
דירוג מעלה 2008
החברות המובילות בניהול האחריות החברתית בישראל



�

רועי ורמוס | יו”ר הוועדה הציבורית, מנכ”ל פסגות 

דר’ עלי בוקשפן | יו”ר וועדת המשנה לממשל תאגידי, המרכז הבינתחומי הרצליה

אהובה ינאי | יו”ר וועדת המשנה למעורבות בקהילה, מנכ”ל מתן

עו”ד אורנה לין | יו”ר וועדת המשנה לסביבת עבודה וזכויות אדם  

עו”ד אלונה שפר-קארו | יו”ר וועדת המשנה לאיכות סביבה, מנכ”ל חיים וסביבה

השופט בדימוס שלמה שהם | יו”ר וועדת המשנה לאתיקה, לשעבר נציב הדורות הבאים

אלה אלקלעי | אי.בי.אי בית השקעות, סמנכ”ל פיתוח עסקי 

יעקב בורק | מייסד אוורגרין

דר’ מיכל גל | אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים

דר’ מיקי הרן | הקריה האקדמית קרית אונו, לשעבר מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה
אבי זאבי | מנהל שותף כרמל ונצ’רס

פרופ’ אסא כשר | אוניברסיטת תל אביב

פרופ’ בני לאוטרבך | אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למנהל עסקים 

Wanaka Capital Partners ,רונן מלניק | שותף בכיר

שרי נוריאל | מנכ”ל ציונות 2000

עו”ד אורי סלונים

אבי ערמוני | יו”ר דירקטוריון החברה למתנ”סים

ארני פטרושקה | יזם היי-טק

דר’ דינה פלדמן | לשעבר נציבת שוויון לאנשים עם מוגבלויות 

דר’ אורן פרז | אוניברסיטת בר אילן

נגה קינן | יו”ר איגוד ה- CFO’s הישראלי

ניר קנטור | מנהל איגוד כימיה פרמצבטיקה ואיכות סביבה בהתאחדות התעשיינים

משה רונן | לשעבר מנכ”ל דפי זהב

יהודה שגב | מנכ”ל התאחדות התעשיינים  

פרופ’ גבריאלה שלו | נשיאת הקריה האקדמית קרית אונו

שותפים לוועדה לשנת 2008
נציגי החברות המובילות בדירוג 2007 

מיכאל אבנר | סמנכ”ל בכיר ויועץ משפטי ראשי, שטראוס גרופ 

רן בוקשפן | מנכ”ל ברן 

ליאור בן ארצי | מנכ”ל מי עדן

דוד ברלב | ראש מערך משאבי אנוש, בנק לאומי 

אמנון גדעון | סמנכ”ל משאבי אנוש, בנק דיסקונט

יהודה פורת | סגן נשיא למשאבי אנוש, מוטורולה ישראל 

מקסין פסברג | סגנית נשיא אינטל העולמית ומנכ”ל אינטל ישראל

דורון קלאוזנר | מנהל החטיבה למשאבי אנוש, בנק הפועלים

גזי קפלן | מנכ”ל אסם

מוטי קרן | יו”ר ומנכ”ל יוניליוור ישראל

איציק תמיר | מנכ”ל קוקה קולה ישראל 

שותפים לדירוג מעלה: 
מעלות | תפעול הדירוג

ארנסט אנד יאנג | בקרה על הליך הדירוג 

מקינזי ישראל | המודל החישובי

בורסה לניירות ערך | חישוב המדד

הועדה הציבורית לקביעת קריטריונים
לדירוג מעלה

דירוג מעלה
דירוג מעלה הושק בשנת �200 במטרה 
לקדם ולהטמיע את התפיסה הניהולית 
של אחריות חברתית בעסקים. הדירוג 
פונה לחברות הציבוריות והפרטיות 
הגדולות במשק ומודד אותן על פי רמת 

ניהול האחריות התאגידית שלהן.

למי פונה דירוג מעלה?
בדירוג מעלה מוזמנות להשתתף חברות ציבוריות 

הכלולות במדד ת”א 100 וחברות ציבוריות ופרטיות, 

שמחזור ההכנסות שלהן הוא מעל 100 מיליון דולר, 

ושנכללות בשנתון דן אנד ברדסטריט.

שאלון הדירוג הינו כלי מקצועי לבחינת 
אופן ניהול האחריות התאגידית של 

הפירמה ב-5 תחומים:
אתיקה בעסקים  - קוד אתי, תכנית אתיקה פנימית. 	�

זכויות אדם וסביבת עבודה - סביבת עבודה  	�

הוגנת ומתקדמת.

מעורבות בקהילה - תרומה, התנדבות עובדים,  	�

מדיניות חברתית.

איכות סביבה - מדיניות, ניהול, ביצועים סביבתיים. 	�

ממשל תאגידי )מתבסס על המלצות דו”ח  	�

גושן( - הרכב ועבודת הדירקטוריון וועדת הביקורת, 

ניהול האחריות החברתית בדירקטוריון. 

תהליך הדירוג 
ההשתתפות בתהליך הדירוג הינה וולונטרית, 

ללא תשלום ואינה כרוכה בחברות בארגון עמיתי 

מעלה. התהליך נבנה על בסיס מודל חישובי 

ותוכנה שגובשו בחברת מקינזי ישראל ומבוקר 

 S&P על ידי משרד רו”ח ארנסט אנד יאנג. חברת

Maalot מתפעלת את תהליך הדירוג. 

השאלון חסוי והנתונים המתפרסמים הינם ניקוד 

כללי של התחומים.

מדוע כדאי להשתתף בדירוג מעלה?
התנהלות עסקית שקופה המחוברת בליבתה 

לערכים חברתיים - סביבתיים מאפשרת ניהול 

סיכונים יעיל, מגדילה את האטרקטיביות למשקיעים 

וללקוחות, מעלה את מוטיבציית העובדים ונאמנותם 

ומחזקת את אמינות המותג.

שיתופי פעולה בינלאומיים 
החל מהשנה מכיר האו”ם בדיווח ל”דירוג מעלה” גם 

כדיווח ל”גלובל קומפקט” - רשת 

של אלפי חברות מהעולם כולו, 

המקדמות בחסות האו”ם את 

תחום האחריות החברתית. 

אודות מעלה
”מעלה" הינו ארגון גג מקצועי של עסקים עמיתים, המובילים 

את תחום האחריות תאגידית בישראל. הארגון הוקם בשנת 

1998 כארגון ללא מטרות רווח, המסייע לעסקים בישראל 

לפתח וליישם גישה אסטרטגית עסקית של אחריות חברתית. 

כיום, חברות במעלה למעלה מ-100 חברות מקומיות 

וגלובליות, מכל ענפי המשק, ובראשן המנהיגות העסקית 

כ-25 חברות.

ערוצי הפעילות המרכזיים של מעלה כוללים: פיתוח מודלים 

חדשניים בתחום האחריות התאגידית, פיתוח מקצוע ניהול 

האחריות התאגידית, הדרכה, קידום מודעות לתחום והסברתו, 

מאגרי מידע וכלים מקצועיים.

חברותה של מעלה ברשת עולמית של ארגונים מקצועיים - 

הארגון האמריקאי BSR וארגונים אירופאים, מאפשרת להביא 

לישראל את המידע והכלים העדכניים ביותר בעולם, ולהתוות 

מהלכים בתחומי האחריות התאגידית.

מעלה - ועד מנהל 
צבי זיו | יו"ר | מנכ"ל בנק הפועלים

מיכאל אבנר | סמנכ"ל בכיר ויועץ משפטי ראשי, שטראוס גרופ     

יעקב בורק | מייסד אוורגרין

רונית בן בסט | סמנכ"ל משאבי אנוש סלקום

מיכל הרצוג | עו"ד 

רועי ורמוס | מנכ"ל פסגות בית השקעות

ניסן לימור | מומחה למגזר השלישי

רוני נפתלי | מבעלי חברת מי עדן

אורי סלונים | עו"ד

מיקי קני | מנכ"ל איסטרוניקס

רעיה שטראוס | בעלים משותף שטראוס השקעות

מאיר שני | מנכ"ל שני אחזקות

מעלה - צוות 
טליה אהרוני | מייסדת ומנכ"ל

מומו מהדב | סמנכ"ל

תמי לפלר | מנהלת ידע

סיגל רצאבי | מנהלת קשרי עמיתים

ענת גולדשטיין | מנהלת קשרי עמיתים

מירון אבידן | מנהל כלים ומדדים

ענת מוסנקו | מנהלת אחריות סביבתית

אלעד קוק | מנהל תחום השקעות אחראיות

קרני מאיר | מנהלת המשרד

מעלה - צוות הדירוג
יעל סלבין | רכזת מוקד הדירוג

נגה לבציון-נדן | אנליסטית סביבתית לדירוג מעלה

תוכן
אודות מעלה  2   �

אודות דירוג מעלה  �  �
הרכב הועדה הציבורית  
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דירוג מעלה 2008 מפורסם בעידן בו העולם 
כולו מתמודד עם משברים חברתיים, 
סביבתיים וכלכליים. העלייה משמעותית 
במספר החברות הזכאיות לדירוג, שמאפיינת 
את דירוג 2008, היא פועל יוצא של החשיבות 
הגוברת שחברות רואות בשקיפות ובדיווח 
חברתי. עשר שנים לאחר שמעלה החלה 
את פעילותה, האחריות החברתית נמצאת 
בליבת העשייה, מלווה את קבלת ההחלטות 
בחברות ויוצרת עולם תאגידי שהאחריות אותה הוא נוטל על 
השפעתיו החברתיות בארץ ובעולם גוברת בהתמדה. בעידן בו 
הכלכלה הגלובלית פחות יציבה והעשייה העסקית הרבה יותר 
מאתגרת, האחריות החברתית שומרת על שלומם והצלחתם של 
העסקים ועל עתיד העולם ומשאביו. יותר משקיעים מצביעים 
בכספם ומפנים את השקעותיהם לחברות המצטיינות באחריות 

חברתית גבוהה ובשקיפות.
אחריות חברתית וסביבתית והדיווח עליה יוצרים קרקע פורייה 
ליזמות וצמיחה עסקית. החל מהשנה  מכיר האו”ם בדיווח ל”דירוג 
מעלה” גם כדיווח ל”גלובל קומפקט" של האו”ם - רשת של 
אלפי חברות מהעולם כולו המחויבת  לקידום כלכלה בת קיימא 

והחברה האזרחית.
תודה לשותפינו לדירוג ולכל החברות שלקחו בו חלק.  ממנכליהן  
החתומים על שאלוני הדירוג ועד לאחרון העובדים הלוקח חלק 
בעשייה למען החברה והסביבה - אין ספק כי בעשור הראשון של 
מעלה הגענו ביחד להישגים מרשימים וכי בעשור הבא נמשיך ונרחיב 

ביחד את תרומתנו העסקית-חברתית לישראל ולעולם כולו.

טליה אהרוני
מנכ”ל מעלה

דירוג מעלה כולל השנה לראשונה פרק 
בנושא ממשל תאגידי, המבוסס על המלצות 
ועדת גושן ומותאם לקריטריונים בינ"ל של 
מדדים חברתיים רלוונטיים. ממשל תאגידי 
תקין מהווה בעיני את התשתית הניהולית 
לאחריות חברתית אינטגרטיבית של התאגיד 
על מגוון תחומיה. שילוב הפרק בדירוג 
משפר את היכולת להעריך את ביצועי 
החברות, תוך בחינת היבטים חשובים של 
עבודת הדירקטוריון וועדת הביקורת שלהן 
ומדיניותן בתחום הממשל התאגידי. כמנכ"ל 
פסגות בית השקעות, המנהל השקעות עבור ציבור לקוחות, אני 
רואה חשיבות רבה בניהול אחריות חברתית ככלי מרכזי ליצירת 
אמון משקיעים בחברות ולחיזוק התחושה כי האופן בו מנוהלות 
ומפוקחות החברות הופך אותן ל"מקום הנכון" להשקעה. אני 
מאמין כי יש לתת משקל גם לרמת ניהול הסיכונים של החברה 
במימדים חברתיים וסביבתיים בעת הערכת ביצועי חברה לטווח 
הארוך וניתוח יכולתה להתנהל בעתיד של מציאות משתנה. אני 
משוכנע כי החשיבות והצורך של דירוג ומדד מעלה תלך ותעלה, 

בהיותם הכלים המתקדמים בתחום במשק הישראלי.

