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 רקע 7.9

 

 הפרקטיקה בישראל בתחילת דרכה. אם בעולם אנו עדים למאות דוחות על פי כללי 

, ודוחות רבים נוספים על פי כללים אחרים, עוד 5665-דוחות נכון ל 056-)כ GRI -ה 

רך בישראל בה נראה עשרות דוחות הבנויים על פי כללי דיווח חברתי ארוכה הד

 המותאמים לישראל. GRI -וסביבתי מקובלים כדוגמת ה 

 

-סביבתי-תהליך הפקת דוח על אחריות חברתיתבמסגרת פרק זה יובא תחילה 

כלכלי על בסיס התהליך שבוצע בחברת שטראוס על ידי החברה בשיתוף עם 

זיו האפט ומ.ע.ל.ה  BDOשל  Social Accountabilityלקת המחלקה המקצועית ומח

 פרי הרצון לתת בסיס לתהליך הכנת דוחות אלו בישראל.

 

-שהינו פרק אחד מתוך דוח חברתי פרק הקהילה מרפא"לבהמשך מובא לדוגמא 

 סביבתי כולל ומקיף שחברות אמורות לפרסם.

 

סמו בישראל )אשר אינם ראשוניים שפור לדוחות סביבתייםלבסוף ניתנות דוגמאות 

כוללים את מרכיבי הדוח החברתי אלא רק את פרק איכות הסביבה שחלקם 

 .GRI -)כדוגמת אגד( מבוסס על חלק מהעקרונות של ה 

 

, כגון: דוח חברתי, דוח חברתי סביבתי, דוח שלדוח חברתי שמות רביםניתן לראות 

על קיימות, דוח על  על אחריות חברתית, דוח על אחריות חברתית סביבתית, דוח

 אזרחות תאגידית טובה, דוח על שקיפות עיסקית ועוד. 

 

חשוב לציין בהקשר זה כי דוח חברתי אין הכוונה רק להיבטי מעורבות חברתית או 

קשרי קהילה אלא למכלול ההשפעות החברתיות, סביבתיות וכלכליות של עסקים 

לופדיה. לפיכך חשוב ולכלל היבטי אחריות חברתית בעסקים המתוארים באנציק

הוא שתוכן הדוח החברתי צריך לשקף את האמור בכל שם אשר יקרא על ידי הגוף 

 המדווח.
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 מהפכת הדיווח והשקיפות בישראלאנו תקווה שדוחות אלו ואחרים יובילו את 

( ויספקו מידע מקיף וחשוב 5662-5665שהחלה בשנים האחרונות )במיוחד בשנים 

הלות נכונה וטובה יותר של החברות ובכך ייהנו על החברות אשר יאפשר התנ

 הציבור והחברות גם יחד.
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 דוחות חברתיים 7.1

 

התהליך והתוצר על רקע  -עליית המדד של הדיווח החברתי בישראל  7.1.9

 1הדוח על אחריות חברתית הראשון בישראל של חברת שטראוס

 

                                                      
עלית אינטרנשיונל, ניר זיכלינסקי, רו"ח -שכטר, רו"ח, חשב קבוצת שטראוסאמנון  1

זיו  BDO-ב Social Accountabilityואיריס אלדר, רו"ח מהמחלקה המקצועית ומחלקת 

 האפט.
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 רקע 1.5.5.7

 

סקיות אתגרים לא פשוטים: העולם המודרני מציב בפני החברות הע

גם חברה שמוצריה טובים ואיכותיים והשירות שהיא מעניקה 

לצרכנים הוא מצוין, חייבת להשתדל ולעשות עוד יותר על מנת לרכוש 

את אמון הצרכן ולהפכו ללקוח קבוע ומתמיד של מוצריה. כיום כבר 

י ברור לכל כי לא די במוצר איכותי ובשירות טוב, וכי הבידול האמית

בין חברות שונות ומה ש"עושה את ההבדל" הוא הקשר הרגשי של 

הלקוח למוצר ולחברה המייצרת אותו. לאור עובדה זו, השאלה 

שחברות חייבות לשאול את עצמן באופן מתמיד היא מה ניתן לעשות 

על מנת להתחבב על הצרכן, לרכוש את אמונו ולגרום לו לחוש 

 לפי החברה בכלל. תחושות חיוביות כלפי המוצר בפרט וכ

 

אחת הדרכים הבולטות המאפשרת לחברה לרכוש את אמון הצרכנים 

ולשמרו, להתחבב עליהם, לשמור עימם על קשר מתמיד ואף להחזיק 

את "היד על הדופק" ולחוש בכל בעיה המתעוררת מוקדם ככל 

האפשר, היא תהליך הדיאלוג עם מחזיקי העניין. מחזיק עניין הוא כל 

עובד, ספק, לקוח, בעל  -פיעה עליו או מושפעת ממנו מי שהחברה מש

 מניות, הסביבה וכו'. 

