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עם מעט מאוד השפעה על , אנחנו חברת יעוץ קטנה
 ?אז למה אנו מדווחים. הסביבה והחברה

 
כדי להראות שאנו יכולים! 
  כדי להראות ללקוחותינו שאנו עושים בעצמנו את מה

 .שאנו ממליצים להם לעשות
  כדי לבדוק את עצמנו ולזהות היכן אנו צריכים

 .להשתפר
 כדי לבדל את עצמנו מהמתחרים שלנו 
 כדי להפגין את תמיכתנו במסגרת הדיווחG4. 
בינוניים איך כל עסק קטן  -כדי להדגים לעסקים קטנים

 .יכול לדווח

 כדי להראות לכולם שדיווח זהcool! 

לא הצלחנו לפנות זמן  . מתנצליםאנו  - באיחור של שנתייםמגיע  2014דוח 
  -מאז פרסום הדוח הראשון שלנו ב. בשנתיים האחרונות והמאוד עמוסות

  2013-2014. כמה הצלחותרשמנו התמודדנו עם אתגרים רבים וגם  2011
,  דוחות 20בה סייענו להוציא לאור , במיוחדאינטנסיבית תקופה הייתה 
ביונד ביזנס היא   2015בינואר  .בין הראשונים בעולם G4דוחות  10מתוכם 

ותשוקה לקידום התחום המקצועי   23אנשים עם הספק של  3צוות של 
אנו ממשיכים לקחת חלק פעיל בשיח על קידום  . ולסיוע ללקוחותינו

ולמחזיקי  ומודים ללקוחותינו , האחריות התאגידית ושקיפות עסקית בעולם
 .העניין האחרים

 אודות דוח זה
  המלא הדוח של העברית בשפה תקציר הוא זה דוח

 דוח .)המלא לדוח קישור( האנגלית בשפה שפורסם
  בין פעילותנו את מסכם שלנו השני התאגידית האחריות

 עם שלנו הפעילות כל את כולל הדוח .2014-ל 2011
  נמשיך .בעולם אחרות רבות ובמדינות בישראל לקוחות
  תוכן .שלוש או שנתיים בכל תאגידית אחריות דוח לפרסם

  .ביזנס ביונד צוות עם פנימי שיח במסגרת הוגדר הדוח
 CORE בגרסת GRI – G4-ה הנחיות פי על נכתב הדוח
  אישור .המפורטות בדרישות כעומד GRI-ה ידי על ונבדק

  .המלא בדוח נמצא GRI-ה בדיקת

 ?למה אנו מדווחים
 אודות ביונד ביזנס

הפועלת חברת ביונד ביזנס היא חברת ייעוץ לאחריות תאגידית וקיימות 
אסטרטגיה ודיווחי קיימות לארגונים  אנו מתמחים בפיתוח . 2005משנת 

.  לית"איליין כהן היא בעלת החברה והמנכ .ובעולםעסקיים בישראל 
 .עובדים 3כ "החברה מונה כיום סה

 תאגידיתמתמחים בליווי חברות בפיתוח גישה אסטרטגית לאחריות אנו 
אנו . סביבההובהצלחה עסקית תוך השפעה חיובית על החברה התומכת 

,  שיח עם מחזיקי עניין: מלווים את לקוחותינו בארבעה תחומים עיקריים
 .באתר שלנולמידע נוסף אנא בקרו . אסטרטגיה ודיווח, מהותיות

השנים האחרונות   8 -וב, דיווחי אחריות תאגידית הם המומחיות שלנו
  10מתוכם , דוחות אחריות תאגידית 53סייענו ללקוחות בפרסומם של 

 .בשנתיים האחרונותG4דוחות 

אנו , בנוסף. מחזיקי העניין הישירים שלנו הם העובדים והלקוחות
מתייחסים למחזיקי עניין נוספים שכוללים את הקהילה המקצועית בתחום 

וכן את כל מי שמושפע מעסקים  , האחריות התאגידית בישראל ובעולם
 .   קיימא-ברי
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 אמון  
 מקצועי

