
בינת תקשורת מחשבים-הקוד האתי



אפרימייהודית 
א"משל "סמנכ

אלון בן צור
ל"מנכ

,עובדים יקרים

לעיתים  . היא שילוב העקרונות המנחים אותנו בכל מה שאנו עושים" רוח בינת"

הרוח והערכים שלנו נמצאים בכל מקום בו אנו צריכים  . קשה לנסח רוח במילים

לפעול באופן עצמאי או עם שותפינו , לעבוד כצוות, להתייחס לאחר, לקבל החלטה

.הרבים

יש בבינת  . שנה והייחודיות שבה הולכת עמה לאורך השנים40בינת קיימת מעל 

עובדים ותיקים שמכירים וחיים את הרוח וכמובן עובדים חדשים שהצטרפו לאורך  

כל  . חשוב לנו שהדרך בה אנו עושים עסקים תהיה ברורה ומובנת לכולם–השנים 

.הוא הפנים של בינת ומייצג את בינת בכל פעולה שעושה בבית ובחוץמאיתנואחד 

אשר , בחרנו לכתוב קוד אתי, כדי להעביר את העקרונות החיים גם למסמך כתוב

מאנשי ,קוד זה נבנה מתוך דילמות שעלו מהשטח. מרכז את העקרונות האלו

.  שירות ומטה והוא מגדיר עקרונות לפעולה ואחריות, מאנשי רכש, מכירות והנדסה

בינת פועלת באופן נחוש ובלתי  . אל לנו לחשוש כי קוד אתי משמעו פגיעה בעסקים

.פועלת בהגינות ובאתיקה, מתפשר בעסקיה ובמקביל וללא סתירה

ולקבל החלטות לאור  אנו מצפים מכל עובד בבינת להכיר את עקרונות הקוד האתי 

לבוא ולהתייעץ בכל  אנו מזמינים אתכם . העקרונות המופיעים במסמך זה

.התלבטות בנושא

וליישום  , על כל עובד מוטלת האחריות האישית להבנה של הרוח ועקרונות הקוד

.בפועל שלהם

אנו סמוכים ובטוחים כי ההתנהלות האתית שאפיינה אותנו עד עתה תמשיך ללוות  

.אותנו גם בהמשך הדרך



סטנדרטים וכללי התנהגות ראויים להכוונת  , האתי הינו מסמך הקובע עקרונותהקוד 

בכל הארצות והמקומות בהם החברה  , עיסוקהפעולתם של כלל עובדי החברה בתחומי 

הוא מגדיר את הדרך הנכונה לפעול כשאנו ניצבים בפני מצבים או , כמו כן. פועלת

.כללים או הנחיות ברורות, דילמות שלא נקבעו לגביהם חוקים

לחזק את המחויבות להתנהגות ראויה בקרב  , בין השאר, מטרתו של הקוד האתי היא

.עובדי ומנהלי החברה

קוד אתי אינו יכול לפרט את כל המצבים האפשריים במסגרת העבודה ולכן מתבקשת גם 

.  הפעלת שיקול דעת סביר וראוי בעת יישום עקרונותיו

החברה שואפת גם להציב דוגמא לחברות  , מעבר למחויבות המשפטית לציית לחוק

.  כפועל יוצא מתחושת האחריות החברתית שלה, אחרות

או על החברה ולהימנע מכל  /עובדי החברה מחויבים לקיים את כל הדינים החלים עליהם ו

מחויבות זו כוללת גם את הדרישה לעמוד בכל הדינים הקשורים . פעילות בלתי חוקית

.  מניעת שוחד והגבלים עסקיים, בהליכי מכרז

.כפי שיידרש מעת לעת, החברה רשאית לעדכן את הקוד האתי

ההנהלהאחריות

?מהו קוד אתי

.ותפקידדרגבכלוארגוניתאישיתבאחריותנושאיםבבינתאנו

ולשמשהאתיבקודהמנחיםהעקרונותלפיהחברהאתלהובילמתחייבתבינתהנהלת

.אישיתודוגמאמודל

האםולבחוןקשוביםלהיות,ומכבדתנעימהעבודהסביבתליצירתלפעולהמנהליםעל

פיעללפעולהעובדיםאתלעודדעליהם.בהכוונהצורךעלהמעידיםסימניםישנם

עםאחדבקנהעוליםשאינםדילמותאוקונפליקטמצביעללדווחאולייעץ,ההנחיות

.האתיהקוד

גם,פשרותללאנכונההתנהגותולגבותאתיותבסוגיותשיחלעודדנדרשיםהמנהלים

.לחץבתנאי

המיניםלשניופונהזכרבלשוןמנוסחזהקוד*



יהודית  ' הגב, ל משאבי אנוש"הממונה על הפעלת ויישום הקוד האתי בבינת היא סמנכ

בהנחיה ובכל עניין , בהדרכה, הממונה עומדת לרשות אנשי החברה בהכוונה. אפרימי

