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The H&M way

 H&M .מבוססת על יסודות איתנים
הקונספט העסקי שלנו, 
“אופנה ואיכות במחיר 

הטוב ביותר”, הוא נהיר וברור, בדומה לערכים שלנו, 
המבוססים על כבוד בסיסי לכל אדם ועל אמונה חזקה 

באנשים שלנו. עם ערכים נוספים חשובים נמנים עבודת 
צוות, פשטות, רוח יזמית, מודעות להוצאות, ישירות 

ופתיחות וכך גם השאיפה לשיפור מתמיד. ערכים אלו 
מייצגים את “הרוח של H&M” ואלו הם אותם הערכים 

שעליהם התבסס סבא שלי, ארלינג פרסון, כשהוא 
הקים את H&M בשנת 1947.

כיום אנו חברה גלובלית, עם מאות אלפי עובדים 
ב-H&M המשרתים מיליוני לקוחות. אנו מגיעים 
מרקעים ומלאומים שונים, אך מי שלא נהיה, אנו 
מאוחדים תחת הרוח של H&M והרצון להעניק 

ללקוחות שלנו את ההצעה האופנתית הטובה ביותר 
 שניתן להציע – השילוב הטוב ביותר של אופנה, 

איכות ומחיר.

יש לנו נוכחות בשווקים רבים ברחבי העולם, ואנו 
מתרחבים במהירות ומגייסים עובדים חדשים מדי יום. 

 בתקופה זו של התרחבות חזקה, ההצלחה שלנו 
תלויה באנשים שלנו יותר מאי פעם. שופטים אותנו על 

אופן הפעולה שלנו ועל היחס שלנו זה לזה, ללקוחות 
שלנו, לספקים שלנו ולבעליי עניין אחרים, שכן אנו 

 עושים עסקים ובאים במגע עם העולם שסביבנו 
מדי יום.

 ,H&M-בהקשר זה, מה שלא יהיה התפקיד שלנו ב
חשוב ביותר שנחיה תמיד בהתאם לערכים ולהנחיות 
 H&M שלנו, ושכולנו נהווה מודל טוב לחיקוי מטעם
 the H&M בכל דבר שנעשה. כשאנו עושים עסקים

way, אנו פועלים באתיות, ביושר ובאחריות. אנו 
מעודדים בעקביות את הספקים ושאר השותפים 

העסקיים שלנו לנהוג באופן דומה. אנו ב-H&M כבר 
יודעים בעל פה את מה שכתוב במסמך הזה, אך 

כיוון שכולנו שגרירים של H&M, ברצוני להדגיש את 
חשיבות הערכים וההנחיות שלנו, כיוון שהם תמיד 
נקודת ההתחלה של דרכי הפעולה שלנו. לחיות על 

פיהם מדי יום הוא חלק בסיסי בעסקים שלנו ובהצלחה 
שלנו בטווח הארוך.

קארל-יוהן פרסון

H&M Hennes & Mauritz AB  מנכ”ל

.& Other Stories-ו  H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday כגון ,H&M כולל את כל המותגים שבקבוצת H&M מסמך זה של

– לחיות על פי הערכים שלנו
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מה אנו עושים
 אנו מנחילים את הקונספט העסקי שלנו – 

 אופנה ואיכות במחיר הטוב ביותר – לכולם, 
ואנו עושים זאת באופן מתחשב יותר בסביבה – 

היום, מחר ובעתיד.

מי אנחנו
 אנו חברת אופנה יצירתית ואחראית המונעת על ידי ערכים ומתמקדת בצרכן. 

בעינינו, אופנה, כיף ופעילות הם אלמנטים חיוניים. המונח: The H&M way מגדיר 
.H&M אותנו: את התרבות, הערכים וההנחיות שלנו, המשקפים את הלב והנשמה של

 The H&M way מגדיר את מי שאנחנו, את מה שאנו עושים ואיך שאנו עושים זאת. 
הדרך הזאת היא כמו מסגרת שדרכה אנו יכולים לנהל את הביצועים שלנו, לשתף 

פעולה ולעודד כישרונות צעירים אשר צומחים ומתפתחים.
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H&M הסיפור של
- אהבה אינסופית לאופנה

מאז שהמייסד שלנו ארלינג פרסון פתח את חנות Hennes הראשונה בשנת 1947, 
הבסיס של H&M היה ועודנו לספק ללקוחותינו אופנה ואיכות במחיר הטוב ביותר.

