
1

    

דירוגי קיימות עסקית
TfSמטעם יוזמת 

Together for Sustainability
)

28/12/2022



2
Document Classification: EcoVadis Public

22

EcoVadis :רשת דירוגי הקיימות הגלובלית

חברות מדורגות100,000-יותר מחברות מבקשות750-יותר מ

$טריליון 2.5~הוצאה של ●    קונים    23,000
ענפים     200-יותר מ●     עסקים קטנים ובינוניים     70%

מדינות160-יותר מ●     
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?מה יוצא לי מזה–EcoVadisהתועלות של 

, התאמה אישית לענף•
לגודל ולמיקום שלכם

אחסון מסמכים  •
מאובטח וחסוי

זמין במספר שפות•

CSRשאלון 
חסוי ורלוונטי

כרטיס ניקוד קל להבנה•
4-ב( 1-100)דירוגים •

נושאים
חוזקות ותחומים לשיפור•
השוואות לשוק•
כלים לשיתוף פעולה•

הבנה ושיפור של ביצועי  
(CSR)שירות הלקוחות 

שיתוף עם לקוחות מרובים  •
באמצעות מספר לחיצות

משתמשים ללא הגבלה  •
אתם בוחרים עם מי ומה •

לשתף

אמינות של מתודולוגיה  •
עוצמתית שזוכה להכרה  

גלובלית
/  כסף/זהב/תגי פלטינה•

מספקים את ההכרה  
המגיעה לכם בגין ביצועי  

קיימות טובים

שיתוף קל ופשוט חוסך 
זמן ומאמץ

הבחנה
והכרה

CSR -אחריות תאגידית
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שהופך פשוט יותראתגר מורכב                               

Co2טביעות רגל 
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Ecovadisסקירה כללית של תהליך ההערכה של 

ניתוח מומחים

EcoVadis  מזקקת את התשובות והופכת
אותן לכרטיס ניקוד קל לקריאה

ביקורת וניתוח מסמכים בלתי תלויים של  
מומחי קיימות 

תוצאות

גישה מקוונת לתוצאות כרטיסי 
הניקוד ולתוכנית הפעולות המתקנות

שתפו את התוצאות והתחילו לשפר  
ביצועים

הרשמה מקוונת

צרו פרופיל חברה

פרופיל שמשמש להתאמה אישית של  
לגודל ולמיקום שלכם, השאלון לענף

שאלון  

ההערכה והעלו  שאלון השיבו על 
מסמכים

עם צוות , שאלון מאובטח ורב לשוני
תמיכה שמוכן לסייע

שלוש שניםתקף למשך שבועות6-8שבועות6ימים5-10

https://support.ecovadis.com/hc/en-us
https://support.ecovadis.com/hc/fr
https://support.ecovadis.com/hc/de
https://support.ecovadis.com/hc/zh-cn
https://support.ecovadis.com/hc/it
https://support.ecovadis.com/hc/es-es
https://support.ecovadis.com/hc/pt-br
https://support.ecovadis.com/hc/nl
https://support.ecovadis.com/hc/ja
https://support.ecovadis.com/hc/ru
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קיימותם שלקריטריוני 21שאלון שסוקר

רכש בר קיימא
(2-רמה)

זכויות עובדים וזכויות  סביבה
אדם

רכש בר קיימאאתיקה

צריכת אנרגיה וגזי חממה•
מים  •
מגוון ביולוגי  •
זיהום אוויר  •
כימיקלים ופסולת  , חומרים•
שימוש במוצר •
סוף חיי המוצר•
גהות ובטיחות לקוחות•
שירותים ופעילות קידום למען •

הסביבה

גהות ובטיחות עובדים•
תנאי עבודה  •
דו שיח חברתי •
ניהול קריירה  •

והדרכה
עבודה בכפייה , העסקת ילדים•

וסחר בבני אדם
שוויון והכללה, מגוון•
זכויות אנוש של בעלי עניין •

חיצוניים

שחיתות•
התנהלות של אי תחרות•
ניהול מידע אחראי•

שיטות עבודה סביבתיות של  •
ספקים

שיטות עבודה חברתיות של  •
ספקים

תוצאות-פעולות -מדיניות 
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י מומחים"עניתוח השאלון

אנשי מקצוע מצד שלישי
,ביקורות באתר

מסדי , קולם של העובדים
נתונים קניינים

ניהולמערכת
החברה

,  פעולות, מדיניות
תוצאות

בעלי עניין
בדים ואיגודי ע, ארגונים לא ממשלתיים

רשימות שחורות  , סמכויות שיפוט
, ארגונים בינלאומיים, של ממשלות

רשתות חברתיות

ולידציה

מומחי הקיימות מעורבים לאורך  
על מנת , תהליך ההערכה

להבטיח כי התוצאות יהיו 
רלוונטיות ומדויקות

כרטיס ניקוד

חוזקות  , השוואות, דירוגים
ותחומים לשיפור  

שבועות6-8
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EcoVadisכרטיס הניקוד של -תוצאות 

שלכם וקישור פרטי החברה 
של ענפכםפרופיל הסיכונים ל קבלו את כל המידע אודות הביצועים 

, כרטיס ניקוד:לשוניות ייעודיותב
,  תוכנית פעולה מתקנת, ביקורות
KPIs ,חדשות בלייב ומסמכים

ציון ממוצע  ■
הביצועים שלכם בהשוואה  )חץ מגמה ■

(לממוצע בענף
כוללודירוג דירוג לפי נ ושאים ■

ביצועים השוואתיים 
ביחס לחברות המשתייכות לאותו ענף 

מתאריך הפרסוםשנים 3תקף למשך 
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אנשי הקשר שלכם ברכש ישראל

–לצפייה בסרטון הדרכה לשאלון 
לחצו כאן

ICL  שמה דגש רב על הסמכת הספקים שלה לתקן הקיימות ולטובת התהליך מינתה נציגים
-שיסייעו לכם בתהליך הרישום 

gil.eichholz@icl-group.comתחום עבודות קבלניות–אייכהולץגיל •

shimrit.masuri@icl-group.comתחום חומרי גלם ורכש חלפים–שמרית מסורי •

yael.shalev@icl-group.comתחום מנהל–יעל שליו •

לחצו כאן–לכניסה לשאלון 

https://resources.ecovadis.com/ecovadis-solution-materials/ecovadis-questionnaire-subs
mailto:gil.eichholz@icl-group.com
mailto:חלפיםshimrit.masuri@icl-group.com
mailto:yael.shalev@icl-group.com
https://www.ecovadis-surveys.com/register/account-details?utm_medium=website&utm_source=helpcenter&utm_campaign=direct_registration