.  הקשור להתנהגות נאותה ביחס לכללי הקוד

בטלפון, כל דיווח או תלונה על הפרה של הקוד יש לפנות לממונה על הקוד האתיבעת 

.judy-e@bynet.co.ilל "בדואאו 052-5528005

הממונים עליהם או עם כל גורם מקצועי  עם עובדי החברה מוזמנים להיוועץ , למרות האמור

ספקות בנוגע לדרכי הפעולה הראויות במסגרת  מתעוררים ברגעים בהם , רלוונטי אחר

. תפקידם בעבודה

כל דיווח ייבדק ביסודיות וברגישות תוך שמירה על סודיות מוחלטת והגנה על מוסר הדיווח  

.  מהתנכלות או פגיעה כלשהיא

הקוד האתי יפורסם בפורטל הארגוני של  . האתיעל הקוד עובדי בינת יהיו חתומים כלל 

.  מנהלים יחזיקו בעותק קשיח לעיון, בנוסף. אנושהחברה ובאגף משאבי 

אם קיים חשד  . החברה מצפה מכל עובד לנהוג בהתאם לקוד האתי כמפורט במסמך זה

אי . בינת מצפה מכל עובד ומנהל לדווח על כך לממונה על הקוד האתי, להפרת הקוד

.הפרה של קוד זההוא דיווח מהווה גם 

,  קבועה או זמנית, במשרה מלאה או חלקית, הקוד האתי חל על כלל העובדים בבינת

יועצים ונציגי החברה ומהווה חלק בלתי נפרד מכללי המשמעת  , בכללם עובדי קבלן

.  ותנאי ההעסקה בחברה

דיווח והפרה, מדיניות יישום



לפעולמצופהעובדכל.מהותהואתבינתרוחאתמבטאיםהבאיםהערכיםחמשת

:אלוערכיםלפי

לקוחותינומולפעילותנוכלשלהבסיסהםוהוגנותכבוד-האדםאתלראות1.

,צרכיואתהרואהעבודהסביבתעובדלכללייצרפועליםאנו.ובתוכנו

.ומוקירהמפתחת,מאתגרת,מאפשרת

אתמביניםאנחנו.המשימהלהצלחתיחדעובדיםכולנו-בשותפותלעבוד2.

שביעותלקידוםביחדופועליםשותףכלשלהאחריותותחוםהמוסףהערך

.מהשותפותונהנהצומחמאיתנואחדשכלדואגיםאנו.לקוחותינורצון

ועדהראשוןמהרגע,משימהכלמוביליםאנו-לקרותלדבריםלגרום3.

תוך,הלקוחצרכיוהבנתכוללתראייה,אישיתאחריותמתוך,הסיוםשריקת

.החלטותוקבלתהשותפיםרתימת,בעיותפתרון,בחסמיםטיפול

בהשגתדבקים,שלנוהעשייהבכללמצוינותחותריםאנו-מקצוענות4.

התפתחות,למידה,גבוההמקצועיתרמהעלהקפדהתוךוהיעדיםהמטרות

.ללקוחותינוביותרהמתאימיםהפתרונותאתמבטיחיםאנו.זמןלאורךושיפור

ערנייםאנו.ארגוןחוצהבאופןחדשנותמקדמיםאנו-עצמנואתלאתגר5.

ורצוןתשוקהמתוךלחדשמעזים,והעסקיתהמקצועיתבסביבתנולשינויים

.ייחודיערךליצור

ערכים



בהתאםדעתךשיקולהפעל,עבודתךבמסגרתאתיתבדילמהנתקלהנךאם

:הבאיםלעקרונות

ומחויבותאישיתאחריות,שותפותשלרוחמתוךפועליםאנובבינת

.ניהולית

עלהקפדהתוךהתפקידיםבעליכלביןיתקיימופתוחיםתקשורתערוצי

.מכבדתדיוןתרבות

עלמבוססתתהיה,עסקייםושותפיםספקים,לקוחות,הענייןבעליבחירת

המקצועיתהאתיקהעלשמירהתוךבלבדועסקייםמקצועייםקריטריונים

.פניםמשואללא,שלנו

עלנכוןלאמידעכללציבוראולעיתונות,לשותפים,ללקוחותלמסוראין

איכותםועלמוצריהעל,שלההטכנולוגיותעל,רקלאאך,לרבות,החברה

.שוואמצגלהציגאולהונותבמטרה,אחריםעסקייםהיבטיםועל

בהתאםעסקיהאתלנהלמחויבתהחברה:בעסקיםמשחיתותהימנעות

נוקטתהחברה.שוחדמתןואישחיתותמניעת,אתיקהשלמחמיריםלעקרונות

,בהתאם.בשחיתותנגועהשידועובדכלכלפי"סובלנותאפס"שלבמדיניות

טובתאו/ושוחדהצעתאו/וממתןמנועיםבשמההפועליםאו/והחברהעובדי

יתרוןאועסקייתרוןלהשיגבכוונה,ערךבעלמהדבראו/וכלשהיאהנאה

זכיה,עסקאותלקדםמנתעל,עקיףאוישירבאופן,שהואגורםלכל,אחר

.אחריתרוןכללהשיגמנתעלאובמכרזים

מלאהבשקיפותונהליההחברהלמדיניותבכפוףיתקבלוומתנותתשורות.

