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 מדיניות אחריות חברתית

הישראלי  במשקחברתית המוביל בתחום האחריות גורם בע"מ, כ( אבטחה ושמירה 1997סביון ) מוקד אמוןחברת 

 העקרונות הבאים:תפעל על 

 תומכת במדיניות ומספקת הכשרה והדרכה  וכן ניהול הקובעת אחריותמערכת יישום החברה תפעל ל

 . ולזכויותיהם במקום העבודה להגברת מודעות העובדים לאחריות חברתית

 שוטף ומכבדחברתיים באמצעות דיאלוג פתוחהסביבתיים והכלכליים, התנאים הלשיפור תרום החברה ת , 

לשם  ולרבות השקעת מאמצים ומשאבים מתאימיםפעילה ותוך בניית מערך של שותפות  ןהעניימחזיקי עם 

  כך.

  קבלני הן עובדים ותגן על נושא זה תוך הקפדה שהן הולפיכך, אדם הזכויות ותכבד את נושא תמוך החברה ת

 עבודתם.מסגרת אדם בהשל זכויות יידרשו לעמוד בנורמות מטעמה משנה ה

 עסיק ילדים או שימוש בעבודת ילדיםלה, שלא יקטינים מוגנים כראוי וכעיקרון יסוד כי החברה תבטיח 

  .תוך העסקת העובדים מרצונם החופשי כל סוג של עבודת כפייהוכן לא תתמוך ב שנים 16מתחת לגיל 

 נקוט בצעדים מתאימים כדי ותפק סביבת עבודה בטוחה ובריאה בכל האתרים והמתקנים החברה תדאג לס

  .העובדיםלמנוע תאונות ופגיעה בבריאות 

 מתן ולרבות  לפי בחירתם להתאגד באופן מקצועי וקולקטיבי כל העובדיםד את זכותם של כבהחברה ת

 . בכל עת שיימצאו לנכון לבצע כךללא מורא  האפשרות לעובדים להתלונן

  תעסוקתית מסגרת תמוך באפליה בתאו עסוק תשוויון הזדמנויות לכל העובדים ולא  תוודא כי יינתןהחברה

 וחברתית על בסיס דת, גזע ומין מכל סוג שהוא.

 מינית.או ו/נפשית, אלימות מילולית טרל את השימוש בכפייה פיזית, נהחברה ת 

  וכן הקפדה על שעות מנוחה. שעות עבודהשל  בהיבטבדרישות החוק תקפיד על עמידה החברה 

 דרישות הענף.בהתאם לוחוקי מדינת ישראל ליוכפף בטיח שהשכר אשר ישולם לעובדים, החברה ת 

 קבועעל בסיס וברור נהיר ובאופן יפורטו ויונגשו לידיעת העובדים הטבות השכר והשהרכב  החברה תבטיח 

  וכן תוודא כי עלויות המעסיק ישולמו לעובדים על פי דרישות החוק.

 העומדים נהלים מתאימים על מנת להעריך ולבחור ספקים וקבלני משנה  יישם בפועל,תערוך והחברה ת

 .בדרישות של המדיניות החברתיתבעקרונות ו

 במאמצים של הרשויות תמוך תועל הסטנדרטים הגבוהים ביותר באתיקה עסקית וביושר  שמורהחברה ת

 .ולרבות לעסק הנדון לאכוף סטנדרטים אתיים גבוהים לכל העסקים

 שיפור מתמיד במסגרת כל עסקיה וכן בהתנהלות התעסוקתית אל מול עובדיה.  החברה תחתור ל   

במסגרת להבין וליישם הלכה למעשה את המדיניות הנדונה בחברה להכיר,  תמצופה מכל עובד ועובדלפיכך, 

 .כנדרש בשקיפות ובמקצועיותעבודתו הן במשרד והן באתרים השונים שבהם פעילה החברה תוך שיתוף פעולה 

 ,בכבוד רב    

 חטיבת האבטחהמנכ"ל  – רמי מגנזי


