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תוכן

מסר מאת מייק פ .רומן
חברות גדולות ויציבות מונעות על-ידי מטרה ,והן מושתתות על יסודות של אמון – אמון מצד הלקוחות ,העובדים ,השותפים ,בעלי המניות
והקהילות שלנו .ב ,3M-אסור לנו אף פעם להפר את האמון הזה.
המוניטין שלנו מבחינת יושרה נבנה במשך עשרות שנים ,ואף אחד ב 3M-אינו רשאי לסכן אותו .אנחנו מחויבים כלפי כל האנשים שסומכים
עלינו – במיוחד המשפחות והעמיתים שלנו – לנהל עסקים בדרך הנכונה ,בכל זמן ובכל מצב.
כל החלטה שאנחנו מקבלים חייבת להתבסס על קוד ההתנהגות שלנו .אם אתה רואה משהו שנראה לך פסול ,זו המחויבות של כל אחד
מאיתנו לשאול שאלות ולהביע חששות .יישום הערכים שלנו בחיים ובעבודה חיוני להצלחתנו המתמשכת ,כחברה וכיחידים.
תודה על המחויבות שלך לניהול עסקים בדרך הנכונה.
מייק פ .רומן
יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל
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תוכן

מסר מאת איוון ק .פונג
כבר יותר ממאה שנה ש 3M-בונה מוניטין יוצא מן הכלל מבחינת יושרה והתנהלות עסקית נכונה .מדי יום אנחנו מתמודדים עם האתגר,
ההזדמנות והאחריות שבשימור מוניטין זה ושיפורו.
אחריות זו נמצאת בעדיפות עליונה :שום דבר  -גם לא בקשה מלקוח או הוראה ישירה מהמנהל שלך" ,יישום תוכנית הפעולה שלך" או נאמנות
אישית  -לא יכול ולא אמור להצדיק פגיעה במחויבות המשותפת שלנו ליושרה.
בנוסף ,אם אתה מנהיג ,מוטלת עליך האחריות ליצור תרבות של ציות; לשמש מודל לחיקוי; להעניק מספיק משאבים והדרכה לציות; להבטיח שיש
כמה ערוצים להעלאת חששות בנוגע לציות מבלי לחשוש מהתנכלות; ולנקוט את התגובות המתאימות במהירות כאשר מתעוררות בעיות כאלו.
ואולי חשוב מכול  -בין שאתה ממונה על עובדים אחרים ובין שלא ,אינך נושא באחריות זו לבדך .מדריך זה ,לדוגמה ,מסוגל לעזור לך לזהות
בעיות ולקבל החלטות הולמות במסגרת קוד ההתנהגות שלנו .המשאבים הרבים העומדים לרשותך כוללים בין השאר את המנהל שלך ,אנשי
הקשר שלך במחלקת משאבי אנוש ,היועץ המשפטי של  3Mשהוקצה למחלקה שלך ומחלקת האתיקה והציות של .3M
אני מודה לך מראש על המחויבות האישית שלך לקוד ההתנהגות שלנו.
איוון ק .פונג
סגן נשיא בכיר ,יועץ משפטי ומזכיר
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תוכן

מסר מאת מייקל דוראן
להיות  .3Mזה מה שאנחנו עושים כחברה וכאנשים פרטיים בהתבסס על היסודות האתיים של  .3Mבמשך יותר ממאה שנים 3M ,עשתה דברים
בדרך הנכונה ,תוך הצבת היושרה בלב העשייה שלנו .אנחנו יודעים שאמון הוא ערך מתמיד שלא ניתן להפר אותו – אמון בעובדים ,בבעלי
המניות ,בלקוחות ובקהילות שלנו.
בתור חברה גלובלית ,אנחנו ניצבים בפני הזדמנויות חדשות מדי יום ,ולעתים קרובות מתלווים אליהן סיכונים .היעזר בקוד לאורך המסע הזה כדי
לענות על שאלות ולפתור בעיות אתיות כאשר אינך בטוח מהי האפשרות הנכונה .הוא מהווה את הבסיס לערכים שאנחנו חיים על פיהם .ניתן
לחוש בערכים אלה ברחבי העולם.
דרוש מאמץ קולקטיבי של כל אחד מאתנו כדי להחליט בכל יום לעשות את הדבר הנכון ,גם כשהבחירה קשה והדברים אינם ברורים .המעשה
הנכון הוא גם להביע דעה ולהציג שאלות.
מייקל דוראן
סגן נשיא ,סמנכ"ל ראשי ,אתיקה וציות
אתיקה וציות
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תוכן

קוד ההתנהגות
שמור על הכללים

שמור על הנאמנות

ציית לחוק ולקוד ההתנהגות של .3M

הגן על האינטרסים ,הנכסים והמידע של 3M.

שמור על הכנות

שמור על הדיוק

התנהג מתוך כנות ויושרה.

הקפד על ניהול רשומות עסקיות מלאות ומדויקות.

שמור על ההגינות

שמור על הכבוד

שחק לפי הכללים בעבודה מול הממשלה ,לקוחות או ספקים.

כבד את העמיתים שלך ואת הסביבה החברתית והפיזית שלנו ברחבי העולם.
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תוכן

תוכן העניינים
דברי הצוות הבכיר

2

שמור על ההגינות

23

קוד ההתנהגות

5

שמור על הנאמנות

32

להיות  :3Mמבוא לקוד שלנו

7

שמור על הדיוק

48

שמור על הכללים

11

שמור על הכבוד

52

שמור על הכנות

15
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תוכן

להיות 3M
מבוא לקוד שלנו
מה הפירוש של "להיות  ?"3Mהכוונה היא להתנהג מתוך כנות ויושרה ,לחולל שינוי בחייהם של הלקוחות שלנו,
לקיים את אמות המידה האתיות הגבוהות שלנו ליצירת יתרון תחרותי עבור החברה שלנו ,וליצור סביבת עבודה
מכלילה עבור כולם.
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ניהול עסקים בדרך של 3M
ברחבי העולם ,לקוחות סומכים על  3Mשתספק להם פתרונות
חדשניים שישפרו את חייהם .מהות החברה שלנו אינה
מתבססת רק על הדברים שאנחנו מייצרים – היא גם מבוססת
על האופן שבו אנחנו מנהלים עסקים :בדרך של  ,3Mקבלת
ההחלטות הנכונות תמיד עבור החברה והלקוחות שלנו ,והגנה
על המוניטין שלנו בכל היבטי הפעילות שלנו.

קוד ההתנהגות ("קוד") הוא חלק ממודל הערך  ,3Mומציב את  3Mלצמיחה ארוכת טווח .הקוד
שלנו מסכם את ההנחיות שמספקים העקרונות ,כללי המדיניות ,התקנים והנהלים של ,3M
אשר חלות על ניהול העסקים שלנו בכל מקום ובכל יום .כשאנחנו פועלים בהתאם לקוד ,אנחנו
יוצרים מקום עבודה מכליל שבו כל אחד ואחת מאתנו תורמים לחזון של  .3Mההצלחה שלנו
תלויה ביושרה שלנו.
במצבים מסוימים ,הבחירה הנכונה ברורה לגמרי .במצבים מורכבים יותר ,הקוד שלנו יכול
לספק הכוונה ותובנות לגבי התנהגות אתית .הוא גם עוזר לנו להבין מתי צריך לשאול שאלות
וממי אפשר לבקש עזרה בעת הצורך.
בנוסף לעמידה באמות המידה הגבוהות של  3Mליושרה ,על כל אחד מאתנו מוטלת האחריות
לציית לחוקים ולתקנות החלים על העבודה שאנו מבצעים ועל המקום שבו אנו עושים עסקים.
אם הקוד שלנו מתנגש עם חוק מקומי ,עלינו תמיד לציית לחוק .עם זאת ,אם הקוד קובע
אמת מידה גבוהה יותר לאתיקה ויושרה מאשר החוק ,עלינו לציית לקוד ולקבל עזרה ממשאב
המופיע בסעיף "שמור על הכללים".
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תוכן

קיום אמות מידה גבוהות
כל אנשי  3Mמחויבים לקיים אותן אמות מידה גבוהות .אם הקוד קובע אמת מידה גבוהה יותר מהחוק,
אנו מצופים לציית לקוד ולנהל עסקים בדרך של .3M

הפגנת מנהיגות בעלת יושרה גבוהה :אנשי 3M
הצלחתה של  3Mתלויה בכך שכל אחד מאתנו יעשה את המעשה הנכון .ללא קשר לתפקיד הרשמי שלנו,
כולנו מנהיגים כשמדובר באתיקה וביושרה ,ועלינו לקיים את המחויבויות החשובות האלה:

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

e

eלהכיר וליישם את ההנחיות המופיעות בקוד שלנו.

e

eלטפח סביבת עבודה חיובית ומכלילה ותרבות אתית חזקה.

e

eלהשלים קורסי ציות והסמכות בזמן.

e

eלדווח על חשדות להפרת חוק או הקוד שלנו אלא אם כן החוק המקומי אוסר על כך.

e

eלא להתנכל לאנשים אחרים במקום העבודה.

e

eלדווח על התנכלות ידועה או חשודה.

e

eלשתף פעולה עם חוקרים וחקירות.
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תוכן

הפגנת מנהיגות בעלת יושרה גבוהה:
מנהלים וממונים
כולנו ממלאים תפקיד חשוב בתרבות האתית של  .3Mאם אתה מנהל או ממונה ,חלה עליך אחריות נוספת,
לרבות:
e

eלקבוע את הטון ולשמש מודל לחיקוי מבחינה אתית עבור כל הסובבים אותך.

e

eליצור סביבה המעודדת הצגת שאלות והבעת חששות.

e

eלהקשיב לחששות ולדווח עליהם כראוי ,להסלים אותם בעת הצורך ולהקפיד על דרישות ההסלמה של .3M

e

e

eלוודא שהעובדים הכפופים לך משלימים את קורסי ההדרכה ההכרחיים בנושא הציות ואת ההסמכות
במסגרת הקוד בזמן.
eלתרום ליצירת מקום עבודה המבוסס על הגינות וכבוד.

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון הציות

e

eעיקרון מחויבות העובדים ודיווח

e

eמרכז המדיניות
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תוכן

שמור על הכללים
ניהול עסקים בצורה אתית
התנהגות אתית אינה מסתפקת בציות לחוק .אנשי  3Mאמורים לקיים אמות מידה גבוהות יותר ,אפילו אם
מדובר במצב מורכב או שלא קיימת מדיניות ספציפית שניתן להסתמך עליה .כולנו אמורים להשתמש בשיקול
דעת כדי לקבל החלטות טובות מדי יום .במקרה של ספק ,פנה לקבלת עזרה.
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תוכן

תהליך קבלת ההחלטות האתי של 3M
שאל את עצמך:
האם אני מתנהל לפי הערכים של ?3M

האם ארצה שהעמיתים שלי ,החברים שלי,
בני המשפחה שלי או הציבור הרחב יקראו
על כך?
האם מדובר במעשה שתואם למוניטין של
 3Mמבחינת ניהול עסקים אתי?

זוהי אחריותך לעשות את הדבר הנכון .אם יש לך שאלה או חשש ,תוכל ליצור קשר
עם כל אחד מהמשאבים הבאים:
e

eהמנהל או הממונה שלך

e

eמנהל משאבי האנוש המוקצה לך

e

eהיועץ המשפטי של 3M

e

eמחלקת האתיקה והציות של 3M

e

3MEthics.come

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון הציות

e

eעיקרון מחויבות העובדים ודיווח

e

eעיקרון ההתנהגות העסקית האתית

אם ענית "כן" לכל השאלות האלה ,כנראה שההחלטה להמשיך היא הולמת.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    1 2

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

הבעת דעות וחששות
אם אתה מוצא את עצמך במצב שבו דרך הפעולה הנכונה
אינה ברורה ,זכור שאינך לבד 3M .מספקת משאבים רבים
לקבלת ייעוץ ועזרה בעת הצורך .על-ידי הצגת שאלות ודיווח
על בעיות פוטנציאליות ,אתה עוזר ל 3M-להצליח.

אם אתה נתקל בהתנהגות בלתי הולמת או מודע לה ,יש לך את החובה לדווח על כך ,אלא אם
כן החוק המקומי אוסר על כך .כדי לדווח ,ניתן לפנות לכל אחד מהמשאבים הבאים:
e

eהמנהל או הממונה שלך

e

eמנהל משאבי האנוש המוקצה לך

e

eהיועץ המשפטי של 3M

e

eמחלקת האתיקה והציות של 3M

e

3MEthics.come

e

eמחלקת הביקורת התאגידית של 3M

e

eועדת הביקורת של הדירקטוריון

למנהלים ולממונים יש אחריות דיווח שונה .אם אתה מנהל או ממונה ,אתה אמור לדווח על
כל חשד להפרת חוק או להפרת הקוד שלנו ליועץ המשפטי של  3Mהמוקצה למחלקה שלך,
למחלקת האתיקה והציות של  ,3Mלהנהלה שלך או ל.3MEthics.com-

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    1 3

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

חקירות
כשאתה מביע חשש לגבי התנהגות עסקית 3M ,מתייחסת לכך ברצינות .החברה שלנו תבחן ביסודיות את כל
הדיווחים ותנהל חקירות לפי הצורך – תוך הגנה על המידע האישי שלך .ללא קשר לרמת הוותק או לתפקיד
בחברה ,כל אדם שיפר את הקוד שלנו ,את מדיניות  ,3Mאת התקנים והנהלים או את החוק יהיה כפוף לצעדי
משמעת ,לרבות פיטורים ,אלא אם כן החוק המקומי אוסר על כך .אנחנו מצפים מכולם לנהל עסקים מתוך
כנות ויושרה ,ולהקפיד על כך שהמעשים שלהם תואמים לערכים של .3M

מניעת התנכלות
 3Mאוסרת לחלוטין על התנכלות בעקבות הפניית שאלות ,מסירת דיווח בתום לב או השתתפות בחקירה.

אם לדעתך חווית התנכלות או שהיית עד להתנכלות ,פנה
לאחד מהמשאבים הבאים:
e

eהמנהל או הממונה שלך

e

eמנהל משאבי האנוש המוקצה לך

e

eהיועץ המשפטי של 3M

e

eמחלקת האתיקה והציות של 3M

e

3MEthics.come

e

eמחלקת הביקורת התאגידית של 3M

e

eועדת הביקורת של הדירקטוריון

מהי התנכלות? לחץ כאן כדי לברר.
כשאתה מדווח על התנכלות ,אתה נוקט עמדה למען האתיקה
והיושרה במקום העבודה שלנו ,ואתה הופך את  3Mלמקום
עבודה טוב יותר.
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

e

eמדיניות למניעת התנכלות

e

eמדיניות לניהול חקירות

e

eתקן לניהול חקירות
קוד התנהגות גלובלי    1 4

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

שמור על הכנות
מחוות עסקיות
במהלך העבודה ,ייתכן שנספק או נקבל מתנות עסקיות ,אירוח ,ארוחות או נסיעות .החלפת מחוות עסקיות
שכאלה עוזרת לנו לחזק את הקשרים עם שותפים עסקיים ולספק להם מידע על מוצרי .3M
בעת עבודה עם איש מקצוע בתחום הבריאות ( )HCPאו עם פקיד ממשל ,חלים כללים מיוחדים על קשרים
אלה ועליך להקפיד לציית למדיניות ,לתקנים ולחוקים המקומיים הספציפיים.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    1 5

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

כאשר מציעים או מקבלים מחוות עסקיות ,יש להתחשב בכמה גורמים.
לחץ על כל סמל להלן כדי לקבל מידע נוסף.
שווי

תדירות

תזמון

מזומן או פריטים שווי-ערך למזומן

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    1 6

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

קרא את הרשימה הבאה של מחוות עסקיות ,והחלט אם זה יהיה הולם להציע פריט זה לשותף עסקי לפי כללי המדיניות של .3M