 )נושאים מהותיים(החשובים ביותר עבורנו ועבור מחזיקי העניין שלנו הנושאים 

 התמחות
 בדיווח
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 נושא מהותי

 ?למה זה מהותי

 ?איך זה מנוהל

 ?איך נמדד

 דוגמאות

 G4מדד 

ההתמחות שלנו בתחום הדיווח מסייעת ללקוחות  
להפגין שקיפות באמצעות דוחות אחריות תאגידית  

בכך אנו  . מובילים ואיכותיים ברמה העולמית
 .אחראים ושקופיםתורמים לקידום עסקים 

ולפתח את הידע שלנו בדיווח  להעשיר אנו דואגים 
,  השתתפות בכנסים, ותהליכי עבודה על ידי קריאה

וכמובן על ידי עשייה ללא ... ופרסום מחקרים 
 .  הפסק

.  אנו מודדים כמה דוחות סייענו ללקוחותינו לפרסם
נתחיל לעקוב אחר כמות הדוחות   2015 -החל מ

 .  שאנו סוקרים ומנתחים כחלק מפעילותנו

  :התפרסם ספרה של איליין 2013 -ב•
Understanding G4 

  10סייענו ללקוחות לפרסם  2013-2014 -ב•
 G4. דוחות 

:G4-EC8 השפעות כלכליות עקיפות  . 

יכולת ההשפעה שלנו תלויה ברמת האמון שלקוחותינו  
הקהילה  , כמו כן. נותנים ביעוץ ובהכוונה שלנו

המקצועית בתחום האחריות התאגידית בעולם מקדמת  
 .  את רמת ההשפעה שלנו על ידי התמיכה בנו והפרגון

אנו  . אנו מתנהלים על פי הקוד האתי שלנו בכל עת
ובהגינות בכל  , ביושרה, בכבודלהתנהל עושים מאמצים 

 .  דבר שאנו עושים
 .אנו פתוחים למשוב

אנו מודדים את ההשפעה שלנו דרך מספר  , בין היתר
 .ובבלוגים בטוויטר: העוקבים שלנו במדיה החברתית

מובילי   100 -כאחת מ 2014 -איליין כהן נבחרה ב•
   Trust Across Americaי הארגון "בעסקים ע דיעה

ואירועים  כנסים , בפאנליםומשתתפת קבועה מנחה •
 .תאגידיתבנושאי אחריות 

G4-EC8 :  כלכליות עקיפותהשפעות  . 
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 נושא מהותי

 ?למה זה מהותי

 ?איך זה מנוהל

 ?איך נמדד

 דוגמאות

 G4מדד 
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 השירות 
 הטוב ביותר

לתת את השירות הטוב ביותר משמעותו להקשיב  
לתת להם השראה וידע  , אותםלהבין , ללקוחות

 .ולסייע להם להשיג את התוצאות הטובות ביותר

בסוף כל פרויקט אנו מבצעים הערכה עצמית  
ומבקשים משוב מהלקוח על מנת ללמוד היכן נוכל 

 . להשתפר

. עזיבת לקוחות: הואהמדד שאנו משתמשים בו 
אף  לקוח לא הביע חוסר שביעות  , האחרונותבשנים 

אכזבה מהשירות  או עזב את שירותנו עקב , רצון
 .  שלנו

השירות שלנו באופן שוטף  על אנו מקבלים משוב 
שלנו  באתרקראו . דרך העבודה הצמודה עם לקוחות

 .מה לקוחות  מספרים עלינו

G4-PR5:  סקרי שביעות רצון לקוחותתוצאות. 

 עובדים חכם

ולכן אנו יציב ויעיל , חשוב לנו לשמור על עסק חזק
בצורה חכמה שמנצלת את הזמן והמשאבים  עובדים 

 .שלנו בצורה הטובה ביותר

אנו מנהלים את הזמן שלנו בצורה אופטימלית כולל  
לנו לחסוך זמן בנסיעות  שעוזרת וירטואלית עבודה 

לניהול זמן  אנו משתמשים בתוכנות . והמתנה לפגישות
 .ופרויקטים

היחס בין שעות  אנו מודדים את היעילות שלנו דרך 
כן אנו  כמו . עבודה בתשלום לבין שעות ללא תשלום
להשפעה שלנו  מתייחסים לפליטות הפחמן שלנו כמדד 

