'עסקים למען הקהילה' (על"ה) -זהות מקצועית וקוד אתי
עסקים למען הקהילה בציונות  ,2000הוקמה בשנת  ,1998במטרה לסייע לחברות עסקיות הפועלות
בישראל בניהול האחריות החברתית באופן המקצועי ,המיטבי והמתקדם ביותר .כיום ,מלווה צוותנו
למעלה ממאה ועשרים חברות ישראליות ובינלאומיות ,בקידום אחריות חברתית ותאגידית.
צוות 'עסקים למען הקהילה' ,בציונות  ,2000פועל ליצירת שותפויות משמעותיות וארוכות טווח בין
חברות עסקיות לבין קהילות וארגונים בקהילות בשתי דרכים מרכזיות:
 .1פיתוח אחריות בליבה פיתוח והטמעת תפיסות ארגוניות ותהליכי עבודה שיטתיים לצמצום
פערים באמצעות פעולות הליבה :גיוון והכלה בתעסוקה ,רכש אחראי חברתית ומגוון והתאמת
מוצרים ושירותים לאוכלוסיות מוחלשות.
 .2פיתוח תכניות אחריות חברתית בתפיסה של שותפות ארוכת טווח ,השקעת משאבים ממוקדת
ומעורבות עובדים בקהילה
מסמך זה מציג את אמות המידה האתיות המנחות את צוות על"ה בעבודתו.

ייעודו של צוות על"ה ציונות 2000
צוות על"ה יהווה גורם מלווה ,מייעץ ומנחה לשותפויות בין עסקים וקהילה בתחומי קהילה אחריות
חברתית ואחריות בליבה ,זאת תוך פיתוח ידע ומודלים ישימים והטמעתם בקרב הארגון העסקי
והשותף הקהילתי במגוון נושאים :גיבוש מדיניות חברתית ,ניהול שותפויות בין מגזריות ,הטמעת
שיטות לגיוון בתעסוקה ,ברכש ובמוצרים ועוד.

הערכים המנחים את צוות על"ה ציונות 2000
מחויבות חברתית ארוכת טווח ,מקצועיות ,שיתוף ,שקיפות ושותפות.
קוד אתי
הקוד האתי הוא מסגרת ערכית מעצבת שמטרתה להציב בפני צוות על"ה בציונות  2000נורמות
התנהגות ,הצעות לפתרון דילמות מקצועיות ואתיות וגבולות התפקיד .הקוד האתי יהא לעולם פתוח
לשינויים ולהתאמות ברוח השינויים וההתפתחויות המשפיעים על הצוות וסביבתו.


מחויבות לעמיתי ציונות 2000
צוות על"ה מחויב ללווי מיטבי של עמיתי ציונות  .2000מנהלת האזור המלווה תעשה כל
שביכולתה ללוות את הארגונים העמיתים באופן שיסייע בהשגת מטרותיהם בתחום האחריות
החברתית .מנהלת האזור המלווה תשאף לאפשר ייצוג אותנטי לצרכים ולמטרות של כל ארגון
עמית מול הארגון השותף לו ובתוך פורום העמיתים.
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סודיות

צוות על"ה מחויב לשמירה על סודיותם של הארגונים העמיתים בפורום עמיתי ציונות 2000
והמלווים על ידו .הצוות לא יחשוף מידע שאינו רלוונטי לקידום תחום האחריות החברתית
והגיוון .הצוות יקפיד על סודיות הנוגעת למידע הנמסר לו ולא יעשה במידע שימוש ללא
הסכמתו של הארגון העמית אשר המידע נוגע לו או יצא ממנו.


מקצועיות
צוות על"ה ,כחלק מהצוות המקצועי בציונות  ,2000מאמין שעשייה חברתית משמעותית דורשת
מקצועיות ולפיכך הצוות מחויב ללמידה ולהתחדשות מתמידים ולהתעדכנות בידע הרלוונטי
ביותר לקידום המיטבי של תחום עסקים למען הקהילה בכלל ושל השותפויות המלוות על ידו
בפרט .הצוות יקפיד על לווי שיטתי ויסודי ,המתבסס על מודל העבודה של תחום עסקים למען
הקהילה והמתעדכן על בסיס איסוף וניתוח נתונים שוטף.



שיתוף ושקיפות כתפיסת עולם
ערכים אלו הנם מרכזיים בתפיסת העולם של צוות על"ה בפרט ושל ציונות  2000בכלל ועומדים
בבסיסה של שותפות בין מגזרית ולפיכך אף בבסיס הנחייתה .ערכים אלו באים לידי ביטוי
בשיטת עבודתנו ובהתנהלותו של פורום עמיתי ציונות  ,2000השם לעצמו למטרה לפתח ידע
מקצועי בתחום האחריות החברתית והגיוון ,תוך שיח מתמיד עם ובין עמיתי הפורום.
לפיכך ,צוות על"ה מקפיד לשקף את זהות החברות העסקיות והשותפים הקהילתיים העמיתים
בפורום והמלווים על ידו .צוות על"ה מודע לכך ששאיפתו להרחיב את מספר הארגונים הפועלים
ברוח ציונות  2000ומקדמים שותפויות משמעותיות וארוכות טווח יוצרת מצבים של ריבוי
לקוחות ונועצים ועבודה מול בעלי עניין מגוונים ומחויב לקיים תיאום ציפיות דינאמי עם
הארגונים העמיתים ,לגופו של עניין ,בנוגע לגבולות השיתוף והשקיפות.

ציונות  2000ת.ד  3268בית יהושע  40591טל 09-8992550 :פקס 09-8992551 :

w w w . z i o n u t 2 0 0 0 . o r g . i l
אח -שב – ציונות ( 2000ע"ר)

