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:(CORPORATE GOVERNANCE)ממשל תאגידי

.  פעילותומערכת המנהלת תאגיד או ארגון ומפקחת על
מגדיר את חלוקת האחריות והזכויות בין הגורמים השונים  

בעלי המניות ומחזיקי  , מנהלים, חברי דירקטוריון: כגון, בתאגיד
העניין  

.  מנסח כללים ונהלים לקבלת החלטות בעניינים הקשורים בתאגיד
מספק מבנה ניהולי שבאמצעותו מטרות התאגיד או הארגון  

מושגות
מספק אמצעים להשגת מטרות אלה ואת מנגנוני הפיקוח על 

.הביצועים

11' עמ10000:2007י "ת: מתוך



?)כוללת(במה מתבטאת איכות תאגידית 
:הגדרות

תרומתו של ארגון לפיתוח בר קיימה והאופן שבו  
מוצריו ושירותיו של הארגון משפיעים על  , פעולותיו
הסביבה והקהילות  , החברה

)OECDהארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי  (

:איכות תאגידית מתייחסת ל
הסביבתי והשילוב  , ערכי העסק הבנויים מהתחום החברתי

.שלהם עם ההתנהלות העסקית בארגון
העניןאמורה לשקף את האינטרסים של כלל מחזיקי 

:בכל הנוגע ל) הקהלים המושפעים מפעילות הפירמה(
,  פעילות ומעשים הנגזרים ממדיניות זו, מדיניות, הארגוןחזון

.  מטרות של הארגון, לרבות יעדים
ההשפעה החברתית  , משלבת בין ההצלחה הפיננסית

והסביבתית של הארגון ורואה מרכיבים אלה כמשלימים  
.ולא כמתחרים

")מעלה"מבוסס על מידע של ארגון (



תחומי אחריות מרכזיים
ניהול סביבת העבודה

השקעה קהילתית
גיוון תעסוקתי
שיווק וצרכנות

רכש ושרשרת האספקה, שותפויות
אחריות ודיווח, שקיפות

")מעלה"מבוססים על מידע מתוך אתר ארגון ופרוטםהנושאים (







דוגמאות לתנאים המופיעים בחוזה עם קבלני משנה וספקים
בחוזה ההתקשרות עם קבלני המשנה מוגדרים האחריות והזכויות  

ובפרט עובדים המועסקים על ידי קבלני  (של העובדים בארגון 
הפירמה מציינת בחוזה ההתקשרות עקרונות  ) . המשנה

החשובים לה מתוך קוד אתי בתחום

בחברה קיימת מערכת לניהול שרשרת האספקה שלה וקיימת  . ב
את העקרונות  דרישה מספקי החברה ומקבלני המשנה לקיים

,  פרסום, מוצרים, איכות הסביבה, העוסקים בסביבת העבודה
.קוד אתי, זכויות אדם, שיווק ולקוחות

החברה מקפידה על עמידה בהתחייבויותיה לגבי  . ג
.מועדי התשלומים לספקיה

:   מבין הגופים העוסקים בנושא 
SEDEX- THE SUPPLIER ETHICAL DATA EXCHANGE
NOT FOR PROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATION, 

DEDICATED TO DRIVING IMPROVEMENTS IN 
RESPONSIBLE AND ETHICAL BUSINESS PRACTICES

IN GLOBAL SUPPLY CHAINS. 



גם אתיקה ארגונית היא חלק מאיכות תאגידית

הטמעת אתיקה משמעה תהליך ארגוני במסגרתו חלה  
הפיכה של  מרכיבי הקוד האתי בחברה ומרכיביה  