 

התוצר של תהליך הדיאלוג הוא הדיווח החברתי, שהתגובות עליו 

ממחזיקי העניין פותחות מעגל חדש של דיאלוג, המוביל לדוח חברתי 

נוסף. במסגרתו של הדוח החברתי, חברות מדווחות על השלכותיהן 

רתיות והסביבתיות על כלל מחזיקי העניין שלהן. הכלכליות, החב

הדיווח החברתי מתאפיין בשקיפות, המקנה לדוח אמינות ומציגה 

הצגת ההישגים ונקודות  -בפני הקורא תמונה מאוזנת של המצב 

החוזק, אך גם הצפת הכשלונות והבעיות. נקודה חשובה נוספת היא 

חברתיים, בדרך כלל חברות נוהגות להציג בדוחותיהן ה -הצבת יעדים 

לצידם של פערים או בעיות שהתגלו או נושאים הדורשים שיפור, 

יעדים שהחברה הציבה לעצמה וכן לוח זמנים צפוי לעמידה באותם 
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יעדים. הדבר מהווה דרך מצוינת להוכיח למחזיקי העניין רצינות 

החברה מודה בבעיות, מסכימה ומתחייבת לפתור אותן  -ואמינות 

חייבותה ביעד ברור ומוגדר, שעל עמידתה )או אי ומגבה את הת

עמידתה( בו תדווח בדוח החברתי בתקופה העוקבת, עם או ללא הצבת 

 יעד חדש באותו נושא.

 

נושא הדיווח החברתי הינו נפוץ ביותר בעולם, וחברות גדולות 

 BP, דנונה, נובארטיס פורד, SHELLומוכרות לכל כמו נייק, 

הנושא מתחיל להתפתח דוחות חברתיים.  ומוטורולה נוהגות לפרסם

והחלוצה שיצרה את הדוח החברתי הראשון בישראל , גם בישראל

 BDOוזאת בליווי משרד )טרם המיזוג עם עלית(  היא חברת שטראוס

הדוח החברתי של שטראוס אמנם לא פורסם . זיו האפט ומ.ע.ל.ה

ך של , אולם הוא תוקשר באופן פנימי לעובדי החברה והתהליבציבור

יצירת הדוח החברתי, כך מעידים בשטראוס, היה תהליך מפרה, 

 מרתק, מאתגר ומשמעותי ביותר עבור החברה ועובדיה.

 

כפי שהוא בא לידי , תהליך הדיווח החברתיתת פרק זה דן בנושא 

. המטרה היא להציג את התהליך בחברת שטראוס, בין היתר, ביטוי

את הדרך שבה חברות,  של יצירת דוח חברתי ולהמחיש באופן זה

המעוניינות להתחיל בתהליך של דיווח חברתי, אמורות לפעול על מנת 

 ליצור את הדוח החברתי שלהן.

 

 תהליך הדיווח החברתי  1.5.5.5

 

 כללי .7

 

על מנת שתת פרק זה יהווה כלי שימושי ויציג את התהליך של 

יצירת הדוח החברתי באופן מסודר ומובנה, בחרנו לחלק את 

הליך לשלבים ולתארם כאן בקצרה. נציין כי ניתן לשנות את הת

הסדר של אחדים מן השלבים או אף לבצע חלק מהם במקביל 
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לשלבים אחרים. התהליך, בשל ראשוניותו )בישראל(, מתאפיין 

במגוון ושוני בין החברות השונות בהתחשב באופיין השונה, 

רך במערכות הניהוליות השונות שהן מתבססות עליהן לצו

יצירת הנתונים ועיבודם, באופי הארגון והנהלתו ובגורמים 

נוספים. עם זאת, השלבים שנציג להלן יכולים לשמש תשתית 

בסיסית למבנהו של התהליך ולאופן בו הוא מתפתח ומתגבש 

עד לסיום כתיבת הדוח החברתי. להלן יפורטו השלבים 

 האמורים.

 

ביל לדיווח חברתי החלטה על כניסה לתהליך שיו -שלב ראשון  .5

 )מצומצם או מלא(

 

יתכן שהחברה תבחר בדיווח חברתי מצומצם, כגון כתיבת פרק 

פרק שדן בנושא קשרי הקהילה של החברה  -קהילה בלבד 

ובוחן את התשומות והתוצאות שהשיגה בהיבט זה כפי שביצעה 

. לחילופין, יתכן 1.5.2כמפורט בתת פרק  חברת רפא"לזאת 

( לדווח באופן מלא על שטראוסשעשתה  שהחברה תבחר )כפי

 ההיבטים הכלכלי, הסביבתי והחברתי כאחד.

