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    הקדמה

מזהי� מגמת גידול בכמות החברות  ) אנו במכו� לאחריות תאגידית2013החל מהמחצית השנייה של בתקופה אחרונה (

) לאחריות חברתית. מגמה זו 10000(להל� ת"י  10000הישראליות אשר מתהדרות בקבלה של תו התק� הישראלי 

וממסמ  שתכליתו היא  10000מתאפשרת כעת מכיוו� שמכו� התקני� הישראלי סיי� לא מכבר תהלי  של עדכו� לת"י 

למסמ  המלווה תהלי  התעדה מוסדר של המכו� לטובת  לאופ� הניהול של אחריות חברתית בתאגידי� התווית הנחיות

המסמ  והפרוצדורה שבצידו, שינוי הקורא הענקת תו תק�. אי� זה שינוי של מה בכ . מדובר בשינוי מהותי בתכלית 

   להתייחסות מסודרת. 

מידת מה וכי קיי� צור  לחזור אל שולח� השרטוטי� של הנחיות אנו סבורי� כי המתווה של תו התק� הנוכחי הינו חסר ב

. מכתב ברוח זה נשלח על ידינו למנכ"ל מכו� התקני� כתנאי להענקתו התק� ולשלב מחדש באופ� ראוי את מרכיב השקיפות

זי בגישת עקרו� השקיפות מהווה עקרו� מרכ). 1(למכתב המלא ראה נספח  2014מר דני גולדשטיי� בתחילת חודש פברואר 

האחריות התאגידית ולמעשה כל מער  הפעילות אשר נבנה בתחו�, סבב וסובב סביב עקרו� מהותי זה. יתרה מכ , נית� 

לקבוע כי תאגיד אשר אינו מאמ% את עקרו� השקיפות התנהלותו ספק א� הוא נוהג כלל באחריות חברתית וסביבתית כלפי 

  ציבור מחזיקי העניי� שלו. 

פי רוב  -המופיע בשיח הציבורי והאקדמי בהקשרי� רחבי� ומגווני�, מתאר על 1חריות תאגידית",המונח "אכאמור, 

התנהגות אחראית של תאגידי� שתכליתה חורגת מהתכלית הקלסית של מקסו� הרווח הכלכלי של התאגיד עצמו, ואשר 

נחת היסוד בדבר קיומה של נועדה ג� להיטיב ע� החברה בכללותה. אפשר שרעיו� האחריות התאגידית מבוסס על ה

'אמנה חברתית' בי� אזרחי המדינה ובינ� לבי� הריבו�: ג� התאגידי�, כישויות משפטיות עצמאיות הפועלי� במסגרת 

המדינתית, נדרשי� לקבל עליה� את דרישותיה של אותה אמנה חברתית בפעילות� ולהתנהל בהגינות ביחס לאזרחי� 

עומדות עמ� במגע, ובה� העובדי�, הקהילה המקומית, הלקוחות, הספקי�, האחרי� של המדינה וביחס לקבוצות ה

זהו "הרישיו� החברתי" של התאגיד: העמידה בציפיות החברתיות להתנהגות  2הסביבה, בעלי המניות ושאר מחזיקי העניי�.

   3הוגנת היא שמקנה לו לגיטימציה להמשי  ולפעול.

  

  עקרו� השקיפות באחריות חברתית של תאגידי�

מהווה עמוד תוו  מרכזי בגישת האחריות החברתית של תאגידי�. התצורה המרכזית   (Transparency)עקרו� השקיפות

וח אחריות דבה העיקרו� לובש צורה והתגבש בשני� האחרונות היא באמצעות תיקשור הביצועי� הלא פיננסיי� במסגרת 

יש לציי� כי דוח . פיננסי-או דיווח לא) sustainability report( ג� דיווח קיימות ) שנקרא לעתי�יסביבת-(חברתי חברתית

קיימות אינה התצורה הבלעדית של תיקשור מידע לא פיננסי ולמעשה כל מידע אשר מפורס� ע"י התאגיד יכול להיכלל 

תוויות המוצרי�  במסגרת זו. לדוגמא, הודעות לעיתונות, פליירי�, קמפייני� פרסומיי�, פניות לציבור, מידע המופיע על גבי

                                                           
1

המילה "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.
2

יש ביניהם  –) נוגע לקבוצות בחברה אשר משפיעות על תאגיד או מושפעות ממנו, ולחלופין Stakeholdersהמונח "מחזיקי עניין" ( 
  השפעה הדדית. 

3
קידר, "אחריות חברתית של תאגידים וחינוך -עופר סיטבון ורונית דוניץלסקירה על המונח אחריות תאגידית, התפתחותו ומשמעויותיו ראו  

קידר," לא פרטי, לא ציבורי: לקראת תפיסה חדשה של -רונית דוניץ; 297טי וקליני: אתגור גבולות המשפט", המשפט י"ז, תשע"ג, עמ' משפ

  מ"ג.אחריות", משפטים 
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וכו'. תכלית תצורת הדיווח היא האפשרות להשוות בי� ביצועי חברה אחת לשנייה ובמגמת הביצועי� של אותה החברה 

  לאור  ציר הזמ�. 

