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עמ' 3

מבוא :אחריות תאגידית מהי?
המונח "אחריות תאגידית" ,1המופיע בשיח הציבורי והאקדמי בהקשרים רחבים ומגוונים ,מתאר
על-פי רוב התנהגות אחראית של תאגידים שתכליתה חורגת מהתכלית הקלאסית של מקסום
הרווח הכלכלי של התאגיד עצמו ,ואשר נועדה גם להיטיב עם החברה בכללותה.
אפשר שרעיון האחריות התאגידית מבוסס על הנחת היסוד בדבר קיומה של 'אמנה חברתית' בין
אזרחי המדינה ובינם לבין הריבון :גם התאגידים ,כישויות משפטיות עצמאיות הפועלים במסגרת
המדינתית ,נדרשים לקבל עליהם את דרישותיה של אותה אמנה חברתית בפעילותם ולהתנהל
בהגינות ביחס לאזרחים האחרים של המדינה וביחס לקבוצות העומדות עמם במגע ,ובהן
העובדים ,הקהילה המקומית ,הלקוחות ,הספקים ,הסביבה ,בעלי המניות ושאר מחזיקי העניין.2
זהו "הרישיון לפעול" ( )License to operateשל התאגיד :העמידה בציפיות החברתיות להתנהגות
הוגנת היא זו שמקנה לו לגיטימציה חברתית להמשיך ולפעול.3
במערכת היחסים שבין התאגיד לחברה בכללותה עלול להיווצר מתח כאשר תאגיד משית על
החברה עלויות חברתיות וסביבתיות הנוצרות מעצם פעילותו ,והוא מצפה שהחברה היא אשר
תישא בעלויות האלה (אלו הן העלויות החיצוניות –  .)externalitiesבעלויות הללו אפשר לציין את
זיהום הסביבה ,פרקטיקות של העסקה פוגענית ,שחיתות וכדומה .מתח דומה נוצר גם כאשר
רווחי התאגיד והתועלות החברתיות והסביבתיות שהוא מפיק אינם מחולקים כראוי בין קבוצות
מחזיקי העניין .מהאמור לעיל נובע שבליבת נושא האחריות התאגידית ניצבת ההנחה שהתאגיד
הוא סוכן מוסרי ( ,)moral agentקרי – שחקן הנושא באחריות שהיא רחבה מאחריותו הממוקדת
כלפי בעלי המניות ליצירת תשואה כספית מרבית על השקעתם .הנחה זו הולכת ומתגבשת ברחבי
העולם ,אף שהיא עדיין נתפסת לעתים כסתירה לדנ"א הארגוני של התאגידים ,השואב את כוחו
מעולם החקיקה הקיים ,שאינו עוסק כלל בחובות של אחריות החורגות מחובות כלפי בעלי המניות
ומהרקע ההיסטורי להקמתם של התאגידים כגופים כלכליים למטרת גיוס הון והשאת רווח.
עלייתה של האחריות התאגידית מבטאת את ההכרה שהרחבת מעגלי האחריות של התאגיד אינה
חייבת לעמוד בסתירה למטרתו העיקרית של התאגיד – להיות ארגון רווחי ותחרותי; אדרבה,
ייתכן ששני הדברים עולים בקנה אחד.
בישראל הוראת החקיקה המרכזית העוסקת בחובות התאגיד כלפי בעלי העניין היא סעיף  22לחוק
החברות ,התשנ"ט .2111-סעיף זה קובע כך:
"תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה ,וניתן להביא בחשבון
במסגרת שיקולים אלה ,בין השאר ,את ענייניהם של נושיה ,עובדיה ואת עניינו של הציבור; כמו
 1המילה "תאגיד" במסמך רקע זה מכוונת לכל סוגי התאגידים הרשומים כחברה בע"מ ,ובכלל זה חברות ממשלתיות ,תאגידים
עירוניים ,חברות נסחרות וחברות בבעלות פרטית חלקית או מלאה .בהגדרה זו נכללות גם חברות שאינן פועלות למטרות רווח
(חברה לתועלת הציבור) ,וכן עמותות גדולות.
 2המונח "מחזיקי עניין" ( )Stakeholdersנוגע לקבוצות בחברה אשר משפיעות על תאגיד או מושפעות ממנו ,ולחלופין – יש
ביניהם השפעה הדדית.
 3לסקירה על המונח אחריות תאגידית ,התפתחותו ומשמעויותיו ראו עופר סיטבון ורונית דוניץ-קידר" ,אחריות חברתית של
תאגידים וחינוך משפטי וקליני :אתגור גבולות המשפט" ,המשפט י"ז ,תשע"ג ,עמ'  ;197רונית דוניץ-קידר ",לא פרטי ,לא
ציבורי :לקראת תפיסה חדשה של אחריות" ,משפטים מ"ג (עתיד להתפרסם ב.)1103-

עמ' 4

כן רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה ,אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים
עסקיים כאמור ,אם נקבעה לכך הוראה בתקנון".
אף שהמלומדים חלוקים בדעתם בשאלה מהו היקף האחריות המוטל מכוח סעיף זה על התאגידים
בישראל ,רבים מסכימים שהסעיף משקף ,לפחות במידה מסוימת ,את הגישות המתקדמות יותר
לאחריות תאגידים ,המבקשות לראות בתאגיד שחקן חברתי אחראי ,ולא רק סוכן כלכלי שתכליתו
להפיק רווחים לבעלי המניות.

א .מהו דיווח אחריות תאגידית?
דיווח אחריות תאגידית (חברתי-סביבת) שנקרא לעתים גם דיווח קיימות – – sustainability report
או דיווח לא-פיננסי ,הוא מהלך מוסדר למסירת מידע ונתונים המשקפים באופן מאוזן ומייצג את
הדרך שבה התאגיד משפיע על הסובבים אותו (משקיעים ,עובדים ,לקוחות ,עמותות וכו') ועל האופן
שבכוונתו להיטיב את השפעתו על קבוצות אלו .בין השאר ,על התאגיד להציג תיאור מדויק ,נכון
ואמין של הקשיים והסוגיות שעמם הוא מתמודד בתחומים האלה.
מטרת הדיווח היא להניע תהליך של מחויבות מצד התאגידים לחיזוק הפעילות החיובית שלהם,
בהנחה שדיווח על הפעילות הנעשית בתחומים אלו ופרסומה עשויים להמריץ את התאגיד לנקוט
יותר ויותר פעילויות מסוג זה .כמו כן ,הדיווח מאפשר לציבור להעריך את הישגיו של התאגיד
בתחום זה ולכלכל את צעדיהם כלפיו לפיהם .עצם ההחלטה על דיווח פועלת כזרז לתהליכים
ושינויים בתוך התאגיד ובקשר שלו עם עובדים ,לקוחות ,ספקים ואחרים ,ויש בה כדי לבנות אמון
ולחזק את הקשר בין התאגיד לבין מחזיקי העניין שלו .הדיווח החברתי-סביבתי מאפשר אפוא
הסתכלות על העסק מפרספקטיבה שונה ,מעבר לביצועים הפיננסיים ,ולעתים מאפשר זיהוי של
צרכים שלא קיבלו מענה או של הזדמנויות שלא נוצלו.

ב .סוגים של דיווחי אחריות תאגידית
יש להבחין בין כמה סוגים של דיווחי אחריות תאגידית:
 .2דוחות אחריות תאגידית ( – )CSR Reportsתאגידים מפרסמים דוחות כאלה באופן וולונטרי
ולרוב ללא פיקוח חיצוני על תוכנם .בשנים האחרונות מתחילה להתהוות סטנדרטיזציה של
הדיווח (דוגמה בולטת לכך היא סטנדרט הדיווח של ארגון ה ,GRI-וראו להלן) 4,אולם דוחות
רבים עדיין אינם עומדים בסטנדרטים הללו .הדבר מקשה כמובן את ההשוואה בין הדוחות.

 4ה GRI-הוא גוף בין-לאומי הפועל כזרוע ביצועית של סוכנות הסביבה של האו"ם ( )UNEPבמטרה להרחיב את מספר החברות
והארגונים הציבוריים ברחבי העולם המוציאים דיווחי קיימות וולונטריים במסגרת פעילותם העסקית השוטפת .אמצעי
ההטמעה המרכזי המשמש את הארגון הוא ניסוח הנחיות ( )Guidelinesוקביעתן כסטנדרט בין-לאומי לניסוח דוחות קיימות.
יתרונן הגדול של הנחיות ה GRI-הוא בכלליותן ובכך שהן משמשות סטנדרט בין-לאומי בר-השוואה .להרחבה בעניין הGRI-
ראו להלן ,סעיף ו'.

עמ' 5

כיום יותר מ 3,111-חברות עסקיות וארגונים ,קטנים כגדולים ,מכל רחבי העולם ,מדווחים על
פעילותם בתחום האחריות החברתית-סביבתית .יותר מ 13,111-דוחות אחריות חברתית-
סביבתית פורסמו בעולם מאז שנת .0991
להלן גרף של דיווחי האחריות התאגידית בעולם בשנים האחרונות:
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איור  – 2גרף עולמי ,כמות דוחות אחריות תאגידית שפורסמו (עפ"י שנים)

 .1דיווח לא פיננסי  /חברתי-סביבתי (– )non-financial / social-environmental reporting
בשנים האחרונות ניכרת תחילתה של מגמה בכמה ממדינות אירופה לחייב בחקיקה תאגידים
– בדרך כלל אלה המונפקים בבורסה ,אך לעתים רק תאגידים המשתייכים למגזר מסוים –
לפרסם במסגרת הדיווחים שלהם לציבור גם דיווחים על הביצועים הלא-פיננסיים שלהם,
ובפרט על הביצועים החברתיים והכלכליים .על כך נפרט להלן.
 .3מערכות הסמכה (" – )Certification Schemeתווי תקן" או אישורים הניתנים על-ידי גוף
חיצוני עצמאי ,בדרך כלל מהחברה האזרחית ,שלפיהם המוצר עומד בקריטריונים חברתיים
וסביבתיים שונים .תאגידים המבקשים להתהדר בתו התקן החברתי נדרשים בדרך כלל
למסור התחייבות שלפיה הם עומדים בקריטריונים ,והצהרתם זו עומדת למבחן של ארגוני
חברה אזרחית ושל הציבור בכללותו .יש כיום מאות "תווי תקן" מסוג זה הבוחנים היבטים
שונים של פעילות התאגיד ,ובהם היחס לעובדים ,היחס לבעלי-חיים ,בטיחות ,פגיעה בסביבה
ושימוש באנרגיה נקייה ,במגוון תעשיות :קפה ,מזון אורגני ,צעצועים ,מוצרי עץ ועוד 6.עם
זאת ,יש להדגיש כי גם תווי תקן אלו הם בדרך כלל יוזמות וולונטריות (אף כי לעתים הן
מקבלות עידוד מהמדינה או מהאיחוד האירופי) ,מבוססות-שוק ,ואין להן אמצעי אכיפה
פורמליים.

 5מתוך מאגר המידע של ה.http://database.globalreporting.org/ ,GRI-
 6לרשימה המלאה של התקנים הקיימים ראו .http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/

עמ' 6

להלן איור גראפי המסכם את המצב נכון לימים אלו – "המצוי".

איור  – 1תרשים זרימה "מצוי" ,אחריות תאגידית ודיווח של תאגידים

כאשר "הרצוי" ניתן להיות מצויר כך:

איור  – 3תרשים זרימה "רצוי" ,אחריות תאגידית ודיווח של תאגידים

עמ' 7

ג .הבטחת איכות של דוחות אחריות תאגידית
היבט חשוב נוסף של שאלת הדיווח הוא הצורך בהבטחת איכות ( )assuranceשל דוחות תאגידיים.
הסתפקות בדיווחים הוולונטריים של החברות עלולה להביא למצב שבו הדוחות ישמשו בעיקר
תרגיל ביחסי ציבור ,והחברות יחשפו טפח ויכסו טפחיים .הבטחת האיכות של דוחות מוסיפה
אפוא רכיב חשוב לדיווח ,וברוב המקרים – בהנחה שהדיווח עצמו מקיף ומעמיק – מרמזת לקורא
שתוכני הדוח אכן אמינים ,ולא חסרים תכנים שאפשר לצפות לקרוא ולמצוא בדוח מקיף ,מאוזן
ומייצג .אפשר להשיג זאת באמצעות צד שלישי שעוסק בהבטחת איכות של דוחות .ה GRI-מגדיר
כמה עקרונות לקביעת הגורם המתאים להבטחת איכות של דוח אחריות חברתית:


גורם חיצוני לארגון המדווח ,בעל ידע וניסיון מוכח בתוכן הדיווח ובפרקטיקת הדיווח;



יישום תהליך ההבטחה בדרך שיטתית ,מתועדת ,מבוססת על נתונים ועדות ובאמצעות
תהליכים מוגדרים ומובנים;



הערכה עד כמה הדוח סביר ומאוזן בכל הנוגע לשקיפות הביצועים של הארגון .בהערכה
זו יש להביא בחשבון את דיוק הנתונים ואת בחירת התכנים;



ביצוע על-ידי גורמים שאינם מוגבלים בבדיקה עקב יחסיהם עם הארגון המדווח או עם
מחזיקי עניין של הארגון המדווח ,כדי לאפשר בחינה עצמאית ובלתי תלויה של תקינות
הדוח;



הערכה של מידת היישום של הנחיות הדיווח של ה ,GRI-לרבות עקרונות הדיווח ,בארגון
המדווח;



הצהרה מסכמת הכתובה לפי פורמט מקובל ,ובכללה חוות דעת או סדרת מסקנות וציון
הקשר בין הגורם המבטיח את איכות הדוח לבין הארגון המדווח.

מעקרונות אלו משתמע שהגורם שמופקד על הבטחת האיכות מתאים למשימה ואינו קשור לארגון
המדווח (לדוגמה ,הוא לא היה מעורב בייעוץ לחברה המדווחת) .ה GRI-אינו בודק את העמידה
בעקרונות האלה ,אך סומך על שיקול דעתה של החברה המדווחת.
דוגמה בולטת לתקן הבטחת איכות הוא התקן של ארגון ( AccountAbilityתקן ,)AA0111AS
שהוא כלי כמעט אוניברסלי בהבטחת דוחות .כמה שלבים בתהליך ההבטחה :תיאום ציפיות בנוגע
לדוח בתחילת העבודה; קריאת טיוטת הדוח; חקירה בדבר דרך איסוף הנתונים; בדיקת הדיוק
של הנתונים עצמם .כמו כן ,הבודק מעוניין לדעת מהם הנושאים המהותיים בתאגיד המדווח,
כיצד הם נבחרו ומה התאגיד מתכוון לעשות בנוגע אליהם .לאחר הבדיקה הבודק מוסיף הצהרה
המופיעה בחלקה או במלואה במלל של הדוח .להצהרה הזאת יש פורמט מוגדר על-פי התקן:


הצהרת המבצע על ניסיון בתחום ובמתודולוגיית כתיבת דוחות;



הצהרת המבצע על חוסר התלות שלו בארגון;



תיאור העבודה שבוצעה;



רמת העמידה של הדוח בעקרונות הדיווח :מהותיות ,שלמות ,תגובתיות;
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הדרך שבה הדוח משקף באופן הוגן ומאוזן את האחריות החברתית-הסביבתית של
התאגיד;



המלצות לשיפור.

