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  2009יוני  10
  

  עובדות ומספרים: 2009תוצאות דירוג מעלה 
  

  החברות המשתתפות

 . 2008 -חברות שהשתתפו ב 60 -בהשוואה ל ,חברות 62 •

 )מהתוצר העסקי 44.3%(  מחזור מצרפי₪ מיליארד  227-וכ, עובדים אלף 139 מייצגות •

, )פרטית( שולי כרמלחי, )ציבורית( פז, )ציבורית( אגן-מכתשים :בדירוג השנה חדשותחברות  •
 ). פרטית( פסגות ,)פרטית( פריגו

 .עלבד, NDS, אלרון: חברות שיצאו מהדירוג •

חברות  31 :המשתתפות בדירוג 100תל אביב מדד חברות ציבוריות רלבנטיות מתוך  •
  ) 42.4%( 73מתוך 

 - דלק: ותעשייה המשתתפות בדירוג  סמיקונדקטור, פרמצבטיקה אנרגיה, חברות כימיה •
אינטל  ,מכתשים אגן ,פז חברת נפט, טבע תעשיות פרמצבטיות, ת הדלק הישראליתחבר

 .כרמל אולפינים, תעשיות מלח, ישראל

, פרטנר, רפאל ):עד כה( 2008-2007שנים לר פרסמו דוחות חברתיים סביבתיים חברות אש •
לפרסם חברות נוספות הצהירו לדירוג מעלה על כוונה  8( בנק הפועלים, בנק לאומי, שטראוס

  .)במהלך השנה הקרובה
  

  ציוניםהקבוצות 
  . בדירוג באותה שנההציונים מחושבים בהתאם לתוצאות של המשתתפות  :הציוניםדרך חישוב 

והחברה עם הציון הנמוך ביותר קיבלה  ,למשל 97אם החברה עם הציון הגבוה ביותר קיבלה  :לדוגמא
  .ו הן נמצאותשאר החברות יסווגו לקטגוריות בהתאם לעשירון ב, 40
  

  2008דירוג מספר החברות ב  2009דירוג מספר החברות ב  קבוצת ציונים

שני העשירונים : פלטינה
  העליונים בסולם הציונים

  ציבוריות 14
  פרטיות 11

  ציבוריות 11
  פרטיות 5

  ציבוריות 12  עשירון שביעי ושמיני: זהב
  פרטיות 8

  ציבוריות 10
  פרטיות 5

 עשירון רביעי חמישי: כסף
  ושישי

  ציבוריות 12
  פרטיות 5

  ציבוריות 18
  פרטיות 11

  
  :*עלייה בציון החציוני של החברות המשתתפות בדירוג מעלה לאורך השנים

 

  
 היא השנה הראשונה בה הופיע הדירוג במתכונתו הנוכחית 2006  *
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  :בדירוג מעלהחברות ציבוריות שינוי בציון הממוצע של 
  

  
  

  
    
   :אתיקה בעסקים

  :כלי לשינוי וולנטרימהווה  -אתי כדרישת סף  קוד
למרות שישנן כמה חוקים , אין עדיין חובה על הכנת ואישור קוד אתי לחברות -  בתקינה ובחקיקה

  . כבר כמה שניםאשר נמצאים על שולחן המחוקק זה 
מכך לפרק האתיקה והעלייה באחוז החברות עם קוד אתי מושפעת  דרישת סףהוא קוד אתי   -בדירוג 

  . בצורה משמעותית
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  :סביבת עבודה

לי להשפעה על תהליכי המיון כ – בשוק העבודה מוחלשותאוכלוסיות שילוב מנגנוני עידוד  •
   :וההעסקה

  

  2009  2008  

כלל   
  הדירוג

כלל   פרטיות  ציבוריות
  הדירוג

  פרטיות  ציבוריות

  52.4%  33.3%  40.0%  42.9%  60.0%  54.4%  עידוד גיוס מיעוטים

עידוד גיוס בעלי 
  מוגבלויות

50.8%  51.4%  50.0%  41.7%  38.5%  47.6%  

  