ארוחת צהריים עסקית במסעדה לא יוקרתית
ראוי

לא ראוי

מכשיר  iPadלבנו של שותף עסקי שמתחיל את לימודיו במכללה

ראוי

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

לא ראוי

סלסלת פירות וגבינות שנשלחת כל חודש
ראוי

לא ראוי

חולצה עם הסמל של 3M

ראוי

לא ראוי

קוד התנהגות גלובלי    1 7

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

לאלה מאתנו שעובדים עם פקידי ממשל או אנשי מקצוע בתחום הבריאות ( ,)HCPעלינו לנקוט
משנה זהירות כשאנחנו מציעים מחוות עסקיות .ייתכן שזו עברה על החוק להציע כל דבר –
אפילו ארוחה צנועה או פריט לקידום מכירות .אם אתה שוקל להציע מחווה עסקית לפקיד
ממשל או לאיש מקצוע בתחום הבריאות ( ,)HCPדבר עם המנהל או הממונה שלך לפני כן.
זכור שיש הבדלים בין חוקים במדינות שונות ,ואפילו אם החוק המקומי מתיר להחליף מחוות
עסקיות ,ייתכן שזה אסור לפי המדיניות של  .3Mהקפד לבדוק זאת עם היועץ המשפטי המקומי
או מחלקת הציות בתחום הבריאות ,ומחלקת האתיקה והציות של .3M
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

e

eעיקרון בנוגע למתנות ,לאירוח ,לארוחות ולנסיעות

e

eמחוות עסקיות  -תקן למתנות ,לאירוח ולארוחות ()GEMS

e

eתקן למתן חסויות

קוד התנהגות גלובלי    1 8

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

אינטראקציה עם שותפים עסקיים
כשאנחנו עובדים עם שותפים עסקיים ,עלינו לוודא שהם פועלים בצורה אתית ,חוקית ותואמת לציפיות שלנו,
וכשמדובר בספקים ,שהם פועלים לפי קוד האחריות לספקים של  .3Mהמעשים של השותפים העסקיים שלנו
מקרינים על  ,3Mובנסיבות מסוימות  3Mעלולה לשאת בחבות משפטית בגינם .במקרים מסוימים ,ייתכן
שנידרש לערוך בדיקה מדוקדקת יותר של חלק מהשותפים העסקיים שלנו באמצעות תהליך הערכת היושרה של
 .3Mאנחנו אחראים להפגין מנהיגות בעלת יושרה גבוהה ,להסביר את הציפיות שלנו לניהול עסקים בדרך של
 3Mלשותפים העסקיים שלנו ,ולוודא שהם עומדים בכל הציפיות באופן עקבי.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    1 9

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה
דניאל מנהל את הפתיחה של מתקן חדש של  ,3Mוהוא צריך למצוא לוביסט לייצוג האינטרסים
של  3Mבפני הממשלה המקומית במפגש חשוב בשבוע הבא .הוא נפגש עם לוביסט שמציע את
שירותיו בתעריף מצוין .דניאל מרגיש לחץ לפעול במהירות .רק הפעם ,האם הוא יכול לדלג על
ביצוע בדיקת הנאותות באמצעות תהליך הערכת היושרה של ?3M

א.

כן ,כל עוד הלוביסט משיג תוצאות טובות עבור .3M

ב.

כן ,כל עוד הלוביסט מבטיח שהוא יפעל בצורה אתית.

ג.

לא ,חשוב יותר לבצע בדיקת נאותות ולוודא שהשותף העסקי הזה מקיים את אמות
המידה שלנו.

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eקוד האחריות לספקים של 3M

e

eמערכת הערכת היושרה

e

eעלון הציפיות משותפים עסקיים של 3M

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    2 0

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

עבודה עם הממשלה
לעתים קרובות ,אינטראקציות עסקיות עם ישויות ממשלתיות כפופות לתקנות ולדרישות מחמירות שעלינו
לציית להן .שמור תמיד על הכנות ,הדיוק והפתיחות בכל התנהלות מול פקידי ממשל ,סוכנויות ממשל,
קבלנים ממשלתיים וקבלני משנה ממשלתיים ,תוך ציות לכל החוקים והתקנות החלים ולכללי המדיניות של .3M
עלינו לציית לכל הדרישות בחוזים ממשלתיים ,ולעולם לא לסטות מתנאי החוזה.
קיימים כללי משא ומתן ספציפיים עבור חוזים ממשלתיים ,שעלינו להכיר ולציית להם .לפני החתימה על חוזה
ממשלתי ,הקפד להתייעץ עם היועץ המשפטי המקומי של  3Mאו עם מחלקת הציות לחוזים ממשלתיים
של .3M
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון בנוגע למניעת שוחד

e

eעיקרון בנוגע לניהול עסקים עם סוכנויות ממשל וקבלנים ממשלתיים

e

eעיקרון בנוגע למתנות ,לאירוח ,לארוחות ולנסיעות

e

eמדיניות בנושא ציות לחוזים ממשלתיים

e

eמדיניות בנושא גיוס עובדי ממשלה ועובדי ממשלה לשעבר או קרובי משפחה שלהם

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    2 1

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

יושרה במכירות ובשיווק
בעיני הציבור ,חומרי קידום המכירות והשיווק של  3Mמייצגים לא רק את המוצרים
והשירותים שלנו – הם מייצגים את החברה שלנו ככלל ואת כל אחד מהעובדים שלה .כדי
לייצג בצורה הטובה ביותר את מותג  3Mואת ערך הכנות שלנו ,החומרים האלה חייבים תמיד
לייצג את המוצרים והשירותים שלנו בצורה הוגנת ומדויקת .כל טענה שאנחנו משמיעים לגבי
המוצרים והשירותים של  3Mצריכה להיות מאומתת ומאושרת ,ולעזור לנו לוודא שאנחנו
נותנים התחייבויות שנוכל לקיים.

המוצרים והשירותים האיכותיים שלנו ,בשילוב עם הערכים והיושרה שלנו ,נותנים לנו יתרון
תחרותי בשוק – אין לנו צורך לזלזל בגורמים אחרים כדי להצליח .כאשר החוק המקומי מתיר
להשמיע הצהרות לגבי מוצרים או שירותים מתחרים ,ודא שכל טענה שאתה מציג שמשווה את
המוצרים או השירותים של המתחרים לאלה של  3Mמבוססת היטב באמצעות בדיקות הולמות.
לעולם אל תעביר ביקורת בלתי מוצדקת על המתחרים או תנסה לפקפק בצורה בלתי הולמת
במוצרים או בשירותים שלהם.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

בנוסף ,אנחנו חייבים להשתמש באמצעים חוקיים וכנים לאיסוף מידע על המתחרים שלנו.
לעולם אל תסתיר את זהותך בתור עובד  3Mכדי לאסוף מידע על המתחרים ,ולעולם אל תאלץ
או תכריח מישהו אחר לחשוף מידע שכזה .במקרה שמוצע לך מידע על המתחרים שנראה שלך
שלא אמור להיחשף ,סרב לקבל את המידע והודע למנהל או לממונה שלך.
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון הפרסום וייצוג המוצרים

e

eמדיניות בנוגע לפרסום ולייצוג מוצרים

e

eתקן לפרסום ולייצוג מוצרים

קוד התנהגות גלובלי    2 2

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

שמור על ההגינות
שוחד
הערכים המרכזיים שלנו ,הגינות ויושרה ,חיוניים לצמיחה העסקית בת-הקיימא שלנו ברחבי העולם .לעולם איננו
משיגים הזדמנויות עסקיות או שומרים עליהן באמצעים שאינם אתיים ,כגון סוגים שונים של שוחד או תשלומים
מושחתים אחרים – ללא קשר למנהגים עסקיים מקומיים .אנחנו מצייתים לחוק האמריקני למניעת שחיתות
במדינות זרות ,לחוק הבריטי למניעת שוחד ,לחוק החברות הנקיות של ברזיל ולכל חוק מקומי למניעת שחיתות
שחל עלינו .אסור לנו לקבל או לאשר תשלומי שוחד ועלינו לנקוט משנה זהירות כשאנחנו עובדים מול פקידי
ממשל .אין זה חוקי להציע ,להבטיח ,לתת או לקבל כל דבר בעל ערך לשותף עסקי או לפקיד ממשל שעלול
להשפיע עליו בצורה מושחתת.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    2 3

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

מונחים עיקריים
חוקים למניעת שוחד יכולים להיות מורכבים .חשוב להבין את המונחים הקשורים לנושא זה.
לחץ על כל סמל להלן כדי לראות הגדרות של מונחים חשובים בנושא מניעת שוחד.

שוחד

עמלת שוחד

תשלום לזירוז
הליכים

זכור שכללים אלה חלים על כל אנשי  ,3Mולא רק על העובדים .כל אדם שפועל מטעמה של
 3Mמנוע מלהציע או לקבל תשלומים מושחתים מכל סוג שהוא .בנוסף ,בעת בחירת שותפים
עסקיים ,אל תעסיק שום אדם שיש לו עבר של שוחד או התנהלות לא אתית .זכור ,יש לבצע
בדיקת נאותות עבור כל צד שלישי ,כנדרש בהליכי הערכת היושרה שלנו .דבר עם המנהל או
הממונה שלך ,היועץ המשפטי של  3Mהמוקצה למחלקה שלך או חבר במחלקת האתיקה
והציות של  3Mאם יש לך שאלות הקשורות לשוחד או לשחיתות.

