוודא כי כל 

החומרים מטופלים באופן חוקי, אחראי ובטיחותי.

.Fortive Connect למידע נוסף, עיין במדיניות הסביבה, הבטיחות והגהות שלנו שבמערכת
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הבטחת הבטיחות והגהות במקום העבודה
כל חברת Fortive מחויבת לשמירה על בטיחות וגהות במקום העבודה עבור כל עובד. למטרה זו, חברות Fortive מצייתות לכל חוקי 

הבטיחות והגהות במקום העבודה הרלוונטיים בכל מקום שבו אנו עובדים. כל עובד אחראי להקפיד על כל חוקי ותקנות הבטיחות, כמו גם 

על כל נוהגי ונוהלי הבטיחות של חברת Fortive החלים על מקומות העבודה שלו. אם ייוודע לך על כל מצב או נוהג לא-בטיחותי או מסוכן 

בחברת Fortive כלשהי, עליך לדווח על כך מייד למנהל או לממונה שלך, או לכל אחד מהגורמים הרשומים בסעיף "כיצד אנו מטפלים 

בפניות ומדווחים על הפרות".

במסגרת מחויבותנו לבטיחות במקום העבודה, לא נסבול פעולות אלימות או איומים באלימות מצד אף אדם. בכך נכללות גם התנהלות 

פיזית בפועל וגם שימוש בשפה מאיימת או מפחידה. מטעם זה, אין להכניס כלי נשק כלשהם לכל נכס המופעל על ידי חברת Fortive בשום 

זמן. אם ייוודע לך על כל התנהגות מאיימת, אלימות בפועל או פוטנציאל לאלימות, דווח על כך מייד למנהל או לממונה שלך, או לכל אחד 

מהגורמים הרשומים בסעיף "כיצד אנו מטפלים בפניות ומדווחים על הפרות".

 .Fortive כדי להבטיח את הבטיחות, הגהות והפריון של כל אחד מאיתנו, אין להכניס סמים בלתי-חוקיים לכל נכס המופעל על ידי חברת

משקאות אלכוהוליים מותרים באתרי חברת Fortive אך ורק כאשר הם סופקו על ידי חברת Fortive עבור צריכה מתונה באירוע שיזמה 

חברת Fortive. כשאתה נמצא תחת השפעת אלכוהול או כל סם בלתי חוקי, הדבר עלול להפריע לביצועיך באופן מסוכן ולסכן את בטיחותם 

של עמיתיך לעבודה. לפיכך, אלה אסורים בהחלט.

לאחר סופת רעמים, אנג'לו, עובד חברת Fortive, נוכח בדליפת מים מהתקרה בסמוך לשולחן העבודה שלו, שגורמת לסכנת 
החלקה על רצפת הבטון. אנג'לו מנקה את המים שנשפכו כמיטב יכולתו, ומציב שלטי אזהרה מתאימים. בשיחה עם המנהלת 

שלו, מייגן, בנוגע לתיקון הגג, היא אומרת שתחזוקת הבניין אינה מתפקידו של אנג'לו, ושהוא מבזבז את זמנה. כיצד נדרש 
אנג'לו לנהוג?

על אנג'לו לדווח מייד על המצב למנהל הבטיחות, הגהות והסביבה במתקן שלו. אנג'לו נהג באחריות כאשר הציב שלטי אזהרה 
ושוחח עם המנהלת שלו, אך מייגן אינה ממלאת את תפקידה בהבטחת מקום עבודה בטיחותי. לכל עובד יש תפקיד שעליו 

למלא בשמירה על הבטיחות בעבודה.