מוסדר למסירת מידע ונתוני� המשקפי� באופ� מאוז� ומייצג את הדר  שבה התאגיד משפיע  דיווח לא פיננסי הינו מהל 

שקיעי�, עובדי�, לקוחות, עמותות וכו') ועל האופ� שבכוונתו להיטיב את השפעתו על קבוצות אלו. בי� על הסובבי� אותו (מ

השאר, על התאגיד להציג תיאור מדויק, נכו� ואמי� של הקשיי� והסוגיות שעמ� הוא מתמודד בתחומי� האלה. מטרת 

יובית שלה�, בהנחה שדיווח על הפעילות הדיווח היא להניע תהלי  של מחויבות מצד התאגידי� לחיזוק הפעילות הח

הדיווח מאפשר הנעשית בתחומי� אלו ופרסומה עשויי� להמרי% את התאגיד לנקוט יותר ויותר פעילויות מסוג זה. כמו כ�, 

. עצ� ההחלטה על להערי  את הישגיו של התאגיד בתחו� זה ולכלכל את צעדיה� כלפיו לפיה�ולמחזיקי העניי� לציבור 

ת כזרז לתהליכי� ושינויי� בתו  התאגיד ובקשר שלו ע� עובדי�, לקוחות, ספקי� ואחרי�, ויש בה כדי לבנות דיווח פועל

סביבתי מאפשר אפוא הסתכלות על העסק -אמו� ולחזק את הקשר בי� התאגיד לבי� מחזיקי העניי� שלו. הדיווח החברתי

הוי של צרכי� שלא קיבלו מענה או של הזדמנויות מפרספקטיבה שונה, מעבר לביצועי� הפיננסיי�, ולעתי� מאפשר זי

  שלא נוצלו. 

במחקר נבח� מידע חברתי וסביבתי  4הספר למינהל עסקי� בהרווארד.-פורס� מחקר אמפירי שנעשה בבית 2012בשנת 

מדינות תו  הצלבתו ע� מידע שמתפרס� על תאגידי�. המחקר מראה באופ� מובהק כי אימוצה של גישה  58-בלא פחות מ

חייבת לדיווחי אחריות תאגידית שיפר את האחריות התאגידית של חברות, והוביל לכ  שפיתוח מקיי� והכשרת עובדי� מ

בתחו� זה קיבלו עדיפות רבה יותר במכלול הפעילות התאגידית. נוס+ על כ , ביצועי הממשל התאגידי השתפרו, ויותר 

  חברות מיישמות נוהלי אתיקה נגד שחיתות ותשלומי שוחד. 

חברות ונמצא כי עצ� התהלי  של כתיבת דוח אחריות  540נבחנו ביצועיה� של  2007בשנת  5במחקר שנעשה באירופה

תאגידית היה זרז חשוב לקידומו של שינוי ארגוני ותר� לבחינת המידע הקיי� בארגו�, לבחינת תהליכי הניהול הקיימי� 

-בארה"ב התפרס� זה לא כבר מחקר רב ממדי� שסקר את נוהגי הדיווח החברתי קיימא.-ולהקמה של מער  לפיתוח בר

במחקר נמצא שלמעט חברה אחת, כל החברות  S&P500.6החברות הגדולות במדינה, הנכללות במדד  500סביבתי של 

ויות המס שאות� מעודדת הרגולציה של רש –מדווחות בצורה כזאת או אחרת על ביצועיה� בתחו�. הדגש בדיווחי� האלה 

מוש� על שקיפות ועל הצגת ניהול סיכוני� מנקודת מבטו של המשקיע. במחקר נמצא כי חברות  –ושל רשויות ניירות ער  

אשר פרסמו דוחות אחריות תאגידית מלאי� (ולא הסתפקו בדיווח כסעיפי חשיפת סיכו� בדוחות הכספיי�) הציגו מכלול 

 לצד ההזדמנויות.  ניהולי רחב יותר, ששילב את הצגת הסיכוני�

ולרוב ללא פיקוח חיצוני  באופ� וולונטרידוחות כאלה היו� מפרסמי� עסקיי� ואחרי� מכל רחבי העול� תאגידי� כיו�, 

. בשני� האחרונות מתחילה להתהוות סטנדרטיזציה של הדיווח (דוגמה בולטת לכ  היא סטנדרט הדיווח של על תוכנ�

חות רבי� עדיי� אינ� עומדי� בסטנדרטי� הללו. הדבר מקשה כמוב� את ההשוואה בי� אול� דו 7, וראו להל�),GRI-ארגו� ה

חברות עסקיות וארגוני�, קטני� כגדולי�, מכל רחבי העול�, מדווחי� על פעילות� בתחו�  3,000- הדוחות. כיו� יותר מ

                                                           
: המלא במסמ� לעיו�. The Consequences of Mandatory Corporate Sustainable Reporting: המחקר כותרת 4

de4b2acb1748.pdf-9626-4aae-fcdc-100_35684ae7-http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11.  
5
 Garz H. and C. Volk, "What Really Counts: The Materiality of Extra-Financial Factors", West LB Research, 

February 2007. 
6

 .http://irrcinstitute.org/pdf/FINAL_Integrated_Financial_Sustain_Reporting_April_2013.pdfלמחקר המלא:  
7