דרך נוספת להבטיח את אמינותם של דוחות אחריות תאגידית היא פאנל ציבורי של מחזיקי עניין
( .)stakeholder panelsבאירוע כזה מוזמנים מומחים ובעלי דעה להשתתף בשיח ובבדיקת הנתונים
בטיוטת הדיווח .למשל ,הדוח של חברת הנפט "של" ( 7)Shellנבדק בעזרת אנשים מובילים בתחום
האחריות החברתית-סביבתית .ההצהרה על הממצאים שלהם מופיעה בדוח כהצהרה קבוצתית.

ד .היתרונות הארגוניים בקיומה של חובה לדיווח חברתי-סביבתי
מחקרים רבים עוסקים בדיווחי אחריות תאגידית ובשאלה כיצד הסדרת התחום משפיעה על
ביצועי החברות .מסמך רקע זה אינו מתיימר כמובן להציג סקר ספרות שלם וכוללני בתחום ,אך
מצאנו לנכון להציג את ממצאיהם של כמה מחקרים עדכניים המצביעים על כדאיות עסקית
באימוצה של פרקטיקת דיווח.
א.

8

בשנת  1101פורסם מחקר אמפירי שנעשה בבית-הספר למינהל עסקים בהרווארד.
במחקר נבחן מידע חברתי וסביבתי בלא פחות מ 38-מדינות תוך הצלבתו עם מידע
שמתפרסם על תאגידים .המחקר מראה באופן מובהק כי אימוצה של גישה מחייבת
לדיווחי אחריות תאגידית שיפר את האחריות התאגידית של חברות ,והוביל לכך שפיתוח
מקיים והכשרת עובדים בתחום זה קיבלו עדיפות רבה יותר במכלול הפעילות התאגידית.
נוסף על כך ,ביצועי הממשל התאגידי השתפרו ,ויותר חברות מיישמות נוהלי אתיקה נגד
שחיתות ותשלומי שוחד.

ב.

במחקר שנעשה באירופה 9בשנת  1117נבחנו ביצועיהן של  341חברות ונמצא כי עצם
התהליך של כתיבת דוח אחריות תאגידית היה זרז חשוב לקידומו של שינוי ארגוני ותרם
לבחינת המידע הקיים בארגון ,לבחינת תהליכי הניהול הקיימים ולהקמה של מערך
לפיתוח בר-קיימא.

ג.

בארה"ב התפרסם זה לא כבר מחקר רב ממדים שסקר את נוהגי הדיווח החברתי-סביבתי
של  311החברות הגדולות במדינה ,הנכללות במדד .S&P500
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במחקר נמצא שלמעט

חברה אחת ,כל החברות מדווחות בצורה כזאת או אחרת על ביצועיהן בתחום .הדגש
בדיווחים האלה – שאותם מעודדת הרגולציה של רשויות המס ושל רשויות ניירות ערך –
מושם על שקיפות ועל הצגת ניהול סיכונים מנקודת מבטו של המשקיע .במחקר נמצא כי

http://www.shell.com/static/responsible_energy/downloads/sustainability_reports/shell_sustainability_report_2007.pdf.

7

 8כותרת המחקר .The Consequences of Mandatory Corporate Sustainable Reporting :לעיון במסמך המלא:
.http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11-100_35684ae7-fcdc-4aae-9626-de4b2acb1748.pdf
9
Garz H. and C. Volk, "What Really Counts: The Materiality of Extra-Financial Factors", West LB Research,
February 2007.
 10למחקר המלא.http://irrcinstitute.org/pdf/FINAL_Integrated_Financial_Sustain_Reporting_April_2013.pdf :
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חברות אשר פרסמו דוחות אחריות תאגידית מלאים (ולא הסתפקו בדיווח כסעיפי חשיפת
סיכון בדוחות הכספיים) הציגו מכלול ניהולי רחב יותר ,ששילב את הצגת הסיכונים לצד
ההזדמנויות.
ה .הנחיות הGRI-

בשנת  0997הוקם ה ,)Global Reporting Initiative( GRI-ארגון ששם לעצמו למטרה ליצור
סטנדרטים גלובליים לדיווחים לא-פיננסיים .הקמת הארגון – במסגרת ( UNEPתוכנית הסביבה של
11

האו"ם) ובשיתוף עם ארגון CERES

(קואליציית ארגונים ומשקיעים מוסדיים חברתיים

וסביבתיים אמריקניים) – נתנה דחיפה חזקה לתחום הדיווח הלא-פיננסי .מאז שנת  1111הGRI-

פועל כארגון עצמאי ללא כוונות רווח ,ומקום מושבו הוא באמסטרדם.
מטרתו הראשונית של ה GRI-הייתה לקדם שקיפות בעסקים ולעודד את מדידת ביצועיהם ,בעיקר
בתחום הסביבה .אחר כך הורחבה מטרה זו ליצירת מסגרת לדיווחי קיימות ולפרסום הנחיות דיווח
כוללניות .הנחיות אלו קיבלו משוב מ 30-חברות עסקיות וחודשו פעמיים – בפעם הראשונה ב1111-
ובפעם השנייה ב.1111-
הנחיות  1111מוכרות כ"דור  "3של ההנחיות (ראו נספח ב') .כמו כן ,כדי לאפשר לתאגידים
המדווחים מיקוד רב יותר ,פותחו  sector supplementsממוקדי מגזרים עסקיים דוגמת לוגיסטיקה
ותחבורה ,תעשיית החשמל והמגזר הפיננסי .נספחים אלו דורשים העמקה בנושאים המייחדים מגזר
כזה או אחר .יוער כי ה GRI-נתון גם בתהליך פיתוח של נספחים מדינתיים המתמקדים בהנחיית
דיווח על סוגיות ייחודיות הרלוונטיות למדינה ספציפית ולעסקים הפועלים בה .בשנת  1103פרסם
ה GRI -גרסא מעודכנת להנחיות הדיווח הנקראת .G4
הנחיות ה GRI-ערוכות כמסמך מסודר המציג הנחיות מפורטות בדבר הסוגיות החברתיות-
סביבתיות המחייבות דיווח .ההנחיות נוגעות לדיווח בנושאים האלה :אסטרטגיה עסקית;
מדיניות החברה בנושא אחריות חברתית-סביבתית; פרופיל ארגוני; ממשל תאגידי; אתיקה;
שיח עם מחזיקי העניין; מדדי ביצוע כלכליים; מדדי ביצוע סביבתיים; מדדי ביצוע חברתיים
(העסקה הוגנת ,לקוחות ,ספקים); מדדי ביצוע – זכויות אדם; מדדי ביצוע – חברה וקהילה;
מדדי ביצוע – אחריות מוצר.

ו .אחריות תאגידית וחקיקה – כללי
כאמור ,תחום האחריות התאגידית הוא תחום פעילות רחב ביותר ,ונכלל בו מגוון עצום של סוגיות
המונחות לפתחם של התאגידים .רוב הסוגיות שהוצגו לעיל נזכרות בספר החוקים והתקנות
הישראלי בתחום דיני החברות ,דיני נירות ערך ,דיני העבודה ומכלול דיני איכות הסביבה .עם זאת,
יוער כי ההתייחסות הרגולטורית לסוגיות האחריות התאגידית ,שתכליתה להציב רף ערכי
www.ceres.org.
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לפעולות התאגידים ,היא מבוזרת מטבעה ,ולכן היא אינה אחידה ושלמה ,וברבים מהמקרים אף
איננה קובעת סף גבוה של אחריות .יש שתי חלופות מרכזיות שאינן מוציאות זו את זו לנסות
ולהרחיב את ההסדרה של תחום האחריות התאגידית במסגרת חקיקה:
 .0שינויי חקיקה ותקינה נקודתיים בהתחשב בסוגיות הספציפיות העומדות על-סדר היום
הציבורי ,ובד בבד – הסתמכות על מערכת האכיפה הממשלתית שתיצור תמריץ (או הרתעה)
מספיקים ש"ישכנעו" את התאגידים לעשות את המוטל עליהם בחוק.
 .1הסדרת חובת השקיפות והרחבתה – הסדרת הדיווח על הביצועים החברתיים והסביבתיים
של התאגיד והרחבתה ,שכן הציבור הרחב (בעיקר באמצעות גופים בחברה האזרחית
המתמחים בסוגיות השונות) יעשה במידע שימוש מושכל כדי לחשוף את פערי הביצוע בין
הרצוי למצוי .הדבר עשוי להוביל לשינויים בחקיקה ו/או להרחבת האכיפה כלפי התאגידים
הסוררים – הן האכיפה הקלסית ,הממשלתית ,והן ה"אכיפה" האזרחית ,באמצעות כלים
של ביוש ( ,)shamingחרם צרכנים ,תובענות ייצוגיות ועוד .אין ספק כי התעצמותן של
הרשתות החברתיות עשויה וצריכה לעבות את כוחו של כלי אכיפה לא-מדינתי זה.

ז .משפט משווה
בוועידת האו"ם לסביבה ופיתוח אשר נערכה ב 0991-בריו דה-ז'נרו בברזיל השתתפו לראשונה
נציגי המגזר העסקי ( ,)World Business Council for Sustainable Developmentוהונחו בה
היסודות הראשונים לציפייה שתאגידים רב-לאומיים ומקומיים ידווחו ,באופן וולונטרי ,על
השפעתם החברתית והסביבתית .באיחוד האירופי החלה הפעילות בתחום ביוני  ,0993כאשר נשיא
האיחוד דאז ,ז'אק דלור ,פנה אל הקהילה העסקית האירופית בבקשה שתשים לב לאבטלה
ולהדרה התעסוקתית.
בינואר  0993חתמו  11מנהיגים עסקיים עם ראשי האיחוד על "ההצהרה נגד הדרה חברתית",
ובעקבות זאת הוקמו רשת אירופית להחלפת מידע של עסקים בתחום ומנגנון מעקב .הצעד הבא
שקידם את תחום האחריות התאגידית נעשה ביולי  :1110פרסום נייר עמדה מטעם הנציבות
האירופית שקבע מפורשות כי אחריות תאגידית מושתתת על יסוד התנדבותי ( "…on a voluntary

" .)basisתפיסה זו ,שלפיה האחריות התאגידית היא במרחב הפעילות ש"מעבר לרף הציות"
( ,)beyond complianceעמדה עד לאחרונה בבסיס הפרדיגמה של האחריות התאגידית.
הגדרה זו נתנה למעשה יד חופשית לתאגידים בבחירת היקף היישום של האחריות התאגידית
המתאים להם מול מכלול שיקוליהם העסקיים והתחרותיים .יש דמיון בין גישה זו לתפיסת
ה"לסה פייר" ( :)Laissez faireשתיהן מבוססות על מתן אוטונומיה ויד חופשית לתאגידים בקביעת
הנורמות וערכי השוק הרצויים להם .בשנים האחרונות ,ובעיקר מאז המשבר הפיננסי של שנת
 1118והמחאה החברתית שפרצה במדינות בעולם ,המטוטלת מתחילה לנוע חזרה לעבר הצורך ביד
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מכוונת שתווסת את פעילות השוק .שלא במפתיע ,מצב דברים זה משפיע גם על היחס לאחריות
התאגידית.
ואכן ,בשנים האחרונות ניכרת תחילתה של מגמה בחלק ממדינות אירופה לחייב בחקיקה
תאגידים – בדרך כלל אלו המונפקים בבורסה ,אך לעתים רק תאגידים המשתייכים למגזר מסוים
– לפרסם במסגרת הדיווחים שלהם לציבור גם דיווחים על הביצועים הלא-פיננסיים שלהם ,ובפרט
הביצועים החברתיים והכלכליים.
המדינה הראשונה בעולם שאימצה מודלים מחייבים לפרסום של דוחות אחריות תאגידית הייתה
פינלנד ,וכבר בשנת  2111התקבל בה חוק ברוח זו .מאז הלכו בעקבותיה מדינות רבות ,ועד שנת
 1021לא פחות מ 11-מדינות קיבלו חוקים או תקנות המחייבים דיווחי אחריות תאגידית בהיקף
כזה או אחר.
למשל ,בשבדיה נדרשות חברות ממשלתיות לעמוד בסטנדרט הדיווח של ה GRI-בנושאי אחריות
חברתית ,ובכלל זה אינדיקטורים הנוגעים לזכויות אדם .בצרפת חברות ציבוריות חייבות לפרסם
מידע על השפעתן החברתית והסביבתית .בדנמרק מוטלת חובה משפטית על  0,011התאגידים
הגדולים במשק לכלול דיווח על אחריות תאגידית בדוחות השנתיים שלהם ,ובכלל זה על
מאמציהם לקדם זכויות אדם וסביבה בת-קיימא .גם בבריטניה חברות ציבוריות מחויבות לדווח
על עניינים סביבתיים וחברתיים.
בהולנד החוק מחייב חברות ציבוריות לכלול בדוח השנתי ניתוח של ביצועים לא-פיננסיים .קוד
הממשל התאגידי מחייב את ההנהלה והדירקטוריון של חברות ציבוריות לקבוע מדיניות הנוגעת
לשאלות  CSRשהן רלוונטיות לעסקי החברה ,ולתאר בקצרה מדיניות זו בדוח השנתי של החברה.
האיחוד האירופי אישור לאחרונה הרחבת הדירקטיבה שלו משנת  1113בעניין פרסום מידע לא
פיננסי .כיום תאגידים נדרשים לכלול בדוחותיהם ,במידת הצורך ,מידע סביבתי ,וכן מידע על
עובדיהם (הממשלות רשאיות לפטור מכך עסקים קטנים ובינוניים).
באינדונזיה כל התאגידים חייבים לכלול בדוח השנתי שלהם דיווח על מימוש האחריות החברתית
והסביבתית שלהם .הסוכנויות הממשלתיות המפקחות על שוק ההון מחייבות חברות ציבוריות
להגיש דוחות שנתיים על תרומת התאגידים לקהילה ולאיכות הסביבה ,ואף עורכות תחרות
שנתית שנועדה לשפר את רמת הדיווח .בסין חברות ציבוריות חייבות לחשוף בדוחותיהן כל
השקעה ותוכנית פיתוח שמשפיעות על איכות הסביבה.
בקנדה בנקים וחברות ביטוח גדולות נדרשים לדווח על יוזמות פילנתרופיות ועל תוכניות פיתוח
קהילה .בארצות-הברית חברות נדרשות לדווח על כל שימוש במינרלים שמקורם באזורי סכסוך
באפריקה ועל צעדי הזהירות שנקטו בנוגע למקור המינרלים ,כדי לקבוע אם המינרלים שהחברה
השתמשה בהם מימנו קבוצות צבאיות שביצעו הפרות זכויות אדם חמורות.

