
w
w

w
.m

a
a

la
.o

rg
.i

l

דירוג מעלה 2008
החברות המובילות בניהול האחריות התאגידית בישראל

דירוג מעלה
דירוג מעלה הושק בשנת 2003 במטרה לקדם ולהטמיע את 
התפיסה הניהולית של אחריות תאגידית 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 על 
ידי משרד רו”ח ארנסט אנד יאנג. חברת S&P Maalot מתפעלת 
את תהליך הדירוג. השאלון חסוי והנתונים המתפרסמים הינם 

ניקוד כללי של התחומים.

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. 

מה חדש בדירוג 2008?
הוספת פרק ממשל תאגידי  *

עדכון פרק סביבת עבודה  *
שימוש בקריטריונים סביבתיים במדיניות השקעות   *

הוספת שאלה בדבר פיתוח מוצרים ושירותים ירוקים  *
שיתוף פעולה בינלאומי עם הגלובל קומפקט של האו”ם  *

שיפור מתמשך בציוני החברות
בדירוג פלטינה וזהב
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גם עבור ילדיך?
תעודת הסל וקרנות הנאמנות המשקיעות במדד מעלה מאפשרות לך 
לשלב בין הזדמנות עסקית איכותית ויציבה לעשייה למען החברה והסביבה.

* פרטים אצל כל יועצי ההשקעות* פריזמה )פ*( מעלה )פקן(* פסגות )פ*( מעלה* תעודת סל “קסם מעלה”
ואינו  יחידות בקרנות  פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת 
המתחשב  מס  ו/או  השקעות  שיווק  לייעוץ/  תחליף  מהווה 
בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נשעית 

בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
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     מדד מעלה
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 תאגידית.
המדד הושק על פי הערך של מדד תל אביב 100, 
נסחר כמוהו ברציפות ונמדד בהשוואה אליו. מקבילים 
 Dow Jones-ומדד ה FTSE4GOOD :למדד מעלה

.Sustainability

הבורסה לניירות ערך

צוות הליווי וההכשרה המקצועי שלנו ישמח

לסייע לכם להכין את עצמכם לדירוג הבא.

www.maala.org.il :לפרטים

www.maala.org.il :למלוא המידע והניתוחים חוברת הדירוג תופץ בקרוב ובאתר מעלה

 60 חברות
=

 200 מיליארד ₪ 
מחזור מצרפי

+
134.7 אלף עובדים

=
 41% מהתוצר 

העסקי של המשק
+

 12.9% מכלל עובדי 
המגזר העסקי

)לפי נתוני בנק ישראל(

זר
ח

מו
מ

ר 
ניי

ל 
ע

ס 
פ

וד
ה



החברות המובילות בישראל בניהול אחריות תאגידית 2008
                                                                                                                                                                           חברות ציבוריות               לפי סדר א"ב

ממשל תאגידיאיכות סביבהמעורבות בקהילהזכויות אדם וסביבת עבודהאתיקה בעסקים

קוד אתיסקטור 
תוכנית 
אתיקה 
פנימית

סה"כ 
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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
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ממשל 
תאגידי
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10910105767979910101027מערכות ביטחוניותאלביט מערכות
101010108941010677561079בנקאותבנק דיסקונט
1010101091061010891010101058בנקאותבנק הפועלים

10101010683810589810867בנקאותבנק לאומי
109107566876109891037פרמצבטיקהטבע תעשיות פרמצבטיות ▲

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

109109686108789109513מזון ומשקאותקבוצת אסם
101010967810109101010101078ייעוץ הנדסיקבוצת ברן

1089107878671010810787מזון ומשקאותשטראוס גרופ

ב
ה

ז

1089524151058878725מערכות תקשורתאודיוקודס
108962411721010810545אנרגיהאורמת תעשיות

101010936976810757513מערכות תקשורתאלווריון ▲
10101086717121091010836נדל"ןגזית גלוב

10891026211110959815טקסטילדלתא גליל▲
10365341010101010376413נדל"ןחברת מבני תעשיה

1068576151031091010816מערכות תקשורתנייס מערכות
106810581010581454916קמעונאותרבוע כחול ישראל▲

10910587961081173413מלונאותרשת מלונות ישרוטל

ף
ס

כ

61263517947155715ביטוח ופיננסיםאי.בי.אי בית השקעות
102585635841163614שרותים עסקייםאיתוראן איתור ושליטה

105792625121151614נדל"ןאל-רוב ישראל*
111514410141161614נדל"ןאלוני חץ נכסים והשקעות
10465241081711103715אלקטרוניקהאלרון תעשיה אלקטרונית

10256451110311102614ביטוח ופיננסיםאקסלנס נשואה
111104711611151815בנקאותבנק אגוד

1078555111021181614ביו-טקגיוון אימג'ינג*

101451311911511815אנרגיהדלק ישראל*

106874611721131513תקשורתהוט*
1089534279414104715ביטוח ופיננסיםהפניקס אחזקות

10896242162104108312ביטוח ופיננסיםהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים
1014103777151151513נדל"ןכלכלית ירושלים

1078926116110968815מערכות תקשורתסרגון נטוורקס*
11196721831233513מוצרי ניירעל-בד משואות יצחק

1111089281041877514פלסטיקפלסאון תעשיות
105776767971252413ביטוח ופיננסיםקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסיים

11182551431343715כרייהתעשיות מלח לישראל
106874631731242614תקשורתsmile 012 תקשורת

חברות פרטיות, ממשלתיות, נסחרות בחו"ל - לפי סדר א"ב
ממשל תאגידיאיכות סביבהמעורבות בקהילהזכויות אדם וסביבת עבודהאתיקה בעסקים
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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 רשות10469472110310698מערכות תקשורתאי.סי.איי טלקום
725101047323לא רלבנטי109101047מערכות בטחוניותאלתא מערכות

פרק רשות10687564875101036תשתיותדרך ארץ*
61245415621183514קמעונאותהום סנטר

פרק רשות1014108955961644מזון ומשקאותזוגלובק

105710373510510957312כימיהכרמל אולפינים*
1078104721010510757614מערכות השקיהנטפים

10101010472854831071016מחשבים ותכנהנס טכנולוגיות*
פרק רשות107877717731352כח-אדםקבוצת מנפאואר

פרק רשות1078877178310889מערכות אלקטרוניותKLA Tencor ישראל

פרק רשות10781037266397109מערכות 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% - 30% ציון 3 

30% - 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

• נתון מתוקן


