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זה למעלה משישים שנה מהווה ManpowerGroup ארגון בעל חזון ושליחות, עם הבנה מיוחדת באשר לתפקידנו 
בחברה. אנו מסייעים ללקוחות לפעול באורח יעיל ואתי יותר, אנו מחברים אנשים לאפשרויות של עבודה משמעותית, 

ובתהליך זה אנו תורמים לבניית קהילות בנות קיימא לחיות ולעבוד בהן. הבנתנו העמוקה את שאיפותיהם של 
הלקוחות שלנו ואת הפוטנציאל הטמון בבני אדם מעניקה לנו את היכולת לנצל הזדמנויות סמויות, כך שכל אחד יכול 

להשיג יותר משהעלה על דעתו מלכתחילה. 

אנו גאים על כך שאנו מעניקים חוויה חיובית, עקבית וייחודית לכל מי שבא איתנו במגע. המעורבות והמחויבות 
של עמיתינו להעניק את חוויית ManpowerGroup בתוך החברה ומחוצה לה הן שמניעות את האנרגיה, הרווחיות 
והיציבות שלנו. הן אלה שהופכות את ManpowerGroup לייחודית ומבחינות אותנו מן המתחרים, מן התעשייה, 
ומכל החברות ברחבי העולם. סימן ההיכר של חוויית ManpowerGroup היה תמיד אמון, והמחויבות היומיומית 
שלנו להראות התנהגות עסקית אתית הוכחה כיתרון תחרותי בקבלת החלטות של לקוחות, מועמדים, ספקים, 

עובדים וממשלות. 

אנו ב-ManpowerGroup מאמינים כל עבודה מכבדת את בעליה וכי הענקת הכבוד 
הטמון בעבודה מחזקת את החברה ברמה היסודית ביותר. לכן אנו גאים כל כך על 

העבודה שאנו עושים בחיבור אנשים לאפשרויות.

נוסף על עבודתנו עם כ-500,000 לקוחות ולמעלה מארבעה מיליון עמיתים עסקיים בכל שנה, אנו יוזמים באופן 
אקטיבי פעולות ברחבי העולם במיוחד על מנת לעזור לאנשים שאפשרויות התעסוקה שלהם מוגבלות. התרבות 

שלנו והדנ״א של החברה שלנו מכוונים להיטיב ולהיות טובים. להצליח עבור בעלי המניות שלנו ולהיות אחראים כלפי 
כל בעלי העניין שלנו. 

ManpowerGroup היא סיפור הצלחה, שכן ממשרד אחד בעיר התחתית של מילווקי, וויסקונסין, בשנת 1948, 

צמחנו לכ-4,000 נקודות ב-82 מדינות ושטחים ברחבי העולם. ככל שהתרחבנו בנינו לעצמנו מוניטין בקרב 
מיליוני האנשים שנגענו בחייהם כחברה המציעה פתרונות ושירותים חדשניים בתחום כוח העבודה, ואשר מחויבת 

לסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל מעשיה. 

המותג והמוניטין שלנו נבנים כבר למעלה מ-60 שנה – כולנו אחראים לקידומם ולשמירה עליהם. ככנציגים של 
ManpowerGroup, אתם וכל אחד מ-30,000 עמיתיכם ברחבי העולם נושאים באחריות להיות שגרירים של המותג 

שלנו, על ידי שמירה על קוד האתיקה וההתנהגות העסקית של ManpowerGroup; שמירה שהיא יותר מציות 
גרידא. הקוד חל על כל אחד ואחת ב-ManpowerGroup, בלי קשר לתפקיד או מעמד, על מנת להבטיח שמירה על 

הסטנדרטים הגבוהים ביותר האפשריים של איכות ופרקטיקות עסקיות אתיות, ועל מנת שכל אחד מאיתנו ידע כי 

ניתן לצפות מאיתנו להתנהגות הטובה ביותר בכל מעשינו – בתוך החברה ומחוצה לה. תקוותי היא כי כל המנהיגים 
בחברה שלנו יסייעו לעמיתינו להוות שגרירים של המותג על ידי הטמעת הקוד בתוך הארגון. 

לפיכך, עיצבנו מספר דרכים לדווח על פעילות אשר הנכם מאמינים כי עלולה להוות הפרה של הקוד. דרכים אלה 
מפורטות ב         . היו סמוכים ובטוחים כי החברה שלנו אינה סובלת התנכלות לאיש המדווח על פעילות כזו. 

התרבות הארגונית שלנו היא ייחודית. אנו יוצרים את התרבות מחדש בכל יום, לא 
רק באמצעות מה שאנו עושים ואומרים, אלא – חשוב יותר – באמצעות האופן בו אנו 

אומרים ועושים זאת. רמת המחויבות להתנהגות האישית שלנו היא שעוזרת ליצור את 
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מיד תגלו שהקוד החדש הוא מדריך מעשי וידידותי למשתמש שנועד להבטיח כי אנו מגשימים את ערכי הליבה שלנו 
באמצעות מעשינו. הקוד משמש כמצפן מוסרי המעניק הדרכה כיצד לנהוג באורח אתי. אתם תבחינו כי סיפקנו 

תרחישים לדוגמה שינחו אתכם כיצד יש לנהוג כאשר אתם נתקלים בסיטואציה נפוצה. תרחישים אלה נלקחו ברובם 
מההכשרה השנתית שלנו בנושא קוד האתיקה וההתנהלות. אנא הקדישו את הזמן לקרוא את הקוד בעיון כדי להבינו 

היטב ולהבטיח התנהגות ברוח הקוד. 

בכל יום אני חש גאווה רבה על שזכיתי להנהיג את הארגון המצליח שלנו, שבו האנשים חשים מחויבות עמוקה 
לחתירה בלתי פוסקת לעבר מטרות הארגון, והם עושים זאת באופן היוצר סביבת עבודה נהדרת לעובדים, וחוויה 

נפלאה לכל מי שבא איתנו במגע. אני סומך על כולכם שתמלאו את תפקידכם באופן שיתרום לקידום המותג שלנו 
וישמור עליו, בזכות עבודה ברמת היושרה הגבוהה ביותר. עליכם להיות גאים שהנכם עובדים עבור חברה בעלת 

שליחות כה נאצלת ותרבות ארגונית המושרשת כה עמוק. תודה לכם על מה שאתם עושים בכדי להמשיך ולנקוט 
 .ManpowerGroup התנהגות עסקית אחראית וליצור את חוויית

Jeff Joerres

Chairman und CEO, ManpowerGroup

לכל עמיתי 
ManpowerGroup בעולם
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 ההיסטוריה שלנו
למעלה מ-60 שנה בונה ManpowerGroup תרבות תאגידית של אמון, יושרה ואחריותיות )accountability(. ציר זמן 

 מפורט ותיאור של אבני הדרך הרבות בהיסטוריה של חברתנו מאז 1948 ועד היום ניתן למצוא בכתובת:
 .http://www.manpowergroup.com/about/history.cfm

 הערכים שלנו
אנשים

אכפת לנו מאנשים ומהתפקיד שהעבודה ממלאת בחייהם. אנו מכבדים בני אדם כאינדיבידואלים, בוטחים בהם, תומכים 
בהם, מאפשרים להם להגשים את יעדיהם בעבודה ובחיים. 

אנו עוזרים לאנשים לפתח את הקריירה שלהם, באמצעות תכנון, עבודה, אימון והכשרה. 

אנו מכירים בתרומה של כל אחד ואחת להצלחה שלנו – הצוות שלנו, הלקוחות שלנו והמועמדים שלנו. אנו מעודדים 
הישגים וגומלים עליהם. 

ידע
אנו חולקים את הידע, המומחיות והמשאבים שלנו, כך שכולם יבינו מה חשוב כעת ומה הדבר הבא שיקרה בעולם העבודה 

– וידעו איך להגיב בצורה הטובה ביותר. 

אנו מאזינים באופן אקטיבי ופועלים לפי המידע שניתן לשפר את היחסים שלנו, הפתרונות והשירותים שלנו. 

על בסיס הבנתנו את עולם העבודה, אנו חותרים באופן פעיל לפיתוח ולאימוץ הפרקטיקות הטובות ביותר ברחבי העולם. 

חדשנות
אנו מובילים בעולם העבודה. אנו מעזים לחדש, לפרוץ דרך ולהתפתח. 

לעולם איננו מקבלים את הסטטוס-קוו. אנו מאתגרים את הנורמות ללא הרף, על מנת למצוא דרכים חדשות וטובות יותר 
לעשות דברים.

אנו משגשגים בזכות הרוח התאגידית שלנו ובזכות מהירות התגובה; אנו לוקחים סיכונים, יודעים כי לא תמיד נצליח, אך 
לעולם איננו חושפים את לקוחותינו לסיכון. 

