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מכתבו של מייק

הייפורדהייפורד
אנשי צוות יקרים,

במשך 138 שנים NCR בנתה את המוניטין שלה הן על יושרה והן על 
חדשנות. אנו מחויבים לניהול העסקים שלנו ביושרה בהתאם למידות 

האתיקה והתקנים הגבוהים ביותר תוך ציות לכל החוקים, הכללים 
והתקנות החלים עלינו.

מדיניות זו מפרטת את התקנים שלנו להתנהלות עסקית, ומתאימה כל 
מה שאנו עושים כחברה לערכים המשותפים שלנו ולהתמקדות שלנו 

בלקוחות. כולנו אחראים כלפי עצמנו וכלפי אחרים לנהל את עסקיה של 
NCR ביושרה המחמירה ביותר.

המוניטין שלנו הוא אחד הנכסים היקרים ביותר שלנו. לעולם לא נוכל 
 לקחת אותו כמובן מאליו, והוא חייב להיות תמיד הבסיס שעליו 

אנו בונים ומתפתחים.

מייק הייפורד
Chief Executive Officer
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הדרך שלכם להתמצא…

סרגל ניווט
באפשרותכם לנווט בין הנושאים בכל עת, על ידי לחיצה 

על כל אחת מהכותרות בסרגל הניווט.

 הנושא שאתם נמצאים בו 
כרגע מודגש.

אייקונים

האייקונים האלה מקושרים למדיניות ולמסמכים ספציפיים, אך עליכם להיות 
מחוברים לרשת החברה כדי לגשת אליהם.

המידע בענן יפנה אתכם לתוכן רלוונטי יותר או למידע חשוב כלשהו, לכל 
אורך מסמך זה.

ענן

הדגשה הדגשה 
ההדגשה מראה את המידע החשוב; לא כדאי לכם 

לדלג עליה!

ענן זה מראה לכם היכן למצוא מידע נוסף על הנושא, 
והוא מלווה באחד או שניים מהאייקונים במסמכים.

במקרים מסוימים, אנו זקוקים לעזרה בניווט במסלול 
ההחלטות שלנו או שאנו זקוקים לכיוון, וענן זה יכול לתת 

תשובה לשאלתכם.

 ענן זה כולל עובדות מהירות, דוגמאות ורשימות 
פעולות מיטביות לביצוע, כאשר אתם זקוקים להפניה 

מהירה או לאישור.

החיצים שמאלה וימינה ייקחו 
אתכם לעמוד הקודם/הבא.

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

מהמה
אם?אם?

למדולמדו
עודעוד
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ערכים משותפים

מה, מי ולמה
מדיניות

כיצד לדווח על בעיות
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הערכים המשותפים שלנושלנו
NCR הייתה, ותמיד תהיה, ממוקדת בלקוחות שלה, בעובדים שלה, בחדשנות ובזכייה. לערכים המשותפים של NCR יש משמעות מעשית ,הם יותר מאשר מילים על דף נייר. 
הם אלה שמנחים את ההתנהגות שלנו, מניעים את האופן שבו אנו מנהלים את העסק שלנו ומשפיעים על האופן שבו אנו מתקשרים זה עם זה, עם הלקוחות, עם השותפים, 

עם הספקים ועם הקהילות שבתוכן אנו פועלים. הערכים המשותפים שלנו אפשרו לנו להצליח במשך יותר מ-100 שנה.

אנו מובילים את האופן שבו אנשים בעולם מתקשרים, יוצרים אינטראקציה ועסקאות מכיוון שאנו עומדים במה שהתחייבנו לו ונותנים דין וחשבון על פעולותינו.
בתור OneNCR, אנו מביאים בחשבון מגוון רחב של נקודות מבט כדי להביא רעיונות נועזים וחדשים לעולם האמיתי, ומבטיחים שכל מה שאנו יוצרים יועיל לכל מי שאנו עובדים 

איתו. לעולם איננו מפסיקים לשאול למה, לעולם איננו מפסיקים להשתפר ולעולם איננו נסוגים בעת התמודדות עם אתגרים קשים – גם אם משמעות הדבר היא להשתנות. 
ערכי הליבה שלנו נערכו מחדש ואנחנו מכנים אותם בשם  .Customer F.I.R.S.T )הלקוח קודם לכול(

הלקוח

 אנו מתייחסים לכל
לקוח או לקוחה כאל הלקוח 

 או הלקוחה היחידים 
 שלנו – והוא או היא
בעדיפות עליונה.

)Fun( כיף

 אנחנו נהנים בעבודה 
 שלנו – אנחנו קלילים,

 פרודוקטיביים,
 תכליתיים, 

ומפרגנים זה לזה.

)Innovation( חדשנות

אנו לומדים, מתמידים 
במרדף חסר פשרות אחר 

 חדשנות ופותרים
 בעיות מורכבות

באמצעות פתרונות פשוטים.

)Respect( כבוד

אנו מכבדים זה את זה, 
 לוקחים בחשבון את כולם,

מובילים באמפתיה והופכים 
 את הקהילות שלנו 

לטובות יותר.

)Success( הצלחה

 אנו מבטיחים את
הצלחתה של NCR בכך 

שאנו עושים את המקסימום 
 ומגלים יוזמה

מההתחלה ועד הסוף.

)Teamwork( עבודת צוות

 אנו עובדים
 כאיש אחד, פועלים

 ללא גבולות,
 ומקפידים על דפוסי 

חשיבה גלובליים.

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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מה?מה?
NCR Code of Conduct )להלן "המדיניות"( היא הקו המנחה ואמת המידה לשמירה על הערכים המשותפים שלנו. היא 

קובעת את התקנים המינימליים לביטוי הערכים המשותפים שלנו בניהול עסקים. המדיניות הפנימית שלנו מספקת מידע 
מפורט נוסף שמפתח עוד יותר את הציפיות המתוארות במדיניות זו.

מי?

למה?למה?

כל הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הקבלנים, הסוכנים וכל אדם אחר המייצג או הפועל בשם NCR חייבים 
לקרוא, להבין ולציית למדיניות זו. עובדים שלא יישמעו לנאמר במדיניות יעמדו בפני דין משמעתי, שהשלכותיו 

עלולות להוביל לסיום העסקה.
 אסור לאף אדם, גם לא לכם, להורות לאף אדם להפר מדיניות זו, גם אם נדמה שהדבר פועל לטובתנו. 

 אם הוראה של מדיניות זו מתנגשת עם החוק החל, עליכם לדווח על ניגוד העניינים למחלקת האתיקה והציות 
שלנו ולציית לחוק החל.

כמו כן, ייתכן שתוטל על עובדים שיפרו את החוק חבות אישית.
כל כתב ביטול המתייחס להוראה כלשהי במדיניות זו דורש את אישור Chief Legal Officer שלנו, או את אישור 

הדירקטוריון אם כתב הוויתור מתבקש על ידי מנהל בכיר או דירקטור.

