
 ב"לפי א -יזמות ירוקה בחברות הדירוג
 חברה

או שירות חדשניים או  נקטה ביוזמה של פיתוח מוצרהאם החברה 
 ?"ידידותיים לסביבה"חלופיים העונים להגדרה של 

Ceragon 
Networks 

 דירקטיבה אירופית המגבילה ימוש במספר חומרי גלם -RoHSהחברה פועלת על פי תקן 

Given Imaging  חיסכון בחשמל ואנרגיה ;הפחתת שימוש בחומרים מתכלים; ניקוי רב פעמימקלון 

Procter and 
Gamble ישראל 

מטרת . מיליארד דולר 2.05-ב 2008מכירות החברה ממוצרים ידידותיים לסביבה הסתכמו בשנת 
את  10%-דולר המפחיתים לפחות ב דרמיליא 50מוצרים בשווי  2012ועד  2002החברה ליצור בין 

 .יעת הרגל הסביבתיתטב

 אודיוקודס
בהתאם לדרישות דירקטיבת (כל המוצרים האחרונים שפותחו בחברה הנם מוצרים נטולי עופרת 

RoHS.(דוגמאות :MP-202 IPphone 
אורמת תעשיות 

 מ“בע
שנה והייתה בין  40מעל  ,תחנות כח גאותרמיות, אורמת עוסקת בפיתוח מוצרים ידידותיים לסביבה

 ISO 14001אנרגיות הראשונות שקיבלו שתי חברות ה

 אי סי איי טלקום
  פ "בין היתר ע, המוצרים החדשניים של השנים האחרונות מפותחים להיות ידידותיים לסביבה

 “למען הסביבהאריזות תוח יפ“ נוהל 

 אינטל ישראל
) וכו גזי חממה(יר ופליטות לאומפחיתות צריכת מים וי החברה “הטכנולוגיות החדשות שפותחו ע

 .הושק מוצר ללא עופרת, בנוסף; ליחידת מוצר

 איתוראן
כפוף להסכמת (אלף חשבוניות בחודש  50-מערכת חתום דיגיטלית החוסכת משלוח של יותר מ

 ל"קל נטיעת עץ על שם החברה ביערות קמעשה ירוק הכול - ) הלקוח
 LEAD FREEמעבר לחומרים ירוקים  אלביט מערכות

 אלווריון
המזיקים לסביבה  הפסקת שימוש יזומה בחומרי יצור, )ISO 14001(איכות הסביבה  הסמכה לתקן

טיפול בפסולת  ;) RoHSדירקטיבת  (ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים בנושא ) כרום,עופרת(
 ) WEEEדירקטיבת(אלקטרונית 

אלוני חץ נכסים 
 מ“והשקעות בע

מיישמת ) החברה את פעילותה בישראלבאמצעותה מרכזת , חץ-חברה בת של אלוני(חברת אמות 
פרויקטים  5כרגע עוסקת אמות בתכנון . ן“את גישת הבנייה הירוקה בקשר לפעילותה בייזום נדל

לבנייה  5281כולם מתוכננים מתוך ראייה סביבתית ותוך עמידה בדרישות תקן ישראלי . יזמיים
 ירוקה

 אסם
חסכון באנרגית בישול  -בד ללא בישול נוסף מוצרי אינסטנט שונים הדורשים שימוש במים חמים בל

 עבור הצרכן

 בנק דיסקונט
 - עיריות ובתי ספר בנושא איסוף בקבוקים, פ עם משרד החינוך“שת ;החלפת נייר בדואר אלקטרוני

 - בשלבי פיתוח  ;כספי הזכייה מועברים לבתי הספר וארגונים ירוקים להמשך הפעילות הסביבתית
 בצע הפרשה לארגונים ירוקיםתכנית חסכון באמצעותה תת

 בנק הפועלים
קידום יוזמות מימון בתחומים של אנרגיה  ;ים לפלחי השוק השוניםמימון רכישת התקנים סולארי

, פועלים בטלפון: שעות 24פועלים סביבך , דואר נט ;ממשאבים שאינם מתכלים וכן ענף המים
 תר אינטרנט נגישא, פועלים בשרות עצמי, פועלים בסלולר, פועלים באינטרנט

 בנק לאומי
. לאומי נקט במהלך השנה האחרונה במהלך יזום לעידוד פרויקטים לאומיים בתחומי איכות הסביבה