 

כך או כך, בהחלטה על הכניסה לתהליך חייבים להיות 

מעורבים באופן מעמיק הדרגים הבכירים ביותר בחברה. 

התהליך לא יתחיל לתפוס תאוצה ולא ניתן יהיה להניע אותו 

מהסיבה הכספית של ללא גיבוי מלא של ההנהלה הבכירה, הן 

מימון התהליך, והן מהסיבה העסקית של החשיפה הכרוכה 

בהכנת הנתונים ועיבודם ולאחר מכן עריכתם ופרסומם. מדובר 

בתהליך מורכב, חוצה דרגים ומחלקות, שאינו משאיר אבן 

אחת בלתי הפוכה וחותר "לנער את השטיחים" ולהאיר את 

ין סוגיה שלא הפינות האפלות והזנוחות ביותר בחברה: א

נדונה, אין נושא שלא נבחן, ולא מתעלמים מאף נתון, היבט או 

שאלה. לפיכך, שיתוף פעולה מלא של כל העובדים הינו הכרחי 
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הדוח  -להתקדמות התהליך ולהצלחתו, ולכך שהתוצר הסופי 

 יהיה מקיף, אמין וישיג את מטרותיו.  -החברתי 

 

ומומחה בתחום  חבירה לשותף מקצועי מתאים -שלב שני  .2

 הדיווח שאותו מעוניינת החברה להכין

 

בשל מורכבותו של התהליך וראשוניותו )בישראל בכלל, 

ובחברה ספציפית בפרט( רצוי מאוד לפנות לשותף מקצועי 

מומחה שיסייע לחברה וילווה אותה מראשיתו של התהליך ועד 

סופו )כפי שנעשו הדוחות של שטראוס כאמור בשיתוף עם 

של משרד  Social Accountabilityהמקצועית ומחלקת המחלקה 

BDO  זיו האפט ומ.ע.ל.ה וחברות נוספות כדוגמת רפאל

 זיו האפט(.  BDOבשיתוף עם משרד 

 

אמנם, יתכן מאוד שלאחר הכנת הדוח הראשון, תוכל החברה 

להמשיך ולהכין את הדוחות הבאים ללא ליווי מקצועי כאמור, 

היקפו ומעורב פחות. בשלב זה יכול או עם ליווי מצומצם יותר ב

השותף המקצועי לשמש כמבקר, אשר יבחן את הדוח החברתי 

או פרק מסוים מפרקיו, יבצע ביקורת על אותו חלק ויצרף מעין 

דוח ביקורת, אשר יעניק אמינות לדוח החברתי. יצירת דוח 

חברתי ראשון, על כל פנים, היא תהליך מסובך יותר הן בשל 

בדיווח חדש המבוסס על מתודולוגיות  העובדה שמדובר

והוראות דיווח מורכבות שלרוב אינן מוכרות לחברה, והן בשל 

העובדה שדיווח ראשון הוא לרוב מקיף יותר שכן עליו לכלול 

את כל עברה ההיסטורי של החברה, בעוד שהדוחות הבאים 

אחריו יתבססו על תשתית שכבר קיימת ויפרטו בעיקר את 

 אז ובשנה החולפת.ההתפתחות שחלה מ

 

הקמת גופים תומכים, הגדרת  -תכנון התהליך  -שלב שלישי  .4

 מחזיקי העניין
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על מנת שהתהליך יתחיל ויתקדם באופן משמעותי, מומלץ 

שתוקם ועדת היגוי ובה בכירים מהנהלת החברה, ועדה 

שתתווה את העקרונות המנחים לתהליך ותסייע לצוות 

דות בעייתיות העולות במהלך הפרויקט בפתרון סוגיות ונקו

ועדת ההיגוי וצוות  -העבודה. הקמת הגופים הפנימיים 

 יוצרת ומעגנת את המחויבות לתהליך. -הפרויקט 

 

היבט נוסף שיש לבחון בשלב זה הוא הגדרת מחזיקי העניין. 

