פירוט הניקוד של חברת כצט במדד 3102
המדד בוחן באיזו מידה ה חברות המדורגות בדירוג מעלה משתמשות בדיגיטל ובמדיה חברתית ,על -
מנת לשתף קהילות ומחזיקי ענין במידע אודות האחריות התאגידית שלהן ,ועל -מנת לקדם מטרות
חברתיות וסביבתיות.

מה מודד המדד?
מכיון שפעילות האחריות התאגידית בדיגיטל ובמדיה החברתית בישראל בוסרית למדי ,המדד בוחן הפעם
שלושה משתנים בסיסיים בלבד:
ראשון :קיומה של אפשרות לשתף את התכנים של אחריות תאגידית הנמצאים באתר החברה  -כולל דוח
אחריות תאגידית  -אל רשתות מדיה חברתית ("שרביליות" .)shareability
שני :קיומו של בלוג העוסק באחריות תאגידית.
שלישי :מידת תיקשור תכנים של אחריות תאגידית בדף הפייסבוק של החברה ,בערוץ הטוויטר ,ובערוץ
היוטיוב.

הערות על המשתנים הנמדדים
 התכנים נבחנו בתקופה שסביב פרסום דירוג מעלה ( ,)01.6.02בין  0ביוני  3102ועד  01ביולי .3102
בשונה מהמקובל באתר אינטרנט ובבלוג ,התכנים ברשתות חברתיות מתעדכנים בתדירות גבוהה (מדי
יום או מספר פעמים בשבוע) .לכן הציפייה היא כי במשך  6שבועות יעודכנו מספר תכנים בנושאי א"ת.
 המדד אינו בוחן את היקף התכנים (באתרים) ,נושאיהם ,איכותם ,עומקם או מהימנותם .במדד השקיפות
של חברת ביונדביזנס ניתן למצוא התייחסות לניתוח תוכן אחריות תאגידית באתרי אינטרנט של חברות.
 בשנה הבאה יתווספו משתנים חדשים ,כגון שימוש בפלטפורמות חברתיות נוספות ,וכן קידום מטרות
חברתיות וסביבתיות באמצעות אמצעי תקשורת דיגיטליים ומדיה חברתית.

מידע מפורט אודות המדד ואודות החברות המובילות ניתן
לקרוא בקישור זה ובקובץ הנלווה.
לקט דוגמאות מפעילות המדיה החברתית של החברות
הזוכות ניתן לראות בלוח בפינטרסט.
על אחריות תאגידית בדיגיטל ניתן לקרוא בקישור זה.
בקשות ,שאלות והצעות לפיתוח המדד והקריטריונים ניתן
לשלוח לשירלי קנטור – אחריות תאגידית
shirleykantor@gmail.com
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חברה
שטראוס גרופ
בנק לאומי
אינטל ישראל
אל על
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פירוט הניקוד של חברת כצט:
משתנה
המידע באתר החברה אודות הא"ת (ללא אבחנה בין תוכן מקיף על א"ת לבין מידע מצומצם על
קשרי קהילה) שרבילי (ניתן לשיתוף במדיה החברתית) ומתייחס לישראל
דוח א"ת באתר החברה או בפלטפורמה דיגיטלית אחרת הוא שרבילי
(לא כולל  PDFשאינו ניתן לשיתוף)
לחברה בלוג העוסק בא"ת או באחד מתחומיה ,כולל התייחסות לפעילות בישראל
לחברה ערוץ ייעודי לא"ת בפייסבוק ,הכולל התייחסות לפעילות בישראל
חלופה א'  -החברה מעלה לערוץ הפייסבוק שלה (הרגיל או הייעודי) עד  2תכנים בתקופה
הנבחנת ( )0.6.02-01.0.02המתייחסים לפעילות א"ת בישראל
חלופה ב'  -החברה מעלה לערוץ הפייסבוק שלה (הרגיל או הייעודי)  2תכנים ומעלה בתקופה
הנבחנת ( )0.6.02-01.0.02המתייחסים לפעילות א"ת בישראל
לחברה ערוץ ייעודי לא"ת בטוויטר ,הכולל התייחסות לפעילות בישראל
החברה צייצה לפחות תוכן אחד שקשור לא"ת בתקופה הנבחנת ( )0.6.02-01.0.02ומתייחס
לפעילות בישראל
לחברה ערוץ ייעודי או פליילסט יעודי לא"ת (או לאחד מתחומיה ,כגון מעורבות חברתית) ביוטיוב,
וכולל סרטון אודות הפעילות בישראל
בערוץ היוטיוב של החברה (הרגיל או הייעודי) יש לפחות וידאו אחד העוסק בתוכן הקשור לא"ת
תאגידית בישראל
סה"כ
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