
סטיית התקן
מתקדמות ההכנות לקראת תקן בינלאומי שיעשה סוף 
סוף סטנדרטיזציה בנושא אחריות חברתית, אך עד 

כמה הוא יביא באמת לשינוי האמיתי והמיוחל?

בחודש שעבר, לאחר עיכוב של שנים, פורסמה סוף סוף טיוטה שהכינה ועדת 

תקן ה�iso26000. זהו בעצם ניסיון ראשון של ארגון ה�iso לקבוע סטנדרטיזציה 

עסקים,  בין  בתחום  קונצנזוס  זו  במסגרת  וליצור  החברתית  האחריות  לנושא 

ממשלות, מלכ"רים וארגוני עובדים בכל רחבי העולם. הטיוטה נשלחה לפידבק 

ולעיון ב�90 מדינות והכוונה היא לפרסמו ב�2010.

הטיוטה בת מאה העמודים מכילה פרקים בנושאים מגוונים כמו דיאלוג מח�

זיקי עניין, שינוי האקלים, מלחמה בשחיתות ומעורבות בקהילה. חשוב מכך, היא 

עוסקת גם במידת האינטגרציה של האחריות התאגידית בליבה העסקית, בתה�

ליכי העבודה ובמוצרים, והיא מיועדת 

לראשונה לארגונים מסוגים שונים ולא 

רק לפירמות עסקיות.

לתו התקן יש גם נקודה ישראלית 

— זיווה פתיר, המנכ"לית הקודמת של 

בקידום  רבות  עסקה  התקנים,  מכון 

פיתוח  היוזמות של  בין  והיתה  הנושא 

התקן.

בינתיים, מכון התקנים בארץ פרסם 

חברתית,  לאחריות  ישראלי  תקן  תו 

שמושק גם הוא בימים אלו, אבל מב�

חינה שיווקית ותדמיתית אין מה להש�

וות את כוחו למותג ה�iso האטרקטיבי 

והבינלאומי.

כבר  התאגידית  האחריות  בעולם 

החל  ונהלים,  תקנים  עשרות  כיום  יש 

לאחריות  דיווח  כללי  שקובע   ,GRIב�

תאגידית, עבור ב�sa8000, שעוסק בס�

ביבת העבודה, וכלה ב�iso114000, שעוסק בניהול ההשפעה הסביבתית. השאלה 

הנשאלת היא האם יש מקום לעוד מסמכים וביורוקרטיה בתחום צפוף זה. ביש�

ראל התמונה מורכבת עוד יותר כיוון שבצד התקנים והמדדים הבינלאומיים יש 

גם מדדים מקומיים, כמו דירוג מעלה, תו התקן הירוק של מכון התקנים ו"התו 

החברתי" של  ארגון במעגלי צדק.  

עם זאת, אין ספק כי לתקנים יש יתרון ברור בקביעת מפת דרכים שמקטינה 

נוגע במיוחד  ניהולי. הדבר  ובדרך כלל גם מהווה כלי  את הפרשנות לנושא 

לחברות שפועלות בכמה שווקים, וצריכות לענות לדרישות הלקוחות ומחזיקי 

העניין במדינות שונות.

יתרון נוסף מבוסס על יצר התחרותיות שמדרבן חברות לשפר את ביצועיהן. 

בהקשר זה מדד מעלה שיפר לאין ערוך את התייחסותן של החברות המובילות 

במשק לנושא והיווה קטליזטור עבור אחרות לכניסה אסטרטגית לתחום.

ואולם בסופו של יום נראה כי רק הציפיות והדרישות ממחזיקי העניין, כמו 

אחריות  של  בנורמות  להתנהגות  והרגולטור,  העובדים  התקשורת,  הלקוחות, 

תאגידית הן שיגרמו לשינוי תרבותי ניהולי אמיתי, ולא ההשתתפות בתקן זה 

או אחר.