>>

>>

 ההיסטוריה שלנו, הערכים שלנו,
המאפיינים שלנו היכן אנו עומדים
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המעלות שלנו >>

הסתכלות קדימה
ודעים מה עתיד לבוא אנו י

מומחיות
אנו מוכרים כמקור 
לתובנות, לדיעות 

ולפרקטיקות הטובות 
ביותר הכלה

אנחנו כאן 
בשביל כל אחד, 

בכל הרמות

חשיבה רעננה
ננות  אנו מציעים התבו

שונה על הדברים כוח משיכה
נים במה  י י אנשים מתענ

שאנו אומרים ועושים

אמינות
נו  סומכים עלי

שנעשה את הדבר 
הנכון

היכן אנחנו עומדים >>
ManpowerGroup מייצגת

את הכבוד שבעבודה, הזדמנויות תעסוקה לכולם, 
פרקטיקות עסקיות אתיות ויעילות, סביבה בת 

קיימא וקהילות מקומיות מצליחות. אנו מספקים 
הזדמנויות לעבודה ומסייעים ללקוחותינו להצליח. 

במקרים המתאימים, אנו ממנפים את יכולות הליבה 
שלנו בשותפות עם ממשלות, עסקים ו/או ארגונים לא 
ממשלתיים כדי להתמקד ביוזמות מיוחדות המסייעות 

לספק עבודה והכשרה מקצועית לקבוצות הבאות: 

מובטלים זה זמן רב או שאינם מועסקים בהתאם   .1
לכישוריהם

אנשים עם מוגבלויות  .2

אנשים שזכויותיהם נשללו )קבוצות מיעוט, מהגרים(  .3

קורבנות אסון )צונאמי, הוריקן(  .4

קורבנות ניצול )סחר בבני אדם וכד׳(  .5

פליטים  .6

צעירים  .7

ManpowerGroup דוחה 
פרקטיקות המנצלות אנשים וחוסמות את האפשרות 

שלהם ליהנות מהכבוד שבעבודה, בייחוד בקרב 
האוכלוסיות הפגיעות ביותר בחברה. אנו מנסים 

לצמצם את הניצול, תוך התמקדות ביצירת מודעות 
והתנגדות לפרקטיקות הבאות, ועד אז מנסים כמיטב 
יכולתנו לספק גשר לתעסוקה עבור אנשים שנפגעו: 

ניצול של אנשים מעוטי יכולת  •

סחר בבני אדם   •

עבודת כפייה  •

עבודת ילדים  •

שכר לא חוקי לאנשים הזקוקים להגנה מיוחדת   •

תנאי עבודה לא בטיחותיים  •
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מי מן העובדים הבאים פועל בהתאם 

?ManpowerGroup לערכי

יש לסמן את כל התשובות הנכונות. לאחר שסימנת, הקלק ״סיום״ לתשובה. 

סאמארה מזהה מיומנות חשובה אצל עובדת חדשה ומציעה לה להתנדב 
לאחת מועדות החברה על מנת לנצל ולשפר את כישוריה.

סלווטורה מציג רעיון של אחד מעובדיו כרעיון שלו עצמו במהלך ישיבת 
מנהלים.

לינט שומעת מלקוח ביקורת על ManpowerGroup ומביאה זאת לידיעת 
ההנהלה. 

יוקו נוצרת בליבה את הרעיון החדש שלה לארגון מידע חשוב של 
ManpowerGroup, משום שאינה בטוחה שהוא יעבוד.

1 תרחיש מס׳



הקדמה לקוד האתיקה 
וההתנהגות העסקית 

שלנו

מטרה  
הקוד חל על כולנו  

האחריות שלנו  

עמודים 11-10

בהיסטוריה בת 62 השנים שלנו, היו 
ל-ManpowerGroup רק שלושה מנכ״לים: אלמר 

וינטר )1976-1948(, מיטשל פרומשטיין )1976-
1999(; וג׳ף ג׳ורס )1999-היום(. המשכיות נדירה 
זו סייעה לטפח תרבות ייחודית העומדת בבסיס 

הצלחתנו. 

אנו ב-ManpowerGroup מאמינים כי ההצלחה 
שאנו זוכים לה בעסקינו מבוססת על המידה בה 

אנו מעניקים שירות טוב לאחרים, ועל האופן בו הם 
חווים את החברה שלנו באינטראקציות העסקיות 

היומיומיות. אנו גאים במספר הגדול של אנשים שעל 
חייהם השפענו לטובה. היכולת שלנו לאזן רווחיות 

ויציבות מאפשרת לנו לעזור לכלכלות מקומיות 
לצמוח. אנו מסייעים ללקוחות להצליח ומחברים 

קשת רחבה של אנשים להזדמנויות ולכבוד הגלום 
בעבודה. אנחנו יוצרים ערך כלכלי באמצעות יצירת 
עסק ויצירת כישרון. אנו בונים יכולות של קהילות, 

המיתרגמות ליציבות ולהרחבת ההזדמנויות הן עבור 
ManpowerGroup והן עבור בעלי העניין שלנו. 

המייסד-השותף שלנו, אלמר וינטר, האמין בלהט 
במקום המכובד של העבודה בחיי האדם ומשפחתיו. 

 ,ManpowerGroup-נוסף על תפקידו המרכזי ב
אלמר היה מופת למעורבות בקהילה, לעתים קרובות 
בפיתוח יוזמות בחינוך ובכוח העבודה על מנת להכין 

אנשים בצורה טובה יותר לעולם העבודה. 

ג׳ף ג׳ורס מתייחס לעתים קרובות לתחושת 
השליחות של אלמר ומתאר אותה כטבועה עמוק 

בדנ״א התרבותי שלנו. אנו מתייחסים אליה כ״אפקט 
אלמר״. 

במסר לכל ארגון ב-1969, אלמר הציג את עיקרי 
החזון של החבה והדגיש את ההשפעה החיובית 

שיכולה להיות לחברה על כל בעלי העניין באמצעות 
בניית יכולות בקרב פרטים וקהילות. האידיאלים 

אליהם חתר אלמר עיצבו את מחויבותה של החברה 
שלנו להיטיב בכך שנהיה טובים, היסוד עליו מושתת 

קוד אתיקה והתנהגות עסקית זה. 

שליחותה של החברה שלנו:

 ״אני מאמין כי ל-MAnPOWErGrOUP יש שליחות בחיים...

בדוק אילו צעדים באפשרותך לנקוט במשרד שלך על מנת להפוך את ״המשימה הבלתי 

אפשרית״ הזו – לאפשרית עבור MAnPOWErGrOUP.״

ManpowerGroup, 1969 ,אלמר וינטר, מייסד-שותף ונשיא לשעבר
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 האחריות שלנו
העובד

לקרוא, להבין ולציית להוראות הקוד.• 

לציית להוראות כל דין.• 

לעשות את הדבר הנכון עבור כל בעלי העניין.• 

ברגעים של ספק, לבקש הדרכה. • 

לדווח באופן מיידי על הפרות או חשד להפרות של הקוד. לא • 
נסבול עונש או התנכלות בגין דיווח שבוצע בתום לב. ״תום לב״ 
משמעו מתן כל המידע המצוי בידי המדווח ואמונה כי הוא נכון. 

לשתף פעולה עם כל חקירה שאושרה כהלכה ואשר נערכת על • 
ידי נציגי החברה. 

לעבור את ההכשרה הדרושה ולקבל אישור על הציות לקוד. • 

המנהל
אנו מורים למנהלינו לחזק ולעודד את תרבות ההתנהגות האתית 

שלנו על ידי התנהגות פתוחה וישרה מצידם לגבי ההתנהלות 
העסקית, וטיפוח סביבת עבודה המעודדת עמיתים להעלות בעיות 

אתיות ללא חשש מהתנכלות. חשוב שנהווה דוגמה חיובית לעובדינו 
על ידי מתן עצה והנחיה, או הצבעה על הגורם המתאים בחברה 

לעשות כן.

מטרה
מטרתו של קוד האתיקה וההתנהגות העסקית שלנו )להלן ״הקוד״( היא 
לספק הנחיה לכל עמיתינו ושותפינו לגבי התנהלות העסק שלנו בהתאם 
לסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר. על ידי ציות לקוד, אנו שומרים על 

הערכים והמעלות שלנו.

המותג והמוניטין של החברה שלנו התפרסמו בראש ובראשונה בזכות 
 ManpowerGroup .האמינות – סגולה שאנו מתכוונים לשמר בכל מעשינו
 ,)accountability( גדלה וצמחה עם תרבות של הגינות, יושרה ואחריותיות
ואנו מאמינים כי תרבות זו מהווה יתרון תחרותי חזק שלנו. כמדריך, הקוד 

תורם להצלחתנו העתידית על ידי סיועו לשמר תרבות זו. 

הקוד גם מסייע לקידום היעיל של המותג שלנו ולשמירה עליו, כמו גם על 
בעלי העניין השונים שלנו. הוא מסייע לכולנו להתמקד בתחומים של סיכון 
אתי, מעניק הדרכה בזיהוי והתמודדות עם סוגיות אתיות, ומספק מנגנונים 

לדיווח על התנהגות לא אתית ללא חשש מעונש. 

הקוד חל על כולנו
הקוד חל על כולם, לרבות עובדים, מנהלים ב-ManpowerGroup ובחברות 

הבת שלה, חברי הדירקטוריון של ManpowerGroup ואחרים המבצעים 
עבורנו שירותים. לצרכי קוד זה, המונחים ״החברה״ ו-״ManpowerGroup״ 

משמעם ManpowerGroup וכל חברות הבת והחברות המסונפות לה ברחבי 
העולם. 