קיזוז חלק ; קיבלו תנאי אשראי מועדפים, בעלי תועלות סביבתיות מובהקות, פרויקטים אלו
 )התאגידית פרטים נוספים בדוח האחריות(פ עם יוזמת האנרגיה הטובה "מהפליטות בשת

 גזית גלוב

הנהלת הקבוצה מאמינה כי . הקבוצה פועלת מתוך שאיפה לנהל את עסקיה באופן ידידותי לסביבה
הצלחה עסקית בת קיימא נבנית לטווח הארוך ולפיכך משקיעה משאבים לשימור איכות הסביבה 

את דגל הבניה  הניפה FCRחברת , כך לדוגמה בקנדה. ובניית מרכזים מסחריים ידידותיים לסביבה
 .הירוקה

דלק חברת הדלק 
 הישראלית

 ביודלקים

דלתא גליל 
 מ“תעשיות בע

בשנים האחרונות פותחו במעבדות דלתא בדים ומוצרים ברי קיימא הכוללים שימוש במוצרי אקו 
המפ וקאפוק וכן , במבוק, טנסל, פותחו בדים ממודל. תהליכי ייצור ואריזה אופטימליים, ידידותיים
 .כמו כן נעשה שימוש נרחב בכותנה אורגנית. ממחוזריםמחוטים 

 פעולות שונות לחיינוך סביבתי בקהילות הקרובות; סקר קרינה של גשר אגרה וציוד נלווה דרך ארץ

 הום סנטר
בקטלוג המוצרים , מוצרים המוגדרים ידידותיים לסביבה, “אני ידידותי לסביבה“: ציון בלוגו מיוחד
 .הפועלת לקידום הנושא, “אסיף אסטרטגיות“בשיתוף חברת  התבצע. המופץ ללקוחות

  CHAIN LUBRICANTקולה עברו השנה מ - במפעל קוקה -המשך הפיתוחים של שנים קודמותהחברה המרכזית 



ליצור משקאות 
 מ“קלים בע

במפעל + מעבר לייצור נביעות ;מהלך שחסך הרבה מים, שימוש במים כלומר ללא“ יבש“מימי ל 
מהלך שחסך הובלה של מי מעיין , יית שמונה במקום במבשלות בירה ישראל באשקלוןנביעות בקר

 .מקריית שמונה
 היולט פקרד

 ישראל
 אנרגיה פחות מהסדרות הקודמות 25%פיתוח מכונה חדשה הצורכת  -אינדיגו

הראל השקעות 
ביטוח ושירותים 

 מ“פיננסים בע

במניות של חברות אשר שמות את נושא איכות הקרן מחזיקה -קרן איכות הסביבה של הראל פיא
נספח לפוליסת דירה המבטח  “אדירה ירוקה של הראל“פוליסת . הסביבה כנדבך חשוב בפעילותן

 בפוליסת ביטוח לרכבים היברידייםמתן הנחה , צור חשמל ביתימתקן יי

חברת מבני  
 מ"תעשיה בע

ו בארץ על אתר מטמנת זבל הקמת פארק מוטורי ראשון מסוג ;ול בגגות אסבסט בציפוי פולינוםטיפ
ים להשקיית תכנון ובניית מתקן טיהור שפכים בישוב להבים המטהר שפכים שמנותב ;צ“בראשל

 תכנון החדרת מי ניקוז לקידוחים לאדמה בתכניות בנין עיר ;גינות ציבוריות בישוב

 חישולי כרמל

; לטיפול בפליטות אוויר Scrubbersהתקנת משטפים ; מערכות מתקדמות לטיפול בשפכיםהתקנת 
קבלים לשיפור  בניית מערך ;בניית מערכת למיחזור אמולסיה; בניית מערכת למיחזור מי תשטיפים

שינוי תהליכי הייצור על מנת לסלק ממסים אורגניים ; שיפור מערך המאצרות; מקדם צריכת אנרגיה
 נדיפים

טבע תעשיות 
 מ“פרמצבטיות בע

 חקר ופיתוח שפעילותו מתמקדת רק בפן האקולוגי של התהליכים הכימייםצוות מ

יוניליוור ישראל 
 מ“בע

Green IT - משלוח של פקסים / החל תהליך של קבלה, בכלל אתרי החברה ברחבי הארץ
מדובר בתהליך ישיר שמטרתו הפחתה במקור של . במקום למכשירי הפקס Email - מחלקתיים ב 