תחרותשלבאילוציםגםומכבדתהוגנתתחרותשלבחשיבותהמכיריםאנו

לשיפורוהנעהעסקיתערנותיצירת,החברהלפיתוחהזדמנותבהורואיםקשה

מתחריםעלקלוןמטילאומטעה,כוזבמידעלהפיץאין.ומתמשךמתמיד

מסווגעסקיבמידעאומסחרייםבסודותלרעהמשימושלהימנעיש.ועסקיהם

.המתחריםשל

עקרונות מנחים כלליים להתנהלות אתית בבינת תקשורת



 אנו מתייחסים  : לפעילות החברההבסיס החשוב ביותר עובדי בינת מהווים את

.הוגנות וכבוד הדדי, לחברינו לעבודה בשקיפות

 מכל  ללא הטרדה, בטוחה ומאפשרת, נעימה, סביבת עבודה מכבדתיצירת

.היא באחריות כל אחד ואחת מאתנו, סוג שהוא

 לכל אדם ומתוך אמונה בחשיבות הגיוון  שוויון הזדמנויותבבינת אנו מאפשרים

.התעסוקתי

 נבצע שימוש . ומכבדים את הזכות לפרטיותצנעת הפרט בבינת אנו מקפידים על

.  במידע אישי לצרכים מקצועיים בלבד

 בין החברה לעובדים ובין העובד לחברהקיום הסכמיםנקפיד על.

 ולהתפתח בתוך בינת ללא אפליית גילההזדמנות והכלים להצליחלכל עובד  ,

.  מצב משפחתי או דעה פוליטית, העדפה מינית, מוגבלות, דת, מגדר, עדה, גזע

 על העובדים לנהוג תוך  : המייצגים את החברה בבית ובחוץעובדי בינת הם

בעת , דוגמא אישית במעשיהם ולייצג באופן הולם את עבודתם על ידי לבוש

.והתנהלותנהיגה ברכב חברה ובכל שיח 

 על כל עובד  . החברהעובדי החברה יקבלו החלטות לטובת האינטרסים של

העובד של אינטרסיםניגוד להיווצר או עלול בהם קיים בפועל , ממצביםלהימנע 

על כל עובד להימנע מפעולה בה  .לבין האינטרסים של החברהמקורביו או של 

ומניצול אפשרות עסקית במטרה להשיג טובת  תחרות עם עסקי החברהקיימת 

. הנאה לטובתו או לטובת מקורביו

 עובדי החברה אינם מוסמכים ליטול התחייבויות בשם החברה או למסור הצהרות

.בשמה אלא אם סמכות זו ניתנה להם במסגרת סמכויות תפקידם

 כל שימוש בנכסי החברה  . ואחריםמסחריים, עסקיים, נכסים חומרייםלחברה

.  ואך ורק לצורך קידומה העסקי של החברה, יעשה באופן חוקי ואתי

אין לעשות שימוש או  . ישמשו לצורכי החברה בלבדמערכות מחשוב ותקשורת

,  להשמיץ או לאיים, להטריד, מידע שיכול להוליך שולל, להעביר במערכות אלו

או כל מידע שאינו עולה  , פורנוגרפי, גזעני, או מידע שהוא בחזקת חומר תועבה

.מקצועית ואתית, בקנה אחד עם התנהגות חוקית

בינינו לבין עצמנו

בינינו לבין  : בקוד האתי בחרנו להתייחס לארבעה מעגלים הרלוונטיים לעבודתנו בבינת

.בינינו לבין השותפים העסקיים ובינינו לבין הספקים, בינינו לבין הלקוחות, עצמנו



..

עללשמורובצורךהרוחניהקנייןנושאשלבחשיבותומכירההחברה

לשמרהדרושיםהצעדיםבכלינקטוועובדיההחברה.המידעסודיות

הקנייןבזכויותפגיעהמכלויימנעו,החברהשלהרוחניהקנייןאתולהעצים

סודותיהעללשמורמחויביםהחברהעובדי.אחרותחברותשלהרוחני

חשיפתםלמניעתזהירותאמצעינקיטתתוך,החברהשלוהמסחרייםהעסקיים

בחוזהנמצאותמפורטותהנחיות.להמחוצהוהןהחברהבתוךהן,לאחרים

.ההעסקה

לשילובופועלתהישראליתבחברהמהקהילהכחלקעצמהרואהבינת

לקהילהלתרומהקריטריוניםמגדירההחברה.חייםכדרךהחברתיתהעשייה

החברהשיקוליפיעלתינתןלקהילהתרומה.ומטרותיההענייןתחומיפיעל

.העובדיםשלמשפחתיתאואישיתקרבהעלבהסתמךולא



..

