
לקחים מהשטח בכתיבת  

חות אחריות תאגידית"דו

המכון לאחריות תאגידית-הכנס השביעי לדיווחי קיימות

27.9.16



1979ייחודי וראשוני משנת נוסח –ח אחריות חברתית "דו

...מאז



...ועד היום

 התפתחות תקנים ויוזמות דיווח–G4 ,SRS

 לצד יוזמות וולונטריות  ( המפקח על הבנקים)קיום רגולציה מחייבת

במבנה הדיווח ובתוכן, גיוון בגופים



התמקדות באשכולות תוכן בדיווח



פלטפורמות חדשות של דיווח

ממשקים אינטרנטיים אינטראקטיביים

ח"הגדלת הנגישות לדו

ידידותיים לסביבה

 הפצת סרטונים  –שימוש במדיה וברשתות החברתיות

ויראליים 









...אני שאלתי ואתם עניתם



לקחים

ח"טרום כתיבת הדו:

ולאחר מכן דרגי  , מחויבות של ההנהלה בדרג הבכיר ביותר

המנהלים

(אל על, מנהל אחריות תאגידית וקשרי קהילה, צביקה סגל)

 שיתוף  )תקשור -הכנה בארגון בראשות גורם בכירתהליך

והסברת מהותו  ( המהלך

ח ראשון"בעיקר רלוונטי לחברות הכותבות דו  .

(  קבוצת אסם, ל ואחראית רגולציה"עוזרת מנכ, גולדווסראופירה )

 בהשתתפות כלל  –ח "התנעת תהליך העבודה על הדואירוע

האנשיםכאמצעי לחיבור , ההנהלה



לקחים

תהליך הכתיבה:

 רעיון מארגן"כ, בתחילת התהליך–" קו מוביל", קונספטגיבוש  "

שמשפיע על אופן הכתיבה

Keep it simple–ח  "ריבוי מידע ומלל עשוי לפגוע בנגישות של הדו

".מרוב עצים לא רואים את היער". לקורא

 ח לאורך כל השנה"לדוחומרים איסוף

(אל על, מנהל אחריות תאגידית, צביקה סגל)

 של הבמאגרי מידע מקצועיים שימוש-GRI



לקחים

ח  "שהדו-לערכים ולעקרונות הארגוניים, ח לשפה"התאמת הדו

של הארגוןDNA-ישקף את ה

(טמבור, לית"סמנכ, רפק'יפעת צ)

 בקרה ושינוי  ובעקבותיו נעשות פעולות ח שלוקח אחריות "דובניית

(עיריית ראשון לציון, המנהל לשילוב חברתי,ליאת עברי יעקובוב)

 של החברה בבחירת נושאים מהותיים  למחזיקי העניין הקשבה

לדיווח  

(  קבוצת אסם, רגולציהואחראית ל "עוזרת מנכ, גולדווסראופירה )

אי שיפור  / נימוק ושיתוף מחזיקי העניין בנוגע לשיפור-שקיפות

במדדים השונים

(  אסםקבוצת , ל ואחראית רגולציה"עוזרת מנכ, גולדווסראופירה )



לקחים

ח"שיווק ופרסום הדו-

ח  "ושימוש בדודיוור , הקפדה על נראות

(עיריית ראשון לציון, המנהל לשילוב חברתי, ליאת עברי יעקובוב)

עריכה לשוניתקופירייטינג אל מול בחינת



ח"תפוקות מכתיבת הדו

" העבודה על הדוח הפכה את החברה להרבה יותר מכוונת לנושאים

"שטיפלנו בהם

למחזור קרטוניםדחסניות, קניית נייר ממוחזר-קניית ציוד משרדי

קידום נשים לתפקידי ניהול

 עם רמת זיהום מינימלי( ומשאיות)רכישת כלי רכב

" כיוםח היא "על הנושאים שעסקנו בהם בדוההסתכלות של החברה

איך אנחנו יכולים לעשות יותר טוב -)בפריזמה שלא אחריות תאגידית 

.  רווחיות/ ולא רק של יעילות( לסביבה ולקהילה שבהן אנחנו חיים

" באופן ניכר ובוודאי בחלק ניכר  העיסוק בדוח העלה את המודעות

".טוב יותר" אזרחית"ל, כל פעם קצת, מהמקרים הפך את אוריין

(חברת אוריין, יועץ משפטי, חלדיד טל "עו)



תודה רבה על ההקשבה