הכותב הוא מנכ"ל Good Vision, יועצים לאחריות תאגידית

  חדשות    
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  אחריות עולמית    עברי ורבין

בסופו של יום רק 

הציפיות והדרישות 

ממחזיקי עניין כמו 

הלקוחות, התקשורת, 

העובדים והרגולטור 

להתנהגות בנורמות 

של אחריות תאגידית 

הן שיגרמו לשינוי 

תרבותי ניהולי אמיתי 

ולא השתתפות 

בתקן זה או אחר

או  ספר  בתי  דרך  פועלות  ואחרות 

תוכ� ומקיימות  קהילתיים  מרכזים 

הארצית  ברמה  גם  המיושמות  ניות 

ביישובים יהודיים. 

IBM, לדוגמה, מעבירה קורסים בתכ�

נות לילדים מצטיינים בבתי ספר יהודיים 

וערביים, כדי שיבנו ביחד תוכנות לימוד 

לטובת ילדים המאושפזים בבית החולים 

ער� ביישובים  מיישמת  אינטל  שניידר. 

ביים שתי תוכניות לחינוך טכנולוגי שי�

זמה החברה העולמית. 

בבתי  היא  גם  מתמקדת  כחול  רבוע 

הספר כחלק מתוכנית לצרכנות אחראית 

שהיא מפעילה. פעילות מעניינת נוספת 

היא זו של חברת טבע, המפעילה מרכזים 

הנקראים חווידע, בין השאר ברהט ובכר�

מיאל. בחווידע התלמידים מקבלים מידע 

על עולם המדע. הייחוד של המרכז ברהט 

הוא שיש בו התייחסות למורשת של המ�

אוהל  בו  הוקם  זאת  ולרגל  הבדואי  גזר 

שיעורים  מועברים  שבו  מסורתי,  אירוח 

על הקשר בין מדע למסורת הבדואית.

יש עוד הרבה עבודה
אך העזרה הנוכחית של החברות היש�

טיפה  רק  היא  הערבית  לחברה  ראליות 

בים של ייאוש. אמין פארס, כלכלן ממרכז 

מוסאווא, שמכיר מקרוב את פעילות הח�

ברות במגזר הערבי, אומר: "קשה לי לומר 

זה הביאו  שהתרשמתי שפעילויות מסוג 

הערבית  שהחברה  המשמעותי  לשינוי 

יכולה לצפות לו. הפערים בחברה שלנו 

כה גדולים, שכדי לראות שיפור נדרשת 

לדוגמה,  יותר.  עמוקים  ברבדים  עבודה 

ותמיכה  ליזמות  חינוך  רווחה,  פעילות 

בסטודנטים, דברים דומים לאלו שחברות 

עושות בחברה היהודית". 

להיות  צריכה  לא  כי  מדגיש  פארס 

בפעילות  המעוניינת  לחברה  בעיה 

קהילתית ביישובים ערביים, שכן לדבריו 

לצרכ� לספק  יודעות  שהחברות  "כשם 

כתוביות  עם  המוצרים  את  הערבים  נים 

בערבית, הן יכולות לייעד את הפעילות 

גו� הארצית גם למגזר". לדבריו, דווקא 

פים גדולים מאוד, חלקם ממשלתיים, לא 

נוכחים בפעילות קהילתית במגזר הער�

בי. כדוגמה הוא מציין חברות כמו מקורות 

מע� או  תורמות  שאינן  החשמל,  וחברת 

בירות שיעורים הנוגעים לתחום עיסוקן, 

כגון חיסכון במים או בחשמל, בבתי ספר 

ערביים. "גם הבנקים, שיש להם סניפים 

פעילויות  ועושים  הערביים  ביישובים 

במ� נוכחים  לא  היהודית  בחברה  רבות 

חלק ממכלול  שזה  נראה  תנ"סים שלנו. 

ההזנחה של החברה הערבית במדינה". 