ש

ת
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אנו מתחרים עבור בעלי המניות
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שמירה על המוניטין שלנו
תאגיד Fortive שואף לספק מידע מדויק וברור לתקשורת, לאנליסטים פיננסיים ולציבור. בנוסף למילוי דרישות משפטיות חשובות, הדבר 

מסייע לנו לשמור על אמונם של בעלי המניות, המשקיעים הפוטנציאליים ושל גופי האסדרה הממשלתיים. בכך אנו מחזקים את מוניטין 

התאגיד שלנו. מכיוון שהדבר כה חשוב, רק מספר קטן של אנשים מורשים לשוחח עם התקשורת או עם אנליסטים פיננסיים לגבי תאגיד 

Fortive או הביצועים של חברות או עסקי Fortive. על כן, אם תקבל שיחת טלפון או בקשת מידע מגורם בתקשורת או מאנליסט פיננסי, 

עליך להעביר את הפנייה למחלקת קשרי המשקיעים התאגידית של תאגיד Fortive. אינך רשאי לספק אף מידע בעצמך. עליך רק להצהיר 

בנימוס כי "מדיניות Fortive היא טיפול בכל בקשות התקשורת באמצעות מחלקת קשרי המשקיעים של Fortive". שים לב כי מקובל שאנשים 

מתאימים בחברות Fortive מפרסמים הודעות לעיתונות ומשוחחים עם עיתונות מקצועית על מוצרים חדשים, שירותים חדשים, פרסים או 

הוקרות, כמהלך עסקי רגיל.

 ,Fortive מקצה אנשים מסוימים שהם העובדים היחידים המורשים לשוחח עם קהלים מסוימים מטעם כל חברות Fortive למרות שתאגיד

מדי יום, כל העובדים מדברים מטעם Fortive בשיחותיהם זה עם זה, עם לקוחותינו, או עם לקוחות פוטנציאליים ובעלי עניין אחרים. יש 

להקפיד לקיים התקשרויות אלה, בין אם בנוכחות אישית, בטלפון או באופן אלקטרוני, ברמת המקצועיות הגבוהה ביותר. יש לזכור במיוחד 

כי הודעות אלקטרוניות )כגון הודעות דוא"ל והודעות טקסט( מהוות תיעוד קבוע וניתן להעברה של התקשורת שלנו, שעשוי להשפיע לרעה 

על המוניטין של Fortive בהיותו בלתי-הולם או לא-מקצועי.

כעובדים, מצופה מאיתנו להימנע מהתנהגות שתהיה לה השפעה שלילית על המוניטין של כל חברת Fortive. נאסר על עובדים לפרסם כל 

מידע משפיל או חסוי על כל חברת Fortive, נוהג עסקי בחברת Fortive, או לקוח, שותף עסקי או ספק של חברת Fortive. האיסור חל על כל 

צורות הפרסום, אישי ומקצועי, לרבות פוסטים, בלוגים וציוצים.
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 הימנעות מסחר לפי מידע פנים
)Tipping( ומתן הצעות לסחר לפי מידע פנים

במהלך הרגיל של עבודתנו, אנו עשויים לקבל מידע משמעותי שאינו גלוי לציבור לגבי חברת Fortive שלנו או חברות אחרות שעימן אנו 

מנהלים עסקים. באחריותנו להימנע מסחר לפי מידע פנים, כלומר איננו רשאים להשתמש במידע זה בקבלת החלטות על קנייה או מכירה 

של מניות לצורך רווח כספי. מידע נחשב "מהותי" אם הוא ייראה חשוב למשקיע סביר בעת קביעתו האם לקנות, למכור או להחזיק במניות 

של אותה החברה. מידע נחשב "לא-גלוי לציבור" אם זה לא נחשף לציבור הרחב, ונותר "לא-גלוי לציבור" עד לחלוף שני ימי סחר מלאים 

מעת פרסום המידע לציבור. דוגמאות אופייניות של מידע משמעותי שאינו גלוי לציבור כאמור כוללות:

חדשות בנוגע למיזוגים, רכישות או משיכת השקעות• 

הצעה או מכירה מתוכננת של מניות החברה• 

פעולות משמעותיות מצד רשויות האסדרה או התדיינות משפטית משמעותית הנוגעת לחברה• 

שינויים בהנהלה הבכירה• 

מוצרים חדשים או התחייבויות לקוחות ראויים לציון• 

חוקי סחר לפי מידע פנים אוסרים גם כן על מתן "טיפים", או מתן מידע משמעותי שאינו גלוי לציבור לאדם אחר המשתמש במידע זה כבסיס 

לסחר במניות. כדי למנוע זאת, לעולם אל תחשוף מידע מסוג זה – בין אם הוא נוגע לחברת Fortive או לחברה אחרת – לכל אדם מחוץ 

לארגון שלך, לרבות חברים ובני משפחה. כמו כן עליך להימנע מלדון במידע זה עם עמיתיך לעבודה, אם אין צורך עסקי לעשות כן. בנוסף, 

עובדים מסוימים כפופים ל"תקופות החשכה" שבהן נאסר על עובדים אלה לעסוק בסחר המערב מניות של Fortive, והם עשויים אף להיות 

מחויבים לקבל אישור מקדים לפני המסחר.