רועי ורמוס
יו”ר הוועדה הציבורית 
לקביעת הקריטריונים 
לדירוג, מנכ"ל פסגות

בשנים האחרונות עולה חשיבותה של 
האחריות התאגידית במסגרת הפעילות  
הכוללת העסקית של חברות. דירוג 
מעלה  משקף התנהלות אחראית 
של החברה מול כל הצדדים להם היא 
משיקה, סקירה ובקרה פנים ארגונית, 
התנעת יישום מעורבות הסקטור העסקי 
בעשייה החברתית - סביבתית והטמעת 
 S&P .”חשיבות ”התשואה החברתית
Maalot מאמינה כי לדירוג מעלה תרומה 

לשקיפות הארגון ולמימוש מחויבותו  לבעלי המניות, עובדים, 
לקוחות, משקיעים, מלווים, ספקים, צרכנים וכלל הקהילה. 
השנה התווסף לדירוג תחום ממשל תאגידי המוסיף נדבך חשוב 
לאחריות החברתית  סביבתית של הפירמה. בתהליך דירוג האשראי 
של  S&P Maalot אנו מתייחסים, בין היתר, למגוון פרמטרים של 
אחריות חברתית: הרכב ומבנה הדירקטוריון, ההנהלה, בעלות, 
מערכת מידע ודיווח, בקרה ושקיפות וכן מציינים בדוחות דירוג 

האשראי את היות החברה מדורגת בדירוג מעלה.
S&P Maalot צופה כי דירוג סביבתי חברתי יהפוך בעתיד מרכיב 

חשוב בניהול והערכת סיכונים של המשקיעים. אנו מאמינים 
כי במקביל לשיפור ברמת השקיפות בשווקי חו”ל, ישתרשו גם 
בשוק המקומי סטנדרטים ונורמות אשר יתרמו להיקף חשיפת 
וזרימת המידע ויתמכו בקבלת החלטות השקעה מושכלות יותר. 
S&P Maalot גאה לקחת חלק בתפעול המדד להערכת אחריות 

תאגידית של חברות. אנו נמשיך להיות שותפים בפעילות הברוכה 
של דירוג ’ מעלה ובעשייתה בתחום החברתי סביבתי.

דורית סלינגר
 Standard & מנכ”ל

Poor's Maalot

מה חדש בדירוג 2008

בדירוג החברות הציבוריות, הציון הממוצע השנה   •
דומה לציון הממוצע בשנה שעברה.

חל שיפור משמעותי של יותר מ 20% בציוני החברות   •
המדורגות בדירוג פלטינה וזהב, המעיד על תרומתו 
של הדירוג לשיפור מתמשך בביצועי החברות 

המשתתפות לאורך זמן.
בדירוג החברות הפרטיות חלה, שנה שנייה ברציפות,   •

עליה של יותר מ10% בציון הממוצע.

200620072008

שיפור מתמשך בציוני החברות בדירוג פלטינה וזהב

160% 

140%

120%

 100%

80%

60%

40%

20%

0%

חברות ציבוריות
זהב

חברות פרטיות 
פלטינה

חברות ציבוריות 
פלטינה

חברות פרטיות
זהב

 60 חברות
=

 200 מיליארד ₪ 
מחזור מצרפי

+
1�4.7 אלף עובדים

=
 41% מהתוצר 

העסקי של המשק
+

 12.9% מכלל עובדי 
המגזר העסקי

)לפי נתוני בנק ישראל(

פרטיות ציבוריות

דרך ארץאל-רוב ישראל

כרמל אולפיניםגיוון אימג’ינג

נס טכנולוגיות דלק ישראל

סאנדיסק ישראלהוט

Procter & Gamble סרגון נטוורקס
ישראל

NDS טכנולוגיות ישראל 

החברות החדשות בדירוג לפי סדר הא”ב

ממשל תאגידי | פרק חדש מבוסס על דו"ח גושן

הרכב ועבודת הדירקטוריון וועדת הביקורת 	•
דיווח חברתי - סביבתי ובקרת דירקטוריון 	•

זכויות אדם וסביבת עבודה | עדכון מקיף
   ידה בחוקי חיילים משוחררים

פיתוח הון אנושי 	•

איכות סביבה | הרחבה

דיווח על ביצועים בשנתיים עוקבות )2006-2007( 	•
קריטריונים סביבתיים במדיניות מתן אשראי של גופים פיננסיים 	•

	פיתוח שירותים ומוצרים ידידותיים לסביבה 	•

לפני למעלה משלוש שנים, נענתה הבורסה 
לניירות ערך בתל-אביב לפניית מעלה 
והשיקה מדד המבוסס על דירוג מעלה. בכך 
זכה גם שוק ההון הישראלי למדד אחריות 
חברתית, בדומה למדדי האחריות החברתית 
המתפרסמים זה שנים ע"י חברות המדדים 

המובילות בעולם. 
חברה עיסקית המקבלת על עצמה לפעול   

ברוח ערכי האחריות החברתית, מחויבת כלפי 
החברה האנושית בה היא פועלת, מחויבות 
שיש בה כדי להשביח את החברה האנושית 
ולשפר את איכות החיים בה. יתרה מזאת -  בשנים האחרונות 
הולכת וגוברת ההכרה כי מחויבות לאחריות חברתית תורמת  גם 
לעליה בערך הכלכלי של החברה: פוחת הסיכון למעידות, שהן 
תולדה של ממשל תאגידי לקוי, או פגיעה בסביבה ועולה העניין 

שמגלים משקיעים בחברה, לרבות משקיעים מוסדיים.
תקוותנו היא כי בשנת 2009 נראה יותר השקעות, לרבות של גופים 

מוסדיים, המופנות אל החברות הכלולות במדד מעלה.
ברכת הבורסה שלוחה לכל העושים במלאכה נעלה זו של דירוג 

מעלה ולחברות הכלולות בדירוג מעלה.

רונית הראל בן-זאב
סמנכ"ל בכיר, מנהלת 

המחלקה הכלכלית 
הבורסה לניירות ערך
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                                                                                                                                                                           חברות ציבוריות               לפי סדר א"ב
ממשל תאגידיאיכות סביבהמעורבות בקהילהזכויות אדם וסביבת עבודהאתיקה בעסקים

קוד אתיסקטור 
תוכנית 
אתיקה 
פנימית

סה"כ 
אתיקה 
בעסקים

זכויות אדם 
וסביבת 

עבודה הוגנת

סביבת 
עבודה 

מתקדמת

סה"כ זכויות 
אדם וסביבת 

עבודה
התנדבות מדיניות כתובהתרומה

עובדים

סה"כ 
מעורבות 

בקהילה
ניהול יישום מדיניות

והטמעה
ביצועים 

סביבתיים

סה"כ 
איכות 
סביבה

הרכב ועבודת 
הדירקטוריון

דיווח חברתי -
סביבתי ובקרה

סה"כ 
ממשל 
תאגידי

ה
ינ

ט
פל

10910105767979910101027מערכות ביטחוניותאלביט מערכות
101010108941010677561079בנקאותבנק דיסקונט
1010101091061010891010101058בנקאותבנק הפועלים

10101010683810589810867בנקאותבנק לאומי
109107566876109891037פרמצבטיקהטבע תעשיות פרמצבטיות ▲

81010810815•9104•1089968מזון ומשקאותמי עדן ישראל
1010109783875109710746תקשורתסלקום▲
10101087838851010710847תקשורתפרטנר תקשורת ▲

�10910968610878910951מזון ומשקאותקבוצת אסם
101010967810109101010101078ייעוץ הנדסיקבוצת ברן

1089107878671010810787מזון ומשקאותשטראוס גרופ

ב
ה

ז

1089524151058878725מערכות תקשורתאודיוקודס
108962411721010810545אנרגיהאורמת תעשיות

�10101093697681075751מערכות תקשורתאלווריון ▲
10101086717121091010836נדל"ןגזית גלוב

10891026211110959815טקסטילדלתא גליל▲
�1036534101010101037641נדל"ןחברת מבני תעשיה

10685761510�1091010816מערכות תקשורתנייס מערכות
106810581010581454916קמעונאותרבוע כחול ישראל▲

�1091058796108117�41מלונאותרשת מלונות ישרוטל

ף
ס

כ

61263517947155715ביטוח ופיננסיםאי.בי.אי בית השקעות
10258563584116�614שרותים עסקייםאיתוראן איתור ושליטה

105792625121151614נדל"ןאל-רוב ישראל*
111514410141161614נדל"ןאלוני חץ נכסים והשקעות
1046524108171110�715אלקטרוניקהאלרון תעשיה אלקטרונית

10256451110�11102614ביטוח ופיננסיםאקסלנס נשואה
111104711611151815בנקאותבנק אגוד

1078555111021181614ביו-טקגיוון אימג'ינג*

101451�11911511815אנרגיהדלק ישראל*

�10687461172113151תקשורתהוט*
1089534279414104715ביטוח ופיננסיםהפניקס אחזקות

10896242162104108312ביטוח ופיננסיםהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים
�101410377715115151נדל"ןכלכלית ירושלים

1078926116110968815מערכות תקשורתסרגון נטוורקס*
�111967218�123�51מוצרי ניירעל-בד משואות יצחק

1111089281041877514פלסטיקפלסאון תעשיות
�10577676797125241ביטוח ופיננסיםקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסיים

111825514�134�715כרייהתעשיות מלח לישראל
1068746317�1242614תקשורתsmile 012 תקשורת

חברות פרטיות, ממשלתיות, נסחרות בחו"ל - לפי סדר א"ב
ממשל תאגידיאיכות סביבהמעורבות בקהילהזכויות אדם וסביבת עבודהאתיקה בעסקים

קוד אתיסקטור 
תוכנית 
אתיקה 
פנימית

סה"כ 
אתיקה 
בעסקים

זכויות אדם 
וסביבת 

עבודה הוגנת

סביבת 
עבודה 

מתקדמת

סה"כ זכויות 
אדם וסביבת 

עבודה
התנדבות מדיניות כתובהתרומה

עובדים

סה"כ 
מעורבות 

בקהילה
מדיניות

ניהול 
יישום 

והטמעה

ביצועים 
סביבתיים

סה"כ 
איכות 
סביבה

הרכב ועבודת 
הדירקטוריון

דיווח חברתי -
סביבתי ובקרה

סה"כ 
ממשל 
תאגידי

ה
ינ

ט
פל

פרק רשות101010105810810101091010סמיקונדקטוראינטל ישראל
פרק רשות10101010786810710101010מזון ומשקאותיוניליוור ישראל

פרק רשות1010101078410961010910מערכות תקשורתמוטורולה ישראל
10101010101010101010לא רלבנטי1010101068מערכות בטחוניותרפאל ▲

פרק רשות10101088881010997109מוצרי צריכהProcter & Gamble ישראל*

ב
ה

ז

פרק רשות107874676871081010מערכות תקשורתאפלייד מטריאלס ישראל
)HP( פרק רשות101010867210105109710מחשבים מע’ אלקט’היולט פקארד

