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עובדי תנובה יקרים,
הקוד האתי של תנובה, הנו תוצר של עבודה ממושכת ומשותפת, בה נטלו 
חלק עובדי הקבוצה. קוד זה מציב בפנינו עקרונות אשר נועדו להדריך ולהנחות 

אותנו, כיצד לנהוג במצבים בהם ניצבת בפנינו דילמה ושאלה:
"מה עלי לעשות?".  

מדי יום מזמנת לנו פעילותינו העסקית, סוגיות אתיות שונות הדורשות 
הכרעה. במרבית המקרים ההחלטה הנכונה ברורה ומתבקשת, אבל במקרים 
מסוימים נדרשת הכוונה והדרכה אודות הצעד הנכון. לשם כך, גיבשנו את קוד 

ההתנהלות העסקית של תנובה.     

מעיד  הוא  כחברה.  שלנו  החיים  במחזור  נוסף  שלב  הוא  האתי  הקוד 
מרצון  עצמה  על  הנוטלת  ומוסרית,  אכפתית  אחראית,  חברה  היותנו  על 
מגבלות וכללי התנהגות הנוגעים לתחומים שונים: הקפדה על תנאי עבודה 

הוגנים, שמירה על הסביבה, הסדרת היחסים בינינו לבין היצרנים ועוד.

כקבוצת המזון המובילה בישראל, אנו רואים בקוד האתי אמצעי שיבטיח 
כי נשכיל לשמור על הממשק שלנו עם כל מחזיקי העניין: לקוחות, שותפים 

עסקיים, עובדי החברה, יצרנים, ספקים והצרכנים שלנו.
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ואחד  אחת  כל  של  התנהגותו  את  להנחות  כדי  גם  נועדו  הקוד  עקרונות 
מאיתנו וכדי ליצור שפה אחת אחודה ומשותפת. למעשה, הקוד נובע מערך 
היושרה שמנחה אותנו ומתווה עבורנו כללים אשר מסייעים ביומיום ליישם 

בפועל את כלל הערכים של תנובה.

זהו נדבך חשוב בגיבוש התרבות הארגונית שלנו, המשלבת מצוינות ערכית 
בהוויה  עמוק  נעוצים  שורשיה  אשר  מובילה,  כחברה  עסקית.  ומצוינות 
הישראלית, אנו מביאים לצרכנים בשורה של 'לגדול בבית ישראלי'. כמשקפים 
זאת וכמי שרוצים להוביל ולהתוות ערכיות בחברה שסביבנו, חשוב שנפעל 
יחד, בתוך החברה, כגוף עסקי בעל קווי פעולה אשר מנחים אותנו במקרים 

של ספק. 

הקוד יסייע לנו להבטיח שכשיש ספק - אין ספק! זוהי הדרך שלנו ליושרה 
ולהתנהלות עסקית. באחריות כל אחד ואחת מאיתנו, לשמר ולטפח מוניטין זה. 

בברכה,
הנהלת
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תנובה בחרה חמישה ערכים מרכזיים שהיא רואה בהם 
עמודי התווך של פעילותה: מצוינות, חדשנות, יושרה, 
פיתוח עובדים ומנהלים ואחריות חברתית. ערכים אלו 
הם היסודות להתנהלותה בכל אחד מתחומי עיסוקה.

הללו  היסוד  ערכי  של  יישומם  את  להבטיח  כדי 
ונורמות  כללים  עלינו לאמץ  היומיומית,  בפעילותנו 

ולתרגמם להתנהגות ולמעשים. 
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בעבודתנו היומיומית בתנובה אנו באים במגע עם שלל גורמים שלתנובה כארגון ולנו כעובדיה 
עמיתינו,  ִאתם  נמנים  תנובה;  של  העניין  מחזיקי  הם  אלו  גורמים  גומלין.  קשרי  עמם  יש 
חברינו לעבודה, עובדינו ומנהלינו; הצרכנים הקונים את מוצרי תנובה בארץ ובעולם; לקוחות 
החברות  הארץ;  ברחבי  במשקים  ויצרניה  תנובה  של  ספקיה  תנובה;  של  עסקיים  ושותפים 
המתחרות עמנו בזירה העסקית, רשויות השלטון המסדירות את תחומי פעילותנו; הקהילות 

שאנו מנהלים בהן את עסקינו; והסביבה הפיזית שמקיפה אותנו.

מידה  אמות  על  שמירה  ומתוך  ובשקיפות  באחריות  העניין  במחזיקי  לנהוג  מחויבת  תנובה 
גובש  שלנו  האתי  הקוד  שלנו.  האתיקה  הן  האלה  המחמירות  המידה  אמות  מחמירות. 
בעקבות דיאלוג בהשתתפותם של עובדי תנובה מדרגים שונים ומתחומי עיסוק שונים. לכל 
הדילמות  את  לבחון  נועד  בקוד האתי. התהליך  פרק  יוחד  תנובה  העניין של  אחד ממחזיקי 
האתיות שניצבות לפני עובדי הארגון בעבודתם ובקשריהם עם מחזיקי העניין השונים ולנסח 
קוד אתי שישקף את ערכי תנובה. בסופו של התהליך הובא הקוד האתי לפני הנהלת תנובה 

והדירקטוריון ואושר.

בהן  נתקלים  שאנו  אתיות  דילמות  עם  בהתמודדות  אותנו  לשמש  אפוא  מיועד  האתי  הקוד 
בעבודתנו, להנחות אותנו בבחירות שלנו ולהתוות את הדרך הנכונה בעבורנו. הקוד האתי חל 

על כל עובדי תנובה )למעט אחזקות נוספות(

בקבוצת  הנוספים  התאגידים  על  גם  המחויבים,  בשינויים  האתי,  הקוד  להחלת  תפעל  תנובה 
תנובה, מתוך שיתוף פעולה עם שותפיה באותם תאגידים ובכפוף למגבלות חוקיות ורגולטוריות, 

ככל שישנן מגבלות כאלה.

