'תומר' היא חברה ממשלתית הרואה את ההתנהלות הערכית
כחלק בלתי נפרד מזהותה ופועלת בכדי לבטא זאת הלכה למעשה
כלפי שותפיה ,הקהילה והסביבה.
הקוד האתי הינו תעודת הזהות הערכית של החברה ומהווה מצפן
התנהגותי לעובדיה ומנהליה.

הקוד האתי בתומר

עקרונות הקוד האתי

ניהול פעילות החברה בהגינות,
שקיפות ,טוהר מידות ,תוך כבוד
הדדי לצד השאת רווחי החברה
בהתנהלות עסקית נאותה

החזון הייעוד והערכים שלנו
להוות חברה מובילה ,חדשנית ורווחית בעלת איתנות פיננסית ומוניטין מקצועי בארץ
ובעולם תוך שמירה על מוקדי הידע והתשתיות הלאומיות .חברת תומר מהווה בית היוצר
הלאומי למערכות הנעה רקטית ,תשמר את מוקדי הידע ויכולות הליבה הנוספות כדי
לתרום לביטחון ולכלכלת מדינת ישראל.
ערכי החברה :פיתוח הון אנושי ,בטיחות ,מקצוענות ,מצוינות ,הובלה ,יוזמה שותפות.
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הסוד טמון באנשים

השמיים הם לא הגבול

יצירת שותפים לדרך

 שימור ופיתוח ההון האנושי
 עיצוב תרבות ארגונית המעודדת מחויבות,
אחריות ,הגינות הידברות ושמירה על זכויות
עובדים ,תוך קיום שיח מכבד ,הגון ואדיב.
 שוויון הזדמנויות תוך גיוון מקסימאלי.
 הגנה על פרטיות העובד וצנעת הפרט.
 שמירה על האינטרסים של תומר -על נכסי
החברה ושמה הטוב.
 שמירה על ביטחון ,ואבטחת מידע עסקי.
השימוש במידע יעשה לטובת מטרות
החברה בלבד.
 הקפדה יתרה על כל הכללים בנושא
הבטיחות ,איכות הסביבה והגהות בעבודה,
על מנת שסביבת העבודה תהיה בטוחה,
בטיחותית ונטולת סכנות ,ככל הניתן.

 התנהגות עסקית המבוססת על יחס
הוגן ,כבוד ויושר לטובת שביעות
רצון הלקוחות ועמידה בצפיותיהם.
 אבטחת איכות מוצרים ושירותים
ברמה הגבוהה ביותר בעבור
הלקוחות.
 שמירה על מוניטין החברה
באמצעות ייצור מערכות אמינות,
עמידה בלוחות זמנים ,תמורה הוגנת
ובדרישות הדין.
 זיהוי כיוונים להתפתחות וצמיחה,
קידום יצירתיות וחדשנות.

מידע חיוני:






הקוד האתי מופיע במלואו בפורטל החברה ובתיקיות הנהלים.
יש לדווח על כל מקרה של חשש להתנהגות המנוגדת לקוד האתי ולנהלי החברה.
בכל מקרה של שאלה ,ספק או תלונה באשר להתנהגות אתית יש לפנות לנציב התלונות של החברה – מר ניר גמפילביץ ,רו"ח.
כל עובד /מנהל אשר הגיש תלונה נגד החברה ,מוגן בהתאם לחוק הגנה על עובדים התשנ"ז .1997
כללי ההתנהגות בעבודה מפורטים במלואם בנהלי החברה ובתקנון המשמעת הקיבוצי.

 ביסוס יחסים מעמיקים וארוכי טווח
עם ספקים ולקוחות החברה.

 שמירה על קשרי גומלין הוגנים,
עסקיים ואיכותיים.
 התנהלות רכש מאורגנת ושיטתית,
תוך עמידה בדרישות חוזיות.
 בקרה על איכות עבודת הספקים על
פי מדדים מוגדרים.