בעיתות ספק: מצפן מוסרי  
דיווח על חשדות  

היעדר ענישה  

עמודים 13-12

 קבלת הדרכה ודיווח
על חשדות
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בעיתות ספק: מצפן מוסרי
הקוד של ManpowerGroup אינו אמור להקיף את כל החוקים, הכללים, המדיניות או הנסיבות הקשורים 

להתנהגות אתית. כולנו חייבים להפעיל שכל ישר וחוש שיפוט תקין כאשר אנו מחליטים כיצד עלינו לנהוג. אין זה 
מציאותי לצפות מכולם לדעת הכול, כך שאם את או אתה מוצאים עצמכם במצב בו אינכם בטוחים מה תהיינה 

ההשלכות האתיות של פעולה מסוימת, השתמשו בשאלות הפשוטות שלהלן כמצפן מוסרי:

האם אני נוהג בהגינות וביושר?  •

האם פעולותי חוקיות?  •

האם זה הדבר ״הנכון״ לעשות?  •

האם אחרים ישפטו את מעשי בעתיד בחיוב?  •

האם אני מאמין כי אני פועל באורח אתי?  •

אם ידווחו על פעולותיי בתקשורת, כיצד ManpowerGroup ואני נצטייר?  •

 אם עדיין יש צורך בהדרכה, פנו לממונים עליכם, למנהל, למנהל המקומי בנושאי ציות,
למנהל אחר, לממונה העולמי על הציות לקוד האתי או ליועץ המשפטי. 

דיווח על חשדות
מניעת הפרות של הקוד אין משמעותה רק ציות לחוק. אנו מאמינים כי עבודה מתוך יושרה והתייחסות מכבדת 

זה לזה מטפחת תרבות המעודדת חדשנות ועוזרת לכולנו להצליח. 

מחובתנו לדווח בהקדם האפשרי על כל פעילות החשודה כבלתי חוקית, לא אתית או שנתבצעה במרמה, 
באמצעות שיטות הדיווח המפורטות ב         . מי שמדווח על חשדות בתום לב יכול להיות סמוך ובטוח כי לא 

ייענש על כך. 

חברתנו מתייחסת ברצינות לכל הדיווחים על הפרות. נחקור את כל הדיווחים בהקדם, נתייחס לכל הדיווחים 
כחסויים במידת האפשר, ונעשה כל מאמץ להגן על האנונימיות של מי שדיווח על הפרה אפשרית בתום לב. 

היעדר ענישה
חברתנו לא תסכין עם צעדי ענישה לאדם המדווח בתום לב. אדם החש כי הוא סובל התנכלות מכל סוג צריך 
לדווח על כך בהקדם האפשרי לממונה עליו, למנהל המקומי בנושאי ציות או לממונה העולמי על הציות לקוד 

האתי. 

 מחויבותנו זה
כלפי זה

בני אדם << אחד מהערכים שלנו  
כבוד הדדי  

פרטיות וחסיון מידע  
גיוון אנושי והכלה  

בטיחות וגיהות  
התמכרות לסמים/לחומרים ממכרים  

הטרדה ואלימות במקום העבודה  

עמודים 19-14

14    |



אחד מהערכים שלנו – בני אדם – עוסק בכבוד שאנו רוחשים לבני אדם ולמקום של העבודה בחייהם. אמונתנו 
הבסיסית היא שכל אדם צריך לקבל הזדמנות לעבוד. אנו רוצים להתקדם מעבר לציות עם דיני העבודה ברחבי 

העולם. יש לנו חובה משותפת להבטיח הגינות בקבלה לעבודה ובקידום של כל העובדים ללא הפליה. 

כבוד כלפי אנשים משמעו גם שאנו נושאים באחריות משותפת לשמור על אווירת עבודה בטוחה ומכבדת, 
חפה מהתנהגות נצלנית או בלתי מקצועית. 

כבוד הדדי
מחובתנו לכבד כל אדם כאינדיבידואל ולהתייחס אליו בהערכה. אנו מאמצים בחום הבדלים אינדיבידואליים מתוך 

רוח של הכלה המברכת כל אדם ומבקשת להעניק לו את ההזדמנות לממש את הפוטנציאל הטמון בו. 

בהתייחסנו זה לזה בכבוד, הערכה, אדיבות והגינות, אנו ממשיכים להצליח באמצעות עבודת צוות ושיתוף 
פעולה יעיל. 

פרטיות וחסיון מידע
הכבוד שאנו רוחשים לבני אדם משמעו גם כבוד והגנה על מידע הנוגע לעובדים, לעמיתים, ללקוחות, לספקים, 
למועמדים, לשותפים ולאנשים איתם אנו באים במגע. זה חשוב במיוחד ביחס למספרי זיהוי, כתובות מגורים, 
מספרי טלפון, מידע רפואי אישי או נתונים אחרים. יש לשמור על סודיותם של נתונים כאלה ולהשתמש בהם 

רק לצרכים עסקיים לגיטימיים. 

בני אדם << אחד מהערכים שלנו

מדוע הנהלים שלנו לשמירה על פרטיות מידע 

חשובים?
יש לסמן את כל התשובות הנכונות. לאחר שסימנת, הקלק ״סיום״ לתשובה. 

2תרחיש מס׳
במדינות רבות בהן אנו פועלים יש חוקים מיוחדים 

להגנה על פרטיות מידע. אנו מכירים בצורך להגן על 
צנעת הפרט ומחויבים לנהוג במידע אישי באופן אחראי 

ובהתאם לחוקים הללו. 

אנו מבינים את דרישות השמירה על פרטיות 
מידע ועושים שימוש במידע אישי המצוי במערכות 

ManpowerGroup, ברשת האינטרנט הפנימית, בדואר 
האלקטרוני וביישומים אחרים אך ורק למטרות עסקיות 

לגיטימיות. חברתנו מכבדת את מרחב העבודה של 
אנשים, לרבות דואר אלקטרוני ותא קולי. לחברה יש 

גם זכויות משפטיות לעודד התנהגות אתית, ובכלל זה 
גישה ופיקוח מלא על דברים כגון קבצי מחשב, רישומי 

טלפון, דואר אלקטרוני, תא קולי, שימוש באינטרנט, 
מסמכים עסקיים, שולחנות עבודה, ארוניות ורכוש אחר 

של החברה. 

 ManpowerGroup את העקרונות הגלובליים של
לשמירה על פרטיות מידע, הסטנדרטים להגנה על מידע 

וקווי המדיניות, הנהלים וההתחייבויות הרלוונטיים ניתן 
 למצוא בכתובת:

.www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm

אנו מוכיחים את ה״אמינות״ המזוהה איתנו בדרכים 
רבות. דוגמה אחת היא הציות למדיניות העולמית ביחס 
לשימוש העובדים במשאבי מחשב, החלה על כל המידע 
הנמצא בחזקת ManpowerGroup. מלבד מידע אישי, 
חלה המדיניות על מידע מסוגים נוספים שעלינו לשמור 
על סודיותו. הדוגמאות כוללות, למשל, דו״חות פיננסיים, 

נתוני לקוחות, אסטרטגיות שיווק, סודות מסחריים 
ומידע נוסף הנחשב ״קניין רוחני״. 

כאשר אנו מפגינים כבוד זה כלפי זה וכלפי בעלי העניין 
שלנו, אנו גם מפגינים כבוד כלפי השימוש בשירותי 

החברה, במתקניה ובציוד שלה.

ManpowerGroup מכבדת את הפרטיות שלך.

ManpowerGroup רוצה להיראות כאמינה, צופה פני עתיד ומומחית, 
בכל הנוגע להגנה על מידע אישי רגיש של אנשי הצוות ושל העמיתים 

העסקיים. 

ל-ManpowerGroup יש כעת מדיניות גלובלית לפרטיות מידע על מנת 
לעזור לנו לפעול בהתאם לחוקים מחמירים יותר באשר לפרטיות מידע. 

ManpowerGroup רוצה לצמצם את הסיכון לגניבת זהות ולציית לתקנות 
ממשלתיות ביחס לחוקי הגנה על פרטיות מידע המשפיעים על עסקינו. 

כל התשובות נכונות. 
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הטרדה ואלימות במקום 
העבודה

כל אדם זכאי לסביבת עבודה משוחררת מהטרדה 
מכל סוג שהוא. לא נסבול התנהגות מילולית, בלתי-

מילולית או פיזית מאדם הקשור לעסקינו )לרבות ספקים 
ולקוחות(, אשר מטרידה או יוצרת סביבת עבודה מאיימת, 

מעליבה, פוגעת או עוינת, לרבות כל אלימות במקום 
העבודה או הטרדה מינית. 

אלימות במקום העבודה כוללת גניבה ופשעים מסחריים 
אחרים, מקרים של הטרדה מאיימת או אלימות 

במשפחה, אלימות המכוונת כלפי המעסיק, כלפי עובדים 
בעבר או בהווה ו/או בני משפחה, לקוחות, ספקים 

וצדדים שלישיים אחרים. בכפוף לכל דין, אנו אוסרים על 
החזקה ו/או שימוש בנשק חם, נשק אחר, חומרי נפץ ו/

או חומרים מסוכנים אחרים בשטח החברה או בעת ניהול 
עסקי החברה. 

הטרדה מינית מתרחשת בכל פעם בה התנהגות בלתי 
רצויה על בסיס מגדר משפיעה על עבודתו של אדם. 

