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הקדמה
נושאיכללאתויכוונוינחואשר,ברוריםליבהבערכירבהחשיבותרואה,"(הקבוצה)"נקסטקוםקבוצת

.מהםהנדרשיםההתנהגותלכלליבאשר,בקבוצהוהעובדיםהמנהלים,המשרה

בשםשפועליםכמיהקבוצהי"עהמועסקיםוקבלניםמעובדיםהמצופיםההתנהגותכללייוצגוהבאיםבשקפים
והקהילהשלטוניותרשויות,מתחריםגופים,לכםהכפופיםעובדים,עמיתים,לקוחות,ספקיםמולהקבוצה
.כולנואתהסובבת

.הקבוצהעובדיבתורבהללכתשצריךהדרךמהילהנחות,כלקודם,היאהליבהערכימטרת

שלאמונםברכישת,עסקינובניהולמכרעתחשיבות,פשרותוללאעקבית,אתיתלהתנהגותכימאמיניםאנו
.והעובדיםהספקים,העסקייםהשותפים,הלקוחות

המפתחהיאהקבוצהשלומנהליםקבלנים,העובדיםכלשלאתיתהתנהגות
.ובעתידבהווה,בעברולהצלחתההקבוצהלקיום



עקרונותיה וערכי הליבה  
של הקבוצה

שמירה על כבוד האדם  •
הגינות והוגנות, יושר•
שמירה על החוק  •
מצוינות ומובילות, מקצועיות•
מידע סודי ומידע פנים•
מעורבות חברתית ותרומה לקהילה•

יקבעו את התנהלות , העקרונות המנחים וערכי הליבה המופיעים כאן
.הקבוצה בכל המקומות בהם היא פועלת

וקבלניה מקבלים על עצמם את האחריות ללמוד  נקסטקוםכל עובדי 
לנהוג לפיו ולשמש  , להבין את הנאמר בו, ולהטמיע את הקוד האתי

.  דוגמא לאחרים



עקרונות מנחים וערכי ליבה

שמירה על החוק

שמירה על כבוד האדם

מקצועיות מצוינות ומובילות 

יושר הגינות והוגנות

מניעת שחיתות

גורמי חוץ ומתחרים, שותפים

ובעתידבהווה,בעברולהצלחתההקבוצהלקיוםהמפתחהיאוהמנהליםהעובדיםכלשלאתיתהתנהגות

מעורבות חברתית ותרומה לקהילה 

הגנה על מידע סודי ומידע פנים



שמירה על החוק
.בקבוצהעסקיתלהתנהלותבסיסמהווהלחוקציותעלהקפדה

אומקוםבכלהחוקהוראותאתשמקייםבאופןתבוצע,פעילותנוכלל
.פועליםאנובותחום

שבהמדינהובכלישראלבמדינתהדיןהוראותאתלקייםמחויביםאנו
באופןלפעולמחויביםאנו,בנוסף.עלינוחלותשהןככל,פועליםאנו

.פליליתבעבירהתמיכהאומעורבותתהיהשלא

עלולההקבוצהעלהחליםותקנותכללים,החוקהוראותשלהפרה
המעורביםות/ועובדיםמשרהנושאיגםולעיתיםהקבוצהאתלחשוף

.מאסרכולל,אחרותפליליותוסנקציותקנסות,חמוריםלנזקיםבכך
לערערעשויעובדיהאוהקבוצהבידיהחוקהוראותשללהפרהחשש

.הקבוצהבפעילותועמיתנושותפינו,לקוחותינואמוןאת



שמירה על כבוד האדם
אנואיתםוהספקים,העובדים,הלקוחותלכללמכבדיחסעלהקפדה

.עובדים

בכל,האדםכבודעלשמירההמחייבתארגוניתתרבותמקיימתהקבוצה•
וללאמשמעיחדבאופןומגנה,תפקידובכלמחלקהבכל,מקוםובכלזמן

,דתישיוך,מוצא,גיל,גזע,מיןבסיסעלאםביןאפליהשלגילויכל,תנאי
.פיסיותמגבלותאומיניותהעדפות,משפחתימצב

הטרדהשלתופעות.שהואסוגמכלהטרדהאוסרתהקבוצהמדיניות•
.נסבלותבלתיתופעותהן,בפרט,מיניתוהטרדה,בכלל