. )שנה שעברהמ 10%עלייה של ( אקטיבי-מהחברות בודקות קבלני משנה באופן פרו 76% •
 .רואים עלייה במודעות לנושא ולצורך בגישה פרואקטיבית,מפניות החברות סביב שאלה זו 

  
  :תרומת החברות – מעורבות בקהילה

  
חברות מהציבוריות 22   -למרות ש, עלייה בסכום התרומה הממוצע :ת החברות הציבוריותתרומ
  . דוחות כספיים המעידים על הפסד או רווח נמוך מציגות

  

ח "שאלפי סכום תרומה ממוצע ב שנה  תרומה מרווח לפני מס אחוז תרומה ממחזור 

2006 4,388 0.19% 1.20% 

2007 6,483 0.21% 0.90% 

2008 6,879 0.16% 0.70% 

2009 10,506 0.17% *1.3% 

  
חברות בלבד אשר נמדדו על בסיס יחס פיננסי זה  16-אחוז תרומה מרווח לפני מס מתייחס ל*
  .העלייה המשמעותית אינה משקפת שינוי המעיד על מצב המשק). חברות מרוויחות(
  

  : חברות שקיבלו את הניקוד המקסימאלי בנושא התרומה
  ):ב"א לפי(ציבוריות 

  .כלכלית ירושלים, מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע, מ"חברת מבני תעשייה בע,בנק הפועלים, אסם
  ):ב"לפי א(ל "נסחרות בחו/ פרטיות 

יקרוסופט מ, מ"יוניליוור ישראל בע, מ"ם בעהחברה המרכזית לייצור משקאות קלי, אינטל ישראל
  .ישראל 

  
  איכות הסביבה

  
מדיניות סביבתית ופרסומה לציבור היא אחד : ניווט ומנגנון ניהולי פרסום מדיניות סביבתית ככלי

וניתן לראות קשר ישיר בין תהליכי הכנת ואישור מדיניות לבין מחויבות לתהליכי שיפור , מכלים אלה
  . סביבתי
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   :הקשר בין מדיניות סביבתית לביצועים סביבתיים
גבוה יחסית גם בנושא הביצועים , בתיתציון גבוה במדיניות סביבעלות  דבוקת החברותציון 
  . ציון נמוך במדיניות סביבתית בעלותציון דבוקת החברות לעומת , סביבתייםה
   

  
  

פרק הסביבה לחברות מענפי הייצור השונים משקף את הציפייה להתייעלות סביבתית אל מול היקפי  
הלות את התחום ונמצאות מנ, ניתן לראות כי חברות מענף זה מחויבות לאיכות סביבה. הייצור

  . בתהליך שיפור רב שנתי כחלק מהמגמות בעולם ובארץ
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.

ציון פרק איכות הסביבה ממוצע של 

חברות כימייה פרמצבטיקה אנרגיה 

ותעשייה

10

11

12

13

14

15

16

200720082009

  
  

 ": ידידותיים לסביבה"מוצרים ושירותים דוגמאות ל - שאלת רשות
השקת מוצר ללא ; טכנולוגיות להפחתת צריכת מים ופליטות לאוויר ליחידת מוצר - אינטל -

 .עופרת
 

 .אוטרמייייצור אנרגיה ממקור ג - מוצר שבמהותו ידידותי לסביבה - אורמת -

  
במבוקים וכותנה , שימוש בחוטים ממוחזרים; התייעלות בתהליכי הייצור והאריזה - דלתא -

 .אורגנית

  
פעולות להפחתת נסיעות עסקיות ופליטות לאוויר באמצעות טכנולוגיות לקיום  - מיקרוסופט -

 .פגישות וירטואליות ושיתוף קבצים

  
תגבור מערך מיחזור , יהן מציאת חלופות לחומרים מסוכניםמגוון פעולות ובנ - נטפים -

 .לפוליאתילן והמשך שיפור תהליכי ייצור

  
 .פחות אנרגיה מקודמתה 25%פיתוח מכונה חדשה הצורכת  - HP קבוצת  -

קידום יוזמות מימון , מימון רכישת התקנים סולאריים לפלחי שוק שונים - בנק הפועלים -
מגוון פעולות להתייעלות סביבתית בהתנהלות , לאנרגיה ממשאבים שאינם מתכלים