התנהגות כזו כוללת רמיזות מיניות בלתי רצויות, דרישות 
לטובות הנאה מיניות או כל התנהגות מילולית או פיזית 

בעלת אופי מיני היוצרת סביבת עבודה מאיימת, עוינת או 
פוגעת. 

אם אתם חשים כל סוג של הטרדה או אלימות המכוונת 
אליכם, או עדים להתנהגות מסוג זה המכוונת לעבוד 

אחר, עליכם לדווח על המקרה לממונה עליכם, למנהל, 
למנהל המקומי בנושאי ציות, או לממונה העולמי על 

הציות לקוד האתי. 

חברתנו לא תסכין עם ענישה או התנכלות לכל עובד 
אשר דיווח בתום לב על תקרית של הטרדה או אלימות 

במקום העבודה. 

התנהגות שאדם אחד רואה כמקובלת עשויה להיות בלתי רצויה עבור 
אדם אחר )למשל בדיחה או חיבוק(. ההכרעה לגבי הטרדה אפשרית 

אינה תלויה בכוונותיו של המטריד לכאורה; היא תלויה באדם אליו 
מופנית ההתנהגות או באדם שהוא עד להתנהגות ואשר תופס אותה 

כבלתי רצויה. 

לעתים קרובות מקבל ג׳ו את פני העובדות הנשים בחיבוק. ג׳ו ידידותי 
גם כלפי עמיתים גברים, אך בדרך כלל מזכה אותם רק בטפיחה 

על השכם. מה שג׳ו אינו מבין הוא כי אף על פי שרוב עמיתיו אינם 
מוטרדים מהתנהגותו, עובדת אחת מתכווצת בכל פעם שהיא שומעת 

אותו משום שהיא חשה אי נוחות רבה כאשר הוא מחבק אותה. ג׳ו 
צריך להבין כי חרף כוונותיו הטובות, התנהגותו עלולה להוות בסיס 
לתלונה בגין הטרדה מינית משום שהיא בלתי רצויה לפחות עבור 

עובדת אחת. 

אם את או אתה נמצאים בנסיעה עסקית בת יומיים, ולאחר שעות 
העבודה מגיע הממונה עליכם לחדר המלון שלכם ורומז כי תזכו 

להעלאה אם תיענו להצעותיו המיניות, הדבר מהווה הטרדה הן לפי 
החוק והן לפי מדיניות ManpowerGroup. אף על פי שההתנהגות 

מתרחשת מחוץ לעבודה, היא קשורה לעבודה והיא חמורה מספיק כדי 
ליצור סביבת עבודה עוינת או להוות הטרדה מינית מסוג ״זה תמורת 

זה״. 

״התנהגות בלתי רצויה״
עשויה להיות התנהגות שהאדם כלפיו היא
מופנית לא חפץ בה, לא הזמין אותה ולא 

יזם אותה.

גיוון אנושי והכלה
כארגון בינלאומי, אך טבעי הוא שהעובדים, השותפים, הלקוחות, המועמדים והספקים של 

ManpowerGroup מבטאים קשת אנושית מגוונת. אנו מוקירים גיוון אנושי משום שהוא מביא 
לארגון שלנו קשת רחבה יותר של נקודות מבט ושל יכולות. זה מהווה יתרון עבור בעלי המניות 
שלנו, עבור הלקוחות, עבור הקהילות שלנו ובעלי עניין נוספים. ידע וחדשנות הם שניים מערכי 

הליבה שלנו. נוכל להמשיך ליצור ולהפיץ ידע וחדשנות רק אם נאמץ אסטרטגיה הפתוחה 
לרעיונות של כולם. 

אחד מן היעדים העסקיים שלנו הוא לספק את ה״שידוך״ הטוב ביותר ללקוחותינו על מנת 
לסייע לכל אחד להגיע רחוק יותר מכפי שהעלה בדעתו. יותר ויותר, משמעות הדבר היא להגיע 

למקורות ואוכלוסיות שבאופן מסורתי סבלו מייצוג-חסר. לפיכך, גיוון אנושי חיוני לשימור תפקידנו 
המרכזי כמומחים בעולם העבודה המשתנה וליכולתנו למלא את צרכי הלקוחות, בהיותנו פתוחים 

לרעיונות של כולם ומאפשרים לכל אדם להגשים את הפוטנציאל שלו. 

ערכי החברה שלנו משקפים את אמונתנו כי כל אדם צריך לזכות בהזדמנות שווה לתעסוקה 
משמעותית, לא רק משום שזה הדבר הנכון לעשות, אלא משום שלהעסיק את האנשים הטובים 
ביותר בלי קשר לרקע שלנו מיטיב עם כולם. יחידים, קהילות והלקוחות שלנו – כולם משגשגים 

כאשר לאנשים ניתנת עבודה משמעותית. 

הדברים שלעיל חלים על קבלה לעבודה, קיצוצים, הטבות, העברות, פיטורין, גיוס, פיצויים, העדפה 
 מתקנת וקידום. למידע נוסף על מדיניות הגיוון האנושי של ManpowerGroup, ראה:

www.manpowergroup.com/social/social.cfm

בטיחות וגיהות
משום שאנו דואגים לאנשים, אנו דואגים לבריאותו ולבטיחותו של כל אדם כחלק בלתי נפרד מן 

התרבות שלנו. 

על כל אחד להקפיד באופן מלא על כל התקנות, קווי המדיניות והנהלים ביחס לבטיחות וגיהות, 
ולהתכונן לביצוע תכניות מוכנּות לשעת חירום. 

עלינו לדווח באופן מיידי על תנאי עבודה או נהלי עבודה שאינם בטוחים, כך שניתן יהיה לפעול 
בזמן. כל תאונה הקשורה למקום העבודה, תהא פעוטה ככל שתהא, חייבת בדיווח בהקדם. 

התמכרות לסמים/לחומרים ממכרים
אנו מחויבים למקום עבודה נקי מסמים ואלכוהול. כל אחד זכאי להיות חופשי מן ההשלכות 

הגופניות והנפשיות של סמים ואלכוהול בעת עבודתו בחברה ובעת שהותו בשטח החברה, על 
מנת לשמור על סביבת עבודה נעימה ובטוחה. דיווח על עבודה תחת השפעת אלכוהול או סם 

בלתי חוקי אחר, או על החזקת או מכירת סמים בלתי חוקיים במסגרת או במהלך העבודה 
העבודה, עלולים להסתיים בפיטורין מיידיים. 

רכישה או צריכה של משקאות אלכוהוליים בשטח החברה אסורות בהחלט, למעט אם הותרו 
באופן מיוחד על ידי הנהלת החברה לצרכים של החברה. 

אם הינך משתמש/ת בתרופות מרשם העשויות להשפיע על עבודתך או לפגוע ביכולתך לעבוד 
באופן בטוח, עליך להעלות את העניין בפני הממונה עליך. 
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מחויבותנו כלפי החברה 
ובעלי המניות שלנו

ניגוד עניינים  
שמירה על מידע ונכסים  

מידע פנים ומסחר בניירות ערך  

איזה מן התרחישים הבאים מהווה 

התנהגות הולמת במקום 
העבודה?

יש לסמן את כל התשובות הנכונות. לאחר שסימנת, הקלק ״סיום״ לתשובה.

לומר בנימוס לעמית שהתנהגותו פוגעת או בלתי הולמת בעיניכם כי 
אתם מבקשים ממנו/ממנה להפסיק את ההתנהגות. 

להעניש מישהו שדיבר בגלוי על הטרדה. 

להתייחס לכל אדם במקום העבודה בנימוס ובכבוד מקצועיים. 

לשאול את עצמך האם נהגת בהגינות וביושר בהתכתבותך עם עובדים 
אחרים. 

עמודים 25-20
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ניגוד עניינים
כל אחד ואחת מאיתנו נושא באחריות ליישב ניגוד עניינים, או מראית עין של ניגוד עניינים, על מנת להגן 

על החברה ועל בעלי המניות שלנו. ניגודים כאלה עשויים להתעורר במהלך פעילות, ובהם אינטרסים אישיים 
עלולים לפגוע, או להיראות כפוגעים ביכולתנו לקבל החלטות אובייקטיביות ולפעול לטובת האינטרס של 

החברה ובעלי המניות שלנו. גילוי הוא חיוני על מנת ליישב ניגוד עניינים.

גילוי ויישוב ניגוד עניינים 
עליך לגלות בהקדם לממונה עליך דבר קיומם של כל עסקה, קשר או מצב העלולים לגרום לניגוד עניינים 

ממשי או פוטנציאלי. דרישה זו כוללת גם עסקאות, קשרים או מצבים המערבים אדם נוסף העלול לעורר ניגוד 
עניינים ממשי או פוטנציאלי. הממונה אחראי לקבל החלטה לאחר התייעצות, במידת הצורך, עם דרג גבוה 

יותר בהנהלה. 

כל ניגוד עניינים, בין אם ממשי או למראית עין, חייב לעבור תהליך של גילוי ובדיקה. 