) במטרה להרחיב את מספר החברות והארגונים UNEPהפועל כזרוע ביצועית של סוכנות הסביבה של האו"ם ( לאומי-ביןהוא גוף  GRI-ה 
נטריים במסגרת פעילותם העסקית השוטפת. אמצעי ההטמעה המרכזי המשמש את הציבוריים ברחבי העולם המוציאים דיווחי קיימות וולו

הוא  GRI-יתרונן הגדול של הנחיות הלאומי לניסוח דוחות קיימות. -) וקביעתן כסטנדרט ביןGuidelinesהארגון הוא ניסוח הנחיות (
  ראו להלן, סעיף ו'. GRI-. להרחבה בעניין ההשוואה-לאומי בר-בכלליותן ובכך שהן משמשות סטנדרט בין
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 בישראל .1992ל� מאז שנת סביבתית פורסמו בעו-דוחות אחריות חברתית 23,000-סביבתית. יותר מ-האחריות החברתית

  דוחות קיימות בלבד.  14כ  2013פורסמו בשנת 

  

  עקרו� השקיפות בתקני� לניהול אחריות חברתית

בדר  כלל  ידי גו+ חיצוני עצמאי,-"תווי תק�" או אישורי� הניתני� על –) Certification Schemeמערכות הסמכה (

עומד בקריטריוני� חברתיי� וסביבתיי� שוני�. תאגידי� המדובר שלפיה� המוצר הינ� תווי� המעידי� מהחברה האזרחית, 

לנהל תהלי  התעדה פנימי של תהליכי הניהול, ביקורת של המבקשי� להתהדר בתו התק� החברתי נדרשי� בדר  כלל 

מדת למבח� של מסור התחייבות שלפיה ה� עומדי� בקריטריוני� והצהרת� זו עוגור� חיצוני מוסמ  ובסופו של דבר ל

מסוג זה הבוחני� היבטי� שוני� ספציפיי�  יש כיו� מאות "תווי תק�"בעול�  ארגוני חברה אזרחית ושל הציבור בכללותו.

חיי�, בטיחות, פגיעה בסביבה ושימוש באנרגיה נקייה, במגוו� -של פעילות התאגיד, ובה� היחס לעובדי�, היחס לבעלי

ע� זאת, יש להדגיש כי ג� תווי תק� אלו ה� בדר  כלל יוזמות  �8, מוצרי ע% ועוד.תעשיות: קפה, מזו� אורגני, צעצועי

שוק, ואי� לה� אמצעי אכיפה -וולונטריות (א+ כי לעתי� ה� מקבלות עידוד מהמדינה או מהאיחוד האירופי), מבוססות

(א� כי בהיק+ רחב ק+ קט� יותר בכל האמור לתקני� כלליי� ליישו� וניהול אחריות חברתית אזי מדובר על הי ליי�.אפורמ

  של מסמכי הנחייה מסודרי� לנושא. המסמכי� המרכזיי� ה�:יותר) 

 .)the OECD Guidelines for Multinational Enterprises( לתאגידי� רב לאומיי� OECDהנחיות ה  •

 .)the 10 principles of the UN Global Compact( ל קומפקטאעשרת העקרונות של הגלוב •

 the UN Guiding Principles on Business and(הקווי� המנחי� של האו"� לעסקי� וזכויות אד�  •

Human Rights(. 

 the ILO Tri-partiteעל העקרונות למדיניות חברתית של תאגידי� רב עולמיי� (הצהרת ארגו� העבודה הבינ"ל  •

Declaration of Principles on Multinational Enterprises and Social Policy(. 

 ISO 26000 )the ISO 26000 Guidance Standard on Socialתק� ההנחיה של ארגו� התקני� העולמי  •

Responsibility(.  

בכל המסמכי� האלו עקרו� השקיפות מהווה נדב  מרכזי. כ  לדוגמא, ארגו� הגלובאל קומפקט מבקש כי כל תאגיד אשר 

מצטר+ ליוזמה העולמית ידווח בחזרה באופ� תקופתי סדיר על אודות התקדמותו ביישו� עשרת העקרונות עליה� מבוסס 

ותאגיד אשר אינו עומד ביעד שקיפות זה יכול  Communication On Progress  -COPהארגו�. מסמ  זה נקרא 

  למצוא עצמו מודר אל מחו% החברי� ביוזמה. 