ולהבין אותו, לצעוד בדרך  כל אחד מאתנו מקבל עליו את האחריות להכיר את הקוד האתי 
המותווית בו, לנהוג בשיקול דעת ולשמש דוגמה לאחרים. יתר על כן, בכל מקום שאנו נמצאים 
בו עלינו לזכור כי אנו מייצגים את תנובה בכל מעשינו, במידע שאנו חושפים, בעמדות שאנו 
מייצגים וביחסנו לזולת. עלינו להביא בחשבון בכל עת את מחויבותנו לייצג את תנובה בכבוד.

ונוכל  בכללותו  והציבור  הלקוחות  הצרכנים,  בנו  שנותנים  האמון  את  להצדיק  נמשיך  כך 
להמשיך להוביל את שוק המזון הישראלי, להשיג את יעדי הארגון ולעמוד באתגרים שהצבנו 
לעצמנו. בה בעת נעודד את כל מי שאנו באים עמו במגע לאמץ את אמות המידה שלנו, ובכך 

נתרום לשיפור הסביבה העסקית בכל מקום שאנו פועלים בו.
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עובדי תנובה
עובדי תנובה הם המשאב החשוב ביותר שלה והכוח 
כלפי  לנהוג  אנו מחויבים  המניע של הצלחתה. 
כל אחד  כי על  ומצפים  ובהוגנות  עובדינו בכבוד 
גבוהות , אתיות  מידה  באמות  לעמוד  מהעובדים 

הן כלפי תנובה הן כלפי חבריו לעבודה.
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מחויבות תנובה כלפי עובדיה
זכויות אדם וזכויות עובדי ם

תנובה מקפידה לשמור על זכויות האדם הבסיסיות של כל עובדיה ופועלת על פי חוק בקשר עם העסקתם. 

סביבת העבודה ופרטיות העובדים
אנו מעניקים לעובדינו סביבת עבודה בטוחה ובריאה ומספקים להם ציוד מתאים לביצוע התפקיד המוטל עליהם. 

תנובה מחויבת לשמירה על הביטחון האישי של עובדיה בכל מקום שבו הם פועלים בשמה מתוקף תפקידם.

לא נסבול הטרדה, אלימות או התנכלות מכל סוג שהוא על רקע מין, דת, לאום, מוצא, מוגבלות או שוני כלשהו או 
בשל כל סיבה אחרת. אנו מכבדים את עמיתינו ואת חברינו לעבודה ואת כל מי שאנו באים עמו במגע בעבודתנו, 
ואנו נוהגים מתוך רגישּות לסובבים אותנו בכל מעשינו. נגיב בחומרה רבה על כל מעשה של אלימות או הטרדה 

מכל סוג שהוא.

עובדים המורכבת  אוכלוסיית  לקיומה של  וחשיבות  ערך  ומייחסת  עובדיה  הגיוון בקרב  לקידום  פועלת  תנובה 
דעות, אמונות  ריבוי  ושל  פלורליזם  סובלנות, של  היא מכירה בחשיבותם של  שונה.  רקע  בעלי  ונשים  מאנשים 

והשקפות בקרב עובדיה, ופועלת לקדם בארגון תרבות של הכלה.   

תנובה שומרת בקפדנות על פרטיותם של עובדיה ועל סודיות המידע האישי שלהם. תנובה מכבדת את זכותם של 
עובדיה לפרטיות, ולא תפגע בה אלא לשם שמירה על ביטחונה שלה, של עובדיה ושל משאביה. 

שוויון הזדמנויות ויחס ראוי
תנובה דוגלת בשוויון הזדמנויות ומעודדת גיוון בתעסוקה מתוך פתיחות להבדלים בין עובדיה וקבלתם כגורם 
מעשיר ומחזק. בכל היבט והיבט תנובה מתייחסת לעובדיה על פי התאמתם לתפקידם, כישוריהם ויכולותיהם, 

מתוך שיקולים ענייניים בלבד וללא הפליה מכל סוג שהוא. 

אנו בתנובה שומרים על כבודם של עובדינו ופועלים בהגינות וברגישות לכל אורך הדרך: אם בקליטתם, בקידומם 
ובתהליכי ההערכה והמשוב שלהם, אם בעת שינויים ארגוניים ובסיום העסקתם.

השקעה בעובדים
מיומנויותיהם  לפיתוח  חשיבות  ומייחסים  עובדינו  של  והמקצועית  האישית  התפתחותם  את  מעודדים  אנו 

וכישוריהם. 

אנו דוגלים במדיניות של "דלת פתוחה" בכל הנוגע לבעיות ולקשיים של עובדינו, ומנהלינו זמינים לצורך סיוע 
בכל עניין.
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קידום עובדים 
ככלל, תנובה מעדיפה לקדם עובדים מתאימים מתוך הארגון על גיוס עובדים חדשים. אנו מעודדים את עובדינו 

להתקדם במסלולים שונים בתוך הארגון ושואפים להעניק להם אפשרויות קידום מגוונות בתוכו. 
עם זאת, אנו נמנעים מלהבטיח לעובדים הבטחות שאין ביכולתנו או בכוונתנו לקיים בקשר עם קידומם ותגמולם.