 למידע נוסף, עיין במדיניות סחר לפי מידע פנים שלנו שבמערכת Fortive Connect. אם ייוודע לך על כל אדם המעורב בסחר לפי מידע 

 פנים או מתן "טיפים", דווח על כך מייד למחלקה המשפטית של תאגיד Fortive, או לקו הסיוע בנושאי יושרה וציות לדרישות 

.)fortive.ethicspoint.com)
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שמירה על ניהול שקוף של ספרים ורשומות
בעלי המניות של תאגיד Fortive סומכים על כך שחברות Fortive ישמרו על ניהול ספרים ורשומות מדויק וכן. רשומות אלו עומדות בבסיס כל 

הגילויים וההגשות הציבוריים של תאגיד Fortive, המספקים לבעלי המניות שלנו ולציבור תמונה מדויקת של פעילותה ובאשר למצב הפיננסי 

של Fortive. חברות Fortive משתמשות ברשומות אלו גם בקבלת החלטות עסקיות חשובות.

כדי להבטיח כי הדוחות הכספיים שלנו ישקפו כראוי את הן את נכסינו והן את עסקאותינו, על כל אחד מאיתנו לוודא כי מידע זה שאנו 

מגישים בכל רשומות חברת Fortive הוא מלא, מדויק ומובן. בעוד ששמירה על ניהול ספרים ורשומות אינה המטלה הראשית בתפקידו של 

כל עובד, כולנו מתעדים מידע מסוג כלשהו ומגישים אותו לחברת Fortive שלנו. מידע זה כולל מידע שאנו מספקים במסמכי שכר, כרטיסי 

נוכחות, דיווחי נסיעות והוצאות, דיווחי בדיקות מוצר, דיווחי מכירות, רשומות לקוחות וספקים, וכל רשומה אחרת של חברת Fortive. עובדים 

 אינם רשאים לשנות באופן כוזב כל רשומה עסקית, או להשתתף ביודעין ביצירת רשומות עסקיות כוזבות, לא מדויקות או מטעות, 

או בהפצתן.

לעולם לא נבצע רישום כוזב או מלאכותי בכל רשומה של Fortive. יתר על כן, לעולם לא נביא להיווצרות כספים או נכסים בלתי-מתועדים 

של חברת Fortive, כגון קרנות חשאיות למטרות בלתי-חוקיות )slush funds( או כל סוג אחר של חשבונות "מחוץ לספרים". כל אדם שיימצא 

כי עסק במרמה פיננסית יהיה כפוף לצעדים משמעתיים, כמו גם לחבות פלילית ואזרחית. אם אתה חושד כי מתקיימת כל פעולה הנוגעת 

לחשבונאות או לדיווחים כספיים שעלולה להיות בלתי-הולמת, או יודע על קיומה, או אם יש לך שאלות כלשהן על אופן שמירת תיעוד מדויק 

וכן, עליך ליצור קשר מייד עם כל אחד מהגורמים הרשומים בסעיף "כיצד אנו מטפלים בפניות ומדווחים על הפרות".

על בעלי האחריות הפיננסית והחשבונאית מבינינו חלה חובה מיוחדת לוודא כי הדוחות הכספיים של חברת Fortive שלנו יהיו נכונים, 

הוגנים, מדויקים ועדכניים. לפיכך, לא רק שעלינו לציית לדרישות החוקיות ולדרישות האסדרה החלות על דיווחים אלה, כי אם עלינו גם 

להכיר את כל הבקרות הפנימיות החלות ולציית להן.

