
 

G-stat - קוד האתיה 
 

 מטרה להפוך מידע לדעת.לעל ידי אפרים גולדין, סטטיסטיקאי במקצועו, ששם לעצמו הוקמה  G-Stat חברת

תהליך הצמיחה וההתפתחות המתמידים, לאורך כל השנים , מתאפשרים  הודות לערכים וקווים מנחים שהוטבעו 

התנהלות מנהליה ועובדיה של ן לקוד האתי שמהווה מצפהבסיס לוהם מהווים את  על ידי אפרים ואשתו מירה

 לעבודה בחברה.ואלו שמצויים בתהליך גיוס  העובדימול לקוחותיה , החברה

 

 ערכי החברה כוללים:
 

 מקצועיות

לקוחות החברה. השואף למצוינות מקצועית בעשיה היומיומית מול  לומד ומתפתח הנה ארגון G-statחברת 

תוך  העובדים מחויבים לפעולה על פי אמות מידה מוגדרות מראש, הכוללות תכנון מושכל ומדוקדק, ביצוע מוקפד

בשיתוף תוך מתן מענה אופטימאלי לבעיה העסקית שהועלתה עבודה נעשית ה .והפקת לקחים בקרה עצמית

את עובדיה בנושאים  הכשירדואגת להחברה  ם.עדכניים בתחוה לפתרונות תםפעולה עם הלקוחות וחשיפ

 .שוטפתותמיכה מקצועית  , קורסים, מעבדותהעדכניים ביותר בתחום באמצעות השתלמויות
 

 נותחדש

 בתחום.המובילים והחדשניים בפתרונות טכנולוגיים ויישומים  האנליטיתהעשייה מובילה את  G-statחברת 

ויצירתיות בעת מתן  פתרונותאתגרים שונים ומגוונים המצריכים ב מאופייניםעוסקת יקטים בהם החברה פרוה

 ולוגינוהמענה הטכבחינת הצורך העסקי בבחינת בסיס הנתונים ורמת מורכבותו והן במענה ללקוח, הן 

מובילים ו תהליך חשיבה משותף של מנהלים בכירים חברה מבצעתהבמידת הצורך עילות. לפאופטימאלי ה

 ".מתן מענה אולטימטיבי ללקוחות בחשיבה "מחוץ לקופסא למעןבה משותפת ילחש, בשיתוף המנכ"ל  ,מקצועיים
 

 אמינות

כבוד הדדי, יושר, יושרה, שקיפות ואמינות הינם ערכים שמובילה הנהלת החברה בהתנהלות מול לקוחותיה, 

וגנת שאינה באה על חשבון השאיפה היא  לקיים התנהלות ה עובדיה והמועמדים המצויים בתהליכי גיוס לעבודה.

,  באופן ששומר על זכויות החברה,  אינטרסים כלכליים לגיטימיים של הנהלת החברה ומתקיימת זה לצד זה

בעבודתם ביותר העובדים נדרשים לרמת אמינות גבוהה כמו כן, גיוס. הלקוחותיה, עובדיה והמועמדים בתהליכי 

דע טחת המיאב על נהליאדוקה תוך שמירה למנהליהם  ותקין שקוףובדיווח  םתוניהשוטפת בטיפול היומיומי בנ

 .בו הנם מוצבים הנדרשים אצל הלקוח
 

 שותפות

מבוססת על אמון, שוויוניות, היררכיה שותפות ההעבודה.  כישיתוף עובדיה ולקוחותיה בתהליבהחברה דוגלת 

על מה נקודות המבט השונות  לקחותהעובדה נ בתהליכי. אכפתיות והוגנות תוך הפגנת שטוחה וגמישה 

 למטרות חשופים החברה ובדיע בתהליך קבלת ההחלטות. ליעדשיקרה ועל איך צריך להגיע שקורה, מה שרצוי 

 .החברה להצלחת אותם לרתוםהחברה במטרה  של והביצועים היעדים על ולמידע החברה