דוגמאות לניגודים אפשריים
הרשימה שלהלן מציגה מדגם של עסקאות, קשרים ומצבים העלולים לגרום ניגוד עניינים ממשי או 

פוטנציאלי: 

בעלות שלך או של בן משפחה מדרגה ראשונה שלך על אינטרס פיננסי בכל תאגיד חיצוני המקיים   .1 
קשרים עסקיים עם החברה שלנו, או שהוא מתחרה של החברה שלנו. 

שליטה מהותית שלך או של בן משפחה מדרגה ראשונה שלך בכל תאגיד חיצוני המקיים קשרים   .2 
עסקיים עם החברה שלנו, או שהוא מתחרה של החברה שלנו. 

עבודה ו/או קשרים עסקיים הפוגעים )למעט אם באורח שולי( עם קיום חובותיך לחברה שלנו.   .3 

כל העסקה מחוץ לחברה, כגון משרה נוספת, חברות בדירקטוריון או עבודות ייעוץ, בתאגיד המקיים   .4 
קשרים עסקיים עם החברה שלנו, או שהוא מתחרה של החברה שלנו. 

בכל אחד מן המצבים הללו, עליך לדווח על ניגוד העניינים הממשי או הפוטנציאלי לממונה עליך ולפעול לפי 
הנחייתו/ה לפתרון העניין. 

הזדמנויות עסקיות עבור התאגיד 
עלינו למלא את חובותינו באופן המקדם את האינטרסים העסקיים הלגיטימיים של החברה שלנו. אסור לנו לנצל 

בעצמנו הזדמנויות עסקיות המתעוררות במהלך השימוש שלנו במידע או ברכוש של החברה, או באמצעות 
תפקידנו ב-ManpowerGroup, אלא אם שקלה ManpowerGroup את האפשרות והחליטה שלא לממשה. 

פנו לקבלת הדרכה
האמור לעיל הינו רק מדריך שנועד לסייע לכם לזהות ניגודי עניינים אפשריים. ניתן לפתור סוגיות של ניגוד 

עניינים רק באמצעות בחינה של הנסיבות המסוימות בהקשר לפעילותכם בתוך ManpowerGroup. לפיכך, 
עלינו להפעיל הליך של גילוי ויישוב ניגוד העניינים. 
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אנדרו, מנהל רכישה, מספר לאדוארדו, איש מכירות שסיפק לו מדפסות משרדיות, כי אינו מצליח למצוא שרברב מוכשר שיתקן דליפה 
בחדר האמבטיה שלו. אדוארדו מציע שרברב שיש לו מוניטין מצוין, אך אנדרו סבור שהוא יהיה יקר מדי. אדוארדו, בתשובה, מסביר כי הוא 
חבר טוב של אחיו של השרברב ויכול להשיג לאנדרו מחיר מיוחד. בתמורה, מבקש אדוארדו שאנדרו יגדיל את נפח ההזמנות ממנו. אנדרו 

היה שבע רצון מן המדפסות, ואומר כי בכל מקרה התכוון להשתמש שוב בשירותיו של אדוארדו.

יתכן שאנדרו אינו רואה כאן בעייתיות שכן התכוון לתת לאדוארדו הזמנות נוספות על בסיס איכות המדפסות, אולם העובדה שאדוארדו 
עושה לו טובה אישית גדולה יוצרת ניגוד עניינים. אם אדוארדו יעשה עבודה גרועה בפעם הבאה שיקבל הזמנה מאנדרו, אנדרו עדיין עשוי 

לחוש מחויב לשכור אותו שוב, דבר שיהיה בניגוד לטובת החברה. 

5 תרחיש מס׳

איזה מן המצבים הבאים יוצר אפשרות לניגוד עניינים?
יש לסמן את כל התשובות הנכונות. לאחר שסימנת, הקלק ״סיום״ לתשובה.

קיילי מדריכה פעם בשבוע כיתת אנגלית למבוגרים. 

לידיה, מנהלת סניף, שוכרת את גיסה לערוך שיפוצים במשרדה. 

קוואמי, מנהל תפעול, מקבל כרטיסים לגביע העולם בכדורגל כתודה על שימוש בשירותיו של ספק מסוים. 

סייבן עובדת במשרה חלקית אצל מתחרה של החברה. 



שמירה על מידע ונכסים
באחריותנו לשמור על נכסי ManpowerGroup כאילו היו שלנו. נכסיה של ManpowerGroup הם יותר מאשר כסף, 

רכוש או ציוד. הם כוללים מידע פיננסי, רעיונות, תכניות עסקיות, טכנולוגיות, רשימות לקוחות, מידע אישי לגבי עובדים 
ומידע אחר המוגן בזכויות יוצרים. גניבה, שימוש בלתי ראוי או ללא אישור במי מן הנכסים הללו הוא עניין חמור וכך גם 

ההתייחסות אליו.

שימוש בנכסי החברה
אנו פועלים באופן שישמור על הנכסים הפיזיים של החברה, על הציוד ועל המכשירים. שימוש אישי בנכסים אלה מותר 
רק באישור מראש. נכסים אלה אינם יכולים לשמש להפקת תועלת אישית ו/או קידום מטרות עסקיות שאינן קשורות 

לחברה. 

מידע עסקי חסוי
מידע עסקי חסוי לגבי האסטרטגיות והפעולות העסקיות שלנו הוא נכס רב ערך של החברה. ״מידע עסקי חסוי״ כולל 

נתונים לגבי תמחור ועלויות, רשימות לקוחות, רכישות אפשריות, תהליכים ונהלים עסקיים, נתונים פיננסיים, סודות 
מסחריים וידע מקצועי, מידע הקשור לצוות העובדים, תכניות ואסטרטגיות שיווק ומכירות, רשימות ספקים וכל מידע או 

פיתוח אחר שלא פורסם בפומבי. במידע השייך לחברה יש להשתמש רק לטובת החברה ולעולם לא לתועלת אישית.

לכך יש מספר חריגים: א( באישור בכתב של ManpowerGroup. ב( אם המידע מתפרסם בפומבי באופן חוקי. או ג( 
חל עליך צו בית משפט לחשוף את המידע. 

אנו נושאים באחריות זו גם לאחר שנסתיימו יחסי ההעסקה או היחסים העסקיים שלנו עם ManpowerGroup, בכפוף 
להוראות כל דין. 

דיוק, שמירה והשמדה של רישומים ומסמכים עסקיים
אנו ידועים בהגינות ובאמינות בכל פעולותינו. יש לדווח במועד ובאופן מדויק על כל מידע עסקי, לרבות רישומים פיננסיים 

ועסקיים. המידע הפיננסי חייב לשקף עסקאות ממשיות ולציית לעקרונות מקובלים של ביקורת חשבונות. לאיש אסור לנהל 
כספים או נכסים חסויים או בלתי רשומים.

רישומים ומסמכים עסקיים כוללים מסמכים ע״ג נייר, כגון מכתבים ודו״חות מודפסים. הם כוללים גם מסמכים אלקטרוניים 
כגון דואר אלקטרוני וכל מדיום אחר המכיל מידע על חברתנו ו/או על פעילותה העסקית. 

קניין רוחני – שלנו ושל אחרים
ידע וחדשנות הם שניים מערכי הליבה של ManpowerGroup. הקניין הרוחני של ManpowerGroup הוא נכס עסקי רב 

ערך. על כולנו חלה חובה לכבד ולהגן על כל הקניין הרוחני, בין אם שלנו ובין אם שייך לאדם או ארגון אחר. 

ManpowerGroup היא הבעלים של כל ההמצאות, התגליות, הרעיונות והסודות המסחריים שנוצרו בידי עובדיה במהלך 
עבודתם או תוך שימוש במשאבי החברה. 

חובות אלה חלות במפורש גם על כל יישומי התוכנה בהם אנו משתמשים. אנו נשתמש בכל התוכנות שברשותנו באופן 
חוקי ובהתאם לרשיונות שקיבלנו. 

שימוש במדיה אלקטרונית
המותג והמוניטין שלנו תלויים בכל אחד מאיתנו ובהתנהגותנו, ובכלל זה גם התנהגות במדיה האלקטרונית ובכל מערכות 

התקשורת כגון תא קולי, דואר אלקטרוני ותוכנות מסחריות. 

התקשורת במערכות אלה אינה פרטית. התקשרויות אלה הינן רישומים עסקיים. לפיכך, ManpowerGroup רשאית, כפוף 
לתקנות המשפטיות החלות, להגביל, לקרוא, להיכנס, ליירט או לחשוף את תוכנן של ההתקשרויות הללו. 

כמשתמשים במערכות אלה, אנו אחראים להבטיח כי התקשרויותינו במערכות אלה אינן פוגעות או מזיקות לאיש, או 
חושפות את חברתנו לסיכון. לעולם אין להשתמש במערכות ManpowerGroup לפרסם, לאחסן, להעביר, להוריד או 

להפיץ חומר מאיים, פוגעני, מוציא דיבה, משמיץ או מגונה מכל סוג, ביודעין, בפזיזות או בכוונת זדון. 