מחויבות עובדי תנובה כלפי הארגון וכלפי עמיתיהם
יושר, כבוד, הגינות ויושרה

ושיתוף פעולה  זה בזה כבוד  נוהגים  ועל היושרה בכל מעשינו. אנו  בעבודתנו בארגון אנו שומרים על ההגינות 
ומקבלים את האחר והשונה.

ייצוג תנובה בכל מעשינו
בכל מקום שאנו נמצאים בו עלינו לזכור כי אנו מייצגים את תנובה כלפי חוץ. עלינו לשקול אפוא בקפידה את 
מעשינו ואת דברינו, את המידע שאנו חושפים ואת העמדות שאנו מייצגים, ולהקפיד גם על התנהגותנו בדרכים 
ואותנו  וכלפי כל מי שאנו באים עמו במגע. עלינו לפעול תמיד באופן שמייצג את תנובה,  ובמקומות ציבוריים 

כעובדיה, ייצוג ראוי ומכובד.

שיקולים ענייניים בבסיס מעשינו והחלטותינו
אנו פועלים מתוך מחשבה על טובת תנובה והשגת יעדיה, בלי להניח לשיקולים זרים להשפיע על החלטותינו. 
אנו נמנעים ממצבים של ניגוד עניינים )בפועל או למראית עין( מניצול יחסי מרות או הזדמנויות עסקיות ואחרות 
לצרכים אישיים. אם ניקלע לניגוד עניינים, ננהג על פי עקרונות של יושרה ומוסר ובהתאם לרוח הארגון, ונדווח על 

כך לממונים עלינו בעוד מועד. 

קבלת מתנות והענקתן
אנו נותנים מתנות לעמיתינו ולממונים עלינו או מקבלים מהם מתנות כל עוד המתנות הן בגבולות הסביר והן 
ניתנות בנסיבות מתאימות ובהתאם לנוהלי תנובה. כמו כן אנו נמנעים ממצבים שבהם ייתכן שיהיה במתנה כדי 

להשפיע ולּו למראית עין על החלטה כלשהי או כדי ליצור ולּו מראית עין של מחויבות אצל מקבלּה.

שימוש ברכוש תנובה
דעת  שיקול  הפעלת  מתוך  בלבד,  תנובה  של  לתועלתה  וביעילות,  באחריות  תנובה  במשאבי  משתמשים  אנו 
ובהתאם לאמות מידה סבירות. בכל ספק נתייעץ עם המנהל הממונה עלינו*. בשום מקרה לא ניתן יד להשחתת 

רכוש תנובה.

*בכל מקום שנאמר מנהל ממונה הכוונה למנהל האתר או למנהל היחידה מדרגת מנהל חטיבה ומעלה.
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אמינות ומהימנות
אנו שומרים על אמינות ומהימנות בדיווחינו ובהתנהגותנו בכל תחום בעבודתנו.

לנהלים,  בהתאם  נעשים  הדיווחים  מלאה.  ושקיפות  אמינות  דיוק,  על  תמיד  מקפידים  אנו  הפנימיים  בדיווחינו 
להוראות ולהנחיות של תנובה ושל הממונים עלינו, בין היתר, כדי לאפשר לקבוצה, לעובדיה, למנהליה ולבעליה 

לקבל החלטות מושכלות בענייניה. 

לבוש, הופעה והתנהגות
הגורמים  את  אותו,  ומכבדים  שלנו  העבודה  מקום  את  ההולמים  והתנהגות  הופעה  לבוש,  על  מקפידים  אנו 

החיצוניים שאנו עובדים ִאתם ואת חברינו לעבודה.

מידע חסוי
אנו מכירים בחשיבותם של הסודות המסחריים של תנובה ושומרים עליהם מפני חשיפה למי שאינם מורשים. 
איננו מפיצים מידע חסוי על תנובה, עסקיה ועובדיה ואיננו משתמשים במידע פנים לשם עשיית רווח אישי או 

לטובתו של גורם אחר.

יחסים אישיים בעבודה
בכל מקרה שמתפתחים בין עובדים בתנובה יחסים רומנטיים שעלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו, נדווח על כך 

לממונים עלינו. 

נדאג לדווח לממונים עלינו גם על יחסים אישיים או רומנטיים בין מי מעובדי או עובדות תנובה ובין עובד או עובדת 
של ספק, לקוח, שותף עסקי או חברה מתחרה שתנובה או העובד עשויים להיקלע בגללם למצב של ניגוד עניינים. 

העסקת קרובי משפחה
העסקת קרובי משפחה מדרגה ראשונה ובני זוג של עובדי תנובה אפשרית כל עוד כל הצדדים מקפידים על גילוי 
כגון  ומקצועיים,  ענייניים  שיקולים  על   תסתמך  העסקתם  בעניין  שההחלטה  ובלבד  הממונים  למנהלים  נאות 
כישורים מתאימים, ניסיון ומיומנות. בכל מקרה לא יתקיימו יחסי עבודה המחייבים דיווח ישיר או עקיף בין קרובי 

משפחה בתוך הקבוצה.

מעורבות פוליטית 
במסגרת עבודתנו איננו משתתפים בתהליכים ואירועים פוליטיים, והם אינם חלק מהשיקולים העסקיים שלנו.
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שוחד ושחיתות
תנובה מבססת את ניהול עסקיה בכל מקום בעולם על איכות ועל יושרה. איננו מעורבים, לא ישירות ולא בעקיפין, 
בשום מעשה שיש בו משום מתן שוחד ובשום פעילות הכרוכה בשחיתות מכל סוג שהוא, גם לא במדינות שחוקיהן 

אינם אוסרים פעילות מסוג זה.

