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  מדיניות למניעת שחיתות  

לשמירה על רמה גבוהה וגאים לא רק במה שאנו בונים, אלא גם בדרך שבה אנו בונים. אנו מנהלים עסקים   אחראים  אנו רואים בעצמנו  
ברחבי העולם תוך שימוש בפרקטיקות עסקיות אתיות בלבד. כמו כן, אנו יוצרים ושומרים רשומות עסקיות מדויקות, תמיד. איננו סובלים  

חד, שלמונים ותשלומים בלתי הולמים אחרים, באופן ישיר או דרך צדדים שלישיים  כל צורה של שחיתות, לרבות הצעה או קבלה של שו
הפועלים מטעמנו. אנו מחויבים לפעול בתאימות למשמעותם ולרוחם של חוקים למניעת שחיתות, לרבות החוק האמריקאי האוסר מתן  

 יתות"), בכל מקום שבו אנו מנהלים עסקים. והחוק הבריטי למניעת שוחד (יחד, "חוקים למניעת שח) FCPAשוחד לגורמים זרים (

 

   

    

למנוע הצעה, תשלום, שידול או קבלה של שוחד או שלמונים ברחבי העולם, ולעודד את מחויבותה   מטרה 
 לשמירה על תאימות לחוקים הגלובליים למניעת שחיתות.   Metaשל  

 

    

 הגדרת  
 מונחים

הקוד") וכולל את חברי מועצת המנהלים  (" Metaשל   קוד ההתנהגות נמצא ב Metaצוות  המונח 
 מנהליה ועובדיה, כמו גם עובדים זמניים בה (כולל ספקים, קבלנים ויועצים). , Metaשל  

הוא כל מנהל, עובד או אדם שפועל עבור או מטעם ממשלה או כל מחלקה  פקיד ממשלתי
וסוכנות ממשלתיות או ישות הנמצאת בבעלותה של מדינה או בשליטתה, ולחלופין ארגון בינלאומי  
ציבורי (למשל, האו"ם); מפלגות פוליטיות ונציגיהן; כל מועמד למשרה פוליטית; או חבר במשפחת  

,  זהותו של "פקיד ממשל"  בענייןת עזרה בזיהוי פקידי ממשל, עיין בהנחיות שלנו מלוכה. לקבל
 התייעץ עם מחלקת התאימות. ובמקרה של ספק, 

מתפרש באופן נרחב ככל דבר שנמען עשוי להחשיב כבעל ערך עבורו. הדבר   כל דבר בעל ערך
כולל מתנות והטבות מוחשיות ובלתי מוחשיות, הניתנות במזומן או לא במזומן. דברים כמו  

הנחות, החזרים, מתנות, בידור, ארוחות, נסיעות, דמי השתתפות בכנסים או קרדיטים בפרסום  
דבר בעל ערך". לקבלת דוגמאות נוספות ל"כל דבר בעל    יכולים להיחשב בתור "כל Meta-ב

ה של ספק, התייעץ עם מחלקת  , ובמקרכל דבר בעל ערך  ערך", עיין בהנחיות שלנו לגבי
 התאימות. 

ולחלופין כל עסק או ארגון שאינם בבעלות  ,  Metaהוא כל אדם שאינו מועסק על ידי  צד שלישי 
Meta צד שלישי ומה תפקידי" "מהו או בשליטתה. לקבלת דוגמאות ל"צדדים שלישיים", עיין ב,  

 ובמקרה של ספק, התייעץ עם מחלקת התאימות. 

 

    

לציית למדיניות זו   Metaוהצדדים השלישיים הפועלים מטעמה של   Metaאנו מצפים מכל עובדי   היקף וישימות  
 . Metaבכל פעילויותיהם הקשורות לעבודתם עם  מדיניות זו  ולעקרונות העומדים בבסיס 
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   דרישות  

 01 
 מניעת שוחד  
 או שלמונים 

שוחד הוא הצעה, הבטחה, נתינה או אישור בלתי הולמים למתן כל דבר בעל ערך לאדם כלשהו  
במטרה להשיג עסקים או לשמרם, להבטיח יתרון בלתי הולם או להשפיע על אותו אדם לפעול  

מתירים שוחד, נקודה. איסור זה בנוגע לשוחד תקף  איננו משחדים או ,  Meta-באופן בלתי הולם. ב 
לכל המקרים, לרבות שוחד במגזר הציבורי ושוחד מסחרי. אנו תמיד נבחר להפסיד עסקים מאשר  

בין שהם , Metaלהבטיחם באמצעות שוחד, שלמונים או תשלום בלתי הולם. אנשי הצוות של 
שוחד, שלמונים או תשלום בלתי הולם   פועלים באופן ישיר או דרך צד שלישי, אינם רשאים להציע 

 ואף לא לשלם דברים אלה, לקבלם, לשדל בעניינם או לשפות בגינם. 