פרק רשות101010867101081010457מחשבים ותכנהמיקרוסופט ישראל▲

פרק רשות1089867351051010810מערכות תקשורתסאנדיסק ישראל*
פרק רשות1057106810699108810מזון ומשקאותקבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים

ף
ס

כ

פרק רשות10469472110�10698מערכות תקשורתאי.סי.איי טלקום
�72510104732לא רלבנטי109101047מערכות בטחוניותאלתא מערכות

פרק רשות10687564875101036תשתיותדרך ארץ*
6124541562118�514קמעונאותהום סנטר

פרק רשות1014108955961644מזון ומשקאותזוגלובק

105710373510510957312כימיהכרמל אולפינים*
1078104721010510757614מערכות השקיהנטפים

10101010472854831071016מחשבים ותכנהנס טכנולוגיות*
פרק רשות1078777177�1352כח-אדםקבוצת מנפאואר

פרק רשות1078877178�10889מערכות אלקטרוניותKLA Tencor ישראל

פרק רשות10781037266�97109מערכות תקשורתNDS טכנולוגיות ישראל*

 
חברה חדשה בדירוג

 *
▲ עליה בדירוג

שם החברה לפי סדר א"ב

מפתח הניקוד

ציון 10 95% - 100%

95% - 90% ציון 9  

90% - 80% ציון 8  

80% - 70% ציון 7 

70% - 60% ציון 6 

60% - 50% ציון 5 

50% - 40% ציון 4 

40% - �0% ציון � 

�0% - 20% ציון 2 

20% -   0% ציון 1 

שותפים לדירוג
S&P מעלות 
תפעול הדירוג

הבורסה לניירות ערך
חישוב המדד

מקינזי
המודל החישובי

ארנסט אנד יאנג
בקרה על הליך הדירוג

 
חברה חדשה בדירוג

 *
▲ עליה בדירוג

שם החברה לפי סדר א"ב

החברות המובילות בישראל בניהול   אחריות תאגידית 2008

•	נתון מתוקן
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פרטיותציבוריות
זוגלובקאי. בי. אי בית השקעות

יוניליוור ישראלאלווריון

מיקרוסופטבנק אגוד

קבוצת החברה המרכזית למשקאות קליםדלתא גליל 

רפאלטבע תעשיות פרמצבטיות

סלקום 

רבוע כחול 

פרטנר תקשורת

smile  012 תקשורת

החברות אשר מציגות את העלייה הגבוהה ביותר 
בביצועים בשנה האחרונה )2008-2007( לפי הא”ב

החברות המשתפרות

ציבוריותציבוריות
מבני תעשיהאיתוראן איתור ושליטה

מי עדן )ישראל(אלביט מערכות

סלקוםאלוני חץ נכסים והשקעות

פלסאון תעשיותאסם

פרטנר תקשורתבנק דיסקונט

קבוצת ברןבנק הפועלים

קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסיםבנק לאומי

רבוע כחול ישראלגזית גלוב

שטראוס גרופדלתא גליל תעשיות

תעשיות מלח לישראלטבע תעשיות פרמצבטיות

כלכלית ירושלים

החברות המשתתפות חמש שנים ומעלה ברציפות בדירוג מעלה לפי הא”ב

פרטיות

אי סי איי טלקום

אינטל ישראל

הום סנטר

יוניליוור ישראל

מוטורולה ישראל

נטפים

החברות המתמידות

הושק על ידי מעלה ב-2005, בשיתוף הבורסה 

לניירות ערך בתל אביב. מדד מעלה הינו כלי פיננסי 

המייצג את 20 החברות הראשונות בדירוג מעלה, 

העומדות בתנאי הסף של מדד תל אביב 100. מטרת 

המדד לאפשר השקעה אתית על פי קריטריונים של 

אחריות חברתית.

הבורסה לניירות ערך

דירוג מעלה במדד ת�א 100
דירוגשם החברהדירוגשם החברהדירוגשם החברה

לא מדורגתמזרחי טפחותלא מדורגתבינלאומי 5לא מדורגתאבגול

לא מדורגתמטריקסלא מדורגתבלופניקסלא מדורגתאבנר יהש

לא מדורגתמכתשים אגןלא מדורגתבריטיש ישראלדירוג כסףאגוד

לא מדורגתמלאנוקסלא מדורגתג’י.טי.סי.לא מדורגתאדגר

לא מדורגתמליסרוןלא מדורגתגב יםדירוג זהבאודיוקודס

לא מדורגתמנורה מב החזלא מדורגתגזיתלא מדורגתאוהה

לא מדורגתנטוויז'ןדירוג זהבגזית גלובלא מדורגתאוסיף

דירוג זהבנייסדירוג כסףגיווןדירוג זהבאורמת

לא מדורגתנייר חדרהלא מדורגתגילתלא מדורגתאזורים

לא מדורגתנכסים ובניןלא מדורגתגרניתאחזקה, לא בוצעה פניהאידיבי פתוח

דירוג כסף )smile 012 אינטרנט זהב
לא מדורגתנצבאדירוג פלטינהדיסקונט אתקשורת( 

דירוג פלטינהסלקוםאחזקה, לא בוצעה פניהדיסקונט השקעותדירוג כסףאיתוראן

דירוג כסףסמייל תקשורת 012  לא מדורגתדלק נדלןלא מדורגתאל על

לא מדורגתסקופדירוג כסף )דלק ישראל(דלק קבוצהלא מדורגתאלביט הדמיה

דירוג כסףסרגוןלא מדורגתדלק קידוחים יהשדירוג פלטינהאלביט מערכות

דירוג פלטינהפועליםלא מדורגתדלק רכבלא מדורגתאלדין

לא מדורגתפז נפטלא מדורגתדניה סיבוסדירוג זהבאלווריון

לא מדורגתפיבילא מדורגתדרבןדירוג כסףאלוני חץ

דירוג כסףפלסאון תעשיותלא מדורגתדש איפקסאחזקה, לא בוצעה פניהאלקו החזקות

לא מדורגתפמסדירוג כסףהוטלא מדורגתאלקטרה

דירוג כסףפניקס 1לא מדורגתהכשרת הישובדירוג כסףאלרוב

לא מדורגתפרוטרוםדירוג כסףהראל השקעותדירוג כסףאלרון

דירוג פלטינהפרטנרלא מדורגתוריפוןלא מדורגתאמות

לא מדורגתפריגואחזקה, לא בוצעה פניהחברה לישראללא מדורגתאמפל אמריקן

אחזקה, לא בוצעה פניהקרדן אן.וי.דירוג פלטינהטבעדירוג פלטינהאסם

אחזקה, לא בוצעה פניהקרדן ישראללא מדורגתיואלאחזקה, לא בוצעה פניהאפריקה

דירוג זהברבוע כחולאחזקה, לא בוצעה פניהכורלא מדורגתאפריקה מגורים

לא מדורגתרדוורלא מדורגתכיללא מדורגתאפריקה נכסים

לא מדורגתרדויז’ןדירוג כסףכלכלית ירושליםלא מדורגתארזים

לא מדורגתריטליקסדירוג כסףכלל עסקי ביטוחלא מדורגתארפורט סיטי

לא מדורגתשופרסלדירוג כסף )כלל ביטוח(כלל פיננסיםלא מדורגתבזן

דירוג פלטינהשטראוסאחזקה, לא בוצעה פניהכלל תעשיותלא מדורגתבזק

לא מדורגתשיכון ובינוידירוג פלטינהלאומילא מדורגתביטוח ישיר

לא מדורגתמבטח שמיר

מדד מעלה 2008 הבורסה לניירות ערך
ממוצע שווי החזקות ציבור שם נייר

109,317,000,000טבע

20,134,704,547לאומי

15,601,966,199פועלים

6,184,985,206פרטנר

6,170,910,077נייס

5,219,918,�59סלקום*

4,614,062,291אלביט מערכות

3,989,316,792דיסקונט א

2,262,026,486אורמת

2,009,517,861גזית גלוב

ממוצע שווי החזקות ציבור שם נייר
1,493,206,785אסם

1,401,791,508שטראוס

1,371,046,661אלווריון

1,2�5,977,9�9הראל השקעות*

1,224,196,260כלל עסקי ביטוח

�1,047,870,16סרגון*

549,294,2�4רבוע כחול*

373,968,943אודיוקודס

237,252,711ברן

161,994,870דלתא

*חברה חדשה במדד 2008

המדד הושק על פי הערך של מדד תל אביב 100 ונסחר 

 FTSE4GOOD :כמוהו ברציפות. מקבילים למדד מעלה

.Dow Jones Sustainability-ומדד ה

ההשקעה במדד מתאפשרת באמצעות המוצרים 

הפיננסיים: 

”קסם מעלה” -  תעודת הסל

”פסגות מעלה” - קרן נאמנות

”פריזמה )פ( מעלה לאחריות חברתית )פקן(” 

- קרן נאמנות 

מדד מעלה

פרטיותציבוריות

אינטל ישראלאלווריון

אפלייד מטריאלסבנק הפועלים

הום סנטרהפניקס

זוגלובקפלסאון

מנפאוארפרטנר תקשורת

החברות אשר מציגות את העלייה הגבוהה ביותר 
בביצועים על פני שלוש שנים )2008-2006(  לפי הא”ב

*מדד ת�א 100 נכון ליום פרסום דירוג מעלה 11.6.08
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אתיקה בעסקים 
קיום קוד אתי מקיף עליה, שנה שניה ברציפות, במספר החברות 

אשר משתמשות בקוד אתי ככלי עזר לניהול 

תחום האתיקה בחברה כך ש:

95% מהחברות הפרטיות ציינו כי יש להן  	•
קוד אתי

85% מהחברות הציבוריות ציינו כי יש להן  	•
קוד אתי

ל-48% מהחברות ציון 8 ומעלה על הטמעת  	•
קוד אתי לעומת 22% בלבד בשנה שעברה

השנה נערך עדכון מקיף של השאלות בפרק, בהתאם לאתגרים 

ולסוגיות הנמצאים על סדר היום הציבורי של יחסי עבודה במשק. 

נוספו והורחבו שאלות בנוגע ל: 

•	מדיניות וטיפול מקיף למניעת הטרדה מינית 
•	מדיניות וטיפול בגיוס עובדים עם מוגבלויות ועובדים ממגזרי 

מיעוטים 

•	פיקוח ובדיקת עמידה בחוקי עבודה ושמירה על זכויות עובדים 
המועסקים באמצעות קבלני משנה

•	מתן משוב והערכת עובדים על בסיס שנתי, מתוך תפיסת פיתוח 
ההון האנושי של הפירמה 

•	עמידה בחוק חיילים משוחררים 
הפרק בוחן גישה פרואקטיבית לצד המשך בדיקת עמידה 

בחוקי עבודה. 

תוצאות

•	הציון הממוצע של חברות בפרק זה ירד ביותר מ-10%. נראה כי, 
הירידה נובעת מעדכון הקריטריונים. 

•	קיימת מודעות לעידוד העסקה בכניסה לשוק העבודה:כ-
40% מהחברות מצהירות כי הן מעודדות גיוס מיעוטים ובעלי 

מוגבלויות. 

•	מודעות גבוהה לשמירה על זכויות עובדי קבלן: יותר מ-70% מצהירות 
כי בדקו שקבלני המשנה שלהם מקיימים את חוקי העבודה.

