
 מחויבות היא הכול.
קוד ההתנהגות של  .NIKE, Inc מפרט את התקנים המינימליים שאנחנו מצפים מכל 
מפעל או מתקן של ספקים לקיים. אנחנו מצפים מכל הספקים שלנו להיות שותפים 
למחויבות שלנו לרווחת העובדים ולשימוש במשאבים בצורה אחראית ויעילה. אנחנו 
מחפשים שותפים אשר מפגינים מנהיגות מבחינת אחריות תאגידית ואינם מסתפקים 

בקיום התקנים המינימליים. 
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התקנים של קוד ההתנהגות

כבוד 

עבודה מרצון
הספק אינו משתמש בעבודה בכפייה, לרבות עבודת אסירים, שוליות, עובדים 

כבולים או צורות אחרות של עבודה בכפייה. הספק אחראי לשלם דמי 
כשירות העסקה של כל העובדים, לרבות דמי גיוס.

עובדים מגיל 16 ומעלה
הגיל המינימלי של עובדי הספק יהיה 16, או מעל גיל השלמת חינוך חובה או 
גיל ההעסקה המינימלי הנהוג במדינה, הגבוה מביניהם. עובדים מתחת לגיל 

18 לא יועסקו בתנאים מסוכנים.

איסור על אפליה מצד הספק 
הגברים והנשים המועסקים על-ידי הספק לא יהיו נתונים לאפליה בעבודה, 

לרבות העסקה, פיצויים, קידום או הפעלת דין משמעתי, על בסיס מגדר, גזע, 
דת, גיל, מוגבלות, נטייה מינית, היריון, מצב משפחתי, לאום, עמדה פוליטית, 

השתייכות לאיגוד מקצועי, מעמד חברתי, מוצא אתני או כל מעמד אחר 
המוגן על-ידי חוקי המדינה. נשים וגברים יקבלו שכר זהה עבור עבודה בעלת 

ערך זהה.

כבוד כלפי חופש ההתאגדות וניהול משא ומתן קיבוצי
הספק יכיר בזכות של העובדים להתאגד ולנהל משא ומתן קיבוצי, ויכבד 

זכות זו. במקרים שבהם הזכות להתאגד ולנהל משא ומתן קיבוצי מוגבלת 
לפי חוק, הספק יאפשר את הפיתוח של אמצעים חלופיים להתאגדות 

עצמאית וחופשית ולניהול משא ומתן.

הגינות

איסור על הטרדה והתעללות 
עובדי הספק יקבלו יחס של כבוד והערכה. העובדים לא יהיו נתונים להטרדה 

או להתעללות פיזית, מינית, פסיכולוגית או מילולית. 

שעות עבודה שאינן חורגות מהקבוע בחוק
הספק לא ידרוש מהעובדים לעבוד יותר ממכסת השעות הרגילות והשעות 

הנוספות שמתיר החוק במדינה שבה מועסקים העובדים. שבוע העבודה 
הרגיל לא יחרוג מ-48 שעות. עובדי הספק יקבלו מנוחה של 24 שעות רצופות 

לפחות בכל פרק זמן של שבעה ימים. כל העבודה בשעות נוספות תיעשה 
בהסכמה. הספק לא ידרוש לעבוד שעות נוספות על בסיס קבוע וישלם 

תעריף גבוה יותר על כל השעות הנוספות. פרט לנסיבות יוצאות דופן, כמות 
השעות הרגילות והשעות הנוספות בשבוע לא תעלה על 60 שעות.

תשלום שכר בזמן
הספק מכיר בכך שכל עובד ועובדת זכאים לקבל שכר על שבוע עבודה רגיל 

שמספיק לצרכים הבסיסיים שלהם ולהוצאות נוספות לפי ראות עיניהם. 
עובדי הספק יקבלו את שכרם בזמן, שיהיה לפחות שכר המינימום הנדרש 

לפי החוק במדינה, או השכר הנהוג, הגבוה מביניהם, וכן יקבלו את ההטבות 
המעוגנות בחוק, לרבות ימי חופש וחופשות וכן פיצויי פיטורים לפי חוק 

כשהעסקתם מסתיימת. עונשים משמעתיים לא יבואו לידי ביטוי בניכויי שכר. 
כאשר השכר אינו עונה על הצרכים הבסיסיים של העובדים ועל הוצאות 

נוספות לפי ראות עיניהם, הספק ידאג לפתח, להפיץ וליישם אסטרטגיות 
להגעה לשכר שעונה על דרישות אלה בצורה הדרגתית.