אחדכלבסיסעלת/עובדלהפלותולאשוויוניתבצורהלפעולמחויביםאנו•
.האדםכבודעלשמירהתוךמעלהמהנזכרים

ונטולתבטוחהעבודהסביבתלעובדינולהבטיחמנתעלפועליםאנו•
,מגדרי,דתי,תרבותירקעעלשהואסוגמכלהתעללותאוכפייה,הטרדה

.אחר,מיני

מילוליתאופיזיתמאלימותהימנעותתוךובכבודבאדיבותפועליםאנו•
.בקבוצהות/עובדיםכלפי



מקצועיות מצוינות  
ומובילות  

תוך שמירה על  , אנו פועלים למימוש חזוננו להיות קבוצה מובילה בשווקי הפעילות
.רמה מקצועית גבוהה ומצוינות של כל אחד ואחת מעובדינו

החל מביצוע התפקיד על  , מקצוענות מתבטאת בפעילות של כל אחד ואחת מעובדינו
.  הצד הטוב ביותר ובשאיפה למצוינות ועד התייעלות וחסכון

:נקסטקוםכל עובד ומנהל בקבוצת 

ביעילות ובאמינות, ימלא את תפקידו במקצועיות•
.ישאף למצוינות•
יקפיד להכיר ביסודיות את מהות העבודה והתפקידים שעליו לבצע•
יעשה ככל שביכולתו להרחיב את הידע והבקיאות הנדרשים לצורך ביצוע תפקידו  •

יעשה ככל שבידו לשמר את הידע בארגון ולהנחיל אותו לכפופים ולעמיתיו  , וכן
.לעבודה

ובכלל זה משיקולים של תועלת כלכלית לעצמו או לקרוביו , ימנע משיקולים זרים•
.ויקפיד על טוהר השיקולים הארגוניים והמקצועיים

הממונים עליו והכפופים לו באופן  , עמיתיו, ישתף פעולה עם אנשי הצוות שלו•
.  אחראי ומקצועי, ענייני



יושר והגינות כלפי לקוחות

.אנו מתייחסים ללקוחותינו כפי שהיינו רוצים שיתייחסו אלינו

נפעל מול לקוחותינו  . בהגינות ובהוגנות, ננהג כלפי לקוחותינו ביושר
.ונקיים תרבות ארגונית של שירות מיטבי ללקוחותמירביתבשקיפות 

:  נקסטקוםכל עובד ומנהל בקבוצת 
,  יראה עצמו שותף במחויבות הקבוצה לשרת כל לקוח באופן מיטבי•

.הגון ומסור, מקצועי , אפקטיבי
יקפיד על הפרטיות של כל לקוח וייזהר בכל שימוש שהוא עושה במסגרת  •

שימוש במידע על לקוח שלא  . תפקידו בפרטים שבידיו בדבר הלקוח
.אינו אתי ואף אינו חוקי, למטרות שלשמן הוא נמסר אינו ראוי 

י  "המטפח את אמון הלקוח באיכות השרות הניתן ע, יפעל באופן מקצועי•
.הקבוצה



מניעת שחיתות
אנו סבורים כי . אנו נוקטים במדיניות של אפס סובלנות לשחיתות

שחיתות אינה מתקבלת על הדעת וכי היא פוגעת בקהילות שאנו 
.פועלים בקרבן ומזיקה לקבוצה שלנו

הן במערכת היחסים של  , הקבוצה פועלת למניעת שחיתות בצורה גורפת
והן במערכת היחסים עם הקהילה  , עם הלקוחותות/העובדים
.והספקים

:נקסטקוםכל עובד ומנהל בקבוצת 

.  ייתן או יקבל כל שוחד או תמריץ בלתי חוקי אחר, לא יציע•
שותפים וכל צד אחר הקשור  , ספקים, נציגים, יועצים, עובדים•

לקבוצה לא יציעו לאדם אחר בשם הקבוצה או עבורה שוחד או 
דרך צדדים שלישיים או בכל , באופן ישיר, תמריץ בלתי חוקי אחר

.דרך אחרת כלשהי



גורמי חוץ ומתחרים, שותפים
אנו מחויבים לשמור על כללי משחק הוגנים וראויים ביחסנו עם  