שמירה על חברינו לעבודה ודיווח על חריגות
אנו אחראים למניעתם או להפסקתם של מצבים שמסכנים אותנו, את חברינו לעבודה, את תנובה, אתריה ומוצריה 
או את ביטחונו של כל גורם אחר. נפנה מיד למנהל הממונה ונדווח לו על אדם שבא לעבודה מסומם או שתוי או 
על אדם הנוהג בכלי רכב שלא בהתאם לנהלים ועל כל חריגה מהוראות החוק או מנוהלי הארגון שיש בה משום 

סכנה ביטחונית או בטיחותית כאמור. 
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הצרכנים שלנו
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ההצצררככננייםם  ששללננווההצצררככננייםם  ששללננוו
הקשר בין קבוצת תנובה לחברה הישראלית הוא 
קשר הדוק ורב-שנים. תנובה שואפת לתת מענה 
מוצרי  את  בישראל  בית  לכל  ולהביא  צרכניה  לכל 
ערים  אנו  מייצרת.  שהיא  והמגוונים  הרבים  המזון 
לאחריות שיש לנו, כתאגיד המזון המוביל, הגדול 
ביטוי  לתת  כדי  צרכנינו.  כלפי  בישראל,  והוותיק 
פי  על  לנהוג  עלינו  קיבלנו  לצרכנים  למחויבותנו 

העקרונות שלהלן.



מגוון, איכות ובטיחות
והכול מתוך  רצונם,  צורכיהם לשביעות  כדי  לספק את  איכותיים  מוצרים  רחב של  מגוון  לצרכנינו  אנו מציעים 
מוצרים  ולפתח  מוצרינו  את  ולשפר  לחדש  העת  כל  פועלים  אנו  המוצרים.  בטיחות  על  פשרות  חסרת  הקפדה 

טעימים ואיכותיים, לטובתם ולהנאתם של צרכנינו. 

סימון נאות
בכל הנוגע לסימון מוצרינו אנו רואים את עצמנו מחויבים לעמוד באמות מידה גבוהות ולהציב כל העת לנגד עינינו 
את טובת צרכנינו. אנו דואגים לפרט על אריזות המוצרים את המידע הדרוש להם לקבלת החלטות צרכניות ולוודא 

שהמידע אמין ומתאר בדייקנות את המוצרים.

שירות צרכנים וטיפול בפניותיהם 
האמון שהצרכנים נותנים בנו נובע מעמידתה האיתנה של תנובה מאחורי מוצריה ומותגיה. אנו פועלים בהתמדה 
להעמקת הקשר עם הצרכנים, בין היתר באמצעות דו-שיח מתמשך המתאפשר על ידי ערוץ התקשורת הישיר 

והפתוח שאנו מקיימים עמם. לשם כך אנו מעמידים לרשות צרכנינו מוקד שירות צרכנים מקצועי, אדיב וזמין. 

הגינות בשיווק ובפרסום
בהיותנו תאגיד המזון המוביל בישראל, אשר פונה לאוכלוסיות מגוונות בגילן, יש לנו אחריות על המסרים שאנו 

מעבירים לצרכנים שלנו ולצרכנים-בכוח. 
אנו מקפידים על אמינות והגינות בפרסומינו ונמנעים מפרסום פוגעני, ואנו מביאים בחשבון שילדים ובני נוער הם 

חלק גדול מקהל היעד שלנו. 
אנו מודעים לרגישותם של נושאים מסוימים הנתונים לפרשנות סובייקטיבית, וברוח זו מקפידים לבחון בחינה 

מעמיקה את כל המסרים שלנו, על מגוון המשמעויות שלהם, קודם שאנו מפנים אותם אל קהל הצרכנים.
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ספקים
אנו רואים בספקים שלנו שותפים לעשייתנו 
מידה מחמירות  על אמות  ומקפידים  ולהצלחתנו 

ביחסינו עמם, בין היתר לאור העקרונות שלהלן. 
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אמון וכבוד 
אנו פועלים לבסס בינינו לבין הספקים יחסי אמון המושתתים על טוהר מידות וניקיון כפיים, הן של תנובה הן של 

ספקיה. אנו מקפידים לעמוד בתנאי החוזים שלנו עם הספקים ובהתחייבויותינו כלפיהם.

בחירת ספקים ודרכי המשא ומתן אתם
אנו בוחרים ספקים, נושאים ונותנים אתם ומסיימים התקשרות עמם מתוך שמירה על כבוד, מקצועיות, שקיפות 

והגינות. 

החלטותינו מבוססות על שיקולים מקצועיים וענייניים בלבד, ואנו נמנעים מכל שיקול אישי או שיקול זר אחר.

אנו פועלים בלא משוא פנים ולא נעדיף ספקים בשל היותם מקורבים לנו, בשל לחצים חיצוניים או בשל שיקולים 
זרים אחרים.  כאשר מדובר בספקים שהם חברי הקבוצה, תתווסף עובדה זו למכלול השיקולים המובאים בחשבון 

בבחירת ספקים.

 במקרים בהם ספק המציע תוצרת ישראלית וספק המציע תוצרת שמקורה מחוץ לישראל הגישו הצעות שענו 
במידה שווה לסטנדרטים העסקיים שהציבה תנובה )כגון מחיר, איכות וכדומה(, העדפתה של תנובה לרכישת 
תוצרת "כחול לבן", על מנת לתרום לקידום המשק הישראלי, תתווסף למכלול השיקולים המובאים בחשבון בעת 

בחירת הספק. 