התנהגות אתית ואחריות חברתית 
תאגידית עשויות להניב יתרונות 

משמעותיים לעסק שלנו.

לדוגמה:
למשוך לקוחות למוצרי החברה  	

שלנו, ובכך להגדיל את המכירות 
ואת הרווחים.

לעודד עובדים להישאר איתנו,  	
להפחית את קצב תחלופת 

העובדים ולהגדיל פרודוקטיביות.
להביא את הטלנט הטוב ביותר. 	
למשוך משקיעים שמתמקדים  	

יותר ויותר ביושרה, באחריות 
חברתית ובהתנהגות אתית.
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מדיניות מדיניות שם עצם )1(
מ-די-ני-ות ְמִדיִנּיּות

רבים: מדיניות
מערכת עקרונות מתוכננת, המיועדת להנחות החלטות ולהשיג ( 	

תוצאות רציונליות. מדיניות היא הצהרת כוונות והיא מיושמת 
כנוהל או כפרוטוקול.

CMP( Corporate Management Policies( מגדירה את האופן שבו 
אנו עושים עסקים ומאורגנים לפי פונקציות כגון: העסקה )לדוגמה, 

רילוקיישן(, שכר ופיצוי )לדוגמה, חופשות( וחוק )לדוגמה, זכויות יוצרים(.

)CFAP( Corporate Finance and Accounting Policies
 NCR לתמוך ביישום ובבקרה על פעילות חשבונאית ופיננסית ברחבי

באופן עקבי.

מדיניות מקומית, מחלקתית ובהתאם לפונקציות, נהלים ותקנים 
חלים על משרדים או על מחלקות מסוימים ולעתים קרובות מּונעים על 

ידי חוק, תקנה או נסיבות מיוחדות.

המדיניות תומכת ב-Code of Conduct שלנו ומספקת פרטים נוספים 
ומסגרת להשגת היעדים והמטרות של החברה שלנו.

היא גם:
	 ,NCR מצהירה על הציפיות של
מעודדת ציות לחוקים ולתקנות, 	
שומרת על עקביות ברחבי NCR, וכן 	
מספקת הנחיות לקבלת החלטות. 	

על כל העובדים לציית למדיניות החברה שנקבעה, לרבות תמיכה 
במדיניות ובנהלים המקומיים.

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx
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הדגשה הדגשה 

אתיקה וציותאתיקה וציות
 מבלי להתעלם מחשיבות מעשינו, אופי החברה משתקף באותה מידה במה שאנו 

 לא עושים. לעולם איננו מפסיקים לשאול למה, לעולם איננו מפסיקים להשתפר 
 ולעולם איננו נסוגים בעת התמודדות עם אתגרים קשים – גם אם משמעות הדבר 

היא להשתנות.

בסופו של דבר, ההוכחה לאופי ניהול העסקים ב-NCR טמונה בפעולותינו, לא 
במילותינו. מחלקת האתיקה והציות שלנו פועלת כדי לסייע לתמוך בחברה בציות 

למדיניות חשובה זו שנה אחר שנה.

צוות האתיקה והציות מפקח על הציות שלנו למדיניות 
זו, לערכים המשותפים שלנו ולמדיניות הפנימית.

מחלקת האתיקה והציות אינה תלויה בעסק ובאף 
פונקציה אחרת של החברה והיא מדווחת באופן ישיר 

ל-Chief Legal Officer שלנו.
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מהמה
אם?אם?

קראתם את המדיניות אך אינכם בטוחים אם היא רלוונטית בבירור 
למצבכם, או שאתם עדיין לא בטוחים מה לעשות? לפניכם מספר שלבים 

שיכוונו אתכם לתשובה הנכונה:

מאחר שמדיניות NCR נועדה לסייע בקבלת החלטות, השלב הראשון . 	
הוא לגשת למדיניות הרלוונטית ולקרוא אותה בעיון.

אם לימוד המדיניות לא הועיל ועדיין אינכם מצליחים ליישם/לפרש אותה . 	
בהתאם למצבכם, שוחחו על כך עם המנהל/ת שלכם.

עוד שאלות? צרו קשר עם משרד האתיקה והציות.. 	

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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כיצדכיצד לדווחלדווח על בעיותעל בעיות
אם אתם עומדים בפני דילמה ואינכם בטוחים מהי דרך הפעולה הנכונה, עליכם להציג את חששותיכם 
עם המנהל/ת שלכם או במחלקת האתיקה והציות. אם אתם נתקלים או חושדים בהתנהגות שעלולה 

להפר מדיניות זו, עליכם להציג את חששותיכם במחלקת האתיקה והציות באופן מיידי.

אנחנו לא מגלים סובלנות כלפי פעולות התנכלות לאדם כלשהו עקב דיווח שנעשה בתום לב. 
דיווח בתום לב הוא דיווח שנעשה מתוך כנות וכוונה טובה, ואופיו אינו משתנה בעקבות התוצאות 

האפשריות – אם בסופו של דבר הטענות הוכחו כמוצדקות או כלא מוצדקות.

אם אינכם חשים בנוח להזדהות בשמכם מול משרד 
האתיקה והציות, תוכלו לשאול שאלות ולהעלות 

חששות באופן אנונימי, כאשר הדבר מותר על פי 
חוק. חשוב להדגיש, כי כל מי שינסה להתנקם באדם 
שמסר דיווח בתום לב או להתנכל לו, יעמוד בפני דין 

משמעתי, שעלול להוביל לסיום העסקה.

תוכלו למצוא קישורים ל-Code of Conduct, ל-AlertLine הדגשה הדגשה 
.Bridge ולמדיניות בפינה הימנית העליונה של
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות מודעותתוכן

 אנו מצפים מכם לציית למדיניות זו במהלך כל התקשרות עסקית בעבודה. 
 אם ידוע לכם או שאתם חושדים בהפרת המדיניות, אנו מצפים מכם לדווח 

על ניגוד העניינים למשרד האתיקה והציות שלנו.

מחלקת האתיקה והציות שלנו חוקרת כל דוח הטוען להפרות של הערכים המשותפים, 
מדיניות ההתנהגות והמדיניות הפנימית שלנו. אינכם רשאים לבצע חקירות של הפרות 
לכאורה. כדי להבטיח שכל עניין יטופל באופן חסוי ועקבי, כל העניינים נחקרים על ידי 

מחלקת האתיקה והציות.

במקרה של ספק, שיקלו את הדברים הבאים:
האם הסיטואציה מנוגדת למדיניות החברה או לחוק? 	
מה בסיטואציה עושה רושם בעייתי? 	
איך הדבר ישפיע עליי? 	
איך הסיטואציה תשפיע על בעלי העניין בחברה? 	