עמ' 12

ח .אפריל  – 1024שינוי פרדיגמה גם באיחוד האירופי :מדיווח וולונטרי לחובה חקוקה
ב 03-באפריל  1104החליט הפרלמנט האירופי לאשר דירקטיבה כופה בנושא הדיווח החברתי
והסביבתי של תאגידים .12החלטה זו התקבלה לאחר עריכת כמה מחקרים רבי משתתפים ועתירי
תקציב שחקרו באופן שיטתי את אופן האימוץ הוולונטרי של האחריות התאגידית בעסקים
באירופה ואת היקפה .המסקנה המשולבת מכל המחקרים 13הללו היא שהקביעה שהאחריות
התאגידית היא תחום וולונטרי במהותו ,שעומד "מעל לרף הציות" ,היא שגרמה לכך שבפועל רמת
האימוץ הייתה נמוכה ביותר ,ולא נוצרה המסגרת הרגולאטורית והאכפתית המתאימה לתחום.
מכאן קם הצורך לנטוש את תפיסת "התמרוץ הכלכלי" (אשר בא לידי ביטוי בסיסמא Doing

 )Good – Doing Wellלשם יצירת חיבור רגולטורי בין תפיסת האחריות התאגידית לבין
ההתנהלות התאגידית בפועל.
בהודעתה קבעה הנציבות כי בכוונתה להעביר כמה שינויי חקיקה ,בעיקר בתחום החשבונאות ,כדי
לשפר את רמת השקיפות של חברות גדולות בנושאי חברה וסביבה .על-פי החקיקה החדשה
יתבקשו חברות לדווח בסוגיות של ניהול סיכונים וביצועים על כל האמור באיכות הסביבה ,חברה,
יחסי עבודה ,זכויות אדם ,מניעת שחיתות ומניעת שוחד ,ובסוגיות של גיוון תעסוקתי בהנהלה על
מדיניות הגיוון בכל הנוגע לגיל ,מגדר ,גיוון גיאוגרפי ,השכלה ורקע אישי .החלטה זו הינה
רלוונטית לכ  0000-תאגידים ברחבי האיחוד האירופי.
על-פי תפיסת הנציבות ,הגברת השקיפות נובעת בעיקר מהצורך לספק מידע לציבור המשקיעים,
ובכלל זה לשם ניהול סיכונים ,במסגרת הדוח הכספי השנתי שלהם .הנציבות קובעת כי חברות
שכבר מפרסמות דוחות אחריות תאגידית הן מצליחות יותר ,שכן ביכולתן לשקול שיקולים ארוכי
טווח בתהליכי קבלת ההחלטות שלהן ,והדבר מאפשר להן להפחית עלויות ולמשוך ולשמר כוח
אדם איכותי .שינויי החקיקה המוצעים יחולו על כלל התאגידים המעסיקים  311עובדים או יותר.
יהיה אפשר למסור דיווח גם במסגרת דוח אחריות תאגידית מלא .סוגיות שאינן רלוונטיות
לפעילות החברה לא יחויבו בדיווח ,אך החברה תתבקש לנמק מדוע הסוגיה אינה רלוונטית
בעבורה .יוער כי החקיקה שעברה מייצרת מסגרת יישום גמישה מאוד ,שכן הוא מאפשר לחברה
לבחור בכל אחד מכלי הדיווח הקיימים,UN Global Compact :

14

,ISO 26000

15

16

German

 Sustainability Codeאו הנחיות ה.GRI-

 12הקישור להודעה לעיתונות המלאה.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-330_en.htm :
 13מדובר על ארבעה מחקרים רבי היקף The RARE project ,The RESPONSE project ,ESTER :ו.CSR PLATFORM-
 )http://www.unglobalcompact.org/( Global Compact 14הוא אמנה וולונטרית המעגנת שותפות בין המגזר העסקי העולמי
והאו"ם ומאפשרת את קידום הסחר הבין-לאומי באופן שיועיל לכלכלה ,לחברות אזרחיות ולאזרחי העולם .בבסיסה עומדת
התפיסה שרק פעילות גלובלית משותפת תועיל לנוכח האתגרים הגלובליים הקיימים .ההתחייבויות של עסקים ליוזמה היא
התחייבות לפעול לבניית שוק גלובלי בר-קיימא .המטרה הראשונית של החברות המצטרפות היא שילוב עקרונות היוזמה כחלק
אינטגרלי של האסטרטגיה העסקית שלהן.
 15תקן  )http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000( ISO 26000הוא מסמך המנחה עסקים וארגונים כיצד לפעול
בדרך המקדמת את בריאות החברה ורווחתה .חשוב לציין כי יישום התקן אינו מקנה לתאגיד זכות לשאת תו תקן זה או אחר –
המטרה היא ליצור מסמך הנחיות והכוונה ארגונית .הגרסה הישראלית לתקן עולמי זה היא תו התקן  01111לאחריות חברתית
(ראו בהמשך).
 16סט ההנחיות וההמלצות של המועצה הגרמנית לפיתוח בר-קיימא שמנחה עסקים כיצד להתנהל באופן אחראי .המסמך מוצג
משפטית.
מבחינה
מחייב
ואינו
לעסקים
וולונטרית
כהמלצה

עמ' 13

ט .המצב בישראל
תחום האחריות החברתית בישראל עדיין בראשית דרכו ,אף כי חלפו כבר יותר מחמש שנים מאז
פרסום דוח האחריות התאגידית הראשון (של בנק לאומי) .17יותר ויותר עסקים הולכים ומאמצים
גישה אחראית במסגרת עסקיהם ,אך עדיין רב המרחק בין פעילותם זו לבין סטנדרטים עולמיים
מקובלים .סוגיות רבות הנכללות בעולם התוכן של האחריות החברתית-סביבתית מקבלות
התייחסות ציבורית גוברת ,אך תחום הדיווח רחוק מלקבל את תשומת הלב הראויה לו ,להבדיל
מנושא הממשל התאגידי ,שעלה על סדר-היום הציבורי עם פרסום מסקנות ועדת גושן ,וכן סוגיות
של אתיקה ,איכות הסביבה ,זכויות עובדים ועוד.
להלן גרף המציג את מספר דוחות האחריות התאגידית החדשים שהתפרסמו בישראל בשנים
18
האחרונות.
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איור  –4גרף ישראלי ,כמות דוחות אחריות תאגידית שהתפרסמו (עפ"י שנים)

גורמים חשובים אשר עוסקים בקידום האחריות החברתית-סביבתית של עסקים בישראל ,כגון
ארגון "מעלה" ומכון התקנים ,פועלים מעט יחסית בקידום דיווח .בפברואר  1117גיבש מכון
התקנים תקן ישראלי (ת"י) " ,20000הנחיות לאחריות חברתית של ארגונים" .בתקן זה מובאים
קווים מנחים לארגונים בכל גודל ובכל תחום המעוניינים בניהול מערכת לאחריות חברתית.
הקווים המנחים עוסקים בשורה של נושאים וסוגיות ליבה שהארגונים צריכים לבחון במסגרת
היערכותם לשיפור ביצועיהם החברתיים ,הסביבתיים והכלכליים .מדדים אלו מבוססים על
תקנים ישראליים ,תקנים בין-לאומיים ,חוקים ,אמנות בין-לאומיות ,קודים אתיים לניהול וכיוצא
בזה 19.למרות חשיבות התקן ,יש בו כמה ליקויים:

http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/RNE_The_German_Sustainability_Code_GSC_text_No_41_Ja
nuary_2012.pdf
 17לסקירה רחבה של מצב האחריות החברתית בחברות מובילות בישראל ראו שרון אברהם וייס ורוני וינר (עורכים) ,זה כן
העסק שלנו ,דוח הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים .1101 ,בקישור:
 .http://www.clb.ac.il/uploads/online_booklet.pdfכמו כן ראו את מאמרו של עלי בוקשפן" ,אחריות חברתית ותאגידית
וביטוייה במשפט" ,תאגידים ז' (.1101 ,)3
 18המקור :מעקב הדיווח של חברת "ביונדיביזנס" בע"מ.http://www.b-yond.biz/he/sub_page.asp?sp=50&p=6 ,
 19התקן הבין-לאומי  ,ISO 26000 – Social Responsibilityתקן  04110לניהול סביבתי ,תקן  08110לניהול בטיחות וגהות
בעבודה ,SA 8000 – Social Accountability ,הקוד לניהול חברתי בעסקים של ארגון מ.ע.ל.ה .ועוד.

עמ' 14

 התקן אינו עוסק בכמה סוגיות מפתח ,כגון הצורך בעידוד התארגנות עובדים והאחריות לעובדי
הקבלן.
 בתקן מובאים ניסוחים עמומים ולא מחייבים ,ולא סטנדרטים להתנהגות שאפשר לבדוק
ולמדוד.
 יש בתקן בלבול בין ציות לחוק לבין אחריות חברתית .ציות לחוק הוא חובה מוחלטת ,וודאי
שעמידה בו אינה אקט של אחריות חברתית מצד ארגונים.
 בתקן אין הגדרה של מנגנוני פיקוח ואכיפה :מי אחראי לאכיפת הסטנדרטים הקבועים בתקן
וכיצד הציבור יכול לדווח על אי-עמידתם של תאגידים בסטנדרטים הקבועים בתקן.
 דיווח חברתי הוא אומנם חלק מ"תקן ישראלי  "01111לאחריות חברתית ,אך בפועל קיבלו תקן
זה גם חברות שלא פרסמו דוח אחריות חברתית מסודר.

בצד זאת ,ניכרים בישראל ניצני פעילות משמעותית יותר ,בעיקר בגופים ממשלתיים .למשל ,בשנת
 1101קבעה הרשות לניירות ערך כי חברות ציבוריות יחויבו בהרחבת הדיווח כך שיכלול גם דיווח
הנוגע לסיכונים הסביבתיים שיש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על תאגיד 20.גם
הממונה על הבנקים פרסם בשנת  1101הנחיה המחייבת את כל הבנקים בישראל להגיש דוח
21
אחריות תאגידית.

י .ממצאי סקר המשוב בקרב בעלי העניין בתחום האחריות התאגידית בישראל
לצורך כתיבת מסמך רקע זה ,וברוח חשיבות הדיאלוג עם מחזיקי העניין המאפיין את שיח
האחריות התאגידית ,סברנו כי יש לבחון את עמדתה של הקהילה המקצועית של אנשי האחריות
התאגידית בישראל בדבר אפשרות ההסדרה של דיווחים חברתיים-סביבתיים בחקיקה .בתהליך
היוועצות זה נשלחו שאלוני משוב לכמה עשרות ממובילי התחום בארץ – מנהלי אחריות תאגידית
בתאגידים ,אנשי החברה האזרחית ,יועצי אחריות תאגידית ואנשי אקדמיה 33 .מהם החזירו
אלינו טופסי משוב מלאים .נוסף על כך ,בתחילת מאי  1103זימן המכון לאחריות תאגידית מפגש
"שולחן עגול" במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,שבו השתתפו כ 11-מומחים מובילים בתחום
האחריות התאגידית בישראל.
לא פחות מ 12%-מהמשיבים ענו כי לדעתם הגיעה העת לעגן את תחום האחריות התאגידית
בספר החוקים .רק  1%השיבו בשלילה.
תומכי המהלך לעיגון האחריות התאגידית בחקיקה העלו שני טעמים עיקריים:
א .המצב הקיים ,שבו אחריות תאגידית נחשבת לוולונטרית ,אינו יוצר תמריצים מספיקים
לשינוי דרך התנהלותם של התאגידים.
 20תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) (תיקון מס'  ,)1התשע"א ,1100-ק"ת  ,1971עמ' .114
.http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2311.pdf 21

עמ' 15

ב .עיגון הנושא בחקיקה יוביל ליצירת ודאות למגזר העסקי .הבהרת הציפיות החברתיות
החדשות מן התאגידים תיצור ודאות ואחידות ,ואלה יאפשרו לתאגידים להסתגל למצב
החדש ולהתכונן אליו.
החששות העיקריים שהעלו המתנגדים – המעטים – למהלך החקיקה היו שלושה:
א .כבר עתה התאגידים סובלים מעודף רגולציה; החמרה נוספת לא תשיג את המטרה
הרצויה.
ב .הממשלה לא תוכל לאכוף את ההסדרים בנושא זה.
ג .ראוי שלא לטשטש את המרחב שבין החוקי למוסרי .הסדרת האחריות התאגידית
בחקיקה "ממשפטת" את התחום ויוצרת חברה שכל נורמות ההתנהגות שלה מתבססות
על חקיקה וענישה ,ולא על סטנדרטים מוסריים.
בהמשך המשוב הוצגה שאלת המשך למי שהשיבו בחיוב על השאלה הקודמת :אילו מתחומי
האחריות התאגידית – אתיקה ,ממשל תאגידי ,דיווחי אחריות תאגידית ,העסקה הוגנת ומגוונת,
איכות סביבה ,תרומה לקהילה ,שיווק וצרכנות – ראוי לכלול בחקיקה .את מספר הקולות הגדול
ביותר קיבל הדיווח .אומנם אין כאן סקר "מדעי" ,אך אנו רואים בכך "אור ירוק" מצד קהילת
האחריות התאגידית למהלך של רגולציה כופה בנושא דיווחי אחריות תאגידית .קשה לדמיין
היענות בהיקף דומה לפני שנים אחדות ,ואין ספק כי הן בעצם ההיענות למשוב והן בתוצאותיו
המובהקות יש ביטוי לתחושה משותפת שהרגולציה הוולונטרית נתונה במשבר .כפי שהראינו לעיל,
תובנות דומות הובילו גם את הנציבות האירופית למסקנות האלה.
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עמ' 16

יא .דיווחי אחריות תאגידית כתנאי ל"תו תקן חברתי"
הרקע להכנת הצעת החוק ולמסמך רקע זה הוא יוזמתו של חבר הכנסת איתן כבל לקדם בחקיקה
"תו תקן חברתי" בישראל .לתו התקן שתי מטרות מרכזיות :ראשית ,תו התקן נועד לעודד את
הציבור ל"צריכה אתית" ,דהיינו להעדפה של מוצרים ושירותים שקיבלו דירוג גבוה ,המעיד על
התנהגות אחראית ,על צריכת מוצרים ושירותים שקיבלו דירוג נמוך ,המעיד על התנהגות אתית
לקויה .שנית ,תו התקן נועד לעודד את התאגידים לנהוג באחריות כלפי מחזיקי העניין שלהם,
להימנע מהחצנת עלויות ולוודא כי פעילותם נעשית לפי אמות מידה ראויות.
מהמחקר שערכנו עולה כי בשלב זה קביעתו של תו תקן אחיד ,מקיף ומלא עשויה להיות מהלך
מורכב ,שיהיה קשה ליישמו בפעימה יחידה ,מטעמים רבים :ראשית ,המידע הנדרש כדי ליצור את
הדירוג שירכיב את תו התקן אינו קיים כיום ,בהיעדר חובת דיווח אחידה המטילה על התאגידים
חובה לדווח לציבור על ההשלכות החברתיות והסביבתיות של פעילותם .שנית ,יש קושי של ממש
לכמת ולדרג ביצועים של תאגידים בתחומים שונים .קושי זה מחמיר לנוכח ההבדלים המהותיים
בין תאגידים לבין עצמם :הרי חברה העוסקת בביגוד או בתקשורת השפעתה אינה שווה לזו
העוסקת בהפקת נפט או תאגיד מזון.
גם ההבדלים בגודל החברות מקשים לקבוע דירוג אחיד וכוללני ,וכן סף הסולבנטיות המשתנה
שלהן ויכולתן האובייקטיבית לעמוד בדרישות זהות של התנהגות אתית .קושי נוסף הוא השינויים
התכופים המאפיינים את הפעילות התאגידית ,בשל רגישותו של הסקטור העסקי לפיתוחים
טכנולוגיים ,לאמצעי תקשורת ,לרגולציה גלובלית משתנה ועוד .כדי לשקף שינויים אלו ,על תו
התקן לאפשר מנגנוני שינוי נוחים יחסית .עם זאת ,שינויי חקיקה תכופים עלולים לגרום לכך
שמערך התקינה יימצא במרדף בלתי פוסק אחרי שינויים .קושי נוסף הוא ששינויי החקיקה
האמורים עלולים לעורר התנגדות ,ובפוליטיקה המורכבת בישראל סיכויי השינוי קטנים
מלכתחילה .למסקנה זו הייתה שותפה הקהילה המקצועית של תחום זה בישראל ,שבה נועצנו
במסגרת המחקר שערכנו לקראת הכנתה של הצעת החוק.

