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 אחריות חברתיתמדיניות 

י "ע החברתית בתעשייהבתחום האחריות ה להיות מוביל פתשוא  מ"נאות דורית בע הנהלת

תקן  הנחיותואימוץ  תנאי עבודהבשיפור מתמיד , קידום תרבות חיובית ביחס לזכויות אדם

 :י העקרונות הבאים"עפ לניהול האחריות חברתית SA8000 בין לאומי

  ומספקת הכשרה  במדיניות כתתומ, קובעת אחריותהמערכת ניהול הארגון יישם

 . ולזכויותיהם במקום העבודה והדרכה להגברת מודעות העובדים לאחריות חברתית

  סביבתיים וחברתיים , לשיפור תנאים כלכליים במסגרת היכולותהארגון יתרום

מאמצים ובאמצעות דיאלוג פתוח עם בעלי עניין ובאמצעות השתתפות פעילה 

 משותפים

   כאחדעובדים וקבלנים . תאת ההגנה על זכויות אדם בינלאומיהארגון יתמוך ויכבד ,

 .בינלאומיות של זכויות אדם בעבודתםיידרשו לעמוד בנורמות 

  ך ומיתעסיק ילדים או ישלא , וכעיקרון יסוד; קטינים מוגנים כראוי כיהארגון יבטיח

 .בשימוש בעבודת ילדים

 הארגון לא יעסוק או יתמוך בכל סוג , וכן, מרצונם החופשיעובדי החברה יועסקו  כל

  .של עבודת כפייה

 נקוט בצעדים ויספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה בכל האתרים והמתקנים ארגון יה

עד , העבודה על ידי צמצום במהלךמתאימים כדי למנוע תאונות ופגיעה בבריאות 

 .את הסיבות לסיכונים בעבודה, באופן סבירשאפשר וכמה 

  תמוך באפליה או יעסוק ישוויון הזדמנויות לכל העובדים ולא הארגון ישים דגש על

פרישה המבוססת על מוצא  סיום או, קידום, גישה להכשרה, פיצויים, בקבלה לעבודה

 .או השתייכות פוליטית, חברות באיגוד, נטייה מינית, גיל, מין, נכות, דת, אתני ולאומי

 בצורה אלימות מילולית או עונש , טרל את השימוש בכפייה פיזית או נפשיתהארגון ינ

 באופן, שפה ומגע פיזי, מחוותהכוללת  אפשר להתנהגותילא ; עבודה גופניתשל 

 . גס או נצלני, מאיים, תיפייכ, מיני

  תלונות של עובדיםולטפל בלפתח ולשמר נהלים שוויוניים להתמודד הארגון מבטיח. 
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 שעות כולל , שעות עבודהמבחינת של התעשייה עמוד בחוקים וסטנדרטים הארגון י

 .נוספות

 י "עפ המינימאלייםסטנדרטים המיהיה מתואם או גבוה שכר משולם הארגון יבטיח ש

 . העובדיםבסיסיים של וידאג לספק את הצרכים ההתעשייה  חוק או

  ופיצוי , קבוע לעובדיםוהטבות מפורטים באופן ברור השכר והשהרכב הארגון יבטיח

 . לעובדים נגישמלא לכל החוקים ובאופן  בהתאםנתן יי

 י "המתחמקות מתשלום עפעבודה ותוכניות התמחות -הסדרי קבלנותהארגון מתנגד ל

 .חוק לעובד

 נהלים מתאימים על מנת להעריך ולבחור ספקים וקבלני משנה  הארגון יקיים

על ראיות סבירות ר ווישמ, בדרישות של המדיניות החברתיתהעומדים בעקרונות ו

 .שדרישות אלה ממשיכות להתקיים

 תמוך יועל הסטנדרטים הגבוהים ביותר באתיקה עסקית וביושר  הארגון ישמור

 .סטנדרטים אתיים גבוהים לכל העסקים במאמצים של הרשויות לאכוף

 

  

 

 ,בברכה

 

  מ"נאות דורית בעל "מנכ                      

   


