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L’ORÉAL הרוח של
החזון של L’ORÉAL הוא להציע לכל הנשים והגברים ברחבי העולם את מיטב החידושים מעולם הקוסמטיקה מבחינת איכות, יעילות 

ובטיחות. השאיפה שלנו לשנים הקרובות היא לזכות בנתח של מיליארד לקוחות נוספים ברחבי העולם על-ידי ייצור מוצרי הקוסמטיקה 
שיעניקו מענה למגוון הצרכים והרצונות העצום של לקוחות אלה בתחום הטיפוח. הזהות והמוניטין שלנו מבוססים על ערכים ועל עקרונות 

אתיים מוצקים. הערכים שלנו הם תשוקה, חדשנות, רוח יזמות, פתיחות דעים, חתירה למצוינות ואחריות. העקרונות האתיים שלנו הם יושרה, 
כבוד, אומץ ושקיפות.

כעסק
האסטרטגיה המאפשרת לנו להיות עסק מוביל מבוססת על השקעה מתמדת מצדנו במחקר ובפיתוח. דבר זה מאפשר למותגים שלנו לספק ללקוחותינו 
מוצרים חדשניים, יעילים ביותר, שימושיים ונעימים לשימוש, שמיוצרים בהתאם לתקני האיכות והבטיחות התובעניים ביותר. אנו מייחסים ערך רב 
ליושר ולבהירות: הפרסום שלנו לצרכנים מבוסס על ביצועים מוכחים המושגים על-ידי נתונים מדעיים. אנו מחויבים לבניית קשרים אמיצים וממושכים 
עם הלקוחות ועם הספקים שלנו, המבוססים על אמון ותועלת הדדית. אנו מכבדים את כל השותפים בתחום המקצועי שלנו, כולל המתחרים. אנו עושים 
עסקים בהגינות: אנו מכבדים את החוקים של המדינות שאנו פועלים בהן, ודבקים בהתנהלויות מיטביות של משטר תאגידי. אנו שומרים על סטנדרטים 
גבוהים בחשבונאות ודיווח, ותומכים במלחמה נגד השחיתות. אנו מספקים לבעלי המניות ערך מתמשך ארוך-טווח על-ידי הגנה על נכסי החברה 

ושימוש יעיל ביותר בהם. אנו חותרים למצוינות, ובודקים כל העת את עצמנו ואת השיטות שלנו.

כמעסיק
אנו שואפים לכך ש-L’ORÉAL תהיה מקום מצוין לעבוד בו. אנו יודעים שהעובדים שלנו הם הנכס הגדול ביותר שלנו. הם זכאים לסביבת עבודה 
בטוחה ובריאה: סביבה שבה מכירים בכישרון אישי ובהצטיינות, מעריכים גיוון תרבותי, מכבדים פרטיות ומביאים בחשבון את האיזון בין חיים מקצועיים 
לחיים אישיים. אנו מאמינים שעלינו להציע לעובדינו סביבה המספקת תמריצים, אפשרויות אישיות מלהיבות וסיכוי להשפיע. אנו מעודדים אווירה של 

פתיחות, אומץ, נדיבות וכבוד, כדי שכל עובדינו ירגישו חופשיים לשאול שאלות ולהעלות רעיונות ובעיות.

כאזרח תאגידי אחראי
אנו ממלאים את חלקנו ביצירת עולם של יופי וחן. אנו מודעים להשפעה שלנו על הסביבה הטבעית, ובכלל זה השפעתנו על המגוון הביולוגי שבה, 
ומנסים כל העת להפחית אותה: אנו נחושים להימנע מלסכן את העתיד למען ההווה. אנו תורמים תרומה חיובית למדינות ולקהילות שאנו מצויים 
בהן, ומכבדים תרבויות ורגישויות מקומיות. אנו מחויבים לכבד את זכויות האדם. אנו רוצים לעזור להפסיק את הניצול של ילדים במקום העבודה ואת 
השימוש בעבודת כפייה. אנו רוצים לשים קץ לניסויים בבעלי חיים בתעשייה שלנו, ואנו תורמים לפיתוח ולקבלה של שיטות חלופיות. אנו מחפשים 

באופן פעיל שותפים עסקיים, ומעדיפים כאלה שיש להם ערכים ומחויבות אתית דומים לשלנו.

L’ORÉAL זאת הרוח שאנו פועלים לפיה: הרוח של
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הקדמה

מאת ז'אן-פול אגון
במאה ה-21, רק החברות המשלבות אתיקה בתרבותם הארגונית, באסטרטגיה ובהתנהלות   

היומיומית שלהן יהיו בנות קיימא.  
 

אנו שואפים להיות חברה המצטיינת כמופת עולמי.  

תכנית האתיקה שלנו כבר זוכה להכרה, וממצבת אותנו בין החברות המובילות בעולם בתחום זה.  

התרבות האתית המוצקה שלנו היא אחד מעמודי התווך של L’ORÉAL החדשה, לכן עלינו להצהיר   
בבירור על המחויבות שלנו כעסק, כמעביד וכאזרח תאגידי.  

העקרונות האתיים שלנו – יושרה, כבוד, אומץ ושקיפות – יאפשרו לנו להמשיך להיות קבוצה אשר    
מעוררת אמון.   

הקוד האתי חל על כולנו, בכל מקום שאנו עובדים בו ובכל תפקיד – בין אם מדובר בעובד חדש ובין אם בחבר    
הנהלה או אפילו בחבר מועצת המנהלים.  

הקוד האתי הוא מסמך הייחוס שלנו, שמטרתו להנחות אותנו בקבלת ההחלטות ובהתנהלות היומיומית שלנו.

יש לקרוא קוד זה בעיון. לנהל על-פיו את חייך. להעביר אותו הלאה. לפעול על-פי העקרונות המפורטים בו, ולוודא שגם אחרים בסביבתך ינהגו כך. 

L’ORÉAL זקוקה לכך שכל אחד מעובדיה יהווה דוגמה ומופת בהתנהלותו.

JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L’ORÉAL Foundation

מאת עמנואל לולין

 קוד האתיקה שלנו הוא מסמך חי ומשותף, אשר מכסה נושאים חיוניים לתרבות הנאמנות, האמון והסולידריות שלנו. הוא נועד לעזור לנו להבין 
מה מצופה מאתנו כעובדים של L’ORÉAL, באמצעות העקרונות הכלליים ושפע דוגמאות פרקטיות יומיומיות.

 
בנוסף על מסמך זה, לרשותך אתר אינטרה-נט ייעודי )http://ethics.loreal.wans( והדרכות.    

ממוני האתיקה בארצות השונות עוזרים לנו לקיים את הקוד.   

עם זאת, האתיקה היא תפקיד מהותי של כל אחד ואחת מאתנו.  

זה שנים רבות שאנו נוהגים להתאסף יחד לרגל יום האתיקה. יותר ויותר עובדים משתתפים באירוע זה,    
אשר הפך לתאריך מהותי בלוח השנה של הקבוצה.  

על כל העובדים והגופים מוטל לעבוד יחד בפתיחות ובדרך מכבדת. יש להביע הערכה להוגי הרעיונות.   
עלינו לדעת להקשיב ולחלוק מידע בעת הצורך, בכפוף לכללי הסודיות שלנו.  

נושאים מתחום האתיקה אינם דבר פשוט. החוזק שלנו מתבטא באומץ לטפל בהם. לא רצוי לשמור את    
השאלות הללו לעצמך: השמע את קולך ובקש עצה. תמיד תזכה לתמיכה בתהליך זה.  

 

EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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מאת הנהלת החברה

אנו מחויבים לפעול על-פי קוד האתיקה 
בעבודה היומיומית שלנו. יש לכך חשיבות 

.L’ORÉAL מכרעת להצלחתה של

נושא האתיקה חל על אופן ההתנהלות של כל 
עובדי קבוצת L’ORÉAL, בכל מקום בעולם, 
בכל רמות החברה, ללא יוצא מן הכלל. הוא 

מכסה את כל פעילויותיה של L’ORÉAL, החל 
ממחקר, חדשנות ותכנון של המוצרים שלנו וכלה 
בייצור ובשיווק שלהם, החל ממשאבי אנוש וכלה 

בתפעול שלנו, החל ממינהל וכספים וכלה בפיתוח 
בר-קיימא, החל מהתקשורת וקשרי ציבור וכלה 

בעולם הדיגיטלי.

לכל אחד מאתנו, כשגריר וכחבר בקהילה של 
L’ORÉAL, יש מחויבות אישית לנהוג לפי קוד 

זה – כלשונו וכרוחו.

חשוב לזכור:

•  העקרונות האתיים שנקבעו במסמך זה אינם 
רשות: חובה לכבד אותם

•  כל אחד ואחת מהווים דוגמה: המוניטין של 
L’ORÉAL והאמון בנו מצד בעלי העניין 

תלויים בכולנו
•   יעריכו אותך לא רק על המעשים שלך, אלא גם 

על דרך עשייתם.

2
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על מי

חל קוד זה?

כיצד

להשתמש בקוד זה

קוד האתיקה חל על כל העובדים בקבוצת L’ORÉAL ובחברות-הבת 
שלה ברחבי העולם. הוא חל גם על כל בעלי התפקידים בארגון ועל 
חברי ועדות הניהול של קבוצת L’ORÉAL ושל חברות-הבת שלה 
ברחבי העולם. בנוסף, קוד האתיקה חל על כל העובדים ועל בעלי 

 "L’ORÉAL" המונח .L’ORÉAL Foundation-התפקידים הארגוניים ב
 L’ORÉAL המשמש במסמך זה מתייחס לכל חברות-הבת של קבוצת

ושל L’ORÉAL. על-מנת לאפשר למספר עובדים גדול ככל האפשר 
לקרוא את קוד האתיקה בשפת האם שלהם, מסמך זה זמין כעת 

בתרגום ל-45 שפות. הגרסה של קוד זה באנגלית בריטית היא המסמך 
לייחוס.

.L’ORÉAL קוד האתיקה זמין לציבור באתר האינטרנט הארגוני של

L’ORÉAL פועלת במדינות רבות, ומשמעות הדבר היא מגוון של 
תרבויות, חוקים ומערכות פוליטיות.

אנו, במהלך ביצוע תפקידינו כעסק וכיחידים, חייבים תמיד לכבד את 
החוקים והתקנות של המדינות שבהן L’ORÉAL פועלת.

אנו מכירים בכך שמצבים מסוימים אינם קלים. אתיקה עוסקת פעמים 
רבות בבוררות בין ניגודי עקרונות. קוד האתיקה שלנו מגדיר עבור 

הקבוצה סטנדרטים במספר "תחומים אפורים" שבהם, מעבר לחוק, 
נדרש לקבל החלטה על-פי שיקול דעת.

יש לקרוא בעיון את הקוד כולו כדי ללמוד מהם הציפיות והסטנדרטים 
של L’ORÉAL בנושא אתיקה ולאחר מכן שמור לעצמך עותק לסימוכין 

בעתיד, למקרה שיהיו לך שאלות או צורך להתמודד עם בעיות שונות.

כמובן, מסמך אינו יכול לצפות ולתת מענה לכל מצב שעשוי להתרחש. 
לכן, בכל מקרה של קבלת החלטה מסוג זה, עליך לשאול את עצמך את 

השאלות הבאות:

1.   האם זה תואם את קוד האתיקה?

2. האם זה חוקי?

3.  האם זה תואם את העקרונות האתיים שלנו — יושרה, כבוד, אומץ 
ושקיפות?

4.  כיצד הפעולות שלי משפיעות על בעלי העניין שלנו, והאם אוכל 
להצדיק את ההחלטה שלי?

5.  האם ארגיש בנוח עם ההחלטה שלי, במקרה שהיא תיוודע בתוך 
הארגון או מחוץ לו?

אם התשובה לאחת משאלות אלה היא 'לא', או אם יש לך ספקות, כלל 
הזהב הוא להתייעץ עם האנשים המתאימים )ההנהלה שלך, מומחים 

מתוך הארגון, ממונה האתיקה וכו'( ולדון בנושא בגלוי לפני שנוקטים 
פעולה )כדאי לקרוא גם "יש בעיה שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

קוד האתיקה אינו מחליף כל מדיניות קיימת, ועליך להמשיך ולהתייחס 
 לחוקים ולסטנדרטים שנקבעו במקום העבודה שלך. 

מטרתו של קוד זה היא לספק מסגרת למדיניות ולסטנדרטים אלה, כדי 
שיהיה לך קל יותר להבין את ההיגיון העומד מאחוריהם.

L’ORÉAL מכירה בכך שקוד האתיקה אינו ממצה לחלוטין ושייתכן כי 
התוכן שלו יתעדכן מעת לעת.

L’ORÉAL שומרת לעצמה את הזכות לשנות את קוד האתיקה בכל 
עת, עם או ללא מתן הודעה, וכן את הזכות לנקוט כל פעולה שנראית 

לה מתאימה במצב נתון, כל עוד הדבר אינו מפר את העקרונות האתיים 
.L’ORÉAL של
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L’ORÉAL מעודדת תרבות של פתיחות, שבה עובדים יכולים 
להעלות את הבעיות האמיתיות שלהם.

אנו מעודדים את כל עובדינו להביע את דעתם, להגן עליה ולהצביע על 
התנהגויות ודרישות שאינן קבילות.

בקרב עובדים עשויות להתעורר בעיות בקשר להתנהלויות מסוימות, 
והם יזדקקו לעצה ולהדרכה כדי לפתור אותן. המדיניות שלנו היא, שכל 
דיווח על התנהגות בלתי הולמת מצד החברה, אחד מעובדיה או אפילו 

צד שלישי שאיתו החברה נמצאת בקשר,  ייחקר באופן יסודי, ויינקטו 
הפעולות המתאימות, ללא קשר לאנשים המעורבים.

האופן המקובל להעלאת בעיות כאלה הוא דרך ההנהלה התפעולית 
או הפונקציונלית שלך. ניתן גם להעלות את הבעיה בפני מנהל משאבי 

האנוש או ממונה על האתיקה שלך. ייתכן שיהיו פונקציות נוספות 
במדינה שלך, כגון נציגי העובדים.

המנהל במדינה שלך, או עבור צוותים ארגוניים או אזוריים, החבר 
בוועדת הניהול של הקבוצה אשר ממונה עליך – הוא האחראי 

להבטחת פעולה בהתאם לקוד האתיקה; במקרה הצורך, תוכל 
לפנות אליו.

במקרים חריגים, אם לא ניתן לטפל בבעיה שלך בצינורות המקובלים, 
אפשר לפנות ישירות אל ממונה האתיקה הראשי דרך אתר האינטרנט 

www.lorealethics.com :המאובטח

כל עובד שיעלה בעיות כאלה בתום לב יהיה מוגן מפני נקמה. כל עובד 
שמאמין כי מישהו נוקם בו, חייב לדווח על כך מיידית באותם צינורות 

שהוזכרו לעיל.

משמעות המונח "בתום לב" היא כי סיפקת מידע שהאמנת באותה עת 
שהוא מקיף, אמיתי ומדויק, גם אם מאוחר יותר יסתבר שטעית.

אנו נבטיח הליך הוגן במקרה של חקירה, תוך שמירה על העקרונות של 
סודיות ושל חזקת החפות מפשע. בנוסף, כל חקירה תתבצע בהתאם 

לחקיקה המקומית הישימה, במיוחד בנוגע לזכות להליך נאות.

במהלך חקירה בנושא אתי, שיתוף פעולה מלא של כל הנוגעים בדבר 
הכרחי לתהליך, ויש להגיש את כל המידע והמסמכים הדרושים מיד עם 

קבלת הבקשה הראשונית לעשות כן.

האדם שהואשם יעודכן באופי ההאשמות שהועלו נגדו. ייתכן שהמידע 
לא יינתן מיידית במקרה שיהיה צורך לבדוק את העובדות, לשמור 

ראיות או ליצור קשר עם הגורמים המוסמכים.

כל המידע שיימסר יועבר רק לאנשים שיש להם סיבה לגיטימית לדעת 
אותו, בין אם על-מנת להבטיח שהבעיה מטופלת ובין אם על-מנת לוודא 

כי ננקטים הצעדים הנחוצים.

האדם שהעלה את הבעיה יקבל את תוצאות החקירה, אם ניתן יהיה 
למסור אותן מבלי לפגוע בדרישות החוק או בחובת סודיות אחרת.

כל האשמה שתתברר כהוצאת דיבה או שיתברר כי בוצעה בחוסר תום 
לב, עלולה להביא להליכים משמעתיים.

 יש בעיה
שמטרידה אותי

שיח פתוח
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עבודה

בשיתוף פעולה

שמירה על

חוקים ומנהגים מקומיים

אנו מצפים מכל העובדים והגופים לעבוד יחד בפתיחות ובצורה מכבדת. 

יש לעודד עבודת צוות ולחלוק הצלחות, כמו גם כישלונות.

על כולנו להביע פתיחות והערכה לרעיונות של אחרים ולהכיר בתרומתם 
של האחרים. 

עלינו לדעת להקשיב ולחלוק מידע בעת הצורך, בכפוף לכללי הסודיות 
של הקבוצה. 

לא נקבל מקרים של היעדר כבוד, במיוחד דיבור פוגעני, תנועות שאינן 
הולמות או הערות גזעניות, מפלות או מיניות. גם השפלה או זלזול 

.L’ORÉAL בעמיתים מנוגדים לכללי האתיקה של

כך נשמור על תרבות של נאמנות, אמון, סולידריות וכבוד להבדלים 
תרבותיים בכל רחבי העסק שלנו.