זכויות אדם וסביבת עבודה

בנק דיסקונט

בנק הפועלים

זוגלובק

פלסאון תעשיות

החברות המציגות 
את הביצועים הטובים 

ביותר )10-9( בפרק 
זכויות אדם וסביבת 

עבודה לפי הא"ב

100%

90%

80%

70%

60%

 50%

40%

30%

20%

10%

0%

2008 2007 2006

פרטיותציבוריותכלל הדירוג

אחריות חברתית בצמיחה
עיקרי הנתונים: השוואה 2008-2006

ציבוריות

36.6%יחס דח"צים בדירקטוריון

76%יחס דח"צים בועדת הבקורת

69%יחס בעלי מחשו"ף בועדת הבקורת

8.9%יש ועדה לאחריות חברתית 

30.8%יש דו"ח אחריות חברתית 

17.3%אחוז נשים בדירקטוריון 

ממשל תאגידי

כלל הדירוג

סקטור: כימיה, 
פרמצבטיקה, 

אנרגיה, בניה, כריה, 
דלק, תחבורה, 

מוצרי נייר, 

מזון ומשקאות, 
טלפוניה, טקסטיל, 

אלקטרוניקה, 
חומרה, קמעונאות, 
מלונאות, פלסטיק

פיננסים, ביטוח, 
תוכנה, כח 

אדם,ניהול, ייעוץ

200820072006200820072006200820072006200820072006

65%58%40%63%75%42%71%82%52%58%30%23%יש מדיניות סביבתית כתובה 

70%75%70%88%88%83%79%95%95%54%52%29%יש מערכת ניהול סביבתית

62%43%36%88%62%66%71%64%38%42%17%12%בוצע סקר סביבתי

67%65%66%75%75%75%86%96%85%42%35%23%בוצעה בקורת סביבתית

53%41%40%63%50%58%71%73%52%29%9%12%בוצעה בקורת סביבתית חיצונית

13%24%22%13%25%17%14%23%33%13%26%12%בוצעה בקורת סביבתית פנימית

איכות סביבה

פרטיות, ממשלתיות ציבוריותכלל הדירוג
ונסחרות בחו"ל

200820072006200820072006200820072006

5.75.53.86.96.54.43.43.62.1ממוצע תרומה )מליוני ₪(

---0.7%0.9%1.2%---אחוז תרומה מהרווח )חברות ציבוריות מרוויחות בלבד(
0.15%0.2%0.185%0.16%0.21%0.19%0.11%0.15%0.18%אחוז תרומה מהמחזור

92%90%80%87%89%72%100%94%100%קיום התנדבות עובדים

78%87%73%69%86%75%95%89%69%מדיניות השקעה חברתית

מעורבות בקהילה

פרטיות, ממשלתיות ציבוריותכלל הדירוג
ונסחרות בחו"ל

200820072006200820072006200820072006

77%92%92%67%89%89%95%100%100%ציון מעל 75%

100%100%98%100%100%100%100%100%92%הודעה על תנאי עבודה 

95%89%88%92%83%83%100%100%100%נאמן בטיחות

97%100%98%95%100%97%100%100%100%מדיניות כוללת למניעת הטרדה מינית

68%66%61%69%71%64%67%56%54%קיימת התארגנות עובדים או יאפשרו קיומה 

--86%--67%--73%נבדקת עמידת קבלני משנה בחוקי עבודה

0 43132111חברות נגדן ניתנו פס"ד בקשר לחוקי המגן

24%22%20%25%24%20%23%18%21%אחוז הנשים המועסקות מבין 10% מקבלי השכר הגבוה

--52%--33%--40%קיום מנגנון עידוד העסקת בני מיעוטים

4.1%3.6%4.2%4.2%3.5%5.3%3.8%3.7%1.1%אחוז בני המיעוטים המועסקים

--48%--38%--42% קיום מנגנון עידוד העסקת בעלי מוגבלויות 

1.2%1.17%0.6%1.1%1.05%0.7%1.5%1.43%0.4%אחוז בעלי המוגבלות המועסקים 

72%85%78%62%84%78%90%87%78%אחוז העובדים המבוטחים בגמל/פנסיה/ביטוח מנהלים
70%47%45%59%37%31%90%66%85%ביצוע סקר שביעות רצון אשר תוצאותיו פורסמו לכלל העובדים

זכויות אדם וסביבת עבודה

*הפרק עבר עדכון מקיף בשנת 2008

פרטיות, ממשלתיות ציבוריותכלל הדירוג
ונסחרות בחו"ל

200820072006200820072006200820072006

88%81%69%84%77%64%95%89%85%קוד אתי מקיף

96%95%91%97%93%91%95%100%91%תכנית אתיקה )מבין אלו שיש להם קוד(
48%51%32%48%48%24%47%56%50%תכנית האתיקה כוללת את רוב המרכיבים

אתיקה בעסקים
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מעורבות בקהילה
על סמך הדוחות הכספיים לשנת 2007, היקף 

התרומה הממוצע של החברות הציבוריות השנה 

הוא 6.88 מיליון ₪. זוהי עליה של כ-6% בהשוואה 

לדירוג 2007. 

אחוז התרומה ביחס לרווח לפני מס ירד מ - 0.9% 

בשנה שעברה ל 0.7% השנה. 

כלומר - העליה בהיקף התרומה איננה עוקבת 

אחר העליה ברווח:  ממוצע הרווח לפני מס של 

החברות הציבוריות בדירוג עלה בכ-44% )מ-560 

מיליון ₪ ל - 807 מליון ₪(. 

נראה כי חברות במשק הישראלי קובעות את סכומי 

התרומה כסכום אבסולוטי ולא כנגזר מרווח.

פרטיותציבוריות

אינטל ישראלבנק הפועלים

מיקרוסופט ישראלבנק לאומי

טבע תעשיות 
פרמצבטיות

קבוצת החברה המרכזית 
לייצור משקאות קלים

החברות עם הניקוד הגבוה בתרומה אבסולוטית 
לפי הא"ב

פרטיותציבוריות

מיקרוסופט ישראלאלווריון

קבוצת החברה המרכזית מבני תעשיה
לייצור משקאות קלים

Procter & Gamble שטראוס גרופ
ישראל

החברות עם הניקוד הגבוה בתרומה יחסית
לפי הא"ב

6.48מיליון ₪
       דירוג 2007

היקף תרומה ממוצע*

אחוז ממוצע מרווח
  לפני מס 0.9%

איכות סביבה - דירוג החברות הפרטיות לפי הציון בפרק ולפי הא”ב

ציוןשם החברה
אורמת תעשיות | אלביט מערכות | בנק הפועלים | בנק לאומי | גזית גלוב | מי עדן ישראל | נייס מערכות | סלקום | פרטנר תקשורת | קבוצת ברן | 

10שטראוס גרופ

9דלתא גליל | טבע תעשיות פרמצבטיות | קבוצת אסם

8אודיוקודס | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים | סרגון נטוורקס

7אלווריון | פלסאון תעשיות

6בנק דיסקונט | חברת מבני תעשיה

5אי.בי.אי בית השקעות

4 הפניקס אחזקות | רבוע כחול ישראל

3איתוראן איתור ושליטה | אלרון תעשיה אלקטרונית | על-בד משואות יצחק | רשת מלונות ישרוטל | תעשיות מלח לישראל

smile 0122 תקשורת | אקסלנס נשואה | קבוצת כלל ביטוח ושירותים פיננסיים

1אל-רוב ישראל | אלוני חץ נכסים והשקעות | בנק אגוד | גיוון אימג’ינג | דלק ישראל | הוט | כלכלית ירושלים

איכות סביבה - דירוג החברות הציבוריות לפי הציון בפרק ולפי הא”ב

הדיווחים בפרק זה נבדקים ע”י אנליסטית סביבתית  �
נכרת מגמה של שיפור באיכות הדיווח - השנה   �
נדרשו, לראשונה, החברות לדיווח על ביצועיהן בשתי 
שנים עוקבות )2007-2006(, כולל חברות מסקטור 

הפיננסים, ביטוח, ניהול, יעוץ וכח אדם.   
כמחצית מהחברות המשתתפות בדירוג ניסחו   �
ופרסמו מדיניות סביבתית; זוהי עליה של כ-33% 

ביחס לשנה שעברה.
השנה נוספה לפרק זה שאלה ספציפית המופנית   �
לגופים פיננסיים על שימוש בקריטריונים סביבתיים 
במדיניות מתן אשראי והשקעות. שאלה זו משקפת את 
המגמות הדורשות מגופים פיננסיים בחינת ההשלכות 
הסביבתיות של פרויקטים אשר הם מעורבים במימונם. 
שניים מתוך שישה גופים פיננסיים פרסמו  קריטריונים 

סביבתיים במדיניות מתן אשראי והשקעות.
שאלת רשות חדשה - עוסקת בפיתוח מוצרים   �
ושירותים ידידותיים לסביבה: כשני שליש מהחברות 

הציגו פיתוחים ויוזמות אשר זיכו אותן בניקוד. 

איכות סביבה
אי.בי.אי - שיווק 

מוצרים פיננסיים, 
אשר קידום נושא 

איכות הסביבה 
בבסיס פעילותם

אינטל - פיתוח מעבדים 
הצורכים פחות אנרגיה 

והקמת בניין ירוק

אפלייד מטריאלס התקנת 
פאנלים סולאריים להפקת 

חשמל מאנרגיית שמש

דלתא - פיתוח 
בדים טבעיים, 

החוסכים בתהליך 
הצביעה ובמים 

החברה המרכזית למש' קלים 
הפחתת משקל בקבוקים 

  (HP) היולט פקארד
פיתוח מכונות ייצור דיו 

הצורכת 40% פחות 
אנרגיה

נטפים - הקטנת צריכת 
חומר גלם, תוכנית מיחזור 

ללקוחות 

ציוןשם החברה
אינטל ישראל | אפלייד מטריאלס ישראל | היולט פקארד )HP( | יוניליוור ישראל | מוטורולה ישראל | סאנדיסק ישראל | קבוצת החברה המרכזית 

לייצור משקאות קלים | רפאל
10

KLA Tencor9 ישראל | NDS טכנולוגיות ישראל | Procter and Gamble ישראל

8אי.סי.איי טלקום

7אלתא מערכות | כרמל אולפינים | מיקרוסופט ישראל | נטפים | נס טכנולוגיות

6דרך ארץ

4 זוגלובק

3הום סנטר

2קבוצת מנפאואר

6.88מיליון ₪
אחוז ממוצע מרווח

   לפני מס 0.7%

       דירוג 2008
היקף תרומה ממוצע*

*חברות ציבוריות

דוגמאות לפיתוחים
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ממשל תאגידי
� 36.6% הממוצע של דירקטורים חיצוניים ועצמאיים 

בחברות הדירוג. 

� ארבע חברות, מבין החברות המדורגות הקימו וועדת 

אחריות תאגידית בדירקטוריון. וועדה זו אמורה לדון 

ולשקף לדירקטוריון את אסטרטגיית ניהול האחריות 

החברתית-סביבתית ואת מידת התאמתה לאסטרטגיה 

הכוללת של הארגון.  

� כ - 30% מהחברות הציבוריות פרסמו או צפויות 

לפרסם דוח אחריות תאגידית, המשקף את מחויבות 

התאגיד לשקיפות, דיווחיות )Accountability( ודיאלוג 

עם מחזיקי העניין.

� 17.3% נשים בממוצע בדירקטוריון לעומת 24% נשים 

בהנהלות הבכירות.