פקיד ממשל

הצעה או הבטחה – ישירה או עקיפה – לתת או לקבל משהו בעל ערך מתוך כוונה
להשיג יתרון בלתי הולם או להשפיע בצורה בלתי הולמת על החלטה .תשלומי
שוחד מופיעים בצורות רבות ,כולל טובות ,מתנות ,תרומות לצדקה או תרומות
פוליטיות ,הצעות להעסיק קרובי משפחה של פקיד ממשל ואפילו הנחות שאינן
זמינות לאנשים אחרים.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    2 4

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה
אלה עובדת במפעל ייצור של  3Mשצריך לחדש היתר סביבתי לטיפול בכימיקל ספציפי שנעשה
בו שימוש לעתים קרובות .עם הגשת מסמכי החידוש ,הפקיד במשרד ההיתרים מושיט לה
מעטפה ריקה ואומר לה שהטיפול בהיתר ייקח חודשיים לפחות ,אלא אם כן המעטפה תתמלא.
אלה יודעת שאם ההיתר לא יושג בזמן ,יהיה צורך להשבית את המפעל .מה עליה לעשות?

א.

לדבר מיד עם המנהל או הממונה שלה ,עם ההנהלה ,עם היועץ המשפטי של 3M
או עם נציג ממחלקת האתיקה והציות של .3M

ב.

לבצע את התשלום ,כל עוד מדובר בסכום קטן.

ג.

לבקש מסוכן מקומי להעביר את התשלום במזומן במקומה ,כדי שהוא לא יגיע
ישירות מ.3M-

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון בנוגע למניעת שוחד

e

eמדיניות למניעת שוחד

e

eתקן להערכת יושרה ()IA

קוד התנהגות גלובלי    2 5

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

תחרות הוגנת
אנחנו מצליחים על-ידי מכירת מוצרים חדשניים ואיכותיים ומשום שאנחנו מתחרים במלוא המרץ ,אבל לא
על-ידי תמרון השוק .בשוק ,אנחנו פועלים לפי חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות שחלים עלינו ,הן כלשונם והן
כרוחם .חוקים אלה מיועדים לעודד תחרות ,כדי שהלקוחות יקבלו מוצרים במחירים תחרותיים.
אילו פעילויות עשויות להיחשב למונעות-תחרות?
פעילויות עסקיות רבות ושונות עשויות להיחשב למונעות-תחרות .נהלים עסקיים מסוימים ,כגון הסכמים עם
מתחרים לקבוע מחירים או לחלק לקוחות או שטחים ,מפרים תמיד את חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות
ועלולים להוביל להטלת עונשים פליליים .הסכים או הבנות אלה יכולים להתקיים בכתב או בעל-פה ,בצורה
רשמית או לא רשמית .פעילויות עסקיות רבות אחרות ,כגון הסכמי הגבלת אספקה או הפצה או שימוש בלתי
הוגן בעמדה חזקה בשוק לפגיעה במתחרים ,עשויות גם הן להפר את חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות
במצבים מסוימים .הואיל וחוקי הגבלים עסקיים ותחרות משתנים ממדינה למדינה והואיל והם מורכבים ,פנה
ליועץ המשפטי של  3Mהמוקצה למחלקה שלך לקבלת ייעוץ לגבי המצב הספציפי שלך.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    2 6

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

לחץ על כל סמל כדי לראות דוגמאות לצורות התנהגות המונעות תחרות.

קביעת מחירים

חלוקת שוק או הקצאת לקוחות

תיאום מכרזים

הגבלת תפוקה

חרם קבוצתי

מונופול או שימוש לרעה בעמדה דומיננטית

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    2 7

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה
ענבל היא נציגת מכירות של  3Mבעיר גדולה .בבית קפה ,היא נתקלת בחבר שלה ,רפאל ,שעובד
כנציג מכירות של אחד מהמתחרים .ענבל מציינת ששניהם תמיד מתחרים זה בזה על אותם
חוזים ,ורפאל אומר "בואי נקל על עצמנו .בואי נגיש הצעות נמוכות לחוזים גדולים לפי התור,
כדי ששנינו נעמוד במכסה שלנו ".מה צריכה לומר ענבל בתגובה?

א.

"אני לא יודעת ...תן לי לחשוב על זה".

ב.

"לא ,אסור לעשות את זה .מצטערת ,אני חייבת ללכת".

ג.

"אולי לזמן קצר .היה לי רבעון קשה".

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות

e

eמדיניות בנושא הגבלים עסקיים ותחרות

e

eתקן להגבלים עסקיים ולתחרות

קוד התנהגות גלובלי    2 8

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

איכות מוצרים
הלקוחות שלנו תלויים במוצרים של  3Mכדי לקדם ,להעשיר ולשפר את החברות ,הבתים והחיים שלהם –
ואנחנו מחויבים לעמוד בציפיות הללו .לכן ,עלינו לשאוף לייצר מוצרים באיכות הגבוהה ביותר בלבד .כל פריט
שאנחנו מוכרים חייב לעמוד בתקני איכות קפדניים ,ועליו להיות בטוח לשימוש המיועד שלו .עלינו לציית לכל
החוקים והתקנות ולכללי המדיניות ,לתקנים או לנהלים של  3Mשקשורים לאיכות ולבטיחות של המוצרים שלנו.
אם אתה מודע לבעיית איכות או בטיחות ,דווח עליה מיד.
אם אתה מנהל או ממונה ,חלה עליך אחריות נוספת בתחום זה .עליך להיות מוכן לטפל בכל בעיית בטיחות או
איכות שמדווחת לך ,ועליך לוודא שהעובדים הכפופים לך מקבלים את ההכשרה המתאימה לגבי כל החוקים
והתקנות החלים ולגבי כללי המדיניות ,התקנים והנהלים של  .3Mכך תעזור ליצור תרבות של אתיקה וציות,
שבה כל אנשי  3Mיכולים לקיים את ערכי החברה שלנו.
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

e

eעיקרון הבטיחות ,האיכות והאחריות של המוצרים

e

eמדיניות בנושא איכות  -מערכת ניהול איכות

e

eהתקן הגלובלי לניהול ביקורות איכות

קוד התנהגות גלובלי    2 9

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה
אלון עובד בבקרת איכות באחד ממפעלי הייצור של  ,3Mוהוא מבחין בכך שהדבק באצווה אחת
שנוצרה לאחרונה של אחד מהמוצרים הידועים ביותר של החברה אינו תואם למפרט .המפעל
עמוס מאוד בזמן האחרון ,ולכן אלון מחליט שלא לדווח על הבעיה .מדובר באצווה אחת בלבד
מתוך אלפים ,וזו תהיה טרחה אמיתית לשבש את לוח זמני הייצור כדי לייצר מחדש את המוצר.
האם הוא מקבל את ההחלטה הנכונה?

ראוי

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

לא ראוי

קוד התנהגות גלובלי    30

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

פעילות פוליטית
רבים מאנשי  3Mעוסקים בפעילויות פוליטיות .פעילויות אלה ,אף על פי שהן ראויות לשבח,
לא צריכות להפריע לעבודה שלך ב .3M-למעט פעילויות פוליטיות מאושרות על-ידי 3M
ו ,3M Company PAC-לעולם אל תשתמש במשאבים של  3Mלצורך פעילות פוליטית ואל
תיצור רושם ש 3M-תומכת במועמד ,בהחלטה במשאל עם או ביוזמת הצבעה כלשהם.
מחלקת ענייני הממשל של  3Mמייעצת לגבי הצד המשפטי של האינטרסים העסקיים של
החברה שלנו 3M .ו 3M Company PAC-לפעמים מבצעות תרומות פוליטיות חוקיות .כל
תרומה פוליטית תאגידית מחוץ לארצות הברית מחייבת אישור של הסמנכ"ל האזורי לענייני
תאגידים והיועץ המשפטי של  3Mהמוקצה למחלקה.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

לפעמים 3M ,עשויה לעסוק בשתדלנות .פעילויות שתדלנות כפופות לרגולציה רבה במדינות
מסוימות ,ולרוב הן כוללות רישום מפורט ודרישות דיווח .אם אתה מנהל מגעים עם גופי ממשל
או פקידי ממשל ,הקפד להכיר ולקיים את כל חוקי השתדלנות ודרישות הדיווח .זה יעזור לנו
לייצג נאמנה את האינטרסים של החברה תוך קיום כל הדרישות במסגרת החוק .אם אתה זקוק
להכוונה ,פנה ליועץ המשפטי המוקצה של  3Mאו למחלקת ענייני הממשל של .3M
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון השתדלנות והפעילויות הפוליטיות

e

eמדיניות שתדלנות

e

eתקן לשתדלנות
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להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

שמור על הנאמנות
ניגודי עניינים
ב ,3M-כל אחד מאתנו אחראי לקבל החלטות לטובתה
של  .3Mיש לחשוף פעילויות ואינטרסים אישיים שיוצרים
פוטנציאל לניגוד עניינים .כאשר אתה חושף ניגוד עניינים
פוטנציאלי בפני המנהל או הממונה שלך ,אתה מגן על עצמך
ועל .3M