אנו נמנעים מלהתערב, להשפיע או לנסות להשפיע על עסקאות שעשוי להיות לנו בהן עניין אישי או על עסקאות 
שמעורבים בהן קרובי משפחה שלנו, חברים או מקורבים )לרבות תאגידים בבעלות מי מהם(. על כל חשש מפני 

ניגוד עניינים אפשרי או על עניין אישי שיש לנו בעסקה כלשהי, נדווח לממונים עלינו.  

מתן מידע נחוץ
הרלוונטיים  והנתונים  המידע  את  ספקינו  לרשות  מעמידים  אנו  המסחריים,  סודותינו  על  ראויה  להגנה  בכפוף 

הנחוצים להם לצורך ההתקשרות עמנו.

מידע סודי
אנו שומרים על סודיות הנתונים שמוסרים לנו הספקים. לא נעביר לספק אחד מידע על ספק אחר. 

יחסים אישיים עם ספקים
אין בינינו ובין ספקי תנובה קשרים אישיים וחברתיים החורגים מיחסי עבודה פורמליים. לפיכך:

לא נזמין ספקים לאירועים פרטיים שלנו אלא באישור המנהלים הממונים עלינו. 

עלינו.  הממונים  ובאישור  תנובה  בשם  בהם  נשתתף  הצורך  במידת  ספקים.  של  פרטיים  באירועים  נשתתף  לא 

לא נצטרף אל ספקים של תנובה לחופשות משותפות, לא נבקר בבתיהם ולא נזמין אותם לביקור בבתינו אלא 
באישורו של מנהל ממונה.
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אין לנו עסקים אישיים עם ספקים של תנובה ובכלל זה:
איננו רוכשים באופן פרטי מוצרים או שירותים מספקים שיש לנו עמם קשרי עבודה ישירים במסגרת תפקידנו 

בתנובה, איננו לֹוִוים באופן אישי כספים מספקים ואיננו ַמלווים להם כספים באופן אישי.
במקרים חריגים יש לדווח למנהל הממונה ולקבל אישור מראש. 

מתנות ואירועים
מספקים.  מתנות  לקבלת  תנובה  בנוהל  למוגדר  בהתאם  אלא  מספקים  הנאה  וטובות  מתנות  מקבלים  איננו 
אנו מארחים ספקים אך ורק לצורך קידום מטרותיה העסקיות של תנובה, וכל עוד הדבר נעשה במידה סבירה ובלי 
ליצור ולּו מראית עין של התנהגות בלתי הולמת או ניסיון להשפיע על החלטות ושיקולים עסקיים. לפירוט נוסף 

ראו נוהל תנובה בנושא.
אנו משתתפים באירועי קידום מכירות ויחסי ציבור של ספקים רק כאשר יש בהשתתפותנו כדי לקדם את ענייניה 
של תנובה או כאשר לבעל התפקיד יש בו עניין מקצועי, ובלבד שנקבל את אישור המנהל הממונה עלינו  ולא 
יתלוו אלינו בן או בת זוג. איננו מתארחים בבתי מלון על חשבונם של ספקים ואיננו נוסעים לחו"ל על חשבונם, גם 
אם האירוח או הנסיעה משרתים מטרות מקצועיות או את צורכי הארגון. לכל חריגה בעניין זה יש לקבל אישור 

מהמנהל הממונה עלינו. 
דוגמאות של מוצרים שיתקבלו מספקים יוחזרו אליהם לאחר השימוש או יושארו בתנובה לצורכי הדגמה ועבודה 

בלבד. 

קשר עם ספקים בחו"ל 
בקשר עם ספקים בחו"ל אנו מקיימים את כל המחויבויות שלנו, ונוסף עליהן:

אנו מכבדים את החוקים והכללים הנהוגים בקהיליית הסחר הבינלאומית ובכל מדינה מהמדינות שיש לנו ספקים 
בהן. בכל נסיעותינו בתפקיד אנו מקפידים על התנהגות הולמת ועל ציות מלא לחוקי המדינה שאנו מבקרים בה. 
כמו כן אנו נמנעים מכל מעשה העלול להתפרש כפגיעה במנהגים ובערכי דת או תרבות מקומיים או מכל מעשה 

שיש בו כדי לפגוע באינטרסים של מדינת ישראל ושל תנובה.

קבלני כוח אדם ועובדיהם 
בבחירת קבלני כוח אדם אנו מוודאים שהמחיר שאנו משלמים להם מאפשר להם לעמוד בתשלומים לעובדיהם 
כחוק. אנו דורשים מקבלני כוח האדם שלנו להתחייב שהם משלמים לעובדיהם את מלוא הזכויות המגיעות להם 

על פי חוק ועורכים בקרות בנושא.

ובאדיבות.  בהוגנות  אליהם  ומתייחסים  לצדנו  העובדים  האדם  כוח  קבלני  של  עובדיהם  את  מכבדים  אנו 



יצרנים
מוצרי  בתחום  המוביל  התאגיד  בהיותה  תנובה, 
המזון בישראל, שואפת לקדם את ענפי החקלאות 
משקיעה  למוצריה.  הבסיס  שהם  הישראליים 
תשומת לב ומשאבים כדי להבטיח את המשך האמון 
ההדדי והקשר העמוק בין תנובה לבין יצרניה.  אנו 
רואים ביצרנים שלנו שותפים לעשייתנו ומתייחסים 
בהם  תומכים  פנים,  משוא  וללא  בהגינות  אליהם 
תנובה  מוצריהם.  ושיפור  בהתפתחות  ומסייעים 
החלות  החוק  בדרישות  יעמדו  שיצרניה  מעוניינת 

עליהם ובתקנים מחמירים של התנהלות נאותה.
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לקוחותינו
ושותפינו העסקיים

בבסיס הפעילות של תנובה עומדים יחסיה העסקיים עם לקוחותיה 
ושותפיה, ולכן אנו מונים גם אותם עם עמודי התווך של הצלחתנו. 
בהיותנו תאגיד המזון המוביל בישראל אנו רואים את עצמנו מחויבים 
לשמור על האמון בינינו לבין לקוחותינו ושותפינו העסקיים, לכבד 
באחריות  עמם  עסקינו  את  ולנהל  ובהתנהגותנו  במעשינו  אותם 

ובמקצועיות, ביושר ובהגינות. 