עובדים בעלי תפקיד בהכנת הדוחות הכספיים של תאגיד Fortive, או דיווחים אחרים המוגשים לרשות ניירות הערך האמריקנית, נושאים 

באחריות להבטיח כי דוחות ודיווחים פיננסיים אלה לא יכילו כל הצהרה כוזבת או מטעה, ויכללו את כל העובדות והמידע הנחוצים כדי 

להימנע מהטעיה.

עובדים לא יכפו, יתמרנו או יטעו כל רואה חשבון חיצוני המעורב בביקורת או בסקירה של הדוחות הכספיים של חברת Fortive או של בקרות 

פנימיות בחברה מתוך מגמה להפוך כל דוח כספי של חברת Fortive למטעה.

עובדים לא יספקו הצהרות כוזבות או מטעות בכל דוח כספי, דוח ניטור סביבתי או מסמך אחר המוגש לסוכנויות ממשלתיות, מבקרים או 

סוכנויות הסמכה חיצוניים או פנימיים, או בכל רישום אחר של חברת Fortive. רשומות או דיווחים בלתי-מדויקים, חסרים או שאינם מוגשים 

בזמן עלולים להוביל לחבות פלילית או אזרחית עבור המעורבים בהם.

כל החוזים והתחייבויות מחייבות אחרות מבחינה משפטית שחברת Fortive כלשהי מתקשרת בהם ינוסחו בכתב ובאופן קביל מבחינה 

.Fortive משפטית ומסחרית. הדבר מסייע בהבטחת דיוק הספרים והרשומות של
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ניהול רשומות ושמירת רשומות
אנו נושאים באחריות לשמירה על הרשומות העסקיות של Fortive כל אימת שהדבר נדרש לצרכים עסקיים, או לזמן רב יותר אם הדבר 

נדרש בחוק הרלוונטי. יש להשמיד רשומות עסקיות של חברת Fortive רק כאשר אלו אינן נחוצות עוד למטרות עסקיות, וכל התקופות שבהן 

חובה לשמור עליהן חלפו.

לעולם אין להשמיד מסמכים הנתונים לצו הבאה, או שאתה מאמין כי הם רלוונטיים להליך משפטי, לחקירה פנימית או חיצונית או לפעולת 

אסדרה. אם תתבקש להשמיד כל תיעוד מסוג זה, או שאתה חושש כי מישהו אחר עלול להשמידו, צור קשר עם המחלקה המשפטית של 

.)fortive.ethicspoint.com( או עם קו הסיוע לענייני יושרה וציות לדרישות Fortive תאגיד

הגנה על זכויות הקניין הרוחני שלנו
כל חברת Fortive משקיעה בפיתוח קניין רוחני. קניין רוחני מתייחס להמצאות, רעיונות ויצירה מקורית שיצרו עובדים, המספקים יתרון 

תחרותי בשוק. לרעיונות ויצירות מקוריים אלו אנו מתכוונים כשאנו דנים בחדשנות מובילה, ועלינו להגן עליהם מפני מתחרינו. חלק מרעיונות 

רבי-ערך אלו ניתנים להגנה על ידי הגשת המסמכים הנדרשים לסוכנויות ממשלתיות שונות )משרדי פטנטים(, וחלקם ניתנים להגנה על 

ידי שימוש בסימנים מיוחדים על מוצרינו )סימני זכויות יוצרים, סימנים מסחריים(. רעיונות מסוימים מוגנים על ידי שמירת בחיסיון מוחלט 

והימנעות משיתוף צדדים שלישיים בהם )סודות מסחריים(. עבור כל סוג של קניין רוחני שתיצור, חשוב לנקוט בפעולות הנכונות כדי להגן 

עליו. על כל העובדים היוצרים קניין רוחני לפעול לפי הוראות מדיניות חברת Fortive והתהליכים לזיהוי קניין רוחני זה ולהגנה עליו. על 

כל העובדים, אף אם אינם יוצרים קניין רוחני בעצמם, לנקוט משנה זהירות כדי להימנע מגילוי סודות מסחריים כלשהם לכל אדם מלבד 

.Fortive אשר זקוקים לדעת את הסוד המסחרי כדי למלא את תפקידם בחברת ,Fortive עמיתיהם לעבודה בחברת