 
 

 02 
התנהלות אתית מול ישויות  

  ממשלתיות ופקידים ממשלתיים

אנו מתנהלים מול ממשלות וישויות פוליטיות באופן קונסטרוקטיבי, אתי ואחראי על מנת לקדם את  
בעשותנו כן, כל עוד מדיניות זו לא מתירה זאת במפורש, יש צורך בקבלת  . Metaייעודה של 

לפני מתן כל דבר בעל ערך לפקיד ממשלתי. הנסיבות שבהן   קדם ממחלקת התאימותאישור מו
 : ותהבעיות הללו עשויות להתעורר כולל 

 

 

 

תרומות של תאגידים למפלגות פוליטיות, ועדות פוליטיות ומועמדים למשרות ציבוריות   –תרומות פוליטיות
ניתנות במדינות רבות תחת רגולציה ועלולות לעורר חשש לשחיתות או ליצור מראית עין של התנהגות בלתי  

כאשר תרומה פוליטית או תרומה    אישור מוקדם מטעם מחלקת התאימותהולמת. מסיבות אלה, נדרש 
תרומות הניתנות  .  Meta-או מטעמה ולחלופין, כאשר התרומה קשורה ל Metaלקמפיין ניתנת בשמה של  

),  Meta  )MPACמפלגתית של -יטית הלאלוועדת הפעולה הפול   Meta-מרצון על ידי עובדים רלוונטיים ב 
של   מדיניות הפעילויות הפוליטיות והשדלנות לקבלת מידע נוסף, אנא עיין ב. MPACמותרות בכפוף לתקנות 

Meta . 

 

 

 

לכנסים ואירועים דומים עשוי להיות הולם, עלינו    Metaהגם שמתן חסויות על ידי  –לאירועיםמתן חסויות 
  אישור לדאוג לכך שהתמיכה שלנו לא תוביל למצב שבו הטבות בלתי הולמות יזרמו לפקיד ממשלתי כלשהו. 

נדרש בכל הנוגע לחסויות הניתנות לבקשת פקיד ממשלתי, לאירועים הקשורים   וקדם ממחלקת התאימות מ
קשר הדוק לפקיד ממשלתי או למתן חסויות שבגינו פקידים ממשלתיים יקבלו פריטים בעלי ערך מעבר  

הדוגמאות ל"אירועים הקשורים קשר הדוק לפקיד  .  Metaשל  מדיניות המתנות והבידור העסקייםלמוגדר ב
מעניקים כבוד  ן משלתי" כוללות אירועים שמיטיבים עם ישויות ממשלתיות או פקידים ממשלתיים, ולחלופי מ

 לגורמים אלה. 

 

 

 

מעסיקה עובדים בהתבסס על הכישורים, הידע, המיומנויות והיכולות הנדרשים  Meta  –החלטות גיוס
ולעולם אל תעסיק אדם שהוצע לך על ידי  , Metaלתפקיד מסוים. השתמש תמיד בתהליך הגיוס הרגיל של 

פקיד ממשלתי או קשור אליו במטרה להשיג עסקים או לשמרם, להבטיח יתרון בלתי הולם או להשפיע על  
אותו פקיד לפעול באופן בלתי הולם. לקבלת מידע נוסף על גיוס והעסקה של פקידים ממשלתיים, אנא עיין  

 . Metaשל   מדיניות הפעילויות הפוליטיות והשדלנות ב

 

 

 

שימון) הינם לרוב תשלומים בעלי ערך נמוך הניתנים כדי  " (greaseתשלומי "זירוז" או " -תשלומי זירוז
זירוז הנפקת ויזה   כגוןלהבטיח או לזרז פעולה שגרתית שאינה נתונה לשיקול דעתו של פקיד ממשלתי,  

תשלומים, גם אם הדבר מותר על פי החוק    לבצע או לזרז את ביצועם של אינם רשאים Metaתקפה. עובדי  
 המקומי. 

