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האתי של אלרובהקוד 

ערכי הקבוצה

לכלמנחיםעקרונותומהוויםעבודתהדרךאתהמאפייניםליבהערכיבשבעהבחרהאלרובקבוצת

:קבוצהבהעובדיםוהמנהלים

מובילות פורצת דרך•

שלנו  העסקייםבמיזמיםהןלידי ביטויהבאה , וייחודית בתחומנוחדשנית דרךםופורצימוביליםאנו
.נוקטיםאנובהןשהפעולהבדרכיוהן

מצוינות ללא פשרות  •

ארוכתחשיבה, תכנוןמתוךנפעל. מעשינובכלהטובים ביותרלהיותמנתעל לאותללאפועליםאנו
.הפרטיםכל על הקפדהעםבבדבד, השלמההתמונהוראייתטווח

יושרה והוגנות  •

.שלנוהענייןמחזיקיכלכלפיבהוגנותנוהגיםשלנו ווהמקצועיתשיתפועלים לאור היושרה האיאנו

מחויבות ואחריות•

.שלנוהענייןולמחזיקיאחריות ופועלים מתוך מחויבות עמוקה למשימותינוטליםנואנו

כבוד ושייכות•

להעניקפועליםבד בבד אנו; הגומלין שלנו עם מחזיקי הענייןיחסי מושתתיםשעליוהבסיסהואכבוד
.עמנולעובדיםשייכותתחושת

שרות המעניק חווית יוקרה  •

חווית סגנון חייםתוך יצירה של , ביותריוקרתיהרותישאת השלנו ללקוחותלהעניקבוחריםאנו

(life style)ייחודית.

הרמוניה אנושית וסביבתית  •

,  שלנובמיזמיםואסתטיקההרמוניהוביצירתבעבודתנואנשיםוביןעםהרמוניהביצירתמשקיעיםאנו
.והקהילההמיזםוביןוהסביבההמיזםבין, וחדשישןבין
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אלרובמחזיקי העניין של 

:שלנוהענייןמחזיקיכלכלפיהאתיהקודכלליפיועלשלנו הערכיםפיעל לנהוגמחויביםאנו

ההתנהגותהקוד האתי וכללי 

בבסיס הקוד האתי עומדת גישה שכללי ההתנהגות בהתאם לקוד האתי מחייבים

:על פי כללי ההתנהגות להלןאלרובקבוצתשלוהעסקיההתנהגותיהקודאתמהוויםו

התנהגות על פי גישת הקיימות-

ותכניות האכיפה של הקבוצההנהלים,לכלליםובהתאם ביושרה,ביושר,לחוקהתנהגות בהתאם -

התנהגות המכבדת את הזולת-

.התנהגות באחריות ובאופן שאינו פוגע או העלול להביא לסיכון לקבוצת אלרוב-

דרךפורצתמובילות•

העסקייםבמיזמיםהןלידי ביטויהבאה , וייחודית בתחומנוחדשנית דרךםופורצימוביליםאנו
.נוקטיםאנובהןשהפעולהבדרכיוהןשלנו 

,  הקבוצהחזוןלאורפועליםאנוולכןשלנו הפעולהובדרכיבמיזמיםויחודייםחדשנייםלהיותלנוחשוב

העתכלונחדשגבולותופורצתמימדיתרב, רחבהבראיהנסתכל. ויצירתיותיוזמה, קדימהראייהתוך

ושמחתיצירהחדוותשלתחושהמתוךעובדיםאנו. בתחומנוהחניתחודולהוותלהמשיךמנתעל 

בעלי, העובדים,המנהלים,הענייןמחזיקי, הלקוחותעל משמעותיחותםלהותירושואפיםעשייה
.והסביבההקהילה, המניות

פשרותללאמצוינות•

חשיבה, תכנוןמתוךנפעל. מעשינובכלהטובים ביותרלהיותמנתעל לאותללאפועליםאנו
.הפרטיםכל על הקפדהעםבבדבד, השלמההתמונהוראייתטווחארוכת

מיטבית  שוקדים על איכות אנו. פשרותללאלמצוינותוחתירהלשלמותשאיפהמתוךפועליםאנו

.  מוקפדותעבודה ובשיטותמעוליםבחומרים, מהשורה הראשונהמקצועבעליבמסתייעיםולשם כך 

מנתעל , לפרטיםדקדקניתלבשימתוויסודיתמאורגנתבצורה, מראשתכנוןתוךנעשיתעבודתנו
.ביותרהגבוההברמהמשימותינואתלבצע