  

 ISO 26000התק� העולמי 

לאחר תהלי  התייעצות עולמי רחב ביותר. בתהלי  כלל  2010לאחריות חברתית הושק בחודש פברואר  התק� העולמי

מו מכוו� להיות כלי עזר לארגוני� המבקשי� לייש� אחריות ארגוני�. המסמ  עצ 40מדינות ו  90נציגי� מ היוועצות ע� 

  חברתית ולפעול באופ� משלי� לכלי� וולונטאריי� אחרי�. נוסח המסמ  מדגיש באופ� שאינו משתמע לשני פני� כי:

                                                           
8
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"This International Standard is not a management system standard. It is 

not intended or appropriate for certification purposes or regulatory or contractual 

use. Any offer to certify, or claims to be certified, to ISO 26000 would be a 

misrepresentation of the intent and purpose of the International Standard" (ISO 

26000, Pg 1) 

  :9בתרגו� לעברית

" התק� הבינלאומי אינו סטנדרט למערכת ניהולית. הוא אינו מכוו� או מיועד למטרות התעדה או מטרות 

יהיו  ISO26000חוקיות או חוזיות. כל הצעה להעניק הסמכה או טענות בדבר בעלות על הסמכה ל 

  הבנה לא נכונה של הכוונה והמטרה של תק� בינלאומי זה"

ו אינה למנוע את הפיתוח של תקני� מדינתיי� יותר ספציפיי� או מחמירי� או בעלי אופי כ� מציי� תק� עולמי זה כי תכלית
  . 10שונה

  מנוסחת באופ� הבא:  ISO 26000הגדרת עקרו� השקיפות ב 

Transparency - Openness about decisions and activities that affect society, the 

economy and the environment (2.1.5), and willingness to communicate these in a 

clear, accurate, timely, honest and complete manner.(ISO 26000, Pg 4) 

  :11ובתרגו� לעברית

פתיחות אודות החלטות ופעולות אשר משפיעות על החברה, על הכלכלה ועל הסביבה  –"שקיפות 

  והנכונות לתקשר אות� באופ� בהיר, מדויק, מתוזמ�, אמי� ומקי+".

ממשי  ומפרט בעקרונותיו אודות נושא השקיפות א  לצור  נייר זה הגדרה כללית זו היא מספקת וכאמור התק� העולמי 

  תי בלבד ולא מתווה מפורט לטובת תהלי  התעדה או הסמכה. אמורה לשמש ככלי הנחיי

  

  לאחריות חברתית 10000התק� הישראלי 

" ופועל תחת 1953 - נית� ע"י 'המכו� התקני� הישראלי' שהינו תאגיד אשר הוק� מכוח "חוק התקני�, תשי"ג  10000ת"י 

והוא  2007הראשונה של התק� הוצגה בשנת גרסתו משרד הכלכלה והמסחר והוא עבר מספר גלגולי� בשני� האחרונות. 

בשנת  ארגוני� המעונייני� בניהול מערכת אחריות חברתית. פק קווי� מנחי� לפעולה עבוריסאלא  ד להתעדהמיוע לא היה

באתר  .מאפשר התעדה לארגו� המייש� אותואשר כ� התק� הישראלי החדש למערכות ניהול אחריות חברתית הושק  2013

. זהו תק� ישראלי מקורי המתבסס על 10000:2007מהווה רוויזיה לת"י  2013התק� במהדורת תב כי: "מכו� התקני� נכ
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  תרגום המחבר 
10
  להלן פסקת המקור : 

"This International Standard is not intended to prevent the development of national standards that are 
more specific, more demanding, or of a different type." (ISO 26000, Pg 1) 

11
  תרגום המחבר 
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ועל המודל החדש לתקני   ISO 26000:2010 - Guidance on social responsibility לאומי-עקרונות התק� הבי�

  . ISO "12 ניהול של

  להל� לוגו התק�:

  

  עוד מצוי� באתר מכו� התקני� כי: 

התק� זה נועד לסייע לארגוני� לנהל אחריות חברתית דר  הגדרת הסוגיות המרכזיות של התחו�, "

בניית אסטרטגיה ניהולית מתאימה שתספק מסגרת ביצועית לניהול האחריות החברתית, ויצירת 

   .שיטות לניטור ולשיפור של ניהול האחריות החברתית לאור  זמ�

  : עיקרי הרוויזיה

 . בלת התעדה למערכת ניהול אחריות חברתיוספת האפשרות לקה .1

זהו כלי  -הוספת טבלת מדדי� לבדיקת רמת הבשלּות של ארגו� בניהול אחריות חברתית  .2

לבחינת רמת הבשלות של מאפייני מפתח במערכת ניהול האחריות החברתית, שמטרתו 

 .לסייע להיערכות ליישו� מערכת ניהול האחריות החברתית בארגו�

גוני� מכל גודל או תחו�, והוא יכול להכיל או להשתלב ע� מערכות ניהוליות התק� ישי� לאר

אחרות, כגו�: מערכת ניהול איכות, מערכת ניהול סביבתית, מערכת ניהול פיננסית, מערכת ניהול 

  " .בריאות ובטיחות בתעסוקתה ומערכת ניהול יחסי עבודה

הינו הראשו� המצוי� במסגרת הפרק "עקרונות כי תחו� זה  בבואנו לבחו� את שילוב עקרו� השקיפות בתו  התק� נמצא

  ) והוא כולל את המובאה הבאה:9), עמ' 2013( 10000, ת"י 6.5האחריות החברתית" (פרק 

 שקיפות 6.5.1" 

 ועל החברה על המשפיעות ,ולפעולותיו להחלטותיו בנוגע שקיפות מושכל באופ� יקיי� הארגו�

 העניי� למחזיקי שתאפשר ,ברורה בשפה וינוסח וענייני עדכני ,נגיש ,זמי� יהיה המידע הסביבה.
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 סבירה בצורה יפרס� הארגו� .הארגו� התנהלות של האפשריות ההשלכות את להבי� הרלוונטיי�

 :אלה לנושאי� בנוגע מידע 13ושקולה

 ;תפקידי� בעלי .א

 ;מהותיות החלטות .ב

  )וכדומה מניות בעלי ,שותפי�( שלו העניי� בעלי זהות .ג

 ;ושותפו זוהו ה� שבו והאופ� ,שלו העיקריי� העניי� מחזיקי .ד

 ;שלו המימו� מקורות .ה

 ;פעילותו של והאתרי� האופי ,המטרות .ו

 ;פעילותו של וסביבתיות חברתיות השפעות .ז

 )כלכלה ,סביבה ,חברה(  החברתית האחריות בהיבטי ביצועיו .ח

 האחריות בהיבטי התנהלותו ואת עצמו את בודק הארגו� פיה� שעל ומדדי� נהלי� ,תקני� .ט

  ".החברתית

  
 10000, ת"י 8המצוי תחת הכותרת "תפעול" (פרק  8סעי+ נוס+ המציג ג� הוא מידע באשר לעקרו� השקיפות הוא סעי+ 

  הטקסט הבא: בש� "דיווח" המציג את 8.2סעי+ -כלול תת ) ובתוכו22), עמ' 2013(

 דיווח"

 :הביצועי� על המידע כי שתבטיח ,פנימית דיווח מסגרת יקי� הארגו�

 ;האחרי� הפנימיי� הדיווחי� כל בתו  ישולב .1

 ".במערכת או בביצועי� התאמות-אי של ותיקו� זיהוי לצור  מספיק יהיה .2

  

 ההתייחסות לדיווח חיצוני מצויה בתו  מסגרת בהמש  לסעי+ זה א  במנותק ממנו:

 חיצוני דיווח - מסייע מעשי מידע"

 שקיפות מת� תו  �,העניי מחזיקי כלל ע� זמ� ולאור  ראוי דיאלוג מאפשר חיצוני דיווח

 לדווח מגמה מתפתחת ובישראל בעול�  שלו העניי� מחזיקי עבור הארגו� של לפעולותיו

 ישנה מסוימות ובמדינות ,�והארג והכלכלית של הסביבתית ,החברתית האחריות על

 דיווחי� של מערכת יפתח שהארגו� מומל% זאת במסגרת .כזה לדיווח חוקית דרישה

 :כגו� ושאי�נ ,היתר בי�  ,שיכללו ,תקופתיי� חיצוניי�

 ;נהלי� ,דיווח הנחיות מדיניות .1

 ;החברתית האחריות מטרות בהשגת ההתקדמות מידת .2

 ;במערכת או בביצועי� התאמות-אי .3

 ;שננקטו מונעות ופעולות מתקנות פעולות .4

 .לשיפור יעדי� הצבת .5

                                                           
13

 המחברהדגש הוא של  



  
  

8 

 חברתית אחריות דוח עקבי ובאופ� (שנתיי� או שנה )לתקופה אחת יפיק הארגו�

  ". GRIלאומיי� מקובלי� כגו� ה -בי� דיווח כללי על שיבוסס

מציג כחלק מהמתודולוגיה שלו גישה נוספת לבחינת רמת ניהול התחו� בארגו� המכונה "בשלות". באמצעות  10000ת"י 

ועד כמה נושא האחריות  דירוג רמת הבשלות מבקש מכו� התקני� לבחו� מהי רמת העמידה של הארגו� בהנחיות התק�

 כלי להערכה עצמית אודות מערכת הניהול שלה�.תכלית דירוג זה היא להעניק לארגוני�  .החברתית מוטמע ומנוהל בארגו�

 'כמותית', מנוהלת Defined 'מוגדרת', Managed 'מנוהלת', רמה nitialI 'ראשונית'דירוג הבשלות עצמו מדורג לרמה 

Quantitavely managed  משתפרת בהתמדה' המכונה הרמה הגבוהה ביותר היא הרמהכאשר' Optimizing . בהקשר

  אזי הטבלא הבאה מציגה את ביצועי הארגו� בהתא� לרמת הבשלות שלו:של נושא השקיפות 

 

  ).30), עמ' 2013( 10000, ת"י  חברתית אחריות בניהול ארגו� של הבשלּות רמת לבדיקת מדדי� -(מתו : נספח א'  

  

תו התק�.  / הענקת קבלתפני ל כלשה� �תנאיאת החבה לעמוד ב) אינ� מצייני� 2013( 10000יש לציי� כי מסמכי ת"י 

סביבתית  – החוק בלבד באשר לשקיפות החברתית לצור  העניי�, ג� ארגו� הנמצא בשלב בשלות ראשוני והוא עומד בתנאי

) ולמרות רישיו� העסקבשלו ומדווח א  ורק לגורמי האכיפה אודות ביצועיו הרלוונטיי� (לדוגמא, עמידה בתנאי� הסביבתיי� 

ארגו� זה יוכל תיתכ� האופציה כי עדיי� חריות חברתית מצויה במרחב של "מעל לר+ הציות" מצהיר כי א שתוכ� תו התק�

 להציג ברבי� את עצמו כבעל תו תק� לניהול אחריות חברתית. 