הגדרת מחזיקי העניין היא שלב חיוני בתהליך, מכיוון שהם 

הם הוא מיועד ואליהם למעשה קהל היעד לדיווח החברתי, ל

הוא פונה. כל חברה צריכה למפות את מחזיקי העניין שלה, 

פנימיים וחיצוניים. מחזיקי העניין הפנימיים כוללים לרוב את 

בעלי המניות ואת העובדים ומשפחותיהם, ומחזיקי העניין 

את הלקוחות, הספקים, הרשויות והסביבה. על  -החיצוניים 

י העניין הייחודיים לה )אם החברה מוטל לאתר את מחזיק

ישנם מחזיקי עניין ייחודיים כאלה(, בנוסף לאלה המשותפים 

 לכלל החברות. 

 

הנושאים, הערכים,  -הגדרת תכולת ותחולת הדוח  -שלב רביעי  .5

 מה יימדד וכיצד

 

אילו פרקים  -על מנת להגדיר את תכולת הדוח )מה הוא יכיל 

למשל  -דוח )על מה יחול ואילו נושאים בכל פרק( ואת תחולת ה

אי הכללת התייחסות לקבוצת מחזיקי עניין מסוימת באותו 

דוח, או אי הכללת התייחסות לחברת בת מסוימת, לאזור 

גיאוגרפי מסוים או לפעילות מסוימת, מסיבות פרקטיות אלה 

ואחרות(, על החברה לנסות "להיכנס לנעליהם" של מחזיקי 

ודם בתהליך, וזאת על מנת העניין שלה, כפי שמופו בשלב הק

להגדיר את הנושאים המעסיקים אותם והסוגיות החשובות 
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להם במיוחד. נושאים אלה יכללו בדוח החברתי, שעליו יגיבו 

מחזיקי העניין בתהליך הדיאלוג עימם. על בסיס הדיאלוג 

מבוצע גיבוש ערכים ומטרות עם מחזיקי העניין, ולאחר מכן 

מה יעדים ודרכי בקרה ומדידה ולאור זאת קובעת החברה לעצ

 אשר יתאימו להשגת אותן מטרות מתוך אותם ערכים שנקבעו. 

 

קבלת החלטות בדבר היקף  -כתיבת פרקי הדוח  -שלב חמישי  .0

 ההתייחסות לכל נושא, דרך העברת המסר וניסוחו

 

הנושאים שהוגדרו בשלב הקודם בתכולת הדוח, והפעילויות 

דרו בתחולת הדוח, מכתיבים והאזורים הגיאוגרפיים שהוג

למעשה את המבנה הבסיסי של הדוח החברתי. לאחר מכן 

קובעת החברה את החלוקה לנושאים ותתי נושאים, ואז ניתן 

להתחיל בשלב הכתיבה. רצוי כי כל פרק יכתב על ידי אותם 

גורמים בחברה אשר פועלים מול אותה קבוצת מחזיקי עניין, 

דים, שירות לקוחות בנושא כגון: משאבי אנוש בנושא העוב

הצרכנים, האחראים על איכות הסביבה בנושא הסביבה ומנהלי 

קשרי קהילה לגבי הקהילה. לאחר כתיבת כל פרק נערכים 

דיונים שלאחריהם ולאורם מגובש הנוסח. לאחר העיבוד 

והעריכה הסופיים, ולאחר קבלת האישורים המתאימים מכל 

ף את מחזיקי העניין הגורמים בחברה, ניתן ואף רצוי לשת

ולקבל את תגובתם על הכתוב. אחת הדרכים לעשות זאת היא 

באמצעות קבוצות מיקוד. ניתן לבצע זאת בשני שלבים, 

העברת כל פרק לתגובה פנימית של הגורם הפנימי  -הראשון 

בחברה הפועל מול אותה קבוצת מחזיקי עניין )שירות לקוחות 

ות מיקוד של מחזיקי עניין קבוצ -מול הצרכנים, למשל(, והשני 

חיצוניים כלליים. את המסקנות העולות מקבוצות המיקוד ניתן 

לשלב בכתיבה וכך לשפר את הדוח החברתי עוד בטרם פרסומו 

 ברבים.
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החלטות העיצוב נגזרות מן התכנים,  -עיצוב הדוח  -שלב שישי  .1

המסרים שהחברה מעוניינת להעביר, סגנון ואופי החברה 

 קהלי היעד להם מיועד הדוח החברתיואנשיה ו

 

הדוחות החברתיים שמפרסמות חברות בעולם מתאפיינים 

)בניגוד לדוחות כספיים( בצבעוניות מרשימה ובמראה מעוצב 

ומרהיב עין. בנושא העיצוב יש לקחת בחשבון שני היבטים 

מחד, יש להקפיד שהעיצוב לא יגרום  -ולנסות לאזן ביניהם 

שיווקי, מה שעלול לגרוע מאמינותו לדוח להיראות כמסמך 

ולפגוע בהתייחסותם של מחזיקי העניין אליו. מאידך, על 

עיצובו של הדוח להיות מושך את העין, מזמין וקריא, כך 

שיגרום לקורא "לצלוח" את הדוח לכל אורכו )ואורכו יכול 

בעולם קיימים דוחות חברתיים רבים,  -להיות משמעותי 

 לה(, להתעניין ולהגיב.שאורכם מאה עמודים ומע

 