חקירותחקירות

אם אתם רואים משהו – תגידו משהו!
בכל דרך שבה תרגישו בנוח:

שוחחו עם המנהל/ת הישיר/ה שלכם ונסו 
לפתור את הבעיה.

שוחחו עם השותף העסקי המקומי שלכם 
במחלקת משאבי אנוש.

 בררו במחלקת משאבי אנוש הראשית מי 
ה-HRBP שלכם.

שלחו דוא"ל לצוות האתיקה והציות והציגו את 
הבעיה באופן ישיר במחלקת האתיקה והציות.

שלחו דוח אנונימי ל-Alert Line באמצעות 
פלטפורמת צד שלישי.

פתחו פנייה בנושא דרך מחלקת משאבי אנוש, 
הם זמינים 24/7.

מהמה
אם?אם?
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בעלותבעלות
IT תשתית

תקנים טכניים
כספים ורכוש
קניין רוחני

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

NCR Corporation | Code of Conduct | 2022
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ITIT תשתית תשתית
תשתית טכנולוגיית המידע )להלן "IT"( שלנו מכילה שרתים, רשתות, תחנות 
עבודה, מחשבים ניידים, מכשירים ניידים, ציוד תקשורת, מדיה אלקטרונית 

והתקני אחסון המופעלים ישירות על ידי החברה וכן על ידי ספקי שירות קבלניים 
של החברה. בדרך כלל יש להשתמש בה רק לניהול עסקים, אם כי שימוש אישי 

יכול להיות מותר מדי פעם.

אינכם מורשים להשתמש בחשבונות דוא"ל אישיים )כגון Gmail( כדי לנהל את 
עבודתכם ב-NCR, ואינכם מורשים לשלוח מידע או מסמכים רגישים לחשבונות 

הדוא"ל האישיים שלכם.
למעט במקומות שבהם הדבר אסור בחוק, NCR שומרת לעצמה את מלוא 

הזכויות לערוך חיפוש בכל מידע שנשלח, התקבל, נצפה, אוחסן או שניגשו אליו 
באמצעות תשתית ה-IT שלה ולבחון אותו.

הדגשה הדגשה 
האופן שבו אנו משתמשים במכשירים האישיים שלנו 
אינו נוגע לאף אחד אחר, אך כאשר אנו משתמשים 
בהם לעבודה, או כדי להתחבר לתשתית ה-IT של 

NCR, כל סוגי המדיניות שלנו חלים.
 אם יש לכם שאלות או חששות בנוגע לאבטחת מידע 
 או לגישה לא מורשית לתשתית IT, צרו קשר עם 
מחלקת אבטחת מידע.

אם קיבלתם הודעת דוא"ל חשודה או שנפלתם קורבן למעשה דיוג 
.Reports.SPAM@ncr.com פישינג"(, שלחו אותה כקובץ מצורף אל"(

אם יש לכם שאלות או חששות בנוגע לפרטיות או להגנה 
על מידע ונתונים, צרו קשר עם משרד הפרטיות.

אם אתם חושדים שבמכשיר קיים וירוס/תוכנה זדונית, צרו קשר ישיר 
עם מרכז הגנת הסייבר בטלפון 808-7448 מכל משרד של NCR, או 
בטלפון  1-678-808-7448+  מכל טלפון חיצוני.

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלות תוכן

mailto:Information.Security%40ncr.com?subject=Question
mailto:Reports.SPAM%40ncr.com?subject=SPAM%20report
mailto:Office.Privacy%40ncr.com?subject=Data%20Privacy%20question
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אל תשתמשו בתוכנות peer-to-peer או בתוכנת טורנטינג, אל תתקינו משחקים או 
תוכנות proxy אנונימיות.

 תוכנות ופעילויות אלה, מעבר לעומס על הרשת, מתקינות לעתים קרובות קוד זדוני, 
.NCR של IT-כגון תוכנות ריגול, העלול לפגוע בתשתית ה

CMP #1404 היא 
 מדיניות תשתית 

ה-IT שלנו.

דוגמאות לתוכנות שגרמו לבעיות תוכנה זדונית בעבר כוללות:
	 Tor דפדפן
	 Utorrent
	 Bittorrent
	 Thunder הידועה גם בשם – Xunlei
	 .freedownloadmanager או FDM

עליכם גם בדרך כלל להימנע מהורדת משחקים וסרטים – קבצים אלה כוללים לעתים 
קרובות תוכנות זדוניות.

למדולמדו
עודעוד

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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תקנים תקנים 
טכנייםטכניים

קודקוד
פתוחפתוח

 ישנם ארגונים רבים המפתחים או מקדמים 
תקנים טכניים.

אם ברצונכם ליצור קשר עם גופים או קבוצות 
עבודה של תקנים טכניים כלשהם, במיוחד 

בשילוב עם הגשת תקנים טכניים כלשהם ולפני 
ההגשה, עליכם לקבל תחילה אישור בכתב 

מהמחלקה המשפטית.

קוד פתוח מתייחס בדרך כלל לקוד תוכנה 
המשתמש בתהליך פיתוח פתוח, ומורשה 
לכלול את קוד המקור.

NCR רשאית לבחור להשתמש ברכיבי קוד פתוח למגוון 
מטרות. קוד מקור זה זמין ללא תשלום ועשוי לאפשר 
למשתמשים להשתמש בכל תוכנה שנוצרה, לשנות 
אותה ולהפיץ אותה.

NCR מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ועליה לציית 
בקפידה לדרישות הרישיון שבמסגרתן מופצת תוכנת קוד פתוח.

לפני השימוש ברכיבי תוכנה בקוד פתוח עם כל מוצר, שירות 
או פרויקט פנימי של NCR, עליכם לקבל אישורים מראש ובכתב 
מהצוותים הטכניים בארגון ה-CTO ובמחלקה המשפטית.

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

NCR Corporation | Code of Conduct | 2022
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

כספיכספי החברההחברה
ורכושהורכושה

כל אחד מעובדי NCR אחראי על הגנת נכסי החברה מאובדן, 
מגניבה, מגרימת נזק או משימוש או חשיפה לא מורשים.

נכסים אלה כוללים נכסים מוחשיים )כגון ציוד מחשבים 
וריהוט( ונכסים בלתי מוחשיים )כגון מידע ונתונים חסויים(.