הוא  לדבריו,  שחסרים,  הדברים  אחד 

"אין  עצמו.  מהמגזר  מתאימים  שותפים 

הערבית  החברה  בתוך  מוסדות  מספיק 

תרומות  דורשים  הנושא,  את  שמקדמים 

כמו  ארגון  לנו  אין  פרויקטים.  ויוזמים 

מעלה בערבית". והוא מסיים בפנייה אל 

גופים עסקיים בישראל: "כשיש חלל ריק 

זה המקום לפעול. חברה עסקית שמחפשת 

יכירו לה טובה  ושהצרכנים  ציבור  יחסי 

יכולה למצוא כר נוח ונרחב לפעולה בח�

ברה הערבית".

mickey.peled@calcalist.co.il

העובדים חצויים

מסקר שערך מכון פאנלס עבור 

"כלכליסט" עולה כי נכונותם של 

בפרויקט  להתנדב  יהודים  עובדים 

היא  יהודית  לא  אוכלוסייה  עם 

בעניינה.  להכריע  שקשה  סוגיה 

45.6% מהנשאלים ענו כי הם בטו�

מעוניינים  שהיו  חושבים  או  חים 

של 46.6%  דומה  שיעור  להתנדב. 

ענו כי הם חושבים או בטוחים שלא 

היו רוצים להתנדב. 7.8% ענו לא 

שהם לא יודעים. 

הסקר נערך בקרב 500 משיבים 

אוכלו� של  מייצג  מדגם  המהווים 

סייה יהודית בוגרת (+18).

חברות ציבוריות משתמשות יותר 

באינטרנט כדי לקדם את פעילות 

האחריות החברתית שלהן, והן חוש�

פות מידע שקודם לכן היה מצוי רק 

בדו"חות כספיים. כך עולה מסקר חדש 

 Hallvarsson & שערכה חברת הייעוץ

 .Halvarsson — H&H

"אתר של חברה הוא מקור המידע 

הראשי לכל 'מחזיקי העניין'", אומר 

מרקוס אריקסון, מנהל הסקר. "אחריות 

חברתית היא חלק חדש יחסית באתרים, 

והתוכן בחלק זה הולך ומתרחב".

במחקר נבדקו 700 חברות אירופיות 

ונמצא כי 78% מקדישות חלק מהאתר 

שלהן לאחריות חברתית, לעומת 73% 

בשנה שעברה. מתוך 150 החברות הגדו�

לות שהשתתפו, 97% מתייחסות לנושא 

באתר שלהן. אריקסון אומר כי הרשת 

היא גם הזדמנות לחברות להציג בצורה 

יותר דינמית את הפעילויות שלהן. 

H&M למשל הפיקה סרט קצר לאתר 

שלה על קיימות שרשרת האספקה שלה. 

גם מרקס אנד ספנסר ממנפת את האתר 

שלה ומקדמת באמצעותו את פרויקט 

הקיימות שלה Plan A. הוא אמר שחב�

רות אמריקאיות יכולות ללמוד מהפעי�

לות האירופית בנושא ולהשתפר.

אבל המחקר מסכם כי פרט לכמה 

יוצאות דופן כמו אריקסון, נוקיה 

ודויטשה טלקום, בחברות רבות קיים 

עדיין פער בין מה שהן מציגות באתר 

לבין מה שהמשקיעים מצפים מהן. ארי�

קסון אומר כי עדיין יש צמא של אנליס�

טים ומשקיעים לקבל מידע בסטנדרטים 

גבוהים יותר מהחברות.