רשתות חברתיות מקוונות אחראיות לחלק גדול מן ההצלחה שלנו, שכן הן מחברות בינינו לבין מעריצים וחברים שהפכו 
לקוחות, מועמדים, שותפים ועמיתים. בניגוד לחברות רבות, אנו מעודדים את עובדינו להשתמש ברשתות חברתיות. אנו 

 מספקים קווים מנחים להתנהגות נאותה בשימוש בכלים אלה )ראו בכתובת:
http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm#10 באופן שנוכל למנף אותם לטובת החברה 

והעובדים שלנו גם יחד. אנו מצפים שהתנהגותם של העובדים ברשת תשקף את התנהגותם בכל סביבה אחרת 
 .ManpowerGroup-ב

שאלות מצד משקיעים ומצד התקשורת
מחובתנו לספק מידע על הארגון שלנו לציבור הרחב, לבעלי המניות שלנו ולתקשורת. מחובתנו לעשות כן 

באופן המבטיח כי המידע מעודכן, נכון ומדויק. חשוב להקפיד לא לגלות בהיסח הדעת מידע חסוי. כל שאלה 
או פנייה לקבלת מידע, מצד הציבור, בעלי מניות, אנליסטים או נציגי התקשורת, יש להעביר מיד לאיש יחסי 
הציבור המתאים והייעודי במדינתך. אם השאלה מתייחסת לעניין עולמי, יש להפנותה או להעבירה למחלקת 

יחסי הציבור במטה העולמי. 

 ManpowerGroup מספרת לחברתה הטובה ביותר מוניקה על כלי חדש שפיתחה ,ManpowerGroup יומיקו, יועצת גיוס של
להערכת התכונות הטובות ביותר של המועמדים. כלי זה יסייע להגדיל את ההכנסה שלנו. יומיקו אומרת למוניקה לא להעביר מידע 
זה לאיש, ובייחוד לא לבן-דודה, שהוא בכיר בחברה מתחרה. מוניקה מבטיחה לשמור על דיסקרטיות, על אף שבעבר כבר הוכיחה 

שאין ביכולתה לשמור סוד. 

יומיקו עלולה לחשוף סוד חשוב של החברה והשכל הישר צריך לומר לה שהעברת מידע זה לקרובת משפחה של מתחרה היא צעד 
מטופש ביותר. אסור לה לגלות מידע חסוי על החברה או על עסקיה בשום נסיבות. אנו מצפים מכל עובדי ManpowerGroup לכבד 

את נכסיה של ManpowerGroup כפי שהם מכבדים את נכסיהם שלהם. 

6 תרחיש מס׳
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מידע פנים ומסחר בניירות 
ערך

החוק הפדרלי האמריקאי בדבר ניירות ערך אוסר על קנייה 
או מכירה של מניות החברה במועד בו הובא לידיעתך מידע 

משמעותי על החברה שאינו ידוע בפומבי. מסחר במצב כזה נקרא 
״שימוש במידע פנים״. חוק זה גם אוסר על העברת מידע כזה 

לאחרים העשויים לסחור במניות החברה. 

מידע כזה עשוי לכלול יוזמות שיווק חדשות, תוצאות או תחזיות 
של מכירות ורווחים, חוזים גדולים עם לקוחות או ספקים ו/או 

מיזוגים או רכישות אפשריים או התפתחויות משמעותיות אחרות. 
אדם בעל גישה למידע כזה חייב לשמור עליו בסוד. אסור לנו לדון 
במידע עסקי עם אף אחד מחוץ לחברה, לרבות אנשים העומדים 
איתנו בקשרים עסקיים מחוץ ל-ManpowerGroup, בני משפחה 

ו/או חברים. 

לחברה שלנו מדיניות נפרדת לגבי שימוש במידע פנים. ניתן 
למצוא את הצהרת המדיניות של ManpowerGroup בדבר מסחר 

בניירות ערך בכתובת: 

http://www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.
 cfm?DocumentID=7083.

אנו מצופים לציית למדיניות זו באופן מלא. אם ברצונך לקנות או 
למכור מניות שלנו אך אינך בטוח/ה לגבי הדרישות הללו, פנה/י 

ליועץ המשפטי של החברה.

איזו מן האפשרויות הבאות היא הדבר הנכון 
לעשות כאשר מתמודדים עם מצב סבוך 
מבחינה אתית, שהקוד אינו מתייחס אליו 

מפורשות?

סמן את התשובה הנכונה ביותר. לאחר שסימנת, הקלק ״סיום״ לתשובה. 

הפעל שכל ישר לאור כוונת הקוד, ואם הנך זקוק לעזרה, שאל את 
הממונה הישיר.

הימנע מהמצב, וסביר שהוא ייפתר מעצמו. 

אל תעשה דבר, משום שמצבים שהקוד אינו מתייחס אליהם מפורשות 
אינם באחריותך. 

סטפן, מנהל ב-ManpowerGroup, מראה לעמיתתו מארי התייחסות 
שבדעתו לפרסם בפורום אינטרנטי בנושא החדשות האחרונות לגבי החוב 

העולמי. מארי מוטרדת מכך שהוא מפרסם זאת תחת כתובת הדוא״ל שלו 
ב-ManpowerGroup, ומציינת כי עלול להשתמע מכך שהעמדה המובעת היא 
עמדתה של ManpowerGroup ולא עמדתו האישית של סטפן. סטפן משיב כי 
אין דבר בקוד שאוסר זאת, אולם מארי מדגישה כי הקוד לא יכול להתייחס לכל 
מצב ומצב וסטפן עלול להסתבך אם מישהו ישגה ויחשוב שעמדתו היא עמדת 

 .ManpowerGroup

מארי צודקת. בהבנה ויישום של כוונת הקוד, אנו מצופים לקבל החלטות 
נכונות לגבי מהו שימוש ראוי במשאבי החברה. הקוד מציין בבירור כי נכסיה 

של ManpowerGroup, ובכלל זה כתובות דוא״ל, צריכים לשמש למטרות 
עסקיות, וחלה עלינו חובה לפעול למען טובת החברה. לו עמדתו של סטפן 

היתה מתפרסמת בתקשורת כעמדתה של ManpowerGroup, היו לכך 
השלכות שליליות על החברה. 

מחויבותנו כלפי 
לקוחותינו ושותפינו 

העסקיים

קשרים עם שותפים עסקיים  
נהלי מכירות, שיווק ותקשורת  

הצעה, קבלה ובקשה של מתנות והוצאות אירוח  
חוקי תחרות/הגבלים עסקיים  

השגת מידע תחרותי  

עמודים 29-26
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קשרים עם שותפים עסקיים
ManpowerGroup מאמינה בעסקים עם שותפים עסקיים המוכיחים סטנדרטים גבוהים של התנהגות עסקית אתית. 

אנו שואפים לכונן יחסים פוריים, הדדיים וממושכים עם שותפינו העסקיים. 

 ManpowerGroup-״שותף עסקי״ משמעו כל סוכן, מוכר, ספק, קבלן עצמאי או יועץ המספק מוצרים או שירותים ל
או בשמה.

בחירה
בחירתם של קבלני משנה וספקים למיניהם תתבצע על בסיס קריטריונים אובייקטיביים, לרבות איכות, מצוינות 
טכנית, עלות/מחיר, לוח זמנים/ביצוע, שירותים ומחויבות להתנהגות עסקית אחראית מבחינה חברתית. נעשה 

את מיטב מאמצינו להבטיח כי החלטות הרכישה שלנו לא ייפגעו לעולם על ידי קשרים אישיים או יושפעו מקבלת 
מתנות, טובות הנאה או הוצאות אירוח בלתי הולמות. 

אנו דורשים מספקינו לאשר את מחויבותם לציית ולקדם, באמצעות פעילותם העסקית היומיומית, נהלים מרכזיים של 
 אחריות חברתית של תאגידים, בהתאם לעקרונות האתיים של אתונה )הזמינים בכתובת:

http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm(, ארגון Global Compact של האומות המאוחדות, 
 .ManpowerGroup סטנדרטים של ארגון העבודה הבינלאומי וסטנדרטים עולמיים אחרים אליהם התחייבה

התנהלות הוגנת
אנו מכבדים כל אדם ויש לנו מוניטין של אמון בכל קשרינו. לפיכך, לא נמסור לצד שלישי כל מידע חוזי או את תנאי 

הקשרים העסקיים שלנו עם ספקים וקבלני משנה, אלא אם ניתן לנו אישור לעשות כן.

נהלי מכירות, שיווק ותקשורת
אנו גאים באיכות השירותים שלנו ומחויבים לתחרות הוגנת תוך אימוץ התנהגות עסקית אתית. נחתור להציג אך ורק 
מידע מדויק ונכון לגבי מוצרינו ושירותינו, במצגות, דיונים עם לקוחות, פרסומים, חומר שיווקי והודעות לציבור. כאשר 

נתבקש להשוות עצמנו למתחרים נציג את המידע בהגינות. 

הצעה, קבלה ובקשה של מתנות והוצאות אירוח
מחובתנו להקפיד תמיד על סטנדרטים גבוהים בניהול עסקינו על מנת לשמור על המוניטין שיצאו לנו בשל התנהגות 

הגונה וישרה. לעתים קרובות נהוג להעניק תשורות עסקיות ללקוחות ולספקים, כגון מתנות צנועות או הוצאות אירוח 
כדוגמת ארוחות צהריים או ערב. פעולות כאלה חייבות מטבען להיות מוגבלות, ולעולם אל להן להשפיע, או להיראות 

כמשפיעות, על ההחלטות שאנו מקבלים בשם החברה. עלינו להפעיל חוש שיפוט כאשר אנו מקבלים ומעניקים 
תשורות עסקיות.

