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הוועדה לקשרי תעשייה-קהילה
בהתאחדות התעשיינים בישראל – מרחב צפון
מעניקה השנה ,זו השנה השישית ברציפות ,את

אות התעשייה על מובילות חברתית וסביבתית
למפעלי התעשייה בצפון לשנת 2015
האות יוענק במעמד אירוע ראש השנה תשע"ו 2015
של התאחדות התעשיינים בישראל – מרחב צפון

תעשיין/ית נכבד/ה,
אנו פונים אליך ומזמינים אותך להגיש את מועמדות חברתך/מפעלך או להמליץ על חברה/מפעל בצפון ,אשר ממוקם
מצפון לחדרה ובמעמד חבר בהתאחדות התעשיינים בישראל .המפעל/החברה המועמדים צריכים להיות ראויים לקבלת
”אות התעשייה על מובילות חברתית וסביבתית על תרומתו לקהילה ולסביבה“.
וועדת שיפוט המורכבת מתעשיינים מובילים הפעילים בוועדת קשרי תעשייה–קהילה בהתאחדות התעשיינים בישראל
– מרחב צפון ,תבחן ותבחר את המצטיינים בתרומתם לקהילה ולסביבה.
שני דגשים משמעותיים בתהליך הגשת המועמדות והבחירה:
 .1נחלק את המפעלים מגישי המועמדות ל– 3קבוצות ,בהתאם לגודלם :גדולים ,בינוניים וקטנים .השיפוט יתבצע לגבי
כל קבוצה בנפרד.
 .2אנו מזכירים כי איננו בוחנים את הארגון לפי תרומותיו הכספיות אלא רק לפי תרומות תשומת לב ניהולית ,תרומות זמן
ו/או כישורים של עובדיו בקהילה ובשימור וטיפוח הסביבה ומחשבה ודאגה של הארגון לקהילה בה הוא פועל ולסביבה
בה הוא קיים.
רק כדי לתת רשימת תיוג שתעזור לעשות סדר בחשיבה ובכתיבת מסמך הגשת המועמדות ,להלן הקריטריונים
שלאורם נשקלה פעילות המפעל ,כאשר  5הראשונים הינם המרכזיים ביותר מבחינתה של וועדת השיפוט:
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מעורבות ותרומה לקהילה בצפון
קידום חינוך טכנולוגי
פעילות למען איכות הסביבה והטבע
פעילות לפיתוח סביבתי באזור
העסקת עובדים מאוכלוסיות מגוונות
ושוויון הזדמנויות בתעסוקה

סביבה ותנאי עבודה הולמים
פיתוח עובדים
הטמעת אחריות חברתית בארגון
קוד אתי בעסקים
רכש כחול–לבן

* אין צורך במילוי כל הקריטריונים כדי להיות מועמדים ראויים לקבלת האות .האות יכול להיות שילוב ייחודי גם של
מספר קריטריונים בודדים.
עבור כל אחד מבין המפעלים הזוכים באות ,יופק סרט מיוחד שיוקרן באירוע ראש השנה תשע“ה ויימסר להנהלת
המפעל/החברה כאות הוקרה על פעילותו/ה למען הקהילה.
את המועמדות יש להגיש עד ליום  15.5.15לכל המאוחר במייל הכולל תאור של המיזמים ,האירועים והפעילויות
הרלבנטיות והפרטים הבאים אודות המפעל/החברה :שם המפעל/חברה ,שם המנכ“ל ,כתובת המפעל ,שם מגיש
המועמדות/ממליץ ,תפקידו ושם ארגונו ,דוא“ל ,טלפון ,טל‘ נייד.

בברכה,
ליאור אפלבאום ,מנהל
התאחדות התעשיינים בישראל  -מרחב צפון

אורלי זאבי ,יו“ר
ועדת קשרי תעשייה קהילה  -מרחב צפון

להגשת המועמדות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לעמי שלח ,רפרנט התאחדות התעשיינים בישראל – מרחב צפון
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