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“Corporate Responsibility should be 

seen as a journey, rather than a 

destination” *

The Business Case for CR”2003“מתוך * 

אחריות תאגידית
Corporate Responsibility (CR)

של פעילותה העסקיתאחריות תאגידית היא נקודת המפגש בין 

תוך הבאה , ערכיה החברתיים והסביבתייםפירמה לבין 

לשיפור  , בעשייה העסקיתצרכי מחזיקי העניין בחשבון של 

.התחרותיות והרווחיות לטווח הארוך



מרכיבי האחריות התאגידית

סביבת עבודה אתיקה בעסקים מעורבות בקהילה

דיאלוג מחזיקי עניין
שיווק , פרסום, מוצרים

ולקוחות
סביבה וקיימות

ממשל תאגידי זכויות אדם
שותפים ושרשרת  

האספקה



תועלות מרכזיות

תדמית  

חדשנות 
ולמידה  

צמצום  , התייעלות
וחיסכון

ניהול סיכונים
שביעות רצון  
וגאוות עובדים

ניהול משאבים נכון  
ארוך טווח ולא  

"כיבוי שרפות"







SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



מעורבות בקהילה



ערכי החברה

זיהוי מטרה חברתית הצבת מטרה עסקית

יצירת פרויקט דגל קהילתי

? ?

מודל החשיבה



מדידה והערכה
הפירמה

מודעות , מידת התנדבות עובדים-האימפקט הפנים ארגוני•
שביעות רצון עובדים והזדהות עם ערכי  , ארגונית לפרויקט

.  גיוון בכוח העבודה ועוד\החברה והאסטרטגיה הקהילתית

המותג

,  שיווק ומכירות, מיצוב אסטרטגי-האימפקט החיצוני•
,  הערכה בעיני העמיתים, תדמית ונאמנות למותג, צ"יח

מוניטין ונאמנות לקוחות, כיסוי תקשורתי

הקהילה

השינוי שחל בקהילה לה -חברתי–האימפקט הציבורי•
ניהול סיכונים בבחירת השותף הקהילתי , מיועד הפרויקט

ב"וכיו

אחריות חברתי וקשרי קהילההשירותים שלנו פרויקט דגל בקהילהמהי אחריות תאגידיתGood Visionאודות  



(מנהיגות אזרחיתעפ)מה קרה בקורונה לעמותות 

.מן הארגונים הקטנים נפגעו86%-מן הארגונים הגדולים ו85%•✓

נפגעהשירותיםלספקהיכולתהארגוניםמןשלישמשניביותר•✓

בארגונים.(בהתאמה71%–ו,70%)לחלוטיןשהופסקהאומשמעותית

מן38%בקרבלחלוטיןשהופסקהזהבמובןיותרחמורההפגיעהקטנים

.המשיבים



!גם התנדבות עובדים היא מקצוע

הדרכות למתנדבים✓

טכניקות רתימת עובדים–הדרכות מנהלים ✓

שילוב בתוכניות טיפוח והערכת עובדים✓

שימוש בתקשורת פנים ארגונית✓

ניהול מעורבות והתנדבות עובדים✓

רתימת משפחות עובדים  ✓



?איך מתנדבים בקורונה



איך למקסם את הפוטנציאל  

בקורונה

חיבור ליעדים הלאומיים

/  ציוד רפואי/תרופות/בריאות

מתנדבים

קשישים ובדידות

מחשבים ולימוד מרחוק

התנדבות וירטואלית

קולות קוראים



-שווה כסף –דוגמאות 







קולות קוראים 



כלים שיווקיים למנהלי עמותות

✓3 M’s:

✓ MISSION

✓ MEASURMENT

✓ MODESTY



Assuranceותהליכיתאגידיתאחריותדוחות



MISSION

היעד החברתי עם יעדי המותג ליצירת שותפות  /חיבור הצורך-מותג✓

.אסטרטגית

.חיבור המוצר לנושא חברתי–מוצר✓

ובשיווק כפלטפורמהMARKCOMשימוש ב–נוכחות✓

.וקישוריםכשרונות–אנשים✓



Measurement

מתחבר לתרבות העסקית✓

טעות מדידה ומאובחנת ניתנת לתיקון✓

מראה על ביטחון עצמי ורצינות  ✓

פיילוט תמיד מומלץ✓



Modesty

אל תנסו להתחרות–העסקים משקעים מיליונים במותג ✓

בנו יחסי עבודה ואמון באופן הדרגתי✓

ק'מהצהתשומות מהעסק הרבה יותר גדולות מהלוגו או ✓



טיפים נוספים

פ עם עסקים"שת+ ל ובארץ"לימוד המצב בחו✓

הגעה בזמן ועם מצגת✓

למה הארגון של הכי מתאים  –להכין תשובות לשאלות צפויות ✓

הכנת תקציב ובקרה  ✓

PULL AND PUSHאינטרנט ✓

פ בתוך המגזר השלישי"שת✓

'ייעוץ וכד✓



סיכום

פ עם עסקים  הוא מקצוע "שת✓

מודלים והיכרות , המחייב שליטה בכלים

.עמוקה עם התחום

שימוש מושכל במקצוע זה יכול לתרום  ✓

!משמעותית לעמותה



להרחבה בנושא ראו בספרי  

הוצאת מטר, "אחריות תאגידית"



ההקשבהתודה על 
IVRI@GOODVISION.CO.IL WWWW.GOODVISION.CO.IL

mailto:IVRI@GOODVISION.CO.IL