תקשור הדוח באופן פנימי ו/או חיצוני, עד  -שלב שביעי  .8

 לדיאלוג פתוח עם כלל מחזיקי העניין

 

לאחר שנכתב ועוצב, יש לתקשר את הדוח על מנת להביא את 

עצם קיומו, וכן את תוכנו, לידיעתם של מחזיקי העניין השונים 

תבצע בדרכים שונות, ולהזמינם להגיב עליו. התקשור יכול  לה

אולם רצוי כי השקתו של הדוח תיעשה במעגלים מתרחבים, גם 

התקשור הפנימי וגם התקשור החיצוני. רצוי שהתקשור הפנימי 

יקדם לחיצוני, משום שהעובדים עצמם מהווים, לאחר שהדוח 

תוקשר להם, ערוץ תקשורת יעיל בפני עצמו. לא יתכן שדוח 

ים בו ובתוכנו. התקשור לעובדים יופץ והעובדים לא יהיו בקיא

יתבצע במעגלים מתרחבים, מההנהלה הבכירה ולאורך כל דרגי 

העובדים. לאחריו יתבצע התקשור החיצוני ליתר מחזיקי 

שוב  -הלקוחות, הרשויות, קובעי המדיניות וכו'  -העניין 

במעגלים מהקרוב לרחוק. יהא זה לא רצוי, ואף פוגע, אם 
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משום  "שונים ליטול חלק בחגיגההעובדים לא יהיו ה"רא

ששיתוף הפעולה שלהם ותרומתם לכתיבה ולאיסוף המידע 

הינה משמעותית ביותר. השקת הדוח לראשונה יכולה להיות 

מלווה באירוע חגיגי, ולאחריו יש לנסות ולהשיג כיסוי 

תקשורתי שיעורר הדים לעניין. הדרך הטובה ביותר להפוך את 

לכלול אותו באתר האינטרנט של  הדוח לנגיש לכל היא כמובן

החברה. ניתן גם לקבל תגובות של קוראים באמצעות האתר 

)כך גם נהוג בעולם(, ו/או לכלול בדוח עצמו בנוסחו הקשיח 

גלויה לתגובות, שדמי המשלוח שלה שולמו מראש על ידי 

 החברה, על מנת לעודד את הקוראים להגיב בכתב.

 

 ח החברתי הבא ... .מכאן ממשיך סבב חדש, שיוביל לדו

 

 סיכום ומבט לעתיד 1.5.5.2

 

אנו תקווה כי חברות בישראל תשכלנה, כפי שעשתה שטראוס, להבין 

את היתרונות הטמונים בדיווח חברתי שקוף ובדיאלוג פתוח עם 

מחזיקי העניין, למען שיפור האמון ולטובת החברה והציבור הבא עמה 

שיח -יתוף, דיאלוג ודובמגע גם יחד. אין ספק כי תהליכים של ש

יכולים לאתר תהליכים בעייתיים עוד בראשיתם, ובכך לצמצם, 

ובמקרים רבים אף למנוע, משברים, וכי תהליך יצירת הדוח החברתי 

עצמו מהווה כלי ניהולי ממדרגה ראשונה, המעלה ומציף בפני החברה 

ומנהליה את הפערים והבעיות וכן מציג את ההצלחות וההישגים 

ובנה, מסודר ומגובה בעובדות ובנתונים מוצקים. בסופו של באופן מ

דבר מעלה הדוח החברתי על הכתב את התרבות הארגונית, הנהלים 

הלא כתובים והמסורת שהוותה עד אז "תורה שבעל פה", והופך 

 אותם לתורה שבכתב.

