
 

 
 לספקים   KLAכללי ההתנהגות העסקית של תאגיד  

 
 מבוא 

 
מצפה    KLAמגדירים את הסטנדרטים המינימליים שבהם 2לספקים  ”) KLAלהלן “( KLAכללי ההתנהגות עסקית של תאגיד 1

ברמת היושרה הגבוהה  מחויבת לנהל עסקים  KLAאו בשמה.  KLAמכל הספקים שלה לעמוד בעת ההתנהלות העסקית מול 
עמידה בהוראות  - ביותר ובהתאם לתקנות והדרישות המשפטיות הרלוונטיות ואנו מצפים מהספקים לאותה ההתנהלות. אי

לספק המפר את כללי ההתנהגות   KLAהמפורטות בכללי ההתנהגות העיסקית עלולה להביא להפסקת ההתקשרות העסקית בין 
 העסקית. 

 
במסגרת הפעילות הפנימית שלנו  ") ESGמחויבת לקדם את תוכנית איכות הסביבה, החברתי והממשל (להלן " KLAיתרה מכך, 

אנו מצייתים לקוד  ), RBAועם הספקים שלנו. במסגרת ממחויבות זו, ובמסגרת החברות שלנו בברית העסקים האחראיים (
מצפה שגם הספקים יעמדו בדרישות קוד ההתנהגות   KLARBA Code of Conduct .- אותו ניתן למצוא ב RBAההתנהגות של 

 ויעבירו אותן לספקים שלהם.  RBAשל 
  
 

 עמידה בדרישות משפטיות  .1
 

KLA  ,לרבות אך לא רק, החוקים והתקנות הנוגעים  מצפה מהספקים לעמוד בדרישות החוק המקומיות והבינלאומיות
 לכללים המפורטים ב'כללי ההתנהגות העסקית'. 

 
 אתיקה והתנהגות עסקית  .2
 

אנו מצפים מכם להתנהגות עסקית שעומדים בסטנדרטים גבוהים של יושרה והתחייבות להתנהלות  , KLAבתור ספקים של 
או להוליך אותה שולל בשום שלב של   KLAעות את כנה ושקופה בכל ההתנהלות העסקית שלכם. אסור לספקים להט

 מערכת היחסים בין הצדדים. 
 

 ניגוד עניינים .3
 

הספקים מחוייבים להימנע מכל ניגוד עניינים שעלול לסכן את יכולתם לבצע באופן אובייקטיבי את התחייבויותיהם החוזיות  
ים, פוטנציאלי, ממשי או למראית עין, לרבות  על כל ניגוד עניינ  KLA- או לפגוע בהן, והם מחוייבים להודיע ל KLA- ל

 מערכות יחסים או זיקות שעלולות להוביל לניגוד עניינים כזה.
 

 מניעת שוחד ושחיתות  .4
 

KLA  מצפה מהספקים לעמוד במדיניות הציות ובהנחיות הבינלאומיות שלKLA   נגד שוחד, אותן ניתן למצוא במדיניות
KLA ABC . ,בהקשר זהKLA  על כל צורה של מתן וקבלת שוחד וכל צורה אחרת של תשלום בלתי  אוסרת לחלוטין

מצפה מהספקים להתנהג באותו האופן. אסור לספקים לשלם, להציע, להבטיח לשלם, להסכים, לאשר, לבקש   KLAחוקי. 

 
לרבות בין היתר, ספקים, סוכנים, מפיצים  , KLAוהגופים שמקיימים עסקים עם המונח "ספקים" מתייחס באופן קולקטיבי לכל האנשים 1

 ועובדי קבלן.
2KLA Corporation  כוללת אתKLA Corporation .וחברות הבנות שלה ברחבי העולם 

https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_English.pdf
https://www.kla.com/documents/AntiBribery_Compliance_Policy_for_Third_Parties_English_2019-01-KLA.pdf
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כל  או לקבל שוחד, תשלומים, תשלומי זירוז או תשלומים בלתי חוקיים אחרים, ואסור להם להשתתף בפעילות מושחתת מ
 סוג או לאשר אותה מכל סיבה. 

 
מבלי להגביל את האמור לעיל, ספקים אינם רשאים לבצע, להבטיח, לאשר או להציע באופן מושחת או בלתי הולם כל  

תשלום או לספק כל דבר ערך אחר לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין (כלומר, באמצעות או דרך צד שלישי). לצורך  
 פעילות עסקית או הבטחת יתרון לא הוגן בכל מקום בעולם. השגת או שימור  

 
כמו כן, אנו מצפים מהספקים לאמץ או לקבוע מדיניות ונהלים מתאימים כדי למנוע ולאתר התנהלות עסקית לא אתית ולציית  

וכל   לחוקי השוחד והשחיתות, לרבות החוק האמריקאי נגד התנהלות מושחתת במדינות זרות, החוק הבריטי נגד שוחד 
 הדרישות החוקיות הרלוונטיות נגד שחיתות. 