לפיכך ,המלצתנו היא לנקוט גישה מדורגת ,שתוביל בסופו של התהליך לחקיקתו של תו תקן
חברתי בישראל .לדעתנו המהלך הראשון צריך להיות הטלת חובת דיווח בחוק על-פי המודל
המוצע לעיל .חובה זו ,שכפי שהראינו כבר מיושמת בהיקפים שונים במדינות רבות בעולם ,תגבר
על הקושי המרכזי שהוצג לעיל – איסוף המידע הנוגע להתנהגות התאגידים בתחומים
הרלוונטיים .הטלת חובת דיווח בחוק תגביר את כוחו של הציבור ותעמיד לרשותו מידע מסודר
וברור על ביצועי התאגידים בכל הנוגע לאחריותם החברתית-סביבתית.
נוסף על כך הדיווח יחייב את התאגידים להתמקד בהשלכות של פעילותם במגוון הנושאים
הנכללים בדיווח ותשפר את ביצועיהם בתחום זה .נדמה כי חובת הדיווח – שכפי שראינו כבר
קיימת במגזר הבנקאי – תיתקל בהתנגדות פחותה מצד החברות ,ומשום כך ,סיכויה לחולל שינוי
של ממש בתחום האחריות החברתית בישראל רבים יותר .עוד יש לציין כי חובת הדיווח תאפשר

עמ' 17

הסתגלות של המגזר העסקי לשינוי בסטנדרט ההתנהגות הנדרש ממנו ותקרב את המגזר העסקי
למטרות החוק.

בשלב שני ,לאחר הטמעת חובת הדיווח בחקיקה ולאחר הקמת מאגר מידע ציבורי שירוכזו בו כל
הדוחות שהגישו התאגידים ,יהיה אפשר להשלים את המהלך החקיקתי באמצעות יצירת "תו
תקן" שיוטבע על מוצרים ושירותים של כל חברה מדווחת .אחר כך יהיה אפשר לשכלל זאת
ולאגד את המידע שנמסר בדוחות התאגידים לכדי תו תקן חברתי של ממש ,ראשון מסוגו בעולם.

לפיכך ,הצעתנו היא לראות בסוגיית דיווחי האחריות התאגידית את נקודת הארכימדס
לשינוי החברתי הנחוץ ,ולהציב את ישראל בחזית המדינות המשנות את התייחסותן
לתחום זה באמצעות יצירת מסגרות רגולטוריות חדשניות המתאימות להתפתחויות
התקשורתיות והציבוריות.

עמ' 18

יב .הצעה למודל ישראלי להסדרת נושא דיווחי אחריות תאגידית
 .2העקרונות
חקיקה המבקשת להסדיר את נושא דיווחי האחריות התאגידית נדרשת להקפיד על כמה עקרונות:
א .הדרגתיות – הדיווח החברתי-סביבתי בישראל עדיין בחיתוליו .למרות הצורך החברתי והסביבתי
הגובר להגברת השקיפות התאגידית ,דומה שלא מציאותי לחייב את כל החברות במשק להפיק
דוח אחריות תאגידית ,בעיקר בפרק זמן קצר .פעילות זו מצריכה זמן ומשאבים ,ויותר מכול –
הכנה והיערכות מוקדמת .לפיכך ,ראוי שהמאמץ להסדרת דיווחי אחריות תאגידית יתפרס על
כמה שנים .ראוי לדרוש שהחברות הממשלתיות והתאגידים העירוניים – שהם למעשה בבעלות
הציבור – וכן חברות ציבוריות גדולות ,יהיו הראשונים שעליהם תחול חובת ההגשה של דוחות
אחריות תאגידית .לאחר מכן יהיה אפשר להחיל חובה זו על כל החברות – הציבוריות והפרטיות –
המעסיקות מעל  131עובדים .נוסף על כך החוק יוכל לאפשר מנגנון של פטור זמני מדיווח לחברות
מסוימות בשל צרכים מיוחדים ומוגבלים שייקבעו בחקיקה.
ב .תרגום ה"עולמי" ל"מקומי" – הנחיות הדיווח וגישות היישום לאחריות תאגידית בדרך כלל
מיובאות לישראל .לא תמיד גישות אלו מתאימות כמות שהן למציאות הישראלית .לפיכך ,יש
לתרגמן למציאות המקומית באופן שידרוש שקיפות בנושאים בעלי חשיבות בחברה בישראל,
למשל היחס למשרתי מילואים ,העסקת עולים חדשים ופעילות למען דו-קיום (כמו בנספח הדיווח
הישראלי להנחיות ה ,GRI-וראו נספח ג') .כך יהיה אפשר ליצור את הנחיות הדיווח הישראליות.
ג .אכיפה אזרחית ושקיפות תאגידית – מערך הציות המדינתי מורכב ממערכת של יחסי גומלין בין
בית-המחוקקים ,הממשלה ורשויות אכיפת החוק .הצעת החוק קובעת כי על תאגידים שלא יעמדו
בחובת הדיווח יושת קנס .סגירת מעגל האכיפה באמצעות "אכיפה אזרחית" היא חוליה מקשרת
חשובה ביותר לאפקטיביות של החוק ,ובלעדיה התמריץ לעמידה בו קטן יותר .כפי שתיארנו לעיל,
מודל האכיפה הקלסי נתון כעת בתהליך של שינוי ,בייחוד לנוכח התחזקות הרשתות החברתיות
והתגברות כוחו של הציבור כמנגנון אכיפה הפועל מול תאגידים" .מחאת הקוטג'" המחישה זאת
היטב .לשם הפעלת מנגנון האכיפה האזרחית נדרשת שקיפות תאגידית רבה יותר ,שכן בלעדיה
יתקשה הציבור לגבש את עמדתו ולהביע אותה .כך ,השלב הראשון בהצעת החוק – הטלת חובת
דיווח – הוא נדבך מרכזי בהשגת מטרותיו של חוק תו תקן חברתי.
ד .שיתוף – בלב האחריות התאגידית ניצב עקרון הדו-שיח עם מחזיקי העניין והשיתופיות בתהליך
קבלת ההחלטות .כדי להשיג תוצאות המשקפות את המציאות בחברה הישראלית יש ליצור תהליך
מסודר של גיבוש הנחיות הדיווח ,בשיתוף גורמי ממשל ,האקדמיה ,החברה האזרחית והמגזר
העסקי.
ה .הבטחת אמינות – מחקרים מראים כי תהליך הבטחת איכות על-ידי צד שלישי הוא מרכיב מהותי
בבניית אמינות של דוחות אחריות תאגידית .בכל מסגרת רגולטורית שתיבנה יש לתת את הדעת
על האופן שבו הנתונים שעליהם ידווחו החברות יאומתו מול ביצועי האמת שלהן .אומנם בדוחות
אחריות תאגידית מובאת לא פעם הצהרת מנכ"ל ויושב-ראש על אמינות הנתונים ,אך לעתים לא

עמ' 19

די בכך .לפיכך ,מנגנון הבטחת איכות של דוחות צריך להיות חלק בלתי נפרד מהדיווח החברתי-
סביבתי.
 .1המודל המוצע
על סמך האמור לעיל בנינו מודל יישומי להסדרת דיווחי האחריות התאגידית והטמעתם במסגרת תו תקן.
כמה שלבים במודל:
א .חקיקת חוק אחריות תאגידית (חובת דיווח) ,התשע"ד( 1024-ראו הצעת החוק המצ"ב).
ב .הקמת ועדה מייעצת על-ידי השר הממונה ובה אנשי מקצוע בתחומים הנוגעים בדבר.
ג .זיהוי קבוצות מחזיקי העניין הרלוונטיות :הוועדה תבדוק מיהן קבוצות מחזיקי העניין
הרלוונטיות לתחום הדיווח החברתי-סביבתי – ארגונים חברתיים ,ארגונים סביבתיים ,איגודי
עובדים ,איגודי מעבידים ,הקהילה המקצועית של אנשי האחריות התאגידית ועוד – במטרה למסד
מנגנונים של דו-שיח בינן לבין התאגידים המדווחים.
ד .הכנת כללי דיווח "נוסח ישראל" :הוועדה תגבש הנחיות דיווח מחייבות בישראל .לשם כך ,היא
תקיים התייעצויות עם מחזיקי העניין הרלוונטיים במטרה "לגייר" את מכלול הגישות העולמיות
הקיימות ולהתאימן למציאות הישראלית ,ברוח נספח הדיווח הישראלי להנחיות ה( GRI-ראו
נספח ג').
ה .הקמת מאגר ציבורי לדיווחי אחריות תאגידית :המשרד הממונה יקים מאגר דיווח מקוון שבו
ירוכזו כלל הדוחות התאגידיים שפורסמו בישראל וכל הדוחות שיתפרסמו מעתה ואילך ,ויעמידו
לרשות הציבור .באתר יהיה מנגנון דיווח מקוון ומנוע חיפוש נוח כדי שהמידע יהיה גלוי ושקוף
לציבור.
ו .במסגרת החוק יוגדר "תו תקן" – סמליל עם האות מ' בתוכו (מ' – חברה מדווחת).
ז .שלב הבטחת האיכות :כאמור ,הבטחת האיכות של הדוחות נועדה להבטיח שתוכני הדוח נבדקו
על-ידי גורם אובייקטיבי ובלתי תלוי ונמצא שהם אמינים ומלאים .תהליך הבטחת האיכות יהיה
תנאי סף לפרסומם של נתונים במאגר הציבורי .לשם כך ,מבטיחי האיכות של הדוחות יידרשו
לעבור תהליך של רישוי שיבטיח את מקצועיותם בתחום.
ח .חקיקת חוק "תו תקן חברתי" :לאחר תקופה של הסתגלות והטמעה יהיה אפשר לעבור לשלב
השני של הצעת החוק המקורית ,דהיינו הסדרת תו תקן חברתי ,המדרג חברות על-פי ביצועיהן,
ולא רק על-פי עמידתן בחובת הדיווח.

עמ' 21

להלן תרשים המבהיר את השלבים של הצעת החוק:

איור

 – 0תרשים זרימה בתהליך ישום החוק

עמ' 21

סיכום הדברים
מסמך רקע זה נכתב על סמך הנחת המוצא שהאיזון במשולש היחסים שבין העסקים ,הרגולטור והחברה
האזרחית משתנה כל העת .עד למשבר הכלכלי הגדול של  1118היה ברור שמרכז הכובד במשולש יחסים זה
הוא בקודקוד המסמל את המגזר העסקי .משבר זה הוביל לשני תהליכים מקבילים :ראשית ,ההבנה
שהמדינה היא רשות ציבורית מפקחת ומארגנת קיבלה משנה תוקף עם קריסת הבנקים הגדולים
וההיחלצות של הממשלות לעזרתם.
גישת האחריות התאגידית ,שהתנהלה עד לא מכבר "מעל לראשם" של גורמי הרגולציה ,החלה לשנות את
מסלולה .בעבר גופי החקיקה והאכיפה לא נתנו את דעתם די הצורך להתנהלות התאגידים ,שכאמור נחשב
לנושא ש"מעל לרף הציות" ,ואילו כיום ניכרת בעולם כולו מגמה מובהקת של חזרה לרגולציה .כדי
שישראל תמשיך ותשמור על מעמדה בכלכלות המתקדמות בעולם עליה להיערך לשינויים האלה .התהליך
השני ,המתרחש במקביל לתנועה חזרה למדינה ,הוא התחזקותה של החברה האזרחית והצבת דרישות
חדשות לשינוי סדרי החשיבה הכלכליים ולחלוקה מחודשת של תחומי אחריות ושל משאבים .הציבור,
שהיה עד כה שחקן אילם ,דורש לקבל לידיו מחדש את תפקידו במשחק ולא מוכן לקבל עוד את ההתנהלות
העסקית הבלתי-מבוקרת.
הצעת החוק המצורפת למסמך זה מבקשת להציג תוואי פעילות מוסדר והדרגתי בשני ההיבטים הללו.
המסר המרכזי העולה ממנה הוא כי הציבור אינו מסתפק עוד בפעילות וולונטרית" ,מעל לרף הציות",
אלא מבקש לעבור למודל של אחריות חברתית-סביבתית המעוגנת בספר החוקים ומתנהלת בפיקוח
המדינה ועל-פי חוקי משחק ידועים וברורים לכול .כך ההצעה יוצרת קשר סינרגטי בין אכיפה ממשלתית
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נספח א' – בסיס הנחיות הדיווח של ה( GRI-ה)G3-
אסטרטגיה ופרופיל
 .2אסטרטגיה וניתוח
 0.0הצהרה של מקבל ההחלטות הבכיר ביותר בארגון (למשל מנכ"ל ,יושב-ראש או נושא משרה
מקביל) בדבר הרלוונטיות של קיימּות לארגון ולאסטרטגיה שלו.
 0.1תיאור השפעות המפתח ,הסיכונים וההזדמנויות.
 .1פרופיל ארגוני
 1.0שם הארגון.
 1.1מותגים ,מוצרים ו/או שירותים עיקריים.
 1.3מבנה תפעולי של הארגון ,ובכלל זה מחלקות עיקריות ,חברות תפעוליות ,חברות-בנות ומיזמים
משותפים.
 1.4מקום מטה הארגון.
 1.3מספר המדינות שבהן הארגון פועל ושמות המדינות שיש להן נוכחות עסקית גדולה או שיש להן
נגיעה מיוחדת לסוגיות הקיימּות המסוקרות בדוח.
 1.1אופי הבעלות והמבנה המשפטי שלה.
 1.7שווקים שניתן להם שירות (ובכלל זה חלוקה גיאוגרפית ,מגזרים שמקבלים שירות וסוגי לקוחות
או מוטבים).
 1.8גודל הארגון המדווח ,ובכלל זה:
 oמספר העובדים;
 oהיקף מכירות נקי (לארגונים במגזר הפרטי) או הכנסות נקיות (לארגונים במגזר
הציבורי);
 oהיוון כולל במונחים של אג"ח ומניות (לארגונים במגזר הפרטי);
 oהיקף המוצרים או השירותים המסופקים;
 oהיקף הנכסים הכולל;
 oבעלות כלכלית ( ,)beneficial ownershipובכלל זה מיהם מחזיקי המניות הגדולים
ביותר ומה שיעור הבעלות שלהם;
 oחלוקת הנתונים שלהלן לפי מדינות או אזורים:
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מכירות או הכנסות לפי מדינות או אזורים שמייצגים  3%מכלל ההכנסות או
יותר;



עלויות לפי מדינות או אזורים המייצגים  3%מכלל ההכנסות או יותר;



עובדים.