בסיס  על  עמם  הקשרים  בעניין  החלטות  מקבלים  אנו  לפיכך 
אתם  ונותנים  נושאים  ואנו  בלבד,  ועניינים  מקצועיים  שיקולים 
אתם. שלנו  בהסכמים  לעמוד  ומקפידים  ובאחריות  בהגינות 
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הימנעות מניגוד עניינים
קבלת מתנות

כדי להימנע מניגוד עניינים או השפעה זרה כלשהי על החלטותינו, אנו מקבלים מתנות מלקוחות או משותפים 
עסקיים אך ורק בהתאם לנוהלי הארגון, ובהיעדר נוהל - בכפוף לאישור המנהל הממונה.

הענקת מתנות
הענקת מתנות ללקוחות ושותפים עסקיים, אירוח וכיבוד עסקי והזמנה לאירועים ופעילויות שונות - כל אלה הם 
חלק ממהלך העסקים אתם, ומטרתם לשפר את היחסים עמם, להעניק להם הכשרה וידע בתחומים רלוונטיים 
לעבודה עמנו ולתמרץ אותם להשיג את יעדי המכירות של מוצרינו. עם זאת, עלינו לנהוג זהירות יתרה בעניינים 

אלו ולהימנע מעירובם של שיקולים זרים, השפעות חיצוניות או משוא פנים. 

לפיכך אנו מארחים לקוחות לשם קידום מטרות עסקיות של תנובה בלבד וכל עוד הדבר נעשה במידה סבירה. כמו 
כן אנו מעניקים מתנות ללקוחות ולשותפים עסקיים גם לרגל אירועים אישיים שלהם, רק על פי החלטות ההנהלה 
ונהליה, מתקציבים מאושרים בתאגיד בלבד ובאישור ההנהלה או הבעלים של הלקוח. אם יתעורר ספק כלשהו, 

נבקש את אישורו של המנהל הממונה עלינו. 

שירות לקוחות וטיפול בתקלות
באדיבות  לקוח  של  תלונה  או  פנייה  בכל  ומטפלים  ובמקצועיות  ביעילות  תקלה  כל  לפתור  תמיד  פועלים  אנו 
ובאופן ראוי והולם, במטרה להגיע לשביעות רצונו המלאה, והכול בשקיפות ומתוך שמירה על נוהלי הקבוצה.

שמירת מידע
המידע העסקי החסוי של כל לקוח הוא קניינו, ובהקשר זה לא נעשה דבר שיפגע באמון שלקוחותינו נותנים בנו. 

בה במידה לא נחשוף לפני לקוחותינו מידע עסקי חסוי של תנובה, ובכל קשרינו עם הלקוחות נפעל מתוך מודעות 
מתמדת לכך שאנו מייצגים את תנובה בכל מעשינו ופעולותינו.

קשר עם לקוחות בחו"ל
הסחר  בקהיליית  הנהוגים  והכללים  החוקים  את  מכבדים  אנו  בחו"ל,  לקוחות  עם  ונפגשים  עובדים  כשאנו 
הבינלאומית ובמדינה שאנו מבקרים בה. בכל נסיעותינו בתפקיד אנו מקפידים על התנהגות הולמת ועל ציות 
מלא לחוקי המדינה שאנו מבקרים בה. כמו כן אנו נמנעים מכל מעשה העלול להתפרש כפגיעה במנהגים ובערכי 

דת או תרבות מקומיים או שיש בו כדי לפגוע באינטרסים של מדינת ישראל ושל תנובה.  
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מתחרים
ומחויבת  תחרות  בברכה  מקבלת  תנובה 

ליושר והוגנות ביחסיה עם מתחריה.

או  מוצריהם  המתחרים,  מהשמצת  נמנעת  תנובה  זו  מחויבות  בשל 
מעשיהם, ומקפידה על החוקים שעניינם הסדרת התחרות העסקית, ובהם:

הגבלים עסקיים 
החלים  העסקיים  ההגבלים  דיני  של  בדרישותיהם  לעמוד  מקפידה  תנובה 
אלו. דינים  הפרת  של  עין  מראית  ולּו  בו  שיש  מצב  מכל  ונמנעת  עליה 

קניין רוחני
מתחריה. של  הרוחני  הקניין  זכויות  את  להפר  שלא  נזהרת  תנובה 
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יחסינו עם רשויות השלטון
תנובה מכבדת את רשויות השלטון. תנובה שואפת לעמוד באמות מידה גבוהות ומחמירות בכל הנוגע לניהול 

רשומות, עריכת בדיקות ואיסוף נתונים.

עמידה בדרישות החוק
אנו ממלאים אחר הדרישות החלות על תנובה על פי החוק, מדווחים על פעולותינו לרשויות השלטון למיניהן לפי 
הנדרש במהימנות ובדייקנות, כנדרש על פי חוק, ושומרים על אמות המידה המקובלות בכל הנוגע לניהול רשומות 

בארגון ולשמירתן. 

דיווחים לרשויות
דיווחינו לרשויות נעשים תמיד בהתאם לנהלים, להוראות ולהנחיות של תנובה ושל הממונים עלינו, מתוך הקפדה 

על דיוק, אמינות ושקיפות מלאה.
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קהילה
תנובה . קבוצת  פעילות  של  היסוד  מאבני  אחת  היא  בקהילה  המעורבות 
החיבור בין תנובה לחברה הישראלית נובע מהכרה בקשר העמוק של תנובה 
למעגלים נרחבים של מיליוני צרכנים ולקוחות, עובדי תנובה ובני משפחותיהם, 
ואתריה  תנובה  למפעלי  סמוך  המתגוררים  תושבים  חלב,  ויצרני  ספקים 

והאוכלוסייה על כל גווניה.
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דו-שיח עם הקהילה
אנו מייחסים חשיבות רבה לדו-שיח עם חברי הקהילות שאנו פועלים בהן ועושים כל מאמץ להטות להם אוזן 

קשבת ולהתחשב בהם. 

הימנעות מפגיעה באיכות החיים של הקהילות שאנו פועלים בהן
אנו פועלים למזער את הפגיעה באיכות החיים של הקהילות שבמקומות יישוביהן אנו מחזיקים את מפעלינו ואת 

אתרינו או משנעים אליהם סחורה ומוצרים. 

תרומה על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים 
ועל סמך  תנובה  למדיניות המעורבות החברתית של  אנו מחליטים בהתאם  בה  ומעורבות  לקהילה  על תרומה 

שיקולים מקצועיים וענייניים בלבד. 

תקשורת אחראית 
לידיעתם של מחזיקי  והקהילה בישראל המופץ בתקשורת  אנו מקפידים שהמידע על פעילותנו למען החברה 
העניין שלנו והציבור הרחב נמסר בדרך שאינה פוגעת בגופים ובאוכלוסיות שאנו פועלים למענם ואינה מנצלת 

אותם לרעה. 
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סביבה
תנובה רואה בעצמה ארגון מתקדם מבחינה 
סביבתית ולכן היא מחויבת לשימוש מושכל 
במשאבי הטבע, לרבות מים, אנרגיה וחומרי גלם.
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שימוש מושכל במשאבים
מחויבת  היא  ולכן  סביבתית  מבחינה  מתקדם  ארגון  בעצמה  רואה  תנובה 

לשימוש מושכל במשאבי הטבע, לרבות מים, אנרגיה וחומרי גלם. 

שיפור ביצועים סביבתיים
תנובה פועלת לצמצום השפעות פעילותה על הסביבה על ידי שיפור ביצועיה 
הסביבתיים בתחומי הטיפול בשפכים, הפחתת זיהום האוויר ומזעור כמויות 

הפסולת שהן תוצר לוואי של פעילותה.

מניעת נזקים לסביבה 
הטכנולוגיות  יישום  ידי  על  הסביבתית  השפעתה  את  לנהל  חותרת  תנובה 
הסביבתיות המתקדמות  מתוך עמידה באמות מידה גבוהות למניעת נזקים 

לסביבה בתהליכי ייצור, אחסון, שינוע והפצה.
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בשגרת עבודתנו בתנובה, ביחסים שלנו עם עמיתים, עם לקוחות, עם ספקים, עם שותפים עסקיים של תנובה ועם 
יתר מחזיקי העניין של הארגון אנו מתמודדים עם דילמות אתיות מדי יום ביומו. הקוד האתי נועד להנחות אותנו 

כשאנו מגיעים לצומת דרכים ונדרשים לבחור כיצד לפעול בנסיבות מסוימות.  

מנגנון ליישום הקוד האתי ולטיפול בהפרתו 
תנובה מתחייבת שהקוד האתי יהיה נגיש לכל עובדיה ושהערכים שהוא משקף יוטמעו בקרבם. נמשיך לבחון את 
המדיניות, האסטרטגיה והיעדים שאנו מציבים לעצמנו כדי לוודא שאכן משולבים בהם העקרונות הבאים לידי 

ביטוי בקוד האתי. אנו נעדכן את הקוד ונדאג שיישאר רלוונטי ויבטא נאמנה את מהותנו.
ופעילותם  תפקידם  במסגרת  אותו  וליישם  בו  האמור  את  להבין  האתי,  הקוד  את  להכיר  מחויבים  עובדינו  כל 

בתנובה. 
אנו מאמינים שהקוד האתי ומנגנוני האתיקה של הארגון  ינחו אותנו בדרכנו ויאפשרו לנו להגשים במלואם את 

החזון של תנובה ואת ערכיה

איך נדע שלפנינו דילמה אתית המחייבת פנייה לקוד האתי או קבלת הנחיות מגורם כלשהו?
דרך הפעולה הרצויה אינה ברורה מאליה ואין דין, נוהל או תקנון המורים כיצד לפעול. אדם כלשהו )ובכלל זה מי 
שנתון בדילמה( או ארגון )ובכלל זה תנובה( עלולים להיפגע בעקבות דרך הפעולה שתיבחר. הנסיבות מעוררות 

או עשויות לעורר אי-נוחות או להתפרש בצורה שלילית.

מה עלינו לעשות לנוכח דילמה אתית?
לחזור ולקרוא את האמור בקוד האתי.

להפעיל שיקול דעת ולהביא בחשבון את דרכי הפעולה האפשריות.
לבחור בדרך שמיטיבה ביותר לשקף את הערכים של תנובה.

בעת הצורך – לבקש הדרכה או סיוע ולהיוועץ בממונים עלינו בתנובה.

מי אחראי לאכיפתם של כללי הקוד האתי?
כל מנהל בארגון וכל עובד בארגון אחראי ליישום עקרונות הקוד האתי בתחומי עיסוקו.

