
 בקבלת החלטותקהילה שותפות 

 

 אמסטרדם , 2016מאי |  GRI  -של ה 5מכנס 

 רן-יעל לבנטל לב



 :ערכי הקיימות למצויינות באחריות תאגידית 

 שותפות

 ע"עם מ

ונאמנות  אמון חברות לומדות ובעלות תרבות של 

 חברות עיסקיות המצטיינות בניהול קיימות=   

מחוייבות  

 לאורך זמן

אמון  

אצל  

 ע"מ

 השפעה

 משמעותית
 שקיפות

 מהותיות

 ע"עם מ



 מסרים מהפורומים השונים



 שקיפות יוצרת אימון



Importance of trust and transparency for building 

better businesses, stronger economies and a more 

sustainable world 
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הגדול ביותר שנרשם עד  , "מצעד האקלים"היו מובילי  2014בשנת 

 .  היום

 .מצעד המיועד להעלות מודעות לבעיות האקלים בעולם



 :2014פעילות העמותה והישגיה משנת 

 הכפילו את שטחי הפארקים הפתוחים בשכונה•

 הפסיקו את בניית תחנות הכח בשכונה•

 'הצליחו להכניס את כל צעירי השכונה לשנה ראשונה בקולג•

מלמדים את הקהילה כיצד להיערך לשינויי אקלים חזויים בתחום  •

 .כקהילה השוכנת בחזית -הרוח ושטפונות מהאוקיינוס 

 .מכינים את הקהילה להקים תחנות סולאריות בבעלות הקהילה•

גישת שיתוף בינגילאית שבה צעירים  " : ground-up"שילוב •

וכן כמקבלי  , משולבים בדירקטוריונים של השכונה ובצוותי העמותה

 .החלטות לגבי קהילתם



 מגזרי-שיתוף פעולה בין

,  ובין מקבלי ההחלטותאין לנו אפשרות להגיע לשקיפות בין עסקים "•

תהיינה חלק אינטגרלי מתהליך קבלת  , הקהילות שבחזית, אםאלא 

 .ההחלטות

,  שיתרחששתהיינה הראשונות להפגע במשבר הקהילות הן אלה •

ולכן הן אלה שחייבות להיות מעורבות באופן משמעותי במבנה 

 .קבלת ההחלטות

 ."יחייב את כולנו לעבוד כשותפים ולנהל אותו יחד, המשבר שיבוא•

 



תובנות המגזר העסקי לאחריות התאגידית במשבר 

 האקלים

 .של אנרגיה מתחדשת 100%-קיימת הבנה בעולם בצורך למעבר ל•

 .סולארית בלבדובאנרגיה המאמץ היום מתמקד ברוח •

אנרגיה  100%-קיימת כבר ההבנה כי מעבר לבעולם העסקי •

 :חלופית הוא הכרחי גם לעסקים 

רק בשמירה על הסביבה ועל כדור הארץ לעסקים אינו הרווח •

 .אלא גם בחיסכון כספי לעסק , ומשאביו

חשוב והכרחי , בריאהקיימת הבנה בעסקים כי המעבר לאנרגיה •

 .על חיי אדם ועל מניעת מוותכגורם משפיע 

 

 "ואמוןומדידה יוצרים שקיפות דיווח : "מסקנת מחזיקי העניין
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