אם אתה חושב שיש לך ניגוד עניינים ממשי
או פוטנציאלי ,חשוף אותו מיד .חשיפת
ניגודי עניינים בהקדם האפשרי עוזרת לנו
לקיים תרבות של יושרה.
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:

הנה כמה מצבים נפוצים שעלולים להוביל לניגודי עניינים:

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

Ŕ Ŕעיקרון למניעת ניגודי עניינים

e

eניהול עסקים של  3Mעם בן משפחה ,בן זוג או חבר קרוב

Ŕ Ŕמדיניות בנושא ניגודי עניינים

e

eניהול עסקים של  3Mעם עובד לשעבר של 3M

Ŕ Ŕתקן למניעת ניגודי עניינים

e

eתעסוקה חיצונית

e

eהשקעה בחברות אחרות

e

eכהונה בדירקטוריון
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להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה
ליאורה היא ממונה באחד ממפעלי הייצור של  .3Mהבן שלה ,גיא ,מנהל חברה קטנה לשירותי
ניקיון .ליאורה חברה בוועדה שמקבלת החלטות לגבי הספקים שהמפעל צריך להעסיק לצורכי
תחזוקה .הוועדה מחפשת בימים אלה חברת ניקיון חדשה והיא מבקשת הצעות מחיר מספקים
שונים ,כולל החברה של גיא .ליאורה הייתה רוצה לתת את החוזה לחברה של הבן שלה .היא
יודעת שעובדי החברה עושים עבודה טובה .האם מותר לה לעשות זאת?
לחץ כדי לברר!

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-
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להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

דוגמה
דורון הוא חבר טוב של טל ,שעבד אתו פעם ב 3M-אבל עכשיו עובד במחלקת הרכש של
חברת "אבג" ,מהלקוחות הגדולים ביותר של  .3Mדורון ניסח את הדואר האלקטרוני הבא
שאותו הוא מתכוון לשלוח לאיילה ,שעובדת במחלקת המכירות של  .3Mהאם עליו לשלוח
אותו או למחוק אותו?

אל:

איילה כהן

נושא:

חוזה עם חברת "אבג"

תוכן

נושא

שלום איילה,
שמעתי שאת עובדת על עדכון החוזה של  3Mעם חברת "אבג".
אני במקרה מכיר את טל שעובד על העסקה הזאת מטעם "אבג".

ראוי

לא ראוי

טל עבד פה ב 3M-בעבר ,ואנחנו עדיין חברים טובים .תוכלי
להציע לו הנחה על ההזמנה הבאה של החברה שלו? אני יודע
שזה יעזור לו ליצור רושם טוב בחברה החדשה שלו.
תודה,
דורון

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-
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להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

הנכסים של 3M
נכסי  3Mחיוניים להצלחתה של החברה .אין זה משנה באילו נכסים אנחנו משתמשים או לאילו נכסים יש לנו גישה במסגרת העבודה; האחריות שלנו נותרת כפי שהיא:
e

eלהגן על הנכסים של 3M

e

eלהגביל את השימוש האישי בנכסים של 3M

עלינו להשתמש במשאבים האלקטרוניים של  3Mבחוכמה .כדי להגן על המידע של  3Mולאפשר לחברה להמשיך ליהנות מיתרון תחרותי ,עלינו להיזהר בעת השימוש במשאבים אלקטרוניים
בציבור .בעת ניהול עסקיה של  ,3Mהשתמש רק במכשירים ובמערכות ש 3M-מנהלת ומתחזקת ,אלא אם כן קיבלת אישור לפעול אחרת .כל המכשירים חייבים לעמוד בתקני האבטחה של .3M
הגן תמיד על סיסמאות ומזהי משתמש .בעת השימוש בנכסים האלקטרוניים של החברה ,עלינו לציית לחוק ולמדיניות של החברה ,ועלינו להיזהר תמיד כשאנחנו מורידים או פותחים קבצים
מצורפים או תוכנות ממקורות לא מוכרים .בדומה לנכסים פיזיים ,השימוש האישי שלנו במשאבים אלקטרוניים חייב להיות מוגבל ,ואסור להשתמש בהם לשליחה או להצגה של חומרים בלתי
הולמים או לביצוע עבודה מטעם עסק חיצוני או לרווח אישי .כשהחוק המקומי מתיר זאת ,החברה שלנו עשויה לנטר ולחשוף את השימוש שלך בנכסים של  ,3Mכולל משאבים אלקטרוניים.
לפיכך ,אין לך שום ציפייה לפרטיות בעת השימוש במשאבים האלקטרוניים של .3M

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    35

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה
תמר עובדת במחלקת חשבונות זכאים ב .3M-היא מקבלת דואר אלקטרוני מהממונה עליה עם בקשה להעביר
 50,000דולר לחשבון שהיא לא מזהה .כשהיא בוחנת את ההודעה מקרוב ,היא רואה שהיא נשלחה מחשבון
דואר אלקטרוני תחת שמו של הממונה ,אבל לא מהחשבון הרגיל שלו ב .3M-תמר מחליטה שמדובר בניסיון דיוג,
והיא מוחקת אותו .האם היא פעלה נכון?
לחץ כאן כדי לברר!

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון המשאבים האלקטרוניים

e

eמדיניות בנושא משאבים אלקטרוניים ושימוש מקובל

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    36

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

מידע אישי
חלק מההתחייבות שלנו להפגנת כבוד קשור לאופן שבו אנחנו מטפלים במידע אישי שיש לנו גישה אליו לגבי
אנשי  ,3Mלקוחות ,מטופלים או שותפים עסקיים .עלינו לקבל רשות תמיד לפני האיסוף או החשיפה של מידע
זה או לפני השימוש בו .אלה מבינינו שיש להם גישה למידע אישי חייבים להגן עליו ,להשתמש בו בצורה חוקית
והולמת ,ולעולם לא לשתף אותו עם מישהו שאינו צריך לדעת אותו או אינו מורשה לקבל אותו .חוקי פרטיות
נתונים עשויים להשתנות ממדינה למדינה ,ולכן עלינו לדבר עם היועץ המשפטי של  3Mאם יש לנו שאלות לגבי
הדרך הנכונה לטיפול במידע שכזה.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    37

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה
נטלי עובדת במחלקת משאבי אנוש במשרדים של  3Mבצרפת .היא צריכה לשתף מידע אישי רגיש לגבי עובדים בצרפת עם עמית במשרדים של  3Mבארה"ב ,ולכן היא מסדרת את המידע בגיליון
אלקטרוני ושולחת אותו בדואר אלקטרוני לעמית שלה באמריקה .היא יודעת שחוקי פרטיות הנתונים בשתי המדינות שונים זה מזה ,אבל היא רק משתפת את המידע בתוך  ,3Mאז היא מניחה
שזה בסדר .האם היא צודקת?
לחץ כדי לברר!

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון פרטיות הנתונים

e

eמדיניות בנושא פרטיות נתונים

e

eתקן לסיווג מידע ולטיפול בו

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    38

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

מידע סודי
 3Mמפתחת כל הזמן מוצרים חדשניים כדי לחזק את היתרון התחרותי של החברה .לשם כך ,אנחנו מסתמכים
על המידע הסודי של החברה ,המהווה את אחד מהנכסים היקרים ביותר שלה.
ב ,3M-מידע מסווג בהתאם למתואר בתקן לסיווג מידע ולטיפול בו .עלינו לדעת את סיווג המידע של 3M
שאנחנו יוצרים ושיש לנו גישה אליו .יש להתייחס לכל מידע ,פרט למידע ציבורי ,בתור מידע סודי .לעולם אל
תחשוף מידע סודי מחוץ לחברה ללא אישור מפורש והסכמי סודיות הולמים .גם בתוך  ,3Mאין לשתף מידע
סודי עם אנשים שאינם צריכים לדעת אותו.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    39

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

מהו מידע סודי?
אנחנו אחראים להגן על המידע הסודי של  .3Mמידע זה כולל כמה קטגוריות שונות .לחץ על כל אחת כדי לראות דוגמאות נוספות.