 .ובמשרדים

 

 .הנחה בפוליסת ביטוח לרכבים היברידיים -הראל חברה לביטוח -

  
  

  ממשל תאגידי 
  
מומלץ למנות דירקטורים חיצוניים ועצמאיים כך בנושא מימשל תאגידי וועדת גושן  המלצותפי - על

 שאין בה בעל דבוקת שליטהבחברה : שמספרם הכולל של הדירקטורים החיצוניים והעצמאיים יהא
כהגדרת " מניות המקנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית"(

שיש בה בעל מסך כל הדירקטורים ובחברה לפחות מחצית  –) בחוק החברות "דבוקת שליטה" המונח
  . לפחות שליש מסך כל הדירקטורים –דבוקת שליטה 

  
. תחומי מפתח באחריות הדירקטוריון כולו  - הדיווח הכספי ותהליך הביקורת עליודגש נוסף מושם על 

כי  וקובע, ח גושן ממליץ כי וועדת הביקורת תבצע עבודה מקדימה בנושא אישור הדוחות הכספיים"דו
   .יש לפיכך משמעות רבה לעצמאות חברי וועדת הביקורת ולכישוריהם הפיננסיים
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  : 2009מתוצאות דירוג מעלה 
המלצת ועדת גושן  –דירקטורים עצמאיים בחברות ציבוריות עם דבוקת שליטה   35.4%ממוצע של  

 משתתפותהחברות ציבוריות  33חברות מתוך   22. היא לשליש לפחות של דירקטורים עצמאיים
תוצאה זו חיובית ומשמעותית . עם דבוקת שליטה עומדות בדרישה זו של ועדת גושן בדירוג ושהנן

  . בהינתן אופיו של השוק בישראל
  

המלצת ועדת גושן  –דירקטורים עצמאיים בחברות ציבוריות ללא דבוקת שליטה  78.6%ממוצע של 
ות הציבוריות ללא דבוקת שליטה החבר 5כל . לפחות של דירקטורים עצמאיים 50% -היא ל

  . המשתתפות בדירוג עומדות בדרישה זו
  

. דירקטורים עצמאיים בוועדת ביקורת בחברות הציבוריות המשתתפות בדירוג 82.1%ממוצע של 
 73.8%באותה צורה ממוצע של . עונה על דרישת ועדת גושן לרוב של דירקטורים עצמאיים בוועדה

נתונים אלה חשובים . בהתאם לדרישות ועדת גושן)מחשוף(ת פיננסית דירקטורים בעלי ידע ומיומנו
ומשמעותיים לאור הדגש הרב המושם בוועדת גושן על חשיבות עבודתה העצמאית של ועדת 

  . הביקורת
  

  : חברות ציבוריות מובילות: ציונים בפרק ממשל תאגידי
  )סביבתיציון משוקלל המתייחס לעמידה בדרישות ועדת גושן ודיווח חברתי (
  

 בנק לאומי לישראל 

 שטראוס גרופ 10.00

 בנק הפועלים

9 

 בנק דיסקונט

 קבוצת ברן

 8 פרטנר תקשורת

 אלביט מערכות

 סמייל תקשורת 012 7

 טבע תעשיות פרמצבטיות 

6 

 גזית גלוב 

 רבוע כחול ישראל 

 סלקום ישראל 

  נייס מערכות

Given Imaging 

  יה חברת מבני  תעש

CERAGON NETWORKS 

  אודיוקודס

 אלוני חץ נכסים והשקעות 

 אורמת תעשיות 

5 

 מי עדן

 פז חברת נפט 

 הראל השקעות ביטוח ושירותים פיננסים 

 פלסאון

 כלכלית ירושלים

 בנק אגוד לישראל

 נס טכנולוגיות
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  2009ביצועי מדד מעלה 

מדד מעלה הראה , עם זאת. כל מדדי המניות הראו תשואה שלילית, החודשים האחרונים 12 -ב
  . 25א "ת -ו 100א "בתקופה זו ביצועים טובים יותר ממדדי ת