שמירה על

זכויות אדם

אנו מחויבים לכבד ולקדם את נושא זכויות האדם, כלומר לפעול בהתאם 
להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם שאומצה בעשרה בדצמבר 

1948, ובהתאם לעקרונות המנחים של האומות המאוחדות לעסקים 
ולזכויות אדם מתאריך שישה-עשר ביוני 2011. אנו חתומים על יוזמת 

Global Compact של האומות המאוחדות מאז 2003 ותומכים 
בעקרונות של האו"ם להעצמת נשים.

אנו עובדים במדינות רבות ונזהרים במיוחד בנושאים שנמצאים בין 
האמנות היסודיות של ארגון העבודה הבינלאומי )איסור על עבודת 

ילדים ועבודת כפייה, כבוד לחופש ההתאגדות(, קידום של גיוון תרבותי, 
זכויות נשים, כבוד לזכות של אנשים להשתמש במשאבים הטבעיים 

שלהם והזכות לבריאות.

L’ORÉAL מקפידה באופן מיוחד למלא ככתבם וכלשונם את החוקים 
לגבי סטנדרטים של איכות, גהות ובטיחות, חוק העבודה, הסביבה, 
שחיתות והלבנת כספים, פרטיות נתונים, מיסוי, מסירה מדויקת של 

מידע כספי ומידע שאינו כספי וכן תחרות הוגנת.

L’ORÉAL מבקשת לחלוק רעיונות אלה עם השותפים העסקיים שלה, 
ולהבטיח שגם הם מכבדים את החוקים והתקנות.

בנוסף, עלינו להבטיח ככל האפשר לנהל את פעילותנו מתוך רגישות 
למסורת התרבותית והחברתית של הקהילות שיש לנו איתן מערכת 

יחסים.

עשויים להיות מקרים שבהם ההנחיות המופיעות בקוד הזה יהיו 
מנוגדות לחוק המקומי או למנהגי המקום של ארץ מסוימת. במקרה 

שהמנהגים המקומיים או החוק המקומי אוכפים סטנדרטים גבוהים 
יותר מאלה המפורטים בקוד זה, יש תמיד לפעול על-פי המנהגים 

המקומיים והחוק המקומי. במקרים שבהם הקוד דורש סטנדרט 
גבוה יותר, יש לפעול על-פיו, אלא אם התוצאה תהיה פעילות בלתי 

חוקית.
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בטיחות המוצרים ואיכותם היו ויהיו תמיד בראש מעיינינו.
הביצועים, האיכות והבטיחות המעולים של מוצרינו הם אלה שמפגינים את המסירות והכבוד שלנו כלפי הצרכנים, משמרים את אמונם בנו, 

מהווים את הבסיס למוניטין של המותגים שלנו ומבטיחים ש-L’ORÉAL תישאר המובילה בתחום. אנו מחויבים לשווק מוצרים שהתועלת 
והבטיחות שלהם הוכחו והובטחו בשיטות בדיקה קפדניות ביותר.

על כל עובד של L’ORÉAL המעורב בפיתוח, בייצור, בשיווק ובמכירה של מוצרים לשאוף לאיכות מוחלטת של המוצר, מהרעיון ועד להפצה, 
גם לאחר שהמוצר כבר נמצא בשוק.

 

עלינו
+  לציית לכל דרישות החוק והדרישות הרגולטוריות הארציות 

והבינלאומיות כדי להבטיח תאימות של כל מוצרינו

+  לוודא שהסטנדרטים הגבוהים ביותר של היגיינה וכן אמצעי בקרת 
האיכות המחמירים ביותר מיושמים בכל שלב, מפיתוח המוצר ועד 

לתהליך הייצור וההפצה

+  לבקש מצרכן שיש לו טענה, ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות 
המתאימה. במקרה שטענה זו מתבררת כחשש פוטנציאלי לבעיה 

בריאותית או בטיחותית, יש להקפיד ליידע מיידית את המנהל שלך או 
את המחלקה הבינלאומית לפיקוח קוסמטי.

אסור לנו
-  להגביל החלפת דעות חופשית ופתוחה בדבר בטיחות המוצרים, על 

מנת שניתן יהיה להתייחס לכל נושא הקשור בבטיחות

-  להתעלם מבעיות אפשריות בנוגע לבטיחות, ליכולת עמידות ולבקרת 
איכות של המוצרים

-  להשיב על שאלות של התקשורת )כולל ברשת החברתית( לגבי 
המוצרים שלנו, אם לא הוכשרנו או אם איננו מוסמכים לעשות זאת

אתי?
1.1 - אני עובדת בקו הייצור. הבחנתי בכמה מוצרים מוגמרים 

פגומים. מכונה מסוימת כנראה גורמת לבעיות איכות. אני יודעת 
שאנחנו אמורים לעצור את הייצור כשמתרחש דבר כזה, אבל 

הממונה עליי לא נקטה שום פעולה. אני יודעת גם שלוח הזמנים 
של הייצור לחוץ מאוד. האם עליי לסמוך על כך שהממונה עליי 

יודעת מה המשמעות של התעלמותה מהדבר?

L’ORÉAL התקינה אמצעי בקרת איכות בכל שלב של תהליך 
הייצור על מנת להבטיח שלקוחותינו יקבלו את המוצרים האיכותיים 
ביותר. האיכות קודמת, ואין להתחשב במקרה זה בלוחות הזמנים 

של הייצור. עלייך לעצור את קו הייצור ללא היסוס, לחלוק את הבעיה 
בפתיחות עם המנהלת שלך ולפעול איתה ועם שאר הצוות לתיקון 

הבעיה, לפני שתמשיכו בייצור.

1.2 - קיבלנו דוח מספק, ובו נאמר שייתכן שהופיע זיהום במשלוח 
של חומרי גלם שהתקבל לאחרונה. המוצרים המכילים את חומרי 

הגלם הללו כבר נשלחו ללקוח שלנו, ואין עדות מוצקה לזיהום 
במוצרים שלנו. האם יש לנו מחויבות להחזיר למפעל את כל 

סדרת הייצור?

אנו ב-L’ORÉAL מגיבים מיד לכל חשש אפשרי שמועלה לגבי 
בטיחות המוצרים. עליך לדון מיד בנושא עם המנהל שלך או עם מנהל 

בקרת האיכות שלך.

1.3 - יצר איתי כרגע קשר צרכן שהיה בידיו מספר טלפון שגוי. 
הוא אמר לי שהיתה לו תגובה אלרגית לאחר שהשתמש באחד 

המוצרים שלנו. מה עליי לעשות?

עליך לתת לצרכן זה את מספר הטלפון של מחלקת שירות לקוחות 
ולעודד אותו לפנות אליהם מיידית. בנוסף, עליך לשלוח מידע זה 
בעצמך אל מחלקת פיקוח שלאחר שיווק. לעתים, לאחר בדיקה 
 מפורטת של היחס הסיבתי, אנו ב-L’ORÉAL עשויים להחליט 

לבצע התאמות בהרכב המוצר על מנת לתקן השפעות בלתי-רצויות, 
גם אם הן קלות ביותר, כדי להבטיח ללקוחותינו שימוש במוצרינו 

בביטחון מלא.

1.4 - פעמים רבות שואלים אותי בני משפחה וחברים מהי העמדה 
שלנו בנושא ניסויים בבעלי חיים… אינני יודע מה להשיב. אל מי 

עליי לגשת בנושא זה?

L’ORÉAL אינה בודקת את מוצריה או את המרכיבים המשמשים 
אותה על בעלי חיים. L’ORÉAL גם אינה מעבירה משימה כזו 

לגורמים אחרים. המקרה היחיד היוצא מן הכלל הוא אם החברה 
תידרש על-ידי רשויות רגולטוריות לעשות זאת למטרות בטיחות או 

קביעת תקנות. בשאלות נוספות בנושא זה, יש לפנות אל מנהל יחסי 
הציבור באזורך. מומלץ לנקוט זהירות כשמדברים על נושאים שאינם 

בתחום ההתמחות שלך )הרחבה בפרק אודות "ייצוג החברה"(.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם נתקלת בבעיה הקשורה לאיכות ו/או לבטיחות 

של מוצרים, לא רצוי לשמור אותה לעצמך. מומלץ לדבר עם המנהל 
שלך, מנהל בקרת האיכות, המנהל המשפטי, המנהל הטכני, 

מנהל משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך 
סיוע ותמיכה )כדאי לקרוא גם את הפרק הקודם בנושא "יש בעיה 

שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

כעסק

מוצר:
בטיחות ואיכות
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ההצלחה של המוצרים שלנו מבוססת על המאפיינים ועל הביצועים המהותיים שלהם. עיקרון זה חיוני כדי לזכות בנאמנות של הצרכן ולתחזק 
אותה. אנו מעוניינים להעביר מסר של אחריות על-ידי מתן כבוד למגוון הצרכים והרצונות העצום בתחום הטיפוח ברחבי העולם. איננו 

מקדמים מודל יופי אחד ויחיד או כזה שאינו ניתן להשגה.
 

עלינו
+  לפעול על-פי תהליכי אימות פנימיים עבור פרסום והצהרות על 

מוצרים, גם במחיר עיכוב השקה של מוצר

+  להבטיח כי כל הפרסום וחומרי קידום המכירות יהיו מבוססים על 
ביצועים מוכחים ועל נתונים מדעיים רלוונטיים שהושגו במהלך 

הערכות, בדיקות או מחקרי צרכנים או מעבדה שנערכו בהתאם 
לשיטות העבודה המומלצות בענף

+  לתאר את מוצרינו ואת השפעתם בצורה הוגנת, מדויקת ואמיתית

+  להציג בצורה ברורה את המטרה ואת השימוש הנאות במוצרים שלנו 
ולהבטיח שהצרכנים יבינו זאת בקלות

+  להבטיח שהמותגים שלנו יקדמו את המספר הגדול ביותר של סוגי יופי
 

+  להיות רגישים לתגובה האפשרית של קבוצות דתיות, אתניות, 
תרבותיות או חברתיות לפרסום שלנו

+  להקדיש תשומת לב רבה כדי להבטיח שהפעולות שלנו עולות בקנה 
אחד עם העקרונות האתיים שלנו, אם אנו מקדמים מוצרים עבור ילדים 

ואנשים צעירים

+  להיות זהירים במיוחד לגבי תנאי העבודה של ילדים שעשויים להופיע 
בפרסום שלנו

+  לפעול בזהירות בעת שימוש בבעלי חיים בפרסום שלנו; במיוחד לגבי 
חיות ממינים בסכנת הכחדה אשר ברור כי תנאי האילוף שלהן אינם 

מתקבלים על הדעת

+  לתכנן את חומרי קידום המכירות ואת פעולות השיווק הישיר שלנו כך 
שהצרכנים יוכלו להבין בקלות את תנאי ההצעה

 +  להגן על הנתונים האישיים של הצרכנים שלנו )הרחבה בפרק 
"פרטיות והגנה על נתונים"(

+  להימנע מאמירות מזלזלות על המתחרים )לרבות טענות שקריות 
אודות המוצרים או השירותים שלהם(

אסור לנו
-  לנצל את התמימות, היעדר הידע או היעדר הניסיון של צרכנים

-  להצהיר בפרסום שלנו שהשימוש במוצרים שלנו יעניק יתרון מקצועי 
או חברתי משמעותי או שהמוצרים שלנו נחוצים כדי להתגבר על 

בעיות אישיות או כדי להפוך למקובלים בחברה

-  לשלול את כבוד האדם או להציג סטראוטיפים מבזים בפרסום שלנו

-  לפרסם בצמוד לתכניות או בערוצי תקשורת שהאסטרטגיה שלהם 
למשיכת קהל מבוססת על אלימות, מין, אמונות תפלות או הסתה 

לשנאה כלפי מגזר כלשהו באוכלוסייה. אסטרטגיות כאלה נוגדות את 
L’ORÉAL העקרונות האתיים של

-  להשתמש בילדים לפרסום מוצר שלא נבדק בשימוש בילדים, אלא אם 
כן הפרסומת מבהירה שהמוצר אינו מיועד לילדים

-  למקד פרסומות וקידום מכירות לילדים צעירים מאוד, למעט עבור 
מוצרי היגיינה ומסנני קרינה

-  להגזים במכוון בהצהרות אודות מוצרים בחומרים שאנו מעבירים 
לתקשורת, כולל הצהרות בנושא הסביבה או החברה

-  לאסוף מידע למטרות שיווק התנהגותי מבלי ליידע משתמשי אינטרנט 
)Cookie תחילה )לדוגמה, באמצעות קבצי

פרסום
ושיווק
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כעסק

אתי?
2.1 - עמיתה הראתה לי הצעת שיווק לקרם גוף שמציגים בה 

דוגמנית צעירה ורזה מאוד. אני חושבת שיש בכך טעם רע במקרה 
הטוב, וזה עשוי לגרום להאשמות שאנו מעודדים נערות להרעיב 
את עצמן באופן המזיק לבריאות כדי להשיג מבנה גוף רזה. היא 

אמרה שאני רגישה מדי ושהגרפיקה כבר נשלחה לאישור. מה אני 
יכולה לעשות בנידון?

הפרסום ואמצעי קידום המכירות שלנו מיועדים להשיג את ההשפעה 
המרבית האפשרית על הקהל הרצוי לנו. אנו חייבים אפוא לשאת 

באחריות לכל המסרים שהם מעבירים – או שנראה שהם מעבירים. 
יש דאגה הולכת וגוברת לגבי הפרעות אכילה בקרב נשים צעירות, 

והסכנות הבריאותיות הקשורות לכך. יש להביא זאת בחשבון כאשר 
מחליטים על הקמפיינים הפרסומיים שלנו. איננו עובדים ביודעין 

עם דוגמניות מתחת לגיל 16, להוציא מקרים של פרסום ספציפי, 
כגון מסנני קרינה לילדים, או עם דוגמניות אשר נראה בבירור כי הן 

סובלות מהפרעת אכילה חמורה. עלייך לעודד את העמיתה שלך 
לבקש דעה נוספת. בנוסף, תוכלי לדבר על כך עם המנהלת שלך.

2.2 - בפרסומת למוצר עיצוב שיער, הדוגמנית עומדת לחבוש 
פאה של שיער טבעי ובנוסף, אנו מתכוונים ללטש את התמונה 

שלה מאחר שישנם כתמים על העור שלה. האם זה מתקבל 
הדעת, כאשר אנחנו טוענים לאמיתיות של ההצהרות שלנו?

מידה מסוימת של ליטוש נחוצה לעתים מבחינה טכנית, אך בשום 
פנים ואופן לא בצורה שמהווה הטעיה לגבי הביצועים של המוצר 

שאנו מפרסמים. השימוש בפאה של שיער טבעי הוא קביל מאחר 
שזוהי פרסומת למוצר עיצוב, ואין קשר לנפח השיער. חשוב שהפאה 

שבה נעשה שימוש תהיה משיער אמיתי, ותיצבע או תעוצב עם 
המוצרים שאנו מפרסמים. עם זאת, יש לנקוט זהירות לגבי המקור 

שממנו מגיע השיער הטבעי שמשמש לייצור פאות שכן נושא זה שנוי 
במחלוקת לעתים.

2.3 - הכנתי תכנית שיווק למוצר חדש. מנהל מחלקת המחקר 
והפיתוח אמר שהמוצר רק "מפחית קמטים", ואילו המנהל שלי 

אמר לי לומר שהמוצר "מעלים קמטים". אני מודאג מכך שזו לא 
לחלוטין האמת. מה עליי לעשות?

אנו פועלים בהתאם לקוד האחיד של לשכת המסחר הבינלאומית 
בנושא נוהלי פרסום ותקשורת עסקית וכן בהתאם לכתב הזכויות 

ולעקרונות המנחים של Cosmetics Europe בנושא פרסום 
ותקשורת שיווקית בצורה אחראית. למכור יותר ממוצרינו באמצעות 

טענות "מנופחות" או מוגזמות לגביהם, זהו חוסר יושר שיוצר אי אמון 
בקרב הלקוחות שלנו ויכול להיחשב להטעיה. אם המוצר לא מעלים 

קמטים, אסור לך לטעון שהוא מעלים קמטים.

2.4 - אני מעוניין לכלול בפרסומת של מוצר את העובדה שהוא 
אינו מכיל הקסכלורופן, עובדה שאינה מפתיעה בהתחשב בכך 

שמרכיב זה אסור בשימוש על-פי חוק. עם זאת, לצרכנים זה 
נשמע טוב. הבעיה היא שחלק מהעמיתים שלי חושבים שזו טענה 

גבולית. מי צודק?

איננו יכולים לגרום לאנשים להאמין שהמוצרים שלנו מאופיינים 
בתכונה מסוימת, כאשר תכונה זו נובעת למעשה מציות פשוט לחוק. 

זו תהיה הטעיה של הצרכנים שלנו. העמיתים שלך צודקים.

2.5 - אני עובד כעת על פרסומת שהתסריט עבורה מתרחש 
בסביבה דתית. הצרכנים המהווים את קהל היעד של פרסומת זו 

בוודאי יאהבו את הסגנון הפרובוקטיבי שלה, ואינני חושב שמישהו 
ייפגע ממנה במדינה שלי. עם זאת, עמית מחו"ל אמר לי שהיא 

קצת גבולית. מה עליי לעשות?

