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 ציות לחוקים ותקנות
ש ברא "(, מחויבתהחברהדלתא גליל תעשיות בע"מ לרבות חברות הבת בארץ ובחו"ל )להלן: "

דורשת לפיכך, . היא פועלת מדינות בהןשל התקנות ת לחוקים ולציי, לכחברה ציבורית ובראשונה

קבלני משנה, יצרנים, מנהליה, עובדיה, ושותפיה העסקיים )לקוחות, ספקים, כי החברה דורשת 

נותני שירותים, יועצים וכו'(, יצייתו באופן מלא וללא פשרות להוראות החוקים והתקנות בכל 

ים קחולדווח על כל חשד להפרה של  השונים ותפיהשעובדיה ומקום. כמו כן מצפה החברה מ

  .ותקנות, בהקדם האפשרי

של  קוד האתילתכנים המפורטים בבנוגע  מסודרת הדרכה לשם כך, יקבלו כל עובדי החברה

 .)דיווח חשאי( "לקו החם" )"קוד המידות הטובות"(, לרבות פרטי הדיווח דלתא

 

 שקיפות
בדיה, עו מול הפעילות וערוצי התקשורתערך עליון המכתיב את אופי רואה בשקיפות,  החברה

מקפידה לספק לכל בעלי העניין שלה מידע החברה  ושותפים עסקיים אחרים. ספקיה ,לקוחותיה

 .הנדרש מדויק, מהימן ובמועדמלא, 

 

 מעביד-יחסי עובד
ם )לרבות עובדי המכבדים את עובדיההעסקה  ותנאי נושאת באחריות ומחויבת לכללי החברה

ם ותקנות זכויותיהם בכפוף לחוקירה על ופועלת לשמי, (של קבלני משנה ומשרדי כוח אדם

 .ליחסי עבודה וזכויות סוציאליות הנוגעים ,יםבינלאומימקומיים ו

 

 ואי אפליה  רבגוניות
 , נכס יקר ערך. ההון האנושי של דלתאבמגוון המאפיין את ההון האנושי שלה רואה החברה

. , המאפיינים אותווזקהחהונקודות  כישרונותהדעות, המגוון מהווה יתרון תחרותי כתוצאה מ

דדי וסובלנות. לפיכך, מקדמת דלתא שונות וגיוון בכוח העבודה שלה, תוך הקפדה על כבוד ה

שורותיה. ל להצטרףיחס הוגן ושווה לכל העובדים שלה ולכל המועמדים  דלתא מחויבת להעניק

  מועמדים ועובדים מוערכים על פי יכולותיהם, כישוריהם והישגיהם.

בגין וסרים אפליה מכל סוג, לרבות ה היא פועלת, תומכת דלתא בחוקים ובתקנות האבכל מדינה ב

 נטייה מינית, דת, לאום, גיל, מוגבלות או כל מאפיין אחר.השתייכות לקבוצה חברתית, גזע, מין, 

 

 עבודה בכפייהאיסור 
 ים,גופים המאפשרואינה משתפת פעולה עם  )מכל סוג( מעסיקה עובדים בכפייהאינה  החברה

 או כל צורה אחרת של עבודה בכפייה. ערובהבני , העסקת אסירים

 

 העסקת ילדיםאיסור 
לגיל ההעסקה החוקי במדינה או מתחת מתחת או  16לא תעסיק אף אדם מתחת לגיל  החברה

יועסקו בהתאם  18, הגבוה מביניהם. עובדים מתחת לגיל לימוד חובה כקבוע בחוק סיוםלגיל 

 .עובדים צעירים בכל מדינה העסקת תקנותחוקים ול
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 הזכות להתאגדות ולמיקוח קולקטיבי
להתאגד ולפעול באופן  , בכל מקום,מכירה ומכבדת את זכותם החוקית של עובדיההחברה 

 הטרדה או מפעולות נקם.על זכויותיהם ללא חשש מהתנכלות, לצורך שמירה קולקטיבי 

 

 הטרדה והתנכלות
, ופיזיתמהתנכלות מילולית, פסיכולוגית  חופשית ,ה בטוחהזכאים לעבוד בסביב עובדי החברה

הפחדה, הטרדה מינית, ניצול, תקיפה או השפלה מצד כל עובד אחר, גבר או אישה, ללא כל קשר 

 למעמדם בחברה. 

 מעשים אסורים אלהמכל שביכולתם כדי להימנע כדלתא מצפה מכל אחד ואחת מעובדיה לעשות 

 בדיה לדווח על כל מקרה של הטרדה או התנכלות שהיו עדים לו., ומעודדת את עוולמנוע אותם

חוו התנכלות או הטרדה מכל סוג יכולים לפנות לגורם האחראי בכל יחידה החשים כי עובדים 

 תפעל באופן מידי ונחרץ לבירור ולטיפול בעניין. החברה)ישירות או דרך גורם שלישי(; 

 

 שעות עבודה ומנוחה
מתן מאמינה כי  החברההם גם עובדים טובים יותר.  ,מרוצים ומסופקים למותר לציין כי עובדים

ביצועיו בעבודה. לפיכך, על  ויעילכל צרכיו של העובד בכל תחומי החיים, ישפיע באופן ישיר מענה ל

חיות שואפת החברה להשיג איזון בין חייהם הפרטיים של העובדים לעבודתם, ומעודדת אותם ל

 פנאי.תרבות משפחה ולחיי זמן ל די חיים מלאים ומספקים הכוללים

נוספות המותרות הרגילות והעבודה הדורשת מעובדיה לעבוד מעבר לשעות  לאלשם כך, דלתא 

 העבודה שעות, וסך שעות 48לא יעלה על הרגילות השבועיות  העבודה בחוק, כאשר סך שעות

שעות רצופות,  24עובדים זכאים ליום מנוחה אחד של שעות.  12יעלה על לא  בשבוע נוספותה

 תקופה של שבעה ימים. מדי

לעבוד שעות נוספות על בסיס קבוע, ועבודה בשעות נוספות תבוצע מעובדיה לתא לא דורשת ד

שכר תעריף בעד עבודה בשעות נוספות על פי  כל עובד, בהסכמה בלבד. דלתא תדאג לפצות

 .משכר היסוד 1.25בתוספת עבודה 

 

 תגמול על עבודה
. צרכיו הבסיסיים של העובדמענה ל כל עובד זכאי לתגמול עבור שבוע עבודה רגיל באופן שייתן

דלתא תשלם לכל הפחות שכר מינימום או שכר מקובל הולם, הגבוה מביניהם, תציית לכל 

. הדרישות הקבועות בחוק השכר ותעניק את כל ההטבות הנלוות הנדרשות על פי חוק או הסכם

ים צעדים המתאימאינו עונה על צרכיו הבסיסיים, תנקוט דלתא ב תגמול לעובדבמקרים בהם סך ה

 הולמת. למימוש הדרגתי של דרגת תגמול

 

 בטיחות וגהות
החברה מקפידה על אכיפת כל מחויבת לספק לעובדיה סביבת עבודה בטוחה ובריאה.  החברה

תרי החברה קיימת תכנית בטיחות, לרבות החוקים והתקנות בכל הקשור לבטיחות וגהות. בכל א

ממונה בטיחות שעבר הכשרה הולמת על פי החוקים והתקנות החלים במדינה וברחבי העולם. 

עבודה, כתוצאה מ הנגרמות דלתא תנקוט בכל האמצעים ההכרחיים למניעת תאונות ופציעות

 א תפעיל תכניותבמקום העבודה. דלת אחרות בהקשר אליה או במהלכה, או כתוצאה מפעילויות

בטיחות לכגון הערכת סיכונים וביקורות פנים לצורך זיהוי וצמצום הסיכונים האפשריים  מערכתיות

 ובריאות העובדים.
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חוקי הבטיחות והגהות בהתאם לית ולפעול באחריות לצי יםנושא מעובדי החברה, כל אחד ואחת

כדי בהזהירות הנחוצים  ים על נקיטת כל אמצעיבת העבודה שלהם. עובדי החברה אחראבסבי

, לעבודה ועל כלל הציבור, לרבות דיווח מידי על תאונות ופציעות עמיתיהםלהגן על עצמם, על 

 . של החברההגהות ם עומדים בתקני הבטיחות וועל תנאים שאינ בזמן אמת

 

 סביבה איכות 
מקום לה בכל מחויבת לפעול באופן אחראי בכל הקשור לניהול ההשפעה הסביבתית ש החברה

איכות על  מפעליהשליליות של ההשפעות ה להפחתתנהוג באחריות עולם, ולבו היא פועלת ב

בכל האמצעים  לנקוטבעולם,  בכל מדינה יםדלתא מצפה מעובדיה, כאזרחים אחראהסביבה. 

מתוך תחושת אחריות  כדי ליצור השפעה סביבתית חיובית.ב האפשריים במהלך שגרת עבודתם,

 Green'את מדיניות הקיימות שלה ולהשיק את 'הקמפיין הירוק' ) לגבשהחליטה החברה  ,זו

Campaign'.אליו התגייסו כל אתרי החברה )  

 

 שרשרת אספקה
מאמינה בניהול עסקים עם ספקים, יצרנים, קבלני משנה, סוכנים, סוכני מכירות, מפיצים,  החברה

אמות מידה גבוהות של התנהגות מציגים ה ,ויועצים )להלן: "ספקים"( , נותני שירותיםקבלנים

עם ביודעין  או תתקשר זה. דלתא לא תעסיק אתית, לכל הפחות כמפורט בקוד התנהגות עסקית

ות חוקים ותקנות מקובלים, לרבים, לתקנות ולסטנדרטים בינלאומיים בניגוד לחוק גופים הפועלים

שמירה על , ה מכל סוגהעסקה הוגנת נטולת אפליה והטרד, עובדים שמירה על זכויותלהקשורים 

 בטיחות וגהות והגנה על איכות הסביבה.

 

       


