


 

יום  | סיכום פעילות פנים ארגונית בחברות 

 2015אחריות חברתית בעסקים 

 
נערכו פגישות יעוץ והכוונה  , בחודשים שקדמו ליום האחריות החברתית•

 במטרה לסייע לחברות בגיבוש תכנית ליום 2000עם מעלה ועם ציונות 

 

 2015נערך מפגש התנעה עם מנהלות אחריות תאגידית בחברות במרץ •

 

 הוכן קיט של חומרים גרפיים לשימוש החברות בתקשורת פנים•

 

 :הפעילויות בחברות כללו•

 

תקשורת פנים ארגונית אודות תוצאות דירוג מעלה ופעילות החברה בתחום -
 במהלך השנה

 

מגוון רחב של פעילויות שנבנו במיוחד לרגל היום באופן עצמאי או בשיתוף -
 פעולה עם ארגונים חברתיים

 

חשיפה של עשרות אלפי  | חברות ציינו את היום במגוון פעילויות עשרות -

 עובדים 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 בנק מזרחי טפחות

המציג את הפעילות  באנר בפורטל הבנק •
 החברתיתהמרכזית בשבוע האחריות 

 

במשחק  מעובדי הבנק השתתפות של מאות •
 "  מי רוצה להיות חברתי" התחרותי 

 

למשפחות העובדים בבניין הבנק כנס מקצועי •
 "ניהול עסקי"בלוד בנושא 

 

  סרטוןהקרנה בשלושה ממרכזי הבנק של •
 "מזרחי טפחות בקהילה"של הפעילות 

 

בבניין של מוצרי עמותות חברתיות מכירות ירידי •

 ג ובלוד"הבנק בר



 פעילות עם ילדי פנימיית כנות•
 

- Happy Hour   לאיסוף תרומות עבור מתנות

 למתגייסים מילדי הפנימיה
 
של הפנימיה  ' סיום לתלמידי שכבת ימסיבת  -

 וילדיהםבשיתוף נציגי עובדים 
 
 איסוף תרומות בגדים עבור ילדי הפנימיה   -
 

לעובדים על תוצאות  תקשור הדירוג עצמו ביום •

 באתרבמקומות שונים פרסום הדירוג ונתלה 

 

 זרעים גדרה



צדק עם ילדים חוויתי בשכונת נווה  סיור ניווט •

 :בחדרהמפנימית תלפיות 

 

 דלאלאוכל התקיימה במרכז סוזן הפסקת  -

 במשרד החברהסיכום מפגש   -

 
IBI בית השקעות 



  14 -עובדי החברה יצאו ליום התנדבות ב 250•

 מרכזים שנים  

 

 לייבפרסון



 פניםתקשורת •
 

קמפיין גיוס  מתנדבים  •

 חדשים

 

 שירותי בריאות כללית



בצירוף קמפיין פנים ארגוני לכלל העובדים •
 חברתיתהסרטון על אחריות 

 

וכן מצגת מקיפה  דירוג מעלה תוצאות פרסום •

פעילות החברה בתחום האחריות  על 
 השנהכל החברתית  לאורך 

 

גיוון בתעסוקה  מיוחד למנהלים בנושא מפגש •
עיוור וכבד   –אביחי שלי בשילוב הרצאה של 

 אשר שיתף בסיפורו האישיושמיעה 

 

 נס טכנולוגיות



 

 פריגו



 

 
 

עובדות ועובדים יקרים, 

 

 מציינים בישראל את יום האחריות החברתית בעסקים. יום זה הינו יום לאומי, 9.6.2015בתאריך ה- 

לו שותפות כל החברות העסקיות הגדולות במשק הישראלי, לציון הפעילות העניפה שנעשית בתחום 

האחריות החברתית. 

 

אחריות חברתית מדברת על מעורבות חברתית, קיימות וסביבה, העסקה מגוונת, הוגנות, שירות, שוויון, 

גיוון והכלה, בריאות, חינוך פיננסי, רכש כחול לבן, אחריות אישית.  

 

אנו בסלקום, משקיעים רבות בנושא האחריות החברתית באמצעות פרוייקט הדגל שלנו, מרכזי הווליום, 

וכן באמצעות התנדבות עובדים בקהילה, תרומות נרחבות בכסף ובשווה כסף ועוד. 
 