עלינו לבחון את הפרסומות שלנו לא רק מנקודת המבט של צרכני 
היעד, אלא גם מהפרספקטיבה של החברה בכללותה. אל הפרסומות 

שלנו נחשפים אנשים רבים, ולא רק אלה המהווים את קהל היעד 
שלנו. אנו חייבים לקחת בחשבון גם את הנוכחות הבינלאומית שלנו, 
ולא להשתמש בנושאים שעשויים להיחשב תקינים במדינה אחת אך 

לזעזע לחלוטין את האוכלוסייה במדינה אחרת שבה אנו פועלים. 
לבסוף, עלינו להקפיד שלא להשתמש בדימויים, בסמלים או בנושאים 

שעשויים להיחשב פוגעים, מבזים או חסרי כבוד כלפי דת, תרבות, 
קבוצת מיעוט, נכות או לאום כלשהם. השיטה הטובה ביותר היא 

לקבל דעה אובייקטיבית לפני אישור הפרסומת, במיוחד באמצעות 
פאנל של בעלי דעה, ולשים לב לאופן שבו הפרסומת מופצת.

2.6 - מותג מפורסם של בגדי ילדים משיק קו של שמלות לילדות 
קטנות, והם מעוניינים לרכוש שפתון מבריק כדי להציע אותו 

כמבצע לצרכנים שיקנו מעל סכום מסוים. זו הזדמנות טובה, לא?

ישנו דיון הולך וגדל בנושא שימוש במאפיינים מיניים בקרב ילדים 
צעירים בגיל מוקדם מדי. אף על פי שילדים קטנים תמיד רוצים 

לחקות את המבוגרים, במיוחד במשחקים עם תלבושות ואיפור, אנו 
מאמינים כי הדבר חייב להישאר בגדר משחק, ולכן אסור לנו לעודד 

שימוש יומיומי במוצרי קוסמטיקה אצל ילדים, למעט מוצרים היגייניים 
ומסנני קרינה. מסיבה זו, מומלץ להימנע משיוך של המותגים שלנו 

עם אובייקטים, נושאים או אירועים המיועדים לקהל של ילדים קטנים. 
למשל, איננו מספקים מוצרים לתחרויות יופי של ילדים.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם נתקלת בבעיה הקשורה לפרסום או לשיווק, לא 
רצוי לשמור אותה לעצמך. מומלץ לדבר עם המנהל שלך, המנהל 

המשפטי, מנהל משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו 
לספק לך סיוע ותמיכה )כדאי לקרוא גם את הפרק בנושא "יש בעיה 

שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.
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עלינו
+  לבחור ספקים על סמך הצעות מחיר תחרותיות ופתוחות; לוודא 

שמשווים בין ההצעות של הספקים ושוקלים אותן באופן הוגן וללא 
משוא פנים

+  לנהוג בשקיפות לגבי תהליך הצעת המחירים, ולתת משוב הוגן ורגיש 
להצעות שנכשלו על בסיס גורמים אובייקטיביים

 +   לוודא שכל הספקים, בכל מקום שהם פועלים בו, מבינים ופועלים 
על-פי הציפיות האתיות שלנו

 L’ORÉAL לתמוך בספקים במילוי הציפיות של   +

+   לשלם לספקים בזמן ובהתאם לתנאים שהוסכמו, אלא אם יש סיבות 
לגיטימיות לא לעשות כן, כגון סחורה שהוזמנה ולא סופקה

+  לוודא שהספקים שלנו אינם תלויים כלכלית יתר על המידה בעסקים 
L’ORÉAL שלהם עם

+  להגן על המידע הסודי של הספקים כאילו היה זה מידע שלנו

אסור לנו
-  להחיל תנאים פוגעניים על ספקים )מבחינת תנאי התשלום, מועדי 

אספקה וכדומה(

-  להמשיך לעבוד עם ספק ששוב ושוב אינו עומד בציפיות של 
L’ORÉAL או אינו מכבד את העקרונות האתיים שלנו, במיוחד בנוגע 

לזכויות אדם ו/או למלחמה בשחיתות

אתי?
3.1 - אני מנסה למצוא ספק חדש לציוד משרדי. הספק הראשון 

שאליו פניתי מציע שירות טוב, אבל במחיר גבוה. הספק השני אינו 
טוב באותה מידה הוא זול יותר )בעיקר בגלל שהוא עשה הנחה 

משמעותית במאמץ לזכות ב-L’ORÉAL כלקוחה(. האם ניתן 
לומר לספק הראשון את המחיר שציין הספק השני, כדי לנסות 

להוריד את המחיר שלו?

ניתן להגיד לספק הראשון, בקווים כלליים ביותר, שקיבלת מחיר 
טוב יותר במקום אחר, מבלי לחשוף את זהותו של הספק השני 

ואת המחיר שהוא הציע. אחרת, הספק הראשון יקבל מידע סודי על 
המתחרה שלו, וזה לא אתי, ובמדינות רבות גם נוגד את החוק.

3.2 - מצאתי ספק ממש טוב, אבל הוא רק התחיל להפעיל את 
העסק שלו, וכרגע L’ORÉAL היא הלקוח היחיד שלו. האם אפשר 

לקנות ממנו?

כן. אין שום סיבה לא לעזור לספק הזה להתחיל להפעיל את העסק 
שלו. עם זאת, יש לחתום איתו על חוזה זמני וליידע אותו שמצפים 
ממנו למצוא לקוחות נוספים בתוך פרק זמן מסוים. אם הוא באמת 
טוב, זאת לא אמורה להיות בעיה. בסיום החוזה, אם הוא לא עשה 

זאת, כדאי לשקול להחליף ספק.

3.3 - מישהו אמר לי בסוד שאחד מהספקים שלנו בחו"ל נחקר 
בהאשמות של עבודה בכפייה. הספק עצמו לא סיפר לי דבר על 

כך, ובביקורים קודמים באתר לא הייתה סיבה לדאגה. האם עליי 
להתעלם מהשמועות האלה?

לא. יש לחקור את העניין: תחילה, לבקש מידע מהספק, ואם יש לך 
ספק כלשהו, לשקול לכלול אותו בתכנית הביקורת החברתית של 

L’ORÉAL, שבמסגרתה נשלח מבקר חיצוני כדי לוודא את העובדות 
הקשורות להתנהלויות ההעסקה, תנאי העבודה ונושאים אחרים. 

אם הביקורת תחשוף מקום לשיפור, אנו ניידע את הספק וננסה 
להגיע איתו להסכמה לתכנית פעולה מתקנת. כמובן שבמקרה של אי 

התאמה חמור לסטנדרטים שלנו, מצב שאינו מאפשר לדעתנו תיקון 
מיידי, או במקרה שהספק אינו מסכים להשתפר, עלינו לסיים את 

הקשר איתו.

 למידע נוסף: 
 נא קרא את "The Way We Buy" ואת 

 ."Suppliers / Subcontractors and Child Labour"

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לבחירת ספקים או 
לטיפול בספקים, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, 

מנהל הרכש, מנהל משאבי האנוש או מנהל האתיקה שלך; 
הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה 

שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

הקשרים של L’ORÉAL עם הספקים שלה הם מעבר לרכישה ולהספקה של סחורות ושירותים. הם חלק בלתי נפרד מההצלחה ארוכת הטווח 
של העסק שלנו. ישפטו אותנו על סמך איכות הקשרים שיש לנו עם הספקים שלנו. דגש מיוחד יושם על בחינה מקרוב של האופן שבו אנו 

בוחרים את הספקים שלנו, וכיצד הם מפגינים את המחויבות שלהם לעשיית עסקים הוגנת.
אנו גאים בשם הטוב שלנו כחברה שעובדת עם ספקים בפתיחות ומתוך תמיכה הדדית. קשרים אלה מבוססים על עקרונות של אי משוא פנים, 

הגינות ונאמנות. אנו מכבדים את העצמאות והזהות של הספקים. L’ORÉAL לא תנצל לרעה את מעמדה בשוק כדי לקבל יחס מועדף.
 

בחירה וטיפול
הוגן בספקים
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אנו מכבדים את כל השותפים בתחום המקצועי שלנו, כולל המתחרים. אנו נוהגים בהם כפי שאנו רוצים שהם ינהגו בנו. מעמדנו כמובילים 
בתעשיית הקוסמטיקה מחזק את חובתנו להוות דוגמה טובה בתחום זה. 

יש לנו אינטרס לפעול בתעשייה שבה ההתנהלויות העסקיות מכובדות. זה הופך את עבודתנו לקלה יותר ומחזק את האמון של לקוחותינו. 
שיתוף במידע מכל סוג שהוא עם מתחרים, כגון: תמחור, עלויות או תכניות שיווק, עלול ליצור רושם של תיאום מחירים, חלוקה טריטוריאלית 
או סוגים אחרים של מניפולציות ועיוותים של השוק החופשי. במרבית המדינות קיימים חוקים נוקשים למדי בתחום זה, ועלינו להיות מודעים 

להם ולנהוג על-פיהם.
 

כעסק

עלינו
+  לדווח מיד למנהלים הישירים שלנו אם קיבלנו או השתמשנו שלא 

בכוונה במידע קנייני או סודי המתייחס למתחרים, ושייך באופן חוקי 
רק להם או לצד שלישי

+  להימנע מנקיטת פעולה אשר תנתק את מקורות האספקה או את 
הערוצים המסחריים של מתחרה

+   לעולם לא להתיר לעובדים חדשים של L’ORÉAL לחלוק מידע סודי 
על מתחרים שאצלם עבדו בעבר

+  להימנע מאמירות מזלזלות על המתחרים )לרבות טענות שקריות 
אודות המוצרים או השירותים שלהם(

אסור לנו
-  להיות בקשר עם מתחרים כאשר דנים במידע סודי

-   לשכנע לקוחות או ספקים להפר חוזים עם מתחרים

-   לקבוע הסדרי בלעדיות בעסקאות )כלומר, חוזים שדורשים מחברה 
לקנות רק מ-L’ORÉAL או למכור רק ל-L’ORÉAL( בלי לקבל קודם 

ייעוץ משפטי 

-  לאסוף מידע על המתחרים באמצעים שאינם חוקיים ו/או לא להזדהות 
בבירור כעובדים של L’ORÉAL כשאוספים מידע כזה

-   לכפות חוזים שקושרים או מאגדים יחד מוצרים או שירותים שונים 
)לדוגמה, חוזה שמחייב קונה שמעוניין במוצר אחד, לקנות גם מוצר 

שני( או מאפשרים הנחות "לחברים" בלי לקבל קודם ייעוץ משפטי 

-   להשפיע על מדיניות התמחור של הלקוחות שלנו

אתי?
4.1 - נתקלתי לא מזמן באחד הנציגים של המתחרה שלנו בתערוכה 
מקצועית. על משקה בבר, הוא ציין שהחברה שלו תעלה בקרוב את 
המחירים של מספר מוצרי מפתח. זה מידע סודי ממש שימושי! למי 

עליי לספר אותו כדי שנוכל לנצל אותו במלואו?

איננו חולקים או מחליפים מידע אודות מחירים או הצעות מחיר עם 
מתחרים. זה כולל מדיניות תמחור, הנחות, מבצעי קידום מכירות, 

תמלוגים, אחריות ותנאי מכירה. אם מתחרה מנדב מידע כזה, יש לסיים 
את השיחה מיד אך ברגישות, ולדווח למנהלים הישירים שלך ולמחלקה 

המשפטית. בנוסף, אסור לך כמובן לחלוק מידע זה עם איש. ייתכן 
שחילופי הדברים היו מתוך כוונה תמימה, אבל הם גם יכולים ליצור 

מראית עין של קביעת מחירים או זיוף מכרזים, שהם לא אתיים, וברוב 
המדינות לא חוקיים.

L’ORÉAL - 4.2 חברה באיגוד הקוסמטיקה המקצועית הלאומי, 
ואני הנציג של L’ORÉAL בוועדה המסחרית. בתום אחת הישיבות 

החודשיות של הוועדה, אחד מעמיתיי, נציג של מתחרה מוכר מאוד, 
הציע שחברי הוועדה ייפגשו במסעדה כדי להדק קשרים אישיים ולדבר 

"באופן בלתי פורמלי". מה עליי לעשות?

סרב להזמנה, ודווח מיד למחלקה המשפטית שלך. אנו חייבים להזהיר 
את האיגוד מפני פגישות "בלתי פורמליות" כאלה. חשוב לזכור כי, מגעים 
עם מתחרים חייבים להיות חריגים ומוגבלים לנושאים שאינם ספציפיים, 
רגישים או אסטרטגיים. רצוי להימנע לחלוטין מקשרים שאינם פורמליים 

ואפילו מאירועים חברתיים עם מתחרים. אם במהלך מגע רשמי "מורשה" 
עם מתחרים מבינים שעומדים לדון בנושאים רגישים, מומלץ לעזוב את 
המפגש ולדאוג לכך שהעובדה שעזבת את המפגש תירשם בפרוטוקול.

4.3 - נודע לי שאחד המתחרים העיקריים שלנו ישיק בקרוב מוצר 
חדש, שעלול להשפיע משמעותית על אסטרטגיות המכירות והשיווק 

שלנו. אנו מוכרחים לגלות מידע נוסף בנושא, ונעשה כל שיידרש לשם 
כך. לאור הקריטיות של העניין, האם אנו יכולים לשכור מישהו שינבור 

באשפה שלהם ויחפש רמזים על אסטרטגיית ההשקה שלהם?

לא. זוהי התנהגות לא אתית לחלוטין, שעלולה לפגוע עד מאוד בשם 
הטוב שלנו כבעלי יושרה. L’ORÉAL לעולם לא תפעל כך. מותר לנו 

לאסוף מידע על מתחרים רק באמצעים לגיטימיים. אמצעים אלה כוללים 
בדיקת המוצרים של המתחרים ושימוש במקורות שזמינים לציבור, כגון: 

עלוני קידום מכירות, דוחות שנתיים, תצוגות של המתחרים בתערוכות 
מקצועיות ונתונים מצרפיים של התעשייה, שאינם חושפים מידע ספציפי 

על חברות.

תחרות
הוגנת
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4.4 - במהלך ביקור אצל לקוח הוא סיפק לי מידע על המחירים 
המומלצים של המתחרים שלי וכן על תכניות ההשקה שלהם. האם 
מותר לבקש ממנו מידע אודות ההכנות במלאי עבור השקות אלה?

אין לך רשות לאסוף מידע רגיש שאינו זמין לציבור )מחירים, השקות של 
מוצרים, נתח שוק, תקציב פרסום וכו'( אודות המתחרים שלנו, בין אם 

ישירות מהמתחרים ובין אם בעקיפין, כלומר דרך הלקוחות שלנו. פעולה 
כזו מסכנת הן את L’ORÉAL והן את הלקוח.

4.5 - לפני שישה חודשים קיבלתי לעבודה מישהי שעבדה קודם אצל 
מתחרה. כשהיא הייתה שם, היא רכשה ניסיון מחקרי בעל ערך עצום 
בתחום שהוא חשוב עבורנו. למעשה, הניסיון הזה היה אחת הסיבות 
שקיבלתי אותה לעבודה. כמובן שדאגתי היטב שהיא לא תמסור לנו 

כל מידע סודי, אבל יש בוודאי הגבלת זמן, שאחריה היא תוכל לחלוק 
את הידע שלה באופן חופשי? אחרת, כל העניין הזה של סודיות יגיע 

לידי אבסורד, לא?

לא. אין הגבלת זמן בהגנה על מידע סודי. מקבלים עובדת לעבודה על 
סמך הכישורים שלה, ולא על סמך עבודתה בעבר עבור המתחרה שלנו. 

ייתכן אפילו שיהיה הולם להעביר אותה למחלקה אחרת, שבה היא לא 
תרגיש שמופעל עליה לחץ ולא תתפתה למסור מידע סודי.

 למידע נוסף:
."The Way We Compete" נא לקרוא את

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לתחרות, אל תשמור 

אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, המנהל המשפטי, מנהל 
משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך סיוע 

ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי: שיח 
פתוח"(.
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כחברה מובילה בשוק הקוסמטיקה עלינו להיות זהירים במיוחד לגבי ניגודי עניינים. על כולנו להימנע ממצבים שבהם האינטרסים האישיים 
.L’ORÉAL שלנו עלולים לעמוד בניגוד לאלה של

 אפילו מראית עין של ניגוד עניינים יכולה להכתים את השם הטוב של L’ORÉAL, כמו גם את זה שלנו. כלל הזהב לטיפול בניגוד עניינים, 
או אפילו באפשרות של ניגוד עניינים הוא גילוי נאות של כל העובדות. גילוי נאות מאפשר לבדוק את הדברים כראוי.

 

עלינו
+  לדווח להנהלה שלנו אם יש ניגוד עניינים אפשרי, שעשויה להיות 
לו השפעה או מראית עין של השפעה על השיקולים ועל הפעולות 

שלנו )לדוגמה, כאשר בן משפחה מועסק אצל ספק( או אם אנו בעלי 
תפקיד, מעורבות או עניין כלכלי מסוים בכל ארגון שהוא מתחרה, 

לקוח, ספק או כל שותף עסקי אחר של L’ORÉAL, אם מעמדנו 
ב-L’ORÉAL מאפשר לנו להשפיע על הקשרים העסקיים

אסור לנו
- להסתיר מידע על ניגוד עניינים כלשהו

אתי?
5.1 - לאחד מעמיתיי יש בן דוד שהחל לעבוד בחברה, וחבר ותיק שלי 
מבית הספר התחיל עכשיו לעבוד איתי. יש בי חשש שאנשים עלולים 

לחשוב שיש פה ניגוד עניינים. האם המדיניות הזאת חלה רק על 
המשפחה הקרובה, או גם על מקרים כאלה?