  

  לאחריות חברתית 10000רמת השקיפות של החברות הישראלית בעלות ת"י 

נ� משספר חברות ישראליות אשר עברו בהצלחה את תהלי  ההתעדה וה� מציגות עצמ� שימאז הושק התק�  כאמור,

כי באתר מכו� התקני� עולה  10000כחברות המיישמות אחריות חברתית הלכה למעשה. בחיפוש של החברות בעלות ת"י 

-ות החברתית. עבור כל אחת מהחברות האמורות בצענו בדיקה ראשונית אודות רמת השקיפ14יש שבע חברות שכאלו

סביבתית שלה� ע� קריטריו� אחד והוא הא� החברה מפרסמת דוח קיימות בהתא� להנחיות העולמיות המקובלות 
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9 

) או לא. נית� היה לבצע מהל  מעמיק יותר לבחינת רמת השקיפות של ארגוני� אלו 2007(הקיימות ג� בעברית החל משנת 

  . להל� הממצאי�: א  קצרה היריעה של מסמ  זה מלהכיל ניתוח מסוג זה

ש� החברה והקישור לאתר 

כפי שזה מופיע (החברה 

  )באתר מכו� התקני�

מספר 

  היתר

  הא� קיי� דוח קיימות ?

החברה המרכזית ליצור  .1

משקאות קלי� בע"מ 

  קישור -קולה) -(קוקה

  לא  64408

הקישור האמור מוביל לאתר של קוקה קולה א� כי יש לציי� כי החברה המרכזית 

ליצור משקאות קלי� בע"מ הינה חברת אחזקות רחבה הרבה יותר מאשר קוקה 

  קולה בלבד וכוללת חברות נוספות כגו� טרה, גת, נביעות ועוד. 

אופ� באתר האמור קיי� מידע חברתי וסביבתי רלוונטי א� כי הוא אינו ערו  ב

  דיווחי המאפשר מעקב והשוואה. 

 -כרמל אוליפיני� בע"מ  .2

  קישור

  לא  45518

  2007-2009לשני� קיי� דוח א! 

הקישור מוביל לאתר קבוצת בז� ובמעבר לאתר בעברית של הקבוצה קיימת 

סביבתי. כניסה אל -לשונית של 'אחריות חברתית' ובתוכה קישור לדוח חברתי

תו  קישור זה מביאה לעיו� בדוח החברה אשר מציג את ביצועי החברה מלפני 

  חמש שני�.  

פריקלאס חטיבת -מגנזיה .3

   קישור – מוצרי מגנזיה

  לא  63283

ואמנ�  ICL Industrial Productsשל  באנגלית בלבדהקישור מוביל לאתר 

מוצהר ש� שהארגו� לקח על עצמו לפרס� דוח קיימות בהתא� להנחיות ה 

GRI  .א  בפועל אי� כל קישור לדוח והמידע כולו מצוי באנגלית בלבד  

רפאל מערכות לחימה  .4

  קישור- מתקדמות בע"מ

  לא  50115

הקישור מוביל לאתר של חברת רפאל באנגלית בלבד ללא אפשרות להגיע 

  לעמוד בעברית. 

למעשה, אנו יודעי� כי רפא"ל כ� פרסמה דוח קיימות עדכני א  הוא לא נגיש 

לציבור הרחב באמצעות הקישור המצוי באתר מכו� התקני� אי לכ  לא נית� 

  להחשיבו כקיי� במסגרת בדיקה מקדמית זו. 

 תדירא� סוללות בע"מ .5

 (הקישור הקיי� אינו פעיל

 קישורלהל� קישור מתוק� 

 (  

  לא  68672

  האתר הינו באנגלית בלבד ללא שו� מידע חברתי או סביבתי. 

חט'  –תעשיה אווירית  .6

 –מערכות טילי� וחלל 

. אי� כל קישור באתר מלמ

  מכו� התקני�

  לא  52827

) שהינו באנגלית בלבד ללא כל מידע רלוונטי קישורנבדק אתר החברה הראשי (

  בנושאי חברה וסביבה. 

אתר  –תרכובות ברו�  .7

(אי� כל קישור  רמת חובב

  באתר מכו� התקני�)

  לא  59491

  קישור –להל� אתר החברה אותו בחנו 

באתר קיי� מידע כללי ביותר תחת הכותרת "תעשייה ירוקה" א  כאמור אי� 

  הדבר יכול להיכלל במסגרת של דיווח מסודר.   
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לאחריות חברתית מפרסמת דוח קיימות  10000לסיכו�, א+ לא אחת מהחברות הישראליות המתהדרות כבעלות של ת"י 

קובלת בעול� ובישראל לנושא. יתרה מכ , חברות רבות כלל אינ� מפרסמות את פעילות� בעברית והמידע אינו בתצורה המ

נגיש כלל למחזיקי העניי� הישראליי�. ייתכ� כי עבור חלק� הקהל הישראלי אינו מהווה את שוק המטרה של מוצריה� והדבר 

� ושירותי� כי א� במעגלי� הרחבי� של מחזיקי העניי� של הוא טבעי לחלוטי� א  אי� עסקינ� בקהלי יעד למכירת מוצרי

  ארגוני� אלו ואלו ה� בוודאי ובוודאי ישראליי� מובהקי� ודוברי עברית. 

