מתאמנים עם ערך
הקוד האתי של
קבוצת הולמס פלייס
בישראל
קבוצת הולמס פלייס נמנית על רשת הולמס פלייס העולמית .רשת מובילה בתחום מועדוני כושר
ובריאות .הרשת ייבאה לארץ ופיתחה בה את תחום מועדוני ה ,Premium -במועדוני כושר
ובמרכזי קאנטרי קלאב .מועדוני החברה מעניקים למנוייהם חווית  Wellnessכוללת כך ,מצוידים
מועדוני החברה במתקנים חדישים ,משוכללים ומגוונים ,בבריכת שחיה ,ג'קוזי וסאונות (ברוב
מועדוני ה Premium -של הרשת) ,והם מציעים שירותים נלווים שונים כגון שירותי הסעדה ,ספא,
ייעוץ תזונה וכיו"ב .בנוסף ,מאז שנת  2016מפתחת החברה את תחום מועדוני הLow Cost -
פרימיום ,המציעים למנוייהם חוויית פרימיום גם בקטגוריית מועדוני ה ,Low Cost -באמצעות
מועדוני כושר מאובזרים במיטב המתקנים והנוחות והמציעים מבחר רב של מתקנים ושיעורים,
בדמי מנוי נמוכים.

קבוצת הולמס פלייס כולל בין היתר את הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (ח.פ  ,)512466723דיזינגוף קלאב בע"מ (ח.פ
 ,)513697557ר.ל.ב.י אקטיבי בע"מ (ח.פ  ,)513716332אייקון פיטנס ישראל בע"מ (ח.פ  ,)514094515וים קלאבס
בע"מ (ח.פ  ,)514441757גו אקטיב פרו הדר יוסף שותפות מוגבלת ( )540237252וג'ימנסיה ,בית ספר להסמכת מדריכי
כושר ותנועה בע"מ (ח.פ  .)513880518בכל פעם בו מצוין "אנחנו"" ,הולמס פלייס" או "החברה" ,הכוונה לתאגידים
הנ"ל ולכל חברות הבנות הנשלטות על ידם ,כולם או חלקם ,לפי העניין .לשם הנוחות הקוד האתי כתוב בלשון זכר ,אולם
הינו מופנה לנשים ולגברים כאחד.

דבר מנכ"לית
הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ וחברות הבנות שלה (יחד" :החברה") הנה רשת מועדוני הכושר
המובילה בישראל .החברה מעסיקה אלפי עובדים המספקים שירותים למאות אלפי לקוחות
במשק הישראלי.
פעילות החברה מייצרת ערך רב לכלל ציבור לקוחותיה בהעלאת הפעילות הגופנית ,קיום
וקידום אורח חיים בריא ,תזונה נכונה ובניית שיגרה פעילה ומהנה.
בהיותה המובילה בתחומה ,ומתוך הכרה והבנה עמוקה כי עובדי החברה הינם השותפים החשובים
ביותר להמשך עשייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר לנתינת שירות איכותי ,מקצועי ,חדשני ועדכני
ללא פשרות שואפת החברה לקיים תרבות עסקית נאותה של עובדיה ,מנהליה ונושאי המשרה בה
במסגרת מילוי תפקידם בחברה וליישם את ערכי הליבה של החברה כחלק אינטגרלי עם פעילותה
העסקית.
כחלק בלתי נפרד ממטרת החברה להמשיך ולהוביל בתחומה וכן המשך עשייה בפעילות קידום
אורך החיים הבריא לכלל לקוחותיה .רואה החברה בקיום תרבות ארגונית וערכית תנאי בסיסי
להצלחתה .החברה קבעה לעצמה כללי התנהגות וערכי ליבה המהווים את היסודות אשר מיועדים
להביא את התרבות הארגונית כפי שהחברה מגדירה ומייעדת לעצמה .ערכים אלו גובשו לכדי
הקוד האתי שלפניכם ,תרבות ארגונית ערכית זו מיועדת לתחזק את הקשר בין עובדי החברה לבין
עצמם ולבסס יחסי אמון ,אמינות ויושרה בין החברה לבין בעלי מניותיה ,לקוחותיה ,ספקיה וכל
הבאים עמה במגע.
אני רואה בכל אחד מהעובדים כשותף החשוב ביותר לדרך ולעשייה המשותפת ועל כן ברצוני לתת
את הדגש כי קיימת חשיבות רבה לכך שכל אחד ואחד מכם העובדים ,יקרא את הקוד האתי ויפעל
בהתאם לאמור בו .קוד אתי זה מהווה כמצפן הערכי אשר בשילוב שיקול הדעת שלכם העובדים
יביא אותנו ליישום תרבות ארגונית כפי שאנחנו רוצים ודורשים מעצמנו.
קרן שתוי ,מנכ"לית
הולמס פלייס ישראל