מידע על מוצרים

מידע פיננסי

מידע ארגוני

מידע על לקוחות ושותפים עסקיים

זכור שלא מדובר ברשימה מלאה .דבר עם המנהל או הממונה שלך אם יש לך שאלות לגבי מה שנחשב או שלא נחשב למידע סודי.
שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    4 0

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

מידע סודי מסוים עשוי להיחשב לסוד מסחרי .עלינו להיזהר בטיפול במידע זה ,ולוודא שלעולם לא נחשוף אותו
בטעות או נשאיר אותו במקום שבו אנשים אחרים יוכלו למצוא אותו.
מותר לנו להשתמש במידע סודי שיש לנו גישה אליו אך ורק למטרות עסקיות ,תוך הקפדה שלא לשתף אותו עם
אנשים אחרים שאין להם הרשאה או צורך עסקי בו – אפילו בתוך  .3Mהיזהר כשאתה מדבר על מידע של 3M
במקומות ציבוריים משום שאנשים אחרים עשויים לשמוע אותך.
יש גם להגן על מידע סודי ששייך לחברות אחרות .אם יש לך גישה למידע של שותף עסקי כלשהו ,הגן עליו
בדומה למידע של  3Mואל תשתף אותו עם אנשים שאין להם צורך עסקי לדעת אותו .דבר עם המנהל או
הממונה שלך או עם משאב אחר המופיע בסעיף "הבעת דעות וחששות" אם יש לך שאלות לגבי הטיפול במידע
סודי של גורמי צד שלישי.
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון אבטחת מידע ,סודות מסחריים ומידע סודי

e

eמדיניות בנושא אבטחת מידע

e

eתקן לסיווג מידע ולטיפול בו

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-
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להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה
בתו של זיו ,שירלי ,לומדת הנדסה והיא מתעניינת בדרך שבה מפעל הייצור של  3Mמיישם
את המושגים שהיא לומדת בשיעורים שלה .האם זיו יכול לתת לשירלי את מדריך הנהלים של
המפעל של  3Mשמסביר לעומק את תהליך הייצור? שירלי לא תשתמש בו לפרויקט או תשתף
אותו עם אף אחד; היא רק סקרנית.

א.

כן ,מותר לזיו לעשות זאת כל עוד שירלי תשמור לעצמה את מה שתלמד מהמדריך.

ב.

לא ,יש להגן על המידע הסודי של .3M

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    4 2

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

מסחר במידע פנים
במסגרת העבודה ב ,3M-יכול להיות שנקבל גישה למידע פנים .זכור שמידע זה לא חייב להיות קשור ל;3M-
ייתכן שתהיה לנו גישה למידע מהותי שאינו ציבורי לגבי חברות אחרות ,כגון לקוחות או ספקים של .3M
אין זה משנה לאיזו חברה המידע קשור; הציפייה לגביו זהה :אסור לנו לסחור במניה או בניירות ערך אחרים של
חברה זו בזמן שיש בידינו מידע מהותי שאינו ציבורי .אפילו לאחר פרסום המידע לציבור ,עלינו לחכות שני ימי
מסחר מלאים לפני שנקנה או נמכור מניות או ניירות ערך אחרים של חברה זו.
מסחר במידע פנים מהווה עברה על כללי האתיקה – אבל גם עברה על החוק .כל אדם שסוחר בהתבסס על
מידע מהותי שאינו ציבורי עלול לספוג עונשים פליליים ,כולל מאסר .אם אתה חושף מידע פנים בפני מישהו
אחר (נוהג הנקרא העברת טיפ) ,אתה עדיין עלול להפר את חוקי המסחר במידע פנים – אפילו אם אינך מבצע
בעצמך את המסחר ואינך מרוויח ממנו באופן אישי .חוקי המסחר במידע פנים עלולים להיות מורכבים,
וחשוב מאוד שכולנו נציית להם .דבר עם המנהל או הממונה שלך או עם היועץ המשפטי של  3Mאם יש לך
שאלות בנושא.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    4 3

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

דוגמה

Y

תוכן

שמעת על חברת "מרכז האספקה"?

קרא את ההודעות המיידיות הבאות והחלט אם דליה צריכה לשלוח את ההודעה שכתבה.
D

על מה אתה מדבר?

ראוי

לא ראוי

Y

קיבלנו את ההזמנה שלהם לציוד משרדי
לרבעון הבא ,והיא הרבה יותר קטנה מהרגיל.
ואיש הקשר שלי ציין שהם יצטרכו לסגור לא
מעט חנויות.

D

וואו!

Y

אני יודע ...ולגיסי יש המון מניות של "מרכז
האספקה" .אולי כדאי שאני אומר לו לשקול
את זה מחדש...

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
Ŕ Ŕעיקרון מסחר בניירות ערך ומידע פנים
Ŕ Ŕמדיניות בנושא ניירות ערך ומסחר במידע פנים
כן ,אולי יש מספיק זמן למכור לפני שכולם ישמעו
על החדשות הרעות.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

חלש

קוד התנהגות גלובלי    4 4

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

המדיה החברתית
רבים מאנשי  3Mמשתמשים במדיה החברתית כדי ליצור קשר עם חברים ובני משפחה או כדי לקבל פרטים
נוספים על העולם .כולנו אחראים לנקוט משנה זהירות כשאנחנו מדברים על החברה שלנו או על העסקים שהיא
מנהלת באמצעות פלטפורמות של מדיה חברתית .האופן שבו אתה מתנהל במדיה החברתית מקרין עליך –
אבל הוא גם עשוי להקרין על החברה .רק מספר מוגבל של אנשים מורשים לדבר בשמה של החברה .אל תחרוג
מסמכותך כשאתה מדבר על  .3Mבעת השימוש במדיה חברתית ופרסום דעות על נושאים הקשורים לעסקים,
למוצרים ,לשירותים או לענפי התעשייה של  ,3Mהקפד לציין בבירור ,כחלק מהפרסום או התגובה ,שאתה עובד
 3Mושהדעות שאתה מביע שייכות לך בלבד .בנוסף ,דבר על החוויות שלך והיזהר שלא להשמיע טענות שאינך
יכול לגבות .אסור גם לחשוף מידע סודי או קנייני של  3Mבמסגרת הפעילות המקוונת שלנו.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    4 5

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה

אילו עדכונים במדיה החברתית מותר לפרסם?
שלי:
מישהו מחפש סמנכ"ל שיווק חדש? הבוס שלי עומד להתפטר והוא מחפש הזדמנות חדשה.

קרן:
ההכנות להשקה של המוצר החדש הזה הורגות אותו! כל החטיבה הרפואית עובדת שעות
נוספות על ההשקה הסודית הזאת.

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eמדיניות בנושא המדיה החברתית

e

eתקן חשיפת השתייכות במדיה החברתית

e

eתקן תמיכה של עובדים במדיה החברתית

e

eתקן פיקוח במדיה החברתית

e

eתקן מדיה בתשלום במדיה החברתית

גילי:
יום התנדבות נהדר היום ב !3M-אפשר לראות את התמונות בדף החברה.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    4 6

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

פרסום הודעות מטעם החברה
מדי פעם אנחנו מוצאים את עצמנו מנהלים דיונים הקשורים ל .3M-במצבים האלה ,עלינו להיזהר ולא
לדבר בשמה של החברה או ליצור רושם שהדעות שלנו מייצגות את אלה של  .3Mלחברה יש דוברים מורשים
שמספקים את העמדה הרשמית של  3Mלגבי נושאים ספציפיים .אם איש תקשורת פונה אליך ,עליך להפנות
אותו למחלקת התקשורת התאגידית של .3M
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eמדיניות התקשורת של 3M

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    47

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

שמור על הדיוק
ספרים ורשומות מדויקים
במסגרת העבודה ב ,3M-רבים מאתנו יוצרים רשומות עסקיות ופיננסיות.
רשומות אלה חשובות לקבלת ההחלטות העסקיות ולתפעול של החברה ,וכולנו אחראים לוודא שהן מדויקות,
עדכניות ,נכונות ומלאות .הקפד לציית לכל החוקים והתקנות ולכללי המדיניות ,התקנים והנהלים של החברה
כשאתה יוצר רשומות עסקיות ופיננסיות ,ובקש עזרה בעת הצורך.
שמירה על רשומות מדויקות לא קשורה רק ליצירת מסמכים – מדובר גם בניהול שלהם .עלינו להכיר וליישם את
אמצעי הבקרה הפנימיים וכללי המדיניות של  3Mלגבי ניהול רשומות ,כולל תחזוקה ,שמירה והשלכה הולמת
של רשומות .אם אתה מתבקש לספק רשומות או מידע כחלק מביקורת או חקירה מטעם  3Mאו מבקרים
חיצוניים ,עליך להתנהל בשקיפות ולספק את מלוא המידע .הדבר יעזור ל 3M-להשלים את הביקורת או
החקירה במהירות ,בהתאם לתרבות של ציות ואתיקה שאנחנו מקיימים.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    4 8

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

דוגמה
אביטל עובדת במכירות ב ,3M-והיא בדיוק חתמה על עסקה גדולה עם לקוח חדש .העסקים היו חלשים ברבעון הקודם והיא לא עמדה ביעד המכירות שלה .כבר מחכות לה כמה עסקאות
בחודש הבא ,כך שהיא יודעת שהיא תעמוד ביעד ברבעון הנוכחי בלי שום בעיה .היא שוקלת לשנות את תאריך העסקה עם הלקוח החדש כך שיופיע ברבעון הקודם ,כדי שהיא תוכל לעמוד
ביעד המכירות שלו .האם זה תקין?
לחץ כאן כדי לראות את התשובה!