 למידע נוסף על נקיטת הצעדים המתאימים להגנה על זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנא עיין במדיניות הקניין הרוחני שלנו שבמערכת

.Fortive Connect

Fortive הגנה על נכסים רבי-ערך של
מצופה מאיתנו להגן על נכסי חברת Fortive ולהבטיח שימוש יעיל בהם למטרות עסקיות לגיטימיות. גניבה, רשלנות ובזבוז משפיעים באופן 

ישיר על הרווחיות שלנו. נכסי חברת Fortive שלנו כוללים את הנכסים הפיזיים שלה, מידע חסוי וקניין רוחני וההזדמנויות העסקיות הנקרות 

.Fortive שלנו. שימור יעיל של נכסים אלה ושמירה עליהם הכרחיים להמשך הצלחתה של Fortive בפנינו במהלך עבודתנו עבור חברת
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נכסים פיזיים
נכסיה הפיזיים של Fortive כוללים את המתקנים והציוד שלנו, רשימות המצאי של הסחורות המוגמרות, הרכיבים וחומרי הגלם, וכל יתר 

הפריטים המוחשיים שבחזקתנו. נכסים פיזיים אלה שייכים בסופו של דבר לבעלי המניות שלנו. על כן, עלינו לנקוט משנה זהירות למניעת 

 Fortive גניבה, נזק או מעילה בנכסים אלו, ועלינו להיות מודעים לשימוש נכון בנכסים אלה. לעולם אין להשתמש בנכסים פיזיים של חברת

לביצוע עבודה חיצונית.

מידע חסוי
אנו עשויים להיחשף למידע חסוי במהלך עבודתנו בחברת Fortive שלנו. עלינו לשמור את חיסיון המידע שהופקד בידינו על ידי חברות 

Fortive שלנו, ספקיהן או לקוחותיהן, אלא אם הגילוי מורשה או מחויב לפי החוק. מידע חסוי כולל את כל המידע הלא-ציבורי שידוע לנו 

כתוצאה מתפקידנו בחברת Fortive שלנו, ובמיוחד מידע שעשוי להיות שימושי עבור מתחרים, או להזיק לחברת Fortive, ללקוחותיה או 

לספקיה, אם יתגלה. דוגמאות נפוצות לכך כוללות את תוצאות המכירות שלנו, בין אם התוצאות הכוללות או לפי מוצר, רשימות הלקוחות 

שלנו, מידע על מחירי ועלויות המוצרים שלנו, פרטים טכניים על מוצרינו ועל תהליכי ייצור המוצרים שלנו, אסטרטגיות המכירות שלנו, מפות 

דרכים של מוצרים ותוכניות עסקיות אסטרטגיות.

המידע החסוי שלנו הוא נכס לא-מוחשי, ויש להגן עליו מפני גילוי לצדדים שלישיים. אין לדון במידע חסוי במקומות שבהם ניתן לשמוע את 

השיחה במקרה, כגון במעליות או במסעדות, או במקומות פתוחים בחברת Fortive שלך כגון חדרי מנוחה. בנוסף לכך, אין להשאיר מידע 

חסוי, מחשבים, טלפונים ניידים או התקנים אלקטרוניים אחרים המחזיקים במידע חסוי בשום מקום שבו ניתן לפרוץ אותם. היכן שהדבר 

מעשי, יש לסמן עותקים רכים וקשיחים של מידע חסוי בסימון "חסוי" או בסימון דומה. אם אינך בטוח אם ידיעה שקיבלת, או שיש לך גישה 

אליה, היא חסויה, התייחס אליה כאל ידיעה חסויה. לעולם אין להשתמש במידע חסוי של חברת Fortive לביצוע עבודה חיצונית.

מחויבויות אלה ממשיכות לחול לאחר סיום העסקתך ב-Fortive. כאשר תעזוב את Fortive, עליך להימנע מלגלות מידע חסוי של חברת 

Fortive או להשתמש בו. בנוסף, עליך להחזיר את כל עותקי החומרים או את ההתקנים המכילים מידע חסוי של Fortive שברשותך.