. ננהל את פעילותנו בהתאם לחוקי תחרות הוגנת. מתחרינו 

:נקסטקוםכל עובד ומנהל בקבוצת 
עם מתחרים  , פ או בכתב"בין בע, לעולם לא יהיה צד להסכמים או הבנות•

.באופן המנוגד להוראות הדין
.מחויב לשמור על כללי משחק הוגנים וראויים ביחסנו למתחרינו•
לא ייפגש ולא ידון עם מתחרים בתמחור או  , בכל מקרה שהחוק אוסר זאת•

לא יסכים על חלוקת שוק או כל תיאום אחר המפחית את  . במידע אחר
.התחרות באופן המנוגד להוראות הדין

אמינות  , איתנות, איכות, יבחר בספקים וקבלנים על בסיס מקצועיות•
שירות והמחיר/המוצר

תוך שמירה  , בתום לב ובהגינות ביחסו אל ספקים וקבלנים, יפעל באופן ענייני•
.על המוניטין של הקבוצה

,  יימנע מלהתקשר באופן פרטי עם ספקים או קבלנים איתם הוא עובד בחברה•
,  או לעשות שימוש בתפקידו בחברה על מנת לקבל טובות הנאה או הטבות

.הנחות או תנאים מיוחדים מהספק או הקבלן



מידע סודי ומידע פנים
חלה חובה לשמור על סודיות המידע העסקי ועל סודות מסחריים של  

או מידע על המדיניות העסקית של  , לרבות נתונים כספיים, הקבוצה
.ספקים או כל חברה קשורה אחרת שעמה אנו נמצאים בקשר, הקבוצה

עובדי הקבוצה נדרשים להקפיד כי כל המידע המופקד בידם במסגרת  •
רכושה הבלעדי של הקבוצה ויעשה בו שימוש רק ברשות  ישארעבודתם 

ובסמכות והם מקפידים בשמירה על סודיות כל המסמכים המופקדים  
בידיהם על ידי הקבוצה ונדרשים להקפיד כי כל הרישומים והמסמכים  

ולא יוצאו ממשרדיה ללא  , הינם ויישארו רכושה הבלעדי של הקבוצה
כל זה במהלך תקופת עבודתם בקבוצה  . בכתב ומראש, הסכמתה במפורש

.ולאחריה

,  עובדי הקבוצה יימנעו מגישה ושימוש במידע חסוי או סודי של הקבוצה•
.  אלא אם המידע דרוש להם לצורך מילוי תפקידם

עובדי הקבוצה יעבירו מידע על הקבוצה או על לקוחותיה רק במקרים  •
בהם נדרש על פי החוק או על בסיס הנחיות שאושרו על ידי ההנהלה  

אשר יתכן ותבקש להתייעץ על כך עם היועץ  , הבכירה של הקבוצה
.המשפטי של הקבוצה

הקבוצה כפופה לנהלי תכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך  •
הנחיות והוראות בנושא והיא עומדת לרשותכם  ,  המפרטת כללים

.  ולעיונכם ברשת המחשוב של הקבוצה



מעורבות חברתית ותרומה  
לקהילה

הקבוצה רואה את עצמה מחויבת לתרום לרווחת הקהילה ומאמינה כי 
קידום תרבות הנתינה והתרומה לקהילה הם חלק בלתי נפרד מחזון 

.  הקבוצה

.  אנו תורמים לקהילה בכסף או בשווה כסף וכך גם נעשה בעתיד

בפעילות חברתית  ות/והמנהליםות/אנו מאמינים כי שיתוף העובדים
ולכן נמשיך לפעול למען הרחבת  , תורמת להעמקת תחושת השייכות

.המעורבות



מקבל על , בהיותו חלק מהקבוצה וכשותף לדרכה, כל אחד ואחת מאיתנו
לצעוד  , להבין את הנאמר בו, עצמו את האחריות להכיר את הקוד האתי

.ולשמש דוגמא לאחרים, בדרך אותה הוא מתווה

אי ציות להוראות ערכי הליבה לא רק שאינו ראוי אלא עלול גם להוות  
.עבירת משמעת ולהוביל לצעדים משמעתיים ולהליכים אחרים
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