 מחויבות היא הכול.
התקנים המינימליים שלנו

ב-Nike, אנחנו מאמינים שאף על פי שאין קו סיום, יש קו זינוק ברור.

קוד התנהגות זה מפרט את התקנים המינימליים שאנחנו מצפים מכל מפעל 
או מתקן לקיים.

תקנים מינימליים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מאסטרטגיות המיקור של 
 .NIKE, Inc, מהאופן שבו אנחנו מעריכים ביצועי בסיס של מפעלים, ומהאופן 
שבו אנחנו קובעים מיהם הספקים שעמם Nike תמשיך לפעול ולהרחיב את 

הפעילות העסקית שלה. 

הציפיות שלנו
אנחנו מצפים מכל הספקים שלנו להיות שותפים למחויבות של Nike למטרות 

של קיום זכויות עובדים, ובעיקר להתייחס לנקודות התורפה ולצרכים 
הייחודיים של קבוצות עובדים כגון נשים, מהגרים ועובדים זמניים, וכן 
למחויבות שלנו לקידום רווחת העובדים והקהילות, לצמצום הפסולת, 

לשימוש אחראי ויעיל במשאבים ולמאמץ להפחתת השימוש בפחמן בהתאם 
ליעדי האקלים הבינלאומיים. 

אסטרטגיית המיקור שלנו מתעדפת ומקדמת ספקים אשר מפגינים מנהיגות 
ראויה לשבח מבחינת אחריות תאגידית וקיימות, ואינם מסתפקים בתקנים 
המינימליים. כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שלנו, אנחנו מחפשים שותפים 

אשר מפתחים מערכות ניהול גמישות ועמידות המאפשרות להם לקדם 
צמיחה עסקית בת-קיימא על-ידי צמצום ההשפעה על הסביבה, טיפוח 

תרבות חזקה של בטיחות ופיתוח כוח עבודה מעורב ומוערך. 

החזון שלנו לשותפות
Nike מכירה בכך שמימוש החזון שלנו לשרשרת אספקה מצומצמת, ירוקה 
ושוויונית יותר דורשת שיתוף פעולה מוגבר ופעולות משותפות לא רק עם 

הספקים שלנו אלא עם כל בעלי העניין בשרשרת האספקה. אנחנו מאמינים 
ששותפויות המבוססות על שקיפות, שיתוף פעולה וכבוד הדדי הן חיוניות 

לשם כך. ניצור שותפויות עם הספקים שלנו ככל שנמשיך להרחיב את 
הקשרים שלנו עם החברה האזרחית, איגודים, ממשלות וגורמים אחרים 

בתעשייה שלנו ומחוצה לה כדי להוביל לשינוי מערכתי בנושאי עבודה, 
בריאות ובטיחות ותנאים סביבתיים במדינות שבהן אנחנו פועלים. 
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 מחויבות היא הכול.
קיימות

חיסכון במים
הספק מצמצם את השאיבה של מים מתוקים ופולט שפכים בהתאם לחוקים 

המקומיים הרלוונטיים, לתקנות ולתקנים של Nike. הספק עושה מאמצים 
לחסוך במים על-ידי הבנה וניהול של הסיכון לבזבוז מים, ועל-ידי קידום 

הפחתה מתמשכת ושימוש יעיל במסגרת התפעול. 

צמצום הפסולת וטיפול הולם בה 
הספק מפריד, מנהל, מעביר ומשליך כראוי את כל סוגי הפסולת המוצקה/

המסוכנת בהתאם לתקנות המקומיות ולתקנים של Nike. עליו להשיג את כל 
ההיתרים הנחוצים ולוודא שהספקים המטפלים בפסולת מוצקה/מסוכנת 

מוסמכים ומורשים לכך. הספק מודד ומשפר באופן קבוע את יעילות 
השימוש בחומרים ומקפיד על מיחזור בעל ערך מוסף. 

צמצום השימוש באנרגיה ובפחמן 
רשומות לגבי רכישת אנרגיה וחשמל נשמרות ושיטות עבודה מומלצות 

מיושמות במערכות אנרגיה מרכזיות. הספק עושה מאמצים למצוא שיטות 
חסכוניות לשיפור היעילות האנרגטית, עוקב אחר פליטות גזי חממה ומפחית 

אותן, ומשתמש באנרגיה מתחדשת במידת האפשר.