אנו מאמינים כי תהליך של יצירת דוח חברתי ופרסומו של דוח כזה 

מנות עבור כל חברה להתקרב למחזיקי העניין שלה, יכולים להוות הזד

לשמוע את עמדותיהם וציפיותיהם ולנסות לענות עליהן או להגיב 
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עליהן באופן שיתרום לשני הצדדים. אנו משוכנעים כי החברות 

שתחלטנה לצעוד בדרך זו יווכחו לדעת כי אמנם "לא קלה היא, לא 

לפנינו, עוד הרים קלה דרכנו" אבל גם כי "עוד שדות פורחים יש 

 גבוהים וצונני פסגות".
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על הקשר בין עסקים, השקעה בקהילה  -סוף דיווח בעשייה תחילה  7.1.1

 2ודיווח חברתי בישראל

 

, ומרכז עירא לעסקים, הדרך שלך לתת" -ארגון "מתן , זיו האפט BDOמשרד רו"ח 

הבורסה  ערכו במרכז המבקרים של גוריון-טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בן

מפגש מנהלים ראשון מסוגו על הקשר בין עשייה קהילתית לבין אחריות ודיווח 

 חברתי.

 

, החליטה רשות ניירות ערך לחייב את החברות הציבוריות לדווח בדוח 5667בשנת 

הדירקטוריון שלהן על מדיניות החברה ופעילותה בתחום מתן התרומות. דרישת 

מדיניות התאגיד בנושא ואת היקפי הדיווח מחייבת את החברות לפרט את 

התרומות לתחומים השונים, ולתאר כיצד משתלבת מדיניות זו בעסקי התאגיד. 

זיו האפט, שפורסם בירחון יוני של "הבורסה", עולה  BDOממחקר של משרד רו"ח 

 48%-לכ 5665-כי שיעור החברות הבורסאיות שמילאו את חובת הדיווח גדל ב

 .3 5667בלבד בשנת  27%לעומת 

 

 , אמר כי "בשנים האחרונות מייחסים משה טרי, יו"ר רשות ניירות ערך

חשיבות גוברת להתנהגות אתית ומוסרית של חברות. להתנהגות  Stakeholders -ה 

כזו יש השפעה על ערך החברה ומכאן חשיבותה של השקיפות בנושאים אלה. 

פיעה על השווקים התנהגות אתית ומוסרית משפיעה על ערך החברה שכן היא מש

של החברות ועל זרם ההכנסות שלהן וכן היא משפיעה על מבנה העלויות של 

המהווים את  -החברות. הדיווח החברתי יכול להוסיף לדוחות הכספיים של החברה 

גם פרמטרים איכותיים הנוגעים למידת מעורבותה החברתית,  -תעודת הזהות שלה 

הכלכלי של החברה וביצועיה ולהגביר את עניין העשוי להיות חשוב להבנת ערכה 

 מהימנות הדיווחים בטווח הארוך. 

 

                                                      
 .5662, ספטמבר 72ך עיתון הבורסה, גיליון מס' מתו 2
 .5.7.4.5והרחבה על שנים אלו ועל ההתפתחות בשנים שלאחר מכן מצוי בתת פרק פירוט   3
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כחלק מהמעורבות שלנו בנושא זה, ובמסגרת מהלך מקיף שיזמנו לחיזוק גורמי 

, טיוטת תקנות שיחייבו CFOהבקרה הפנימיים בחברות, גיבשנו, בשילוב עם פורום 

גות נושאי המשרה את החברות לגלות האם אימצו קוד אתי המסדיר את התנה

והעובדים של החברה, וכן תידרשנה החברות להעמיד את הקוד האתי שאימצו 

לעיון הציבור. ההנחה היא שחברה תעדיף לאמץ קוד אתי ולא לדווח על העדרו של 

קוד כזה כדי להימנע מן התווית השלילית העלולה לדבוק בה אם לא תאמץ את 

 הקוד".

 

, הדגיש את החשיבות של מתן בסתר וריון הבורסהיו"ר דירקט, פרופ' יאיר אורגלר

במסורת היהודית: "אנשים פרטיים רבים עוסקים במתן בסתר. עבור חברות זה לא 

עשה. עשה ולא  -'עשה ואמר  -ממש עובד והדיווח חיוני. יש אימרה ישנה ופשוטה 

שלמעשה מגלמת את הקשר החשוב שבין דיווח ועשייה. הדיווח  -לא עשה'  -אמר 

יב להיות חלק אינטגרלי מהעשייה. הפעילות הקהילתית תורמת לחברה, לעסקים חי

 ולכל מי שעוסק בה".

 

, הדגישה כי עסק הוא למעשה "קהילה בתוך קהילה", מנכ"ל מתן, אהובה ינאי

שממנה יבואו העובדים והלקוחות של מחר, ולכן יש חשיבות רבה מאוד עבור עסק 

אולם, במקרה של  -היה ויישאר חשוב  לתרום לסביבתו. לדבריה, מתן בסתר

עסקים הדוגמא האישית והפרסום חשובים על מנת להראות מנהיגות ולהשפיע על 

אחרים שיראו ויעשו: "לכל ארגון יש אג'נדה משלו ובהתאם לה אנו מציעים את 

התמיכה המקצועית לבניית מעגל של נתינה. מעבר לכך ישנו מעגל חשוב של 

שמנהלים רבים יותר יבינו את היתרונות בדיווח חברתי, ככל  -שקיפות ודיווח 

ויגיעו להכרה שתהליך זה אינו זכות אלא הכרח, כך יהפכו העשייה הקהילתית 

 והדיווח עליה לדרך חיים של החברות והארגונים".