לפעילים ומעשיים בארגון בכל רבדיו



https://grammartop.com/credo-synonyms/



https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhtml1.mhlearnsmart.com%2Fsmartboo
k2%2Fdata%2F147997%2Fhighlighted_epub%2FOPS%2Fimg%2Fchapter04%2Fnic69296_040
2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhtml1.mhlearnsmart.com%2Fsmartbook2%2Fdata%2F14799
7%2Fhighlighted_epub%2FOPS%2Fs9ml%2Fchapter04%2Freader_5.xhtml&tbnid=gzAF4gmEu
kI0FM&vet=12ahUKEwiTuo_xnMD3AhWK44UKHYs7DSgQMyhQegQIARB-
..i&docid=BPVtUOBS6LlgTM&w=1280&h=1331&q=CREDO%20ethic&ved=2ahUKEwiTuo_xnM
D3AhWK44UKHYs7DSgQMyhQegQIARB-





https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdocslides.com%2Fslides%2F878552
%2Ffifa-s-code-of-conduct-encapsulates-all-
.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.docslides.com%2Fslides%2Ffifas-code-of-conduct-
encapsulates-all-the-sporting-moral-and-ethical.html&tbnid=TuXuj6-
7nzOR4M&vet=10CDwQMyiBAWoXChMI0IPa2KHA9wIVAAAAAB0AAAAAECA..i&docid=KjotHa
I0hJwgjM&w=1275&h=1650&q=credo%20code%20of&hl=iw&ved=0CDwQMyiBAWoXChMI0IPa
2KHA9wIVAAAAAB0AAAAAECA



2008, ח"התשס, הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים עסקיים
מטרתו של החוק לעודד ארגונים עסקיים ואת הפועלים  "

מטעמם לכונן ולטפח תרבות ארגונית אשר מעלה את רמת 
באופן שיש בו כדי לעודד גם את , האתיקה בפעילותם

וזאת על ידי גיבוש קוד  , העלאתה של רמת השמירה על החוק
פיתוח ויישום של תוכנית אתיקה פנימית יעילה  , אתי

."והערכתם ועדכונם באופן מתמיד

תוכנית  הצעת החוק מכילה את ההצעה להעניק לבית המשפט יכולת התחשבות בביצוע 
אתיקה פנימית יעילה בארגון כנסיבות מקלות

כ עמירה דותן ואריה  "ח(17-פורסמה על ידי הכנסת ה
)אלדד



של  " קווים המנחים לאחריות תאגידית"מסמך ה
OECD"

בנושא אימוץ   OECDכנס מדינות החברות ב2011•
.  מסמך קווים מנחים מעודכנים לאחריות תאגידית

מאז עודכן מספר פעמים

אוסף עקרונות וולונטאריים וסטנדרט פעולה לעסקים•
מדינות ברחבי העולם אשר 42-אומץ כסטנדרט ב•

.מהיקף ההשקעות הזרות בעולם85%-מייצגות כ

חברות זרות  , ההנחיות חלות על חברות בינלאומיות•
ל  "חברות ישראליות שפועלות בחו, שפועלות בארץ

מסונכרן עם ההנחיות האחרונות בעולם כמו הנחיות  •
 GRI-ם לזכויות אדם והקריטריונים של ה "האו





ISOלכל תקן 
מקושרים אחד או

SDGיותר מיעדי 
המאפשרים לבעלי 

העניין להבין כיצד
הטמעת התקן יכולה

לתרום להשגת
היעדים







GRI: GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE

מסגרת דיווח בינלאומית אחידה ובעלת קריטריונים ואמצעי  -1997•
,  חברתי: מדדים בשלושה תחומים100הכוללת  מעל , מדידה וכימות
.סביבתי וכלכלי

קובעת מה יש לנהל בארגון במסגרת האחריות החברתית שלו•

"+"  בכל אחת מהן ניתן לקבל ציון .   A, B, Cמספר רמות דיווח •
במידה והערכת הדוח נעשית על ידי גוף שלישי בלתי תלוי ובכללו  

בעצמו GRI-ה

ונס משתמשות  'מהחברות השותפות במדד הקיימות של דאו ג69%•
חברות מנסחות  1000מעל , לכתיבת הדוחות שלהןGRIבעקרונות ה

,  אמריקןאנגלו, מיקרוסופט(GRIאת הדוחות שלהן על פי עקרונות ה 
.דוחות13,500עד היום נכתבו מעל ). גאפ, נייקי



המחלקה להנדסת 
איכות ואמינות

תודה רבה

שלהבת צור' דר
תגובות, בקשות, שאלות

נייד 052-6369005
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