קבוצות אחזקה*
וחברות בנות המשתתפות בדירוג מעלה 2008 

ממשל תאגידי - החברות הציבוריות המובילות בדיווח חברתי סביבתי ובקרה לפי הציון בסעיף ולפי הא”ב

ציוןשם החברה

8שטראוס גרופ

7בנק דיסקונט | קבוצת ברן

6בנק לאומי

ציוןשם החברה

9בנק דיסקונט

8בנק הפועלים | קבוצת ברן

7אלביט מערכות | בנק לאומי | טבע תעשיות פרמצבטיות | פרטנר תקשורת | שטראוס גרופ

6גזית גלוב | נייס מערכות | נס טכנולוגיות )פרטית( | סלקום | רבוע כחול ישראל

אודיוקודס | אורמת תעשיות | אי.בי.אי בית השקעות | אלרון תעשיה אלקטרונית | בנק אגוד | דלק ישראל | דלתא גליל | הפניקס אחזקות | מי עדן 
5ישראל סרגון נטוורקס | תעשיות מלח לישראל

smile 4 012 תקשורת | איתוראן איתור ושליטה | אל-רוב ישראל | אלוני חץ נכסים והשקעות | אקסלנס נשואה | גיוון אימג’ינג | פלסאון תעשיות

אלווריון | הוט | חברת מבני תעשיה | כלכלית ירושלים | על-בד משואות יצחק | קבוצת אסם | קבוצת כלל ביטוח ושירותים פיננסיים רשת מלונות 
3ישרוטל

2הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

ממשל תאגידי - דירוג החברות הציבוריות לפי הציון בפרק ולפי הא”ב 

פרסמו דו�ח אחריות תאגידית
לפי סדר הא”ב

אינטל

בנק דיסקונט

בנק לאומי

מוטורולה

רפאל

דירוג ומדד מעלה על ציר הזמן

*קבוצות אחזקה אשר לפחות 2 מהחברות הנמנות על הקבוצה משתתפות בדירוג מעלה 2008

הדירוג 
ככלי 
דיווח 
לאו”ם

פרק
ממשל
תאגידי

ללא שינוי

השקת
מדד

מעלה

הקמת
ועדה

ציבורית
ועדכון
מקיף
של

הקריטריונים
הוספת
חברות
השקתפרטיות

דירוג מעלה

2004200� 2005 2006 2007 2008

קבוצת אריסון

בנק הפועלים
תעשיות מלח

קבוצת פישמן

הוט מערכות תקשורת
הום סנטר

כלכלית ירושלים 
מבני תעשיה

קבוצת אי די בי

אלרון
גיוון אימג'ינג 

כלל ביטוח
סלקום

קבוצת דלק

אקסלנס נשואה
דלק ישראל

הפניקס אחזקות
הוט מערכות תקשורת
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דיתה ברוניצקי | מנכ”ל
שבתאי אדלרסברג | מנכ”ל

אודיוקודס
דירוג: זהב - ציבוריות

ספקית ציוד להעברת קול ונתונים ברשתות 
תקשורת המבוססות על פרוטוקול רשת האינטרנט. 
אנו רואים חשיבות רבה לקשר בין פעילותינו 
העסקית להשלכותיה על החברה והסביבה. וכי 
השאיפה לקידום פעולות למען הסביבה והקהילה 
עולה בקנה אחד עם השאיפה להצלחה העסקית. 
אנו רואים בהשתלבות שלנו בדירוג מעלה כאבן 
דרך במסע למיקסום ההשפעות החיוביות שלנו 

ולצמצום אלו השליליות.

אורמת תעשיות
דירוג: זהב - ציבוריות

עוסקת, בתחום האנרגיה החלופית. לאורמת 
ניסיון מעל לארבעה עשורים בשימוש בטכנולוגיה 
הייחודית שלה לפיתוח, ייצור ושיווק מערכות כח 
חדשניות. קבוצת אורמת מפתחת, מתכננת, 
מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כח 
המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה” 
בעיקר משדות גיאותרמיים ומחום שיורי. מביא 
לחסכון בדלקים מזהמים - מונע פליטות של גזים 

מזהמים ופגיעות נוספות באיכות הסביבה.

חברות דירוג מעלה 2008 לפי סדר הא"ב

צבי לובצקי | מנכ”ל

מקסין פסברג, סגנית נשיא 
אינטל העולמית ומנכ”ל 

אינטל ישראל

איזי שרצקי | יו”ר

אינטל )ישראל(
דירוג: פלטינה - פרטיות

עוסקת בפיתוח וייצור מקרו-מעבדים רשת 
ותקשורת, מעסיקה בישראל 6700 עובדים 

בחמישה מרכזי פיתוח ושלושה מפעלי יצור.
רואה באחריות חברתית חלק בלתי נפרד מהאחריות 
העסקית - הטמעת סביבה עסקית אתית, קידום 
סביבת עבודה חדשנית, בריאה ובטוחה, הובלה 
בתחום איכות הסביבה והתנדבות עובדי החברה 

בקהילה והפעלת מגוון תוכניות חינוך. 

איתוראן איתור 
ושליטה

דירוג: כסף - ציבוריות

מספקת שירותי איתור, מיגון ותקשורת לנוהגים 
ברכב: הגנה מפני גניבת כלי רכב, בקרה ושליטה 
על ציי רכב, שירותי הכוונה, ניווט וסיוע לנהג 
במצוקה. איתורן, שהנה החברה המובילה 
בתחומה בעולם, מפעילה מרכזי פעילות בברזיל, 
ארגנטינה וארה”ב והקימה לאחרונה תשתית 
לשרותי איתור בסין וקוריאה. איתוראן הונפקה 

בשנת 2005 בבורסת הנאסד”ק.

צביקה פרידמן | מנכ”ליוסף אקרמן | מנכ”ל

אלפרד אקירוב | מנכ”לנתן חץ | מנכ”ל

אלביט מערכות
דירוג: פלטינה - ציבוריות

אלביט מערכות עוסקת בטכנולוגיות מתקדמות 
בתחום הבטחוני. תחומי העיסוק כוללים מערכות 
מוטסות, קרקעיות וימיות, מל"טים, מערכות 
שליטה ובקרה, תקשורת, מחשבים ומודיעין, 
מערכות אלקטרו-אופטיות וטכנולוגיות חלל,  
לוחמה אלקטרונית, עורקי נתונים ותקשורת 
צבאית ורדיו. החברה משביחה פלטפורמות 
קיימות ומפתחת טכנולוגיות לתחומים צבאיים, 
ביטחון פנים ולתחום התעופה האזרחית. בחברה 

מועסקים מעל 10,000 עובדים. 

אלווריון
דירוג: זהב - ציבוריות

מעורבות קהילתית ומחויבות חברתית הינם 
ערכים מרכזיים באלווריון ועובדינו מתנדבים 
במסירות בפעילויות רבות ומגוונות. כמובילה 
העולמית בטכנולוגית ה-WiMAX, החברה תרמה 
מערכות מהמתקדמות בעולם שמאפשרות 
חיבור פס רחב אלחוטי לתושבי שדרות ועוטף 
עזה. ”שילוב של מצוינות, דבקות במטרה ויכולת 
להוביל את חזית הטכנולוגיה מהווים את הגרעין 

שדוחף את אלווריון להצלחה." 

אלוני חץ
דירוג: כסף - ציבוריות

הקבוצה מתמקדת בהשקעות ארוכות טווח 
בתחומי הנדל"ן המניב .

הקבוצה פעילה בשווקים הבאים: ישראל )כ-73% 
 ,)PSP-באמות השקעות( , שוויץ )כ-17.1% ב
בריטניה )25.2% בקרן ברוקטון(, קנדה )14.4% 
ב-FCR(, ארה"ב )כ-6.9% ב-EQY1(, שבדיה 
והודו, ובכוונתה לפעול בוייטנאם, בתאילנד 

ובדרום מזרח אסיה. 

אל-רוב )ישראל(
דירוג: כסף - ציבוריות

חברה מובילה וותיקה בעלת ניסיון רב בייזום, פיתוח 
וניהול נדל"ן בארץ ובחו"ל. החברה פועלת במגוון 
תחומי נדל”ן לרבות מסחר, משרדים ומלונאות. 
בתחום הנדל"ן המניב החברה מפתחת, רוכשת 
ומנהלת נכסים איכותיים בשוויץ צרפת וישראל. 
זרוע המלונאות כוללת את מלון מצודת דוד 
בירושלים וכן מלונות בירושלים, אמסטרדם ולונדון 

המצויים בשלבים שונים של פיתוח.

ניסים הדס | מנכ”ל דורון בירגר | מנכ”ל

אלרון תעשיה 
אלקטרונית

דירוג: כסף - ציבוריות

אלרון תעשיה אלקטרונית בע”מ )תל אביב, 
נאסד"ק: ELRN( היא חברת אחזקות טכנולוגיה 
הפועלת מישראל. אלרון מנהלת את עסקיה 
הגלובאליים באמצעות חברות בנות הקשורות 
ומעורבת ישירות בתכנון אסטרטגי, באסטרטגיית 
שיווק, בבחירת ההנהלה הבכירה, באישור 
השקעות ותקציבים, במדיניות המימון ובפיקוח 

כללי על ביצועי החברות שבאחזקתה.

אלתא מערכות
דירוג: כסף - פרטיות

חברה עתירת ידע, בעלת מוניטין עולמי, המייצרת 
ליותר מ-45 מדינות בעולם.

אלתא מוכרת כבית המכ”ם של ישראל ומובילה 
בפיתוח מערכות חדשניות ורחבות היקף: מודיעין, 
סיור ותצפית, התרעה, מיגון והגנה. העבודה 
בחברה בסביבה טכנולוגית מתקדמת, מעניקה 
לעובדים אתגרים מקצועיים, תוך שימת דגש 
על מצוינות, יצירתיות ואיכות הכוללת מעורבות 

בקהילה, בחינוך, ובתרבות.

דיתה ברוניצקי | מנכ”ל
שבתאי אדלרסברג | מנכ”ל

אודיוקודס
דירוג: זהב - ציבוריות

ספקית ציוד להעברת קול ונתונים ברשתות 
תקשורת המבוססות על פרוטוקול רשת האינטרנט. 
אנו רואים חשיבות רבה לקשר בין פעילותינו 
העסקית להשלכותיה על החברה והסביבה. 
השאיפה לקידום פעולות למען הסביבה והקהילה 
עולה בקנה אחד עם השאיפה להצלחה העסקית. 
אנו רואים בהשתלבות שלנו בדירוג מעלה כאבן 
דרך במסע למיקסום ההשפעות החיוביות שלנו 

ולצמצום אלו השליליות.

אורמת תעשיות
דירוג: זהב - ציבוריות

עוסקת, בתחום האנרגיה החלופית. לאורמת 
ניסיון מעל לארבעה עשורים בשימוש בטכנולוגיה 
הייחודית שלה לפיתוח, ייצור ושיווק מערכות כח 
חדשניות. קבוצת אורמת מפתחת, מתכננת, 
מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כח 
המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה” 
בעיקר משדות גיאותרמיים ומחום שיורי. מביא 
לחסכון בדלקים מזהמים - מונע פליטות של גזים 

מזהמים ופגיעות נוספות באיכות הסביבה.

אי. בי. אי 
בית השקעות

דירוג: כסף - ציבוריות 

נוסד ב-1971 על ידי צבי לובצקי, עמנואל קוק, 
ודוד ויסברג. היקף הכספים המנוהלים בחברה 
מגיע לכ-13 מיליארד שקלים והיא רשומה 
כחברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב. 
בית ההשקעות מציע שירותים רבים בכל תחומי 
פעילות שוק ההון בארץ ובחו"ל. ”אנו חברה בעלת 
אינטגריטי המייחסת חשיבות רבה למרכיב האנושי 

בחברה ודוגל בקידום וחיזוק הקהילה”.

רפי מאור | נשיא ומנכ”ל

אי. סי. איי. טלקום
 דירוג: כסף - פרטיות

אי סי איי טלקום היא ספקית מובילה של פתרונות 
תקשורת מתקדמים למפעילות תקשורת, 
מספקת להן את תשתית התקשורת מליבת 

הרשת ועד בית הלקוח.
אחריות חברתית בכלל ומחויבות לקהילה בפרט 
הן חלק מהותי בחייה של כל חברה עסקית. 
מתוך רגש מחויבות ותחושת שליחות הפך 
נושא האחריות החברתית לחלק בלתי נפרד 
מהאסטרטגיה העסקית והתרבות הארגונית 

באי סי איי.