 1.9שינויים של ממש בתקופת הדיווח בגודל ,במבנה או בבעלות ,ובכלל זה:
 oמקום העסקים או שינויים בהם ,ובכלל זה פתיחת מתקן ,סגירתו והרחבתו;
 oשינויים במבנה של הון המניות ומערכי הון אחרים ,תחזוקה ושינויים במפעלים
(לארגונים מן המגזר הפרטי).
1.01

פרסים שהתקבלו בתקופת הדיווח.

 .3פרמטרים לדוח
פרופיל דוח
 3.0תקופת הדיווח של המידע הנמסר (למשל שנת כספים או שנה קלנדרית).
 3.1מועד הדוח העדכני ביותר (אם ישנו).
 3.3מחזור דיווח (שנתי ,דו-שנתי וכו').
 3.4מען לשאלות בנוגע לדוח או לתכניו.
גבולות הדוח והיקפו
 3.3תהליך להגדרת תוכן הדוח ,ובכלל זה:
 oקביעת מהותיות;
 oתעדוף נושאים בדוח;
 oציון מחזיקי העניין שהארגון מצפה מהם להשתמש בדוח.
 3.1גבולות הדוח (למשל מדינות ,מחלקות ,חברות-בנות ,מתקנים מושכרים ,מיזמים משותפים,
ספקים) .ראו פרוטוקול התחום של ה GRI-להדרכה נוספת.
 3.7ציון הגבלות ספציפיות כלשהן על היקף הדוח או על גבולותיו.
 3.8הבסיס לדיווח על מיזמים משותפים ,חברות-בנות ,מתקנים מושכרים ,התקשרויות מיקור-חוץ
וישויות אחרות העשויות להשפיע השפעה של ממש על אפשרות ההשוואה בין תקופה לתקופה או
בין ארגון לארגון.
 3.9טכניקות למדידת נתונים והבסיס לחישוב ,ובכלל זה הנחות וטכניקות שביסוד אומדנים ששימשו
לחישוב המדדים ומידע אחר בדוח.
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 3.01הסבר על ההשפעה של כל הצהרה מחודשת של מידע שכבר סופק בדוחות מוקדמים יותר
והסיבות להצהרה חוזרת כזאת (למשל מיזוגים ורכישות ,שינוי על בסיס שנתי או תקופתי ,אופי
העסק ושיטות מדידה).
 3.00שינויים של ממש לעומת תקופות דיווח קודמות בטווח ,בגבולות או בשיטות המדידה ששימשו
בדוח.
אינדקס התוכן של הGRI-

 3.01טבלה המגדירה את מקום הגילויים הסטנדרטיים בדוח.
יש לציין את מספרי העמודים או קישורי האינטרנט שבהם אפשר למצוא את פרטי המידע האלה:
 oאסטרטגיה וניתוח (;)0.1-0.0
 oפרופיל ארגוני (;)1.01-1.0
 oפרמטרים לדיווח (;)3.03-3.0
 oשליטה תאגידית ,התחייבויות ומעורבות (;)4.07-4.0
 oגילוי נאות של גישת הניהול לפי קטגוריה;
 oמדדי ביצוע מרכזיים;
 oכל מדד  GRIנוסף שנכלל בדוח;
 oכל תוספת מגזר משלים של  GRIשנכלל בדוח.
הבטחת איכות
 3.03המדיניות והפרקטיקה כיום בנוגע להבטחת איכות חיצונית לדוח .אם דוח הקיימות אינו נכלל
בדוח ההבטחה הנלווה ,יש להסביר את היקף הבטחת האיכות החיצונית המסופקת ואת בסיסה.
נוסף על כך יש לבאר את אופי הקשר בין הארגון המדווח למבצע הבטחת האיכות.
.4

ממשל תאגידי ,התחייבויות ומעורבות
ממשל תאגידי
 4.0מבנה השליטה של הארגון ,ובכלל זה ועדות הכפופות לגוף השליטה הבכיר ביותר המופקדות על
מטלות ספציפיות ,כמו קביעת אסטרטגיה או פיקוח ארגוני.
 4.1יש לציין אם יושב-ראש של גוף השליטה הבכיר ביותר מכהן גם כמנהל (ואם כן – את התפקיד
שהוא ממלא בניהול הארגון ואת הסיבות להסדר זה).
 4.3בארגונים שיש להם מבנה מינהלי יחיד ,יש לציין את מספר החברים בגוף השליטה הבכיר ביותר
שהם בלתי תלויים או אינם חברי הנהלה.
 4.4מנגנונים למסירת המלצות או הנחיות מצד מחזיקי המניות והעובדים לגוף השליטה הבכיר ביותר.
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יש לציין תהליכים הנוגעים:


להכרעות של מחזיקי המניות או מנגנונים אחרים המאפשרים למחזיקי מניות שבמיעוט
להביע דעות לפני גוף השליטה הבכיר ביותר;



ליידוע העובדים והתייעצות אתם בדבר יחסי העבודה עם גופי הייצוג הפורמליים ,כמו ועדי
עובדים ברמה הארגונית ,וייצוג העובדים בגוף השליטה הבכיר ביותר.

 4.3הזיקה של שכר החברים בגוף השליטה הבכיר ביותר ,מנהלים בכירים ומנהלים (לרבות מענקי
פרישה) לביצועי הארגון (לרבות ביצועים חברתיים וסביבתיים).
 4.1תהליכים שגוף השליטה הבכיר ביותר מיישם כדי למנוע ניגוד אינטרסים.
 4.7תהליך לקביעת ההכשרה וההתמחות של חברי גוף השליטה הבכיר ביותר לשם הנחיית
אסטרטגיית הארגון בנושאים כלכליים ,חברתיים או סביבתיים.
 4.8הצהרות חזון או ערכים ,קודי ניהול ועקרונות רלוונטיים לביצוע כלכלי ,סביבתי וחברתי שפיתח
הארגון בעצמו וסטטוס היישום שלהם.
יש להסביר את המידה שבה הם:


מיושמים בארגון באזורים ויחידות או מחלקות שונים;



קשורים לאמות מידה בין-לאומיות מוסכמות.

 4.9הליכים שנוקט גוף השליטה הבכיר ביותר כדי לפקח על האופן שהארגון מזהה ומנהל ביצועים
כלכליים ,סביבתיים וחברתיים ,ובכלל זה סיכונים והזדמנויות רלוונטיים ,ודבקות בסטנדרטים,
בקודי התנהגות ובעקרונות מוסכמים בין-לאומיים או היענות להם.
 4.01תהליכים להערכת ביצועי גוף השליטה הבכיר עצמו ,ובייחוד ביצועיו הכלכליים ,הסביבתיים
והחברתיים.
מחויבויות ליוזמות חיצוניות
 4.00הסבר על האופן שבו הארגון מיישם ,אם בכלל ,את עקרון הזהירות ( The precautionary

.)principle
 4.01כתבי זכויות ,עקרונות או יוזמות אחרות – כלכליות ,סביבתיות וחברתיות – שפותחו מחוץ
לארגון ושהארגון מאמץ או מקבל על עצמו.
 4.03חברות באגודות (כמו אגודות תעשייתיות) או ארגוני קידום מטרות לאומיים או בין-לאומיים
שהארגון:


הוא בעל עמדות בגופי השליטה שלהם;



משתתף בפרויקטים או בוועדות שלהם;
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נותן להם מימון ניכר מעבר למתחייב מעצם חברותו בארגון;



מייחס חשיבות אסטרטגית לחברותו בהם.

עירוב מחזיקי העניין
פריטי הגילוי שלהלן נוגעים לעירוב כללי של מחזיקי העניין שהארגון עושה בתקופת הדיווח .גילויים אלו
אינם מוגבלים למעורבות מחזיקי עניין לשם חיבור דוח קיימות.
 4.04רשימת קבוצות של מחזיקי העניין שהארגון מערב.
דוגמאות לקבוצות מחזיקי עניין:


קהילות;



החברה האזרחית;



לקוחות;



מחזיקי מניות ומשקיעים;



ספקים;



שכירים ,עובדים אחרים ואיגודיהם המקצועיים.

 4.03הבסיס לזיהוי ולבחירה של מחזיקי העניין שיש לערב.
 4.01גישות לעירוב מחזיקי העניין ,ובכלל זה תדירות המעורבות על-פי סוג המעורבות ועל-פי קבוצת
מחזיקי העניין שבה מדובר.
 4.07נושאים מרכזיים ובעיות עיקריות שהועלו במסגרת העירוב של מחזיקי העניין ,וכיצד הארגון
הגיב עליהם ,ובכלל זה דרך דיווחיו.
כלכלה
גילוי גישת הניהול
יעדים וביצועים
מדיניות
מידע הקשרי נוסף
מדדי ביצוע כלכליים
היבט :ביצוע כלכלי
( .0מרכזי) שווי כלכלי ישיר שנוצר והופץ ,לרבות הכנסות ,עלויות תפעול ,שכר עובדים ,תרומות
והשקעות קהילתיות אחרות ,רווחים שמורים ותשלומים לספקי הון וממשלות.
( .1מרכזי) השלכות פיננסיות ,סיכונים והזדמנויות אחרות לפעילויות הארגון עקב שינויי אקלים.
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( .3מרכזי) סיקור והתחייבויות תוכניות המענקים המוגדרות של הארגון.
( .4מרכזי) עזרה פיננסית ממשית המתקבלת מן הממשלה.
היבט :נוכחות שוק
( .3נוסף) טווח רמת המשכורות ההתחלתיות התקניות לעומת רמת שכר המינימום המקומית באתרים
תפעוליים חשובים.
( .1מרכזי) מדיניות ,פרקטיקה ושיעור ההוצאות על ספקים מקומיים באתרים תפעוליים חשובים.
( .7מרכזי) הליכי העסקת מקומיים ושיעור המנהלים הבכירים שהועסקו מתוך הקהילה המקומית
באתרים תפעוליים חשובים.
היבט :השפעות כלכליות עקיפות
( .8מרכזי) התפתחות והשפעה של השקעות תשתית ושירותים המסופקים בעיקר לתועלת הציבור
באמצעות הסדרים מסחריים ,הסדרי חליפין והסדרי תרומה.
( .9נוסף) הבנה ותיאור של השפעות כלכליות עקיפות ,ובכלל זה היקף ההשפעות.
הגנת הסביבה
גילוי גישת הניהול
יעדים וביצועים
מדיניות
אחריות ארגונית
הכשרה ומודעות
ניטור ומעקב
מידע הקשרי נוסף

מדדי ביצוע סביבתיים
היבט :חומרים
( .0מרכזי) חומרים שמשתמשים בהם לפי משקל או נפח.
( .1מרכזי) שיעור החומרים שבשימוש שהם תשומות ממוחזרות.
היבט :אנרגיה
( .3מרכזי) צריכת אנרגיה ישירה לפי מקור אנרגיה ראשוני.
( .4מרכזי) צריכת אנרגיה עקיפה לפי מקור אנרגיה ראשוני.
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( .3נוסף) חיסכון באנרגיה בזכות שימור והתייעלות.
( .1נוסף) יוזמות לאספקת מוצרים ושירותים חסכוניים באנרגיה או כאלה המבוססים על אנרגיה
מתחדשת ,והפחתה בדרישות אנרגיה עקב יוזמות אלו.
( .7נוסף) יוזמות להפחתת צריכת אנרגיה עקיפה וההפחתה שהושגה בפועל.
היבט :מים
( .8מרכזי) היקף צריכת המים לפי מקור.
( .9נוסף) מקורות מים שמושפעים במידה ניכרת מצריכת המים.
( .01נוסף) השיעור והנפח של מים שמוחזרו ונעשה בהם שימוש חוזר.
היבט :מגוון מינים בסביבתם הטבעית
( .00מרכזי) מקומה וגודלה של הקרקע בבעלות ,בהשכרה ,בניהול או בסמיכות לאזורים מוגנים
ולאזורים עם מגוון ביולוגי רב מחוץ לשטחי טבע מוגן.
( .01מרכזי) תיאור של השפעות (קרי ,נזקים) של ממש של פעילויות ,מוצרים ושירותים על המגוון
הביולוגי באזורים מוגנים ובאזורים שהמגוון הביולוגי בהם רב מחוץ לשטחי טבע מוגן.
( .03נוסף) סביבות מחיה מוגנות או משוחזרות.
( .04נוסף) אסטרטגיות ,פעילויות נוכחיות ותוכניות עתידיות לניהול השפעות על המגוון הביולוגי.
( .03נוסף) מספר המינים הנכללים ב"רשימה האדומה" של International Union for the ( IUCN

 – Conservation of Nature and Natural Resourcesהאיגוד הבין-לאומי לשימור הטבע ומשאביו)
וברשימות שימור לאומיות עם שטחי מחיה באזורים המושפעים מפעילות הארגון לפי רמת הסיכון
להכחדה.
היבט :פליטות ,שפכים ופסולת
( .01מרכזי) סך פליטות גזי החממה הישירות והעקיפות לפי משקל.
( .07מרכזי) פליטות עקיפות רלוונטיות אחרות של גזי חממה לפי משקל.
( .08נוסף) יוזמות להפחתת פליטות גז החממה וההפחתות שהושגו.
( .09מרכזי) פליטות של חומרים הפוגעים בשכבת האוזון לפי משקל.
( .11מרכזי) פליטות של  SO ,NOופליטות אוויר משמעותיות אחרות לפי סוגן ומשקלן.
( .10מרכזי) היקף השפכים לפי איכותם ויעדם.
( .11מרכזי) משקל הפסולת הכולל לפי סוגה ושיטת פינוייה.
( .13מרכזי) המספר והנפח הכוללים של שפכים משמעותיים.