עקרונות יסוד

הולמס פלייס הינה חברת מועדוני הכושר המובילה בישראל ,אנו מודעים לכך שבידנו עוצמה
ושעימה באה גם אחריות המחייבת אותנו לפעול בצורה ערכית ומקצועית תוך הבנה כי מתן שירות
בסטנדרטים הגבוהים ביותר ללקוח הינו כרוך בד בבד בשמירה על הגינות ,איתנות ,תעוזה
וחדשנות.
קוד זה נועד להמשיך ולחזק את האמון הגבוה של ציבור מחזיקי העניין שלנו בדבר עוצמתנו
הערכית והעסקית.
נורמות וכללי התנהגות אלה אינם מחליפים או גורעים מהחוקים ,התקנות והנהלים השונים החלים
עלינו ,אלא מהווים רובד נוסף המשקף את אחריותנו ותפיסתנו הערכית.


החברה מנהלת את עסקיה תוך שמירה על עקרונות החוק ,המוסר והאתיקה העסקית.



החברה מנהלת את כל ספרי החברה ,הדוחות ,ההצהרות והרשומות הכספיות של החברה כך
שימלאו אחר דרישות החוק ומערכת הבקרה הפנימית שלה.



כל מנהלי ועובדי החברה נדרשים להקפדה מיוחדת וברמה גבוהה של ביצוע שוטף של
ההוראות בנושאים המקצועיים והבטיחותיים ,תוך חתירה לשיפור מתמיד.

עקרונות יסוד
הקוד האתי של הולמס פלייס מסייע ביצירת תרבות ארגונית ערכית  -אתית אחידה .הקוד האתי
כולל עקרונות ונורמות הן ברמה המקצועית והן –התנהגות ראויות לפיהם עובדי החברה ומנהליה
נדרשים לפעול במסגרת מילוי תפקידם ברמה הבין אישית.
קוד אתי זה ,חל על כל עובדי הולמס פלייס בכל הדרגים ומצופה מהם ליישם את עקרונות הקוד
בכל תחומי פעילותם בחברה ובממשקים המשותפים עם מחזיקי העניין של החברה .הקוד האתי
אינו מהווה תחליף להוראות התקנות והוראות כל דין החלות על החברה ועובדיה ואין הוא גורע
מהם.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לקוד האתי יגברו הוראות הדין.

ערכים
איתנות פיננסית
החברה הינה יציבה וחסונה בשוק מועדוני הכושר וככזו היא פועלת באחריות ובנחישות על מנת
להבטיח את המשכיותה ככתובת בטוחה למנוייה וכל מחזיקי העניין שלה לאורך זמן.
צמיחה וחדשנות
החברה רואה בחדשנות ובצמיחה יסוד בסיסי וחשוב למתן שירות בסטנדרט הגבוה ביותר המאפיין
את החברה .כפועל יוצא מכך החברה נחושה להמשיך להוביל את המשק הישראלי על ידי צמיחה,
יוזמה ,יצירתיות ,חשיבה מחוץ לקופסא ,תעוזה וחדשנות בכל מגזרי פעילותה.
הגינות
החברה פועלת ביושר ובהגינות תוך לקיחת אחריות מלאה בכל תחומי עיסוקה .החברה מבססת
מערכות יחסים אמינות וישרות עם כל מחזיקי העניין שלה.
שקיפות
החברה פועלת על מנת להגיע לאיזון ראוי בין העברת מידע בצורה פשוטה ,בהירה ומובנת לבין
מורכבות הנושאים שבתחום פעילותה.
אחריות
החברה רואה חשיבות רבה בפעולה עסקית מהימנה ובשיקול דעת ,תוך אימוץ סטנדרטים
מקצועיים גבוהים ונטילת אחריות אישית וארגונית.
מקצועיות
החברה פועלת ללא הרף לשיפור ולהעמקת מומחיות עובדיה כחברה ששמה לה למטרה לבדל
את עצמה ברמת השירות הגבוהה והמקצועית ביותר באמצעות שימוש בידע ובניסיון המיטביים
בתחומי הפעילות שלה.
שירותיות
החברה פועלת להענקת שירות איכותי בסטנדרט גבוה –
מקצועי ,אפקטיבי ,חדשני ועדכני ללקוחותיה.
כבוד ואכפתיות
החברה ועובדיה רואים בכבוד האדם ערך עליון כאשר ההתייחסות
לכל אדם הינה ברגישות ובכבוד ,הן בשגרה והן במצבי משבר.
שמירה על הוראות הדין וטוהר המידות
החברה מחוייבת לציות ולעמידה בהוראות הדין ותגלה אפס סובלנות
כלפי פעילות המעוררת חשש לפגיעה בטוהר המידות.