צמצום ההשפעה של פליטות לאוויר
פליטות לאוויר של כימיקלים אורגניים נדיפים, תרסיסים, חומרים קורוזיים, 

חלקיקים, כימיקלים הפוגעים באוזון ותוצרי לוואי של בערה כתוצאה 
מהפעילות נבדקות, מנוטרות באופן קבוע, מבוקרות ומטופלות בהתאם 

לחוקים של מדינת הייצור לפני הוצאתן לאוויר. הספק מבצע ניטור קבוע של 
ביצועי המערכות שלו לבקרת פליטות.

טיפול הולם בכימיקלים 
הספק מפגין גישה עקבית ומיומנת בנוגע לטיפול בחומרים מוגבלים, בעזרת 

תוכנית יעילה לטיפול בכימיקלים התואמת לחוק. התוכנית מזהה בבירור 
ומצמצמת סיכונים הקשורים לכימיקלים עבור העובדים, הסביבה והצרכנים 
על-ידי הקפדה על טיפול, אחסון, שימוש, רכש והשלכה של כימיקלים בצורה 

בטוחה.

יישום פעיל

הקוד מיושם במלואו
כתנאי לניהול עסקים עם Nike, הספק צריך ליישם ולשלב קוד זה ותקנים 

נלווים של קוד המנהיגות וחוקים רלוונטיים במסגרת עסקיו, כולל פיתוח 
מערכות ניהול יעילות, ולשלוח זאת לאימות ולפיקוח. הספק יפרסם קוד זה, 

בשפות שאותן דוברים העובדים שלו, בכל מקומות העבודה הראשיים, וידריך 
את העובדים לגבי הזכויות והחובות שלהם כפי שמוגדר בקוד זה ובחוקי 

המדינה הרלוונטיים. כמו כן, הוא יקפיד על הציות של ספקי משנה המייצרים 
מוצרי מותג של Nike או מוצרי שותפים.

תעסוקה מוסדרת
הספק צריך לאמץ וליישם כללים ותנאים של העסקה המכבדים את העובדים 

ומגנים על הזכויות שלהם בהתאם לחוקים ולתקנות בתחום העבודה 
והביטוח הלאומי ברמה הלאומית והבינלאומית, או לפי הדרישות בקוד זה, 

האפשרות המחמירה מביניהם. העבודה תהיה מבוססת על יחסי עבודה 
מוכרים, שנוצרו בהתאם לחוקי המדינה ולאופן הנהוג בה. הספק לא יקבע 

סידורי עבודה בבית למטרת ייצור מוצרי מותג של Nike או מוצרי שותפים.

בטיחות

סביבת עבודה בטוחה
הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע 

תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה, הקשורות אליה או המתרחשות 
במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק. הספק ישתמש במערכות 
לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים מבחינת הבטיחות של כל העובדים 

ולתגובה להם.

המעונות, הקפיטריות והמתקנים לטיפול בילדים הם 
בריאים ובטיחותיים

כל המתקנים שמפעיל הספק, כולל שירותי מגורים, מזון וטיפול בילדים, הם 
בטוחים היגייניים ובריאים. המתקנים, לרבות מתקנים לטיפול בילדים, 

חייבים לציית לחוקי המדינה החלים או לתקנים המתאימים של Nike ביחס 
לבנייה ולבריאות ובטיחות. לספק יש מערכות מקיפות לניהול בטיחות 
המיועדות להפחית או למנוע סיכוני אבטחה ובריאות של התפעול של 

מתקנים ללא ייצור. 

הבניין מתאים למטרה שהוא משמש לה
הבניין והמבנים התומכים של הספק נבנו לפי החוקים במדינת הייצור, לפי 
אישורים הנדסיים אזרחיים או מבניים או לפי תקנים בינלאומיים. חל איסור 

על צירוף דיירים בעלי עיסוקים אחרים.

קיימות תוכניות פעולה לשרפות ולמקרי חירום 
לספק יש תוכניות פעולה למניעת שרפות ולמקרי חירום כדי להגן על 

העובדים בעת הביצוע של פעילויות עבודה רגילות ובמצבי חירום. הספק 
התקין והסדיר מערכות התרעה שיודיעו לעובדים על מקרי חירום, נתיבי 

מילוט בטוחים כשהעובדים צריכים לצאת מהבניין ומקלטים בטוחים כאשר 
העובדים נדרשים להישאר בבניין במהלך מקרי חירום.

בקרת סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות
הספק צופה מראש, מזהה, מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות 

והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה. הספק משתמש בניטור שגרתי 
ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות 

המצויות במקום העבודה. העובדים אינם חשופים לסכנות פיזיות, כימיות או 
ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצוע.
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