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון של אמצעי בקרה פנימיים ,דיווח פיננסי ,שמירת מסמכים וביקורת ספרים

e

eמדיניות בנושא דיווח פיננסי

e

eמדיניות בנושא אמצעי בקרה פנימיים

e

eמדיניות מס

e

eמדיניות מיקור

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    4 9

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

הלבנת הון
 3Mמחויבת לציית באופן מלא לכל החוקים למניעת הלבנת הון ולמניעת טרור ברחבי העולם 3M .מנהלת עסקים רק עם שותפים עסקיים מכובדים שהפעילות העסקית שלהם חוקית ושהכספים
שלהם מגיעים ממקורות לגיטימיים .כדי לתמוך במחויבות זו ,כולנו חייבים לשים לב לסימנים להלבנת הון ולמימון טרור על-ידי בחינת ההתנהלות של השותפים העסקיים שלנו וחיפוש רמזים
לפעילות בלתי חוקית ,ועל-ידי תשומת לב לסימני אזהרה אפשריים שמופיעים במהלך ניהול העסקים ומצביעים על בעיות .נקוט משנה זהירות בעת בחירת השותפים העסקיים של  ,3Mובצע
בדיקות נאותות עבור כל צד שלישי ,כנדרש בהליכי הערכת היושרה שלנו .יש לשמור רשומות מלאות ומדויקות של העסקאות ולציית לדרישות לגבי דיווח על עסקאות במזומן.
הקפד לדווח במהירות ליועץ המשפטי של  3Mהמוקצה למחלקה שלך ,או לדווח במהירות למחלקת האתיקה והציות של  ,3Mעל כל פעילות חשודה.
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון בנוגע למניעת הלבנת הון

e

eעיקרון בנוגע למניעת שוחד

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    50

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

ציות לתקנות הסחר הגלובלי
במסגרת כל הפעילות העסקית שלנו עבור  ,3Mעלינו להכיר ולקיים את חוקי הציות לתקנות הסחר הבינלאומיות
שחלים עלינו .בין השאר ,חוקים אלה מסדירים את התחומים הבאים:

פעילויות יבוא ומכס

יצוא ובקרות יצוא

אמברגו סחר וסנקציות
כלכליות

מניעת חרם

כל אנשי  3Mאחראים להבין ולקיים את חוקי הציות לתקנות הסחר שחלים על
העבודה שלנו – ולשאול שאלות כשאיננו בטוחים מה לעשות .כפי שאסור לנו
להשתתף בפעילויות סחר שמפרות חוקים אלה ,כך אסור לנו לבקש מגורם צד
שלישי לעשות זאת בשמנו .אם יש התנגשות בין המדיניות של  3Mלחוקי הסחר
המקומיים ,ציית תמיד לחוק .לקבלת הנחיות נוספות ,פנה למחלקת הציות
לתקנות הסחר הגלובלי של .3M
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:

רישוי.
יצהירו או
הפעילויות
לדרישות
להשתתף
סחורות
כפוף
לנוכל
שיבואני
להיותכל
אסור
מסוימות ,או
דורשות
עסקים,
מסוימים עשוי
העולם
עסקיות
טכנייםמנהלת
ברחבי
3M
פעילויות
שבהן
אתן
ונתונים
על
אחרות
שעובדות
אוסרים
תוכנות
ומדינות
הממשל
כלכליות
טכנולוגיות,
ארה"ב
וסוכנויות
וסנקציות
של
מוצרים,
הסחר
המכס
סחר
של
חוקי
אמברגו
רשויות
היצוא
לפי
קריטיים
להשמדה
ונתונים
נשק
ספציפיים.
המועדף
אנשיםפיתוח
כגון
הסחר
רגישים,
ספציפית.
מעמדאו
ישויות
קצה
המוצר,
מדינה
עם
לשימושי
סימוןאו
שלהן,
מוצרים עם
לסחור
המוצא,
והאזרחים
לסרב
מדינתשל
היצוא
או
מסוימות
מורשות
השווי,
גם על
מדינות
המכס,
בלתי
חרם חלות
עם
רישוי
שסיווג
העסקיות,
בפעולות
דרישות
יוודאו
מדויקים .העברה פיזית של סחורות וכן העברה לא מוחשית ,כגון בדואר אלקטרוני,
יצוא פירושו
המונית.יהיו
אחרים
בשיחה או במצגת.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

e

eעיקרון בנוגע לציות לתקנות יצוא ,יבוא ומסחר

e

eמדיניות הציות לתקנות יצוא

e

eמדיניות הציות לתקנות יבוא

e

eהסעיף 'ציות לתקנות סחר' במרכז המדיניות.

קוד התנהגות גלובלי    51

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

שמור על הכבוד
אפליה
כל אחד מאתנו מגיע עם רקע וניסיון חיים שונה לעבודה ,ואותו גיוון תורם להצלחה של  .3Mכדי לתמוך
במחויבות שלנו לגיוון ולקיים אותה ,לכולנו יש מחויבות להפגין כבוד וליצור סביבה מכלילה במקום העבודה.
לפיכך ,לעולם לא נסכים לאפליה לא חוקית על בסיס מאפיינים מוגנים .המאפיינים המוגנים עשויים להשתנות
ממקום למקום ,אבל ב 3M-לרוב הם כוללים:
e eגזע או צבע עור

e eמוגבלות

e eמצב משפחתי

e eגיל

e eדת

e eהיריון

e eמגדר

e eנטייה מינית

e eמידע גנטי

e eאמונה

ִ e eמין

e eמצב אזרחות

e eמוצא

e eזהות מגדרית

e eמאפיינים אחרים המוגנים
לפי חוק

מנהלים וממונים חייבים לוודא ש 3M-מציעה מקום עבודה הוגן ומכבד ,ושתלונות מטופלות באופן זריז ויעיל.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    52

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

דוגמה

R

תוכן

היי ,אני רק שואלת ...דביר הזמין אותך לארוחת
הצוות ביום שלישי הבא בערב?

קרא את ההודעות המיידיות הבאות שהחליפו טלי ורונית ,שתיים מאנשי  3Mשעובדות
באותה המחלקה .החלט אם טלי צריכה לשלוח את התגובה שהיא הקלידה.
כן ,חשבתי שכולם הוזמנו.

ראוי

לא ראוי

R

אני לא .גיליתי כי שמעתי במקרה את דביר
מדבר על זה עם מישהו אחר.

זה מוזר…

R

T

זה מה שחשבתי .שאלתי אותו לגבי זה והוא
אמר" ,אה ,יש לך ילדים ,אז הנחתי שתהיי
עסוקה מדי ולא תוכלי להגיע".

זה הגיוני .כלומר ,סביר להניח שתהיי עסוקה עם
הילדים שלך ,לא?

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

T

שלח

קוד התנהגות גלובלי    53

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

הטרדה וזלזול
בהטרדה או התנהגות
המעשים שלנו והדרך שבה אנחנו מתייחסים זה לזה הם חיוניים ליצירת מקום עבודה פורה ומכליל .חשוב שנתייחס תמיד זה לזה בצורה הוגנת ומכובדת ,ולעולם לא נעסוק ַ
בלתי מקצועית אחרת.
בנוסף ,לא נסבול שום בריונות ב .3M-איסור זה כולל איומים ומעשי אלימות ,וכן הפחדה ,שימוש בשפה פוגענית ,התנהגות מאיימת וניסיונות לעורר חשש באנשים אחרים .אם נראה לך שחווית
אפליה ,הטרדה או בריונות ב ,3M-או היית עד לכך ,דווח על כך .תוכל להביע חששות בפני המנהל או הממונה שלך או בפני כל משאב אחר המופיע בקוד שלנו 3M .אינה מקבלת או מתירה שום
התנכלות כתוצאה מהצגת שאלה ,דיווח או השתתפות בחקירה.
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
 e eהעיקרון של מקום עבודה רוחש כבוד
 e eמדיניות למניעת התנכלות
 e eתקן בנושא זכויות אדם