עמ' 31

( .14נוסף) משקל הפסולת המשונעת ,המיובאת ,המיוצאת או המעובדת הנחשבת מסוכנת לפי האמור
בנספחים  3 ,1 ,0ו 8-של אמנת באזל ושיעור האשפה המשונעת המושלכת מחוץ לגבולות המדינה.
( .13נוסף) הגודל ,סטטוס השימור וערך המגוון הביולוגי של מקורות מים ושטחי מחיה דומים
המושפעים במידה ניכרת מהזרמת השפכים של הארגון המדווח והזרמתם לים.
היבט :מוצרים ושירותים
( .11מרכזי) יוזמות להפחתת ההשפעות הסביבתיות של מוצרים ושירותים והיקף מיתון ההשפעה.
( .17מרכזי) שיעור המוצרים שנמכרו וחומרי האריזה שלהם הממוחזרים לפי קטגוריה.
היבט :עמידה בחוקי הגנת הסביבה
( .18מרכזי) השווי הכספי של קנסות ניכרים והיקף הסנקציות הלא-כספיות בגין אי-עמידה בחוקים
ובתקנות של הגנת הסביבה.
היבט :תובלה
( .19נוסף) השפעות סביבתיות ממשיות של שינוע מוצרים וחומרים אחרים המשמשים לתפעול
הארגון ,וכן נסיעות של עובדים.
היבט :כללי
( .31נוסף) סך ההוצאות וההשקעות בהגנה סביבתית לפי סוגן.

נוהגי העסקה ועבודה הוגנת
 גילוי גישת הניהול
 יעדים וביצועים
 מדיניות
 אחריות ארגונית
 הכשרה ומודעות
 ניטור ומעקב
 מידע הקשרי נוסף

מדדי ביצוע בנוגע לנוהגי העסקה ועבודה הוגנת
היבט :העסקה
( .0מרכזי) כלל כוח העבודה על-פי סוג ההעסקה ,חוזה ההעסקה ואזור.
( .1מרכזי) המספר והשיעור הכוללים של עובדים מוחלפים על-פי קבוצת גיל ,מין ואזור.
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( .3נוסף) מענקים הניתנים לעובדים במשרה מלאה אשר אינם ניתנים לעובדים זמניים או עובדים
במשרה חלקית בחלוקה לעסקים עיקריים.
היבט :יחסי עובדים-הנהלה
( .4מרכזי) שיעור העובדים המכוסים על-ידי הסכמים קיבוציים.
( .3מרכזי) תקופות מינימום להודעה בדבר שינויים תפעוליים ,לרבות הגדרתן או אי-הגדרתן בהסכמים
קיבוציים.
היבט :בריאות ובטיחות במקום העבודה
( .1נוסף) שיעור העובדים בכוח העבודה הכללי המיוצגים בוועדות לבריאות ובטיחות המשותפות
להנהלה ולעובדים אשר עוזרות לפקח על תוכניות בריאות ובטיחות במקום העבודה ולייעץ בנוגע
אליהן.
( .7מרכזי) שיעורי הפציעות ,המחלות התעסוקתיות ,הימים האבודים וההיעדרויות ומספר מקרי
המוות עקב עבודה לפי אזור.
( .8מרכזי) תוכניות חינוך ,הכשרה ,ייעוץ ,מניעה ובקרת סיכונים בנוגע למחלות קשות שנועדו לסייע
לעובדים ,לבני משפחותיהם או לקהילה.
( .9נוסף) נושאי בריאות ובטיחות המכוסים בהסכמים רשמיים עם איגודים מקצועיים.
היבט :הכשרה וחינוך
( .01מרכזי) מספר שעות ההכשרה הממוצע בשנה לעובד על-פי קטגוריית העובד.
( .00נוסף) תוכניות לניהול מיומנויות וללימוד מתמשך התומכות בשמירת כושר התעסוקה של עובדים
ועוזרות להם בניהול פרישה.
( .01נוסף) שיעור העובדים המקבלים סקירות סדירות של ביצועיהם ושל התפתחות הקריירה שלהם.
היבט :גיוון תעסוקתי ושוויון הזדמנויות בתעסוקה
( .03מרכזי) הרכב גופי הממשל התאגידי וחלוקת העובדים על-פי קטגוריות לפי מין ,קבוצת גיל,
חברות בקבוצת מיעוט ומדדי גיוון אחרים.
( .04מרכזי) המשכורת הבסיסית של גברים לעומת המשכורת הבסיסית של נשים על-פי קטגוריית
תעסוקה.
זכויות אדם
 גילוי גישת הניהול
 יעדים וביצועים
 מדיניות
 אחריות ארגונית
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 הכשרה ומודעות
 ניטור ומעקב
 מידע הקשרי נוסף

מדדי הביצוע בנושאי זכויות האדם
היבט :נוהגי השקעה ורכש
( .0מרכזי) השיעור והמספר הכולל של הסכמי השקעה חשובים אשר כוללים סעיפים בדבר זכויות
אדם או שעברו ביקורת זכויות אדם.
( .1מרכזי) שיעור הספקים והקבלנים המרכזיים שעברו ביקורת זכויות אדם וצעדים שננקטו בעקבות
הביקורת.
( .3נוסף) מספר שעות ההכשרה של עובדים בנושא מדיניות ונהלים הקשורים לזכויות אדם הנוגעים
לפעילות הארגון ,ובכלל זה שיעור העובדים שקיבלו הכשרה כזאת.
היבט :אי-אפליה
( .4מרכזי) המספר הכולל של מקרי אפליה והצעדים שננקטו בעקבותיהם.
היבט :חופש התאגדות ומשא-ומתן קיבוצי
( .3מרכזי) עסקים שבהם הזכות לחופש ההתאגדות ומשא-ומתן קיבוצי נתונים בסיכון של ממש
וצעדים שננקטו כדי לשמור על זכויות אלו.
היבט :העסקת ילדים
( .1מרכזי) עסקים שיש בהם סיכוי (וסיכון) של ממש למקרים של עבודת ילדים וצעדים שננקטו כדי
למגר את התופעה.
היבט :עבודות כפיה
( .7מרכזי) עסקים שיש בהם סיכוי (וסיכון) של ממש למקרים של עבודת כפייה ואמצעים שננקטו כדי
למגר את התופעה.
היבט :נוהגי בטיחות
( .8נוסף) שיעור אנשי האבטחה שקיבלו הכשרה על מדיניות הארגון או נהליו בנוגע לזכויות האדם
הרלוונטיות לפעילות הארגון.
היבט :זכויות ילידים
( .9נוסף) כלל מקרי ההפרה של זכויות ילידים והצעדים שננקטו בעקבותיהם.
חברה
 גילוי גישת הניהול
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 יעדים וביצועים
 מדיניות
 אחריות ארגונית
 הכשרה ומודעות
 ניטור ומעקב
 מידע הקשרי נוסף

מדדי ביצוע בנושאי חברה
היבט :קהילה
( .0מרכזי) האופי ,ההיקף והאפקטיביות של כל תוכנית או נוהג להערכה ולניהול של השפעת פעילות
הארגון על קהילות ,בשלבי הכניסה לפעילות ,במהלכה וביציאה ממנה.
היבט :שחיתות
( .1מרכזי) השיעור והמספר הכולל של יחידות עסקיות שנותחו לגילוי סיכונים הקשורים לשחיתות.
( .3מרכזי) שיעור העובדים שלמדו את מדיניות הארגון ונהליו למאבק בשחיתות.
( .4מרכזי) צעדים שננקטו בתגובה על גילויי שחיתות.
היבט :מדיניות ציבורית
( .3מרכזי) עמדות של מדיניות ציבורית ,השתתפות בפיתוח המדיניות הציבורית ושדלנות מול קובעיה.
( .1נוסף) השווי הכולל של תרומות בכסף או בשווה כסף למפלגות ,לפוליטיקאים ולמוסדות קשורים
לפי מדינה.
היבט :התנהגות אנטי-תחרותית
( .7נוסף) כלל הצעדים המשפטיים בתחומי ההתנהגות האנטי-תחרותית וההגבלים העסקיים
ותוצאותיהם.
היבט :עמידה בחוקים ובתקנות
( .8מרכזי) השווי הכספי של קנסות גדולים והמספר הכולל של סנקציות לא כספיות בגין אי-קיום
חוקים ותקנות.

אחריות מוצר
 גילוי גישת הניהול
 מטרות וביצועים
 מדיניות
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 אחריות ארגונית
 הכשרה ומודעות
 ניטור ומעקב
 מידע הקשרי נוסף

מדדי ביצוע בנוגע לאחריות מוצר
היבט :בריאות ובטיחות של הלקוח
( .0מרכזי) שלבי מחזור החיים שבהם מוערכות ההשפעות הבריאותיות והבטיחותיות של מוצרים
ושירותים לצורך שיפור ,ושיעור קטגוריות המוצרים והשירותים החשובים הנתונים בהליכים
כאלה.
( .1נוסף) המספר הכולל של מקרי אי-עמידה בתקנות ובקודים וולונטריים בנוגע להשפעות בריאותיות
ובטיחותיות של מוצרים ושירותים במהלך מחזור חייהם ,על-פי סוג התוצאה.
היבט :תיוג מוצרים ושירותים
( .3מרכזי) סוג המידע על מוצר או שירות הנדרש לפי הנהלים ,ושיעור המוצרים והשירותים החשובים
הכפופים לדרישות מידע כאלה.
( .4נוסף) המספר הכולל של מקרי אי-עמידה בתקנות ובקודים וולונטריים בנוגע למידע ולתיוג של
מוצר ושירות ,על-פי סוג התוצאה.
( .3נוסף) פעולות שנהוג לנקוט לשם בחינת שביעות הרצון של הלקוח ,ובכלל זה תוצאות של סקרי
שביעות רצון של לקוחות.
היבט :מסרים שיווקיים
( .1מרכזי) תוכנית לקידום העמידה בחוקים ,בסטנדרטים ובקודים וולונטריים הקשורים למסרים
שיווקיים ,ובכלל זה פרסום ,קידום מכירות וחסויות.
( .7נוסף) המספר הכולל של מקרי אי-עמידה בתקנות ובקודים וולונטריים הנוגעים למסרים שיווקיים,
ובכלל זה פרסום ,קידום מכירות וחסויות ,על-פי סוג התוצאה.
היבט :פרטיות הלקוח
( .8נוסף) המספר הכולל של תלונות מבוססות על הפרת פרטיות הלקוח ואובדן נתוני לקוח.
היבט :עמידה בחוקים ותקנות
( .9מרכזי) השווי הכספי של קנסות גדולים בגין אי-עמידה בחוקים ותקנות בנוגע לאספקת מוצרים
ושירותים והשימוש בהם.
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נספח ב' – הצעת חוק אחריות תאגידית (חובת דיווח) ,התשע"ד1104-
סעיף  :2מטרה
מטרתו של חוק זה היא לחייב תאגידים לפרסם דוח אחריות תאגידית ,וזאת ,לשם הגברת שקיפות
התנהלותם בעיני הציבור ולשם שיפור ביצועיהם החברתיים והסביבתיים.
סעיף  :1הגדרות
"חברה ממשלתית" – כמשמעה בחוק חברות ממשלתיות ,התשל"ה;0973-
"חברה ציבורית"  -חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו
בחוק ניירות ערך ,או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ
לישראל ,ומוחזקות בידי הציבור;
"חברה פרטית" – חברה שאינה חברה ציבורית;
"חברה גדולה"  -חברה ציבורית או פרטית שמתקיימים בה אחד מבין שלושת המאפיינים הבאים:
(א) מעסיקה מעל  131עובדים;
(ב) מחזור העסקים השנתי שלה עומד על  13מיליון  ₪לפחות;
(ג) היחס בין שכרו של העובד בעל השכר הגבוה ביותר והעובד בעל השכר הנמוך ביותר גדול מפי
שלושים;
"תאגיד עירוני" – כמשמעותו בסעיף 149א לפקודת העיריות;
"חברה מדווחת" – חברה המחוייבת בהגשת דוח אחריות תאגידית לפי
"דוח אחריות תאגידית" – דוח חברתי-סביבתי לפי כללי הדיווח שקבעה הוועדה המייעצת;
"השר" – שר המשפטים;

חוק

זה;

"הממונה" – עובד משרד המשפטים שהשר הסמיכו לשמש כממונה על ביצועו של חוק זה;
"מאגר הדיווח" – מאגר מקוון אשר יכלול את כלל הדוחות שהוגשו לפי חוק זה;
סעיף  :3חובת הגשת דוח אחריות תאגידית
(א) חברה ממשלתית ,תאגיד עירוני וחברה גדולה תגשנה מדי שנה דוח אחריות תאגידית .חברה
ציבורית שאינה חברה גדולה תגיש דוח אחריות תאגידית אחת לשנתיים .הדוח יוגש לממונה
מטעם הרשות לניירות ערך.
(ב) תאגיד שאינו חברה מדווחת יהיה רשאי אף הוא להגיש דוח אחריות תאגידית בהתאם לחוק זה.

סעיף  :4ממונה אחריות תאגידית בחברות המדווחות
חברה מדווחת תמנה אחראי מטעמה על תחום האחריות התאגידית ,ובכלל זה על דיווח לפי חוק זה.
סעיף  :5פרסום הדוח לציבור
חברה מדווחת תעביר עותק מדוח האחריות התאגידית לידי הממונה ,שיעמידה לעיון הציבור במאגר
הדיווח.

עמ' 36

סעיף  :0מועד הגשת הדוח
(א) הדוח יוגש עד לסוף הרבעון הראשון של שנת הכספים עבור השנה שקדמה לה.
(ב) הממונה רשאי ,מטעמים שיירשמו ,להעניק דחייה של עד חודשיים ימים בהגשת דוח לחברות
שיבקשו זאת.
(ג) השר רשאי לפטור חברה מחובת הדיווח לתקופה שלא תעלה על תקופת דיווח אחת ,וזאת,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ויפורסמו.