נכסי החברה כוללים, בין היתר:
סימנים מסחריים וסימני שירות; 	
קוד מקור, סודות מסחריים, נתונים אישיים, 	
מידע חסוי, כסף וכרטיסי חיוב; 	
קרקע ומבנים; 	
רשומות; 	
כלי רכב; 	
מפתחות ותעודות זהות, ציוד טכנולוגי כולל מדפסות, סורקים,  	

מכונות צילום וטלפונים;
התקני מחשוב ותוכנות; 	
אינטרנט, אינטראנט ורשתות אחרות; 	
פסולת וציוד שיצא מכלל שימוש. 	
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

זכויות יוצרים וכן זכויות יוצרים וכן קנייןקניין רוחנירוחני
חוקי הקניין הרוחני )IP( מגנים על הקניין הרוחני מפני שימוש, שכפול, הפצה, תצוגה וביצועים בלתי מורשים. הפרת זכויות קניין רוחני עלולה להוביל לעונשים משפטיים, 

 ובמקרים מסוימים, לפגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלנו. כולנו חייבים להגן על זכויות הקניין הרוחני של החברה ולכבד את זכויות הקניין הרוחני של גורמי צד שלישי. 
הסימן המסחרי של NCR רשום ב-70 מדינות לכל הפחות.

בדרך כלל, סימן מסחרי מגן על שמות מותגים ועל סמלי לוגו המשמשים בסחורות ובשירותים.
זכויות יוצרים מגינות על יצירה כתובה, אומנותית או ספרותית מקורית.

פטנט מגן על המצאה.

NCR AlohaTM

NCR SelfServTM
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

אחריותאחריות
ניגודי עניינים

רשומות החברה
מידע חסוי

ציות

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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ניגודיניגודי עניינים עניינים
כשאתם מבצעים עסקות מטעמנו עם גורמים חיצוניים, עליכם לפעול תמיד תוך שמירת 

מרחק ולטובת החברה. ניגודי עניינים נוצרים כאשר אינטרסים אישיים משפיעים, או 
משפיעים למראית עין, על יכולתנו לעשות זאת. ניגודי עניינים יכולים להיווצר כתוצאה 

מגורמים רבים, לרבות פעילויות אישיות, תחומי עניין ומערכות יחסים. אינכם רשאים לבצע 
אף עסקה אם יש לכם, או יש לכם למראית עין, ניגוד עניינים שעלול להשפיע על יכולתכם 

לפעול לטובת האינטרסים שלנו.

אם יש לכם ניגוד עניינים, או אם מתעורר מצב שגורם לניגוד עניינים למראית עין, חובה 
 עליכם לחשוף את המצב בפני המנהל/ת שלכם. המנהל/ת שלכם ידון/תדון בעניין עם 
 מחלקת משאבי אנוש, עם המחלקה המשפטית או עם מחלקת האתיקה והציות כדי 

להעריך את מידת ניגוד העניינים ולנקוט צעדים הולמים. חובה לחשוף כל מצב קיים או 
אפשרי של ניגוד עניינים.

זכרו, לא ניתן לפרט ולציין כל תרחיש פוטנציאלי של ניגוד הדגשה הדגשה 
עניינים. אם אינכם בטוחים שמצב מסוים מבטא ניגוד 
עניינים, שאלו את המנהל/ת שלכם, את HRBP או את 

מחלקת האתיקה והציות.

CMP#901 מספק 
מידע מפורט על 
ניגודי עניינים.

למדולמדו
עודעוד

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0901.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

עליכם ליידע את המנהל/ת שלכם, לבחון את המצב ולקבל הנחיות 
לגבי אפשרות קבלת המשרה. לאחר מכן, דווחו על המשרה למחלקת 
האתיקה והציות. עלינו להבין את המשרה במלואה לפני שנוכל לאשר 

.NCR-שהיא לא תיצור ניגוד עניינים עם תפקידכם ב

 הציעו לכם לשבת במועצת המנהלים 
של חברה אחרת.

ניגוד עניינים יכול להתרחש כאשר:

אתם לוקחים על עצמכם תעסוקה נוספת שמרחיקה את תשומת  	
הלב שלכם מתחומי האחריות שלכם ב-NCR. ייתכן שלא תוכלו 

לבצע את שתי העבודות במלואן ובנאמנות.
אתם מפקחים על ביצוע עסקה או מבצעים אותה עם אדם  	

שעימו יש לכם קשר אישי קרוב, או אם אתם וקרוב/ת משפחה 
מועסקים על ידי אותו ארגון של NCR. הדבר עלול לגרום לניגוד 
עניינים ממשי או למראית עין, שכן המצב עלול להתפרש כניגוד 

עניינים, בין שהוא קיים ובין שאינו קיים.
אתם משקיעים באחד הספקים, הלקוחות, השותפים העסקיים  	

או המתחרים שלנו.
אתם משתמשים בשם NCR או ברכוש או במידע שלנו, ללא  	

אישור, כדי לתמוך בעמותה, בארגון מקצועי או בארגון קהילתי.
	 .NCR-אתם מנצלים בעצמכם הזדמנות עסקית השייכת ל

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

מהמה
אם?אם?
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

דיוק ושמירה שלדיוק ושמירה של רשומות  רשומות החברההחברה
NCR חייבת לנהל רשומות מדויקות ומלאות כדי לעמוד בהתחייבויותיה הניהוליות, החוקיות והפיננסיות. אנו משתמשים במידע זה כדי לקיים את התחייבויותינו לספקים, 
לבעלי המניות, לעובדים ולמשרדי ממשלה. אנו מחויבים לשמור על הבקרות וההליכים הפנימיים שלנו כדי לוודא שכל העסקאות מאושרות כראוי, שהנכסים שלנו מוגנים 

מפני שימוש לא ראוי או לא מאושר, ושכל העסקאות שלנו מתועדות ומדווחות בהתאמה למדיניות הפנימית שלנו ולחוק החל.

יש להשלים את הדוחות הכספיים של NCR במועדם, עליהם להיות מדויקים 
ויש לבסס אותם בעזרת רשומות ומסמכים הולמים.

 regional Controller-שלנו או ל Corporate Controller-עליכם להודיע ל
שלכם אם נודע לכם על כל מידע מהותי, פיננסי או שאינו פיננסי, אשר משפיע 

על החברה או על כל מידע שעלול לגרום לרווח או להפסד עבור החברה. 
מחלקת האתיקה והציות יכולה לעזור לכם לערוך את הדוח. המידע צריך 

להיות מתועד, מעובד, מסוכם ומדווח להנהלה הבכירה של NCR באופן ראוי, 
כדי להחליט בזמן בנוגע לחשיפות הדרושות.

שמירה נאותה על רשומות חשובה כדי להבטיח שהן 
מתוחזקות באופן שיטתי וכי הן זמינות באופן המספק 

את דרישות התאגיד, הממשל ודרישות אחרות.

CFAP #111 היא 
 מדיניות שמירת

 הרשומות 
שלנו.

למדולמדו
עודעוד

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/CFAPpolicies/CFAP0111.rtf&sourceid=2288&utm_campaign=2288&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx&utm_medium=Article
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

מידעמידע חסוי חסוי

אם יש לכם מטרה עסקית לגיטימית לחשוף מידע סודי כלשהו, התייעצו עם המחלקה המשפטית כדי ליישם 
הגנות הולמות לפני החשיפה.