הגם שקשה להגדיר ״נהוג״ או ״צנוע״ בציון סכום כסף מסוים, השכל הישר צריך להכתיב מה נחשב יקר או מופרז. 
אם צד שלישי נטול עניין עשוי להסיק כי הדבר השפיע על שיקול דעתנו, הרי שזה יותר מדי. 

לעולם אל לנו לבקש, לתת או לקבל מזומן או תחליפי מזומן )כגון שוברי מתנה( בהתנהלותנו מול לקוח, לקוח עתידי 
או כל שותף עסקי אחר. 

חוקי תחרות/הגבלים עסקיים
ManpowerGroup מצליחה בשווקים תחרותיים ופתוחים. הצלחתנו מבוססת על מצוינות בכל תחומי העיסוק שלנו. 
ארצות הברית, האיחוד האירופי, הארגון לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי )OECD(, מדינות אחרות וגושי מדינות אימצו 

חוקי הגבלים עסקיים וחוקי תחרות שנועדו להגן על התחרות העסקית ולקדם שווקים פתוחים. בכוונתנו לציית באופן 
מלא לחוקים ולתקנות האוסרים על הסכמים הפוגעים בתחרות הוגנת ואשר נושאים בחובם עונשים כבדים. חברתנו 

לא תסבול כל פעולה המפרה דרישות אלה. 

לאיש בחברה אסור להורות, להשתתף, לאשר או להסכין עם כל הפרה של חוקי תחרות או הגבלים עסקיים. נוסף 
על כך, מנהלים אחראים לא רק להתנהגותם שלהם אלא גם להתנהגות אנשי הצוות הכפופים להם. 

מכיוון שהחוקים במדינות השונות אינם זהים, חשוב להבין את חוקי התחרות/הגבלים עסקיים הרלוונטיים לשוק 
שלכם. קיימים קווים מנחים כלליים שעלינו לציית להם. אסור לאיש מאיתנו להיות מעורב בשיחות או הסכמים עם 
המתחרים, לגבי: )1( מחירים, הנחות או תנאי מכירה; )2( נתונים לגבי רווחים, שולי רווח או עלויות; )3( נתח שוק, 

איזורי מכירות או שווקים; )4( הקצאה של לקוחות או איזורים; )5( בחירה, דחייה או סיום הקשר עם לקוחות או 
ספקים; )6( הגבלת האיזור או השוק בו רשאית חברה למכור מוצרים; ו-)7( הגבלת הלקוחות שלהם רשאית חברה 

למכור. 

נכון או לא נכון: ״כל עוד ספק מספק שירות איכותי ל-ManpowerGroup, איננו 
צריכים לדאוג לסטנדרטים האתיים או לנהלים העסקיים שלו.״

לא נכון נכון  
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שוחד ושחיתות  
קבלת אחריות סביבתית  

פעילות ותרומות פוליטיות  
פתרונות חובקי עולם  

עמודים 33-30

מניעה היא מילת מפתח, כך שאם יש לך שאלות לגבי 
יישום חוקי התחרות או ההגבלים העסקיים על פעולה 

בעבר, בהווה או בעתיד, פני/ה ליועץ המשפטי של החברה. 

השגת מידע תחרותי
אנו מתחרים באופן הגון ופתוח. יש לנו אחריות וזכות 

להשיג מידע על ארגונים עסקיים אחרים, ובכלל זה 
המתחרים שלנו, באמצעים חוקיים ואתיים. מידע כזה עשוי 

לכלול דו״חות של אנליסטים, חומרים שיווקיים שאינם 
מוגנים בזכויות יוצרים, מאמרים המפורסמים בפומבי בכתבי 

עת או מגזינים ומידע אחר שנידון או שראה אור בפומבי.

לא ננסה להשיג מידע כזה באמצעים שאינם חוקיים ואתיים, 
כגון ריגול תעשייתי, האזנות סתר ו/או התחזות. לא נקבל 
או נקרא מסמכים של המתחרים שידוע לנו שהושגו בדרך 

לא ראויה. 

ManpowerGroup מכבדת את ההתחייבויות המשפטיות 
שייתכן שחלות עליך כלפי מעסיק קודם, כגון חסיון ומגבלות 

על משיכת עובדים ולקוחות של המעסיק הקודם. עובד 
הנתון בהסכם מסוג זה חייב לספר עליו על מנת להבטיח 

עמידה בתנאי החוזה. 

9תרחיש מס׳
במהלך פגישה של איגוד מסחרי הינך מוזמן 

לפגישה בלתי פורמלית עם נציגים של מספר 
מתחרים. בפגישה, אחד מהם מזכיר מס חדש 
שייקר את הפעילות באיזור מסוים. אדם אחר 
מציע שכולם יסכימו להעלאת מחירים קטנה 

בקו מוצרים מסוים כדי לקזז את המס החדש. 
מה עליך לעשות?

מחויבותנו לקהילות 
שלנו

יש לסמן את כל התשובות הנכונות. לאחר שסימנת, הקלק ״סיום״ לתשובה.

עליך להקשיב בשקט בעוד שאר הקבוצה דנה באפשרויות. 

רשום בדקדקנות כדי שיהיה בידיך רישום מדויק של השיחה.

חזור לעבודה והצע לממונה עליך את רעיון העלאת המחיר. 

סרב לדון בנושא והתרחק מהשיחה. 
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שוחד ושחיתות
באחריותנו לציית לכל דין בעניין מניעת שוחד, לרבות החוק האמריקאי בדבר מניעת 

שחיתות במדינות זרות )U.S. Foreign Corrupt Practices Act( וכל החוקים הדומים 
לו במדינות ובאיזורים בהם אנו פועלים. אל לנו לשלם שוחד או לנסות להשפיע בכל 

דרך לא ראויה אחרת על פקידי ממשל, מפלגות פוליטיות או מועמדים למשרה 
פוליטית – אפילו אם תשלום כזה נדרש מאיתנו וקרוי בשם אחר שאינו שוחד. 
הדברים נכונים גם אם מתרחש הדבר דרך צדדים שלישיים, כגון סוכן או נציג. 

אסור להניח כי מדינה מתירה סוג מסוים של תשלום, כדוגמת ״בקשיש״ או ״תשלום 
עידוד״ לעובד ממשל, כדי לבצע במהירות פעולה שגרתית שאינה בשיקול דעת, ואשר 

אחרת יעוכב ביצועה. ראשית התייעצ/י עם היועץ המשפטי של החברה או עם קצין 
הציות הגלובלי על מנת לוודא כי אינך מפר/ה כל דין במדינתך או בארצות הברית. 

קבלת אחריות סביבתית
זה למעלה משישים שנה אחריותנו כלפי הקהילות שאנו משרתים משמעה שאנו 

חותרים ללא הרף לצמצם את ההשפעות הסביבתיות שלנו. אנו מפעילים את 
משרדינו ומתקנינו בהתאם לרשיונות ולאישורים הנחוצים, ובפיקוח הדרוש. אנו 

ממשיכים ללמוד דרכים נוספות וטובות יותר להתקדם מעבר לציות לחוקי הגנת 
הסביבה ולסטנדרטים הסביבתיים החלים עלינו. 

אנו יכולים למלא תפקיד מרכזי ולהיות בעלי השפעה חיובית על הסביבה בכך שנהווה 
דוגמה לבחירות טובות ולניצול נכון של הזדמנויות לעידוד קבלת אחריות סביבתית 

בקרב עובדינו, ספקינו, עמיתינו ואחרים. כך יכולה ManpowerGroup לסייע לתמוך 
בקהילות בנות קיימא לחיות ולעבוד בהן. על בסיס העקרון של ״צימצום, שימוש חוזר 
ומחזור״, רוב היוזמות הסביבתיות של ManpowerGroup מיושמות ברמה המקומית, 

עם תכניות המגיבות לצרכים מקומיים וארציים. אנו מעודדים את עובדינו להציע 
רעיונות ולהשתתף בתכניות סביבתיות בכל יחידה עסקית. 

בניין המטה העולמי שלנו – שזכה ל-LEED דירוג זהב של בנייה ירוקה – הוא מודל 
המוכיח כיצד מיקום, חומרי בניה, שימור אנרגיה ומים ועקרונות תפעול יכולים 

לצמצם השפעה סביבתית וליצור חוויה נעימה. במידת האפשר, בכוונתנו להשתמש 
במודל זה בכל המקומות בהם אנו פועלים. ברכישות, נדל״ן ופונקציות תפעוליות יש 
תמיד להביא בחשבון דרכים לשפר השפעות סביבתיות וכתוצאה מכך, לעודד יחידים 

ליישם עקרונות דומים בחייהם האישיים.

פעילות ותרומות פוליטיות
אין להשתמש בכספי החברה, בנכסיה או במשאבים אחרים שלה בכדי להרים תרומה או להעניק טובת הנאה 

כלשהי למועמד פוליטי, מפלגה או פעילות פוליטית. החברה לא תפצה איש עבור תרומות אישיות שנועדו 
למטרות פוליטיות. 