הזדמנויות תאגידיות
אין לנצל לתועלת אישית כל הזדמנות עסקית או הזדמנות להשקעה שתגלה במסגרת תפקידך בחברת Fortive, ואין להעביר מידע על 

הזדמנויות כאמור לצדדים שלישיים. הזדמנויות אלו שייכות לחברת Fortive שלך. באופן סצפיפי, נאסר על עובדים:

 •Fortive ליטול לעצמם באופן אישי הזדמנויות המתגלות באמצעות שימוש ברכוש, מידע או תפקיד בחברת

להשתמש ברכוש, מידע או תפקיד בחברת Fortive לרווח אישי• 

להתחרות בחברת Fortive כלשהי• 
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עובדים לא ישמשו כחברי דירקטוריון בכל חברה למטרות רווח שאינה Fortive, אלא אם הדבר יאושר מראש על ידי סגן הנשיא הבכיר של 

תאגיד Fortive האחראי על מדיניות הנוגעת לעובדים בחברת Fortive, או במקרה של סגן נשיא בכיר של תאגיד Fortive, על ידי מנכ"ל 

.Fortive תאגיד

בהתאם לסעיף (17(122 בחוק התאגידים הכללי של מדינת דלאוור, דירקטוריון תאגיד Fortive אימץ את המדיניות הנפרדת הבאה לגבי 

 Fortive דירקטורים חיצוניים"(: תאגיד"( Fortive הזדמנות תאגידית עבור דירקטורים שאינם עובדים המשמשים כחברי דירקטוריון תאגיד

מתנער מכל עניין או ציפייה או הצעה לכל הזדמנות להשתתף או לעסוק בפעילות עסקית הנודעת לדירקטור חיצוני, ולדירקטור לא תהיה כל 

מחויבות לדווח, להציע או להציג לתאגיד Fortive הזדמנות כאמור, אלא אם נודע לדירקטור החיצוני על הזדמנות כאמור )1( בהקשר למילוי 

תפקידו כדירקטור בתאגיד Fortive, או בנסיבות שצפוי שיובילו לכך שהדירקטור החיצוני יאמין כי האדם המציע את ההזדמנות מצפה כי היא 

תוצע לתאגיד Fortive או לחברת בת של תאגיד Fortive או )2( באמצעות שימוש במידע או ברכוש של תאגיד Fortive או חברה בת שלו, אם 

ההזדמנות הנוצרת כתוצאה מכך היא הזדמנות אשר סביר להאמין כי תהיה לטובת תאגיד Fortive או חברה בת שלו.

פעילויות פוליטיות ופעילויות צדקה ותרומות
לכל אחד מאיתנו עומדת הזכות להשתתף בתהליכים הפוליטיים של מדינתו. עם זאת, אסור לנו לייצג חברת Fortive כלשהי באירוע פוליטי 

כלשהו, או להשתמש בכספים של חברת Fortive כדי להעניק תרומות פוליטיות. השתתפותנו בפעילויות פוליטיות מוכרחה להיות בזמן שלנו 

ועל חשבוננו, ולא להפריע במילוי תפקידינו בעבודה.

חברות Fortive תומכות במגוון מטרות צדקה בקהילות שבהן הן פועלות. עובדים לא יתרמו לצדקה באופן פרטני בעזרת כספי חברת 

Fortive. כל מתן למטרות צדקה מצד חברות Fortive ייעשה בהתאם למדיניות חברת Fortive הרלוונטית.

האנה קיבלה שיחת טלפון ולאחר מכן הודעת דוא"ל מיועץ חיצוני. היועץ מעוניין לשלם לה כדי לענות על שאלותיו בנוגע לניסיונה 
המקצועי בחברת Fortive שלך. היועץ אומר להאנה כי הוא יכול לשוחח עימה לאחר סיום העבודה, כדי שלא תנצל את זמן העבודה 

שלה למענה על שאלות אלו. האם האנה יכולה להיענות להצעת יועץ זה?

לא, אסור לה להיענות להצעה. גם אם האנה תענה על השאלות בזמנה הפנוי, היועץ מעוניין במידע על עיסוקיה בזמן העבודה. 
מידע זה הוא מידע חסוי של Fortive, והסיכוי לקבל עליו תשלום הוא הזדמנות של חברת Fortive, ועל כך להאנה יש שתי סיבות 

שבגינן עליה לסרב.