  

  סיכו�

תחו� האחריות החברתית הינו תחו� מסוע+ ומורכב הנמצא במצב מתמיד של השתנות והתאמה לתנאי� החברתיי� 

והסביבתיי� הקיימי�. השתנות מתמדת זו הופכת את המשימה לעמידה ביעדי� של האחריות החברתית למורכבת ביותר 

את הצור  של חברות רבות לפעול  � להבי� היטביכוליאנו בייחוד עבור תאגידי� הפועלי� בזירה הרב לאומית. במצב זה 

לציבור, לדווח על פעילות� בתחו�  ואת רצונ� של חברות אלה ,עפ"י מער  הנחיות נהיר אחד באשר ליישו� אחריות חברתית

השאיפה לפישוט התהליכי�  ,ע� זאת, בעינינו. ולהוכיח זאת באמצעות הצגת תו תק� לבעלי המניות וליתר מחזיקי העניי�

ת היסוד של עקרונוהעולה בקנה אחד ע� לבוא על חשבו� התנהלות  האינה יכולהרצו� לעמוד בציפיות של המגזר העסקי ו

  .שקיפותלמושא נייר עמדה זה, הובעיקר כוונתנו  ,האחריות התאגידית

  

ממצאי נייר עמדה זה מראי� כי לא רק שרוח התק� העולמי לאחריות חברתית אינו נשמר בתק� הישראלי המעודכ� אלא ג� 

החברות עצמ� שכ� מוצגות באתר כבעלות התק�, א+ אחת מה� אינה עומדת בתנאי הראשוני לשקיפות באחריות חברתית 

תק� ישראלי מקורי המתבסס "הוא:  10000 ת"י כימוצהר י� באתר האינטרנט של מכו� התקנוהיא פרסו� של דוח קיימות. 

וכי התק� הישראלי  ," Guidance on social responsibility -ISO 26000:2010 לאומי-על עקרונות התק� הבי�

הצהרה זו אינה עולה בקנה אחד ע� הצהרת ארגו� הסטנדרטי� ואול�,  .החדש מאפשר התעדה לארגו� המייש� אותו

אינו בר התעדה וכי מדובר על מסמ  הנחייה ולא דרישות  ISO 26000העולמי המצהיר כי התק� שלו לאחריות חברתית 

 ISO 26000:2010 provides guidance rather than"כ , קובע ארגו� הסטנדרטי� העולמי, כי לעמידה לקבלת תו.

known ISO standards. -so it cannot be certified to unlike some other well irements,requ  ." זו הייתה

  שאיננה עוד.  10000ג� רוח הדברי� בנוסח הקוד� של ת"י 

תוצר היא אחריות חברתית של תאגידי�  עולמי, ואשר על פיוהסטנדרטי� של הארגו�  מאחורי גישה זו ברורהיגיו�  קיי�

אשר לומדי� על פעילות הארגו� באמצעות דוח ביצועי� לא  ,מתמש  של דיאלוג ושיח ע� מחזיקי העניי� של התאגיד

. ברגע שאנו וביחס לנורמה החברתית פיננסי (דוח קיימות / דו אחריות תאגידית) ומגיבי� לדברי� באופ� שה� מוצאי� לנכו�

ת, למעשה הוצאנו את כל העוק% והתכלית החברתית / מוסרית מוציאי� מהמשוואה את עקרונות האחריותיות והשקיפו

  שבאחריות חברתית של תאגידי� וחבל. 

כי נייר עמדה זה יהווה תמרי% לבחינה מחודשת של התק� הישראלי ולעידוד המגזר העסקי בישראל להרחיב את אנו מקווי� 

  יבה בכללות�.אימו% עקרונות האחריות החברתית לטובת הצלחתו שלו לטובת החברה והסב
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המכו� הינו יחיד מסוגו  והוא פועל במרכז האקדמי למשפט ולעסקי�. 2011המכו� לאחריות תאגידית הוק� בסו+ שנת 

במכלול השאלות  תלוי שש� לעצמו למטרה לקד� ולבצר את ההגנה על האינטרס הציבורי-בישראל, הוא גו+ עצמאי ובלתי

סוק העיקריי� של המכו� ה�: אינטרס הציבור בשוק ההו�, הנוגעות לאחריות� החברתית של תאגידי� בישראל. תחומי העי

  קידר ומנהלו הוא ד"ר עופר סיטבו�. -הפרטה ורגולציה, צדק מיסויי ודיווחי קיימות. ראשת המכו� הינה ד"ר רונית דוני%
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   נספח 1

2014 פברואר 09 ראשו� יו�    

  עבור

  מר דני גולדשטיי�

  מנכ"ל

  6419683-03באמצעות פקס                                                                                 מכו� התקני� הישראלי

  

  

  בקשה לבחינה מחדש של תהליכי התעדה –לאחריות חברתית  10000: 2013הנדו�: תק� ישראלי 

  

  שלו� רב,

  

ברצוני לפתוח ולבר  אות  ואת מכו� התקני� על המש  המעורבות החשובה לקידו� המודעות והיישו� של אחריות 

תאגידית (אחריות חברתית של תאגידי�) בישראל. אי� ספק כי הדר  עוד ארוכה עד אשר נגיע ליו� בו המגזר העסקי 

ראה כי ניצני� ראשוני� כבר הנצו בעשייה בישראל א� כי נ ,יהיה מודע באופ� מספק לגישת ניהול מתקדמת זובישראל 

  ולמכו� התקני� תרומה חשובה לכ . 