 1947
הסיפור של H&M מתחיל כשארלינג פרסון פתח את 

החנות הראשונה של Hennes בווסטרוס, שוודיה, 
שמכרה בגדי נשים.

שנות ה-60
החנות הראשונה מחוץ לשוודיה נפתחת בנורבגיה. 
בשנת 1968 השם משתנה להנס אנד מוריץ, לאחר 

שארלינג פרסון רוכש את חנות ציוד הציד מוריץ 
וידפורס ויחד עמה גם מלאי בגדי גברים. זהו תחילתה 

של מכירת בגדי הגברים והילדים.

שנות ה-70
 H&M נרשמת בבורסת שטוקהולם. החנות הראשונה 

שמחוץ לסקנדינביה נפתחת בלונדון.

שנות ה-80–שנות ה-90
ההתרחבות הגלובלית תופסת תאוצה עם שווקים 

חדשים כגון גרמניה, הולנד, בלגיה, אוסטריה, 
לוקסמבורג, פינלנד וצרפת.

שנות ה-2000
החנויות הראשונות בארה”ב ובספרד נפתחות בשנת 

2000. בשנים שלאחר מכן H&M פותחת חנויות 
בשווקים אירופיים נוספים ובאסיה.

2004
נעשה שיתוף הפעולה הראשון עם מעצב על חיצוני 
- קארל לגרפלד, שלאחריו יגיעו עוד שיתופי פעולה 

רבים. החנות ה-1000 נפתחת בצרפת, בבולון-סור-מר 
שבאזור ליל.

2006
.H&M הרחבה משמעותית של המכירות האונליין של

2007-2008
.H&M מותגים חדשים מצטרפים לקבוצת 

H&M Conscious Foundation נוסדת בשנת 2007 
כקרן עולמית ללא מטרות רווח. COS מושקת כמותג 

חדש בשנת 2007. בשנת H&M 2008 רוכשת את 
חברת האופנה Fabric Scandinavien AB, ועמה את 

.Cheap Monday-ו Weekday, Monki המותגים

2010
השקה של קולקציית Conscious הראשונה, העשויה 

מחומרים מתחשבים יותר בסביבה.
החנות ה-2000 נפתחת באוסקה, יפן.

2013
השקה של המותג החדש Other Stories & ושל 

החנות המקוונת של H&M בארה”ב. החנות ה-3000 
נפתחת בצ’נגדו, סין.

העתיד
המסע המרגש שלנו נמשך. H&M מתפתחת עם שווקים 

חדשים, קונספטים חדשים, המצאות חדשות ואהבה 
אינסופית לאופנה.
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H&M הערכים שלנו – הרוח של
הערכים שלנו נמצאים בליבה של the H&M way. ערכים אלו מנחים את הפעולות שלנו בעבודה 

 .”H&M היומיומית, יחד עם המדיניות וההנחיות שלנו. הערכים שלנו נקראים “הרוח של

אנו מאמינים באנשים

אנו צוות אחד

שיפור מתמיד

ישירות ופתיחות

רוח יזמית

שמירה על פשטות

מודעות להוצאות

 ...הקיימות מהווה חלק טבעי 
מכל מה שאנחנו עושים.

 ערכים אלה מבטיחים כי מקום העבודה יהיה מקום עם מסלולים קצרים להחלטה, מקום שבו כולם משתפים פעולה בקצב מהיר ושבו כולם יכולים לסמוך על הידע והיכולות זה של זה. 

,”H&M בפני עצמם הערכים האלה אולי ברורים מאליהם, אבל ביחד הם יוצרים תרבות שלדעתנו היא ייחודית ושונה מזו השוררת בחברות אחרות. צריך לראות בערכים שלנו, “הרוח של 

גורם תומך המחזק אותנו ומשמש אותנו בעבודה היומיומית.
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כיצד אנחנו משתפים פעולה
אנו מאמינים שהערכים המשותפים שלנו יוצרים אנרגיה ומחויבות. על ידי יצירת סביבת עבודה 
מהנה, יצירתית ודינמית שעבודת הצוות היא חלק חיוני בה, כולנו צומחים ביחד. כל מי שעובד 

ב-H&M הוא שגריר של החברה שלנו – כל מה שאנו אומרים, בפנים ובחוץ, חשוב ומשפיע.

מקום עבודה משתף
האנשים שלנו הם ההצלחה שלנו. אנו מחויבים לשמירה 

על מקום עבודה משתף, שבו מכירים בזכויות אדם 
ושבו אנו מתייחסים זה לזה ביושרה, בכבוד ובענווה. 