 

בשנים האחרונות גדל והולך מספרן של החברות המאמצות מדיניות חברתית וכן 

למען הקהילה. אם בעבר הסתפקו החברות במתן חל שינוי בדפוסי הפעילות 

תרומות כספיות ללא מדיניות ברורה, הרי שהיום גוברת המודעות לצורך בפיתוח 

אסטרטגיה בנושא. בקרב חברות רבות מתגבשת גם הבנה כי שיתוף העובדים 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9576 זיו האפט 

 

ב"מעגל הנתינה" קריטי להצלחת העשייה בתחום כמו גם בניית תהליך מקצועי 

 ויעיל.

 

, אמרה כי "לפעילות הקהילתית יש תרומה אמיתית מנכ"ל ישראייר, ירןסבינה ב

למורל העובדים, במיוחד על רקע תקופה קשה של קיצוצי שכר ופיטורים. כיום 

 העובדים הם אלו שמחפשים את הפרויקט הבא". 

 

בירן סיפרה כי בתחילת הפעילות של החברה נאספו תרומות מהנוסעים, ששימשו 

צופים בעיר אילת ולמטרות נוספות למען תושבי העיר: "מנהג להקמת מתקן לשבט 

זה הפך למעטפות מתן, פעילות שבמסגרתה הדיילים פונים לנוסעים ומבקשים 

לתרום את הכסף הקטן ואנו מצליחים לאסוף כך מעל למאה אלף שקל בשנה, 

 ולסייע לפעולות של מתן". 

 

יוחד שבו טייסים, דיילים היא דיברה גם על ההצלחה הגדולה של יום התנדבות מ

 ואנשי מכירות הלכו לצבוע ולשפץ בית ספר.

 

, אמר כי התרומה לסביבה ולקהילה סמנכ"ל פיתוח עסקי בנייס, קובי הוברמן

וההשפעה עליהן, הן מרכיבי עוצמה קריטיים להצלחת עסק. היעדר מרכיבים אלה 

חברה או ארגון  עשוי להצביע על בעיה בעסק: "בעולם בו אנו חיים העמדות כלפי

נמדדות לא רק על פי המוצרים והשווקים שלהם. גם לתרומה חברתית יש חשיבות 

 רבה, ובניגוד ליחסי ציבור יש לכך ערך רגשי לגבי רכישה, העדפה ונאמנות. 

 

הדוגמא האישית חיונית להעברת מסר לכל שדרות הארגון, והתהליך שיצרנו בעזרת 

יכולות, שלא תמיד הם יכולים לתרום במבנה מתן איפשר לעובדים לממש ולהפגין 

הארגוני הרגיל. בנוסף, ערך עבודת הצוות בפעילות חברתית יותר יעיל מבכל מיזם 

 וזה עוזר ליצור הזדהות ונאמנות לחברה". -אחר 

 

הרחיבה לגבי הפעילות שנעשתה  מנהלת משאבי אנוש בנייס, שולי שהרבני ישי

תן, מתרומה לקהילה על ידי ההנהלה בלבד בחברה ולגבי התהליך שעברה בעזרת מ

לתרומה באמצעות שיתוף כל העובדים שרצו בכך. בעקבות התהליך צוות ההיגוי 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9575 BDO זיו האפט 

 

של העובדים החליט לבצע פעילות חברתית באזור השרון במרכז קליטה ברעננה 

 תוך חיזוק הקשר בין הארגון לבין האוכלוסייה באזור.

 

, אשר סיפורה של ח'הוצג בכנס גם לצד נקודת המבט של החברות התורמות, 

הביאה את הפן האישי והאנושי, שמאחורי ארגון מתן ואת המשמעות של העשייה 

החברתית של העסקים בקהילה. בהתרגשות רבה סיפרה ח' על הרגעים הקשים, על 

הטרור שחוותה מצד הבעל, על תהליך השיקום הארוך והקשה ועל החשיבות של 

עזרה כדי להשתקם אחרי שנים של התעללות פיזית, המקלט, שאליו ברחה ובו נ

 מינית ונפשית מצד בעלה.

