
חברות ציבוריות לפי סדר א״ב

שם החברה
לפי סדר א”ב

סקטור

איכות הסביבהמעורבת בקהילהסביבת עבודהאתיקה
ממשל 
תאגידי

ניהול 
ודיווח הטמעתקוד אתי

סה"כאתיקה
בריאות, 
בטיחות 

ואיזון

שרשרת 
אספקה

גיוון
בתעסוקה

פיתוח 
תרומה סה"כהון אנושי

ניהולסה"כהתנדבותלקהילה
ואסטרטגיה

שינויי 
אקלים

פסולת 
סה"כמיםומיחזור

א"ב
ה - לפי 

טינ
פל

1010101099687989989999אלקטרוניקהאורמת

איתוראן
שירותים 

עסקיים
1078810310797998868

אלביט מערכות
מערכות 

ביטחוניות
101010101061099687991081010

אלון החזקות 
בריבוע הכחול

1089101074887898810976קמעונאות

99910971099486101010873מזון ומשקאותאסם

66871010*8*10101010103995ניהול נדל"ן  אספן גרופ

1010*1010101098109797599107תקשורתבזק

1010101010910108471057810ביטוחביטוח ישיר

101010101071098577109910בנקאותבנק דיסקונט

10101010108109999910101010בנקאותבנק הפועלים

1010101088109988101010810בנקאותבנק לאומי

86988910*10101010107996ניהול נדל"ן  גזית גלוב

הראל השקעות 
ביטוח ופיננסים

1091088777746109996ביטוח

חברת מבני 
IBC תעשייה

10101010886810109999710ניהול נדל"ן  

9101071051089799108101067פרמצבטיקהטבע

101010810999635910910985כימיהטמבור

8977108810*79*1099985108כימיהמכתשים אגן

1010109106109610795794תוכנהנייס מערכות

סקיילקס 
קורפוריישן

95*10910101076810910891099תקשורת

פרטנר 
תקשורת

1010101010810968757886910תקשורת

101010101055788891010810ניהול ויעוץקבוצת ברן

109108108109108971071081010מזון ומשקאותשטראוס גרופ

א"ב
הב - לפי 

ז

103681043688810246692אלקטרוניקהאודיוקודס

אי.בי.אי בית 
השקעות

106891054797891584בתי השקעות

989685107545109438105תחבורהאל על

106858255514947101ניהול נדל"ן  אלוני חץ

 אלקטרה 
מוצרי צריכה

1010108871084237332592מוצרי צריכה

1078387107614751106104נדל"ןאלרוב

83588610848557683בתי השקעותאקסלנס

10101010101069424512103בנקאותבנק אגוד

106881044626410878978טקסטילדלתא

 המשביר 
החדש לצרכן

1058888988785415469קמעונאות

 י.ח. דמרי 
בניה ופיתוח

נדל"ן )יזום 
ובניה(

1091091696614998109*74

10791099999586332593מלונאותישרוטל

כלכלית 
ירושלים

1089109108951472485ניהול נדל"ן  

כלל אחזקות 
עסקי ביטוח

101010101098963547684ביטוח

10688879833310107101052חקלאותמהדרין

1089887672128543691חומרהמלאנוקס

10910108910947569467710תקשורתסלקום

1079710310716391571תוכנהסרגון

81099103463239886883מוצרי עץ וניירעל בד

66513910910984*9996105אנרגיהפז חברת הנפט 

88810851083749586884פלסטיקפלסאון

109108107478576733671קמעונאותשופרסל

10899108109433745105כוח אדםתיגבור

 Given
Imaging92*10101010104108374968108ביו-טק

 Ten 
חברה לדלק

1091010109794139834754דלק

א"ב
ף - לפי 

ס
כ

735216441116532543דלקדור אלון

65*108910157612194136דלקדלק

10688861085346211381תקשורתהוט

85691106723235481ביטוחהפניקס

רבוע כחול 
נדל”ן

9788136511149774ניהול נדל"ן  

מקרא:

  חברה חדשה בדירוג

  עליית קטגוריה

  עלייה של מעל 10% בציון

  ניקוד מוגבר לפרק איכות סביבה

  ניקוד מופחת לפרק איכות סביבה

   חברה ממשלתית ללא תרומה

  פלטינה פלוס

*   ציון מתוקן

כלי לניהול תשתית האחריות התאגידית בחברות

מפתח הדירוג:
פלטינה 

 עשירונים עשירי ותשיעי 
)ביחס לציון המכסימלי(

 פלטינה פלוס
ציון אבסולוטי 90 ומעלה

זהב 
עשירונים שמיני ושביעי

כסף
 עשירונים שישי, 

חמישי ורביעי

מפתח ציוני הפרקים:

 ציון 
בטבלה

 אחוז הביצוע 
בתת פרק/פרק

10100%-95%

995%-85%

885%-75%

775%-65%

665%-55%

555%-45%

445%-35%

335%-25%

225%-15%

115%-0%

כיצד נקבע הדירוג?

ציוני החברה בתחומי אתיקה, 

סביבת עבודה, מעורבות בקהילה, 

איכות סביבה, ממשל תאגידי 

ודיווח משוקללים במודל חישובי. 

החברות מדורגות בפלטינה, 

זהב וכסף על־פי הניקוד הכללי 

שלהן. טבלת הדירוג מציגה ציונים 

מקודדים לכל פרק ותתי־פרקים.

תנאי סף:

חברות ציבוריות ופרטיות שמחזור 

ההכנסות שלהן הוא מעל 320 

מיליון ש"ח אשר נכללות בשנתוני 

B&D ו/או BDI ו/או נכללות במאגר 

המניות למדדי בורסה.

הערות:

החברות בכל קטגוריה מופיעות 

לפי סדר הא"ב, פרק ממשל 

תאגידי הינו רשות לחברות 

 פרטיות, ממשלתיות 

ונסחרות בחו”ל.

שותפים לדירוג:

S&P מעלות

תמיכה בהליך הדירוג

Greeneye
אנליזה סביבתית

הבורסה לניירות ערך

חישוב מדד ת"א - מעלה

מקינזי

המודל החישובי

ארנסט אנד יאנג

בקרה על הליך הדירוג



חברות פרטיות, ממשלתיות, נסחרות בחו"ל לפי סדר א"ב

שם החברה
לפי סדר א”ב

סקטור

איכות הסביבהמעורבת בקהילהסביבת עבודהאתיקה בעסקים
ממשל 
תאגידי

ניהול 
ודיווח הטמעתקוד אתי

סה”כאתיקה
בריאות, 
בטיחות 

ואיזון

שרשרת 
אספקה

גיוון
בתעסוקה

פיתוח 
תרומה סה”כהון אנושי

לקהילה
התנדבות 

ניהולסה”כעובדים
ואסטרטגיה

שינויי 
אקלים

פסולת 
סה”כמיםומיחזור

א"ב
ה - לפי 

טינ
פל

אי סי איי טלקום
מערכות 
תקשורת

101010101076859610999910

101010101021078881010991010סמיקונדוקטוראינטל ישראל

אפלייד 
מטיריאלס

מערכות 
אלקטרוניקה

10101010941088688887810

בנק ערבי 
ישראלי

10891088109948687910בנקאות

1010101010101010485109101096תשתיותדרך ארץ

היולט פקרד 
ישראל

מחשבים 
ומ.אלקטרוניקה

101010101079961071010*10*10109

101010101091010105651099868אנרגיהחברת החשמל 

1010101010910107361010910108מזון ומשקאותיוניליוור ישראל

1010101010101010756810101096פרמצבטיקהכצט

1010103881071079101010710בנקאותלאומי קארד

מיקרון 
סמיקונדוקטור 

ישראל

סמיקונדוקטור 
ושבבים

1010101010710996899101094

מיקרוסופט 
ישראל

10101010961081091087810תוכנה

10991086881067109101010109תשתיותמקורות

101010109667797109107910מערכות השקייהנטפים

1091081081098478910995פרמצבטיקהניאופארם

1010101010510899991099תוכנהסאנדיסק ישראל 

101010101071097571010108בתי השקעותפסגות

פרוקטר אנד 
גמבל ישראל

89571010*10*10101010101010108מוצרי צריכה

109101086108109109645710פרמצבטיקהרוש 

רפאל
מערכות 
בטחוניות

1010101010910101010101010108101010

101010597107596810910כוח אדםG4S ישראל

101010910710967610101010תוכנהSAP ישראל

א"ב
הב - לפי 

ז

אלתא
מערכות 
בטחוניות

99910101971329547783

1057810487444764863כימיהגדות

 החברה 
המרכזית ליצור 
משקאות קלים

7668851076568777874מזון ומשקאות

חישולי כרמל
חומרים 

מתקדמים
106898497152910101091

מיטב בית 
השקעות

777897889483851בתי השקעות

1010103109983436349כוח אדםמנפאואר ישראל

107910109991088664864תשתיותנמל אשדוד

101010210610733397810תוכנהנס טכנולוגיות

1010109104108464542444תשתיותסימנס ישראל

101010986108465957875פרמצבטיקהפריגו ישראל

רשת מלונות 
פתאל

915898109999711246מלונאות

 BMC
Software108971051086866249תוכנה

10897951073439991תוכנהMarvell ישראל

101010881058232853863מוצרי צריכה3M ישראל

א"ב
ף לפי 

ס
כ

725986361218546610תחבורהאגד

1078888784234523462קמעונאותהום סנטר

76761174222411334תקשורת012 סמייל 

מפתח הדירוג:
פלטינה 

 עשירונים עשירי ותשיעי 
)ביחס לציון המכסימלי(

 פלטינה פלוס
ציון אבסולוטי 90 ומעלה

זהב 
עשירונים שמיני ושביעי

כסף
 עשירונים שישי, 

חמישי ורביעי

מפתח ציוני הפרקים:

 ציון 
בטבלה

 אחוז הביצוע 
בתת פרק/פרק

10100%-95%

995%-85%

885%-75%

775%-65%

665%-55%

555%-45%

445%-35%

335%-25%

225%-15%

115%-0%

כיצד נקבע הדירוג?

ציוני החברה בתחומי אתיקה, 

סביבת עבודה, מעורבות בקהילה, 

איכות סביבה, ממשל תאגידי 

ודיווח משוקללים במודל חישובי. 

החברות מדורגות בפלטינה, 

זהב וכסף על־פי הניקוד הכללי 

שלהן. טבלת הדירוג מציגה ציונים 

מקודדים לכל פרק ותתי־פרקים.

תנאי סף:

חברות ציבוריות ופרטיות שמחזור 

ההכנסות שלהן הוא מעל 320 

מיליון ש"ח אשר נכללות בשנתוני 

B&D ו/או BDI ו/או נכללות במאגר 

המניות למדדי בורסה.

הערות:

החברות בכל קטגוריה מופיעות 

לפי סדר הא"ב, פרק ממשל 

תאגידי הינו רשות לחברות 

 פרטיות, ממשלתיות 

ונסחרות בחו”ל.

שותפים לדירוג:

S&P מעלות

תמיכה בהליך הדירוג

Greeneye
אנליזה סביבתית

הבורסה לניירות ערך

חישוב מדד ת"א - מעלה

מקינזי

המודל החישובי

ארנסט אנד יאנג

בקרה על הליך הדירוג

מקרא:

  חברה חדשה בדירוג

  עליית קטגוריה

  עלייה של מעל 10% בציון

  ניקוד מוגבר לפרק איכות סביבה

  ניקוד מופחת לפרק איכות סביבה

   חברה ממשלתית ללא תרומה

  פלטינה פלוס

*   ציון מתוקן

כלי לניהול תשתית האחריות התאגידית בחברות