התשובה פשוטה: אם הקשרים הם כאלה שיכולים להשפיע על 
האובייקטיביות שלך, עליך ליישם את המדיניות הזאת ולבקש הנחיות. 
לעובדה שבן משפחה או חבר כבר עובד ב-L’ORÉAL אין השפעה על 

כשירותו של קרוב משפחתו או חברו כמועמד לעבודה בחברה. עם זאת, 
יש לעשות כל מאמץ להבטיח ששכרו והערכת ביצועיו יטופלו על ידי אדם 
בלתי תלוי, ושמתבצע מעקב שוטף אחר מצבים כאלה על מנת להבטיח 

אובייקטיביות והוגנות כלפי כולם.

5.2 - התרשמתי מאוד מאיכות העבודה של ספק מסוים של 
L’ORÉAL, וכתוצאה מכך ברצוני להשקיע בחברה. האם יש כאן ניגוד 

עניינים?

למרות שהמעורבות שלך תהיה כספית בלבד, יכול להיות ניגוד עניינים, 
זה תלוי בתפקיד שלך ב-L’ORÉAL, במידת השפעתך על החלטות רכש, 

בסכום ההשקעה שלך ובחשיבות של L’ORÉAL כלקוחה של החברה 
המדוברת. הדרך היחידה לגלות אם הדבר מקובל היא לדווח למנהלים 

שלך ולדון בעניין בגלוי.

5.3 - לבן שלי יש מלון מקומי ממש מצוין, וחברות רבות באזור 
משתמשות בו לארוחות צהריים ואירועים. ודאי נבחר בו לאירוע שלנו. 

בהנחה שהמחיר והאיכות שלו משתווים לאפשרויות האחרות, האם יש 
סיבה שלא אבצע הזמנה?

לאור המחיר התחרותי והפופולריות של המקום, זה עשוי בהחלט להיות 
מקובל על החברה לארגן שם אירועים. עם זאת, ראוי שמישהו אחר יחליט 

בעניין, היות ויש פה ניגוד עניינים ברור. כמו בכל המקרים אשר בהם בן 
משפחה קרוב עובד אצל ספק או שותף עסקי אחר, נוכחי או פוטנציאלי, 

יש לדווח על כך למנהל הישיר שלך. הוא יוכל לנקוט בצעדים המתאימים 
על מנת למנוע ממך להיות במצב בעייתי.

5.4 - בזמני הפנוי אני סגן הנשיא של ארגון הצרכנים הארצי. אני ממלא 
את התפקיד שנים רבות. כעת נודע לי שהארגון מתכנן לפעול למען 

שינוי בחוק, שעשוי לגרום ל-L’ORÉAL בעיות. מה עליי לעשות?

L’ORÉAL מכבדת את הפרטיות של העובדים, ויש לה דעה חיובית על 
כך שעובדים תורמים לקהילה באמצעות אגודות או ארגוני צדקה. עם 
זאת, עליך לדווח להנהלה על החברות או המעורבות שלך בכל ארגון 

מסוג זה, אם אתה חושב שיש התנגשות, או שעשויה להיות התנגשות, 
עם האינטרסים של L’ORÉAL. המנהל שלך או מנהל משאבי האנוש 

יוכל להנחות אותך לגבי הפעולה הנכונה. במקרה זה, עליך ליידע 
גם את עמיתיך בארגון ולהימנע מכל מעורבות בקמפיין השתדלנות 

הספציפי הזה.

5.5 - אשתי עובדת אצל אחד המתחרים של L’ORÉAL. אנחנו לא 
מדברים על העבודה בבית, ואני חושב שלא מעניינה של החברה 

לדעת מה אשתי עושה בחייה המקצועיים. אבל כמה מעמיתיי רמזו לי 
שאני נמצא במצב בעייתי, מה עליי לעשות?

זה יכול ליצור מראית עין של ניגוד עניינים. כדי להגן עליך ועל החברה, עליך 
לדווח על כך למנהלים שלך או למנהל משאבי האנוש. בנוסף, אשתך ואתה 

צריכים לנקוט צעדים שיבטיחו שמידע סודי או קנייני של שתי החברות 
יישאר מוגן.

כעסק

ניגודי
עניינים
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5.6 - זה חודשיים, שחבר בצוות שלי יוצא עם מישהי שכפופה לו. הם 
היו די דיסקרטיים לגבי זה בעבודה, ובכל זאת, העניין התגלה. רשמית, 
אני לא אמור לדעת על זה. נפוצו כל מיני שמועות. אני, כמובן, פוקח עין 
על העניינים כדי לוודא שאין עדויות על העדפה של אותה המזכירה על 
פני האחרות, אבל מה יקרה אם הרומן יסתיים, והם ייפרדו בצורה לא 

יפה? האם עליי לעשות משהו בעניין, ואם כן, מה?

זהו מצב רגיש מאוד. אנו ב-L’ORÉAL מכבדים את החיים הפרטיים של 
העובדים, ולכן אנו לא צריכים ולא רוצים לדעת על היחסים הרומנטיים 
שלהם. עם זאת, יש לנו עניין לגיטימי בקשר המקצועי שלהם, בעיקר 
כאשר אחד כפוף לאחר או כשיש לו סמכות לפקח על האחר. המצב 
שאתה מתאר אינו הולם היות ויש בו ניגוד עניינים. אי אפשר לצפות 

ממנהל שישפוט באופן אובייקטיבי עובדת שכפופה לו אם הוא מנהל איתה 
רומן. עליך לדון עם המנהל שלך או עם מנהל משאבי האנוש שלך על 

הדרך הנכונה לטפל בעניין. המצב האידאלי הוא שאחד העובדים יחליף 
תפקיד, ואנו נשתדל שהדבר ייעשה בדרך עדינה ומושכלת. ייתכן אפילו 

שמדובר כאן על מקרה של הטרדה מינית, תלוי בעובדות ובנסיבות.

5.7 - האם עובדת של L’ORÉAL רשאית להחזיק בבלוג אישי בנושא 
טיפוח?

יהיה קשה לעובד של L’ORÉAL לקחת חלק בבלוג שכזה מאחר שהוא 
לא יוכל לבקר את המוצרים שלנו מסיבות של נאמנות, ולא יוכל לבקר 

את המוצרים של המתחרים, מאחר שהדבר נוגד תחרות הוגנת. בלוגים 
כאלה מעניינים רק אם הם משקפים את דעתו האמיתית של הצרכן. אסור 

לנו להישאר פתוחים לביקורת או להיות מואשמים בהשפעה על הדיון או 
בהיעדר שקיפות.

 למידע נוסף:
."Employment of Family and Friends" נא לקרוא את

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לניגודי עניינים, אל 

תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל משאבי האנוש 
או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם 

הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.
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מתנות והזמנות לאירוח עשויות לעזור ביצירת הבנה ושיפור קשרי העבודה, אך הן יכולות גם לגרום לניגוד עניינים בין אינטרסים אישיים 
לבין חובה מקצועית. כאשר מקבלים או נותנים מתנות או הזמנות לאירוח, "כלל הזהב" הוא גילוי נאות להנהלה, שמירה על גבולות סבירים 

והקפדה על מתן תשובה לשאלה באיזו עין יראה זאת כלל הציבור.
 

עלינו
+  לוודא שכל המתנות וההזמנות לאירוח הולמות ותואמות את 

L’ORÉAL העקרונות האתיים של

+  לוודא שכאשר אנו יוצרים קשר עסקי חדש, כל הצדדים מודעים כבר 
מן ההתחלה להנחיות של L’ORÉAL לגבי מתנות והזמנות לאירוח. 
במקביל, עלינו לנסות לברר מהי המדיניות של השותף העסקי שלנו 

לגבי הנושאים האלה. זה יכול להועיל מאוד למניעת אי הבנות

+  לדווח מיד למנהלים שלנו על כל מתנה או הזמנה שקיבלנו, ובמקרה 
הצורך, לפעול על-פי הליכי הגילוי הפנימיים

אסור לנו
-  לקבל מתנות או הזמנות לאירוח אלא אם יש להן ערך סמלי מובהק

-  לקבל או לתת כסף מזומן במתנה

אתי?
6.1 - האם מותר לי להציע ללקוח של L’ORÉAL כרטיסים למופע 

שאין באפשרותי ללכת אליו?

מישהו מ-L’ORÉAL חייב להיות נוכח ולנהל עסקים עם הלקוח כחלק 
מכל יציאה כזאת לבילוי. אותו הכלל תקף כאשר מקבלים מספק 

הזמנה לבילוי. מותר להיענות להזמנה רק אם מדובר בבילוי סביר, 
רגיל ומקובל במסגרת הקשרים העסקיים שלכם, והמזמין נוכח.

6.2 - סגרנו עכשיו עסקה חשובה עם לקוח חדש. מנהל המכירות 
 שלי הציע שניקח אותו לחגוג במועדון. חשבתי שזה רעיון טוב - 

עד שגיליתי שזה מועדון עם ריקודים ארוטיים! מאד לא נוח לי 
להציע סוג כזה של בילוי. מה עליי לעשות?

הבילוי צריך להיות לא רק סביר אלא גם מקובל. מועדון מסוג זה לא 
רק שיהיה בניגוד לרוח של L’ORÉAL, אלא גם יכול לגרום ללקוח אי-
נוחות רבה, שלא לדבר על אנשים מצוות המכירות שרואים בסוג זה 
של "בילוי" טעם לפגם. ראוי לעודד את מנהל המכירות שלך למצוא 

אפשרות הולמת יותר. בטווח הארוך, זה ייצור לחברה רושם טוב.

6.3 - כדי להיפטר ממוצרים ישנים, ספק הציע לי הנחה אישית של 
חמישה-עשר אחוזים. האם מותר לי לקבל את ההנחה?

להוציא המקרה המיוחד של הנחות הנקבעות בהסכמים של 
 L’ORÉAL מול ספקים, חובה לדווח להנהלה על כל הנחה 

שהספק מציע.

6.4 - כחלק מתפקידי, אני מארגן פגישות עסקיות, נסיעות וכנסים 
רבים. אחד המלונות שאני מזמין בו לעתים תכופות חדרים עבור 

עובדים של L’ORÉAL הציע לי סופשבוע חינם לרגל יום הנישואין 
של הוריי. זו מחווה מקסימה. האם אני יכול לקבל את ההטבה?

לא. גם אם לא תיהנה באופן ישיר מהמתנה, אם תקבל את ההצעה 
יהיה לך קשה להישאר בלתי משוחד כאשר תזמין בעתיד חדרים 

במלון עבור L’ORÉAL. אפילו מראית העין של ניגוד אינטרסים אינה 
הולמת, ויש להימנע ממנה על ידי דחייה מנומסת של ההצעה, ומתן 

הסבר מדוע אינך מקבל אותה.

6.5 - ספק הציע לי סל גדול מלא במוצריו. ידוע לי שזה לא עלה לו 
הרבה. אם כן, האם מותר ונכון לקבל זאת?

יש להודות לספק על נדיבותו, ולסרב בנימוס לקבל את המתנה. מותר 
לך לקבל רק מתנות והזמנות שערכן סמלי בלבד. למשל, מוצרים 

עם הלוגו של הספק או אריזת שוקולדים מותר בדרך כלל לקבל. אם 
יש סיכוי שהסירוב שלך יפגע ביחסים ביניכם, מומלץ להתייעץ עם 

המנהלים שלך כדי למצוא דרך הולמת לטיפול במתנה.

6.6 - אני במהלך משא ומתן לגבי הגדלת שטח המדף שאנו 
מקבלים אצל לקוח מסוים איש הקשר שלי מסרב לבחון את 

ההצעה שלנו, בטענה כי המתחרים יותר "נחמדים" אליו. יש לי 
הרושם שהוא מעוניין לקבל מתנה, הגם שלא ביקש זאת ממני.

חשוב להביע את הספקות שלך בפני ההנהלה. ייתכן שצריך יהיה 
לשוחח עם ההנהלה של הלקוח שלך, משום שאין זה סביר להניח 

כי ההנהלה מעודדת התנהגות מסוג זה בקרב עובדיה. בכל מקרה, 
אין להיכנע לפיתוי. משא ומתן בריא עם לקוחותינו מבוסס על איכות 

המוצרים ועל מדיניות המחירים שלנו, ולא על יכולתנו להעניק מתנות 
לעובדיהם.

 למידע נוסף: 
 נא לקרוא את "The Way We Buy" ואת 

"The Way We Prevent Corruption" וכן את המדיניות לגבי מתנות 
והזמנות אירוח בסניף המקומי שלך.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה למתנות והזמנות 

אירוח, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל 
משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך סיוע 

ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי: שיח 
פתוח"(.

כעסק

מתנות
והזמנות אירוח
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אנו סבורים כי שחיתות אינה מתקבלת על הדעת ואינה עולה בקנה אחד עם הרוח של L’ORÉAL. הדבר פוגע בקהילות שאנו פועלים בקרבן 
ומזיק לחברה שלנו. שחיתות אסורה בכל המדינות שאנו פועלים בהן, במיוחד כאשר נציגי רשויות ציבוריות מעורבים. אנו נוקטים מדיניות של 

אפס סובלנות לשחיתות, והדבר כולל "תשלומי סיוע". אלה מוגדרים כתשלומים שמטרתם להבטיח או להאיץ פעולות ממשלתיות משפטיות 
שגרתיות, כגון הנפקת היתרים או שחרור סחורות מהמכס.

 

עלינו
+  להבטיח שהשותפים העסקיים והמתווכים שלנו ידעו מהם 

הסטנדרטים שלנו ויהיו מחויבים לכבדם, במיוחד כשהם מייצגים 
אותנו במדינות שבהן הסיכון לשחיתות גבוה

+  ליידע מיידית את המנהל שלנו ואת המנהל במדינה שלנו או, עבור 
צוותים ארגוניים או אזוריים, את החבר בוועדת הניהול של הקבוצה 

אשר לו אנו כפופים, במקרה שאנו נתקלים בפעילות שעשויה לעמוד 
בסתירה למדיניות שלנו למניעת שחיתות

+  ליידע מיידית את המנהל במדינה שלנו או, עבור צוותים ארגוניים או 
אזוריים, את החבר בוועדת הניהול של הקבוצה אשר לו אנו כפופים, 
במקרה שאנו ניצבים בפני סחיטה או ניסיון סחיטה, לדוגמה תשלום 

של כסף מזומן או של דבר-ערך כדי למנוע סכנה מיידית לעובד או 
לנציג של L’ORÉAL. בנוסף, יש לתעד דרישה זו בפרטי פרטים

אסור לנו
-  להציע, להבטיח או לתת כסף, כולל תשלום סיוע או דבר-ערך כלשהו 

)מתנות, בילויים וכו'( לנציג של רשות ציבור, למפלגה פוליטית או 
לפוליטיקאי, לאיגוד מקצועי או לאדם שמעורב באיגודים מקצועיים

-  להציע, להבטיח או לתת כסף או דבר-ערך כלשהו )מתנות, בילויים 
וכו'( לארגון צדקה או לארגון דומה מתוך מטרה להשיג הטבות עבור 

L’ORÉAL מנציג של רשות ציבור, ממפלגה פוליטית או מאיגוד 
מקצועי

-  להציע, להבטיח או לתת כסף, כולל תשלום סיוע או דבר-ערך כלשהו 
)מתנות, בילויים וכו'( לעובד או לנציג של חברה אחרת, דבר שעשוי 

לגרום להפרת חובתם או נאמנותם לחברה שלהם

-  לקבל או לשדל קבלת כסף או דבר-ערך כלשהו )מתנות, בילויים וכו'(, 
דבר שעשוי לגרום לנו להפר את חובתנו או נאמנותנו ל-L’ORÉAL או 

להיראות כאילו אנו משפיעים על קשר עסקי

-  לעולם להשתמש בחברות צד שלישי כדי לעשות משהו שאנחנו לא 
מורשים לעשות או שלא הרשינו לעצמנו לעשות באופן ישיר. פירוש 
הדבר שעלינו לנהוג זהירות רבה בבחירת היועצים, קבלני המשנה, 

הסוכנים והשותפים העסקיים שלנו ובפיקוח עליהם.

אתי?
7.1 - נאמר לי שעליי לשכור "יועץ" מקומי, כדי שיעזור לי לקבל 

את כל ההיתרים שאנו צריכים מממשלה זרה. היועץ ביקש מקדמה 
גדולה, ואמר שישתמש בכסף כדי "לעזור בזירוז התהליך". היות 
ואנחנו לא ממש יודעים לאן הכסף הולך, האם יש מקום לדאגה?

כן. אם יש לך חשד שסוכן מסוים פועל שלא כשורה, אין לשלם 
מקדמה או כל סכום אחר לפני שיתברר בוודאות שלא שולמו או 

משולמים תשלומים לא הולמים.

7.2 - אני בתהליך הקמה של משרד חדש, והרשויות המקומיות 
ביקשו תשר קטן לפני שיתקינו את קווי הטלפון. האם מותר לי 

לשלם?

לא. אם התשלום אינו בגדר דמי התקנה חוקיים, אסור לך לשלם 
אותו.

7.3 - אני בתהליכים של הספקת המוצרים שלנו ללקוח חדש. יועץ 
שעובד עבור לקוח זה יצר איתי קשר ואמר לי שהוא יכול לעזור לי 

בכך שימסור לי מידע סודי אודות הלקוח.

יש לסרב להצעה וליידע את המנהל שלך. בנוסף, מומלץ לומר ללקוח 
שצד שלישי מנסה למכור לך מידע אודותיו.