  

  25מדד מעלה           תל אביב               100תל אביב 

  Bizportal.co.i: מקור 

חברות פרטיות וממשלתיות    
פרק (בפרק ממשל תאגידי המשתתפות 
   )ת שאינן ציבוריותרשות לחברו

 רפאל
P&G 

  נס טכנולוגיות
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  100משתתפות בדירוג מעלה מתוך מדד תל אביב 

  .2009הרלוונטיות משתתפות בדירוג מעלה  100א "מחברות ת 42% -כ        
 –מגוון קבוצות אחזקה להן אופי אחזקות - חברות; משתתפות 31מתוכן  100א "חברות רלוונטיות במדד ת 73כ "סה(

  )מניות כפולות וכדומה, שותפויות לחיפוש נפט, החברה הרלבנטיות להשתתפות בדירוג הן החברות המוחזקות עצמן

  

 משתתפת נייס  משתתפת גיוון  משתתפת אגוד

 אדגר
איננה 

 גילת  משתתפת
איננה 

 נייר חדרה  משתתפת
איננה 

 משתתפת

 ןנכסים ובני  משתתפת דיסקונט א  משתתפת אודיוקודס
איננה 

 משתתפת

 אורכית
איננה 

 נצבא  משתתפת דלק ישראל  משתתפת
איננה 

 משתתפת

 דלק רכב  משתתפת אורמת
איננה 

 משתתפת סלקום  משתתפת

 יפ'איזיצ
איננה 

 דן מלונות  משתתפת
איננה 

  משתתפת
סמייל 

 משתתפת 012תקשורת

 אינטרנט זהב
איננה 

 דש איפקס  משתתפת
איננה 

 סקיילקס  משתתפת
ה איננ

 משתתפת

 משתתפת סרגון  משתתפת הוט  משתתפת איתוראן

 אל על
איננה 

  משתתפת
הראל 

 פאנדטק  משתתפת השקעות
איננה 

 משתתפת

אלביט 
 משתתפת פועלים  משתתפת טבע  משתתפת מערכות

 כיל  משתתפת אלווריון
איננה 

 פורמולה מערכות  משתתפת
איננה 

 משתתפת

  משתתפת אלוני חץ
כלכלית 
 משתתפת פז נפט  משתתפת ירושלים

 אלקטרה
איננה 

  משתתפת
כלל עסקי 

 משתתפת פלסאון תעשיות  משתתפת ביטוח

 אמות
איננה 

 פמס  משתתפת לאומי  משתתפת
איננה 

 משתתפת

 משתתפת 1פניקס   משתתפת מבני תעשיה  משתתפת אסם
אפריקה 
 נכסים

איננה 
 מגדל ביטוח  משתתפת

איננה 
 פרוטרום  משתתפת

איננה 
 תתפתמש

 ארפורט סיטי
איננה 

 מזרחי טפחות  משתתפת
איננה 

 משתתפת פרטנר  משתתפת

 בזן
איננה 

 מטריקס  משתתפת
איננה 

 קווינקו  משתתפת
איננה 

 משתתפת

 בזק
איננה 

 משתתפת רבוע כחול ישראל  משתתפת מכתשים אגן  משתתפת

 5בינלאומי 
איננה 

 מלאנוקס  משתתפת
איננה 

 ן'רדויז  משתתפת
איננה 

 שתתפתמ

 בלופניקס
איננה 

 מליסרון  משתתפת
איננה 

 ריטליקס  משתתפת
איננה 

 משתתפת

בריטיש 
 ישראל

איננה 
  משתתפת

מנורה מב 
 החז

איננה 
 שופרסל  משתתפת

איננה 
 משתתפת

 גב ים
איננה 

 מעברות  משתתפת
איננה 

 משתתפת שטראוס  משתתפת

 גולף
איננה 

  ן'נטוויז  משתתפת
איננה 

 נוישיכון ובי  משתתפת
איננה 

 משתתפת

       משתתפת גזית גלוב

  
  
  

 