 CMP#926 מספק 
פרטים נוספים בנוגע 

למידע חסוי.

מידע חסוי כולל את כל המידע שאינו ציבורי וכל מידע אשר, אם ייחשף, עלול להזיק לבעלים שלו או 
ללקוחותיו. אין לחשוף מידע חסוי, כולל מידע חסוי שלנו ומידע חסוי שהופקד בידינו, אפילו בתוך החברה, 

למעט כנדרש על פי חוק או כפי שהמדיניות שלנו מתירה.

למדולמדו
עודעוד
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

דוגמאות אחדות למידע חסוי הן:

סודות מסחריים וידע מקצועי 	
מחקר ופיתוח, כולל המצאות, הצעות לפטנטים וחוברות הנדסה ומעבדה 	
רשימות עובדים, לקוחות, בעלי מניות או ספקים ומידע לגביהם 	
מידע על ניהול רשתות 	
הליכים ונהלי ייצור סודיים 	
קוד מקור 	
אסטרטגיות ותוצאות עסקיות, מידע שלא פורסם על מוצרים או שירותים, תפיסות  	

ועיצובים, תוכניות שיווק, תמחור ונתונים פיננסיים
מידע ארגוני חסוי, לרבות תרשימים ארגוניים 	
מידע חסוי ש-NCR משיגה מגורמי צד שלישי 	
מידע הנוגע לרכישות או לפיצולים אפשריים 	
צפי ותחזיות פיננסיות של החברה 	

הדגשה הדגשה 
 חשוב לשמור על חיסיון 

.NCR בתוך

ייתכן שיהיה לכם לעיתים מידע 
חסוי שלא ישותף בתוך החברה, 

כגון נתוני כוח אדם ותוכניות 
אסטרטגיות.

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה
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ציותציות לחוקים ולכל סוגי המדיניותלחוקים ולכל סוגי המדיניות

עליכם לציית למדיניות זו, לערכים המשותפים שלנו, לכל סוגי המדיניות הפנימית שלנו ולכל 
החוקים והתקנות החלים בעת עשיית עסקים ב-NCR. אסור לכם להנחות אף אדם להפר 

מדיניות זו, את הערכים המשותפים שלנו, את המדיניות הפנימית שלנו ו/או כל חוק ותקנה 
החלים בעת ניהול עסקי NCR, או לסייע בהפרתם.

אי ידיעה של מדיניות זו או של הדרישות של מדיניות מסוימת, לא תשמש להצדקת הפרתן.

המנהל/ת שלכם לא רשאי/ת להורות לכם להפר את הדגשה הדגשה 
מדיניות NCR. אם יש לכם חשש שמדיניות NCR מתנגשת 

עם דרישות משפטיות, הציגו את חששותיכם במחלקת 
האתיקה והציות.

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

הוגנותהוגנות
חוקים נגד שוחד וחוקים נגד שחיתות

תחרות
כללי השקעה ו"סחר במידע פנים"

ציות לסחר

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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חוקים נגד שוחד וחוקים נגד שחיתותחוקים נגד שוחד וחוקים נגד שחיתות
 US Foreign( כחברה גלובלית, אנו כפופים לחוקים רבים למניעת שוחד ושחיתות, כולל החוק האמריקאי למניעת שחיתות במדינות זרות

Corrupt Practices( וחוק השוחד הבריטי )UK Bribery Act(. חוקים אלה אוסרים על מתן, על הבטחה או על קבלה של כל דבר ערך, 
במישרין או בעקיפין, לצד שלישי או ממנו, כדי להשפיע על שיקול הדעת או על ההתנהגות שלו.

הדגשה הדגשה 
אל תציעו שוחד לאף אחד, 

בשום עת, מכל סיבה שהיא.

הפרה של חוקים למניעת שוחד וחוקים למניעת שחיתות עלולה להוביל 
לעונשים וקנסות משמעותיים, ולגרום נזק חמור למוניטין שלנו. בנוסף 
לפגיעה במוניטין שלנו, הפרת חוקים למניעת שחיתות עלולה להכפיף 

אתכם ואת החברה לעונשים אזרחיים ופליליים חמורים.

CMP#904 קובע את 
 הציפיות שלנו

 להתנהלות 
עסקית.

לימדו
עוד

אתם לא רשאים להבטיח או לספק שוחד לאף אדם או לקבל ממנו שוחד. 
עליכם לדווח מייד על כל ניסיון לתת או לקבל שוחד למחלקת האתיקה 

והציות שלנו. תשלומי סיוע, תשלומים לביצוע מאובטח או מזורז של 
פעולות שגרתיות וחוקיות, אסורים אף הם.

למדולמדו
עודעוד
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

LM Ericsson – 1 'מקרה מס
בשנת Ericsson ,2019, חברת טלקום בינלאומית, הסכימה לשלם 

יותר ממיליארד דולר ל-SEC ול-DOJ כדי ליישב האשמות שלפיהן היא 
הפרה את החוקים למניעת שחיתות בארה"ב, על ידי מעורבות בתוכנית 

להענקת שוחד בהיקף עצום.

.)Goldman Sachs Group, Inc( מקרה מס' 2 – קבוצת גולדמן סאקס
 1Malaysia Development" מאחר שהייתה קשורה לתוכנית השוחד

)Berhad )1MDB", קבוצת גולדמן סאקס הסכימה לשלם יותר ממיליארד 
 ,FCPA-נגדה לגבי הפרת הוראות ה SEC-דולר, כדי ליישב את האשמות ה

בשנת 2018.

Novartis AG – 3 'מקרה מס
בשנת 2020, כדי ליישב האשמות של SEC ו-DOJ הנובעות מפעילויות 

של שוחד בתחומי שיפוט מרובים, Novartis AG השוויצרית וחברת בת 
לשעבר שלה הסכימו לשלם יותר מ-340 מיליון דולר בקנסות פליליים 

ורגולטוריים.
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משאבים קהילה הוגנות

תחרותתחרות
אנו מתייחסים באופן הוגן ללקוחות, לספקים, לשותפים האסטרטגיים, לעובדים 

ולמתחרים שלנו. אנו מתחרים במרץ, אך תמיד בצורה הוגנת ואתית. ההצלחות שלנו 
נובעות מכוחם של האנשים, המוצרים והשירותים שלנו – לא מהתנהלות עסקית לא 

הוגנת. אינכם רשאים להשתמש בהונאה או במצג שווא בהתנהלותכם בשם החברה, 
ולא להשתמש לרעה במידע חסוי. בנוסף לכך, מצופה מכם לנקוט במשנה זהירות 

כאשר מטפלים בלקוחות ממשלתיים.

NCR בוחרת ספקים בהתבסס על המעלות שלהם, תוך כדי שקלול גורמים כמו מחיר, 
איכות, יכולת ביצוע ומסירה, טכנולוגיה, עיצוב ומוניטין של שירות ויושרה.