 למידע נוסף: 
."The Way We Prevent Corruption" נא לקרוא את

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לשוחד ולתשלומי 

סיוע, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל 
הפיקוח הפנימי, מנהל הכספים, המנהל המשפטי, מנהל הרכש, 

מנהל משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך 
סיוע ותמיכה )ראה גם הפרקים בנושא "מתנות והזמנות אירוח" ו"יש 

בעיה שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

שוחד 
ותשלומי סיוע
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מידע הוא מצרך רב-ערך. מסירה של מידע פנימי ללא רשות עלולה לגרום לאובדן ערך זה ולפגוע ב-L’ORÉAL. על כולנו להבטיח שהמידע 
הפנימי יהיה מוגן, תוך פעולה קפדנית על-פי כללי הקבוצה בנושא. אלה מאיתנו שיש להם גישה למידע סודי השייך לשותפים עסקיים - חלה 

עליהם חובה דומה להגן עליו מפני חשיפה.
 

עלינו
+  להגביל את המסירה של מידע פנימי לאנשים האמונים על הטיפול 

במידע הספציפי, שיעשו בו שימוש רק על מנת לשרת את האינטרסים 
L’ORÉAL של

+  להקפיד להתעדכן בכללי הקבוצה אודות ניהול מידע

+  להבטיח אחסון בטוח של כל הרשומות הסודיות - הן אלה הכתובות 
על נייר והן אלה האלקטרוניות – אודות עובדים – צרכנים, לקוחות 

וספקים

+  לוודא היטב שמותר לנו לחלוק מידע פנימי עם גופי צד שלישי מחוץ 
ל-L’ORÉAL )כולל בני משפחה או בעת שימוש במדיה החברתית(, 

בטרם נחלוק במידע הרלוונטי

אסור לנו
-  לדון או לעסוק במידע פנימי במקום ציבורי, שבו קיימת אפשרות 

שיאזינו לשיחות או שהמידע יהיה בסיכון

-  לחשוף מידע פנימי של מעסיק קודם

-  לשמור לעצמנו מידע פנימי )לרבות כל העותקים של חומרים מקוריים( 
L’ORÉAL עם עזיבת

אתי?
8.1 - החברות שלי שואלות אותי לעתים תכופות על העבודה שלי 

ב-L’ORÉAL: הן סקרניות לדעת מה בדיוק אנחנו שמים במוצרים 
שלנו, ואילו השקות חדשות אנחנו מתכננים. רוב התשובות 

לשאלותיהן ידועות לי. מה מותר לי לספר להן?

יש לראות כפנימי כל מידע )בצורה כתובה, אלקטרונית, מדוברת 
או בכל צורה אחרת( שאינו זמין לציבור, ושהייתה לך גישה אליו 

 בעבודתך ב-L’ORÉAL, גילוי מידע כזה, אפילו לחברות נאמנות, 
.L’ORÉAL אינו הולם. ועלול לפגוע באינטרסים של

8.2 - במהפכה הדיגיטלית שבה אנו חיים כיום, התקשורת היא 
נוחה וחסרת גבולות. עובדה זו מאתגרת את עקרונות הסודיות 

של קוד האתיקה שלנו.

האמת היא, שבעולם הדיגיטלי כיום יותר ויותר קשה להבטיח סודיות, 
ודווקא משום כך, זה יותר ויותר חשוב. על כל אחד ואחת מאיתנו 

מוטלת האחריות לקרוא ולהפנים את כללי הקבוצה בנושא, בעיקר 
לגבי השימוש הנאות במדיה החברתית ובטכנולוגיות מידע ותקשורת.

8.3 - באחד הימים הזמנתי לקוח פוטנציאלי לישיבה. בדרכנו 
לחדר הישיבות עברנו ליד משרדו של אחד מעמיתיי. הדלת שלו 
הייתה פתוחה, והוא דיבר עם לקוח אחר על תנאי התמחור שלנו 

בטלפון עם רמקול. בדיוק כשעברנו, יכולנו לשמוע אותו מציע 
דילים מיוחדים - וכל זה כשהלקוח שלי שומע! אין לי ספק שעלינו 

להיות זהירים יותר, נכון?

כולנו צריכים לנקוט באמצעים המתאימים כדי להגן על סודיות המידע, 
אפילו בתוך מקום העבודה: לדוגמה, ליישם מדיניות "שולחן נקי", 

לנעול קבצים, לשנות סיסמאות באופן סדיר ולנהוג בזהירות כשאנו 
משתמשים בטלפון עם רמקול. לעולם אין לדעת מי עשוי לעבור 

ולהיחשף למידע, ואפילו בקרב עובדי L’ORÉAL, יש לחלוק מידע 
רגיש מבחינה מסחרית רק עם הגורמים האמונים על הטיפול במידע 

המסוים )מידור(.

 8.4 - עמית שלי, שעזב את L’ORÉAL אמר לי שפתאום הוא 
 .L’ORÉAL קלט שעדיין יש לו בבית מסמכים פנימיים של 

מה לייעץ לו?

אם מסמכים אלה הם עותקים, יש לבקש ממנו להשמיד אותם. אם 
הם המקור, יש להעבירם לעובד של L’ORÉAL שמוסמך לקבל מידע 
כזה. רצוי לדבר עם המנהל שלך כדי לוודא שתינקט הפעולה הנכונה.

 למידע נוסף: 
נא לקרוא את "The Way We Buy" בנוגע לקשר שלנו עם ספקים ואת 

"The Way We Compete" בנוגע לקשר שלנו עם מתחרים ולקוחות.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לסודיות, אל תשמור 

אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל משאבי האנוש או 
ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם 

הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

כעסק

מידע
סודי
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עלינו
L’ORÉAL לפעול מתוך מחשבה על האינטרסים של  +

+  להדגים את העקרונות האתיים של L’ORÉAL בהתנהלות המקצועית 
ובשפה שלנו

+  לוודא שאין כל בלבול בין הדעות או האינטרסים האישיים שלנו לבין 
אלה של החברה 

+  להימנע מלהביע את דעתנו על עמיתים ועל מקום העבודה באתרי 
)LinkedIn התפתחות עסקית )למשל

+  להזדהות תמיד כעובדי L’ORÉAL כשאנו משתמשים במדיה 
החברתית כחלק מהפעילות המקצועית שלנו

+  לזכור תמיד שדבר אינו "סודי" או "פרטי" באינטרנט

+  להבטיח תמיד שכל העברת מידע לגבי L’ORÉAL או אחד 
מהמותגים שלה במדיה הדיגיטלית תתבצע לאחר הכנה נאותה

אסור לנו
 ,L’ORÉAL לדבר, לכתוב או לקחת על עצמנו התחייבות כלשהי בשם  -

אלא אם קיבלנו הנחיה לעשות זאת

-  לדבר או לכתוב על נושאים שחורגים מהמומחיות האישית שלנו 

-  להשתמש בכותרת נייר המכתבים של L’ORÉAL או בהודעות הדואר 
האלקטרוני שלה כדי לבטא דעות אישיות או כדי לנהל עסקים פרטיים

אתי?
9.1 - קראתי בלוג של אחד מעמיתיי, וראיתי שהוא הביע דעות 

אישיות על ההנהלה של L’ORÉAL. הוא לא אמר שהוא עובד של 
L’ORÉAL, אבל קל מאוד היה לנחש את זה מבין השורות: "אני 

עובד בחברת הקוסמטיקה מספר אחת!" האם עליי לדבר איתו 
על זה?

בלוגים הופכים לאמצעי ביטוי נפוץ. כשעובדים כותבים בלוג, הם 
חייבים להבהיר שהם מביעים את הדעות האישיות שלהם, ועליהם 

לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי לוודא שהדעות הללו לא ייחשבו 
בטעות לדעות של L’ORÉAL. חשוב להעלות את העניין בפני עמיתך 

תחילה, כי ייתכן שהוא לא מבין כיצד מעשיו יכולים להיות בניגוד 
לאינטרסים של L’ORÉAL. במידת הצורך, ניתן לדון על כך עם 

המנהל שלך.

9.2 - הצוות שלנו השתתף בכנס עם לינה וארוחת ערב במלון. 
אחד מחברי הצוות שלי שתה יותר מדי בארוחה והתחיל לעשות 

שטויות, לספר בדיחות טיפשיות ולנהוג בתוקפנות כלפי צוות 
המלון. מה עליי להגיד לו על התנהגותו?

אף על פי שהאירוע התרחש בערב, חבר הצוות שלך היה עדיין 
בתפקיד. מבחינת האנשים האחרים שסביבו, הוא ייצג את 

L’ORÉAL. ברור לגמרי שהתנהגותו איננה מקובלת.

9.3 - השתתפתי בכנס בינלאומי, ובמהלך ערב הקוקטיילים 
של פתיחת הכנס, דיברתי עם משתתף אחר על עבודתי 

ב-L’ORÉAL בהמשך הערב גיליתי שהבחורה הצעירה שעמדה 
לידנו היא עיתונאית שמסקרת את הכנס. אף על פי שלא חשפתי 

מידע סודי, איני רוצה שהדברים שאמרתי יופיעו בדף הראשי.

חשוב לזכור תמיד שכאשר נמצאים בציבור בסיטואציה מקצועית 
או אישית ונוכח במקום עיתונאי, דבריך עלולים להתפרסם. מומלץ 

לפנות אל ממונה התקשורת לקבלת ייעוץ.

9.4 - לעתים נראה שהאינטרנט עמוס במידע שגוי אודות 
L’ORÉAL. האם זו לא האחריות שלי לתקן זאת?

לא. אם מתפרסם בציבור מידע שגוי, יש ליידע את מחלקת יחסי 
ציבור והם ינקטו פעולה במידת הצורך. לעובד שאינו מוסמך לכך, 

אסור לפרסם מידע על החברה או על עמדת החברה באינטרנט או 
בכל מקום אחר.

9.5 - לראשונה בחיי אשתתף בפגישה של איגוד מקצועי. אילו 
?L’ORÉAL-צעדים עלי לנקוט כדי להבטיח שאין כל סיכון ל

חשוב לבדוק עם המנהל המשפטי שלך באיזה מידע מותר לך לדון 
בחופשיות. בנוסף, יש להירשם לקורס הדרכה מקוון בנושא הגבלים 

 The Way" ואת "The Way We Compete" עסקיים, וכן לקרוא את
."We Prevent Corruption

שיח פתוח
 אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לייצוג החברה, 

אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל יחסי ציבור, 
מנהל משאבי אנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך 

 סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי: 
שיח פתוח"(.

השם הטוב של L’ORÉAL תלוי בהתנהגות של כל אחד ואחת מאיתנו.
 

ייצוג
החברה
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לכולנו יש זכות לפרטיות.
L’ORÉAL מחויבת לכבד את סודיות המידע האישי של כל בעלי העניין שלה, לרבות העובדים, הצרכנים והשותפים העסקיים שלה. 

L’ORÉAL משיגה ושומרת רק נתונים שנחוצים לפעולה יעילה שלה.
 

עלינו
+  להבטיח שהאנשים שאנו אוספים מהם נתונים אישיים יודעים מהו סוג 

המידע שאנו אוספים, מהו אופן השימוש שלנו במידע זה וכיצד הם 
יכולים לפנות אלינו בשאלות

+  לאסוף רק את הנתונים האישיים הנחוצים

+  להשמיד או לתקן מידע שגוי או מידע שאינו מלא

+  לוודא שמידע אישי יאוחסן באופן מאובטח 

+  בתוך L’ORÉAL להבטיח שאנו מספקים מידע אישי לאנשים מורשים 
בלבד, האמונים על הטיפול בו

+  להתייעץ עם גורם משפטי לפני העברת מידע אישי מחוץ למדינה 
שבה הוא נאסף

+  לכבד את הזכות לפרטיות של עמיתינו

+  להבטיח שגורמי צד שלישי שאנו יכולים למנות אותם לאיסוף המידע 
האישי או לשימוש בו, פועלים על-פי עקרונות אלה

אסור לנו
-  לאסוף מידע "רגיש" )במיוחד מצב בריאותי, מוצא אתני, נטייה מינית, 
דעה פוליטית, דת( ללא הסכמה של האדם המדובר, או רק אם החוק 

דורש זאת

-  לספק נתונים אישיים לאיש מחוץ ל-L’ORÉAL, אלא אם החוק מחייב 
אותנו לעשות זאת, או בעת שימוש בשירותיהם של ספקי שירות טכני 

או בהסכמה ספציפית של האדם, בכתב

-  להחזיק במידע מעבר לנחוץ כדי לענות על הצורך המשפטי או העסקי 
שעבורו המידע הושג

-  לגשת לנתונים אישיים של עובדים או לאחסן נתונים כאלה, אלא אם 
יש לנו ההיתר המתאים וצורך עסקי ברור במידע זה

אתי?
10.1 - מדוע L’ORÉAL זקוקה לגישה למידע אישי?

על L’ORÉAL לאסוף מידע אישי ולהשתמש בו על מנת לעמוד בדרישות 
השונות של עובדיה, צרכניה ובעלי העניין בה. לדוגמה, אנו משתמשים 

בכתובות דואר אלקטרוני כדי לשלוח לצרכנים, לבעלי עניין או למועמדים 
את המידע הדרוש להם. אנו אוספים מידע אישי גם בסיטואציות של 

 .CRM שיווק, כגון תחרויות נושאות פרסים, וכן לצורך מסדי נתונים של
אנו זקוקים למידע אישי על עובדינו כדי שנוכל לנהל את המשכורות 

והקריירה שלהם או מסיבות משפטיות או בטיחותיות. עלינו לאסוף מידע 
אישי כשאנו מחליטים לעבוד עם לקוח חדש או עם ספק חדש. ולבסוף, 

אנו אוספים מידע אישי במהלך מחקרי צרכנים או במרכזי הבדיקות שלנו.

 USB 10.2 - במהלך נסיעה עסקית, נגנבה המזוודה שלי שהכילה 
 עם נתונים אישיים על לקוחות. לרוע המזל ההתקן לא היה מוצפן, 

אבל לעניות דעתי, לגנב אין מה לעשות עם המידע הזה.

אובדן נתונים אישיים עלול להביא להליך משפטי, לגרום נזק לשם הטוב 
של L’ORÉAL ולהשפיע לרעה על האנשים שהמידע אודותיהם נגנב. 
גניבת זהות על סמך אובדן נתונים אישיים בדרך זו נעשית נפוצה יותר 

ויותר, לכן הכרחי לפעול על-פי הכללים וההליכים הפנימיים להצפנת 
נתונים. ככל שניתן, יש להפוך את הנתונים האישיים לאנונימיים ככל 

האפשר, או להשתמש בשמות קוד.

10.3 - לצורך מחקרי הבדיקה שלנו, יש לנו גישה לנתונים אישיים של 
המתנדבים שלנו. חלק מהמידע עשוי לעניין חברות אחרות שמוכנות 

לקנות אותו. האם אנו רשאים למכור אותו?

אנו ב-L’ORÉAL מחויבים להגנה על נתונים אישיים שאנו רשאים לאסוף 
כחלק מהפעילויות שלנו. אסור להשתמש בנתונים אישיים אלה בלי ליידע 

תחילה את האנשים הנוגעים בדבר או ללא הסכמה שלהם בכתב.

10.4 - עליי להעביר מידע אישי על צרכנים לסניף במדינה אחרת. עם 
מי אוכל להתייעץ?

מומלץ לפנות לממונה המשפטי האחראי עליך. בכל מדינה החוקים שונים 
מאוד. בנוסף, אין להעביר מידע אישי לצד שלישי בלי לוודא שהוא חתם 
על התחייבות לפעול בהתאם לסטנדרטים שלנו בנוגע להגנה על מידע 

אישי.

כעסק

פרטיות
והגנה על נתונים
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10.5 - מחלקת שירות לקוחות שלנו קיבלה זה עתה הודעת דואר 
אלקטרוני מצרכנית שמעוניינת לדעת איזה מידע אישי יש בידינו עליה, 

ומבקשת שנשמיד אותו. האם מחובתנו לעשות זאת?

כן, אנו תמיד מכבדים בקשה של צרכן שאינו מעוניין שנשתמש במידע 
האישי שיש בידינו עליו למטרות שיווק, ועלינו לוודא כי הרישומים 

מתעדכנים בקביעות. במדינות מסוימות רשימות שבהן צרכנים יכולים 
להירשם אם הם לא מעוניינים שייעשה שימוש במידע האישי שלהם. 
הממונה המשפטי האחראי עליך יוכל לסייע לך בטיפול בבקשתה של 

הצרכנית.

10.6 - אני רוצה לשלוח לאחת מעמיתותיי מתנת יום הולדת בהפתעה 
לביתה. ביקשתי ממחלקת משאבי אנוש שייתנו לי את כתובת 

המגורים שלה, אבל הם אמרו שאינם יכולים לומר לי, כי זאת תהיה 
"הפרת הזכות שלה לפרטיות"! זה לא קצת מוגזם?

התשובה של מחלקת משאבי אנוש בהחלט הולמת – כל הנתונים 
האישיים חייבים להישאר סודיים לחלוטין. הם אינם יכולים ליצור 

תקדימים.

10.7 - לאחרונה שמעתי את המנהל שלי מדבר עם מחלקת משאבי 
אנוש על כך שאחת מעמיתותיי חולה מאוד. אני מתנדב בארגון צדקה 

שעוזר לאנשים הסובלים ממחלות קשות, ואני רוצה לדעת אם אוכל 
אולי לעשות דבר-מה עבורה. האם אני יכול לפנות ישירות לעמיתתי, 

או שעליי לדבר קודם עם המנהל שלי?