מחזיקי עניין
 לקוחות ומתאמנים

 רגולטורים

 שותפים עסקיים (זכיינים ,משווקים)

 מתחרים

 ספקים

 סביבה וקהילה

 בעלי מניות ומשקיעים

עובדים ומדריכים -
ההון האנושי
החברה רואה בהשקעה בעובדיה חשיבות עליונה .עובדיה
מהווים שותפים עסקיים ואבן דרך להצלחתה .יד ביד
מובילים לעשייה ומתן שירות ללא פשרות וזאת על מנת
להמשיך ולהוביל את אורך החיים הבריא לכלל לקוחותיה.
ביחסינו עם עובדי החברה  ,אנו:


משוכנעים בנאמנות ,במוטיבציה ,בכישרון ובאחריות של עובדינו.



מכבדים את זכויות העובדים ועומדים מאחורי התחייבויותינו כלפיהם.



מספקים לעובדינו מידע ברור ושקוף בדבר זכויותיהם והדרישות מהם.



שומרים על סביבת עבודה בטוחה ובריאה.



שומרים על כבוד האדם ונוהגים בכבוד הראוי כלפי הזולת.



אנו מגנים פעילות שאינה מכבדת וראויה ופועלים למיגור אלימות
פיזית ומילולית או איום בכך ,שימוש בשפה גסה ,הרמת קול ושימוש
בחומרים ממכרים (סמים ,שתיה ושימוש לרעה בתרופות).



מתחייבים לנהוג ברגישות ,אכפתיות והגינות כלפי עובדינו ,בכל שלבי ההעסקה ולאחריה,
בשגרה ובעתות משבר.



מעודדים ומטפחים ,יוזמות ,אחריות ,מצוינות והזדהות עם החברה בקרב מנהליה ועובדיה,
תוך פיתוח מתמיד של המשאב האנושי ,רוח הצוות ,שיתוף הפעולה ,ופועלים באופן פתוח
בערוצי תקשורת פנים ארגוניים.



מחויבים למתן דוגמה אישית ולהנעת עובדינו מתוך תחושת שותפות.



משקיעים בפיתוחם האישי ,המקצועי והניהולי של עובדינו ,כתהליך המסייע לצמיחת הארגון
ודוחים מכל וכל ובלא תנאי ,אפליה על רקע גזע ,מוצא ,דת ,מין ,סטאטוס אישי ,הורות ,גיל,
העדפות מיניות או נכות ומעניקים לעובדינו שוויון הזדמנויות מלא.

עובדים ומדריכים -
ההון האנושי


קולטים ,מעסיקים ומקדמים עובדים על בסיס כישורים ,מיומנות מקצועית והתאמה
לתפקיד ,ללא שיקולים זרים.



פועלים למניעת הטרדה מינית והתעמרות.



מאמינים באיזון בין חיי העבודה והחיים האישיים.

עובדי החברה ,רואים בעבודתם אתגר מקצועי ,ופועלים תוך מחויבות רבה לארגון וליעדיו.
אנו ,עובדי החברה ,מתחייבים כלפיה:


לפעול באחריות ובמקצועיות תוך שאיפה ללמידה ושיפור מתמיד.



לנהוג ביושרה ,להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים ,ניצול הזדמנויות הנקרה בפנינו כעובדי
החברה ולפעול בגילוי נאות.



לפעול נגד שחיתות ושוחד ,מצב בו עובד החברה או קרוב משפחה שלו מקבלים מספק או
מלקוח הטבות אישיות בלתי נאותות כתוצאה ממעמדו בחברה ,כגון :מתנות ,אירוח ,הזמנות
לאירועים וכו'.



לגלות כבוד ואחריות למשאבי הארגון ,לעשות בהם שימוש נאות למטרותיה של החברה
בלבד( .שימוש בציוד החברה שיש בו גם שימוש פרטי ייעשה על פי הנהלים).

עובדים ומדריכים -
ההון האנושי


לשמור על סודיות המידע שהגיע לידינו מכוח תפקידנו בחברה ,זאת בין אם מקור המידע
בחברה ובין אם מקורו בלקוחותינו או ספקנו.



להתבטא בכבוד ובהגינות גם באינטרנט וברשתות החברתיות .תוך שמירה על סודיות
המידע ,תרבות השיחה והימנעות מאמירות פוגעניות.