 

 03 
  Metaפעל לפי הכללים של  

 בנוגע למתנות ואירוח עסקיים

אנו משקיעים במערכות היחסים העסקיות שלנו באופן אחראי, אך לעולם איננו מציעים או מקבלים  
כל דבר בעל ערך כדי להשפיע על אנשים באופן בלתי הולם או בנסיבות שעלולות לגרום ולו  

כוללת   Metaשל   מדיניות המתנות והבידור העסקיים למראית עין של התנהגות בלתי הולמת. 
מגבלות דולריות ודרישות לקבלת אישור מוקדם בכל הנוגע להענקת מתנות, ארוחות, נסיעות  

ובידור, וכן קבלתם. כללים אלה משתנים בהתאם למדינה, לפעילות ולשאלה אם הצד המקבל הינו  
ת  לפנות לדרישות אלה ולפעול על פיהן טרם הענקת וקבל  Metaפקיד ממשלתי. מצופה מעובדי  

 מתנות, ארוחות, בידור או נסיעות לצד שלישי או ממנו. 
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  המשך דרישות |  

 04 
 פעל בהתאם למדיניות  

 Metaהמענקים והתרומות של  

אנו עשויים לבחור לתת  ,  Metaבמסגרת מאמצינו להגשמת הייעוד, הערכים והעקרונות של  
מענקים או תרומות לארגונים שעיסוקם פילנתרופיה, קהילה, חינוך, הסברה, תעשייה או מחקר.  

כל המענקים והתרומות הללו חייבים להתבסס על מטרות עסקיות או פילנתרופיות לגיטימיות, ולא  
מחילופי טובות עם פקיד ממשלתי. כמו כן, יש לנהל את המענקים והתרומות תוך   להינתן כחלק 

  במדיניות המענקים והתרומות שמירה על תאימות להגבלות ולדרישות האישור המוקדם המופיעות 
 . Metaשל  

 
 

 05 
 באופן אחראי   עבוד 

 עם צדדים שלישיים  
 אתיים ומוסמכים 

Meta   עובדת עם צדדים שלישיים מוסמכים הפועלים מתוך אתיקה ויושרה ומקפידים על תאימות
  מדיניות ניהול הסיכונים בעניין צדדים שלישיים לחוקים מקומיים. עליך לפעול תמיד בהתאם לשלבי 

בכל התקשרות עם צד   Metaכדי להבטיח את ביצועם של הליכי ניהול הסיכונים של   Metaשל  
סיכונים,  שלישי, לרבות קליטה באמצעות כלי הערכה של צד שלישי, בדיקת נאותות מבוססת  

והתקשרות חוזית. במקרה של צדדים שלישיים בסיכון גבוה יותר, כפי שנקבע על ידי מחלקת  
עשויה לדרוש רמה גבוהה יותר של נאותות, הוראות חוזיות, העשרה ופיקוח.   Metaהתאימות,  

המקיימים אינטראקציה עם צדדים שלישיים בסיכון גבוה עשויים להידרש לסייע   Metaעובדי 
  . לעולם אל תבקש הנחיות לשימור צדדים שלישיים סיכוני שחיתות ובהקלתם, כמפורט ב בזיהוי 

 מצד שלישי לעשות דבר מה שאיננו יכולים לעשות בעצמנו בכפוף למדיניות זו למניעת שחיתות. 
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 זיהוי "דגלים אדומים"  
 וטיפול בהם 

אם פרט כלשהו  . Metaהתעלמות מסימנים לשוחד עלולה להטיל אחריות משפטית עליך ועל 
בעסקה, בהסדר עסקי או בבקשה מפקיד ממשלתי "נראה רע" או "מריח לא טוב", מצופה ממך  

הנחיה שתסופק  להפנות את העניין למחלקת התאימות לצורך בדיקה והכוונה, ולפעול על פי כל 
 . דוגמאות ל"דגלים אדומים"לקבלת הנחיות נוספות, עיין בלך.  

 
 

 07 
 יצירה ושימור של  
רשומות עסקיות מדויקות ובקרות  
 פנימיות יעילות 

משקפים תמיד את העסקה או האירוע הבסיסיים. חוזים חייבים   Metaהספרים והרשומות של  
לשקף במדויק את כלכלת ההסכם, לדוגמה, על ידי הכללת הסכומים לתשלום, העבודה שיש לבצע  

חייבים להיות מתוארים במדויק   Metaוש במשאבי  ומוטב התשלומים. בנוסף, כל הוצאה ושימ
במסמכים תומכים ומוזנים במדויק בספרים וברשומות שלנו. לעולם אל תגרום לכך שהוצאות  

עסקיות יטופלו "מתחת לשולחן" או יאופיינו באופן שגוי, ולעולם אל תאשר צעדים שכאלה. לעולם  
וברשומותיה. הקפד   Metaבספרים של  אל תזין רשומה כוזבת, מטעה, לא שלמה או לא מדויקת 

אישורם וחתימה עליהם, ולעולם אל  בנוגע לבדיקת חוזים,   Metaמדיניות החוזים של  לפעול על פי 
האישורים הנדרשים. וזכור, כולם   תיכנס ל"הסכמים צדדיים" המשנים את ההוראות החוזיות ללא

לשמור על מערכת בקרות פנימיות שתהיה מספיק חזקה כדי למנוע    Meta-אחראים לעזור ל 
 שחיתות ולהבטיח דיוק בספרים וברשומות. 