 
 עמידה בדרישות מסחר ובמניעת חרם  .5
 

KLA   מצפה מהספקים לעמוד בתנאים של יבוא, ייצוא, סחר, סנקציות כלכליות, ובדרישות המשפטיות נגד חרם, ולפעול
 בהתאם להרשאות ממשלתיות מתאימות בעת הצורך. 

 
 חוקי הגבלים עסקיים ותחרות  .6
 

KLA ה את מעמדה כמובילת שוק ביושר ובהגינות באמצעות הצטיינות וביצועים טובים יותר מהמתחרים. מטרתנו היא  בנת
  KLAלהשיג יתרונות תחרותיים באמצעות ביצועים מעולים, לא באמצעות התנהלות עסקית לא חוקית או לא אתית. לפיכך, 

מצפה מהספקים לגלות   KLAברחבי העולם. בהקשר זה, מצפה שהספקים יצייתו לחוקי ההגבלים העסקיים ולחוקי התחרות  
 בקיאות בפעולות שפוגעות בתחרות ובסיכונים הנלווים, ולקבל ייעוץ משפטי נכון לפני שהם פועלים. 

 
 סחר במידע פנים  .7
 

ות  לציית לחוקים ולתקנות הנוגעים למניעת סחר במידע פנים ולהימנע ממכירת או קניית נייר KLAאנו מצפים מהספקים של 
 או מכשירים פיננסיים קשורים, במישרין או בעקיפין, תוך התבססות על מידע פנים.  KLAערך של 

 
 קיימות וסביבה  .8

 
מצופה מכם לפעול בשיטות עבודה שדוגלות בקיימות ולעשות מאמצים סבירים כדי להבטיח  ,  KLAבתור ספקים של 

החוק. בנוסף, מצופה מהספקים לעשות מאמצים   שהחומרים והמינרלים שנרכשים על ידכם מיוצרים בהתאם לדרישות
משמעותיים לצמצום הפגיעה בסביבה, לרבות אוויר, יבשה ומים, באמצעות עמידה בתקנים שנקבעו בדרישות החוקים להגנת  
הסביבה. אנו מעודדים את הספקים לנקוט אמצעים מתאימים ולפעול לשיפור הביצועים שקשורים לאיכות הסביבה. מדיניות  

 . Environmental Policy- זמינה ב KLAהסביבה של  איכות
 

 גיוון והכלה  .9
 

מצפה שהספקים יעשו מאמצים סבירים   KLAמעודדים הכלה וגיוון ברחבי הארגון ושרשרת האספקה שלנו. , KLA- אנו ב
ויפעילו נוהלי עבודה , SI&D- אותן ניתן למצוא ב ), SI&Dבנוגע לגיוון והכלה ( KLAעם הציפיות של כדי ליישר קו  

קים לעמוד בדרישות  דורשת מהספ  KLAולתמוך בגיוון והכלה.  KLAפנימיים ומדיניות פנימיות כדי לשתף פעולה עם 
 החוק כשהם עוסקים בפעילויות שקשורות לגיוון והכלה. 

 
 
 
 

https://www.kla.com/documents/2022/KLA-Environmental-Policy.pdf
https://www.kla.com/company/supplier/supplier-inclusion-diversity
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 תאימות לתקנות שנוגעות למוצרים .10
 

KLA  .מחויבת לעמוד בדרישות החוק הרלוונטיות למוצריהKLA    מצפה מהספקים לפעול לפי הנחיות התאימות לתקנות
לרבות בין היתר, אספקת פריטים ואריזות של  , Product Regulatory- לספקים, אותן ניתן למצוא ב  KLAהמוצרים של 

פועלת או   KLAפריטים בהתאם לתקנות עיצוב המוצר והחומרים הרלוונטיים ולדרישות הצגת המידע בשווקים שבהם 
 לגילוי אחריות ברכש.  KLAמספקת מוצרים, וכן לעמוד בציפיות של שאליהם היא 

 
 בריאות ובטיחות  .11

 
KLA   ,מחויבת לספק סביבה בטוחה ונקייה כדי שכל אדם שפועל באתריה יוכל לנהל עסקים בצורה יעילה ופרודוקטיבית

ים לזיהוי ומניעה של סיכונים  ואנו דורשים מהספקים את אותו הדבר. בנוסף, אנו מצפים מהספקים לנקוט באמצעים מתאימ 
 פוטנציאליים לבריאות ולבטיחות של העובדים שלהם ולתגובה הולמת כאשר יש סיכונים כאלה. 

 
 זכויות אדם ונהלי עבודה  .12

 
KLA  מצפה שבסיס האספקה שלה יעמוד במדיניות זכויות האדם של שרשרת האספקה שלKLA ,אותה ניתן למצוא ב-

upply Chain HRS  , כולל עמידה בעקרונות גלובליים של זכויות אדם הכוללים את חופש 
מינימום והענקת  ההתאגדות, הזכות להתארגן, ביטול עבודת כפייה, ביטול עבודת ילדים, שוויון ומניעת אפליה, תשלום שכר 

 זכויות העובדים הקבועות בחוק. 
 