סעיף  :1תו חברה מדווחת
חברה מדווחת שעמדה בדרישות חוק זה תהיה זכאית להטביע על מוצריה ועל חומרים נוספים מטעמה "תו
חברה מדווחת" בצורת סמליל כמופיע בתוספת הראשונה לחוק זה.
סעיף  :0הוועדה המייעצת
(א) השר ימנה וועדה מייעצת שתמנה תשעה חברים:
( )0הממונה והוא יהיה יושב הראש;
( )1נציג מטעם משרד הכלכלה;
( )3נציג מטעם המשרד להגנת הסביבה;
( )4נציג מטעם משרד הרווחה;
( )3נציג התאחדות התעשיינים;
( )1שני נציגים ממוסד אקדמי מוכר;
( )7שני נציגי ציבור בעלי מומחיות מוכרת בתחום האחריות התאגידית.
(ב) הוועדה תקבע את סדרי דיוניה ,שיהיו פתוחים ונגישים לציבור.
(ג) הוועדה תגבש כללי דיווח שעל-פיהם יוגשו דוחות אחריות תאגידית לפי חוק זה .הכללים טעונים
אישור של השר ושל ועדת הכלכלה של הכנסת ,ויפורסמו ברשומות.
סעיף  :1עונשין
(א) חברה מדווחת שלא הגישה דוח כדין תיקנס בשיעור של  0%ממחזור העסקים השנתי שלה.
(ב) בטרם השתת הקנס כאמור בסעיף (א) ,רשאי הממונה לזמן לשימוע את האחראי על הגשת הדוח
מטעם החברה המדווחת שלא הגישה דוח.
(ג) חברה מדווחת שלא הגישה דוח כדין לא תוכל לעשות שימוש ב"תו חברה מדווחת" ובסמליל
במהלך תקופת ההפרה ועד להגשת דוח כדין.
(ד) חברה מדווחת שלא הגישה דוח כדין ,ירשום הממונה את החברה במאגר הדיווח כחברה מפרה
לשנת הדיווח שבה לא הוגש הדוח .רישום החברות המפרות יישמר במאגר הדיווח לתקופה של
שבע שנים.

עמ' 37

סעיף  :20השר הממונה על החוק
שר המשפטים יהיה השר הממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי להתקין תקנות מכוחו.
סעיף  :22תחילה
חוק זה ייכנס לתוקפו ב XX-בחודש  XXבשנת .XXXX

תוספת ראשונה

עמ' 38

נספח ג' – הנחיות הדיווח
הצעת סט ההנחיות לדיווח חברתי-סביבתי של תאגידים בישראל
(יצורף כנספח או כתקנות להצעת חוק אחריות תאגידית (חובת דיווח) ,התשע"ד ) 1104

מיועד לדיווח של כל הארגונים החייבים בהגשת דו"ח מס הכנסה שנתי על פי סעיף  232לפקודת מס
הכנסה ,עם מחזור כספי שנתי של מעל  30מיליון ₪
הנחיית הדיווח
פרק א'
פרטים ארגוניים וכלליים

סעיף הדיווח
מועד הדיווח
שם הארגון

מספר עוסק מורשה  /מספר ח.פ / .מספר עמותה רשומה
תחום העיסוק

בעלות

שם המנהל הכללי
שם יושב ראש גוף ההנהלה העליונה
שם הממונה על תחום הדיווח החברתי-סביבתי בארגון
(להלן 'הגורם הממונה')
כתובת דוא"ל של הגורם הממונה
טל' משרד של הגורם הממונה
כתובת משרד של הגורם הממונה
אתר האינטרנט של הארגון
האם הארגון המדווח פועל גם מחוץ לתחומי מדינת
ישראל?

אופן המענה
תאריך
כפי שהוא מופיע ברשם
החברות  /עמותות
מספר  -כנ"ל
תחום פעילות הארגון לבחירה
מתוך רשימת תחומי העיסוק
של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה
ממשלתית  /פרטית  /עירונית /
ציבורית (עבור חברות
ציבוריות יש להציג מבנה
הבעלות)
טקסט – שם
טקסט – שם
טקסט – שם
כתובת דוא"ל
מספר טלפון
כתובת
כתובת אינטרנט
כן  /לא

(אם כן וזו אותה ישות משפטית אזי יש להתייחס
ליחידה שבחו"ל כיחידה אורגנית למסגרת הדיווח הזו)

התרחשויות משמעותיות בארגון כיום ובתקופה שחלפה מאז הדיווח האחרון
מהם השינויים המרכזיים שחלו בארגון מאז מועד
הדיווח האחרון?

לדוגמא – תחלופה של בעלי תפקידי מפתח בארגון,
פרסום נרחב (חיובי או שלילי) אודות הארגון ,מוצריו או
שירותיו ,שינוי מהותי בהרכב בעלי העניין של הארגון
ועוד.

פרסומי דוחות

פסקה המתארת שינויים
ארגוניים ו/או אחרים שחלו
במהלך השנה האחרונה

האם הארגון מפרסם 'דוח אחריות תאגידית'? 22
כן – אנא ספקו קישור לעיון בדוח
האם הארגון מפרסם ברבים דוח כספי שנתי?
כן  -אנא ספקו קישור לעיון בדוחות הכספיים
האם בוצעה הבטחת איכות חיצונית 23למידע המפורסם
בדיווח זה?
כן – אנא צרפו הצהרת הבטחת איכות בהתאם לנוסח קובץ מצורף

כן  /לא
כתובת אתר אינטרנט
כן  /לא
כתובת אתר אינטרנט
כן /לא

22

דוח אחריות חברתית-סביבתית של תאגידים (בקיצור – דוח אחריות תאגידית או לחילופין דוח קיימות) הינו מסמך תקופתי
המפורסם לציבור ,המסכם ומציג את ביצועי הארגון בפרמטרים חברתיים וסביבתיים.
23
הבטחת איכות חיצונית  -תהליך הבטחת איכות ובקרה המוודא את אמינות ונכונות המידע המפורסם בדוח .עפ"י רוב תהליך
זה מבוצע ע"י צד שלישי ,מבקר וחיצוני אשר לא היה מעורב בתהליך הכתיבה של הדוח או מהווה חלק מהארגון המדווח עצמו.

עמ' 39

המצורף למסמך זה.
לא – אנא הסבירו מדוע לא בוצעה הבטחת איכות למידע טקסט
המדווח
פרק ב'
התנהלות פנים ארגונית
משפט
כן  /לא

ממשל תאגידי

24

האם התנהלו במהלך השנה האחרונה או מתנהלים כעת
משפטים  /תביעות ו/או חקירות ידועות (ובכלל זה
קריאה לשימוע של נושאי משרה) בנוגע לחשד לעבירות
כלשהן על חוקי המדינה ו/או חוקים במדינות נוספות
בהן הארגון פעיל?
אנא התייחסו לשאלה זו בהקשר של כל תחומי הדיווח
בהנחיות אלו.
כן – אנא פרטו מהם התיקים והחקירות המתנהלים ,טקסט
מהם המניעים לפתיחת החקירות וכיצד נפסק הדין
בעניינם (או היכן הם עומדים במידה ולא נפסק הדין
עדיין)
האם קיימת בארגון מדיניות בנוגע לעצמאות גוף
ההנהלה העליונה?
25
כן – אנא צרפו את מסמך המדיניות
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
האם קיימת בארגון מדיניות בנוגע לכשירות וכישורי
חברי וחברות גוף ההנהלה העליונה?
כן – אנא צרפו את מסמך המדיניות
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
האם קיימת בארגון מדיניות בנוגע לישיבות גוף ההנהלה
העליונה (וכינוס אסיפה כללית)?
כן – אנא צרפו את מסמך המדיניות
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
האם קיימת בארגון מדיניות בנוגע להפרדה בין תפקידי
המנהל הכללי ויושב/ת ראש גוף ההנהלה העליונה?
כן – אנא צרפו את מסמך המדיניות
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה

אתיקה

24

האם לארגון יש קוד אתי?26
כן – אנא צרפו מסמך זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא קוד אתי לארגון?
האם בארגון קיימים נהלים למניעת שחיתות וניגוד
עניינים?
כן – אנא צרפו נהלים אלו

כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
קובץ מצורף

השאלות בפרק זה לקוחות מתוך שאלון ממשל תאגידי של הרשות לניירות ערך -
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_7077.pdf
25
מסמך מדיניות  -הינו מסמך ארגוני אשר מציג את החזון והאסטרטגיה התאגידית (כולל יעדים מדידים) ביחס לנושא האמור
ואת הפעילות המתרחשת לעמידה באסטרטגיה וביעדים אלו בטווחי הזמן המיידים ,הבינוניים והרחוקים.
26
קוד אתי הינו אוסף הנחיות והגדרת חובות המהווה את תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית שקהילה ארגונית או מקצועית
(מתוך אתר שקיפות בינ"ל ישראל http://www.ti--
מקבלת על עצמה כדי להעלות את רמתה המוסרית
.) israel.org/?CategoryID=86&ArticleID=260

עמ' 41

לא – אנא הסבירו מדוע
האם יש לארגון ממונה אתיקה?
כן – אנא ספקו את פרטי איש הקשר
לא – מדוע אין מינוי שכזה בארגון?
פרק ג'
כוח אדם והון אנושי

טקסט
כן  /לא
פרטי התקשרות
טקסט

מהו המבנה הארגוני? אנא פרטו מעט לגבי אופי וסוגי
העובדים השונים
כמה עובדים מועסקים בארגון?
מהו אחוז העובדים המועסקים באופן ישיר?
מהו קצב תחלופת העובדים בארגון? אנא פרטו עבור כל
סוגי העובדים
מהם סביבות העבודה הפיזיות? אנא פרטו לפי חלוקת
פלחי כוח העבודה (משרדי  /קו יצור וכו')

קובץ מצורף  +טקסט

כללי

משכורות ושכר
מהו השכר ברוטו לעובד עם המשכורת הנמוכה ביותר
בארגון ?
מהו השכר ברוטו לעובד עם המשכורת הגבוהה ביותר
בארגון ?
מהו השכר ברוטו החציוני 27בארגון ?
מהי מדיניות העלאת השכר בארגון?
האם עובדי החברה נהנים מזכויות סוציאליות מעבר
לקבוע בחוקים הרלוונטיים? (לדוגמא קופות גמל ,קרן
השתלמות ,הטבות בנושאי בריאות וילדים ועוד)
כן – אנא פרטו מהן הזכויות ועבור מי מהעובדים הן
ניתנות
כמה ימי מחלה ניתנים לעובדים? אנא פרטו
האם ניתנים ימי מחלה עבור ילדים? כן – אנא פרטו כמה
עבור העובדים השונים
השקעה בכוח אדם ופיתוח הון אנושי
האם מתבצעות בארגון הדרכות ,השתלמויות ,העשרה
מקצועית ,סדנאות לפיתוח אישי ולהעשרה מקצועית?
כן – אנא פרטו ובכלל זה אחוז העובדים השנתי הלוקח
בהם חלק
האם קיימת בארגון מדיניות לגבי תהליכי הערכת ומשוב
עובדים?
כן – אנא צרפו את מסמך המדיניות
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
האם קיימת בארגון מדיניות איזון פנאי-עבודה? כן –
אנא פרטו וצרפו את מסמך המדיניות
עובדי קבלן
מהו אחוז עובדי הקבלן 28המועסקים בארגון מסך
העובדים בארגון?
האם לארגון מדיניות כתובה בנוגע ליחס להבטחת
זכויותיהם כחוק של עובדי קבלן הנותנים שירותים
לארגון?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
כן – האם הארגון מבצע בדיקות חיצוניות להבטחת
27

מספר
מספר באחוזים
מדד – אחוז תחלופה בשנה
וטקסט
טקסט
מספר בש"ח
מספר בש"ח
מספר בש"ח
טקסט
כן  /לא
טקסט
טקסט  +מספרים
טקסט  +מספרים
כן  /לא
אחוז וטקסט
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
קובץ מצורף  +טקסט
מספר באחוזים
כן  /לא
קובץ מצורף
כן  /לא

שכר הברוטו החציוני הינו גובה שכר הברוטו אשר כ  31%מעובדי הארגון מרווחים מתחתיו.
28
עובד קבלן הינו עובד של חברת כוח אדם המספקת שירותי כוח אדם של עובדים למען מעסיק אחר .כפועל יוצא מכך ,עובד המועסק
באמצעות קבלן הוא "עובד קבלן( ".מתוך האתר ) /http://www.kablan.org.il -

עמ' 41

מחויבות המעסיק בחברות הקבלן?
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
מהו האחוז של עובדי הקבלן (מתוך עובדי הקבלן
המועסקים בארגון) שנקלטו להיות עובדי הארגון בשנה
האחרונה?
גיוון תעסוקתי

האם בארגון מדיניות לקידום אוכלוסיות מוחלשות 29של
החברה הישראלית?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
אנא ענו על השאלות הבאות עבור כל קבוצת אוכלוסייה
מהאוכלוסיות הבאות  :נשים ,ערבים ,חרדים ,אנשים
בעלי מוגבלויות ,מבוגרים ( ,)+43יוצאי אתיופיה
מהו אחוז העובדים של כל אחת מקבוצות אלו מתוך כלל
העובדים בארגון?
מהו אחוז העובדים של כל אחת מקבוצות אלו מכלל
העובדים שנקלטו בחברה בשנה המדווחת?
מהו אחוז העובדים של כל אחת מקבוצות אלו שנמצא
בדרגות הניהול בארגון?
מהו אחוז העובדים של כל אחת מקבוצות אלו מתוך
החמישית העליונה ( 11%עליונים) של מקבלי השכר
הגבוה בארגון ?

טקסט
מספר באחוזים

כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט

מספר באחוזים
מספר באחוזים
מספר באחוזים
מספר באחוזים

התאגדות עובדים
האם קיימת התאגדות עובדים במסגרת הארגון?
לא – אנא הסבירו מדוע
כן – מהי מסגרת ההתאגדות?
כן – מהו אחוז העובדים המאוגד במסגרת זו?
אנא ספקו את פרטי איש הקשר לגורם היציג של
ההתאגדות
חיילי וחיילות מילואים
האם לארגון מדיניות בנוגע ליחס לחיילי וחיילות
מילואים וליחס לבני  /בנות משפחה של חיילי וחיילות
מילואים?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
מניעת הטרדה מינית
האם לארגון תקנון למניעת הטרדה מינית וממונה
לנושא?
כן – אנא צרפו תקנון זה
כן – אנא צרפו פרטי איש קשר
כן – אנא תארו כיצד הנושא והתקנון הובא לידיעת כל
העובדים
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא תקנון שכזה

29

כן  /לא
טקסט
ההסתדרות הכללית /
הסתדרות לאומית  /כוח
לעובדים  /ארגון אחר
מספר באחוזים
פרטים התקשרות
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
קובץ מצורף
פרטי התקשרות
טקסט
טקסט

אוכלוסיה מוחלשת היא אוכלוסיה המצויה במצב סוציו-אקונומי נמוך ובמצב של קיפוח מרובה (בשוק העבודה הישראלי
הכוונה היא בד"כ לנשים ,ערבים ,חרדים ,אנשים בעלי מוגבלויות ,מבוגרים ( )+43ויוצאי אתיופיה).