הלקוחצרכיאתלהביןבמטרה,לקוחותינומול"אחתבינת"כפועליםאנו

.אינטגרטיבייםפתרונותלוולספק

באופןבלקוחותננהג,ומקצועייםאישיים,טווחארוכיהםלקוחותינועםיחסינו

.ומכבדהגון

לצורכיהםביותרוהמתאימיםהרלוונטייםהמקצועאנשיאתללקוחותינונספק

.העסקיים

דעתשיקולהפעלתתוך,עמנולעסקיוהקשוררלוונטימידעכלללקוחנשקף

.החברהשלפנימימידעעלבשמירה

ללקוחותינוהקשורותבבעיותבחברההרלוונטייםהגורמיםכללאתנעדכן

.מיטביטיפוללצורך

הפתרונותאתהמכתיביםאלוהם–עיננולנגדהעומדיםאלההםלקוחותינוצרכי

שירותינולגביומקצועיאמיןמידעללקוחותינונמסורלכן,מציעיםשאנו

.ויכולותינו

בפניהםשנחשףהמידעכללעלבסודיותלשמורמחויביםהחברהעובדי

ישתףלאהעובדזובמסגרת.שותףאוספק,לקוחאצלעבודתםבמסגרת

שלאחריםיועציםאו/ולעובדיםלאלרבות,עבודתובמסגרתנחשףאליומידע

החברהעובד.'גצדלכלולאהחברהבתוךלא,(הלקוחבאישורלמעט)הלקוח

ועבודהמלאהלנאמנותמחויב,הלקוחאצלארגונייםפניםלתהליכיםהנחשף

טובתעםאחדבקנהעולהאינההלקוחטובתבובמקרה.הלקוחלנוהליבהתאם

גםנדרשוהדברובמידהעליוהממונהלידיעתהנושאאתהעובדיציג,החברה

.האתיהקודעללממונה

לקוחות



..

לקוחותיהלמולטכנולוגיתמבחינהתלויבלתיכשותףפועלתבינת.

אמון,שקיפותתוךשותפינועםמקסימליפעולהלשיתוףמחויביםאנו,

.לבותוםהוגנות

י"עיבוצעו,עסקייםשותפיםלמולמכירותוקידומיהגרלות,מבצעים

.מתואםובאופןכוללתראייהמתוך,השיווקאגף

ואיןהחברהשלבלעדינכסהינובינתשלומסחריעסקימידע

.לכךהמוסמכיםמהגורמיםאישורקבלתללאאחריםלגורמיםלהעבירו

שותפים עסקיים



..

השותפות–העסקיתמהצלחתנונפרדובלתימשמעותיחלקהםספקינו

שלנוהעסקיותובמשימותבאתגריםלעמודלנומאפשרתהספקיםעם

.ביותרהטובהבצורה

וקבלניספקיםעםורקאךלעבודיכולתםכמיטביעשוועובדיההחברה

הנמנעים,החוקפ"ע,בהגינות,ביושרעסקיהםאתהמנהליםמשנה

במסמךמהכלליםנופלתשאינהאתיתהתנהגותעלומקפידיםמשחיתות

.זה

עמנוהעובדיםלספקיםהקשורהמידעסודיותעלמגניםאנו.

הוגנתתחרותכלליעלונשמורהוגןמ"מוננהלהספקיםמולבעבודתנו.

מולבעבודתנותקנותיהעלושומריםהחברהנהליאתמכבדיםאנו

.הספקים

ספקים



..

שלושעצמנואתלשאולעלינובארגוןפעולתנולגביבדילמהמצוייםכשאנו

:לעשותוהראויהדברהיאבחירתנוהאםולשקולשאלות

האתיבקודהמנחיםלעקרונותתואמתפעולתיהאם?

צוותבישיבת?שלילממונהפעולתיעללספרבנוחחשהייתיהאם?

השותפיםבעיניכאתיתתתפרשלבצעעומדשאניהפעולההאם,

?אחריםעניןובעליהלקוחות

?מה מצופה מעובד שנתקל בדילמה אתית



קראתי את הכתוב בקוד האתי  
מתחייב כי אמשיך לעשות ולנהל בהתאם לקוד האתי  

עובדמתחייב כי אטמיע את הקוד בקרב העובדים והצוותים איתם אני 

_______________תאריך ___________ חתימה_______________ שם המנהל 