הצעד הנכון יהיה לפנות אל המנהל שלך או אל מחלקת משאבי אנוש, ולא 
ישירות אל עמיתתך. אם הם יחשבו שהדבר הולם, הם יפנו אל עמיתתך 
ויאמרו לה. כדי לכבד את הזכות של עמיתתך לפרטיות, אסור לך, כמובן, 

לחלוק את המידע שיש לך עם כל אדם אחר.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לפרטיות ו/או למידע 

אישי, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, המנהל 
המשפטי, מנהל משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו 
לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה 

אותי: שיח פתוח"(.
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עלינו
+  לכבד את נכסי החברה ולהגן עליהם כדי להבטיח שלא יאבדו, שלא 
יינזקו, שלא יבוזבזו, שלא ייעשה בהם שימוש לרעה ושלא יושאלו, 

יועברו, יימכרו או ייתרמו ללא אישור

L’ORÉAL-להכיר בכך שכל הנכסים והמסמכים של החברה שייכים ל  +

אסור לנו
-  להשתמש בנכסי החברה למטרות פרטיות. שימוש מוגבל בכלי 

תקשורת כמו דואר אלקטרוני, טלפון ואינטרנט יכול להיות קביל כל עוד 
אינו גורם לעלויות בלתי סבירות, ואינו מפריע למטלות העבודה שלנו

-  לעשות שימוש בלתי הולם במערכות המחשב, בחשבונות הדואר 
האלקטרוני של החברה וברשת האינטרנט

-  להשתמש בנכסים ששייכים לצד שלישי כלשהו )תמונות, סרטים, 
מאמרים וכו'( מבלי לוודא שיש ל-L’ORÉAL זכות להשתמש בהם

 -  לאפשר גישה לרשימות אנשי הקשר שלנו ו/או לפנקסי הכתובות 
 העסקיים האלקטרוניים שלנו דרך אתרי מדיה חברתית 

)LinkedIn , Facebook וכו'(

אתי?
11.1 - יש לי חשד שאחד מחברי הצוות שלי מנהל עסק לייעוץ 

חיצוני בזמן העבודה, ומשתמש לשם כך במחשב הנייד ובדואר 
האלקטרוני שהחברה נתנה לו. סיפרתי את זה לחבר במחלקת 

המחשבים. יש לו גישה לדואר האלקטרוני של האיש, והוא הציע 
לעזור לי לבלוש קצת כדי לגלות מה באמת קורה. האם זה בסדר?

לא. אם מתעוררים אצלך חשדות מסוג זה, ראוי להעלות אותם 
ישירות בפני המנהל שלך. יש נהלים ספציפיים לעניין גישה לחשבונות 

הדואר האלקטרוני של העובדים במקרה של חקירת התנהגות בלתי 
הולמת. אף על פי שלחברך במחלקת IT יש גישה לחשבונות האלה, 

אסור לו להשתמש בה למטרה זו בלי לקבל אישור מתאים מהגורמים 
הרשמיים של החברה.

11.2 - המדפסת בבית שלי מקולקלת, ואשתי צריכה לשלוח את 
קורות החיים שלה בדחיפות בקשר למשרה אפשרית. האם זה 

בסדר שאקליד ואדפיס אותם בעבודה?

אתה רשאי להשתמש במחשב, שלא בשעות העבודה, ולהדפיס 
מסמכים אישיים, כל עוד זה נעשה רק מדי פעם, באופן סביר ולא 

מפריע לך למלא את מטלות העבודה שלך.

11.3 - מגיעים אליי כל הזמן דברי דואר אלקטרוניים עם "הבדיחה 
היומית" מחבר במחלקה אחרת. כמה מהם מצחיקים מאוד, ואני 
רוצה לשלוח אותם לעמיתיי כדי לשעשע אותם בתחילת השבוע, 
אבל אני בספק אם המנהלת שלי תראה זאת בעין יפה. מה עליי 

לעשות? למחוק אותה מרשימת התפוצה?

לא מעבירים הלאה את ה"בדיחות" האלה. חשוב לזכור שלא לכולם 
יש אותו חוש הומור. במיוחד חשוב לזכור שלעולם אין להשתמש 
במערכות הדואר האלקטרוני והאינטרנט של החברה כדי לקרוא, 
לאחסן, לשלוח או לפרסם חומר שאינו עולה בקנה אחד עם הרוח 
של L’ORÉAL – בעיקר כשמדובר בחומר שעשוי לפגוע בכבודם 
של אנשים. זה כולל, כמובן, תמונות פורנוגרפיות או מיניות באופן 
מפורש, תוכן פוליטי או דתי, הערות גזעניות או כל דבר שמעודד 

אלימות, שנאה וחוסר סובלנות.

11.4 - האם זה בסדר למכור את המוצרים שאנחנו רוכשים בחנות 
של החברה לחברים ללא ייקור? או למכור אותם לחברים במחירי 

השוק?

המוצרים שניתן לרכוש בחנות של החברה מיועדים לשימושך 
ולשימוש המשפחה שלך בלבד, ואין למכור אותם בשום מחיר.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לשימוש במשאבי 
החברה, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל 

משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך סיוע 
ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי שיח 

פתוח"(.

כעסק

משאבי החברה נועדו לעזור לעובדים להשיג את היעדים העסקיים של L'ORÉAL. שימוש לרעה או בזבוז של משאבי החברה, כולל הזמן של 
.L’ORÉAL העובדים, פוגע בכולנו ומשפיע לרעה על הביצועים האופרטיביים והכספיים של

 

השימוש
במשאבי החברה
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עלינו
+  למלא את חלקנו בהבטחת השמירה על רשומות כספיות ועסקיות 

מדויקות בכל עת, כולל דוחות כספיים ושאינם כספיים 

+  לשמור את הרשומות באופן מאובטח, ולמלא אחר כל ההנחיות בנוגע 
להחזקת רשומות

+  לפעול בהתאם להליכי שקידה נאותה פנימיים על מנת שנוכל להבטיח 
כי אנו עובדים עם לקוחות שפעולותיהם חוקיות ושכספם אינו מגיע 

מפעילויות פשע

+  לשתף פעולה עם המבקרים הפנימיים והחיצוניים שלנו

אסור לנו
-  למכור, להעביר או להשליך נכסים של L’ORÉAL ללא אישור ותיעוד 

מתאימים

-  לקבל עסקאות במזומן. אם אין כל אפשרות אחרת, ובכפוף לסכום 
שהחוק מתיר בלבד, יש לקבל אישור מפורש לעסקאות במזומן, 

ולרשום ולתעד אותן כראוי

-  להסתיר תשלומים דרך צד שלישי

אתי?
12.1 - נתבקשתי לבדוק את דוח המכירות שהמנהל שלי הכין 

בסוף השנה. כשעשיתי זאת, גיליתי משהו שנדמה לי שהוא טעות, 
ונראה כי אף אחד אחר לא גילה זאת. אם אזכיר זאת, ייתכן 

שאסכן את היחסים שלי עם המנהל שלי. מה לעשות?

בדיוק לשם כך נתבקשת לבדוק את דוח המכירות – כדי לוודא שאין 
בו טעויות. אם רצונך לבצע את תפקידך כראוי ולשרת את טובת 

החברה, ראוי לדבר עם המנהל שלך ולחשוף בפניו את הממצאים. 
אין כל סיבה שהוא יכעס, להפך, נהגת כשורה ומנעת העברה של 

מידע לא מדויק בהמשך הדרך.

12.2 - החיים לפעמים עמוסים מאוד, ולא תמיד עולה בידי לאסוף 
את כל הקבלות לצורך תביעת החזר הוצאות. האם זה בסדר 

להוסיף כמה סעיפי הוצאות פיקטיביים בסכומים שאינם מחייבים 
קבלה, רק כדי להשלים לסכום הכולל הנכון? זה לא יהיה מעשה 

לא ישר מאחר שלא אצא ברווח, אלא אקבל רק את מה שמגיע לי.

לא, זה לא בסדר. זה אומר שדוחות ההוצאות אינם מדויקים, וזה 
הופך לרישומים חשבונאיים לא מדויקים. לקחת אחריות על שמירת 

כל הקבלות זאת הערובה היחידה לקבלת התשלום המגיע לך.

12.3 - אחד מהלקוחות שלנו שאל אם הוא יכול לשלם דרך מספר 
חשבונות שונים, באמצעות שילוב של מזומן והמחאות. האם זה 

בסדר?

יש לנקוט משנה זהירות בעסקאות מסוג זה. זאת יכולה להיות 
הלבנת כספים, תהליך שבו כספים שהושגו באמצעים בלתי חוקיים 

)לדוגמה סמים, שוחד, זנות וכו'( מוסתרים, או שגורמים להם 
להיראות חוקיים. יש לנקוט את כל הצעדים האפשריים כדי להבטיח 

שזוהי עסקה לגיטימית. ניתן לקבל תשלומים כאלה רק בנסיבות 
חריגות ולאחר קבלת אישור מהמנהל שלך. דגלים אדומים לחיפוש: 

תשלומים שנעשים במטבע שונה מזה הנקוב בחשבונית; ניסיון 
לבצע תשלומים במזומן; תשלומים המבוצעים על ידי מישהו שאינו 

צד בחוזה; תשלומים לחשבון ומחשבון השונה מזה שבו משתמשים 
בקשרים העסקיים הרגילים; בקשות לבצע תשלום יתר. אם החשבון 

אינו על שמו של החברה החתומה על החוזה, יש לסרב לקבל את 
התשלום.

 למידע נוסף:
 בנושא הדיוק של רשומות פיננסיות ועסקיות ובנושא המלחמה 

."The Way We Prevent Corruption" בשחיתות, נא לקרוא את

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לדיוק של רשומות 

פיננסיות ועסקיות, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, 
מנהל הכספים, מנהל משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; 
הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה 

שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

על כולנו מוטלת החובה לוודא שכל הרישומים שלנו - הכספיים והאחרים - מדויקים. לדיוק יש חשיבות רבה ביותר בעסק מצליח. זהו חלק 
חיוני מניהול העסק שלנו באופן חוקי, ביושר וביעילות. בפרט, חיונית היכולת לספק מידע שקוף, סדיר ומהימן לבעלי המניות שלנו. ולבסוף, 

עלינו לוודא כי הפעילויות שלנו אינן משמשות להלבנת כספים מעסקי פשע.
 

דוחות כספיים ועסקיים
והמאבק בהלבנת הון
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עלינו
+  להיות מודעים לכך שהשימוש במידע פנים כדי לבצע השקעות, עלול 

להיכלל בתחום של החוקים נגד מסחר על סמך מידע פנים

+  לשמור על הסודיות של מידע פנים שעשויה להיות לנו גישה אליו כדי 
להימנע מחשיפה שלו בשגגה

אסור לנו
-  לקנות או למכור מניות של L’ORÉAL או של כל חברה אחרת, אם יש 

לנו מידע פנים באותה העת

-  לחשוף מידע פנים למישהו מחוץ לחברה

-  לחשוף מידע פנים למישהו בתוך החברה

אתי?
13.1 - אני לא משפטן. מה זה בדיוק "מידע פנים"?

"מידע פנים" הוא מושג המוגדר בחוק. במונחים כלליים, הוא מתייחס 
למידע שאינו זמין לציבור, אשר המשקיע הסביר יכול להשתמש בו 

כאחת מהסיבות לקבלת החלטה להשקיע. מידע כזה יכול להתייחס 
לקבוצת L’ORÉAL, לפעילויות שלה, ללקוחות או לספקים שלה, או 

לחברה אחרת שיש לקבוצת L’ORÉAL קשרים איתה. מידע נוסף 
נמצא בכתב הזכויות של L’ORÉAL על אתיקה בשוק המניות.

13.2 - שמעתי זה עתה ש-L’ORÉAL עומדת לרכוש חברה 
אחרת. זה נשמע זמן מצוין לקנות מניות של אחת החברות - או 
של שתיהן, היות וערכן יעלה כאשר יכריזו על העסקה. האם זה 

בסדר לעשות זאת?

לא, זה לא בסדר לעשות זאת. כל עובד של L'OREAL סביר 
מאוד שייחשב כ"בעל מידע פנים", ולכן קנייה או מכירה של מניות 
L'OREAL או של החברה האחרת לפני פרסום העסקה בציבור - 

אינה מותרת.

 L’ORÉAL 13.3 - אני מבין שאני עצמי לא רשאי לקנות מניות של
על סמך מידע פנים, אבל מה אם אני רק "אציין במקרה" באוזני 

החברה שלי, שעכשיו זה אולי זמן טוב לקנות מניות של החברה. 
האם זה יהיה בסדר?

לא. זה לא קביל, בדיוק כמו לקנות אותן בעצמך. בנוסף, גם אם 
החברה שלך לא תקבל את העצה שלך, העברת המידע כשמועה 

כשלעצמה מהווה הפרה של האתיקה שלנו ושל החוק.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה למסחר על סמך 

מידע פנים, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, 
המנהל המשפטי, היועץ הפנימי לאתיקה בשוק המניות או ממונה 

האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק 
בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי: שיח פתוח"(. אם יש בידך מידע 

פנים, מחובתך לא לחשוף אותו.

L’ORÉAL אינה רוצה להגביל את החופש של עובדיה לבצע השקעות אישיות מתאימות, ועם זאת כל אחד מאיתנו חייב להיות מודע לחוקים 
בנוגע לסחר על סמך "מידע פנים".

 

כעסק

מסחר על סמך
מידע פנים
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עלינו
+  לנהל ספרים ורישומים מדויקים ושלמים

+ להכין את טופסי המס שלנו

אסור לנו
-  לאפשר ל-L’ORÉAL ביודעין להתחמק מחובותיה לתשלום מסים

אתי?
14.1 - פנה אליי ספק ואמר שיש לו דרך בטוחה לחסוך לנו כסף. 
הוא מציע לנתב את הניירת של רכישת הזמנת סוף השנה מהם 
דרך מדינה שלישית ובכך להימנע מתשלום מס מכירה )מע"מ(. 

נשמע שזוהי תכנית חכמה - האם אפשר לאשר אותה?

לא. כל ניסיון להתחמק מחובתנו לשלם את המסים במלואם – וזה 
פירושה של ההצעה שקיבלת – אינו חוקי ואינו אתי. התקציב של 

L’ORÉAL כולל אמצעים לתשלום כל המסים החוקיים.

14.2 - נדמה לי שלפני כמה שנים הייתה לנו טעות בטופס מס 
שגרמה להפחתת שיעור המיסוי שלנו באותה תקופה. מה עליי 

לעשות?

כעיקרון, אנו משלמים מסים בהתאם לחוק המקומי ונחשבים לגוף 
אמין אצל רשויות המס. יהיה נכון לדבר על כך עם מנהל הכספים 

שלך או עם חבר במחלקת המסים של הקבוצה כדי שהם יבדקו אם זו 
אכן טעות, ואם כן, יחשבו כיצד לטפל בנושא מול רשויות המס ויחליטו 

אילו צעדים לנקוט כדי למנוע הישנות של המקרה בעתיד.

14.3 - יש בתקשורת כמות לא קטנה של מאמרים על חברות 
?L’ORÉAL-שמתחמקות מתשלום מסים. האם זה יכול לקרות ל

אנו ב-L’ORÉAL משלמים את כל המסים הנדרשים, בכל המדינות 
שאנו פועלים בהן. אנו רואים בזה את אחת הדרכים שבהן אנו יכולים 

לתרום באופן חיובי למדינות ולקהילות שאנו נמצאים בקרבן.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה למסים, אל תשמור 

אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל הכספים, מנהל משאבי 
האנוש, ממונה האתיקה או מחלקת המסים של הקבוצה; הם יוכלו 
לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה 

אותי: שיח פתוח"(.

המטרה של L’ORÉAL היא להיות אזרח תאגידי טוב בכל מקום שהיא פועלת בו. משמעות הדבר היא התנהלות קפדנית בהתאם לחוקי המס 
ותשלום מלא של מסים לרשויות המקומיות ולמדינה, כנדרש בחוקים אלה.

 

מסים
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"אנו שואפים לכך ש-L’ORÉAL תהיה מקום מצוין 
לעבוד בו. אנו יודעים שהעובדים שלנו הם הנכס 

הגדול ביותר שלנו."
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עלינו
+  לנקוט בכל אמצעי זהירות סביר על מנת לשמור על סביבת עבודה 

בטוחה ובריאה

+  להבטיח שהמעשים שלנו לא מסכנים אותנו או אנשים אחרים

+  להיות בטוחים שאנחנו יודעים מה לעשות במצב חירום במקום 
העבודה שלנו

+   לדווח למנהל הבטיחות באתר שלנו או להנהלה על כל התנהגות, 
מתקן או פריט העלולים לסכן את הבטיחות בסביבת העבודה שלנו, 

וכן על כל תאונה, קלה ככל שתהיה

אסור לנו
-  להתעלם מכללי החברה בנוגע לבריאות ובטיחות בעבודה 

אתי?
15.1 - המנהלת שלי אמרה שהיא מודאגת ממספר שעות השינה 

המצומצם שלי, והציעה שלא אצא לבלות כל כך הרבה בערבים 
אחרי העבודה. היא אומרת שהיא חוששת שאירדם ואגרום 

לתאונה. אז פעם או פעמיים נמנמתי מעט במהלך היום, ועדיין 
הצלחתי לבצע את העבודה שלי. האם מה שאני עושה אחרי שעות 

העבודה זה גם העניין שלה? האם אין לי זכות לחיים פרטיים? 
לדעתי היא סתם קטנונית. מה עליי לעשות?

העיסוקים שלך בשעות הערב הם העניין שלך, אבל אם העייפות 
שלך מסכנת אותך או אנשים אחרים, אז למנהלת שלך יש זכות לדון 
איתך בעניין. עליה לעשות זאת ברגישות ולכבד את הפרטיות שלך. 

אנו מכבדים את החיים הפרטיים של העובדים, ועם זאת איננו יכולים 
לקבל התנהגות שעלולה ליצור סכנה בטיחותית לך ולעמיתים שלך. 

אין שום פשרות בנושא הבטיחות.

15.2 - הממונה שלי בייצור הורה לי לנטרל באופן חריג התקן 
בטיחות שמאט את פעילות קו הייצור. מה עליי לעשות?

לעולם אין לעקוף, לנתק או לנטרל התקן בטיחות או ציוד ניטור כלשהו 
בלי אישור מתאים מנציג בטיחות. אם הממונה שלך בייצור מתעקש, 

עליך לסרב וליידע את הנהלת האתר ואת מחלקת משאבי אנוש. 
בטיחות היא מחויבות מוחלטת שאין לפגוע בה בגלל לוחות זמנים של 

ייצור או מכל סיבה אחרת.

15.3 - כנציג מכירות לעתים קרובות אני נוהג בשעות החשיכה 
בערים גדולות ובאזורים כפריים. לעתים, איני מרגיש בטוח. 

העליתי את עניין הבטיחות בפני המנהל שלי, והוא לא פעל בעניין. 
האם עליי לפנות למישהו אחר בחברה?

כן, עליך לפנות אל מנהל משאבי האנוש שלך כדי לדון בפתרונות 
אפשריים במטרה למנוע מצב כזה.

 15.4 - יש לי עמית שנראה מאוד מתוח לאחרונה. ניסיתי 
 לדבר איתו והוא מסרב. אתמול הוא התעלף בעבודה. 

מה עליי לעשות?

חשוב ליידע מיד את מחלקת משאבי אנוש ואת המנהל של העמית 
שלך כדי שהם יוכלו לפעול במהירות. יש לקחת בחשבון את האיזון 

בין החיים המקצועיים לחיים הפרטיים. אין להרפות מהעניין עד 
שיהיה בידך מידע ודאי כי המקרה בטיפול.

15.5 - נודע לי שאחד מקבלני המשנה שלנו נוהג לשתות באתר 
שלנו. מבחינה טכנית הוא לא עובד של L’ORÉAL. האם זה עניין 

שלי?

מחובתך לדווח למנהל שלך על כל התנהגות שעלולה לסכן את 
הבטיחות של סביבת העבודה שלנו או לסכן מישהו.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לבריאות בטיחות 
וביטחון, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל 

הבטיחות והגהות, מנהל משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; 
הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה 

שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

לכולנו, העובדים ב-L’ORÉAL והעובדים עבור L’ORÉAL, יש זכות לסביבת עבודה בריאה, בטיחותית ובטוחה. הבטיחות בעבודה תלויה 
בכולנו.

 

בריאות
בטיחות וביטחון
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עלינו
+  לתמוך בקידום מחויבותה של L’ORÉAL למגוון תרבותי, בעיקר 

בנוגע למשאבי אנוש, שיווק, רכש ותרומה לקהילה

+   לוודא שהספקים, הלקוחות והשותפים העסקיים שלנו מודעים 
L'ORÉAL למדיניות המגוון התרבותי של

אסור לנו
 -  להפלות, להטריד או להפחיד על בסיס: 

 -  מגדר
 -  נכות

 -  מצב משפחתי
 -  נטייה מינית

 -  גיל
 -  דעות פוליטיות ופילוסופיות

 -  אמונה או מנהגים דתיים
 -  פעילות באיגוד מקצועי

 -  מוצא אתני, חברתי, תרבותי או לאומי
איסור זה על אפליה חל לא רק על קבלה לעבודה, אלא גם על כל 
ההחלטות הקשורות בהכשרה, בקידום, בהמשך העסקה ובתנאי 

עבודה באופן כללי, כמו גם על הקשרים שלנו עם ספקים, עם לקוחות, 
עם שותפים עסקיים ועם גורמי צד שלישי

אתי?
16.1 - למה בדיוק L’ORÉAL מתכוונת במונח "אפליה"? האם 

ההגדרה היא כמו ההגדרה של החוק במדינה שלי, או שהיא שונה?

הכלל הראשון הוא כי L’ORÉAL מכבדת את החוקים הארציים, ולכן 
כל עובד שמפר את החוקים נגד אפליה במדינה שלו, עלול להיענש. יש 

מדינות שבהן החוקים נגד אפליה אינם אוסרים התנהגויות מסוימות, 
שמבחינת החברה אינן מקובלות. לדוגמה, L’ORÉAL מתנגדת לא רק 

לאפליה ישירה, אלא גם לאפליה עקיפה. 
אפליה ישירה פירושה כל פעולה שננקטת בנוגע לתפקידים, להכשרה, 

לקידום, להמשך העסקה או לכל היבט אחר של חיי העבודה, שמשמעה 
שהנפגעים אינם זוכים לטיפול או להזדמנויות שוות. 

אפליה עקיפה פירושה כל פעולה שלכאורה היא ניטרלית, אבל גורמת 
למישהו בעל מגדר מסוים, גיל, נכות או מאפיין אחר להיות בעמדת 

נחיתות בהשוואה לאחרים.

16.2 - מחלקת משאבי אנוש הציעה שאשלב בצוות שלי אדם בעל צרכים 
מיוחדים. אומנם גיוון תרבותי חשוב ל-L’ORÉAL, אבל יש בי חשש 

שאדם זה יהיה בחופשות מחלות במידה שתפריע לשאר הצוות, ואילו 
אני איאלץ לתת לו יחס מיוחד, דבר שייצור קנאה אצל שאר חברי הצוות.

אלה דעות קדומות. הניסיון מוכיח כי הנוכחות של אנשים בעלי צרכים 
מיוחדים אינה משנה את יחסי העבודה בצורה מהותית. כמו כל אדם, גם 
מועמד בעל צרכים מיוחדים מתקבל לעבודה על סמך כישוריו האישיים. 

ההבדל היחיד הוא שהתאימות של המשרה נבדקת בצורה שיטתית. לעתים 
יש צורך בביצוע התאמות מסוימות, אך הדבר נדיר.

16.3 - חברה בצוות שלי חגגה יום הולדת 50 לא מזמן. רציתי לארגן לה 
מסיבה קטנה והיא סירבה. היא טוענת ש-L’ORÉAL אינה מציעה עתיד 
מקצועי לאזרחים מבוגרים, ולכן היא אינה מעוניינת למשוך תשומת לב 

לגילה. מה לומר לה?

כדאי להרגיע את עמיתתך ולהמליץ לה לקבוע פגישה עם מנהל משאבי 
אנוש שלה כדי לדון בתכנון הקריירה שלה. L’ORÉAL מחויבת להציע 

לכולם קריירה דינמית, ללא קשר לגיל, ומאפשרת לכולם לתרום להתפתחות 
הקריירה שלהם.

16.4 - אחד מעמיתיי החליט שלא לבחור בספק מסוים, אשר לדעתי 
עמד בכל הציפיות שלנו. לפי הערות ששמעתי מפיו ייתכן שהסיבה לכך 

הייתה הלאום והמוצא האתני של הספק. מה עליי לעשות?

כל אפליה על בסיס צבע עור, לאום או מוצא אתני אינה מקובלת על 
L’ORÉAL. היא שוללת את הכבוד שכל אחד מאיתנו זכאי לו. כדאי לשוחח 

על כך עם הממונה על המגוון האתני או התרבותי בארגון, או להעלות את 
הסוגיה בפני המנהל שלך או בפני מנהל הרכש.

16.5 - יש לי תחושה לא נוחה לשמע בדיחות בטעם רע על כמה 
מהעמיתים שלי שהם הומוסקסואלים. מה עליי לעשות? האם עליי לדבר 

עם מחלקת משאבי אנוש?

סלידה מהומוסקסואלים לחלוטין אינה מקובלת עלינו. לכל אחד מאיתנו 
יש זכות ליחס של כבוד מהאחרים. אנו מעוניינים בסביבת עבודה פתוחה 

וכוללנית. אם נתקלת בבעיה זו, ראוי לגרום לאלה שמספרים את הבדיחות 
להבין שההתנהגות שלהם אינה מקובלת. אם זה לא עוזר, אפשר לדבר עם 

המנהל שלך, עם מנהל משאבי אנוש, עם הממונה על המגוון התרבותי או 
עם ממונה האתיקה בארגון.

כמעסיק

 המגוון התרבותי של בעלי הכישרונות בכוח העבודה שלנו מחזק את היצירתיות שלנו, ועוזר לנו לפתח ולשווק מוצרים רלוונטיים. 
L’ORÉAL מעריכה את כל סוגי היופי.

L’ORÉAL היא מעסיק כוללני אשר מעניק הזדמנות שווה לכולם. אנו מקדמים את השילוב המקצועי של אנשים הסובלים מתת-ייצוג בכוח 
העבודה, במיוחד אנשים בעלי צרכים מיוחדים ו/או קבוצות אתניות או חברתיות.

 

מגוון תרבותי
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16.6 - יש לנו נוהג לסיים את שבוע העבודה בישיבת צוות ביום שישי 
בשעה מאוחרת יחסית על מנת לדון בבעיות שהתעוררו במשך השבוע. 

אני יודע שזה מהווה בעיה לשני חברים בצוות, שמסיבות דתיות 
מעדיפים לסיים מוקדם בימי שישי. האם זאת אפליה עקיפה?

זאת יכולה להיות אפליה עקיפה אם אין לך צורך לגיטימי לקיים את הישיבה 
ביום שישי בשעה מאוחרת, או אם יש דרכים אחרות שיתאימו לצרכים שלך. 

נראה שיש לך צורך לגיטימי בישיבה )לעקוב אחר ההתקדמות של הצוות 
ולאפשר להם לשאול שאלות( – אבל האם יש הכרח לקיים אותה במועד 
זה? האם לא ניתן להשיג את אותה תוצאה אם הישיבה תתקיים בשעה 

מוקדמת יותר או אולי מיד בתחילת השבוע הבא?

16.7 - שוב ושוב נשמעת האמירה שגיוון תרבותי חשוב לקבוצה. האם 
פירוש הדבר שעליי לקבל לעבודה או לקדם רק נשים או רק בני מיעוטים 

אתניים?

לא, זה לא מה שמצפים ממך. אנו ב-L’ORÉAL מקבלים מועמדים לעבודה 
על סמך הצטיינות, ולכן יש לבחור במועמד הטוב ביותר לתפקיד. חשוב 

לזכור שגיוון תרבותי אינו מוגבל רק לנשים ולמיעוטים אתניים, הוא כולל גם 
קבוצות אחרות שלעתים קרובות מופלות לרעה, כגון אנשים בעלי צרכים 

מיוחדים, אנשים מבוגרים וכיוצא באלה.

16.8 - כמה מעמיתיי ואני בעלי אותה אמונה דתית. האם מותר לי 
להזמין אותם לתפילה קבוצתית?

מותר לך להזמין לתפילה אנשים שמאמינים בדת שלך. עם זאת, אנו 
מבקשים מכולם לכבד את האמונות של האחר. משמעות הדבר, להימנע 

מלעשות נפשות לדת שלך או לנסות להמיר מישהו.

16.9 - אני עומדת לצאת לחופשת לידה וחוששת לגבי מה שיקרה 
כשאחזור ואיך ייראו הזדמנויות הקריירה שלי. עם מי עליי להתייעץ?

המדיניות של L’ORÉAL היא לתמוך בעובדות במהלך חופשת הלידה 
שלהן. בנוסף לחופשת לידה בתשלום, L’ORÉAL מבטיחה לשלב את 
העובדת בסיום חופשת הלידה שלה, בתפקיד הקודם שלה או בתפקיד 
מקביל מבחינת מיצוב ושכר. עלייך לדון בנושא עם הממונה על משאבי 

האנוש בטרם היציאה לחופשת הלידה.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה למגוון תרבותי, אל 

תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל משאבי האנוש, 
הממונה על המגוון התרבותי או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו 

לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה 
אותי: שיח פתוח"(.
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עלינו
+  לתמוך ולקדם את המחויבות של L’ORÉAL למקום עבודה ללא 

הטרדות והפחדות

+  להיות אדיבים: להתנהג אל חברינו לעבודה ואל השותפים העסקיים 
שלנו כפי שאנו רוצים שיתנהגו אלינו

אסור לנו
-  לפגוע או להטריד ביודעין או לגרום לאדם בכוונה תחילה לבצע טעות

אתי?
17.1 - למה בדיוק L’ORÉAL מתכוונת במונחים "הטרדה" 

ו"הפחדה"? לא ידוע לי על חוק בעניין הזה במדינה שלנו.

הכלל הראשון הוא ש-L’ORÉAL מכבדת את החוק המקומי, ולכן כל 
עובד שמפר את החוקים נגד הטרדה במדינה שלו, עלול להיענש. 

עשויות להיות מדינות שבהן לדעת L’ORÉAL החוקים נגד הטרדה 
אינם אוסרים התנהגויות מסוימות, שמבחינת החברה אינן מקובלות. 

בהתאם לנסיבות, התנהגויות מסוימות עשויות להיחשב כלא הולמות, 
כגון:

- פעולות שנועדו לפגוע או להרגיז
- גרימה לאדם בכוונה תחילה לבצע טעות

- השפלה או הפחדה
-  בידוד פיזי או חברתי )"התעלמות שקטה"(

הטרדה יכולה להתקיים גם בין עמיתים. ייתכן שבמדינתך אין חוק 
בנושא זה. עם זאת, סביר להניח שתגלה שהתנהגויות כאלה 

אסורות על-פי חוק, גם אם הם אינן מכונות הטרדה או הפחדה.

17.2 - המנהלת שלי מסוגלת להיות מאיימת מאוד. היא דוחפת 
אותנו חזק כדי שנפיק עבודה איכותית, אבל לפעמים היא ממש 
משפילה אנשים, וזה משפיע על המורל של כל הצוות. מה ניתן 

לעשות במקרה זה?

מצופה מהמנהלת שלך לאתגר ולהמריץ את הצוות שלה, כדי שיפיק 
את העבודה האיכותית שמצפים לה ב-L’ORÉAL. זה אומר שייתכן 

שהיא תמתח ביקורת או תעיר הערות על הביצועים של חברי הצוות. 
עם זאת, מצופה ממנהל להתייחס לחברי הצוות בכבוד, ולנהוג 

ברגישות הנדרשת. אם יש לך תחושה לא נעימה, ראוי לדבר עם 
המנהלת שלך. ניתן גם להתייעץ עם מנהל משאבי האנוש שלך. 

סביבת עבודה טובה יכולה להתקיים רק עם התמיכה והמעורבות של 
כולנו – מנהלים ועובדים כאחד.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה להטרדה ולהפחדה, 

אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל משאבי 
האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה 

)ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

כמעסיק

לכל אחד מאיתנו יש זכות ליחס של כבוד. ב-L’ORÉAL זהו עיקרון מהותי בדרך פעולתנו. כל התנהגות או פעולה שעשויה לפגוע בזכות זו, 
ובפרט כל צורה של הטרדה או הפחדה, אינה מקובלת. 

 

הטרדה
והפחדה
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עלינו
+  לתמוך ולקדם את המחויבות של L’ORÉAL למקום עבודה ללא 

הטרדות מיניות

+  להימנע מכל הטרדה מינית הן בתוך הארגון והן מחוץ לו, כגון גורמי 
צד שלישי שאנו מקיימים איתם קשרים עסקיים

אסור לנו
-   להמשיך בהתנהגות שנאמר לנו שאינה רצויה

אתי?
18.1 - למה בדיוק L’ORÉAL מתכוונת במונח "הטרדה מינית"? 
האם ההגדרה היא כמו ההגדרה של החוק במדינה שלי, או שהיא 

שונה?

הכלל הראשון הוא ש-L’ORÉAL מכבדת את החוקים המקומיים, ולכן 
כל עובד שמפר את החוקים נגד הטרדה מינית במדינה שלו, עלול 

להיענש. עלולות להיות מדינות שבהן לדעת L’ORÉAL החוקים נגד 
הטרדה מינית אינם אוסרים התנהגויות מסוימות, שמבחינת החברה 
אינן מקובלות. בהתאם לנסיבות, התנהגויות מסוימות, בשל חומרתן 

או תדירותן, עלולות להיחשב כלא הולמות, כגון:
-  מגע פיזי שאינו רצוי או אינו הולם, הודעות בדואר האלקטרוני, 
בדיחות, מבטים ותנועות אחרות, הערות, הזמנות או בקשות 

בעלות אופי מיני
-  הפצה או הצגה של מסמכים, כרזות, עצמים וכו' בעלי אופי מיני
-  התניית קידום בעבודה או כל הטבה אחרת הקשורה להעסקה 

בפעילות מינית או רומנטית
הטרדה מינית יכולה לפגוע הן בנשים והן בגברים. היא עלולה 

 להתרחש במקום עבודה של L’ORÉAL או בכל מקום אחר שבו 
אנו מנהלים את עסקינו.

18.2 - במהלך מסיבת צוות, אחת מהעמיתות שלי שמה לב כי 
המנהל שלנו מתנהג כלפיה בצורה שאינה נאותה, ומשתמש 

בשפת גוף ובהערות שאינן לרוחה. היא מפחדת לדבר כי היא 
אינה מעוניינת להיחשב למתחסדת או לסכן את הקריירה 

המקצועית שלה. מה ניתן לעשות בקשר לזה?