עמ' 42

פרק ד'
תפעול
רכבים ותאונות דרכים
מספר
מהו מספר הרכבים הנמצאים בניהול ישיר של הארגון?
האם קיימת בארגון מדיניות בנוגע להתמודדות עם כן  /לא
תאונות דרכים ?
קובץ מצורף
כן – אנא העלו מדיניות זו כקובץ מצורף
טקסט
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מדיניות שכזו
האם בני משפחה רשאים לנהוג בכלי רכב הנמצאים כן  /לא
בבעלות מלאה של הארגון?
כמה דו"חות תנועה התקבלו במעורבות של כלי רכב מספר
הארגון במהלך התקופה המדווחת?
כמה תאונות דרכים התרחשו במעורבות של כלי רכב מספר
הארגון במהלך התקופה המדווחת?
כמה ימי מחלה דווחו לארגון כתוצאה מחבלה של מספר
עובדים בתאונות דרכים?
האם לארגון פעילות הדרכה לעובדים למודעות לתאונות כן  /לא
דרכים?
קובץ מצורף
כן – אנא צרפו את תכנית ההדרכה
כן  -מהו אחוז העובדים אשר נחשף לפעילות זו במהלך מספר באחוזים
התקופה המדווחת?
טקסט
לא – אנא הסבירו מדוע
נגישות
כן  /לא
האם לארגון מסמך מדיניות בנוגע לנגישות אתריה
ושירותיה?
קובץ מצורף
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זו
טקסט
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
כן  /לא
האם בארגון ישנו גורם ממונה 'רכז נגישות'?
פרטי איש קשר
כן – אנא צרפו את פרטי איש הקשר
טקסט
לא – אנא הסבירו מדוע אין מינוי שכזה בארגון

עמ' 43

פרק ה'
קשרי חוץ
שיווק ופרסום
האם לארגון מדיניות בנושא כללים אתיים לניהול
הפרסום?30
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זו
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
שירות לקוחות וקשר עם הצרכנים
האם לארגון מדיניות בנושא שקיפות ודיוק במידע
אודות מוצרים ושירותים?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
האם הארגון מחויב לבחינת השפעות מוצריו ו/או
שירותיו על בריאות הצרכנים ולמתן מידע מדויק בנושא
לצרכנים? אנא פרטו
האם הארגון מפרסם אמצעי תיקשור נגישים ללקוחות?
(מספרי טלפון ,כתובות דוא"ל ,מדיה חברתית)
כן – אנא פרטו מהם אמצעי התיקשור
לא – אנא הסבירו מדוע
לובי פוליטי
האם הארגון מפעיל גורמים מטעמו בכנסת ישראל או
במוסדות ממשל אחרים כגון ועדות מקומיות ,מועצות
ערים וכו'?
האם לארגון מסמך מדיניות בנוגע להפעלת גורמים
מטעמו במוסדות ממשל שונים?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זו
כן – אנא פרטו בקצרה בנוגע לאילו סוגיות פועלים
הגורמים ובאילו מוסדות
פרק ו'
רכש
שרשרת הספקה – סחר הוגן
האם לארגון מדיניות בנושא בדיקות 'מחזור חיי מוצר'
הכולל בחינה של נאותות תהליכי יצור חומרי הגלם בה
היא עושה שימוש (מעלה שרשת ההספקה) ושל מוצריה
לאחר תום השימוש בהם (מורד שרשרת האספקה)?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
האם הארגון מבצע בדיקות עצמאיות בקרב ספקיו
לבחינת תנאי העסקה והייצור שם?
כן – אנא תארו את מהלך הבדיקה ,התדירות וממצאים
מרכזיים
לא – אנא הסבירו מדוע אין הארגון מבצע בדיקה מסוג
זה
קשר עם ספקים
מהי מדיניות התשלום לספקים השונים? אנא פרטו
האם קיים דיאלוג עם ספקים ,במיוחד לגבי שינוי
תנאים? אנא פרטו
30

כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא  +טקסט
כן  /לא
טקסט
טקסט
כן  /לא
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט

כן  /לא

קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
טקסט
טקסט
טקסט
טקסט

אתיקה בפרסום הכוונה היא להנחיות והסייגים באשר להגנת הצרכן ,מניעת פרסומות פוגעניות והמפרות פרטיות או
מפרסמות דבר שאינו אמת .לדוגמא ,סעיף  ,88הכללים לתשדירי פרסומת עפ"י חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התש"ן –
.0981

עמ' 44

האם הארגון מפנה אחוז מהרכש השוטף לעסקים
קטנים? אנא פרטו
האם הארגון מפנה אחוז מהרכש השוטף לעסקים
חברתיים? אנא פרטו
השקעה חברתית (תרומה לקהילה)
האם הארגון משקיע בחברה בהתאם לתכנית
אסטרטגית המותאמת לליבה העסקית של הארגון ולערך
המוסף שביכולתו לתת?
כן – אנא צרפו את התכנית
לא – אנא פרטו האם הארגון משקיע בחברה ואם כן
באיזה אופן ,ומדוע לא על פי תכנית אסטרטגית
מתי מתבצעת התנדבות העובדים ,האם ע"ח שעות
העבודה או ע"ח זמן העובדים? אנא פרטו את סך השעות
אנא פרטו האם הארגון משקיע בחברה כספים ו/או שווי
כסף
האם מתבצעת מדידה והערכה לגבי היעילות והחזר
ההשקעה של ההשקעה החברתית?31
לא – אנא הסבירו מדוע
כן – אנא פרטו לגבי התהליך וכיצד המסקנות ממנו
מיושמות
פרק ז'
ביצועים סביבתיים
ניהול סביבתי
האם לארגון מדיניות סביבתית?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
האם יש לארגון ממונה איכות סביבה?
כן – אנא מלאו פרטי איש קשר
האם לארגון תקן ניהול איכות סביבה  iso 14000או
תקן דומה  /אחר ?
כן – אנא צרפו את תעודת ההתעדה
כללי
האם הארגון אמץ יוזמות סביבתיות לשיפור ביצועיו או
מוצריו בתחום ו /או ביצועי לקוחותיו?
כן – אנא פרטו ,כולל יעדים כמותיים
האם הארגון עוסק בפיתוח מוצרים ושירותים המועילים
לסביבה?
כן – אנא פרטו
תחבורה
האם הארגון על מתקניו השונים נגישים להגעה
בתחבורה ציבורית?
האם לארגון מדיניות בנושא עידוד תחבורה חלופית?
למשל עידוד נסיעה משותפת ברכבים ,התקנת לוקרים
ומקלחות עבור נוסעים באופניים
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
כיצד מתבצע שינוע של חומרי גלם ומוצרי גמר? האם
לארגון מדיניות בנושא זה?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
31

המונח הלועזי לסוגיה זו הינו .Social Return On Investment

כן  /לא  +טקסט
כן  /לא  +טקסט
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
טקסט  +מספרים
טקסט
כן  /לא
טקסט
טקסט

כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
פרטי התקשרות
כן  /לא
קובץ מצ"ב
כן /לא
טקסט
כן /לא
טקסט
כן  /לא
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
טקסט  +כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט

עמ' 45

שכזה
האם נעשים מאמצים לייעל את תהליכי השינוע השונים?
אנא פרטו
אנרגיה

32

כן  /לא  +טקסט

מהם מקורות האנרגיה של הארגון? אנא פרטו
האם נעשים מאמצים להתייעלות אנרגטית?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה

טקסט
כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט

האם הארגון מודד את טביעת הרגל הפחמנית /מדרך
פחמני 33שלו?
כן  -מהו המדרך הפחמני של הארגון עבור התקופה
המדווחת ? (יש לחשב בהתאם למרשם הפחמן של
המשרד להגנת הסביבה 34ולכלול את סקופ  + 0סקופ )1
לא – אנא הסבירו מדוע הארגון לא מבצע את המדידה

כן  /לא

מדרך פחמני
מספר בשווה ערך פחמן דו
חמצני CO2e
טקסט

מים
מספר בליטר
מהו סך צריכת המים של הארגון?
האם הארגון משפיע בצריכתו זו על מקורות מים טבעיים כן  /לא
?
טקסט
כן – אנא פרטו
טקסט  +קובץ מצורף
אנא הסבירו תשובתכם ואם כן – האם קיימת מדיניות
בנושא ? אם כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
באילו סוגי מקורות מים (מותפלים ,ממוחזרים )...נעשה טקסט
שימוש בפעילות הארגון?
טקסט
כיצד המים מטופלים בסיום השימוש –האם השפכים
מועברים לביוב מוסדר? לא – לאן כן מועברים? אנא
פרטו
מגוון ביולוגי

35

האם לארגון השפעה על נושא המגוון הביולוגי ?
אנא הסבירו תשובתכם ואם כן – האם קיימת מדיניות
בנושא ? אם כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
חומרי גלם ,פסולת ,אריזות ושימוש בחומרים ברי מיחזור וממוחזרים
האם נעשים מאמצים לעבור לשימוש בחומרים ברי
מיחזור וממוחזרים?36
כן – אנא הסבירו ופרטו ואם קיימת מדיניות בנושא אנא
צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע
מהו אחוז השימוש בחומר גלם ממקור ממוחזר מתוך סך
תשומות הארגון?
מהי מדיניות הטיפול בסוגי הפסולת השונים המיוצאים
ממתקני הארגון? אנא פרטו וצרפו את מסמך המדיניות
32

כן  /לא
טקסט  +קובץ מצורף
כן  /לא
טקסט  +קובץ מצורף
מספר באחוזים
טקסט  +קובץ מצורף

לנושא זה מבוצעת ההפרדה בין מקורות אנרגיה ראשוניים (תחנות כוח ,גנראטורים וכו') ומקורות כוח משניים (צריכת חשמל
באמצעות חברת החשמל שהיא זו אשר מייצרת את האנרגיה).
33
מדרך פחמני  Carbon Footprintהינו אופן חישוב תרומת הארגון לתופעת התחממות כדור הארץ בתצורה של כמות גזי
חממה אשר הוא אחראי לפליטתם אם באופן ישיר ואם באופן עקיף.
34
להלן עמוד מרשם הפחמן באתר המשרד להגנת הסביבה -
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/mitigation/GHG/Pages/default.aspx
35
מגוון ביולוגי הינו כלל המערכות האקולוגיות בכדור הארץ ,על שפע המינים שבהם ויחסי הגומלין בינם אשר מהווים את
"מערכת ההפעלה" של כדור הארץ( .מתוך אתר החברה להגנת הטבע ) http://www.teva.org.il/migvan -
36
לצורך העניין ,השימוש בחומר ממוחזר הינו שימוש בחומר גלם לא בתולי אשר שימוש זה אינו השימוש הראשון בו .recycled
שימוש בחומר בר מיחזור  recyclableהינו שימוש בחומר גלם אשר לאחר שימוש בו ניתן לעשות בו שימוש חוזר באופן מסודר
ואמיתי ולא פוטנציאלי.

עמ' 46

האם בפעילות הארגון מעורבים חומרים רעילים
ומסוכנים?37
כן – מהי מדיניות הטיפול בחומרים אלו? אנא פרטו
וצרפו מסמך מדיניות זה
האם נעשים מאמצים להקטין ולהפחית אריזות?
כן – אנא הסבירו ופרטו ואם קיימת מדיניות בנושא אנא
צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע

כן  /לא
טקסט  +קובץ מצורף
כן  /לא
טקסט  +קובץ מצורף

יחס לבעלי חיים
האם לחברה מדיניות בנוגע ליחס לבעלי חיים?
כן – אנא צרפו מסמך מדיניות זה
לא – אנא הסבירו מדוע אין בנמצא מסמך מדיניות
שכזה
האם החברה מבצעת ניסויים בבעלי חיים?
כן – אנא הסבירו עבור אילו צרכים מתבצעים הניסויים
האם בהתנהלותה השוטפת של החברה נכללת גם
התנהלות עם בעלי חיים למיניהם? (הובלת בעלי חיים,
שחיטה ועוד)
כן – אנא פרטו מהו היחס לבעלי החיים במסגרת
התנהלות זו

כן  /לא
קובץ מצורף
טקסט
כן  /לא
טקסט
כן  /לא
טקסט

הנחיות הדיווח המוצגות במסמך זה הינם שילוב של המקורות הבאים:
 הנחיות הדיווח  G3של ה Global Reporting Initiative 38
 הצעת הנספח הישראלי להנחיות ה G339
 הנחיות הדיווח  G4של ה Global Reporting Initiative
40
 שאלון מעלה 1101
41
 ת"י  01111לאחריות חברתית

37

עפ"י חוק חומרים מסוכנים ,התשנ"ג – - 0993
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Pages/default.aspx

38

ראה נספח ב' ב נייר העמדה" :אחריות תאגידית של חברות – חובת דיווח חברתי-סביבתי" ,המכון לאחריות תאגידית .1103 ,קישור
39
ראה נספח ג' בנייר העמדה" :אחריות תאגידית של חברות – חובת דיווח חברתי-סביבתי" ,המכון לאחריות תאגידית .1103 ,קישור
40
ראה קישור לשאלון המלא – קישור
41
ראה נספח א' בנייר העמדה" :אחריות תאגידית של חברות – חובת דיווח חברתי-סביבתי" ,המכון לאחריות תאגידית .1103 ,קישור

עמ' 47

הצהרת הבטחת איכות חיצונית
אני( ____________ ,שם פרטי) ________________ (שם משפחה) החתום מטה ,המשמש בתפקיד
______________ (הגדרת התפקיד של מבצע הבטחת האיכות) בחברת ____________ (שם החברה
המעסיקה או כיועץ עצמאי) מצהיר בזאת כי במסגרת התקשרותנו עם חברת ___________________
(שם החברה המדווחת) מספר עוסק מורשה ___________ (מספר עוסק מורשה כרשום ברשם החברות)
בצעתי תהליך של הבטחת איכות המידע המדווח במסגרת דיווח זו.

במסגרת תהליך הבטחת איכות זה ווידאתי כי אכן המידע המדווח מבוסס על נתוני אמת וביצועי החברה
בפועל.

עוד הריני מצהיר כי הנני בעל הכישורים ,הידע והניסיון בתחומי האחריות התאגידית ואיכות הסביבה על
מנת לבצע בדיקה זו ברמה הנאותה.
על החתום:
שם פרטי_____________ שם משפחה ______________ :תאריך_______________:

חתימה (וחותמת במקרה של חברה בע"מ)_____________________:

