
 בכיל תאגידית אחריות פרויקט  

 קרוב'צ אור │ ברץ עודד │ יעקבזון רוי │ ספיר אהרון │ מן נתן



 המרכז -לקיימות הספר בית במסגרת גמר פרויקט●

 הבינתחומי

 חשובים גורמים עםבין העולם האקדמי  פעולה שיתוף○

 כיל חברת -במשק

 הצדדים לכל הדדית הפריה●

 

 להשוואה מדדים שני פיתוח●

 והמלצות מסקנות●

 עיקריות נקודות



 .פעולה שיתופי 10-כ עם פרויקטים 18 מתוך אחד פרויקט
 
 

 נבחרים פרויקטים של והצגה משלחת
 
 



 המרכזית המטרה
 התאגידית האחריות בתחום כיל של והביצוע הדיווח רמת שיפור

 
 

 הפעולה שיטת
 של התאגידית האחריות דיווח ואיכות רמת של השוואתי ודירוג סקירה

 שונים ממגזרים מתחרות חברות מול אל כיל
 

 הפרויקט מהות
 



 כיל חברת

 
 הנגב ,המלח ים -פעילות אזורי●

 נוספות ומדינות
 מיליארד 6.1 של שנתי מחזור●

 דולר
 12,000 -עובדים מספר●

 
 
  

 ומפרסמת התאגידית האחריות תחום של חשיבותו את מזהה כיל

 שנים מספר מזה שנתי ח"דו



 סקירת ספרות והתמקצעות בתחום: 1שלב 
 
 

 סקירת רוחב -בניית כלי מדידה ראשון : 2שלב  
 
 

 סקירת עומק -בניית כלי מדידה שני : 3שלב   
 
 

 ניתוח התוצאות: 4שלב    
 
 

 הפרויקט שלבי
 



●David Voggel, Chen & Bouvain- LEXIMANCER, 

Karnani 

 

 לקיימות הספר בית סגל●

 

 תאגידית לאחריות והמכון אורתר ליעד●

 

 גרסל נעם של ביקורת דוח●

 ולמידה ספרות סקירת: 1 שלב

 עומק ניתוח 2 מדד בניית רוחב ניתוח 1 מדד בניית ספרות סקירת



  לא או כן של מילוי -בינארי מדד●

 

  ונגישות ניווט ,שקיפות ,חות"דו :נושאים ארבעה פי על -מסנן מדד●

 
  דעתנו לעניות חברות 10 הוספנו עליהן ,מכיל קיבלנו חברות 22●

 
 החברות של CSR-ה חות"ודו האינטרנט מאתרי לקחנו המידע את●

 
 סופי ציון קיבלה חברה כל●

 

 רוחבי השוואה מדד בניית:  2 שלב
 

 עומק ניתוח 2 מדד בניית רוחב ניתוח 1 מדד בניית ספרות סקירת



 CDP, GRI, UNGC  50% ;כגון סטנדרטים עם הדיווח רמת את מודד -חות"דו•

 משקל

 

 אסטרטגיה ;כגון ענייני תוכן אודות נגיש מידע של והאיכות הכמות את מודד -שקיפות•

 משקל 30%- .ועוד ספקים ,אדם זכויות ,אתיקה ,עסקית

 

 עניינים תוכן ,חיפוש חלון ,קליקים כמה ;הרלוונטי למידע הקושי רמת את מודד -ניווט•

 משקל 10%- .ועוד

 

 מספרי ;כגון עניין בעלי מול קשר לשמירת המופצים הכלים רמת את מודד -נגישות•

 משקל 10%- .ועוד חברתית מדיה ,ניוזלטר ,שפות ,ישירים טלפון

 

 

 רוחבי השוואה מדד בניית:  2 שלב

 עומק ניתוח 2 מדד בניית רוחב ניתוח 1 מדד בניית ספרות סקירת



 רוחבי השוואה מדד בניית:  2 שלב

 המדד מתוך לפרק דוגמא

 עומק ניתוח 2 מדד בניית רוחב ניתוח 1 מדד בניית ספרות סקירת



 שנבחרו חברותח



 הרוחב ניתוח עבור ומסקנות תוצאות

 עומק ניתוח 2 מדד בניית רוחב ניתוח 1 מדד בניית ספרות סקירת



 העומק מדד בניית 3 : שלב
 GRI-ה עם עבודה 

 70ל קריטריונים 127 מ

 החברות כלל דירוג

 תוצאות ניתוח

 והמלצות סופיים ציונים



 ביותר היעיל הכלי עודנו שהוא החלטנו ,GRI-ב הקיימות המגבלות למרות●

 החברות בין להשוואה כמדד

 

  כיל של ח"הדו ודירוג בניתוח התחלנו●

 

 ,לא או נבחר למה הסבר קיבל מדד כל .70 נבחרו ,קריטריונים 127 מתוך●

 ועוד החברה פעילות לתחום קשר ,חשיבות ;של שיקולים פי על

 העומק מדד בניית 3 : שלב

 עומק ניתוח 2 מדד בניית רוחב ניתוח 1 מדד בניית ספרות סקירת



 :הבא הדירוג פי על ניתנו ציונים●

 10-ל 7 בין הנע ציון קיבל מלא דיווח○

 6-ל 1 בין הנע ציון קיבל חלקי דיווח○

  0 של ציון קיבל דיווח אי○

 

 הניתן ככל הטיה למנוע מנת על כך נקבעו הציונים●

 ודגשים הערות הכולל מפורט בהסבר לווה ציון כל●

 בנפרד צוות חברי שני ידי על נותח ח"דו כל●

 הצוות חברי בין ארוכים דיונים לאחר נקבע הסופי הציון●

  

 

 העומק מדד בניית :3 שלב
 

 עומק ניתוח 2 מדד בניית רוחב ניתוח 1 מדד בניית ספרות סקירת



 בשנית כיל של ח"הדו את ודירגנו ניתחנו ,התהליך בסיום●

 

 לחברה להצגה נבחרים סעיפים כולל ,סופיות והמלצות הערות נקבעו●

 העומק מדד ניתוח3: שלב
 

 דוגמא

 לניתוח

 עומק



 :כיל של והביצוע הדיווח רמת את לשפר העשויים משמעותיים תוצרים גובשו 

 כיל להנהלת סיכום מצגת

  וגרפי אנליטי ניתוח , העבודה תהליך תיעוד 

 לשיפורם והמלצות משמעותיים פערים בהם נבחרים סעיפים הצגת 

 מסכם ח"דו 

 החברות כלל עבור העומק מדד סעיפי כלל פירוט 

  סעיף כל עבור והביצועים הדיווח לשיפור המלצות 

 סמינריון אקדמי

 כתיבת סמינריון אשר מתעד את כלל התהליך האקדמי עם סקירת ספרות ועוד

 

 תוצרים

 עומק ניתוח 2 מדד בניית רוחב ניתוח 1 מדד בניית ספרות סקירת



  עקיפה אנרגיה צריכת -בדיווח לפער דוגמא

ICL Mosaic 



 בארגון ניהול מבנה -בדיווח לפער דוגמא
 

BASF Kerry 



 עצמאי באופן במקום עסקית חברה עם משולב אקדמי פרויקט•
  
  בינלאומית בראייה החברות יתר חות"דו מול השוואה•

 
 דיווח ואיכות רמת לבדיקת ייחודית ניקוד שיטת פיתוח •
 
    חשיבה מתוך הדיווח תוכןל הנוגעות סעיף לכל הערות מתן•
 ביקורתית  
 
 לחברה שלישי צד כגורם וביקורתית אובייקטיבית בחינה •
 
 

 הייחודית תרומתנו



 פורה פעולה לשיתוף דוגמא להוות יכול שלנו שהפרויקט מקווים אנו
 .תאגידית אחריות בתחום במשק חברות לבין האקדמי העולם בין

 
 -ל מיוחדת תודה
 לרועי בייחוד -כיל חברת ,לקיימות ס"ביה וסגל יאיר יואב ,אורתר ליעד

  .הצוות חברי לכל ובעיקר וידברג

  סיכום



 ההקשבה על רבה תודה