סוכנויות הידיעות

מחקר: 78% מהחברות מתייחסות לאחריות חברתית באתר שלהן

מימין: תחרות מדענים צעירים של אינטל ופרויקט של דרך ארץ
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חברתית3 נמסה 
וצ'ילה בסכנה 

אחריות

המגזר 
החברתי

מיקי פלד

ב
שעבר  בשבוע  שני  יום 


עוב קרע  לכפר  הגיעו 

די דרך ארץ, המפעילה 


לה כדי   ,6 כביש  את 

עצים  בנטיעת  שתתף 

היישוב  בין  שהוקם  הקהילתי  בפארק 

לכביש הסמוך שסללה החברה. בסיום 


ולתוש נטיעות משותף לעובדים  יום 

בי כפר קרע אמרה זוהר דרור, מנהלת 

קשרי הקהילה בדרך ארץ, כי "התחושה 

היא שכיוון שבחברה הערבית יש צורך 


רב יותר בסיוע כלכלי וחברתי, התגו

בות חיוביות הרבה יותר מתגובות על 

פעילות דומה במגזר היהודי".

 20% מהווה  הערבית  החברה 

מאוכלוסיית ישראל, אך תורמת פחות 

מ
10% מהתוצר של המשק. המשמעות 


היא שהפוטנציאל הכלכלי הטמון במג

זר הערבי הוא גדול ותמיכה בהם יכולה 

משמעותי.  באופן  המשק  את  להצמיח 

עם זאת, במגזר זה פעילות של אחריות 

חברתית — אחד הכלים הטובים לחדור 

אל קהילה כלשהי — היא עדיין נחלתן 

של חברות בודדות. 

סופר
פארם  זכיין  עיבסאווי,  ג'וני 

פרויקטים  כמה  שמפעיל  בשפרעם, 

חברתיים מטעם הרשת, אומר כי "אין 

עסקיות  חברות  של  תרומות  כמעט 

פרטים.  של  רק  אלא  הערבי,  למגזר 

למעשה, אין כמעט ארגונים כלכליים 

ישראליים שמגיעים למגזר ועושים בו 

פעילות עסקית או חברתית".


עוב שכן  בחברות  פרויקטים  רכזי 

דות במגזר הערבי מספרים כי המפגש 


הע לתושבים  היהודים  העובדים  בין 

באופן  הצדדים  שני  על  משפיע  רבים 

משמעותי. "הלחימה האחרונה ברצועת 

של  הביטחון  לתחושת  עזרה  לא  עזה 

ערביים.  ביישובים  יהודים  מתנדבים 


אבל החלטנו שמתחילים חלק מהפעי

לויות מיד אחרי הלחימה, כי בסופו של 

יכולות להביא  דבר הפעילויות האלה 

לשינוי גם בקרב עובדי החברה היהודים 

וגם בקרב הקהילה המקומית".

רשויות מקומיות —
כן או לא

התוכניות  רכזי  שמצאו  הפתרון 

לכל אורך הדרך הוא מציאת שותפים 

בתוך הקהילה עצמה. דרור מספרת כי 


בפולי מלאות  המקומיות  "המועצות 

לכן  מולן.  לעבוד  יותר  וקשה  טיקה 

אנחנו עובדים בעיקר מול בתי הספר 

שאיתם  אחרים,  קהילתיים  ושותפים 

יותר קל לנו לעבוד. הרשות המקומית 

תשולב מאוחר יותר".

אחריות  מנהלת  ביתן,  רויטל  אולם 

פרויקטים  המפעילה  באינטל,  חברתית 


אומ הערבי,  במגזר  טכנולוגי  לחינוך 

רת כי "אמנם לא קל לעבוד עם רשויות 

ויהודיים  ערביים  ביישובים  מקומיות 


כאחד, אבל בהיבט של חינוך לטכנו

ושיתוף  היענות  של  בעיה  אין  לוגיה 

הפעולה בסופו של דבר תלוי בבן אדם 


שעובדים מולו, ללא קשר לרשות המ

קומית".

להפעיל  עיקריות  דרכים  שתי  יש 

הפעלת  הערבית:  בחברה  פרויקטים 

את  שמנהל  החברה,  של  מקומי  זכיין 

הפרויקט בעצמו, או מציאת אנשי קשר 


בקהילה כמו בית ספר או עמותה ושי

תוף פעולה עמם. 