הדגשה הדגשה 
פעולות שעשויות להיות הולמות בעת עבודה עם לקוחות 

 מהסקטור הפרטי עשויות להיראות כלא הולמות ואפילו 
בלתי חוקיות בהתנהלות מול עובדי ממשל.
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איסור על הסכמים הדדיים – מצב שבו צד אחד יקנה מצד  	
שני, בתנאי שהצד השני יקנה מהצד הראשון.

איסור על הקצאת שוק – הסכמים ל"חלוקה" או להקצאת  	
שווקים לגורמי צד שלישי.

איסור על רוטציית מכרזים – שיתוף פעולה עם מתחרה  	
כדי לאפשר לו לזכות בהזדמנות עסקית, בתמורה לשיתוף 
הפעולה שלו עבור הזכייה שלנו בהזדמנות עסקית אחרת.

איסור על תיאום מחירים – לעובדי NCR אסור להגיע  	
להסכמה עם גורמי צד שלישי לגבי קביעת רמת מחירים 

מסוימת או לגבי שמירה על תנאי שוק מסוימים.
איסור על הסכמה שלא לבוא במגע – ל-NCR אסור להגיע  	

להסכמה עם צד שלישי כלשהו לגבי סירוב לנהל התקשרות 
עסקית עם לקוח או ספק ספציפיים או קבוצת לקוחות או 

ספקים, באופן המפר את החוק החל עליה.
איסור על ניצול הגודל – שימוש בכוח שוק כדי לפגוע באופן  	

בלתי הולם במתחרים קטנים יותר.
איסור על שימוש לרעה בנתונים – שימוש בניתוח מידע  	

ונתונים למטרות בלתי הולמות או בלתי חוקיות.

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

כללי השקעה ו"סחר במידע פנים"כללי השקעה ו"סחר במידע פנים"
אינכם רשאים, במישרין או בעקיפין, לסחור בניירות הערך שלנו בעודכם מחזיקים 

ב"מידע מהותי שאינו ציבורי" על החברה.

הדגשה הדגשה 
מידע פנימי מהותי מוגדר בדרך כלל כמידע 

שלא נחשף באופן נרחב לציבור וסביר להניח 
שישפיע על משקיע לקנות, למכור או להחזיק 

.NCR במניות

דוגמאות למידע כזה כוללות תוכניות רכישה 
או פיצול )divestiture(; מידע כספי בפועל או 
מידע צפוי שעדיין אינו פומבי; חוזים חדשים, 
מוצרים או תגליות חדשים; שינויים ארגוניים 

גדולים; או תוכניות עסקיות אחרות.

על עובדיה של NCR נאסר גם לסחור באופן ישיר או עקיף בניירות הערך 
של חברות ציבוריות אחרות, כגון לקוחות וספקים, על בסיס מידע פנימי 

מהותי. כמו כן, מסירת מידע פנימי מהותי הנוגע ל-NCR או לחברה 
אחרת על ידי העובדים לחבריהם, בני משפחתם או לכל צד שלישי אחר 

מנוגדת לחוק ולמדיניותה של NCR )פעולה זו נקראת "tipping"(. אתם לא 
רשאים להיות מעורבים בשום עסקה שבה אתם עשויים להרוויח מתנודות 
.NCR ספקולטיביות בטווח הקצר בשוויים של ניירות הערך והבטוחות של
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

לעולם אל תחשפו מידע פנימי מהותי הנוגע ל-NCR או לחברות אחרות שנגלה  	
NCR-לכם במהלך עבודתכם ב

הגבילו את הגישה למידע פנימי מהותי הנוגע ל-NCR או לחברות אחרות  	
לאותם עובדים "הצריכים לדעת" מידע זה מסיבות עסקיות )ניתן להגדיר מיהם 

אנשים אלה במסגרת הסכם סודיות(
אל תייעצו לאנשים אחרים או תעודדו אותם לסחור במניותיה של חברה אם  	

מצוי ברשותכם מידע פנימי מהותי הנוגע לחברה זו
לעולם אל תקנו או תמכרו ניירות ערך של NCR או מניות של חברה אחרת  	

בשעה שיש לכם מידע מהותי, בין אם קיימת תקופת איסור מסחר בתוקף או לא

 CMP#922 היא מדיניות
 הסחר במידע 

פנים שלנו.

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

למדולמדו
עודעוד

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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ציותציות לתקנות הסחר לתקנות הסחר
כחברה גלובלית, עלינו להיות מודעים לחוקי הסחר הבינלאומי המסדירים את היבוא והיצוא 

של המוצרים והשירותים שלנו. חוקים אלה מוטלים בדרך כלל על מה שניתן לייבא אל 
המדינה, איך יש לסמן את המוצרים, כיצד יש לבצע הערכה של הסחורה המיובאת, ומהם 

המיסים שיש לשלם.
חוקי היצוא קובעים בדרך כלל אם יצוא של טובין או של שירות מותר וכיצד ניתן לייצא אותו. 

חוקי הסחר חלים על כל היבטי המסחר, כולל הגבלות גישה, דרישות מיקור, סנקציות 
כלכליות ואמברגו, ודרישות נגד חרם.

אתם רשאים לייבא או לייצא מוצרים ושירותים רק באמצעות תהליכים שאושרו על 
ידי מחלקת הציות לתקנות הסחר.

 אם נראה שיש סתירה בין חוקים, מכס או נוהג מקומי, 
 קבלו עזרה ממחלקת הציות לתקנות סחר –

Brokers.ImportNCR@ncr.com

הדגשה הדגשה 
בדרך כלל, חוקי יצוא דורשים את בדיקת השאלות הבאות:

מה הוא המשאב, התוכנה או המידע הטכני שמיועד ליצוא? 	
למי תימסר הסחורה, התוכנה או המידע, והאם יותר להם  	

לגשת אליו או לקבל אותו?
לאן המוצר מיוצא? 	
איך ישתמשו במוצר? 	

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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 אתם מתכוננים
 לנסיעה העסקית שלכם,

 ועמית שלכם מבקש מכם
 להביא פריט לבדיקה

למשרד שלנו במדינה אחרת.
מה עליכם לעשות?

נכון שיהיה פשוט לארוז פריט בתיק שלכם ולנסוע למדינה 
אחרת, אבל יש דרישות ספציפיות כדי לעשות זאת באופן 
חוקי. טובין מסחריים הנישאים ביד, ציוד מקצועי או טובין 
אחרים הקשורים ל-NCR בעת נסיעה כפופים לחוקי היצוא/

יבוא של ארה"ב ושל מדינות אחרות.
אף על פי שהחוקים בארה"ב ובמדינות אחרות עשויים 

להתיר נשיאה ידנית של פריטים אישיים )כלומר מחשבים 
ניידים, טלפונים סלולריים, התקני אחסון דיגיטליים ומוצרי 

הצפנה מסחריים(, הובלת סחורות מסחריות במטען האישי 
שלכם דורשת אישור מראש. לאישור ויעוץ כיצד לעשות 
זאת באופן חוקי, צרו קשר עם מחלקת הציות לתקנות 

הסחר במחלקה המשפטית.