  

כי המכו� ו ,לאחריות חברתית 10000ישראלי הבינונו כי בי� שאר פעילויותיו ממשי  מכו� התקני� הישראלי לקד� את תק� 

ת רבות לפעול עפ"י מער  הנחיות השלי� לאחרונה מהל  של הפיכת התק� לבר התעדה. אנו מביני� את הצור  של חברו

לציבור, לבעלי המניות לדווח על פעילות� בתחו�  ואת רצונ� של חברות אלה ,נהיר אחד באשר ליישו� אחריות חברתית

העולה בקנה אחד לבוא על חשבו� התנהלות  ההשאיפה לפישוט התהליכי� אינה יכול ע� זאת, בעינינווליתר מחזיקי העניי�. 

  ובעיקר כוונתנו לאחריותיות ושקיפות. ,ד של האחריות התאגידיתעקרונות היסוע� 

  

תק� ישראלי מקורי המתבסס על עקרונות התק� "הוא:  10000ת"י  באתר האינטרנט של מכו� התקני� הנכ� מצהירי� כי

התעדה התק� הישראלי החדש מאפשר וכי  ," Guidance on social responsibility -ISO 26000:2010 לאומי-הבי�

זו אינה עולה בקנה אחד ע� הצהרת ארגו� הסטנדרטי� העולמי המצהיר כי  הצהרה ואול�, .לארגו� המייש� אותו

אינו בר התעדה וכי מדובר על מסמ! הנחייה ולא דרישות לעמידה  ISO 26000התק� שלו לאחריות חברתית 

guidance rather than rovides "ISO 26000:2010 pכ , קובע ארגו� הסטנדרטי� העולמי, כי לקבלת תו.

. known ISO standards-so it cannot be certified to unlike some other well requirements,  ."

  שאיננה עוד.  10000זו הייתה ג� רוח הדברי� בנוסח הקוד� של ת"י 

  

תוצר  איות חברתית של תאגידי� היאחרשל הארגו� הסטנדרטי� עולמי, ואשר על פיו  מאחורי גישה זו ברורקיי� היגיו� 

אשר לומדי� על פעילות הארגו� באמצעות דוח ביצועי� לא  ,מתמש  של דיאלוג ושיח ע� מחזיקי העניי� של התאגיד

. ברגע שאנו וביחס לנורמה החברתית פיננסי (דוח קיימות / דו אחריות תאגידית) ומגיבי� לדברי� באופ� שה� מוצאי� לנכו�

ה את עקרונות האחריותיות והשקיפות, למעשה הוצאנו את כל העוק% והתכלית החברתית / מוסרית מוציאי� מהמשווא

  שבאחריות חברתית של תאגידי� וחבל. 
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חברת  למשל, התהדרותה של, אחת ההשלכות המצערות של קביעת מכו� התקני� כי התק� הישראלי הוא בר התעדה, היא

EIM Group מגלה כי אי�  של אתר האינטרנט של החברה קצרהבחינה  ואול�, .חברתית לאחריות 10000בת"י ה בימי� אל

ומעבר להצהרות כלליות איננו יכולי� ללמוד דבר אודות  ,ביצועיה החברתיי� והסביבתיי�בנמצא מידע רלוונטי ביחס ל

  . מהתק� בדת התכליתופעילותה. כ  בדיוק ניטל העוק% וא

  

לאחריות חברתית ולבחו� באופ� מקצועי  10000י "ע חשיבה מחדש על אודות תמכיוו� שכ , ברצוננו לבקש מאדוני לבצ

ותכליתי הא� תהלי  ההתעדה האמור הוא אכ� הדר  הטובה והרצויה להמש  קידו� נושא האחריות החברתית של 

  תאגידי� בישראל, או שמא אנו משיגי� בכ  את התוצאה ההפוכה.

  

  אנו נשמח להיפגש ולשוחח על מנת להרחיב ולדו� בסוגיה חשובה זו. 

  

  של  בברכה,

  

  ליעד אורתר

  המכו� לאחריות תאגידית, ראש תחו� דיווחי קיימות

  המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�
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יחיד מסוגו ינו המכו� ה .והוא פועל במרכז האקדמי למשפט ולעסקי� 2011שנת הוק� בסו+ המכו� לאחריות תאגידית 

במכלול השאלות  תלוי שש� לעצמו למטרה לקד� ולבצר את ההגנה על האינטרס הציבורי-בישראל, הוא גו+ עצמאי ובלתי

אינטרס הציבור בשוק ההו�,  העיסוק העיקריי� של המכו� ה�:הנוגעות לאחריות� החברתית של תאגידי� בישראל. תחומי 
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