אנו מקדמים גיוון ושיוויון ולא סובלניים לאפליה 
והטרדות מכל סוג שהוא. H&M מחויבת לשמירה על 
חוקי העבודה והתעסוקה המתאימים בכל מקום שבו 

אנו פועלים.

 אנו עובדים בצוותים ומנהיגים 
באמצעות דוגמה אישית

עבודת צוות היא חיונית ב-H&M והיא חלק טבעי 
מהתרבות שלנו. הערכים שלנו תמיד מניעים אותנו 

ואנו מנהיגים באמצעות דוגמה אישית. המנהיגים שלנו 
צריכים לשמש דוגמה תמיד, בכל מה שהם עושים. 
המנהיגות ב-H&M היא עניין של השראה, האצלת 

סמכויות, משוב ומוטיבציה.

אתם צומחים, אנחנו צומחים
כשיש סביבת עבודה מהנה, יצירתית ודינמית, כולנו 

צומחים ביחד. באמצעות גיוס העובדים הפנימי וסבבי 
העבודה מגיעות הזדמנויות נהדרות. כל אחד הוא 

.H&M-כישרון וכל אחד משפיע ב

בריאות ובטיחות בעבודה
אנו רוצים לשמור על סביבות עבודה נעימות 

ומתחשבות בסביבה בכל תחומי הפעילות שלנו. 
במסגרת זאת אנו מוודאים שלכם, כעובדים, יש סביבת 

עבודה בטוחה. H&M נוקטת באמצעי מנע רבים כדי 
להבטיח את בטיחות העובדים ובריאותם בטווח הארוך. 
אנו מעודדים את העובדים שלנו לדווח למנהלים שלהם 

על תאונות ועל תנאי עבודה שאינם בטיחותיים.
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נצלו את מדיניות “הדלת הפתוחה” שלנו
 H&M יוצרת מקומות עבודה שמעריכים ומכבדים בהם 

תקשורת פתוחה וכנה בין כל העובדים. אחד מערכי 
הליבה שלנו הוא “פתיחות וישירות”. מדיניות הדלת 
הפתוחה שלנו מעניקה לכל העובדים את ההזדמנות 

לדון בפתיחות בכל סוגיה הקשורה לעבודה ישירות עם 
המנהלים שלהם.

יחסי עבודה
אנו מאמינים שחשוב להיות עובד טוב בכל המובנים 

ובעבודה בשותפות הוגנת. אנו מכבדים את זכויות 
העובדים שלנו ומקפידים על תנאי העסקה נאותים, 

בהתאם לחוקים ולתקנות.

אנו שואפים לקיימות בכל מעשינו
קיימות הגיונית מבחינה עסקית והיא חלק אינטגרלי 

בכל דבר שאנו עושים. זוהי האחריות המשותפת 
לכל מי שעובד ב-H&M, שבה למאמצים של כל אחד 

מאיתנו יש השפעה.

אנו שומרים על אתיקה ואין לנו שום סובלנות 
לשחיתות מכל סוג שהוא

 אנו מקפידים על האתיקה ויש לנו אפס סובלנות 
 לשוחד ושחיתות מכל הסוגים. אנו מבהירים זאת

בקוד האתי שלנו.

 אנו מכבדים פרטיות, כולל שמירה 
על מידע סודי ועל נכסי החברה

מידע אודות H&M הוא נכס חשוב ומהווה יתרון 
תחרותי. על כן, חשוב ביותר שנשמור על כל מידע סודי 

על החברה. מידע כזה כולל הכול, מחוזים ועד מידע 
על תמחור, מהתרחבות ועד תוכניות שיווק, ממידע 

פיננסי ועד מידע אישי. המשמעות היא שמירה על נתוני 
העובדים והלקוחות ולכבד את הפרטיות של כולם.

עבודת צוות היא הכרחית 
ב-H&M והיא חלק טבעי 

מהתרבות שלנו 
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 כיצד אנחנו מנהלים
 קשרי חוץ

*H&M ההנחיות העסקיות של –
אנו באים במגע עם העולם הסובב אותנו מדי יום ובמצבים שונים. 