 
 

 08 
ביצוע בדיקת נאותות מבוססת  
 סיכון בקשר  
 לרכישות  

 מיזמים משותפים ו
 
 
  

Meta או   י לא תשתתף במיזמים משותפים או בהסדרים עסקיים דומים, ולא תשקיע בחברה כלשה
תרכוש אותה מבלי לבצע תחילה בדיקת נאותות הולמת, לנהל משא ומתן על הגנות חוזיות  

תבצע אינטגרציה שלאחר רכישה   Metaמתאימות, ולהבטיח פיקוח הולם. במקרה של רכישות,  
ותערוך הכשרה מבוססת סיכונים על מנת להבטיח שהישויות הנרכשות ואנשי הצוות שלהן מכירים  

 עלים לפיה. מדיניות זו ופו 
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 הפרת 
 המדיניות 

 

 

עלולה להוביל לנקיטת צעדים משמעתיים נגד עובדי    חוקהפרה של מדיניות זו או של –אכיפה
Meta  ,  עד וכולל פיטורין, או להסרת עובדים זמניים מחשבוןMeta ,  בכפוף לחוק החל. כל המפר

 לעונשים אזרחיים ופליליים.   Metaלחשוף את עצמו ואת    יכול גםמדיניות זו 

בהתאם לחוקים הגלובליים למניעת   –הבטיחותחריגים לאיומים חמורים ומיידיים על החיים או על  
שחיתות, מדיניות זו אינה אוסרת על תשלום כדרך להימנעות מאיום חמור ומיידי על החיים או על  

הבטיחות הפיזית. במידת האפשר, עליך להתייעץ עם מחלקת התאימות לפני ביצוע כל תשלום  
מחלקת התאימות בהקדם האפשרי.   מסוג זה. ככל שהדבר לא מתאפשר, עליך לדווח על התקרית ל

פקת הנחיות נוספות ומנגנוני דיווח לחריגים  מס Metaשל   מדיניות אבטחת הנסיעות הגלובליות
 במקרי חירום. 

 

    

בכל הקשור להפרה ידועה או חשד להפרה של מדיניות זו, עליך לדווח ישירות למחלקות התאימות   דיווח על חששות או הפרות 
 .  Metaמדיניות ההלשנות והתלונות של  וביקורת הפנים או באמצעות  

 ניתן לדווח אנונימית באמצעות: 

 SpeakUp-ביקור ב ●

 1-877-564-9619+יצירת קשר במספר   ●

נמצא בכתובת  ההקשת קוד הגישה הישיר  ●
https://www.business.att.com/collateral/access.html  , 

 בהתאם להוראות המפעיל.   1-877-564-9619+ולאחר מכן יצירת קשר במספר  

עליך להיות ער לאחריות המוטלת עליך תחת הקוד בקשר לדיווח  ,  Meta- אם אתה עובד כמנהל ב
דועות או למראית עין לשותף העסקי במחלקת קשרי  י על חששות הנוגעים לתאימות והפרות 

העובדים, לשותף העסקי במחלקת משאבי האנוש או למחלקה המשפטית. דווח על חששות  
 . cwquestions@meta.comתובת הנוגעים לעובדים זמניים בכ

אנו מעודדים    כמו כן,. legalapproval@meta.comהפנה שאלות בעניין יישום המדיניות לכתובת 
אותך לדון בשאלות ובחששות בנוגע לנהלים העסקיים או המדיניות שלנו עם ההנהלה שלך. לקבלת  

  שאלות על הנחיות נוספות בעניין אופן בקשת האישורים הנדרשים במסגרת מדיניות זו, אנא בקר ב 
 . המדיניות והאישורים 

 

    

 שינויים   
 במדיניות 

הוועדה לביקורת ופיקוח על סיכונים תבחן מדיניות זו על בסיס קבוע, תעריך את יעילותה ותעדכן או  
תתקן את המדיניות לפי הצורך. שינויים אדמיניסטרטיביים במדיניות עשויים להיות מאושרים על ידי  

 או ממונה מטעמו.   Metaהיועץ המשפטי הראשי של  

 

 