כל אדם מוזמן להשתתף בפעילות פוליטית בזמנו החופשי ועל חשבונו, כל עוד אין הדבר מפריע לביצוע חובותיו 
ב-ManpowerGroup. אין להעניק תרומות פוליטיות, בין אם כספיות או בדרך של שירותים אישיים, בשמה של 

 .ManpowerGroup
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פתרונות חובקי עולם
כמומחית מובילה במגמות שוק העבודה העולמי, ManpowerGroup נהנית מנקודת מבט ייחודית לגבי 

החשיבות של התאמה בין אנשים מוכשרים ללקוחותינו הזקוקים לכישוריהם, ואחת היא באיזה חלק של 
העולם הם נמצאים. בעולם שבו הנוף הדמוגרפי וכתוצאה מכך אי-התאמה בכישורי כוח האדם הופכים לבעיה 

הולכת וגדלה עבור חברות, ManpowerGroup ממלאת תפקיד קריטי בחיבור השניים באופן יעיל ואתי. אנו 
מבינים את החשיבות בניוד המוחות הטובים והמבריקים ביותר לשירות הלקוחות שלנו בעולם כולו. 

אנו חותרים לציית לכל דין לגבי העברה בינלאומית של אנשים ופעילות עסקיות אחרות. אנו מחזיקים 
במדיניות של אפס סובלנות כלפי סחר בבני אדם או עבודת כפייה מכל סוג, ומצייתים לכל תקנות וחוקי 

העבודה וההגירה בכל מקום בו אנו פועלים. אנו מעודדים ישויות אחרות לפעול לפי הדוגמה שאנו נותנים. 

אנו חותרים לציית לתקנות ולחוקי הפיקוח על יצוא, המסדירים עניינים כגון העברת מידע מעבר לגבולות 
לאומיים, לרבות דואר אלקטרוני וגישה לרשת. 

אנו חותרים לציית לחוקים נגד חרם כלכלי, האוסרים על ManpowerGroup לערוך הסכמים עם אחרים שלא 
לנהל קשרים ופעילות עסקיים עם מדינות או חברות מסוימות. 

בכוונתנו לציית באופן מלא לכל חוקי ההגירה והסטנדרטים הבינלאומיים הרלוונטיים במקום בו אנו פועלים. 
אנו מכירים בערך שמביאים איתם אנשים וכישוריהם, ויודעים מה חשיבות קיומו של אישור רשמי לעבוד 

במדינה מארחת. האנשים העובדים מחוץ למולדתם חייבים להחזיק בכל הויזות ואישורי העבודה המתאימים 
לפי דרישות החוק ובאחריותם לקיים את תנאי הויזות והאישורים שלהם, כמו גם את הוראות חוקי המס, 

מטבע זר וחוקים אחרים של המדינה המארחת.
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הפעלה
הממונה על הפעלת הקוד ופירושו יהיה הממונה העולמי שלנו על הציות לקוד האתי, מייקל 

ג׳ לינץ׳ )Michael.Lynch@manpowergroup.com(. הממונה העולמי על הציות לקוד 
האתימוסמך לנסח וליישם כללים, נהלים ותכניות חינוכיות על מנת להגביר את יעילות הקוד. 

הוא מוסמך גם להשיב לשאלות לגבי הקוד ויישומו במצבים ספציפיים. 

הממונה העולמי על הציות לקוד האתי ב-ManpowerGroup ידווח מעת לעת לדירקטוריון 
או לועדת הדירקטוריון המתאימה על הציות לקוד. 

הליכים משפטיים וחקירות פנימיות
אנו שואפים להיות אחראים ומדויקים בכל ההתנהלויות העסקיות שלנו. לפיכך, כל מי 

שמקבל דרישה, תלונה, הודעה או נודע לו בצורה אחרת כי החברה היא נשוא הליך משפטי 
או מנהלי או חקירה או תחקיר ממשלתיים, חייב להודיע לאלתר ליועץ המשפטי של החברה 

אשר ינחה ויתאם את תגובת החברה. 

לעתים תכופות כרוכות חקירות כאלה בסוגיות משפטיות ועסקיות סבוכות. אל תנסו לחקור 
עניינים משפטיים משום שזה עלול לפגוע בחקירה. באחריות ההנהלה הבכירה של החברה 

להחליט אם לערוך חקירה פנימית, כמו גם להחליט על שיטות החקירה שיופעלו. 

אם מסקנות החקירה – הפנימית או הממשלתית – מחייבות פעולה לתיקון המצב, ההנהלה 
הבכירה תחליט על הצעדים שיש לנקוט ותהא אחראית ליישומן של ההחלטות. 

מחובתנו לשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה פנימית שעורכת החברה. בכפוף לייעוץ 
היועץ המשפטי שלנו או עורכי דין חיצוניים, אנו מעודדים את כולם לשתף פעולה באופן מלא 

כאשר נדרשים לכך בקשר לכל חקירה של רשויות אכיפת החוק. 

עלינו להיות כנים/אמיתיים לחלוטין בכל התנהלות מול חוקרים מטעם הממשלה, רשויות אכיפת החוק 
או מטעם החברה, ואסור לנו: 

להשמיד, לשנות או להסתיר מסמכים או ראיות אחרות העשויות להיות רלוונטיות;• 

למסור הצהרות מטעות בקשר לחקירה הנערכת על ידי החברה או על ידי הממשלה; • 

להכשיל, להשפיע במרמה או לחבל בחקירה; • 

לנסות לגרום לאדם אחר להשמיד ראיות, למסור מידע כוזב או מטעה או לחבל בחקירה. • 
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משאבים להשגת הדרכה ודיווח על חשדות
על מנת לקבל הדרכה בנושא אתיקה עסקית או שאלה לגבי ציות, או על מנת לדווח על חשד 

להפרה או על הפרה מתוכננת או ממשית, עומדים לרשותכם הערוצים הבאים: 

דברו עם הממונה עליכם, המנהל, המנהל המקומי בנושאי ציות, או הממונה העולמי על   .1 
הציות לקוד האתי 

השתמשו בקו החם לעניין אתיקה עסקית. ניתן ליצור קשר עם הספק החיצוני של   .2 
ManpowerGroup,Global Compliance, בשיחת-חינם לטלפון: 

למתקשרים מצפון אמריקה: 1-800-210-3458• 

 למתקשרים מחוץ לצפון אמריקה, היכנסו לכתובת:• 
http://www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.

.cfm?DocumentID=1489

למתקשרים ממדינה הנמצאת ברשימה, השתמשו במספר הגישה הישיר 
עבור מדינה זו.

www. :למתקשרים מדינה שאינה נמצאת ברשימה, היכנסו לכתובת
business.att.com/bt/access.jsp על מנת למצוא את מספר הגישה 

למדינה של AT&T. אז חייגו את מספר הגישה, המתינו לצליל החיוג 
וחייגו 800-210-3458.

פנו לקצין הציות הגלובלי, עוזר ליועץ המשפטי:   .3 

מייקל ג׳ לינץ׳   
טלפון: 1-414-906-6580+   

 Michael.Lynch@manpowergroup.com :דוא״ל  

Manpower Place, Milwaukee, WI 53212, USA 100 :כתובת  

הכשרה ואישור
באחריות כולנו לעשות את הדבר הנכון עבור בעלי העניין שלנו ולשמור על מוניטין החברה. אחד 

הצעדים החשובים ביותר הוא כי כל העובדים חייבים לעבור הכשרה תקופתית בנושא הקוד 
ובנושא מדיניות החברה. בידי הממונה העולמי על הציות לקוד מצויות תכניות הכשרה ייעודיות 

למעננו. 

מאחר שברצוננו להבטיח ציות לקוד זה, כל העובדים ברחבי העולם )למעט שותפים עסקיים( 
וכל חברי הדירקטוריון נדרשים למלא ולהחזיר דו״ח שנתי ואישור בדבר הציות לקוד. 

צעדים משמעתיים
אי ציות לקוד, לתהליך האישור הנדרש או אי שיתוף פעולה עם חקירה פנימית של הפרה 

ממשית או למראית עין של הוראות הקוד עשויים להקים עילה לצעד משמעתי, עד ולרבות 
פיטורין. 

היעדר ענישה
חברתנו אוסרת ולא תסכין עם צעדי ענישה או התנכלות נגד מי שמדווח בתום לב על הפרה ממשית או 

למראית עין של כל דין, כלל, תקנה או הוראה מהוראות הקוד. 

התנכלויות או צעדי ענישה נחשבים כשלעצמם הפרה של הוראות קוד זה. אם הנך מאמינ/ה כי נתקלת בסוג 
של התנכלות, אנא פנה/י בהקדם ודווח/י על העניין לממונה עליך או לממונה העולמי על הציות לקוד.

איזה מן המשפטים הבאים הוא חלק ממדיניות 

ManpowerGroup לדיווח על הפרות הקוד?
יש לסמן את כל התשובות המתאימות. הקלק ״סיים״ לתשובה. 

אם יש לך חשדות כלשהם, עליך לפנות למנהל שלך, לממונה הישיר, למנהל המקומי בנושאי ציות, או לממונה העולמי על 
 .ManpowerGroup-הציות לקוד האתי ב

אם דיווחת על אי-ציות, הדבר יתפרסם מייד ברחבי החברה. 

אם דיווחת בתום לב על חשד לעבירה, ומאוחר יותר מתברר כי אין לו שחר, את/ה עלול/ה להיענש. 
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