משמעות העבודה ב-H&M היא שכולנו מייצגים את המותג מדי יום, 
ואנו עושים זאת על ידי יישום הערכים וההנחיות שלנו. כשאנו מגשימים 

את the H&M way עם הלקוחות, הספקים, השותפים העסקיים 
ושאר בעלי העניין שלנו, אנו מבטיחים שהתקשורת עם בעלי העניין 

הרלוונטיים מתאפיינת בפתיחות, אובייקטיביות, נגישות ורגישות.

עם הפנים ללקוחותינו

 אנו מחויבים לספק תמיד אופנה ואיכות 
במחיר הטוב ביותר ללקוחותינו

הלקוח שלנו תמיד נמצא במרכז, החל בתהליך 
העיצוב ועד לחוויית הקנייה. הבנת צרכי הלקוחות 
שלנו ומילוי צרכים אלו נמצאים בליבה של כל מה 

שאנו עושים. אנו מציעים אופנה המיועדת לכולם עם 
תשומת לב גבוהה לפרטים. אנו רוצים שהלקוחות 

שלנו ירגישו בטוחים שהם מקבלים את העסקה 
.H&M-הטובה ביותר כשהם קונים ב

הלקוח הוא חבר שלנו
בכל פעם שאנו באים במגע עם לקוח, בין אם 
בחנויות שלנו או אונליין, אנו ממלאים תפקיד 

חשוב בחוויית H&M שלהם. טבעי שנהיה תמיד 
ידידותיים ומנומסים ללקוחות שלנו. אם לקוח 

מבקש מאיתנו כל עזרה שהיא, לא משנה מה אנו 
עושים, תמיד ננסה לתת את השירות הטוב ביותר.

 אנו מספקים אופנה מתחשבת יותר בסביבה 
שחלק מרכזי ממנה הוא הבטחת האיכות

אנו שואפים לספק מוצרים המעוצבים, מיוצרים 
ומשונעים בכבוד לזכויות האדם ועם ההשפעה 

השלילית הקטנה ביותר שניתן על הסביבה. המוצרים 
שלנו צריכים להיות עמידים, ידידותיים למשתמש, 

עשויים היטב, גזורים היטב, בטיחותיים ונטולי 
כימיקלים מזיקים. ללקוחות שלנו יש ידע רב והם 

דורשים שהמוצרים שלנו יהיו בעלי העיצוב והאיכות 
הטובים ביותר וכן שייוצרו תוך כדי מודעות גוברת 

לקיימות, החל בחומרי הגלם ועד לטביעת הפחמן של 
שינוע המוצרים לחנויות. אנו שואפים תמיד להיות 

בחזית תחום הקיימות. קיימות היא חלק חשוב בהצעה 
ללקוחות שלנו.

שיתוף מסר המודעות הסביבתית שלנו
אנו מאמינים שחשוב להגביר את התקשורת עם 

הלקוחות שלנו בנוגע לפעולות למען הסביבה שבהן 
אנו נוקטים. הקיימות היא חלק טבעי מכל מה שאנו 

עושים, וכולנו ממלאים תפקיד בהעברת מסר הקיימות 
שלנו ללקוחות שלנו.

השיווק שלנו הוא הזמנה לחנויות שלנו
אנו נעזרים בתמהיל של מדיות חיצוניות, המשתנה כל 

הזמן, כדי להגיע ללקוחות שלנו. האלמנט החשוב ביותר 
מביניהם הוא החנויות שלנו, במיוחד חלונות הראווה, 

והחנויות המקוונות שלנו. לשיווק של H&M יש השפעה 
משמעותית, וחשוב שניצור תדמית חיובית ושהדוגמניות 

ישקפו את האופנה שלנו היטב ובאופן בריא. תמונות 
הפרסום של H&M לא נועדו לשקף אידיאל ספציפי 

כלשהו, אלא מגוון של סגנונות, אמירות ורקעים אתניים. 
הקמפיינים נועדו להיות ברורים ופשוטים, ומטרתם 

 .H&M-היא ליידע את הלקוחות שלנו במה שחדש ב
כל השיווק שלנו הוא חלק מחוויית החנות, שנועדה 
להנחות את הלקוחות ולספק להם השראה במציאת 

מוצרי האופנה המתאימים, הן בחנויות שלנו והן אונליין. 
פעילויות השיווק של H&M תואמות את הנחיות 

.**ICC הפרסום של

* ההנחיות ניתנות ליישום בכל מותגי הקבוצה, אך ייתכן שיש להתאימן לחוקים ולתקנות המקומיים/הארציים. **International Chamber of Commerce, לשכת המסחר הבינלאומית.
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 אין לנו שום סובלנות לשחיתות
ואנו תמיד פועלים ביושרה