קהילהמנהליםלקוחות

ספקיםעובדיםבעלי מניות

רשויות המדינהסביבה  
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וכלים  ידעבידיהםונותניםבתפקידםנועובדימנהלינו ושלואישיתמקצועיתהתפתחותבמשקיעים

שיוכלומנתעללעובדינוולמנהלינוגיבוינותניםאנו, חברהכ. המיטביתבצורהעבודתםלביצוע

טעויותמקבליםאנו. ומצויינותתוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה , חששללאולפעוללהתפתח
.  בהמשךטעויותלמזערכדילקחיםומפיקיםמהןלומדים, לבבתוםתשנעשו

והוגנותיושרה•

מחזיקיכלכלפי בהוגנותנוהגיםשלנו ווהמקצועיתשיתהיושרה האיבהתאם לאור פועלים אנו
.שלנוהעניין

ההוןלשוקמלאהבשקיפותפועליםאנו. החוקרוחאתומקיימיםהמדינהחוקיפיעל פועליםאנו
.הרגולטוריתולמערכת

ועם כל גוף סטטוטורי  , משרדיה ועובדיה, כל עובד ומנהל בחברת אלרוב ישתף פעולה עם הממשלה

למדיניות  , בהתאם לנדרש ובהתאם לייעוד, בכנות ובמקצועיות, באחריות, במסגרת מילוי תפקידו

.ולנהלים של חברת אלרוב

הענייןמחזיקיעםובשקיפותבבהירותפועליםולפיכךוהגוןישרבאופןעושיםעסקיםכימאמיניםאנו

הענייןלמחזיקי, חוץכלפיוהןהחברה בתוךהןואמיניםמלאיםאמתדיווחיעל מקפידיםאנו. שלנו

על לספקאוללקוח, לעובדהדרושהמידעאתונותנים, ענייניםניגודישלממצביםנמנעיםאנו. שלנו

הצדזכויותשומרים על , ושחתמנההסכמיםבכלעומדיםאנו. מושכלתהחלטהלקבלשיוכלומנת
. לספקיםבמועדתשלוםכולל, כלפיוהתחיבויותנואחרלמלאומקפידיםהשני

השיווק. עניינייםמשיקוליםמונעותהעסקיותוהחלטותינוהנאהוטובותמתנותמקבלתנמנעיםאנו

באופןמנוהלתלמתחריםשלנו וההתיחסותלהטעותמכווניםואינםואמיתייםשלנו מדויקים והפרסום

.ומכבדהוגן

. נותנים או מקבלים כל שוחד או תמריץ בלתי חוקי אחר, אנו לא מציעים

עבורינווכל צד אחר לא יציעו לאדם אחר בשמינו או שותפים,ספקים,נציגים,יועצים,עובדים,מנהלים

.באופן ישיר או דרך צדדים שלישיים, שוחד או תמריץ בלתי חוקי אחר

שומרים  אנו.  שלנווהספקיםהלקוחות, העובדיםלגביהמידעסודיותעל מלאההקפדהמקפידיםאנו

מלאהסודיותשומרים על אנו. פרטיותםעל לשמורלהםהמאפשר, מכבדמרחקועלדיסקרטיותעל 
.  והאישיהמקצועיבתחוםוהןהעסקיבתחוםהןולפעילותהלקבוצההנוגעבכל

לדבקותובמעשינובהתנהגותנואישיתדוגמאנותניםאנוכיומוודאיםאישיתיושרהעל מקפידיםאנו

ניתןשבה, עמנוהעובדיםכלעםאמוןיחסימערכתבוניםאנו. הקבוצהשלהאתיובקודבערכים
.  והצלחההוגניםלעסקיםהבסיסהיאכזויחסיםמערכת. זהעל זהלסמוך

אנו מנהלים את פעילות  . אנו מחויבים לשמור על כללי משחק הוגנים וראויים ביחסינו עם המתחרים

פ ובין  "בין בע, הקבוצה בהתאם לחוקי התחרות ההוגנת ולעולם לא נהיה צד להסכמים או הבנות

.באופן המנוגד להוראות הדין, עם מתחרים בכוח או בפועל, בכתב
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כל עובד ומנהל בחברת אלרוב מחויב לשמור על כללי משחק הוגנים וראויים ביחסיו עם -

.למידע הקשור במתחרים ערך רב ויפעלו להשגתו בדרכים חוקיות בלבד. המתחרים

לא ייפגש ולא ידון עם מתחרים  , ובמיוחד במכרזים ציבוריים, בכל מקרה שהחוק אוסר זאת-

לא יסכים על כל תאום ולא יקיים או ידון בהסדרים אחרים המפחיתים  , בתמחור או במידע אחר

.באופן המנוגד להוראות הדין, את התחרות

לב ובהגינות ביחסו אל ספק של בתום,ענייניכל עובד ומנהל בקבוצת אלרוב יפעל באופן -

כנציג של חברת אלרוב הפועל , בכל קשר עם ספק חיצוני, קבוצת אלרוב ויראה את עצמו

.אחריותו וסמכותו ושומר היטב גם על המוניטין של חברת אלרוב, במסגרת תפקידו

כל עובד ומנהל בחברת אלרוב יימנע מלהתקשר באופן פרטני עם ספקים או קבלנים איתם  -

על העובד להימנע  , בכל מקרה. אלא בקבלת אישור על פי נהלי החברה, הוא עובד בחברה

הנחות או תנאים  , מלעשות שימוש בתפקידו בחברה על מנת לקבל טובות הנאה או הטבות

.מיוחדים מהספק

עם מתחרים בכוח או  , בין בעל פה ובן בכתב, לעולם הקבוצה לא תהיה צד להסכמים או הבנות

החברה מעודדת את ספקיה ואת שותפיה לאמץ כללים . באופן המנוגד להוראות הדין, בפועל

.דומים או זהים לאלו המופיעים בקוד זה

ואחריותמחויבות•

.שלנוהענייןולמחזיקיאחריות ופועלים מתוך מחויבות עמוקה למשימותינוטליםנואנו

להשלמתובקפדנותבמסירותפועלים, ולחברהלתפקידנונאמנים, לעבודתנומחוייביםאנו

אחריותתחושתמתוךעובדיםאנו. הקבוצהמטרותבהשגתאתגריםמולונחושיםמשימותינו

למימושבהתנהגותנואישיתדוגמאמהויםאנו. ומעשינוהחלטותינועלאחריותונוטליםאישית

.מקייםנאהדורשנאהבבחינת, הערכים

אנו מחויבים לספק לבעלי העניין שלנו  . קבוצת אלרוב רואה ערך רב בשמירה על שקיפות דיווחיה

אנו שומרים על המידע  . באופן מדויק ומלא, בזמן, את כל הדיווחים והמידע הנדרשים מאתנו

מקפידים שלא יתגלה למי שאינו זכאי לכך ומכבדים מידע סודי של  , הסודי של חברת  אלרוב

.אחרים

אך ורק  , אנו עושים שימוש במידע ובמשאבים המשמשים אותנו במסגרת ולשם מילוי תפקידנו

.לצורכי מילוי תפקידנו ובהתאם לנהליה של החברה

.אנו בחברת אלרוב מקפידים על כללי איסור שימוש במידע פנים

:ועל כן כל עובד ומנהל בחברת אלרוב

.ישמור בסודיות כל מידע שהגיע אליו בקשר עם עבודתו בחברה-

. ימנע מלסחור בניירות ערך של החברה על סמך מידע שהגיע לידיו בחברה-



אנו. מתמידיםשיפורוללמידהעמוקהומחויבותרחבידעעלהמתבססת, במקצועיותפועליםאנו

נקפיד. ביותרהגבוהיםהסטנדרטיםעללשמורמנתעלבקרהומפעיליםהנהליםפיעלעובדים

ללמודונפעלעליהנדווח, טעותשלבמקרה. נוחותבאיכרוךהואאםגם' הנכוןהדבר'אתלעשות

.  ממנה

הסיכוניםכלובחינתקדימהאחדצעדראייה, ארוךלטווחדעתשיקולמתוךהחלטותמקבליםאנו

הסיכוןמרכיביובהקטנתהחברה ביציבותהצורךעל שמירהתוך, הענייןמחזיקיכללעבורוהסיכויים
.שלה

ומבקריםקבלנים, לקוחות, עובדיםובריאות בטיחותעל שמירההמבטיחיםתנאיםליצורמקפידיםאנו
.  החברהומתקנימיזמיבכל