ש

ת
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תקנון ההתנהגות שלנו אינו מקנה לך זכויות חוזיות כלשהן, או משנה את יחסי ההעסקה שיש לך עם החברה שלך )למעט ככל שתקנון 

ההתנהגות שלנו מגולם בכל חוזה העסקה, מקח קיבוצי או הסכם עבודה, או הסכם דומה החל על העסקתך(. אתה חופשי להתפטר 

מעבודתך מרצונך החופשי בכל עת. באופן דומה, החברה שלך רשאית לסיים את העסקתך בכל זמן שבו על פי שיקול דעתה, הדבר 

יהלום את טובתה העסקית, בכפוף לחוקים החלים ולכל הסכם העסקה החל על העסקתך. המונח "הסכם העסקה", היכן שמשמש בתקנון 

ההתנהגות שלנו, מתייחס לא רק להסכמי העסקה, אלא גם לכל מקח קיבוצי או הסכמי עבודה והסדרים דומים החלים.

ויתור על תקנון ההתנהגות שלנו
בנסיבות מוגבלות ביותר, תאגיד Fortive עשוי לראות לנכון לוותר על הוראה שבתקנון ההתנהגות שלנו. כל הוויתורים דורשים אישור מראש 

ובכתב של דירקטוריון תאגיד Fortive, המנכ"ל או היועץ הכללי, וויתור לטובת דירקטור או נושא משרה בכיר בתאגיד Fortive ייעשה רק על ידי 
דירקטוריון תאגיד Fortive או ועדה של דירקטוריון תאגיד Fortive. כל הוויתורים יגולו בהקדם, ככל שנדרש לפי החוק או הבורסה לניירות ערך 

בניו יורק.
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Fortive פרטי הקשר של תאגיד
אנא הרגש בנוח להפנות כל שאלה שתהיה לך בנוגע לתקנון ההתנהגות שלנו למחלקה המשפטית, הפיננסית או למחלקת משאבי האנוש 

המקומית שלך, או לכל אחד מעובדי תאגיד Fortive הבאים.

Fortive המחלקה המשפטית של תאגיד
Peter Underwood

 סגן נשיא בכיר,

יועץ כללי ומזכיר

Jennifer Zerm
 סגנית נשיא,

הממונה הראשית על ציות לדרישות

Fortive הבקרה הפנימית של תאגיד
David Wilkinson

 סגן נשיא,

בקרה פנימית

Fortive מחלקת משאבי אנוש של תאגיד
Stacey Walker
 סגנית נשיא בכירה,

משאבי אנוש
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Fortive מסמכי המדיניות של תאגיד
 Fortive מומלץ תמיד לבדוק את מערכת .Fortive Connect ניתן למצוא במערכת Fortive מסמכי מדיניות רבים החלים על כל חברות

.Fortive ואת האינטראנט בחברת התפעול שלך, כדי לעיין בגרסאות העדכניות של מסמכי המדיניות החלים עליך כעובד ,Connect

:Fortive להלן כמה מסמכי מדיניות חשובים החלים על כל חברות

קוד התנהגות לספקים

מדיניות אסקלציה לדרגים בכירים יותר

מדיניות למניעת שחיתות

מדיניות מתנות ואירוח

מדיניות נסיעות ואירוח לקוחות

מדיניות סביבה, בטיחות וגהות

מדיניות קניין רוחני

)IT( מדיניות אבטחת עמיתים כללית מאוחדת

מדיניות אבטחת מידע אישי

מדיניות ההגבלים העסקיים של ארה"ב

מדיניות הנוגעת לחוקי המכס של ארה"ב

מדיניות הנוגעת לחוקי בקרת היצוא של ארה"ב

מדיניות בנושא עסקאות בין חברות ותקשורת משפטית פורמלית

מדיניות ניהול חברות בנות

8-K מדיניות דיווח טופס

מדיניות גילוי )גילוי נאות(

סחר לפי מידע פנים

כאמור, תוכל למצוא מסמכי מדיניות אלה במערכת Fortive Connect ובמקרים מסוימים באינטראנט של חברת התפעול שלך.
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