כנות, יושרה, משחק הוגן ושקיפות הם חלק חיוני 
מהאופן שבו אנו פועלים מול כל הספקים, בעלי 

העניין והשותפים שלנו. אין לנו שום סובלנות 
לשחיתות מכל סוג שהוא, ועל העובדים והספקים/
שותפים עסקיים שלנו להתחייב לקוד האתי שלנו, 
שהנו קוד חזק נגד שחיתות. אנו נחושים לוודא את 
העמידה ביעדי הקוד האתי שלנו בכל הפעילויות 

העסקיות והעסקאות של H&M בכל המדינות שבהן 
אנו והספקים/השותפים העסקיים שלנו פועלים. 

H&M מיידעת, מנחה ומכשירה עובדים וכן ספקים/
 שותפים עסקיים כדי להבטיח את הציות שלהם 

לקוד האתי.

יש לנו מדיניות “בלי מתנות” נוקשה
אנו לא מקבלים שום יתרון מכל סוג שהוא, הכולל 

מתנות בכל גודל ושווי. על כן המדיניות שלנו ברורה, 
קלה לציות ולא משאירה שום מקום לשיפוט אישי.

אנו תמיד מצייתים לחוק
אנו מצייתים לכל הדרישות החוקיות המתאימות 

 ולמוסכמות הבינלאומיות הרלוונטיות ודואגים 
להבטיח כי כל הפעולות שלנו הן אתיות  ומתחשבות 

יותר בסביבה. 

עלינו להימנע מניגודי עניינים
ניגוד עניינים עלול להיווצר כאשר האינטרסים האישיים 

 H&M של אדם כלשהו מתחרים עם האינטרסים של
או נוגדים אותם. על כן, על העובדים שלנו להימנע 

מכל מצב אמיתי או אפשרי המציב בסיכון את היושרה 
שלהם. חשוב מאוד שנשאף לאקלים פתוח ונפעל 

בשקיפות ושלכל חברינו לעבודה יהיה הביטחון לעורר 
את תשומת הלב של גורם רלוונטי לניגודי עניינים מכל 

סוג שהוא.

עם הפנים לספקים ולשותפים 
העסקיים האחרים שלנו

 H&M אינה מחזיקה מפעלים בבעלותה, אלא 

קונה מוצרים מספקים, בעיקר באסיה ובאירופה. 
אנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם הספקים 

שלנו כדי להבטיח שהם פועלים לפי קוד 
ההתנהגות והאתיקה של H&M ולפי מגבלות 

מחמירות בשימוש בכימיקלים.

 אנו מאמינים בשיתוף פעולה ארוך טווח 
עם הספקים שלנו

אנו מאמינים כי לקשרים עסקיים המנוהלים היטב יש 
את הפוטנציאל להפוך לבריתות אסטרטגיות מצליחות 

המבוססות על סיכונים ותגמולים משותפים. אנו 
מאמינים כי בריתות כאלה יכולות להוביל בסופו של 

דבר לביצועים עסקיים מוצלחים ובני קיימא.

ביחד אנו שואפים לקיימות

 H&M מתגאה בכך שהיא מנהלת את כל פעילותה 
העסקית באופן מתחשב יותר מבחינה כלכלית, 
חברתית וסביבתית. אנו מצפים שכל הספקים 

והשותפים העסקיים שלנו יעבדו כך, ואנו פועלים 
לקידום נושא הקיימות בקרב השותפים שלנו לכל אורך 

שרשרת האספקה.

 אנו מכבדים את זכויות האדם
בכל הפעילויות שלנו

אנו מחויבים לכבד את זכויות האדם בפעילויות שלנו, 
בשרשרת האספקה שלנו ובקהילות שבהן אנו פועלים. 

אנו שואפים להימנע מכל השפעה שלילית על זכויות 
 האדם ולהשתמש בהשפעה שלנו לקידום מילוי 

זכויות אלו.
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 עם הפנים לשאר 
בעלי העניין שלנו

  H&M מחויבת לקשרים צמודים ופתוחים עם 
בעלי העניין השונים שלנו. מחויבות זו כוללת 

העברת מידע בצורה שקופה וישירה.

