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מהי' אחריות תאגידית'

אחריות תאגידית הינה התנהלות ארגונית הבוחנת את ביצועי והשפעות ליבת הפעילות של  

קו תחתון  )סביבה , חברה, בהיבטי כלכלהמחזיקי העניין התאגיד ומביאה לידי ביטוי את ציפיות 
(.קיימות/ משולש 

European Commission  - CSR is defined by the European Commission as:

"the responsibility of enterprises for their impacts on society" .

The Commission encourages that enterprises:

"should have in place a process to integrate social, environmental, 
ethical human rights and consumer concerns into their business 

operations and core strategy in close collaboration with their 
stakeholders“ (EU, 2014)



Stakeholders Theoryתיאוריית מחזיקי עניין 

הסביבה והדורות  
הבאים

כלל הציבור

מחזיקי העניין

בעלי העניין

R. Edward Freemanהתאגיד

Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder 
approach. Cambridge University Press.



לקוחות•

ספקים•

שותפים עסקיים•

תחרות•

מדיה ותקשורת•

הסביבה הטבעית•

ארגונים סביבתיים•

הדורות הבאים •

עובדים•

משפחות העובדים•

גימלאים•

הקהילה•

שכונות•

החברה האזרחית•

ארגונים חברתיים•

שדולות•

קהילהסביבת השוק

איכות הסביבה    סביבה העבודה







?Who are the Stakeholdersמיהם מחזיקי עניין 





התאגיד     

דיווח 

כספי

דיווח 

חברתי  

סביבתי

בעלי העניין מחזיקי העניין

דיווח חברתי הינו מתן דין וחשבון למחזיקי העניין

למכור/ לקנות • או שירותים/למכור מוצרים ו/ לקנות •

לא לעבוד בחברה/ לעבוד •

לא להמליץ/ להמליץ לחברים •

לא להפגין/ להפגין •

לא לקדם / לקדם חקיקה •



קביעת הסוגיות  
המהותיות לביצוע  

ודיווח

אימוץ מסגרת 
דיווח מתאימה 
לאור הסוגיות  

שזוהו לעיל

איסוף המידע 
הרלוונטי בארגון

פרסום דוח  
אחריות  / קיימות 

תאגידית

זיהוי מהם מחזיקי  
העניין הרלוונטיים

עירוב מחזיקי  
דיאלוג/ עניין 

תהליך העבודה



גישת השיח  –בחינת המהותיות של סוגיות לדיווח חברתי 

–האמצעי לבניית מטריצת המהותיות 

דיאלוג עם מחזיקי  / שיח 

העניין
Stakeholders engagement



Biodiversity



הגישה המורה  –בחינת המהותיות של סוגיות לדיווח חברתי 

הסקטורים העסקייםרמת חשיבות לדיווח על מגוון ביולוגי

50%מליותרמהותייהיההנושא

זהבסקטורהפועליםמהתאגידים

oמתחדשיםלאאנרגיהמקורות

oואלטרנטיבייםמתחדשיםאנרגיהמקורות

50%מלפחותמהותיהינוהנושא

זהבסקטורהפועליםמהתאגידים

oתחבורה

oשירותים

oתשתיות

אחתלאףכללמהותיאינוהנושא

זהבסקטורהפועלותמהתעשיות

oבריאותשירותי

oפיננסים

oותקשורתטכנולוגיה

oמשאביםשינוע

oצריכה



שתי הגישות גם יחד  

הן מאוד בעייתיות ולא  

מציבות את סוגיית  

שמירת המגוון 

הביולוגי במרכז 

תהליך קבלת  

...ולכן. ההחלטות

לא

כן

כן

כן

כן

כן

האם הפעילות עצמה  

/  מתבצעת בשטח טבעי 

?חשוף

לאכן

המגוון הביולוגי  

מושפע באופן  

מהותי מפעילות  

הארגון ולכן יש  

לדווח עליו

האם אופי הפעילות  

..מייצר

הרס וקיטוע שטחים  

טבעיים

השפעות שוליים על  

שטחים טבעיים

פגיעה ישירה בחיות  

ובצמחים

יבוא והפצה של מינים 

פולשים

לא

האם פעילות זו היא תוצר המהווה חלק ממורד או מעלה  

?שרשרת האספקה של הארגון
לפעילות זו אין  

השפעה מהותית 

על המגוון  

הביולוגי

תרשים זרימה לקביעת מהותיות להשפעה על המגוון הביולוגי



:  – 304-1סעיף דיווח 

בהשכרה או מנוהלים  , אתרים תפעוליים אשר מצויים בבעלות

על ידי הארגון המצויים בתוך או בסמיכות לשטחים מוגנים או 

אפילו אם שטחים , מצויים בקרבת אזור בעל מגוון ביולוגי גבוה

. אלו אינו מוגדרים כשטחים מוגנים

,  על הארגון לדווח את הפירוט הבא עבור כל אתר תפעולי המצוי בבעלותו

:מושכר או מנוהל על ידו, מוחכר

.Iמיקום גיאוגרפי

.II  תיאור השטחים המצויים מעל או מתחת לפני הקרקע אשר

בניהולו, בחכירתו, נמצאים בבעלות הארגון

.III או כאלו אשר  ( בסמיכות/ בתוך )מיקום ביחס לשטחים מוגנים

יש בהם ערך מגוון ביולוגי גבוה

.IV (מתקן תעשייתי או כרייה, משרדי)אופי הפעילות במקום

.Vר"גודל השטח בקמ

.VIתכונות מאפיינות של המגוון  : י"ערך מגוון ביולוגי המאופיין ע

מים מתוקים או ימי, יבשתי)הביולוגי 

.VII  רישום של המינים המוגנים והאדומים המצויים בשטח

.המתואר

....ויש עוד שלושה סעיפי דיווח



היא לבנות 2017בשנת הפעילות " העסק של כולנו–מגוון ביולוגי "מטרתנו בפרויקט 

פרוטוקול דיווח מפורט המתאים למדנית ישראל ומנחה באופן מקצועי את תהליכי הדיווח  

.  בהמשך אנו נבחן בניית מערך מקוון לקליטת ופרסום הנתונים. התאגידיים

פרוטוקול הדיווח הישראלי על מגוון ביולוגי   
The Israeli Biodiversity Reporting Protocol

:לוחות זמנים

פרסום להערות הציבור וסמינר עבודה על ההנחיות עצמן–2016דצמבר •

חשיפת הפרוטוקול במסגרת הכנס השנתי של הפרויקט–2017מרץ •

:כל הערה והתייחסות תתקבל בברכה

Liad.ortar@gmail.com

mailto:Liad.ortar@gmail.com