 .על שינוי האקלים

הפחתנו בצריכת   2010מאז : שימוש חכם במשאבים
החממה  גזי מאזנים את פליטות אנו  .החשמל והדלק

אנו חברה מאוזנת  . 'יוזמת האנרגיה הטובה'דרך שלנו 
 .  2009פחמן מאז שנת 

:G4-EN15   גזי חממה  פליטותScope 1 
:G4-EN16  פליטות גזי חממה Scope 2  
:G4-EN17   3פליטות גזי חממה Scope   

http://www.b-yond.biz/#!clients-hebrew/ch2w
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אנו מוודאים שמועמדים מבינים את אופי העבודה ואת  
הגיוס כולל ראיונות ובירור  תהליך . התחום בו אנו עובדים

למידה  , מציעים תנאי עבודה נוחיםאנו . מול ממליצים
 .ותגמול הוגן בהשוואה לתנאי השוק המקומי, רבה

דרך הערכת ביצועים  אנו מודדים את עצמנו בתחום זה 
 .מדד תחלופת עובדיםודרך  עובדשנתית לכל 

אנו מקיימים אחת לתקופה ימי צוות הכוללים התנדבות  
כך אנו מחזקים את עבודת הצוות שלנו תוך  . עובדים

 .תרומה משמעותית לקהילה

 הישרדות
 עסקית  

כעסק קטן עלינו להתנהל באחריות כלכלית על מנת לוודא  
משאבים  כדי לעמוד בכל  שיהיה לנו מספיק 

הוצאות  , התחייבויותינו כגון תשלום משכורות בזמן
הוצאות נסיעה והשתתפות בתכניות למידה  , משרד
 .וכנסים

לא יעברו את רמת ההכנסות  אנו דואגים שההוצאות שלנו 
דואגים שתמיד תהיה  אנו . ומבצעים התאמות היכן שצריך

.  הוצאות ככל שניתןחודשי  4 -לנו בבנק יתרה השווה ל
 . הלוואות ולא נכנסים לחובותלא לוקחים אנו 

חודשי   4המדד שלנו בנושא זה הוא לשמור על יתרה של 
 .  הוצאות בבנק

אנו משתדלים לנהל את ההוצאות שלנו בצורה אחראית  
  2014במהלך . גם כשמדובר בהוצאות גדולות, ומושכלת

פלטפורמת  שידרגנו את האתר שלנו לאתר המבוסס על 
Wix תוך חיסכון העלויות על ידי עבודה עצמית. 

G4-EC4 :סיוע כלכלי מממשלות. 

כעסק קטן אנו מסתמכים על צוות מצומצם עם רמה  
האחריות התאגידית  תחום . גבוהה של מומחיות בתחום

הניסיון  עם עובדים וקשה למצוא בישראל אינו מפותח 
בהכשרת  רבות משקיעים אנו . המתאימיםוהכישורים 

 .הצוות
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 נושא מהותי

 ?למה זה מהותי

 ?איך זה מנוהל

 ?איך נמדד

 דוגמאות

 G4מדד 
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G4-LA1, G4-LA2, G4-LA4, G4-LA11, G4-LA12: 
 .  עבודהמדדים הקשורים לניהול משאבי אנוש ותהליכי 
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 דוחות אחריות תאגידית

G4  
שסייענו ללקוחותינו לפרסם  

2013-2014 -ב  

2009ביונד ביזנס מאוזנת פחמן מאז   

 תורמים ומתנדבים למען תושבי הדרום
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!נשמח לפידבק שלכם  

  שלנו הדוח תקציר את שקראתם שמחים אנו
  לדוח .שלנו מהפעילות טעימה שקיבלתם ומקווים
  אנא GRI -ה ואינדקס נוספים נתונים ,המלא
 .באנגלית המלא הדוח את קראו

 על ושאלות הארות ,הערות מכם לקבל נשמח
   .הדוח

  הפייסבוק בעמוד ,באימייל אותנו להשיג אפשר
 03-560-7030 :בטלפון או ,שלנו

www.b-yond.biz  
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האתר החדש והסרטון החדש  
 של ביונד ביזנס
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