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    54

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

עבודה בכפייה וסחר בבני אדם
 3Mמצייתת לכל החוקים ותקנות התעסוקה הרלוונטיים ואינה עוסקת או לוקחת חלק בעבודה בכפייה .אותן ציפיות חלות על כל הספקים שעמם אנחנו מנהלים עסקים .הגישה שלנו כלפי
סחר בבני אדם ,הנקרא גם "עבדות מודרנית" ,היא פשוטה מאוד :לא נסכים לכך .אנחנו מחויבים לשימוש במערכות ובאמצעי בקרה יעילים למניעת סחר בבני אדם ברחבי העסק ושרשראות
האספקה שלנו.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

קוד התנהגות גלובלי    55

להיות    3Mשמור על הכללים   שמור על הכנות   שמור על ההגינות   שמור על הנאמנות   שמור על הדיוק   שמור על הכבוד

תוכן

בטיחות במקום העבודה
בתור אנשי  ,3Mאנחנו מבצעים מגוון תפקידים בסביבות שונות ,החל ממשרדים וכלה במתקני ייצור .בכל מקום שבו אנחנו עובדים ,עלינו לציית לתקני הבטיחות החלים עלינו .עלינו לציית לכל
החוקים והתקנות ולכללי המדיניות ולנהלים של החברה שחלים על העבודה שלנו ,כגון בנושא טיפול בחומרים מסוכנים ועבודה עם כלים ומכונות.
בנוסף ,שמירה על מקום עבודה בטוח פירושה הקפדה על כך שהמעשים שלנו אינם מסכנים אותנו או את הסובבים אותנו 3M .לעולם לא תסכים לשום התנהגות מאיימת או אלימה במקום
העבודה ,וחל איסור על כל התנהגות מסוכנת .התנהגות זו כוללת עבודה מטעמה של  3Mתחת השפעה חומרים כלשהם העלולים לפגוע ביכולות או בשיקול הדעת שלנו ,כגון סמים ,תרופות
מרשם בשימוש בלתי הולם או אלכוהול.
מנהלים או ממונים צריכים לוודא שאנשי  3Mהכפופים להם מקבלים את ההכשרה המתאימה לגבי החוקים וכללי המדיניות הרלוונטיים בנושא בטיחות ,ויש להתייחס לכל דיווח על בעיית
בטיחות במהירות.
אנחנו אחראים לדווח במהירות על כל בעיה או חשש בנושא בטיחות .כמובן ,אם נראה לך שאתה או מישהו אחר נמצא בסכנה מיידית ,פנה מיד לשירותי החירום.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-
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קרא את התרחישים הבאים והחלט אם כל עובד  3Mעושה את חלקו ותורם ליצירת מקום עבודה בטוח.

דוגמה

דוגמה

שגיא מתח שריר בגב אתמול בלילה ,אז הוא נוטל כמה משככי כאבים הבוקר לפני שהוא הולך
לעבודה .הוא מרגיש קצת סחרחורת ,אבל הוא חושב שהוא עדיין מסוגל לבצע את העבודה שלו
ולכן הוא לא אומר שום דבר על משככי הכאבים לממונה עליו.

דפנה מבחינה בכך שמכונה חשובה כלשהי לא מתפקדת כמו שצריך .העמית שלה לעבודה
אומר לה שאפשר להמשיך להשתמש בה גם ככה ,אבל דפנה מחליטה לדבר על כך עם הממונה
עליה.

ראוי

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

לא ראוי

ראוי

לא ראוי
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דוגמה
ליאור עובד במתקן מחקר של  .3Mלעתים קרובות ,הוא מערבב כימיקלים מסוכנים ללא כפפות
כי הוא יודע איך להיזהר.

ראוי

לא ראוי

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eעיקרון הסביבה ,הבריאות והבטיחות במקום העבודה

e

eמדיניות בנושא בטיחות ובריאות

e

eמדיניות בנושא זכויות אדם

e

eתקן למניעת סחר בבני אדם

e

eתקני  EHSשל  3Mבמרכז המדיניות

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-
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קיימות
ב ,3M-אנחנו יודעים שהמחויבות שלנו לקיימות מאפשרת לנו להתבלט באמת
לעומת המתחרים .אנחנו מחדשים מתוך מטרה .אנחנו מעצימים אנשים
להתייחס לסוגיות החשובות להם ,ואנחנו משתפים פעולה עם הלקוחות
והקהילות שלנו כדי להתמודד עם אתגרים גלובליים משותפים ,וכך אנחנו
תורמים לעסקים שלנו ולקהילה שלנו גם יחד .אנחנו מחויבים לשימור משאבי
טבע ,להפחתת ההשפעה שלנו על הסביבה ככל האפשר ולניהול עסקים בצורה
שמגנה על הבריאות והבטיחות של עובדי  ,3Mהקהילות שבהן אנחנו פועלים
והאנשים שמשתמשים במוצרים שלנו .המטרות שלנו פשוטות :אנחנו רוצים
לשפר את החיים של כולם ולהבטיח את ההצלחה לטווח הארוך של החברה
שלנו.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

מגוון יוזמות קיימות עוזרות לנו להשיג את המטרות הללו .לחץ על כל סמל כדי לקבל מידע נוסף על כל יוזמה.

משאבים

מים

אנרגיה

בריאות ובטיחות

חינוך ופיתוח

אנחנו פועלים ללא הרף כדי לפתח חומרים ניתנים למיחזור ולהשתמש במשאבים בני-קיימא
במוצרים שלנו .ב ,3M-אנחנו מוצאים דרכים לצמצם את האריזות שלנו כדי להפחית את השימוש
שלנו במשאבים .אנחנו שואפים להגיע למעמד של אפס פסולת ב 30-אחוזים ומעלה מאתרי הייצור
שלנו ,ולהפחית את הפסולת שלנו ברחבי העולם ב 10-אחוזים נוספים.
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 3Mמשקיעה בתוכניות שמרחיבות את הגישה של אנשים ברחבי העולם למדע ,לטכנולוגיה ,להנדסה,
למתמטיקה ולכישורים עסקיים .החברה שלנו גם עושה מאמצים לשפר את חייהם של אנשים באמצעות
השקעות בתוכניות בתחומי הסביבה ,הבריאות והבטיחות .החברה מעודדת כל אחד מאתנו לפתח מסלול
קריירה ולנצל הזדמנויות בהתאם לאינטרסים שלו 3M .יודעת שהגדלת הגיוון בארגון שלנו ברחבי העולם מהווה
חלק עיקרי מאסטרטגיית הקיימות שלנו.
לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

eמדיניות בנושא תגובה לבקשות בנושא קיימות מצד לקוחות ופיקוח תאגידי

e

eדוח הקיימות או 3M.com/Sustainability

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-
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התנדבות ותרומה לצדקה
בדומה ללהיטות שלנו כלפי העבודה שלנו ב ,3M-רבים מאתנו נלהבים להתנדב למען מטרות ראויות3M .
מעודדת את כולנו להיות מעורבים בקהילות שלנו ולתרום להן .עם זאת ,אסור לנו להשתמש במשאבי החברה או
לעסוק בשעות העבודה בפעילות צדקה ללא רשות ממנהל או מממונה.

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-
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דוגמה
מיכל משתתפת בתוכנית חונכות אלקטרונית שמארגנות  3Mומחלקת החינוך
המקומית .פעם בשבוע ,היא מקבלת דואר אלקטרוני לכתובת שלה ב3M-
מתלמיד תיכון שמבקש ייעוץ ותובנות לגבי התפתחות חינוכית ומקצועית.
מיכל משיבה לו מכתובת הדואר האלקטרוני שלה ב 3M-עם מידע וסיפורים
על מסלול הקריירה שלה .התוכנית נמשכת  10שבועות ובנקודת האמצע,
מיכל תגיע לתיכון כדי לפגוש את התלמיד שאותו היא חונכת .הביקור בתיכון
יימשך שעתיים במהלך יום עבודה .לפני ההשתתפות בתוכנית זו ,מיכל מודיעה
למנהל שלה על התוכניות שלה ,כולל השימוש בדואר האלקטרוני המקצועי
שלה ועל הפגישה באמצע היום שתפריע ליום העבודה הרגיל שלה .היא שואלת
את המנהל אם יש לו חששות לגבי זה ,והוא אומר שלא.

איזו טעות עשתה מיכל?

א.

השימוש של מיכל בכתובת הדואר האלקטרוני שלה ב 3M-מהווה שימוש אישי בלתי
סביר במשאבים האלקטרוניים של .3M

ב.

היציאה מהעבודה לפגישה על רקע התנדבותי אסורה.

ג.

לא נעשתה שום טעות .מיכל פעלה נכון כשהודיעה למנהל שלה על התוכנית ווידאה
שאין לו חששות לגביה.

לקבלת מידע נוסף ,עיין במשאבים הבאים:
e

שאל שאלה ,דווח על חששות ב3MEthics.com-

eתקן תרומה לצדקה
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