מהמה
אם?אם?

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

קהילהקהילה
אי-אפליה ושוויון הזדמנויות

סביבת עבודה בטוחה
מתנות ותרומות

זכויות אדם
רשתות חברתיות

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

אי-אפליה, הטרדה ושוויון אי-אפליה, הטרדה ושוויון 
הזדמנויות תעסוקתיהזדמנויות תעסוקתי

אנחנו לא מתירים כל צורה של אפליה או הטרדה על בסיס גזע, צבע עור, 
מוצא, דת, אמונה, לאום, מגדר, זהות מגדרית או ביטוי מגדרי, מין, גיל, 

מגבלה )פיזית או נפשית(, נטייה מינית, מצב משפחתי, היריון, מצב רפואי, 
מידע גנטי, סטטוס צבאי או כל בסיס אחר המוגן בחוק.

כל ההחלטות הקשורות להעסקה חייבות להתבסס על גורמים לגיטימיים 
הרלוונטיים לעבודה, כולל כישורים, ניסיון, מיומנויות וביצועים.

 NCR לא מגלה סובלנות כלפי אפליה או הטרדה.
הדבר חל על כולם – לא רק על האנשים שלנו אלא גם על הספקים שלנו, על 

הלקוחות שלנו ועל השותפים שלנו.

 כבוד הוא הבסיס
 להתנהגות אתית, וכבוד הדדי מחזק

מערכות יחסים טובות.
 כבוד הדדי הוא קבלת הבדלים
 בצורה מכבדת במצבים שבהם

 שני אנשים אינם מגיעים להסכמה. לאפשר זה לזה 
 לממש את הזכות להתבטא ולזכות באותן
 הזדמנויות כמו כל אחד אחר, ללא קשר

 להבדלים ביניהם. כבוד הדדי כרוך
 בהכרה בהבדלים, בהבנת משמעותם ובתגובה מודעת, 

מנומסת ואדיבה.
 חוסר כבוד הדדי עלול להוביל להתנהגות לא אתית כגון 

 בריונות או הטרדה.
 כל העובדים צריכים לעבוד כדי ליצור
 סביבה שבה כולם מרגישים רצויים,
 מקבלים יחס הוגן ותמיכה מלאה

כדי לעבוד באופן מיטבי.

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

NCR Corporation | Code of Conduct | 2022
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

 "האופי שלנו התגבש במשך
 136 שנות החברה, הודות לאופי הגלובלי של העסק שלנו, 

 אשר מתגאה בייצוג איתן של לאומים רבים,
תרבויות רבות ותחומי חיים רבים.

 אנו נמשיך לטפח את המורשת הזו תוך
 תמיכה וקידום בלתי מתפשרים לחברה שוויונית ומגוונת יותר, 

 ונמשיך לעמוד לצד כולם במחאה נגד שנאה, אי צדק ודיכוי 
בכל מקום, בדרכי שלום."

מייק הייפורד, ספטמבר 2020

 CMP #701 מדיניות
מתייחסת לאי-אפליה 
ולשוויון הזדמנויות 
בתעסוקה.

CMP#702 היא 
 המדיניות שלנו 
בנושאי הטרדה.

הדגשה הדגשה 
NCR לא מרשה התנהגות 

 שעלולה ליצור סביבת 
עבודה מאיימת או פוגענית.

אנו אוסרים על כל סוגי 
ההטרדה והבריונות, לרבות 

פיזיים, מילוליים וחזותיים. למדולמדו
עודעוד

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0702.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0701.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article


NCR Corporation | Code of Conduct | 202238

סביבת עבודה בטוחהסביבת עבודה בטוחה
ב-NCR יש לנו מדיניות של אפס סובלנות למעשי אלימות או לאיומים באלימות. כל אחד מאיתנו 

חייב לדווח על כל פעילות חשודה, כולל איומים ופעולות אלימות ממשיות המתרחשות בעת 
העבודה, הן בשטחנו והן מחוצה לו. אנחנו אוסרים על החזקת כלי נשק במקום העבודה.

אנו אוסרים על שימוש, החזקה, הפצה או מכירה בניגוד לחוק של חומרים אסורים בשטחנו, בכלי 
הרכב שלנו, ובעת עשיית עסקים או ייצוג של החברה.

חל איסור להשתמש באלכוהול או במריחואנה או להיות תחת השפעתם, גם כאשר השימוש חוקי, 
בעת עשיית עסקים. אם אלכוהול מותר במהלך אירועים חברתיים, אתם מצופים להפעיל שיקול 

דעת ומתינות.

על כולם לציית לנוהלי הבטיחות והגהות שנקבעו בחוק, במשאבי אנוש ובמחלקת האבטחה 
הגלובלית, ועליהם לדווח על תאונות, פציעות ועל תנאים, נהלים או התנהגויות ידועים או 

חשודים כלא בטוחים.

זכרו, אירועים חברתיים, 
כגון מסיבות חג של 

החברה, אירועי לקוחות 
ושעות עבודה מאושרות, 
הם אירועי עבודה שבהם 

מדיניות זו חלה עליכם.

 CMP#219 היא 
 המדיניות שלנו 
 למקום עבודה 

נקי מסמים.

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

למדולמדו
עודעוד

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0219.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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מתנות ותרומותמתנות ותרומות
מתנות מזדמנות שאינן מסתכנות ביצירת ניגוד עניינים ממשי או למראית עין או המפרות חוקים 
למניעת שוחד או למניעת שחיתות, מותרות. באופן כללי ובתדירות נמוכה, אתם רשאים לקבל 
ולתת מתנות צנועות בערכן, התואמות לנהלים העסקיים המקומיים ומדווחות במדויק בספרים 

וברשומות שלנו.

חל איסור לבקש מתנות, לתת או לקבל מתנות בתמורה לכל דבר שהוא, או לתת או לקבל מתנות 
ראוותניות או מפוארות. כל המתנות חייבות להיות מותרות על פי המדיניות שלנו בנושא ניגוד 

עניינים, על פי התקנים שלנו להתנהלות עסקית ועל פי מדיניות המתנות והבידור.

הדגשה הדגשה 
מדיניות וכללים אלה חלים על "כל דבר בעל ערך", מונח שהוא 

 הרבה יותר רחב ממה שאנו בדרך כלל מחשיבים כמתנות. 
 הוא יכול לכלול הלוואות, תרומות לארגוני צדקה מועדפים, 

גישה למידע חסוי.