.  ונקיהמסודרת, אסתטית, בטוחהודואגים לסביבת עבודה , שומרים על נכסי החברה והציוד שלהאנו

.על תהליכי עבודה יעילים וחוסכים במשאביםמקפידיםאנו

אנו מקפידים שלא לבצע כל פעילות פוליטית או בעלת סממנים פוליטיים במסגרת העבודה או תוך כדי  

.שימוש במשאבי הקבוצה או נכסיה

ושייכותכבוד•

פועליםבד בבד אנו; יחסי הגומלין שלנו עם מחזיקי הענייןמושתתיםשעליוהבסיסהואכבוד
.עמנולעובדיםשייכותתחושתלהעניק

בהתאםופועליםאישית-וביןתרבותית-ביןלשונותסובלנותמגלים, אחריםשלבכבודםמקפידיםאנו

תקשורתויוצריםעמנוהעובדיםלכל' העינייםבגובה'ונעים, אישייחסמגליםאנו. המקוםלמנהגי

אוירהעלאנו שומרים. גופניתאומילוליתאלימותשלגילוימכלנמנעיםאנו. ובהירהפתוחה, מכבדת
.לחץבמצביגםוחבריתנעימה, שקטה

אישיבפיתוחמשקיעים, להתקדםשווההזדמנותהעובדיםלכלנותנים, רבגוניתלהעסקהפועליםאנו

.החברהמתוךעובדיםקידוםמעודדים ועובדיםשלומקצועי

העובדים. יחידהגאוותליצירתופועליםושייכותמשפחתיותתחושתהעובדיםכללעבוריוצריםאנו

הרווחהלתחושתודואגיםאותםמטפחים, יציבהעבודהסביבתלהםמספקיםואנולנוחשוביםעמנו

לעשייההמביאיםרחבהמבטונקודתפעולהחופשלהםמאפשרים, בעובדיםאמוןנותניםאנו. שלהם
.  יכולותיהםומיצוילביטויולאפשרותמשמעותבעלת

כימוודאיםאנו. לכולנוהמשותפתלמטרהומכווניםמידעמעבירים, בינינופעולהבשיתוףפועליםאנו

.מלאפעולהשיתוףמתוךהרמוני ובאופןתתבצעויחידותעובדיםביןממשקהדורשתפעילותכל
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תופעה של הטרדה בכלל והטרדה מינית בפרט הינן  . מדיניות הקבוצה אוסרת הטרדה מכל צורה שהיא

חברת אלרוב פועלת ותפעל במלוא החומרה בכל חשד להטרדה כאמור על ידי  . תופעות שאינן נסבלות

.עובדים או כנגדם

,  גזע, גיל, בין אם על בסיס מין, קבוצת אלרוב מגנה באופן חד משמעי וללא תנאי כל גילוי של אפליה

.העדפות מיניות או מגבלות פיסיות, סטטוס משפחתי, שיוך דתי, מוצא

בכל מקרה בו אתם חושדים בהטרדה או אפליה על רקע מיני או אחר פנו מיד וללא היסוס למנהל  

בכל מקרה של קשר  . משאבי אנוש או לממונה על מניעת הטרדה מינית ביחידה בה אתם עובדים

דווחו על כך למנהל משאבי אנוש או  , בין במישרין ובין בעקיפין, רומנטי בין מנהל ולבין המדווח לו
.לממונה על מניעת הטרדה מינית בחברה בה אתם עובדים

יוקרהחוויתהמעניקשרות•

( (life styleתוך יצירה של חווית , ביותריוקרתיהשרותאת השלנו ללקוחותלהעניקבוחריםאנו

.ייחודית

שלומותשלחוויהנוולאורחיינוללקוחותלתתושואפים(life style)החיים סגנון בתחוםמוביליםאנו

(wellbeing)אישיגווןבעלשירותללקוחותינוומעניקיםת וייחודיתיוקרתיהחווייוצריםאנו. ושלמות

.  אלינוחוזריםלראותםושואפיםהלקוחותשלרצונםביעותשלדואגיםאנו.דופןברמה יוצאת 

המיטבייםובאיכותבמהירותשירותומקבלנותןמאיתנואחדכל, זוהחוויללקוחותינולהעניקמנתעל 

בקשותיהםכיומביניםעמיתינואתמכבדיםאנו. ואיכותוהביצועמועדלגבישנתנוהבטחותובהתאם ל
.  שלההעניןומחזיקיהחברה לקידוםנועדו

