
ח אחריות חברתית עירונית  "דו
בראשון לציון  

יפעת מאירוביץ יפת
חברת מועצת העיר  

תיק איכות הסביבה והבריאותמחזיקת



?  מהי אחריות חברתית 

יש מחויבות  ארגוןאואדםלפיה לכלמוסריתהיא תאוריהחברתיתחריות א
האחריות החברתית עוסקת לרוב  . בכללותהוהסביבהלהיטיב עם החברה

החברה  רווחתלבין, במובנה החומריכלכליתבשמירה על איזון בין התפתחות
על ידי הימנעות מפעולות המזיקות  , סבילהאחריות זו יכולה להיות. והסביבה

.ישירעל ידי התנהגויות שמקדמות מטרות חברתיות באופן , או פעילה, לחברה

במשקעסקיותחברותי"עחברתיתאחריותדוחותלרב מוגשים
תאגידית אחריות  Corporate Responsibility (CR)



Corporate Responsibility (CR)אחריות תאגידית 

“Corporate Responsibility should be

seen as a journey, 

rather than a destination”

אחריות תאגידית היא נקודת המפגש בין פעילותה

, העסקית של פירמה לבין ערכיה החברתיים והסביבתיים

תוך הבאה בחשבון של צרכי מחזיקי העניין בעשייה  

.לשיפור התחרותיות והרווחיות לטווח הארוך, העסקית



?  מה הקשר בין העירייה לבין עסק 

:העירייה כעסק לכל דבר
.מעניקה שירותים-
.  פועלת במקביל מול מחזיקי עניין רבים-
.  ישנה השפעה על האוכלוסייה ועל הסביבהובמעשיהבהחלטותיה-
אבחנה באופן הטיפול בין הרבדים  לבצעהיכולתאתישלעירייה-

.  השונים של האוכלוסייה
.משמעותיתכלכליתהשפעהבעלתהינההעירייה-
.  לעירייה יש ספקים רבים-

אשר אימצה  הייתה העירייה הראשונה עיריית ראשון־לציון 
 Global Reporting-תקן האת הסטנדרטים המחמירים של 

Initiative  שקיפות ומהותיותלעקרונות של עצמה והכפיפה.



?  למה לדווח 

אחד הכלים המשמעותיים ביותר המאפשרים לנו לספק את השירות הטוב ביותר  
הדיאלוג  . לציבור מחזיקי העניין שלנו הוא באמצעות קיום דיאלוג שוטף ומתמשך

לקבל פידבק על פעילויות ויוזמות של , מסייע לנו לחוש את צרכי השטח, המתמיד
העירייה ולהתאים את הפתרונות והשירותים אותם אנו מציעים לקהלים רחבים  

.אלה



התהליך

רגולטורים

חברי  
מועצה

ערים  
שכנות

תושבים

קבלנים  
וספקים

סביבה  
וקהילה

עובדי  
עירייה

סטודנטים  
הלומדים  

בעיר דיאלוג עם מחזיקי עניין



–ישיבת התנעה 
מינהליםראשי 

םבחירת ובחינת נושאים מהותיי



דיאלוג עם תושבים 

סקר תושבים ופגישות עם מחזיקי 
העניין  





עובדי העירייה עםדיאלוג



למינהלדיאלוג עם סטודנטים מהמכללה 



הנושאים המהותיים שהוחלט לדווח עליהם  



ח הראשון"הדו



ח השני"הדו



ח השלישי ולא "הדו
...האחרון



לדווחהוחלטעליהםנוספיםנושאים

סביבה 

חברה 
וקהילה 

תרבות נופש  

וספורט
שירות 

על העירייה 



















!תודה על ההקשבה 