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

כל המתנות והתרומות לארגוני צדקה דורשות 
.NCR Foundation-אישור מראש ובכתב מ

תוכלו ליצור קשר עם קרן NCR באמצעות דוא"ל 
 או להוריד מכאן את טופס

אישור נתינת חסות לעמותה.

 מתן מתנות לפקידי ממשל ולעובדים וקבלתן מהם כפופים 
 לכללים נוספים.

עליכם לקבל אישור מראש ובכתב מהמחלקה המשפטית וממחלקת 
קשרי ממשל לפני הצעה או קבלה של מתנה כזו ולפני העברת 

תרומה למפלגה פוליטית, פעילויות או יוזמות כלשהן באמצעות כספי 
החברה או רכוש אחר.

 מדינות CMP #912 שלנו עוסקת באופן 
 הטיפול במצבים הקשורים למתנות ובידור

במקום העבודה.

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

למדולמדו
עודעוד

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0912.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://intranet.ncr.com/index.php?option=com_assetuploader&task=download&id=308230
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זכויות אדםזכויות אדם
אנו אוסרים בתכלית האיסור סחר בבני אדם או עבודות כפייה מכל סוג, לרבות, 

אך לא רק, סחר למטרת זנות וניצול מיני, שעבוד לחוב, עבודות כפייה בכלא 
והעסקת ילדים.

אנחנו לא מתירים:
העסקת אנשים מתחת לגיל העבודה החוקי, 	
ביצוע עבודה מסוכנת על ידי עובדים מתחת לגיל 18,  	
עונש גופני או איום בעונש גופני, 	
פיקדונות עובדים, החזקת מסמכים מזהים או מסמכי הגירה של עובדים וכל  	

פעולה אחרת שעלולה להגביל סיום העסקה חופשי בידי העובדים.

 CMP#927 היא
 מדיניות זכויות 

האדם שלנו.

למדולמדו
עודעוד

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

אנו שואפים:

לספק שכר הוגן לכל העובדים, נושאי המשרה והדירקטורים העומדים  	
בתקנים המינימליים שנקבעו בחוק החל עלינו, או עולים עליהם, לרבות 

תשלום שכר שעות נוספות;
להגביל את שעות העבודה היומיות והשבועיות לפי המגבלות הקבועות  	

בחוק החל או מתחת להן, לוודא שכל שעות העבודה הנוספות סבירות 
ולהשיג איזון בין העבודה לחיים האישיים;

לכבד את זכויות העובדים לחופש ההתאגדות ולמשא ומתן קולקטיבי וכל  	
זאת לפי הקבוע בחוק;

לעשות שימוש במגייסים פנימיים וחיצוניים בעלי הכשרה מספקת לתמיכה  	
בציות למדיניות זו.
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רשתות חברתיותרשתות חברתיות
יש לנקוט משנה זהירות בעת שימוש מקצועי או אישי ברשתות החברתיות, כאשר חשבונכם משויך 

ל-NCR. אף על פי שעובדי NCR חופשיים להביע את מחשבותיהם ודעותיהם, זכרו שפעילותכם יכולה 
להשפיע על NCR ועל המוניטין שלה. פעילות ברשתות החברתיות המפרה את חובות הסודיות שלכם או 

 משפיעה לרעה על המוניטין של NCR עלולה להוביל לנקיטת צעדים משמעתיים.
 נשמח אם תעלו פוסטים! אנו מעודדים את העובדים שלנו להעלות פוסטים ברשתות החברתיות.

.NCRLife# והשתתפו בהאשטאג NCR הפיצו את הבשורה של

גילוי השיוך שלכם:
אם העובדים מדברים על NCR ברשתות 

החברתיות, עליהם לחשוף את הקשר 
שלהם ל-NCR בפרופיל שלהם או 

בתפקיד – הדבר נדרש על פי חוק.

הדגשה הדגשה 
השתמשו בשיקול דעת: שום דבר אינו פרטי באמת, ללא קשר 

להגדרות הפרטיות שלכם, אז אנא אל תפרסמו דבר שאינו מיועד 
לעיני המעסיק, כולל כל דבר על NCR שיש עליו חיסיון.

לחצו על סמלי לוגו ירוקים משמאל כדי 
 לראות את הפוסטים האחרונים

בערוצים הרשמיים שלנו!

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן

https://www.facebook.com/ncrcorp/
https://www.instagram.com/ncrcorporation/
https://twitter.com/NCRCorporation
https://www.linkedin.com/company/ncr-corporation
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משאביםמשאבים
 מדיניות זו היא הקו המנחה ואמת המידה לשמירה על הערכים המשותפים שלנו. היא קובעת תקנים מינימליים לאופן שבו אנו מבטאים את הערכים המשותפים 

 שלנו תוך כדי עשיית עסקים. זה לא חוזה עבודה. היא אינה מכסה כל דרישה של המדיניות הפנימית שלנו, של המחויבויות המשפטיות והרגולטוריות שלנו או של 
הכללים או הנהלים המקומיים.

אם יש לכם שאלות כלשהן בנוגע למחויבויות האתיות שלכם, עליכם להציג אותן במחלקת האתיקה והציות.

תוכלו ליצור קשר עם מחלקת האתיקה והציות של NCR בשלוש דרכים.
כל אחת מהדרכים זמינה עבורכם 24/7:

פתחו פנייה ל-Alert Line דרך האתר. לחצו על הקישור ל-Alert Line בדף הבית של . 	
 Navex ,שלנו Alert Line מימין, כדי לגשת לאתר של ספק QR-או סרקו את קוד ה Bridge

Global, Inc. האתר ינחה אתכם כיצד לפתוח פנייה וגם יאפשר לכם לשלוח קבצים מצורפים 
עם הדוח שלכם.

התקשרו ל-Alert Line. תוכלו ליצור קשר עם ספק Alert Line )צד שלישי( של NCR דרך . 	
הטלפון. הקו הפתוח תומך בשפות רבות.

בארה"ב: שיחת חינם 1-888-256-5678 	
כל שאר המדינות: התקשרו למספר הישיר הרלוונטי של AT&T USA עבור המדינה  	

שלכם. לאחר שתיגשו ל-AT&T Direct, חייגו 1-888-256-5678.
 שלחו דוא"ל ישיר לתיבת הדואר של מחלקת האתיקה והציות בכתובת. 	

CE230007@ncr.com. לעיתים קרובות, שיטה זו מתאימה שאלות לגבי אופן היישום של 
.NCR מדיניות

ניתן ליצור קשר עם מחלקת האתיקה 
והציות באמצעות דוא"ל בכתובת 

ComplianceOffice.Ethics@NCR.com או 
– Alert Line באמצעות

בדיקהבדיקה
מהירהמהירה

משאבים קהילההוגנותאחריותבעלותמודעות תוכן
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