 

-יו"ר מרכז עירא לעסקים, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בן, פרופ' אהוד מניפז

, אמר שעל רקע התהליכים השונים שהתרחשו בעולם נדרש המגזר העסקי גוריון

ץ עולמי מתמשך להשתתף גם בפעילות חברתית. "זהו חלק ממאמ 57-במאה ה

שמטרתו לפתח חברות עסקיות שמכבדות את הפרט והסביבה האקולוגית. מדובר 

 על הפיכת מנהלים למנהיגים בעלי מחויבות גם לעסקיהם וגם לחברה בכללותה". 

 

מניפז הדגיש את הצורך במחקר מדעי מעמיק יותר בנושא עשייה ודיווח חברתי, על 

 נאמנות למותג ותוצאות עסקיות. מנת למצוא את הקשר בין העשייה לבין

 

, הדגיש את התרומה זיו האפט BDOשותף בכיר ביקורת במשרד , רו"ח יגאל גוזמן

לעסקים כתוצאה מגילוי אחריות חברתית. גוזמן הסביר כי זהו עניין עסקי, שהוא 

טוב לביזנס: "אם אתה תורם לקהילה זה חוזר לארגון בדמות תוצאות טובות יותר 

ה. על פי מחקרים שנעשו בעולם, אחריות חברתית תורמת להגברת בשורה התחתונ

המוניטין של החברה, לתדמית טובה יותר למותג ובסופו של דבר להגברת המכירות 

ולנאמנות לחברה. מהצד השני ארגון תורם ומעורב נתפס כארגון טוב יותר בעיני 

 וכך הוא יכול לגייס עובדים טובים יותר". -עובדיו 

 

 שותף ומנהל המחלקה המקצועית ומחלקת דיווח חברתי , זיכלינסקירו"ח ניר 

, אמר כי הדיווח על תרומות בדוח הדירקטוריון הוא רק צעד זיו האפט BDO-ב

ראשון באבולוציה של דוחות חברתיים. החברות שבתחתית שרשרת האבולוציה 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9577 זיו האפט 

 

נית מסתפקות כיום רק במתן דיווח על סכומי התרומות הכוללים ללא חלוקה פרט

של הסכומים לפי המטרות שלשמן נתרמו, אולם לא מעט חברות מדווחות כבר 

כיום מהם הסכומים שנתרמו לכל מטרה, ומהי מדיניות הארגון במתן התרומות. 

אלה רק כמה  -קוקה קולה, מוטורולה, אינטל, דנונה, פורד, מקדונלד'ס וטימברלנד 

 תי. מן החברות העולמיות המפרסמות מדי שנה דיווח חבר

 

"הצעד הבא בארץ, כך אנו צופים, יהיה הכנסת מימדים חברתיים, כלכליים 

השאלה היא מי ירים את  -וסביבתיים רחבים יותר הנכללים בדיווח חברתי 

 הכפפה".

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9571 BDO זיו האפט 

 

 פרק הקהילה בדוח חברתי של רפאל  7.1.1

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9571 זיו האפט 

 

 

BDO זיו האפט 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9511 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9519 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9511 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9511 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9511 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9516 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9515 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9517 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9511 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9511 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9511 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9519 זיו האפט 

 

 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9511 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9511 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9511 BDO זיו האפט 

 

 
 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9516 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9515 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9517 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9511 BDO זיו האפט 

 

 דוחות סביבתיים 7.1

 

 דוח סביבתי של אגד  7.1.9

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9511 זיו האפט 

 

 
 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9719 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9716 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9715 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9717 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9791 BDO זיו האפט 

 

 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9799 זיו האפט 

 

 
 

 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9791 BDO זיו האפט 

 

 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9791 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9791 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9796 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9795 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9797 זיו האפט 

 

 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9791 BDO זיו האפט 

 

 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9791 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9719 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9716 זיו האפט 

 

 
 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9715 BDO זיו האפט 

 

 דוח סביבתי של חברת החשמל  7.1.1

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9717 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9719 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9716 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9715 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9717 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9719 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 
 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9716 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9715 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9717 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 דוח סביבתי של רשות שדות התעופה  7.1.1

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9761 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9769 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9761 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9761 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9761 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9766 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9765 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9767 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9761 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9761 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9751 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9759 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9751 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9751 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9751 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9756 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9755 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9757 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9751 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9751 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9771 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9779 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9771 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9771 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9771 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9776 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9775 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9777 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9771 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9771 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9719 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9716 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9715 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9717 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9719 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 



 דוחות חברתיים ודוחות סביבתיים בישראל

BDO 9711 זיו האפט 

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

9711 BDO זיו האפט 

 

 

 

 

 

 

 

 