צבי לובצקי | מנכ”ל

דירוג מעלה 2008  16

w
w

w
.

m
a

a
l

a
.

o
r

g
.

i
l

17 דירוג מעלה 2008  

דירוג מעלה 2008  



רונן בן ציון | מנכ”ל
דויד ברוך | מנכ"ל

גיורא עופר | מנכ”לחיים פרויליכמן | מנכ”ל

חברות דירוג מעלה 2008
המשך לפי סדר ה-א"ב

גליה מאור | מנכ”לצבי זיו | מנכ”ל

בנק הפועלים
דירוג: פלטינה - ציבוריות

הבנק המוביל בישראל, מחויב להוביל בתחום 
האחריות החברתית. אחריות חברתית ומעורבות 
פעילה בחברה ובקהילה כחלק מרכזי בחזון 
ובאסטרטגיה ומהווים ערך יסודי ומהותי בפעולותיו. 
רוח זו מוצאת ביטוי במעורבות חברתית, בתרומות 
כספיות ובפעילות התנדבותית. הבנק מפעיל 
תוכנית מובנית וחוצת ארגון להטמעת אחריות 
חברתית בכל תחומי העשיה ויפרסם השנה 

דו"ח חברתי בסטנדרטים בי”ל. 

בנק לאומי
דירוג: פלטינה - ציבוריות

פעיל מאוד בקהילה ותורם למוסדות ולארגונים 
שונים, בדגש על תחומי החינוך וההשכלה, 
עידוד היזמות וטיפוח המנהיגות בקרב בני 
נוער בפריפריה. לאומי מוביל בגישתו לבעלי 
מוגבלויות עם עשרות סניפים שכבר הונגשו 
עבורם וכספומטים ייחודיים לעיוורים, ובטיפוח 
הסביבה, כשבניין הנהלת הבנק הוא הראשון 
בישראל שזכה בתו תקן ”ירוק" של מכון התקנים 

והמשרד להגנת הסביבה.

אפלייד מטריאלס )ישראל(
דירוג: זהב - פרטיות

המובילה העולמית בפיתוח טכנולוגיות ומערכות 
אשר מייצרות את רוב השבבים והמסכים 
הדקים בעולם. בנוסף החברה מפתחת מוצרים 
וטכנולוגיות בתחום האנרגיה הסולארית. אפלייד 
מטיריאלס מעסיקה כ-14,000 אנשי מקצוע 
ברחבי העולם, מתוכם כ-1,100 בישראל. אפלייד 
מטיריאלס ישראל, הממוקמת בפארק המדע 
ברחובות, מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות 

בדיקה ובקרה לתהליך הייצור של שבבים.

אקסלנס נשואה
דירוג: כסף - ציבוריות

השאיפה למצוינות היא המאפיין המרכזי להצלחה 
חסרת התקדים של בית ההשקעות אקסלנס 
נשואה. אקסלנס נשואה הינו בית השקעות 

מהמובילים בישראל.
לאקסלנס מגוון הפעילויות הרחב ביותר בשוק 
ההון, מעל 45 מליארד ₪ מנוהלים בנכסים 

פיננסים ומעל ל-450 עובדים.
אקסלנס הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות 

בבורסה ומדורגת בדירוג A מחברת מעלות.

בנק אגוד
דירוג: כסף - ציבוריות

נוסד ב-1951 ונמנה על החברות המובילות 
שבצמרת עולם העסקים בישראל. הבנק מוביל 
מהלך אסטרטגי למיצובו בקרב הלקוחות 
הפרטיים במגמה להגדיל את נתח השוק. תוך 
פעילות בתחום העסקי ומובילות בענף היהלומים. 
הבנק הראשון במערכת הבנקאית בעל רישיון 
יעוץ פנסיוני. מעסיק כ-1100 עובדים. לבנק 35 

סניפים, מנהריה ועד באר שבע.

בנק דיסקונט
דירוג: פלטינה - ציבוריות

דוגל בבנקאות אחרת, המשלבת מקצועיות עם 
אנושיות. הנתינה והמעורבות האישית בקהילה 

כחלק מתרבות הארגון.
במסגרת פרויקט "למען" הוביל הבנק פרויקטים 
חברתיים רבים, במעורבות מלאה של הדיסקונטאים 
המתנדבים, מעבר לשעות העבודה, לתמיכה 
בקהילה. ”בכוונתנו להמשיך ולסייע גם בעתיד 
ולהרחיב את פעילותנו בתחום האחריות החברתית. 

בדרך זו נוכל להעצים את הערך המוסף.”

אבירם להב | מנכ”ל

נחום שמיר | מנכ”למיכאל בר חיים | מנכ”ל

אייל לפידות | מנכ”ל

גזית גלוב
דירוג: זהב - ציבוריות

חברה גלובלית להשקעות בנדל”ן, הנסחרת 
בבורסה של תל אביב כחלק ממדד תל אביב 
25. החברה עוסקת ברכישה, פיתוח וניהול של 
נכסים מניבים ברחבי העולם ומתמקדת בעיקר 
במרכזים מסחריים. בנוסף, בתחום הדיור המוגן 
ומבני משרדים רפואיים בארה”ב, כן פועלת 
החברה לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות 
בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים באזורי 

פעילותה ובנוספים.

גיוון אימג'ינג
דירוג: כסף - ציבוריות

מגדירה מחדש את תחום אבחון מערכת העיכול 
על ידי פיתוח יצור ושווק  מוצרים חדשניים ידידותיים 
לחולים לגילוי מחלות מעיים. גיוון אימג"ינג פרצה 
את הדרך עם פיתוח מערכת הכוללת קפסולות 
מצלמה PillCam capsule ומוצרים תומכים. 
שיטה חדשנית זו שאינה פולשנית עושה שימוש 
במצלמת וידאו מיניאטורית חד-פעמית הנמצאת 

בקפסולה אותה בולע החולה.

דלק )ישראל(
דירוג: כסף - ציבוריות

הוקמה ב-1951. פועלת בשוק המקומי בתחום 
הדלקים, בתחום חנויות הנוחות ”מנטה" ובאמצעות 
חברות בנות: ייבוא ייצור ושיווק שמנים, אחסון 
וניפוק דלקים, ייצור חומרי איטום ובידוד, תדלוק 

אוניות והובלת תזקיקים.
החברה נסחרת בבורסה בתל אביב. לחברה 
אחזקות משותפות עם החברה האם )דלק 
פטרוליום( ב-869 מתחמי תדלוק בארצות 

בנלוקס.

דלתא גליל תעשיות
דירוג: זהב - ציבוריות

חברה גלובלית שמרכזה בישראל המייצרת הלבשה 
תחתונה וגרביים לנשים, גברים וילדים. החברה 
מספקת את מוצריה למותגים מובילים בעולם 

ידועה בזכות האיכות והחדשנות במוצריה.
מטה החברה ומוקדי הפיתוח נמצאים בישראל 

בעוד מוקדי הייצור פזורים על פני העולם.
החברה נוסדה בשנת 1975 ומונה כיום כ-

10,000 עובדים.

אודי סביון | מנכ”ל

דוד קמיניץ | מנכ"ל

יהודה וילק | מנכ”ל

דרך ארץ
דירוג: כסף - פרטיות

חברה פרטית, שקבלה את הזיכיון מהמדינה 
להקים ולפעיל את כביש 6. החברה נמצאת 
בבעלות 3 קבוצות בתחום התשתיות: ”שיכון 
 Canadian ובינוי”, ”אפריקה ישראל” וחברת
Highways Infrastructure Corporation. חברת 
ההפעלה נמצאת גם בבעלות של חברת ”אלון”. 
תחומי העיסוקם: תחזוקה, ביקורת וטיפולים 
בתקלות, הסטות תנועה, בקרת רמזורים, 

שירות, גבייה וכד'.
בחברה כ-350 עובדים

הוט
דירוג: כסף - ציבוריות

הוט הינה חברת תקשורת מהמובילות בארץ 
המספקת ללקוחות סל שירותים בכללם טלוויזיה 
רב ערוצית, שירותי טלפון פנים ארצי וגישה 
לאינטרנט המהיר בכבלים ומאפשרת ללקוחותיה 
ליהנות מחבילת תקשורת מלאה לבית. בחברה 
כ-4800 עובדים. כחברה מתקדמת וחדשנית 
רואה hot בעובדיה נכס מרכזי, מאמינה בקשר 
ההדוק בין שביעות רצון ומחויבות ארגונית לאיכות 

שירות ללקוחות.
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הראל השקעות בביטוח 
ושירותים פיננסים

דירוג: כסף - ציבוריות

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים, 
מהותיקות והגדולות בישראל, מדורגת כחברת 
הביטוח השלישית בישראל. הראל מובילה בתחום 
הבריאות, הביטוח הכללי, והחיסכון ארוך הטווח. 
הראל מתמחה בניהול קרנות נאמנות בניהול 
תיקים וברוקראז'. סך הנכסים המנוהלים ע"י הקבוצה כ-64 מיליארד 
ש"ח. הראל פועלת למען מטרות ציבוריות ישירות ובאמצעות קרן מ.א.ה. 

ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר.

חברות דירוג מעלה 2008
המשך לפי סדר ה-א"ב

יהושוע בקולה | מנכ”ל

יאיר המבורגר | יו”ר ומנכ”ליהלי שפי | מנכ”ל

דוד ביקובסקי | מנכ”ל

הום סנטר
דירוג: כסף - פרטיות

רשת הום סנטר ִהנה הרשת הגדולה והמובילה 
בתחום שיפור ותחזוקת הבית בישראל. כחלק 
מהחזון החברתי של הרשת, המעורבות החברתית 
מתמקדת באוכלוסיות של אנשים עם מוגבלויות, 
מתוך כוונה לעודדן לעצמאות, לעודד פתיחות 
וסובלנות כלפיהן ולקדם את השתלבותן בקהילה. 
נושא האחריות החברתית מנוהל אסטרטגית 
על ידי ההנהלה ומתבצע על פי מדדים ויעדים 

קבועים מראש

(HP) היולט פקארד
דירוג: זהב - פרטיות

חברת HP מתמקדת בפישוט החוויה הטכנולוגית 
עבור כל לקוחותיה - החל מצרכנים פרטיים ועד 

הארגונים העסקיים הגדולים ביותר. 
בישראל, פעילות HP כוללת את: HP ישראל, 
מעבדות HP Labs( HP(, חטיבת אינדיגו, חטיבת 
דפוס תעשייתי )סאיטקס ויז'ן לשעבר( ומרכז 
הפיתוח העולמי של חטיבת התוכנה )מרקורי 
לשעבר(. בסה"כ ל-HP למעלה מ-4000 עובדים 

בישראל.

 הפניקס אחזקות
דירוג: כסף - ציבוריות

הפניקס אחזקות בע"מ היא אחת מקבוצות 
הפיננסים הגדולות והמובילות בישראל, עם 
למעלה מ-50 שנות פעילות. הקבוצה עוסקת 
בכל תחומי הביטוח ובתחום המוצרים הפיננסים, 
ומנהלת עבור לקוחותיה כ-73 מיליארד ₪. 
הפניקס חרטה על דגלה את רוח ההתנדבות 
בקהילה החל מהסעת חולים, דרך חלוקת מזון 

לנזקקים, וכלה בסיוע לילדי מועדוניות.

אלי זוגלובק | מנכ”ל
עודד שמיר | מנכ”ל

זוגלובק
דירוג: כסף - פרטיות

תשלובת זוגלובק, כחברה ותיקה ומובילה בישראל 
גאה לתרום לחיזוק הכלכלה הישראלית וליצירת 
מעל אלף מקומות עבודה. תשלובת זוגלובק רואה 

בתרומה ובעזרה לקהילה והחברה ערך עליון.
אנו מאמינים כי המעורבות בקהילה, לצד יישום 
ערכי תשלובת זוגלובק - משפחתיות, ישראליות 
ושאיפה למצוינות - הם המתכון ליצירת חברה 

חזקה ויציבה.