חשוב לעודד את עמיתתך לדבר עם המנהל ישירות, אם היא חשה 
בנוח לעשות זאת. אם לא, היא יכולה להעלות את הנושא בפני מנהל 

משאבי אנוש. אם עמיתתך לא תנקוט בפעולה, יש הכרח לדווח על 
כך למחלקת משאבי אנוש, גם אם לא ידועות לך כל העובדות או שלא 
הבחנת בהטרדה בעצמך. הכרחי להפסיק התנהגויות פוגעות בטרם 

יצאו הדברים משליטה.

18.3 - יש לי פגישה עם לקוח שתמיד נוגע בי ומעיר הערות 
לגבי הגוף שלי. הוא גם אומר שהוא יגדיל את הקניות שלו 

מ-L'OREAL, אם אצא איתו לארוחת ערב. מדובר בלקוח, לא 
 L’ORÉAL-ולכן אני לא בטוחה ש ,L’ORÉAL בעובד אחר של

תעשה משהו בנידון.

עלייך לדבר עם המנהל שלך או עם מנהל משאבי אנוש. המדיניות של 
L’ORÉAL היא להבטיח כי עובדיה לא יהיו חשופים להטרדה מינית, 

כולל מצד שותפים עסקיים.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה להטרדה מינית, אל 
תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל משאבי האנוש 
או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם 

הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

לכל אחד מאיתנו יש זכות ליחס של כבוד. ב-L’ORÉAL, זהו עיקרון מהותי בדרך פעולתנו. כל התנהגות או פעולה שעשויה לפגוע בזכות הזו, 
ובפרט כל צורה של הטרדה מינית, אינה מקובלת.

 

הטרדה
מינית



34

תוכן העניינים
עמוד 35

פעילויות פוליטיות ושתדלנות

עמוד 36
שמירה על הסביבה

עמוד 37
תרומה לקהילה

 מילוי המחויבויות שלנו
כאזרח תאגידי אחראי

 "אנו ממלאים את חלקנו ביצירת 
עולם של יופי וחן."



אופן פעולתנו

35

עלינו
+  להבהיר בעת עיסוק אישי בפעילות פוליטית כי איננו מייצגים את 

L'OREAL בשום אופן.

+  ליידע את המנהל שלנו במקרה שהפעילות הפוליטית שלנו עלולה 
למנוע מאיתנו למלא את חובותינו ב-L’ORÉAL או ליצור בלבול בין 

 דעותינו הפוליטיות האישיות לבין אלה של L’ORÉAL )הרחבה 
בפרק "ניגודי עניינים"(

+  לפעול בקפידה בהתאם לכללים של L’ORÉAL בנוגע למתנות 
ולהזמנות אירוח ובנוגע למניעת שוחד )הרחבה בפרק "שוחד 

ותשלומי סיוע"(

אסור לנו
-  להשתמש במשאבי החברה ובכספיה )כולל זמן עבודה, טלפונים, נייר, 

דואר אלקטרוני ונכסים אחרים של החברה( לצורך ביצוע הפעילות 
הפוליטית הפרטית שלנו או לתמיכה בה

- להשתמש במקום העבודה כבמה פוליטית

-  לגרום לאנשים להאמין ש-L’ORÉAL תומכת בפעילות הפוליטית 
הפרטית שלנו

-  להיכנס לדיונים עם נציגי רשויות ציבור או מפלגות פוליטיות בנוגע 
לתקנות מקומיות או בינלאומיות ללא הרשאה מפורשת של המנהל 

במדינה שלנו או של מנהל החטיבה שלנו, ובכפוף לרישום אצל רשם 
השתדלנים, אם קיים

אתי?
19.1 - אני עובד בהתנדבות עבור מועמד מקומי, שהמדיניות 

שלו מתאימה במידה רבה לערכים של L’ORÉAL. האם אני יכול 
להשתמש במכונת הצילום כדי לצלם כמה עלונים?

לא. אין להשתמש במשאבי החברה לצורך תמיכה בפעילות פוליטית.

19.2 - המנהל הישיר שלי שאל אותי אם אני רוצה לתרום לקמפיין 
של בתו לראשות העיר. האם זה הולם?

לא. גם אם המנהל שלך לא מפעיל לחץ, כל בקשה כזאת, בתום לב 
ככל שתהיה, אינה הולמת ויכולה להיחשב כבקשה שנעשתה בכפייה.

19.3 - בכוונתי להציע את עצמי למועמדות בבחירות בעיר שלי. 
בכרזות שלי בכוונתי להזכיר את העובדה שאני עובד עבור 

.L’ORÉAL

הדבר אינו הולם שכן זה עשוי להיראות כאילו L’ORÉAL תומכת 
במרומז במועמדות שלך.

19.4 - מהי שתדלנות? כששומעים על זה בתקשורת, לא תמיד יש 
לזה שם טוב.

שתדלנות היא פעילות הכרוכה בתרומה לתהליך קבלת ההחלטות 
הציבורי הקשור לתקנות שיש להן סבירות גבוהה להשפיע על 

הפעילויות שלנו, כך שמקבל ההחלטות מהציבור יכול להבין כיצד 
התקנות האלה עשויות להשפיע עלינו. אם אנו סבורים שתקנות כאלה 
עשויות לפגוע בנו, אנו מפרסמים זאת ומנסים לצמצם את ההשפעות. 

L’ORÉAL מוסרת בקביעות מידע לגבי העמדות שלה והרשויות 
והמוסדות הציבוריים שאיתם ודרכם היא משתתפת בדיון, תוך 

הקפדה יתרה על כל החוקים הישימים הרלוונטיים.

19.5 - האם על העובדים להביע את דעותיהם הפוליטיות ואת 
התחייבויותיהם במקום העבודה?

L’ORÉAL מכבדת את הזכות של עובדיה להשתתף כיחידים 
בתהליך הפוליטי, אך מקום העבודה אינו המקום המתאים לדיונים 

פוליטיים.

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לפעילויות פוליטיות 

או לשתדלנות, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, 
מנהל משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך 
סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי: שיח 

פתוח"(.

L’ORÉAL אינה תורמת למפלגות פוליטיות, לפוליטיקאים או למוסדות בעלי זיקה פוליטית. עם זאת, כמובילה בתעשיית הקוסמטיקה 
מאמינה L’ORÉAL כי מחובתה להיות פעילה ולקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות הציבורי במדינות שהיא פועלת בהן. 

L’ORÉAL מכבדת את הזכות של עובדיה להשתתף כיחידים בתהליך הפוליטי, כל עוד הם מקפידים על כך שבעת עיסוקם הפוליטי אין הם 
מייצגים את החברה.

 

פעילויות פוליטיות
ושתדלנות



36

אזרח תאגידי אחראי

עלינו
+  ליישם את המחויבות של L’ORÉAL לתהליכים ידידותיים לסביבה

+  להעדיף את השימוש בחומרי גלם מתחדשים ובאריזות ידידותיות 
לסביבה

+  לחשוב כיצד ההתנהגות שלנו בכל ההיבטים של עבודתנו משפיעה 
על הסביבה, כדי שנוכל להפחית את ההשפעה הזאת ככל האפשר, 

לדוגמה: על ידי ביטול נסיעות מיותרות, חיסכון במים ובאנרגיה 
והימנעות מיצירת פסולת. כשלא ניתן להימנע מיצירת פסולת, אנו 
חייבים להבטיח שהחומרים ממוחזרים או מסולקים באופן אחראי. 

אפילו מחוות קטנות, כמו הפרדת פסולת מזון באזורי האוכל בחברה, 
יכולות להשפיע

+  לנקוט בכל הפעולות הנחוצות כדי למנוע ולהפסיק הפרות של 
L’ORÉAL המדיניות הסביבתית של

+  לדווח מיד למנהל או למנהל הבטיחות והגהות של החברה על כל 
שפיכה או פליטה חריגה שלנו של פסולת לאוויר או למקורות מים

אסור לנו
-  להתעלם מכללי החברה בנושא שמירה על הסביבה

אתי?
20.1 - התקן בקרת הזיהום של ציוד ייצור קריטי מסוים פגום. 

נודע לי כעת שייקח שלושה ימים להשיג חלקים ולבצע את התיקון. 
האם אנו באמת יכולים להרשות לעצמנו לעצור את הייצור, כאשר 

יש לנו פיגור עצום בהזמנות שצריך לספק?

אין לנו ברירה. למחויבות שלנו להתנהלות סביבתית מיטבית יש 
עדיפות על פני רווחים בטווח הקצר ולוחות זמנים של ייצור. אין 

להפעיל את המכונה ללא אמצעי בקרת הפליטה הדרושים. מחובתך 
להודיע למנהלים הישירים שלך, על מנת שיסייעו במציאת פתרון.

20.2 - כל עוד אנו מצייתים לחוקים המקומיים, מדוע עלינו לנהוג 
על פי הסטנדרטים הסביבתיים של L’ORÉAL אם הם גורמים לנו 

נחיתות מבחינה תחרותית?

המחויבות של L’ORÉAL לסביבה היא מעבר לציות פשוט לחוק. אם 
לדעתך מונחות על כף המאזניים סוגיות של תחרות עסקית, ראוי לדון 

בהן עם המנהל שלך.

 למידע נוסף:
בנושא המדיניות של L’ORÉAL לגבי שמירה על הסביבה, נא לקרוא את 

"Targets 2020: Sharing Beauty with All"

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לשמירה על 

הסביבה, אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל 
הבטיחות והגהות, מנהל משאבי האנוש או ממונה האתיקה שלך; 

הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה )ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה 
שמטרידה אותי: שיח פתוח"(.

L’ORÉAL מכבדת את הסביבה, ומבקשת לצמצם את השפעתה עליה. דיבור בפתיחות על ההישגים ועל האתגרים שלנו בתחום זה היא 
אחת ממטרותינו.

לפעילויות רבות הקשורות בהבאת מוצרינו לשוק יש השפעה ישירה על הסביבה. על כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות לנסות להפחית את 
ההשפעה הזאת ככל האפשר. כל צעד קטן הוא בעל חשיבות.

 

שמירה על
הסביבה



אופן פעולתנו

37

עלינו
+  להבין שתרומה לקהילה היא התחייבות לטווח ארוך. עלינו לפעול 
בכל הפרויקטים, ללא קשר לגודלם, על פי תכנית ברורה לפיתוח 

השותפות לאורך זמן

אסור לנו
-  לערב את L’ORÉAL בפעולות שאינן משקפות את העקרונות האתיים 

ואת מדיניות התרומות של הקבוצה

-  לחייב עובדים או שותפים עסקיים לתרום מתנות או כספים לפרויקטים 
פילנתרופיים ש- L’ORÉAL תומכת בהם

אתי?
21.1 - בפעילות צדקה בקהילה המקומית שיש לי מעורבות 
בה, שאלו אם L’ORÉAL יכולה לספק מוצרים ללא תשלום 

למען המטרה שלהם. ידוע לי שיש כמות גדולה של שמפו וג'ל 
רחצה שעומדים להשמיד, כי המוצרים ארוזים באריזה הישנה. 

באפשרותי לדאוג לכך שיאספו את המוצרים מבלי שאיש ידע על 
כך. האם אוכל לתרום את המוצרים לטובת פעילות הצדקה?

L’ORÉAL מעוניינת לתמוך בפעילות הצדקה הזו, אם היא עולה 
בקנה אחד עם האסטרטגיה של החברה. לשם כך יש צורך לשתף את 

המנהל שלך. הוא יבדוק אם המטרה של פעילות הצדקה הספציפית 
הזאת עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של L’ORÉAL וישקול אם 

להציע אותה לאדם האחראי על פעילויות נדבנות במדינה שלך.

21.2 - בבית החולים שבו אני מתנדב מדי שבוע, מבקשים מכולם 
לעזור בגיוס מתנדבים חדשים, וביקשו ממני להביא למעורבות 
רבה יותר של L’ORÉAL. אני יודע שכמה מעמיתיי מעוניינים 

בכך. האם עליי לדבר איתם ישירות?

אם בית החולים הספציפי מהווה אפשרות שמתאימה לאסטרטגיה 
הפילנתרופית הכוללת של L’ORÉAL, עליך לדבר עם המנהל שלך 

כדי לבדוק אם יש מקום לשיתוף פעולה בין החברה לבין בית החולים. 
L’ORÉAL אינה מסתפקת בתרומה של כסף בלבד והיא מעוניינת 

לפתח שיתופי פעולה המשלבים גם תרומה של מוצרים, וגם תרומה 
אישית של העובדים, ובמיוחד תרומה מן המומחיות שלנו בעזרה 
לזולת. באפשרותך לייצג את התאגיד בפרויקט הזה ולפתח יחד 

תוכנית משמעותית וארוכת טווח.

 למידע נוסף: 
 בנושא התרומה של L’ORÉAL לקהילה, נא לקרוא את 

"Targets 2020: Sharing Beauty with All"

שיח פתוח
אל מי לפנות: אם אתה נתקל בבעיה הקשורה לתרומה לקהילה, 

אל תשמור אותה לעצמך. דבר עם המנהל שלך, מנהל משאבי 
האנוש או ממונה האתיקה שלך; הם יוכלו לספק לך סיוע ותמיכה 

)ראה גם הפרק בנושא "יש בעיה שמטרידה אותי שיח פתוח"(.

L’ORÉAL לוקחת על עצמה אחריות להיות שותפה בקהילה, לקיים יחסי שכנות טובים, ולגלות אכפתיות כלפי קהילת העסקים שהיא פועלת 
בה. אנו מעודדים את עובדינו למלא תפקיד פעיל בקהילה

 

תרומה
לקהילה
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כיצד להוות דוגמה
מעבר להתנהלות היומיומית שלך, שחייבת להיות למופת, באפשרותך 

לבצע כמה מחוות פשוטות שיעצימו את החשיבות שאנו רוחשים 
:L'OREAL-לאתיקה ב

- להציג את הרוח של L’ORÉAL לראווה במשרד שלך
- להחזיק תמיד עותק זמין של קוד האתיקה

-  לעולם לא להאשים את הצוות שלך או אפילו לרמוז שהם מזלזלים 
בקוד האתיקה

-  להקדיש זמן להסברת קוד האתיקה לעובדים חדשים
-  למצוא זמן במהלך השנה )ולא רק ביום האתיקה( לדון בנושאים אתיים

-  לדון בקביעות בדילמות האתיות שעלולות לעלות בסביבת העבודה
-  במהלך ביצוע הערכות שנתיות של הצוות שלך להסביר ולהדגים 

התנהגויות אתיות ולהעריך מיומנויות וכישורים אתיים, כגון: לנהוג 
ברגישות כלפי אנשים, להשיג תוצאות תוך שמירה על יושרה וכיוצא 

באלה.
-  לזהות הזדמנויות שבהן העובדים מתנהלים בדרך אתית ואמיצה 

במיוחד, ולפרגן להם 

ייתכן שחברי הצוות שלך יהססו לגשת אליך כדי לדבר על הבעיות או 
השאלות האתיות שלהם. יהיה נכון לומר להם כל העת שדלתך פתוחה 

תמיד עבורם ואוזנך כרויה לבעיותיהם, ולהזכיר להם שעובד שישתף 
בבעיותיו בתום לב, לא יסבול מנקמה.

כיצד לכלול אתיקה בתהליך קבלת ההחלטות שלך
בעת קבלת החלטה מומלץ לעיין שוב בסעיף "כיצד להשתמש בקוד זה". 
חשוב לזכור שעצם העובדה שזכותך לעשות דבר-מה אינו אומר שהדבר 

יהיה מתאים לעקרונות האתיים של הקבוצה.

אם קיבלת החלטה מסיבות אתיות ובכפוף לכללי הסודיות שלנו, כדאי 
לחלוק אותה עם חברי הצוות שלך, הם יצאו נשכרים מהידע שלך ויוכלו 

לפעול כמוך.

כיצד לענות על השאלות של הצוות שלך
חשוב לוודא שקווי המדיניות השונים של הקבוצה בנושא אתיקה נמצאים 

במודעות שלך. באחריותך להבטיח שהצוות שלך יכיר אותם. בנוסף, 
חשוב להקדיש זמן כדי להקשיב לעובדים שלך, על פי רוב מאוד לא 

פשוט להם להעלות שאלות כאלה.

אם נתקלת בקושי להשיב על שאלות של העובדים בצוות שלך, מומלץ 
להפנותם אל האדם שיוכל לספק להם את התשובה המיטבית.

מה חשוב לי יותר כמנהל: לעמוד בהתחייבויות שלי לגבי יעדים 
כספיים או עסקיים, או בהתחייבויות המפורטות בקוד האתיקה?

יש הלימה מושלמת – וקשר ישיר בין שני הדברים. לעשות את 
הדברים הנכונים מהסיבות הנכונות זה תמיד הדבר הטוב ביותר. 

 התנהלויות עסקיות לא אתיות ולא חוקיות לעולם לא ישרתו את 
טובת החברה.

 האם העקרונות האתיים חלים על המנהלים בכל רמות הניהול, 
עד לבכירים ביותר?

העקרונות האתיים חלים על כל העובדים. ככל שתחומי האחריות 
של העובד רבים יותר, יש ציפייה גבוהה יותר שישמש דוגמה ומופת 

בהתנהלותו. מוסר כפול אינו מקובל על L’ORÉAL ונוגד את כללי 
האתיקה שלה.

על המנהל מוטלת אחריות נוספת:
- להוות דוגמה ולקדם התנהגות אתית

- לקבל החלטות ומתמודד עם בעיות מורכבות וקשות יותר
- להעניק לעובדים בצוות שלך עצה וסיוע

 

תפקיד
המנהל
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