וסביבתיתאנושיתהרמוניה•

במיזמיםואסתטיקההרמוניהוביצירתבעבודתנואנשיםוביןעםהרמוניהביצירתמשקיעיםאנו
.והקהילההמיזםוביןוהסביבההמיזםבין, וחדשישןבין, שלנו

הקיימותוהקהילההסביבהבין, בחדשנותהצורךלביןמורשתשימורביןהרמוניהליצירתמחוייביםאנו
.המקומיבנוףהמשתלבים, חדשיםמיזמיםלבין

ארכיטקטורה, מיקוםבחירתתוך, שלנוהעשייהתחומיבכלומוקפדתגבוההאסתטיקהרמתיוצריםאנו

.למקוםמוסףערךיצירתעםיחדבסביבהוהשתלבותרגישותהמשלבים, ייחודייםועיצוב

ומתקנימיזמיאתהסובבתהקהילהעםקשריוצריםאנו. פועליםאנושבתוכהלקהילהמחויביםאנו
.אנשיהוהקהילהלקידוםתורמים והחברה
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קבוצת אלרוב פועלת לממש את  . אנו רואים קשר בלתי נפרד בין העולם העסקי לבין הסביבה והחברה

ובפרט באיזון בין אינטרסים והשפעות  , תוך הטמעת עקרונות הקיימות בכל תחומי פעילויותיה, חזונה

.סביבתיים וחברתיים, כלכליים

חברתיים  , כל עובד ומנהל בקבוצת אלרוב יגלה בכל תחומי פעילותו התחשבות בשיקולים כלכליים

.כדי לתרום ליצירת סביבת חיים בת קיימא ומתקדמת, וסביבתיים

,  במסגרתה החלטות מתקבלות על בסיס איזון בין שיקולים כלכליים, באלרוב היא גישת ניהול" קיימות"

.סביבתיים וחברתיים

אנו מאמצים תהליכים יעילים ומערכות  . שואפים לקיימות ולשמירה על הסביבה למען הדורות הבאיםאנו

על לשמורקפידיםמ, חוסכות אנרגיה על מנת לשמור על משאבי הטבע ולמזער את הפגיעה בסביבה
.כשניתןוממחזריםבמשאבים חוסכים, ניקיון הסביבה

המחויבות שלנו•

מנחים  אותנו  , נהלי החברה וכללי ההתנהגות הכלולים בקוד האתי של קבוצת אלרוב, הוראות הדין

בסביבה המורכבת בה אנו פועלים  , לעתים, עם זאת. להתנהגות אתית נאותה כלפי הסובבים אותנו

דילמות אלו דורשות מאתנו לקבל החלטה כיצד לנהוג במצבים שבהם  . עלולות להתעורר דילמות אתיות
.או סתירה בין התנהגויות כלפי מחזיקי העניין השונים,יש סתירה בין ערכים

:הבאותהשאלותאתלשאולמומלץ, הספקאצלנוומתעוררכזודילמהישכאשר

?והקוד האתיהקבוצהערכיעםאחדבקנהעולהפעולתיהאם

?האם הפעולה היא בהתאם לחוק
?האם הפעולה תואמת את גישת הקיימות

?הקבוצהתדמיתאתתואמתפעולתיהאם

?דומהבאופןכלפיפעלולומרוצההייתיהאם-האחרהאדםבנעליהייתילו

?הזוהפעולהבדרךשאנקוטאחרינקיבמצפוןבלילהאשןהאם

?ברביםתתפרסםפעולתיאםבנוחאחושהאם

,  שאלהבכלפנואנא. היועצת המשפטית של הקבוצהעםבנושאלהתייעץמומלץ, ספקומתעוררהיה

.דבריםלהבהירצורךאודילמה

legal@ALROV.CO.IL: אימייל
03-7147777: טלפון

יפעלווהממוניםההנהלה. שלנוהערכיםומימושהאתיהקודלהנחלתיפעלוומנהליההקבוצההנהלת

לאומתחייבתאתיותדילמותעםכנהוהתמודדותשיחהמעודדת, ארגוניתותרבותאתי אקליםלבניית
.אתיותדילמותשמעלהבעובדלפגוע
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