הפרות של כללי האתיקה יופנו לבירור וטיפול  אצל המבקרת הפנימית.

כיצד ניישם את הקוד
האתי שלנו בתנובה?
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מה עלינו לעשות אם אנו עדים להפרה של עקרונות הקוד האתי?

* . לפנות אל המנהל האחראי/הממונה
אם מדובר בהפרה חוזרת שלא באה על פתרונה,  

יש לפנות למוקד פניות עובדים במחלקת הביקורת הפנימית  
או, במקרים חריגים, למבקרת הפנימית.

קו טלפון ללא אפשרות זיהוי.  03-6904333,  פקס. 03-6986408,
pniyot@tnuva.co.il  .כתובת מייל

כתובת: תנובה,  
מוקד פניות עובדים  

)תיבה מס'  23(, ת.ד. 7007, 
רמת השרון 47100
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םעובדי  פניות  קדקד מו:לכבו  הפרה ברכם בדאתאני ליידע ברצו

*בכל מקום שנאמר מנהל ממונה הכוונה למנהל האתר או למנהל היחידה מדרגת מנהל חטיבה ומעלה.



עמיתים וממונים
קבלת מתנות והענקתן

והן  הסביר  בגבולות  הן  המתנות  עוד  כל  מתנות  מהם  ומקבלים  עלינו  ולממונים  לעמיתינו  מתנות  נותנים  אנו 
ניתנות בנסיבות מתאימות ובהתאם לנוהלי תנובה. כמו כן אנו נמנעים ממצבים שבהם ייתכן שיהיה במתנה כדי 

להשפיע ולּו למראית עין על החלטה כלשהי או כדי ליצור ולּו מראית עין של מחויבות אצל מקבלּה.

ספקים
מתנות ואירועים

מספקים.  מתנות  לקבלת  תנובה  בנוהל  למוגדר  בהתאם  אלא  מספקים  הנאה  וטובות  מתנות  מקבלים  איננו 
אנו מארחים ספקים אך ורק לצורך קידום מטרותיה העסקיות של תנובה, וכל עוד הדבר נעשה במידה סבירה 
ובלי ליצור ולּו מראית עין של התנהגות בלתי הולמת או ניסיון להשפיע על החלטות ושיקולים עסקיים. לפירוט 

נוסף ראו לנוהל תנובה בנושא.

אנו משתתפים באירועי קידום מכירות ויחסי ציבור של ספקים רק כאשר יש בהשתתפותנו כדי לקדם את ענייניה 
של תנובה או כאשר לבעל התפקיד יש בו עניין מקצועי, ובלבד שנקבל את אישור המנהל הממונה עלינו  ולא 
יתלוו אלינו בן או בת זוג. איננו מתארחים בבתי מלון על חשבונם של ספקים ואיננו נוסעים לחו"ל על חשבונם, גם 
אם האירוח או הנסיעה משרתים מטרות מקצועיות או את צורכי הארגון. לכל חריגה בעניין זה יש לקבל אישור 

מהמנהל הממונה עלינו.
 

*דוגמאות של מוצרים שיתקבלו מספקים יוחזרו אליהם לאחר השימוש או יושארו בתנובה לצורכי הדגמה ועבודה בלבד. 

ריכוז סעיפי הקוד העוסקים בקבלת 
מתנות והענקתן
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לקוחות
קבלת מתנות

כדי להימנע מניגוד עניינים או השפעה זרה כלשהי על החלטותינו, אנו מקבלים מתנות מלקוחות או משותפים 
עסקיים אך ורק בהתאם לנוהלי הארגון, ובהיעדר נוהל - בכפוף לאישור הממונה על הקוד האתי.

הענקת מתנות
הענקת מתנות ללקוחות ושותפים עסקיים, אירוח וכיבוד עסקי, והזמנה לאירועים ופעילויות שונות - כל אלה 
הם חלק ממהלך העסקים אתם ומטרתם לשפר את היחסים עמם, להעניק להם הכשרה וידע בתחומים רלוונטיים 
לעבודה עמנו ולתמרץ אותם להשיג יעדי מכירות של מוצרינו. עם זאת, עלינו לעשות זאת באופן זהיר ולהימנע 

מעירובם של שיקולים זרים, השפעות חיצוניות או משוא פנים. 

לפיכך אנו מארחים לקוחות לשם קידום מטרות עסקיות של תנובה בלבד וכל עוד הדבר נעשה במידה. כמו כן, אנו 
מעניקים מתנות ללקוחות ו/או לבעלי תפקידים אצל לקוחותינו, גם לאירועים אישיים שלהם, רק על פי החלטות 
ההנהלה ונהליה, מתקציבים מאושרים בתאגיד בלבד ובאישור ההנהלה או הבעלים של הלקוח. אם יתעורר ספק 

כלשהו, נבקש את אישורו של המנהל הממונה עלינו. 

*בכל מקום שנאמר מנהל ממונה הכוונה למנהל האתר או למנהל היחידה מדרגת מנהל חטיבה ומעלה.
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קבוצת

של  התווך  עמודי  בהם  רואה  שהיא  מרכזיים  ערכים  חמישה  בחרה  תנובה 
ואחריות  ומנהלים  עובדים  פיתוח  יושרה,  חדשנות,  מצוינות,  פעילותה: 
חברתית. ערכים אלו הם היסודות להתנהלותה בכל אחד מתחומי עיסוקה.

היומיומית,   בפעילותנו  הללו  היסוד  ערכי  של  יישומם  את  להבטיח  כדי 
עלינו לאמץ כללים ונורמות ולתרגמם להתנהגות ולמעשים. 
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