שהחלו  ועיבסאווי,  סופר
פארם 


בתוכנית בשם "פרחי רפואה", הם דו

התוכנית  במסגרת  הראשון.  לזן  גמה 

הערבי  מהמגזר  לרפואה  סטודנטים 

בריאות  בנושאי  סדנאות  מעבירים 

באזור  ביישובים  תיכון  תלמידי   20
ל


שפרעם. בהמשך, תלמידי התיכון מע

ספר  בבתי  שלמדו  החומר  את  בירים 

יסודיים ערביים.  


הנ הוא  פעילות  של  השני  הזן 

כחול  רבוע  אינטל,   ,IBM יותר.  פוץ 

מעט מדי חברות עורכות פרויקטים 
בחברה הערבית, אבל החלוצות שבהן, 
כמו דרך ארץ, אינטל ו�IBM, מדווחות 
כי דווקא המלחמה, הכלכלה והקשיים 

הופכים את האתגר למספק עוד יותר

B פייסבוק נכנעה 
לאחר ששינתה את תנאי 

השימוש באופן שגזל 
מהגולשים את הזכויות על 
התוכן שלהם גם אם מחקו 

אותו מהאתר, נכנעה פייסבוק 
לביקורת והחזירה זמנית את 
תנאי השימוש הקודמים שלה

B היתרים למתקנים 
סולריים

שר הפנים מאיר שטרית חתם 
על תקנות לזירוז היתרי בנייה 

למתקנים סולריים על גגות. 
המשמעות: היתר למתקן 

פוטו�וולטאי יינתן בתוך 30 יום, 
ללא צורך בהסכמת השכנים

B וול�מארט תשלם
חמש שנים של דיונים בבית 

משפט הסתיימו השבוע 
בפשרה שבמסגרתה תשלם 
רשת וול�מארט 17.5 מיליון 
דולר בתביעה ייצוגית שבה 
נטען כי היא הפלתה לרעה 

שחורים שחיפשו עבודה כנהגי 
משאית 

B קלינטון מועדת
הילארי קלינטון התכוונה 

דווקא לטוב כשאמרה בעת 
ביקורה בסין כי בראש סדר 
העדיפויות עומדים המשבר 

הכלכלי וההתחממות 
הגלובלית. לא ברור למה 
היא היתה חייבת לקלקל 

עם האמירה שנושאים כמו 
זכויות אדם וטיבט אינם 

יכולים להפריע לקידום סדר 
עדיפויות זה

  קמפיין חברתי    חגי לוי

חברות הפועלות במגזר הערבי:


כל הורה לילד קטן מכיר את המא

בק סביב הניסיון לשכנע אותו לצחצח 

שיניים לפני השינה. קולגייט התחברה 

לתובנה הצרכנית הזו, ויצאה בפעילות 

קידום מכירות יצירתית: החברה חילקה 

לילדים בתאילנד שלגונים, כשמקל 

העץ שמחזיק את הגלידה מעוצב בצורת 

מברשת שיניים עם לוגו החברה ונושא 

מסר בן שתי מילים: "אל תשכחו".

הטמנת מסר שיווקי בתוך מוצרים 

אינה תופעה חדשה. אחת מיצרניות 

הנייר הגדולות בארצות הברית נהגה 

לשים קופונים עם הנחות בתחתית של 

חבילות טישו ובסופם של גלילי נייר 

טואלט. היופי בקמפיין הזה הוא שמדובר 


במבצע מינוף של ממתק שבאופן מסור

תי נתפס כמנוגד, אפילו אויב, של מוצר 

החברה המקורי. קולגייט הולכת על 

טקטיקת "המקל והגזר", וכך מעודדת 

פעילות חינוכית וחיובית, ועושה את 

זה בדרכי נועם. על הדרך היא מרוויחה 

חשיפה למותג באופן שמעורר רגש 

חיובי — דבר לא פשוט למוצר היגיינת 

פה לילדים.

שיטת המקל והארטיק
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  כלכליסטיום רביעי, א' באדר תשס"ט, 25.2.2009