דיאלוג ושיתוף פעולה עם בעלי העניין שלנו
 H&M דואגת לטפח לכל אורך השנה את הדיאלוג 

הקבוע עם קבוצות בעלי העניין שלנו, ביניהן ספקים 
והעובדים שלהם, הקהילות הסובבות אותנו, ארגונים 

לא-ממשלתיים, ארגונים בין-ממשלתיים, קובעי 
מדיניות, עמיתים בתעשייה ובעלי מניות. אנו עושים 

זאת, בין היתר, באמצעות פגישות קבוצתיות, סקרים 
ייעודיים והשתתפות פעילה במספר יוזמות של בעלי 

עניין מרובים. אנו מחפשים באופן פעיל שיתופי פעולה 
עם בעלי העניין שלנו כדי לשפר את הביצועים של 

H&M כעסק וכאזרח תאגידי.

 רווחיות גבוהה בטווח הארוך 
מאפשרת לנו לשאת באחריות שלנו

 H&M הרווחיות הגבוהה בטווח הארוך חיונית עבור
וגם עבור בעלי העניין שלנו. יכולת פירעון גבוהה 

מבטיחה לעובדים שלנו יציבות וביטחון ארוכי-טווח. 
הרווחים והיציבות הכלכלית מאפשרים לנו לשאת 

באחריות שלנו.

מידע מדויק, ניטרלי ושקוף
 H&M רשומה בבורסת שטוקהולם מאז 1974 ויש לנו 

דיאלוג פתוח עם שוק המניות והתקשורת. המידע שאנו 
מפרסמים מדויק, ניטרלי ושקוף, והוא עומד בחוקים 
ובתקנות הנדרשים. אנו מצייתים לתקנות המידע של 

נאסד”ק OMX שטוקהולם. אנו מפרסמים דו”ח קיימות 
שנתי. אנו משתמשים בהנחיות דיווח הקיימות ונספח 
מגזר ההלבשה וההנעלה של יוזמת הדיווח העולמית 

ובעקרונות של ה-UN Global Compact כבסיס 
לדוחות הקיימות שלנו.

תחרות הוגנת
 H&M מחויבת לקידום תחרות הוגנת, והעסק שלנו 

פועל באקלים שוק פתוח.

סחר במידע פנים
העובדים שיש ברשותם מידע פנים אודות H&M יפעלו 

בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים העוסקים בסחר 
במידע פנים. מידע פנים של H&M הוא מידע שאינו 
ציבורי אשר צפויה להיות לו השפעה משמעותית על 

.H&M המחיר של מניית

ציות תמידי לחוקי המס
 H&M מצייתת לחוקי המס ומדיניות המס שלנו 

תמיד משקפת את העסק שלנו. H&M משלמת מסים 
במועדים המתאימים. אנו מספקים, ללא כל עיכוב, 

כל מידע רלוונטי שרשויות המס מבקשות כדי לקבוע 
במדויק את היקף המסים שעל החברה לשלם. מודל 

ההעברות הפנימיות של H&M תואם במלואו להנחיות 
.OECD-תמחורי ההעברה של ה

פוליטיקה
 H&M אינה תורמת באופן ישיר לפוליטיקאים בודדים 

או למפלגות פוליטיות.

 – H&M CONSCIOUS FOUNDATION  
לחולל שינוי חיובי

בנוסף לעבודתה של H&M ביצירת שינוי ארוך טווח 
H&M Conscious Foundation ,בשרשרת הערך 

מתמקדת ביצירת שינוי חיובי בחיי היומיום של 
האנשים והקהילות שבהן פועלת H&M. פעולות 

אלה נעשות בשיתוף פעולה הדוק עם מגוון ארגונים, 
גלובליים ומקומיים.



מסמך זה מסתמך על מסמכי המדיניות והקודים הבאים:

הקוד האתי

מדיניות זכויות האדם

מדיניות האפליה והשוויון

מדיניות הגיוון

מדיניות ההטרדה

מדיניות הביטחון

הליך התלונות

מדיניות הסמים והאלכוהול

מדיניות ההתרעה

קוד ההתנהגות

מדיניות הקיימות

מדיניות המוצר

מדיניות הרכש

מדיניות ניהול הכספים

מדיניות המס

מדיניות התקשורת

מדיניות הפרסום

כיוון שאנו כל הזמן משפרים את מסמכי המדיניות וההנחיות שלנו ומעדכנים 

אותם, שמותיהם של חלק ממסמכים אלו עשוי להשתנות עם הזמן.

 ההנחיות ומסמכי המדיניות תקפים בכל רחבי הקבוצה, 

אך ייתכן שיש להתאימם לחוקים ולתקנות המקומיים/ארציים.