לדווח באופן מדויק ,אמין ,מלא ובזמן.



עבודות פרטיות יאושרו רק על ידי הגורם האחראי על כך.



לקדם שיתוף פעולה בתוך ומחוץ לארגון.



להופיע לעבודה במשרדים ובמועדונים בלבוש הולם .בהתאם לתפקיד.



לפעול בהתאם לכללי החברה ,לייצג את החברה ואת שמה הטוב בכל פעולותינו.

לקוחות ומתאמנים

החברה רואה בלקוחותיה וקהל המתאמנים גורמים משמעותיים וחשובים להצלחתה.
הארגון מתחייב לבנות איתם מערכת יחסים הוגנת ,מתמשכת ואיתנה.
החברה פועלת במטרה לתת ערך ללקוח ע"י מתן השירות הטוב ביותר וזאת על מנת לעודד
את כלל לקוחותיה לפעילות בריאה ומעצימה הנותנת ערך לאיכות חיים טובה יותר לכלל
לקוחותיה.
ביחסינו עם הלקוחות ,אנו:


מתחייבים להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי ,איכותי ואדיב מתוך כבוד אכפתיות והקשבה.



פועלים וחותרים לחדשנות ומתן שירות עדכני ורלוונטי ביותר עבור לקוחותינו.



נוהגים בשקיפות הראויה ומחויבים לאמת בפרסום ולמתן מידע מלא ברור ועדכני תוך מתן
דגש ללקוחות עם צרכים מיוחדים.



שומרים על בטיחות המתאמנים ומשקפים להם סיכונים הכרוכים בפעילות.



נוהגים ביושר ובהוגנות ומקפידים לשמור על איכות השירות ומכשירי האימון.



שואפים בכל עת להעניק ולהציע ללקוחות שלנו מגוון ושירותים אשר יתאימו לצורכיהם
המשתנים עפי גיל מצב בריאותי וכדומה.



מגלים אחריות בפעולותינו ועומדים מאחורי הבטחותינו.



מקפידים לבצע בדיקת שביעות רצון ומשוב ולשמוע את רחשי לבם בקשרים העסקיים
והערכיים.



מדריכים את העובדים והמדריכים לגבי התנהלות אתית מול הלקוחות.

ספקים

החברה מכירה בתרומתם של הספקים להצלחתה העסקית ופועלת למימוש מרב
הפוטנציאל הטמון בעבודה עמם.
ביחסינו עם הספקים ,אנו:


מנהלים משא ומתן הוגן ,יוצרים הסכמים הוגנים ועומדים בתנאיהם.



בוחרים ספקים בהתבסס על קריטריונים מקצועיים ואובייקטיביים ,תוך הקפדה על שוויון
הזדמנויות ,ללא הבדל מגדר ,מוצא ,לאום ודת ,גיל או צרכים מיוחדים.



נוהגים בהגינות ,אדיבות ,כבוד ובתום לב.



מוסרים את המידע הרלבנטי להצלחת עבודתם אתנו ,פועלים בשקיפות ומכבדים את זכותם
לקבל תשלום בזמן.



מוודאים שאיכות השירותים והמוצרים של ספקינו הולמת את הסטנדרטים שלנו.



מגנים על סודיות המידע הקשור לספקים העובדים עמנו.

בעלי מניות ,משקיעים
החברה מציבה סטנדרטים גבוהים בשירות ,מצוינות תפעולית ,איתנות ושמרנות פיננסית.
ביחסינו עם בעלי המניות והמשקיעים אנו:


פועלים לשמר ולמקסם את ההשקעה.



מעודדים תכנון ארוך טווח והערכות מוקדמת לשינויים.



שומרים על מדיניות פיננסית ברורה ומוגדרת.



מחויבים לנהוג לטובת החברה ,על פי חובות האמון והזהירות המוטלים עלינו.



מחויבים בגילוי מידע מהותי הנוגע לחברה ולעסקיה ולמדיניות גילוי נאות.



מתחייבים לגילוי מלא ,הוגן ומדויק בדו"חות הכספיים.



מחויבים לבקרה ,לניהול סיכונים והזדמנויות ,כחלק מניהול זהיר וראוי.

רגולטורים
החברה רואה בשיתוף הפעולה עם הרגולטור מרכיב חשוב בהתנהלותה.
ביחסינו עם הרגולטורים ,אנו:


פועלים בשקיפות מול הרשויות השונות.



מחויבים לעמוד בכל הוראות החוק ,הנהלים והדרישות של הרשויות המוסמכות .



מתחייבים להגיש דוחות ומסמכים לרשויות באופן מלא ,מדויק ובמועדים שנקבעו לכך.



פועלים להטמעה של הוראות הרגולציה.



שומרים על ערוץ הידברות פתוח ומקיימים דיאלוג מקצועי עם הרגולטור והרשויות.

מתחרים
החברה מכירה בתחרות ההוגנת כמרכיב חשוב בפיתוח משק בריא וכלכלה חזקה
ביחסינו עם המתחרים ,אנו:
רואים חשיבות בקיומה של תחרות הוגנת ומכבדים את מתחרינו ,לפיכך:


אוספים מידע על השוק רק על בסיס מידע גלוי והוגן.



הוגנים בתיאור יתרונותינו העסקיים.



נמנעים מלהכפיש את מתחרינו.

סביבה וקהילה

החברה ביחס עם הסביבה ,אנו:


מתחייבים לשמירה קפדנית על בטיחות ,גהות ואיכות הסביבה.



פועלים למניעת מפגעים סביבתיים ,בטיחותיים וגהותיים הנובעים מתהליכי האימון הגופני
ומהפעילות במועדונים.



מדריכים את עובדי החברה והציבור בכלל למזעור רמת הסיכון הקיימת ,תוך שאיפה לשיפור
מתמיד ולחסכון במשאבים.



פועלים ליצירת שרשרת אספקה מקיימת ואחראית.

החברה ביחס עם הקהילה ,אנו:


ערים לצרכים של הקהילה בה אנו פועלים ותורמים חלק מהמשאבים הכספיים והאנושיים
למטרה זו.



במסגרת זו אנחנו נרתמים למען אוכלוסיות מוחלשות על מנת לאפשר לאוכלוסיות אלו
התעצמות והתחזקות בריאותית.



נמנעים ממתן תרומה בכסף או בשווה כסף לפוליטיקאים או מפלגות .

עידוד התנהגות אתית
ודיווח על חריגה ממנה


החברה מינתה את סמנכ"לית משאבי-אנוש דנית קרם-גליקליך להיות הממונה על יישום
הקוד האתי והטמעתו בחברה .על עובד החברה הסבור כי הוא עצמו או עובד אחר בחברה
מפר או עלול להפר הוראה מהוראות קוד זה ,או המגלה הפרה של הוראות קוד זה גם לאחר
מעשה ,לדווח על כך לאלתר לממונה עליו או לגורם מתאים אחר בחברה ,לפי העניין.
במקרה של ספק לגבי דרך הפעולה הנכונה שעל עובד החברה לנקוט במקרה מסוים ,עליו
להיוועץ עם הממונים עליו .



במקרה שבו לעובד החברה יש ספק באשר לטיפול בפנייתו בעניין הקשור בהתנהגות אתית
בחברה ,העובד רשאי לפנות למנכ"לית החברה ו/או למבקר החברה.



מדיניות החברה אוסרת לנקוט בצעדי תגמול נגד עובד החברה שדיווח בתום לב על
התנהגות שאינה אתית .כל השיחות והמכתבים – בין אם אלקטרוניים ובין אם על גבי נייר
והמכתבים יטופלו באופן דיסקרטי.



החברה והדירקטוריון מחויבים להגן על עובד החברה מפני נקיטת צעדי גמול כנגדו ,בנסיבות
שתוארו ,כאמור.

הקוד האתי
הלכה למעשה
מהי דילמה אתית?
דילמה אתית היא מצב שבו קיימת התלבטות בתהליך קבלת ההחלטות ,בה אנו מצויים בפני
מצב של סתירה או התנגשות בין שני ערכים אתיים או יותר ואין לנו תשובה חד משמעית לגבי
הדרך שבה ראוי לנהוג.
מטרת הקוד האתי היא להוות כלי עזר" ,מצפן ארגוני" ,להתמודדות במצבים הללו ,ולהנחות
אותנו לגבי ההחלטה הערכית והראויה.
כיצד עלינו לפעול המצב של דילמה אתית?
במצבים בהם אנו מצויים בפני דילמה אתית:


ראשית נשאל  -האם קיים חוק ,תקנה או נוהל המספקים מענה לפתרון הדילמה?
במידה והתשובה הינה חיובית ,לא קיימת דילמה אתית.



בשלב השני נבחן את החלופות לפתרון הדילמה על פי אחד ממבחני האתיקה עצמיים
שיסייעו בקבלת ההחלטה הנכונה:



מבחן המראה – האם אוכל להסתכל על עצמי בראי לאחר המעשה ולהצדיק את מעשי?
האם היא תואמת את ערכיי?



מבחן הכרית  -האם אוכל לישון טוב בלילה לאחר המעשה וההחלטה שקיבלתי?