 אבטחת שרשרת האספקה הגלובלית  .13
 

מחויבת להבטיח שרשרת אספקה    KLA ,(C-TPAT)סחר של ארה"ב נגד טרור -במסגרות חברותה בתוכנית שותפות מכס
קים בייבוא  מצפה מהספקים להפעיל שרשרת אספקה בטוחה ומאובטחת, ומעודדת את מי שעוס KLAבטוחה ומאובטחת. 

,  KLAלארה"ב לפעול לפי שיטות האבטחה המומלצות שמצוינות במדיניות האבטחה של שרשרת האספקה הגלובלית של 
 . Supply Chain Security- אותה ניתן למצוא ב

 
 פרטיות וסודיות / הגנה על נתונים תקני  .14

 
KLA   מצפה מהספקים לכבד את זכויות הפרטיות של אנשים ולפעול בהתאם לחוקי פרטיות הנתונים הגלובליים ובהתאם

בעת שימוש בנתונים אישיים, שמירתם והעברתם. הספקים מחויבים להגן על   KLAלהתחייבויות החוזיות שלהם כלפי 
אותם  , KLAמצפה מהספקים לעמוד בכללי הגנת הנתונים של   KLAאו שימוש בלתי מורשים. נתונים אישיים מפני גישה 

 . Data Standards- ניתן למצוא ב 
 

 KLAמידע רגיש של  .15
 

כולל מידע חסוי,  ( KLAבנוגע להגנה על קניין רוחני ומידע רגיש של  KLAסכם שלהם עם הספקים מחויבים לתנאי הה
 . KLAספקים רשאים להשתמש במידע כזה רק כפי שמותר להם על פי החוזה שלהם עם ). KLAסודי וסודי ביותר של 

     
 KLAשימוש בנכסים של  .16

 
נטרנט, באינטראנט, בדואר אלקטרוני, בפקס או בטלפונים  אם ספקים עושים שימוש בטלפונים, בדואר קולי, במחשבים, באי

  KLAאסור להשתמש בנכסים של . KLAחשוב שהם ישתמשו בנכסים אלה לצורך ניהול עסקים עם , KLAסלולריים של 
 לצורך עניינים אישיים אלא אם יש צורך דחוף והשימוש תואם להיבטים אחרים של כללי ההתנהגות העסקית. 

 

https://www.kla.com/documents/2019/Supply-Chain-Product-Regulatory-Compliance.pdf
https://www.kla.com/documents/2020/Supply-Chain-Human-Rights-Policy.pdf
https://www.kla.com/documents/2019/US-Import-Supply-Chain-Security-Policy.pdf
https://www.kla.com/documents/2021/KLA_Supplier_Data_Protection_Standards_2021.11.16.pdf


 לספקים  KLAכללי ההתנהגות העסקית של תאגיד 
 

 

 
4 

 

;  KLAלמטרות בלתי חוקיות; כדי לבזות את המוצרים או השירותים של  KLAאבים או בנכסים של אסור להשתמש במש
לצורך הפצה בלתי מורשית של מידע קנייני, סודי  ; KLA- כדי להשיג רווח אישי, לרבות פעילות מסחרית שאינה קשורה ל 

 .KLAתוך הפרת המדיניות של  או של צד שלישי או לצורך איום או הטרדה של אחרים או KLAאו לא ציבורי של 
 

 ספרים ורישומים מדויקים .17
 

כמו כן, מצופה מהספקים לנהל ולתחזק ספרים, רישומים וחשבונות המייצגים באופן מדויק והוגן את הפעולות של העסק  
  KLA- ו, KLAשלהם, בפירוט סביר. כמו כן, אנו מצפים לשיתוף פעולה מלא עם המבקרים הבלתי תלויים והפנימיים של 

 שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהספקים מידע על ההנהלה ועל העמידה בהוראות המפורטות בכללי ההתנהגות העסקית. 
 

 תמיכה והעלאת חששות  .18
 

הספקים מוזמנים לשאול שאלות, לבקש הדרכה, לדווח על חשד להפרות ולהביע כל חשש בנוגע לבעיות אתיקה וציות  
סודי של צד שלישי, כולל בעילום  שהוא כלי דיווח מקוון , KLAשל   KLA Corporation -EthicsPointבאמצעות פורטל 

לא תסבול כל פעולת תגמול נגד כל מי שמדווח בתום לב על חשד להפרת המדיניות של   KLAשם אם המדווח בוחר בכך. 
KLA  .או של דרישות החוק או נגד כל מי שמשתתף בחקירה 

 
 . Inquiry Form- ו ניתן למצוא באות , KLAניתן להגיש שאלות שאינן קשורות לאתיקה באמצעות טופס פניית הספקים של 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
https://www.kla.com/contact/inquiry-form?form=supplierinquiry

