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עמוד 2

מעורר מחאותציבורי לחץ 
2009, מפרץ חיפהמחאת 



עמוד 3

לחץ ציבורי מעורר מחאות  
2011, מחאת האוהלים



עמוד 4

מעורר מחאותציבורי לחץ 
2011', הקוטגמחאת 



עמוד 5

מעורר מחאותציבורי לחץ 
2015, הגזמחאת 



עמוד 6

שינוי משמעותי בקשר בין הסביבה לארגון

רגולציות

רגולציות חדשות נחקקות ◄

בעקבות הדרישות חברתיות

מדיה חברתית

דרישות הציבור

שקיפות◄

הוגנות◄

שיתוף◄

התעוררות הציבור ונגישות 

האמצעים מגבירות את הסיכון



עמוד 7

בפני הארגוןשינוי בסיכון העומד 
השפעה כלכלית על הארגון

מטרה לקמפיינים של ארגונים חברתיים  ◄
((NGOsוסביבתיים 

גוברות בשל לחץ לעמוד ברגולציות  עלויות ◄
הענייןודרישות מחזיקי 

עצירת פרויקטים ועיכובים בקבלת היתרים ◄
ורישיונות

המניהשלילית על מחיר השפעה ◄

שליליתתדמית ציבורית ◄

השפעה ישירה על המכירות של המוצרים◄



עמוד 8

?מהו רישיון חברתי לפעול

רמת הקבלה 

של הציבור 

את פעילות  

הארגון

רישיון חברתי

לפעול

רכיב דינמי  

והכרחי הצורך 

משאבים  

לשימורו

אשראי חברתי  

המאפשר את  

מרחב התמרון 

"בלתי מוחשי"נכס 

בעל ערך

כלכלי לארגון



עמוד 9

שינוי תפיסתי של נושא האחריות התאגידית



עמוד 10

?מה מידת הרישיון החברתי של הארגון

?האם הארגון משקיע במקומות הנכונים

04

פעולות הארגון  האם 

?אפקטיביות

03

האם נוכחות הארגון  

מהווה תועלת עבור  

?מחזיקי העניין שלו

02

האם מחזיקי העניין  

מאמינים לארגון  

?ולמסריו

01

האם הארגון סובל  

מפרסום שלילי  

?בהקשרים חברתיים

08

האם נמדדת הצלחת  

פעילות הארגון מול  

?מחזיקי העניין

07

האם הארגון משתף  

את מחזיקי העניין  

?בקבלת החלטות

06

האם ישנן תביעות  

בנושאים חברתיים  

?כנגד הארגון

05

האם הארגון סובל  

מקושי רגולטורי  

המונע את  

?התפתחותו



עמוד 11

האחריות התאגידית בארגוןניהול שינוי תפיסת 
קיים צורך מהותי בניהול נכון של ההון החברתי

מטרה
רישיון חברתי  = קבלת אישור ממחזיקי העניין 

לפעול

שלב ד
מדידה אפקטיבית וארוכת טווח

שלב א
תשומת לב ניהולית לנושא

שלב ב
תכנית ניהול מקיפה 

דיאלוג עם הכוללת 

הענייןמחזיקי 

שלב ג
דיווח



עמוד 12

רישיון חברתי לפעול
עבודה עיקרייםשלבי 

תכנית עבודה
בניית תכנית עבודה לחיזוק  

הרישיון החברתי

פערים
מיפוי פערים מצב 

קיים מול מצב רצוי

רמת רישיון
מדידת רמת הרישיון  

החברתי בתוך מפת  

מחזיקי העניין

3

זיהוי קשרים
זיהוי הקשרים בין  

הסוגיות ובין מחזיקי  

העניין השונים

זיהוי ומיפוי
זיהוי ומיפוי מחזיקי  

העניין והסוגיות  

המעניינות אותם

1

4

5

2



עמוד 13

תודה

זטלניאיתי ◄

◄Itay.Zetelny@il.ey.com

◄03-6276176

אוסטרובסקייעל ◄

◄Yael.Ostrowsky@il.ey.com

◄03-6276151

mailto:Itay.Zetelny@il.ey.com
mailto:Yael.Ostrowsky@il.ey.com
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About EY
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory 

services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence 

in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding 

leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, 

we play a critical role in building a better working world for our people, for our 

clients and for our communities.
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