
 ניהול האחריות התאגידית בקבוצת אלון

 מבנה ותהליך

 רן-לב –יעל לבנטל 

 מנהלת אחריות תאגידית קבוצת אלון  



 המטרה

, הקבוצה באופן אסטרטגי ומקצועי-לנהל את האחריות התאגידית בחברות

, ופיתוח מקיים של הקבוצה, זיהוי הזדמנויות, המאפשר ניהול סיכונים

 של החברה הישראלית ושל הסביבה



 מבנה ניהול

 ועדת אחריות תאגידית בדירקטוריון הקבוצה

 מנהלת אחריות תאגידית קבוצתית

 פורום היגוי אסטרטגי קבוצתי

צוות  
שרשרת  
 אספקה

צוות  
מעורבות  
 חברתית

 צוות שיווק
צוות איכות  

סביבה 
 וקיימות

 צוות עובדים
צוות ממשל 

 תאגידי



 מטרות צוותי העבודה

הרלוונטיים לתחום בו עוסק , בהיבטים של אחריות תאגידית התמחות1.

 הצוות

 עמםערוצי דיאלוג ויצירת , היכרות עם מחזיקי עניין רלוונטיים2.

 עבור הקבוצה, בתחום בו עוסק הצוות מדיניות-טיוטתכתיבת 3.



 2012/3תהליך העבודה 

למידת התחום  
 –ממומחים 

חלקם ארגונים  

 חברתיים

גיבוש טיוטת  

,  מדיניות

וקבלת משוב 

 עניין-ממחזיקי

הצגת הטיוטא  

לפורום  

 האסטרטגי  

 (ר"י היו"ע)

הצגת 

המדיניות  

  ת"אלועדת 

בדירקטוריון 

 (י הפורום"ע)

הצגת 

המדיניות  

להנהלות 

החברות  

 בקבוצה

 אוקטובר אוגוסט יולי יוני מאי-ינואר



 

 ל עסקים ראשי"מנכ –דודי ויסמן •

 ר הוועדה"דירקטור חיצוני ויו –אברהם מירון •

 דירקטור חיצוני –עוזי ברעם •

 

 

 

 

 אלון רבוע כחול –רן -יעל לבנטל לב•

 

 ועדת אחריות תאגידית בדירקטוריון הקבוצה

 מנהלת אחריות תאגידית קבוצתית



 ן"רבוע נדל -אבנר יעל •

 דור אלון -אורית  ארליכמן•

 דור אלון -אורן שחר •

 מגה קמעונאות -בוכריס אילן •

 קבוצת אלון   –טימור מולי •

 דרך ארץ -ירוחם חני •

 אלון החזקות -רן יעל -לבנטל לב•

 עדן טבע מרקט -גיא  פרוביזור•

 קבוצת  אלון   –קליין אורטל •

 Beeקבוצת  -ליאת  קריקוב•

 ECO 99רדיו  –קרמרמן מישל •

 פורום היגוי אסטרטגי קבוצתי



 קבוצת אלון   –אורטל קליין : ר"יו•
 

 ן"רבוע כחול נדל –יעל אבנר •

 קבוצת אלון   –מולי טימור •

 מגה קמעונאות –גרשון לוינסקי •

 דור אלון –גלי סוקל      •

 מגה קמעונאות –עירית פיליפ •

 אלון רבוע כחול –רן -יעל לבנטל לב•

 

 צוות ממשל תאגידי



 דרך ארץ –ירוחם חני : ר"יו•
 

 דור אלון –הורוביץ איילת •

 דרך ארץ   -הלפרין יעל     •

 מגה קמעונאות – ליאחוביץאליזבט •

 מגה קמעונאות  -גיל מסיקה •

 מגה קמעונאות –יוליה סרוסי •

 דור אלון –פלד רותי •

 עדן טבע מרקט –קליין שוקי •

 Beeקבוצת  -ליאת  קריקוב•

 AM:PM –שלו דנה •

 אלון רבוע כחול –רן -יעל לבנטל לב•

 

 צוות עובדים וסביבת עבודה



 דור אלון –אורית  ארליכמן:  ר"יו•
 

 דרך ארץ –זיו  ארושס•

 מגה קמעונאות –בוכריס אילן •

 מגה קמעונאות –בוקסנבאום גדי •

 מגה קמעונאות –דויטש צביקה •

 דור אלון –ניסים שביט •

 ן"רבוע כחול נדל –יולנדה קומיסיונר •

 דור גז –ניר מימון •

 דור אלון מתחמים דרום תפעול – קרקועדי •

 דור אלון מתחמים צפון תפעול   –דוד אליהו •

 אלון רבוע כחול –רן יעל -לבנטל לב•

 

 צוות איכות הסביבה וקיימּות



 דור אלון –שחר אורן :  ר"יו•

 רדיו ללא הפסקה –גפני סיגל •

 You Phone_ יוסי שני  •

 מגה קמעונאות –חגית  טיגפלד•

 קמענואותמגה   -גיא אבן  •

 AM:PM –יפעת  סטאל•

 דור גז –עזרא שי •

 עדן טבע מרקט –דני בצלאל  •

 Youמועדון לקוחות   –מיכל  קוריאט•

 קפה SIרשת   -רגב אפרת  •

 Beeקבוצת  –רוזנברג אסנת •

 ישראל פוסט -צחי   שוואקה•

 אלון רבוע כחול –רן יעל -לבנטל לב•

 

 צוות שיווק



 אלון החזקות -רן יעל -לבנטל לב:  ר"יו•

 ן"רבוע כחול נדל -אבנר יעל •

 דור אלון -אורית  ארליכמן•

 דור אלון -אורן שחר •

 מגה קמעונאות -בוכריס אילן •

 מגה קמעונאות –גופרי דורית •

 דרך ארץ –דרור זהר •

 נופש ישיר -וייס יואב •

 קבוצת אלון   –טימור מולי •

 דרך ארץ -ירוחם חני •

 עדן טבע מרקט -גיא  פרוביזור•

 קבוצת אלון   –קליין אורטל •

 Beeקבוצת  -ליאת  קריקוב•

 

 צוות מעורבות חברתית



 מגה קמעונאות -סנדלר רוחמה  :  ר"יו•
 

  

 דור אלון  -אורן שחר•

 מגה קמעונאות -גופרי דורית  •

 מותג פרטי מגה –רונית דוידוביץ •

 מותג פרטי מגה –שאודר נועם •

 קבוצת נעמן ורדינון   –נציג •

 אלון רבוע כחול –רן יעל -לבלבנטל •

 

 צוות שרשרת הספקה