החברה הכלכלית 
ירושלים

דירוג: כסף - ציבוריות

כלכלית ירושלים בע”מ היא חברת נדל”ן גלובלית 
מהמובילות בישראל. תחומי פעילותה הינם ייזום, 
בנייה ופיתוח, רכישה והשכרה של נכסי נדל”ן 
בתחום המסחר, התעשייה, המשרדים והמגורים 
בישראל, באירופה, בצפון אמריקה ובהודו. החברה 
מחזיקה נדל"ן מניב בהיקף של למעלה מ-3.5 
מליון מ"ר, המאכלסים כ-7,500 דיירים. אחוז 

התפוסה במבני החברה עומד על 90%.

מוטי קרן | יו”ר ומנכ”ל

שלמה ינאי | נשיא ומנכ”לדלית בראון | מנכ”ל

חברת מבני תעשייה
דירוג: זהב - ציבוריות

חברת הנדל"ן המניב הגדולה בישראל. בבעלותה 
מאות נכסים בשטח כולל של כ-2 מליון מ"ר, 
המושכרים ל-5500 שוכרים בארץ ובעולם. 
מתמקדת בייזום, רכישה והקמה של מבנים 

לצרכי תעשיה, מלאכה, מסחר והייטק. 
”מקומנו בדירוג מעלה מעיד על יכולתנו לשלב 

נכונה בין הצד העסקי לחברתי”.

טבע תעשיות 
פרמצבטיות
דירוג: פלטינה - ציבוריות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ הינה חברה 
גלובלית שבסיסה בישראל ואחת מעשרים החברות 
הפרמצבטיות המובילות בעולם. טבע, המתמחה 
בייצור תרופות גנריות וייחודיות, ובייצור חומרים 
פעילים לתעשייה הפרמצבטית, הינה חברת 

התרופות הגנרית המובילה בעולם.

יוניליוור )ישראל(
דירוג: פלטינה - פרטיות

יוניליוור ישראל מהחברות המובילות בארץ למוצרי 
צריכה מתחום המזון והטיפוח. החברה נמצאת 

בשליטת קונצרן יוניליוור האנגלי-הולנדי.
יוניליוור פועלת בעולם ובישראל באסטרטגיה 

של Vitality )חיוניות(, המשתקפת במוצרים 
בעלי הרכב תזונתי טוב יותר ובגישת האחריות 
החברתית ובפעילויות התרומה לקהילה והחינוך 
לתזונה והיגיינה, בהן רואה יוניליוור ערך עליון 

ומשקיעה בהן משאבים רבים.

צ'רלי שפר | מנכ”ל

כרמל אולפינים
דירוג: כסף - פרטיות

כרמל אולפינים היא הספקית העיקרית של 
חומרי גלם לתעשיית הפלסטיקה בישראל. 
כיצרנית של פוליאתילן ופוליפרופילן, החברה 
גם מייצאת למדינות רבות ובעיקר לאירופה. 
החברה מאמינה בפיתוח בר-קיימא ומשלבת 
את ההיבטים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים 
)Triple Bottom Line( באסטרטגית הצמיחה 
שלה. החברה פועלת בעשרות פרויקטים של 
תרומה לקהילה תוך התנדבות רחבת היקף 

של עובדיה.

אלישע ינאי | מנכ”ל
סגן נשיא בכיר במוטורולה 

אינק

מוטורולה )ישראל(
דירוג: פלטינה - פרטיות

מוטורולה ישראל הינה חברה מובילה ופורצת דרך 
בפיתוח מגוון רחב של פתרונות טלקומוניקציה 
בישראל. בכל פעולותיה נשארת מוטורולה 
נאמנה לקוד האתי וכללי האזרחות התאגידית 
שלה. ”מוטלת עלינו האחריות והמחויבות 
להבטיח כי השפעת הארגון תהיה חיובית בכל 
הקשור להתנהלות עסקית, זכויות אדם, איכות 
סביבה ובכל התחומים בהם החברה מותירה 

את חותמה”.

ליאור בן ארצי | מנכ”ל

מי עדן )ישראל( 
דירוג: פלטינה - ציבוריות

חלוצת חברות המים המינרליים בישראל. 
פועלת להגשים דרך חיים איכותית ללקוחותיה 
כמו גם לקהילה באמצעות תמיכה בספורט, 
במוסדות להשכלה גבוהה, סיוע ליחידות צה"ל, 

טיפוח ופיתוח מקורות ”מעיינות עדן".
מאמינה כי שיפור איכות החיים באוכלוסיה 
מבטיח חברה מאושרת ובריאה ורואה חשיבות 

עליונה בתרומה לחברה בישראל.
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חברות דירוג מעלה 2008
המשך לפי סדר ה-א"ב

דני ימין | מנכ”ל

מיקרוסופט )ישראל(
דירוג: זהב - פרטיות

מיקרוסופט ישראל הינה חברת בת של מיקרוסופט 
העולמית, המובילה את עולם התוכנה. האחריות 
החברתית שלנו נגזרת מחזון זה, משולבת 
באסטרטגיה העסקית וביעדים. פעילותנו 
החברתית מתמקדת בתחום בו אנו מביאים 
ערך מוסף אמיתי - הפיכת הכלים הטכנולוגיים 
לזמינים ונגישים עבור כמה שיותר אנשים תוך 
צמצום פערים דיגיטליים, טיפוח צמיחה כלכלית 

ועידוד הון אנושי טכנולוגי. 

עופר בלוך |  מנכ”ל

נטפים
דירוג: כסף - פרטיות

מובילה בעולם בתחום פתרונות השקיה חכמים 
לחקלאות. מחויבת ערכית ומוסרית למנף את 
חוזקותיה לטובת פיתוח הקהילה והסביבה, 

כחלק מחזונה הארגוני.
מימוש ערך האחריות החברתית מתבטא 
בעשייה רב תחומית, בתרומה להובלת חקלאות 
ברת קיימא, בתרומה לקהילה ומחויבות כלפי 

הלקוחות והעובדים ברחבי העולם.
”נטפים היתה ותישאר מחויבת לסייע לחקלאים 

ברחבי העולם לגדל יותר בפחות".

חיים שני  | מנכ”ל

נייס מערכות
דירוג: זהב - ציבוריות

נייס מערכות )NASDAQ :NICE, ת”א: נייס(, 
החברה המובילה במתן פתרונות למינוף המידע 
הגלום באינטראקציות ושירותים בעלי ערך 
מוסף, המבוססים על ניתוחים מתקדמים של 
אינטראקציות שמקורן בתוכן מולטימדיה בלתי 
מובנה, הכולל תקשורת בטלפון, רדיו, אינטרנט 
ווידאו. לנייס למעלה מ-24,000 לקוחות הפרוסים 

ביותר מ-135 מדינות.

שכי גרליץ | מנכ”ל

נס טכנולוגיות
דירוג: כסף - פרטיות

חברה גלובלית והמובילה בישראל, המספקת 
שירותים ופתרונות בתחום המחשוב וטכנולוגיות 
המידע. נס מעסיקה 7,800 איש ב-18 מדינות. אנו 
גאים במדיניות החברתית והסביבתית שאימצנו 
ורואים עצמנו מחויבים לתרום לקהילה ולסביבה 
בה אנו פועלים. החזון הקהילתי שלנו מושתת 
על אלמנטים של חינוך וטכנולוגיה. בנוסף, אנו 
פועלים במחזור פסולת, צמצום השימוש בנייר, 

חיסכון בחשמל ועוד.

דנה גרוס | מנכ”ל

סאנדיסק )ישראל(
דירוג: זהב - פרטיות

חברה בינלאומית המובילה בעולם בייצור מוצרי 
אחסון ניידים מבוססי פלאש. מוצרים בולטים של 
החברה הם כרטיסי זיכרון למצלמות ולטלפונים 
סלולאריים, נגני מדיה )MP3(, כונני USB, ועוד. 
סנדיסק היא ממציאת כונן ה-USB מבוסס פלאש 

)הדיסק און קי(.   
חלק עיקרי ומהותי מהפיתוח, השיווק ומהמכירות 
הבינלאומיות מבוצע מישראל בה מועסקים 

כ-700 עובדים.

דוד אבנר | מנכ”ל

פרטנר תקשורת
דירוג: פלטינה - ציבוריות

כחברת התקשורת האישית המובילה בישראל, 
פרטנר משלבת בפעילות העסקית את העקרונות 
הגלומים באחריות חברתית על כל היבטיה. אנו 
מאמינים שיש לנהל את הפעילות העסקית 
השוטפת שלנו בהוגנות, בשקיפות ותוך קיום 
דיאלוג שוטף עם כל בעלי העניין שלנו. אנו נמשיך 
לרתום את הטכנולוגיה החדשנית שברשותנו 
לפעילות החברתית, ולהמשיך להיות קשובים 

לצרכי החברה בישראל.

גזי קפלן | מנכ”ל

קבוצת אסם
דירוג: פלטינה - ציבוריות

קבוצת המזון המובילה בישראל הפועלת בתחומי 
המזון, המאפה, החטיפים, דגני בוקר, קפה, 

גלידות, סלטים וטבעול.
קבוצת אסם גאה להיכלל בצמרת הדירוג ומדד 
מעלה 2008 ורואה במיקומה הגבוה בדירוג עדות 
לפעילותה רבת השנים בסיוע לקהילה וקידום 
מטרות חברתיות. קבוצת אסם תמשיך לפעול 
כלפי פנים, מול עובדיה ושותפיה וכלפי חוץ, 

בתחומי הסביבה, החברה והקהילה.

רן בוקשפן | מנכ"ל

קבוצת ברן
דירוג: פלטינה - ציבוריות

חברת ההנדסה הגדולה בישראל המתמחה 
בפתרונות הנדסיים מתוחכמים לפרויקטים 
מורכבים. פעילה בארץ ובעולם ומונה למעלה 

מ-1,800 עובדים מרביתם מהנדסים.
כחלק מחזון החברה וערכיה, החברה רואה 
מחויבת להוביל בתחום האחריות חברתית תוך 
הטמעת סביבת עבודה אתית עסקית, שמירה 
על איכות הסביבה והתנדבות עובדי הקבוצה 
בקהילה בתחומי הנדסה, חינוך ואימוץ מגוון 

רחב של אוכלוסיות.

עמוס שפירא | מנכ”ל

סלקום
דירוג: פלטינה - ציבוריות

אחריות חברתית היא אחד הערכים המובילים 
אותנו כחברה עסקית מובילה בשראל, אנו 
רואים עצמנו מחוייבים לתרום ולהיות מעורבים 
בקהילה ככול הניתן, הן במשאבים והן בעשייה 
היומיומית שלנו. אחריות חברתית מבחינתנו 
היא לא רק מעורבות ותרומה לקהילה אלא גם 
התחשבות ודאגה לעובדים, ללקוחות ולספקים. 
אנו גאים על כך לא פחות מאשר על התוצאות 

העסקיות.

עירא פלטי | מנכ"ל

סרגון נטוורקס
דירוג: כסף - ציבוריות

סרגון נטוורקס בע”מ )CRNT :Nasdaq, ת”א: 
סרנט( הינה חברה מובילה בתחום מערכות 
תמסורת אלחוטיות בקיבולת גבוהה לרשתות 
Backhal. משפחת מוצרי ה-FibeAir™ של 
החברה מאפשרת פריסה מהירה וחסכונית 
של רשתות פס רחב עבור מפעילים סלולריים, 
ספקי תקשורת ורשתות פרטיות המעונינים 
להקים רשתות מתקדמות בהדרגה ובהתאם 

לגידול בדרישה לקיבולות גבוהות.