  נקיים בבית סלקום הפנינג שכולו אחריות חברתית:10.6.2015ביום רביעי, ה- 

 

 
 

בואו ליריד מכירות חברתי: 
 בית מרים>>  

  בית הצייר>> 

  ערכותי, שכולו-טוב>> 

 מרכז לאומנויות שילובים 

 
ביריד יימכרו כלי בית ונוי, טקסטיל, קרמיקה, מוצרי עץ, צמחים ועוד מגוון מתנות בעבודת יד. כל 

 

 סלקום



 

 מדטרוניק

 הצגת המטרות לעובדים •

 

סדנה על ילדים בעלי צרכים מיוחדים •

 בהנחייתה של מייסדת עמותת שותף  

 

העובדים בחרו באיזו פעילות הם מעוניינים  •

 מתוך סל אפשרויות לקחת חלק



 

 פריגת



 

 טייקו-ויסוניק

"  נווה חנה"התנדבותית בבית הילדים פעילות •
 :גתבקרית 

 
אומנות בשילוב חומרים  העובדים העבירו סדנת  -

 וקיימותאיכות הסביבה : בנושא ממוחזרים 
 



 
G4S 

מרכז ההדרכה , בפוליסיטיחברה שנתי כנס •

בהשתתפות מאות  , ישראלהחדש של משטרת 

 :הארץמעובדי החברה מכל רחבי 

 
מרצים  וכן ישראל   G4S-הרצאות מפי מנהלים מ-

אורחים בנושא אחריות חברתית ואחריות  

 תאגידית

חיה של קובי  והופעה בשפת הסימנים לימוד שיר -

 אפללו

 

 לחצו כאן לסרטון המתאר את היום-

https://www.youtube.com/watch?v=-xxuxnfJS48
https://www.youtube.com/watch?v=-xxuxnfJS48


 

 רוש

תקשור פנים ארגוני וחיבור העובדים לאחריות  •

 :  חברתית ברוש

 

יום חברה עם מצגת הסבר על מהי אחריות  -

 .תאגידית

 

 ".גם אני אחראי"כל עובד קיבל עציץ עם הכיתוב -

 

קישוט המשרדים במיתוג החברה ולוגו יום -

 .האחריות החברתית בעסקים

 



 
Goodvision 

ל "מנכ גיבונס יילס'גאירוח של מר •
חברת האם  , Good Business UKחברת 

אשר הוזמן   Good Visionהבריטית של 

גלובאליות לתכנן לסייע לחברות 

 גלובאליתאסטרטגיות אחריות תאגידית 

 :והשתתף במספר אירועים

 
וחברת   Good Vision -משותף לכנס -

בנוגע  את משנתו  גיבונסבו פרט " אדמה"

 .לאחריות תאגידית

 

פורום  "-ול Good Vision -משותף לכנס -

בקמפוס גוגל תל אביב " לחדשנות בשיווק
שיח מרתק על שיווק חברתי והאפשרות   –

ליצור חדשנות בשיווק דרך אחריות  

 .תאגידית
 

פגישות עם השר לאיכות הסביבה מר אבי -

 .  גבאי ועם הנשיא לשעבר מר שמעון פרס

 

 
 

 :כתבות בנושא הביקור

 
 כלכליסט•
 
•Jerusalem PostThe  

 

 

פגישה עם השף יונתן -
בנושא יבוא – רושפלד

המסעדות  "אינדקס 

הפועל בדומה " המקיימות

האינדקס  ": מישלן"למדריך 

מדרג מסעדות ברחבי העולם  

על פי מידת הקיימות שלהן 

,  בהתנהלותן מול ספקים

התנהלות סביבתית  , לקוחות

 .ועוד

 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3661417,00.html
http://www.jpost.com/Business-and-Innovation/When-BDS-and-corporate-social-responsibility-collide-405817
http://www.jpost.com/Business-and-Innovation/When-BDS-and-corporate-social-responsibility-collide-405817


 

 עוף טוב



 

 אינטל

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid3409497185001?bckey=AQ~~,AAAAqwZd9wk~,X1Exj3sUi-35te7I1WLHR9-ptNjgY15i&bctid=4346109335001


 

 שטראוס

 תקשור דירוג מעלה באתר החברה•
 

 



 

 חברת החשמל

 תקשור דירוג מעלה באתר החברה•
 

 