פלסאון
דירוג: כסף - ציבוריות

פלסאון עוסקת בארץ ובחו”ל בפיתוח, ייצור 
ושיווק מוצרים טכניים בעיקר מחומרים פלסטיים: 
אביזרי חיבור לצנרת )מחברים, ברזים ואביזרי 
עזר(, המיועדים להובלת נוזלים, גזים וקווי 

תקשורת, ומוצרים לענף הלול. 
לקבוצה פעילויות נוספות כמוצרי סניטציה, 
חממות לצמחי נוי, פיתוח מכשירי בדיקה 

ומוצרים משלימים שונים. 

טובה פוזנר-חנקין
מנכ”ל

קבוצת החברה 
המרכזית לייצור 
משקאות קלים

דירוג: זהב - פרטיות

קבוצה מובילה, הפעילה בתחומי המשקאות 
והחלב. חברות הקבוצה: קוקה-קולה ישראל, 
מב"י - מבשלות בירה ישראל בע"מ, נביעות, 
גת גבעת חיים )פריגת(, משקר וטרה. לקבוצה 
מערכת מכירות והפצה גדולה, המשרתת את 
כל חברות הקבוצה. כ-4,000 עובדי הקבוצה 

פרושים מקריית שמונה ועד אילת.

רוני קוברובסקי | נשיא
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חברות דירוג מעלה 2008
המשך לפי סדר ה-א"ב

דליה נרקיס | יו”ר

קבוצת מנפאואר )ישראל(
דירוג: כסף - פרטיות

מנפאואר החברה המובילה בעולם בפתרונות 
עבודה מתקדמים בתחום משאבי האנוש. החברה 
מתמחה בהשמת עובדים, בהעסקת עובדים 
לפרקי זמן משתנים, בניהול תהליכי עבודה 
מלאים ובניהול מעברי קריירה. בשנת 2006 הציגה 

מחזור מכירות של 19 מליארד שקל.
MIT ,STM ,קבוצת מנפאואר: מנפאואר ישראל
 Manpower Care ,טכנולוגיות, תרגומי איכות

STORITAIL ומנפאואר בראשית.

זאב וורמברנד | מנכ"ל

רבוע כחול ישראל
דירוג: זהב - ציבוריות

חברה קמעונאית מובילה בישראל: "מגה", "מגה 
בעיר", "שפע שוק" ו"עדן מרקט", בעלת חברת 
BEE - "כפר השעשועים", "ששת", "ד"ר בייבי", 

"הכל בדולר", "נעמן" , ו"ורדינון")60%(.
נסחרת בבורסות תל-אביב וניו יורק. מעסיקה 
6,000 עובדים. החברה מעורבת בקהילה וביוזמות 
לשיפור איכות הסביבה. מובילה תכנית לאחריות 

חברתית לקידום צרכנות אחראית.

רפי שדה | מנכ”ל

רשת מלונות ישרוטל
דירוג: זהב - ציבוריות

נמצאת בחזית ענף התיירות, עם 12 בתי מלון 
בישראל. הציבה את העיר אילת כיעד התיירותי 
המועדף על הנופש הישראלי, וכאתר נופש 

אטרקטיבי לנופשים מכל העולם.
ישרוטל חרטה על דגלה מחויבות ואחריות 
כלפי הקהילה בישראל, בכלל, ובאילת בפרט, 
המתבטאת  בפעילויות רציפות של עובדי החברה 

והנהלתה, למען גורמים שונים.

ידידיה יערי | מנכ”ל

רפאל
דירוג: פלטינה - פרטיות

חב' רפאל מפתחת ומייצרת אמצעי לחימה 
תוך בסוס חוסנה הכלכלי ע”י פעילות בשוק 

הבינלאומי.
החברה מציעה מגוון רחב ביותר של פתרונות 
חדשניים בחזית הטכנולוגיה העולמית, החל 
ממערכות תת-מימיות, עבור דרך אמצעים 
ומערכות ימיות, יבשתיות ואוויריות וגמור במערכות 
בחלל. החברה הינה המעסיק התעשייתי הגדול 

ביותר בצפון הארץ, מונה כ-5000 עובדים.

סטלה הנדלר | מנכ”ל

רפי קסטן | מנכ”ל

NDS טכנולוגיות )ישראל(
דירוג: כסף - פרטיות

)NASDAQ: NNDS( מפתחת ומספקת תוכנה 
לגישה מותנית ומערכות אינטראקטיביות להעברה 
מאובטחת של בידור ומידע לטלוויזיה דיגיטאלית, 
ממירים דיגיטאליים מחשבים אישיים וציוד קצה 
נייד. החברה מספקת טווח רחב של שירותים 
הכוללים ייעוץ, תכנון, אינטגרציית מערכות, 
 pay( NDS תמיכה בהן ואחזקתן. מספר מנויי

television( עומד היום על יותר מ-90 מליון. 

smile 012 תקשורת
 דירוג: כסף - ציבוריות

Smile 012 הינה חברת תקשורת מהמובילות 
בישראל, המציעה שירותי אינטרנט הכוללים: 
שירותי פס רחב, שירותי ערך מוסף מבוססי 
אינטרנט, תקשורת נתונים,חוות שרתים 
ושירותי אינטרנט אלחוטיים, כמו גם שירותי 
טלפוניה בינלאומית ולאחרונה שירותי טלפוניה 
פנים ארצית. החברה מהווה כשליש משוק 
האינטרנט והטלפוניה הבינלאומית וידועה 
כמובילה בחדשנות הטכנולוגית ובשירותים 

החדשניים שמציעה ללקוחותיה.

סופי בלום | מנכ”ל

Procter & Gamble )ישראל(
דירוג: פלטינה - פרטיות

P&G )פרוקטר אנד גמבל( חוגגת 170 שנות 
ייצור של מוצרי איכות, המשפרים מידי יום, 
את חייהם של  צרכנים ברחבי העולם. החברה 
מייצרת ומשווקת למעלה מ-200 מותגים 
בינלאומיים - בתחום מוצרי הכביסה, הניקוי, 
הנייר, טיפוח היופי, הבריאות, המזון והמשקאות, 
ללמעלה מ- מיליארדי צרכנים מידי יום במעל 

ל-160 מדינות ברחבי העולם.

שי טלמון | מנכ”ל

קבוצת כלל ביטוח 
פנסיה ופיננסים

דירוג: כסף - ציבוריות

קבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים היא הקבוצה 
החוץ בנקאית הגדולה בישראל המנהלת 
נכסים בלמעלה מ-140 מיליארד שקל. הקבוצה 
מחזיקה בחברות ביטוח, סוכנויות ביטוח, קרנות 
פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, חברות 
למתן אשראי וחברות לניהול נכסים פיננסיים. 
היא מעסיקה בארץ ובעולם למעלה מ-4000 

עובדים.

עופר גרינברגר | מנכ”ל

KLA- Tencor )ישראל( 
דירוג: כסף - פרטיות

קלא-טנכור הינה החברה הגדולה בעולם לציוד 
לבקרת תהליכי-ייצור לתעשיית המוליכים 
למחצה, בין חמשת יצרניות הציוד הגדולות 
בעולם בתחום. בין לקוחותיה ענקי תעשייה 
כגון אינטל, סמסונג וטושיבה. בחברה כ-6,000 
עובדים ב-18 ארצות. קלא-טנכור ישראל נוסדה 
ב-1986 ועוסקת בפיתוח, שיווק וייצור של ציוד 
ופתרונות לבקרת תהליך הליטוגרפיה. החברה 

מונה כ-300 עובדים. 

שטראוס גרופ
דירוג: פלטינה - ציבוריות 

שטראוס,חברת מזון ומשקאות בינלאומית 
והשנייה בגודלה בישראל. מציגה מזה חמש 
שנים ברציפות צמיחה דו ספרתית,שהובילה 
אותה להכפלת היקף פעילותה בתקופה זו 
ולמחזור פעילות בסך של כשישה מיליארד 
ש"ח )כ-1.7 מיליארד דולר(, בסוף שנת 2007. 
שטראוס מדורגת מזה חמש שנים ברציפות 

בדרוג הגבוה ביותר על פי דירוג מעלה. 

ארז ויגודמן | נשיא ומנכ”ל

תעשיות מלח לישראל
דירוג: כסף - ציבוריות

חברה ציבורית העוסקת בהחזקה בתאגיד בנקאי ופעילות תעשייתית. 
החברה עוסקת בפעילות תעשייתית של מלח ובחקלאות ימית הכוללת 
מכון לרביית דגי ים, מכון לרביית דגי נוי לייצוא ולשוק המקומי וחווה ימית 

לגידול דגי ים בתורכיה. 
משנת 2007 עוסקת החברה גם ביצור, שיווק והפצה של מוצרי קוסמטיקה 

על בסיס מינרלים מים המלח
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תחומי אחריות תאגידית

28.10.2008, מלון הילטון, תל-אביב

אחריות תאגידית 2020
אחריות תאגידית בישראל ובעולם בעשור הבא 

www.maala.org.il :מידע והרשמה

מדידה ודיווח של אחריות תאגידית הם כבר   �
מזמן כלים הכרחיים בניהול עסקים גדולים

השנה הצטרפו לדירוג מעלה חברות רבות   �
חדשות שקבלו דו”ח משוב ראשוני או

דו”ח מפורט   

� הדיווח למעלה פותח לך דלתות בעולם ומוכר 
 Global Compact -ע”י ה

מצוינות? 

שקיפות? 

חדשנות? 

יושרה?

מה
הערכים
שלך?

2008 כנס
עסקים מנהיגים אחריות חברתית 
28 באוקטובר 2008

אם אתם מעוניינים בליווי 
והכשרה מקצועית - 

הצוות שלנו ישמח לסייע 
לכם כבר עכשיו להכין את 

עצמכם לדירוג 2009
לפרטים נוספים:

www.maala.org.il

Sustainability � קיימות
אחריות חברתית

Corporate Responsibility

אתיקה דיווח ובקרה
בעסקים

שיווק, פרסום, 
צרכנות

מעורבות
בקהילה

סביבת 
עבודה

שרשרת
אספקה

זכויות 
אדם

איכות
סביבה

התחממות 
עולמית

ממשל תאגידי
Governance

אחריות חברתית
Social

אחריות סביבתית
Environmental
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In its efforts to enhance corporate social responsibility 

in Israel Maala- Business for Social Responsibility has 

developed the Maala Ranking and the Maala Index. 

The Maala Ranking was launched on 2003 and is based 

on updated criteria in five main areas of corporate 

social responsibility: Business Ethics, Workplace and 

Human Rights, Community Investment, Environment 

and Corporate Governance 

A committee of experts and public figures, together with 

McKinsey & Co, prepares and updates the Ranking’s 

criteria. The ranking process itself is conducted by 

Standard and Poor’s Maalot and audited by Ernst & 

Young. Data for the Index is collected through corporate 

questionnaires, financial statements, and information 

reviewed by an environmental analyst. 

The Maala Ranking & Index
The Maala Index – Corporate Social Responsibility in 

Israel was launched on the TASE in 2005.  The Index is 

comprised  of the 20 leading companies in the Maala 

Ranking of corporate social responsibility, which comply 

with the requirements of the TA 100 Index. Compa-

nies in the Index represent a wide range of sectors, 

including services and trade, industry, construction 

and infrastructure. Since its inception, the Maala Index 

has traded in a close correlation to the TA 100 Index, 

making it an attractive tool for investors.  

The Maala Index presents a unique opportunity for 

investors, philanthropists and philanthropic fund 

mangers to make a real difference while providing a 

responsible return on investment.

CR Index



עמיתי מעלה

המנהיגות העסקית של מעלה
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