היות ומכשיר פקס לא יחובר לחשמל וטכנאים לא ישונעו , נייר וכן בהפחתה במקור של אנרגיה
 25%בדין אקסטרה הקטנת אריזות בכ ; החלפת חומרי אריזה; לטיפול בתקלות

 מ"ישרוטל בע
נבדק יישום במלונות  -י החורף על ידי אנרגיה סולארית במלון אגמים מחממים את הבריכה בחודש

 נוספים

 כרמל אולפינים
ובכך לא תפלוט “ Zero Drop“פיתוח מערכת לטיפול בשפכים תעשייתיים כך שהחברה תחשב כ

 ק בשנה של מים שפירים“מיליון מ 1שפכים תעשייתיים לקישון ותביא לחיסכון של כ 

 מוטורולה ישראל
-האם ב` ח חב“ניתן לראות הסבר בדו - של מוצרים “ פיתוח ירוק“תוכנית  מוטורולה מפעילה

www.motorola.com/productstewardship ח האחריות התאגידית של מוטורולה ישראל “ובדו
  www.motorola.co.il/community – 2007לשנת 

מיקרוסופט 
 ישראל

: ל ובשנים האחרונות ניתן דגש רב לנושא הסביבתי בפיתוח המוצרים“מוצרי החברה מיוצרים בחו
מוצרים המאפשרים פרודוקטיביות עסקית תוך קיום פגישות וירטואליות ושיתוף קבצים בלא צורך 

 בנסיעות עסקיות

מכתשים אגן 
 מ“תעשיות בע

המונעת ) Granulated(בצורת גרגרים ממוצר אבקתי למוצר , החברה החליפה פורמלציה של מוצר
במוצרים , כן החברה החליפה חומרי ביניים-כמו.חשיפה של המשתמשים ושל הסביבה לאבק

 .מסוימים על מנת להפכם לידידותיים יותר למשתמש ולסביבה

 מעיינות עדן
הכדים ממוחזרים במילוי חוזר וגם -שימוש באמצעות כדי מי עדן ;אינו צורך חשמל: בר מי עדן איזי

 .חוסך את השימוש בבקבוקים חד פעמיים: “סיום חייהם“ב

 נטפים
והפסקת מציאת חומר חליפי  ;ייצור כדי להקטין צריכת חומר גלםהמשך פיתוח ושיפור תהליכי 
גידולי מזון  גידולים שהםמחקר אגרונומי שמטרתו צמצום שימוש ב ;שימוש בחומר שמוגדר מסוכן

 .תגבור מערך מיחזור לפוליאתילן ;לייצור דלק ביולוגי

 נייס מערכות
פיתוח  RoHS-ו WEEE: נייס מייצרת ומספקת מוצרים העומדים בדרישות רגולצייות אירופאית

אריזות ושימוש הקטנת שימוש ב ;תוך מתן דגש על שיקולים סביבתיים NCF3מוצרים נוספים כגון 
 .חזרים כולל אפשרות שימוש חוזר באריזותומים מתכלים ומבחומר

 נס טכנולוגיות
. שונים ובכך עוזרת לארגונים עסקיים לצמצם את הנזקים הסביבתיים“ ירוקים“נס מוכרת מוצרים 

 .ות מחשבנהחברה שותפה בפיתוח פרויקטים טכנולוגיים שמטרתם מעבר מנייר לתוכ
 greenעמידה בדרישות , צריכת החשמל של המוצרים צומצמה, אריזות המוצרים צומצמו סאנדיסק ישראל

סלקום ישראל 
 מ“בע

מערכת סלולרית לנהול ציי  ;פיילוט מכוניות היברידיות ומונעות גז ;ניירחשבוניות במייל במקום 
` תנורים וכו, מקררים, מערך בקרה על מכונות ;שאיות לייעול העבודה וחסכון בדלקמ, מוניות, רכב

 .לחסכון באנרגיה על ידי שימוש מדוייק בזמן אמת

פז חברת נפט 
 מ“בע

הורדת : בית הזיקוק; שקיות מתכלות ללא עלות לצרכן, ארוחות בריאות: YELLOWרשת חנויות 
ים וטיהורם ר שפכבניית מתקן לטיהו, השקת מתקן להדחת גופרית –גופרית מעבר לתקן הנדרש 

לפז מפעל ראשון בארץ המשתמש בגז טבעי  - מעבר לעבודה בגז טבעי  ;מעבר לתקן הנדרש
 2006מ

 פלסאון
האביזרים עומדים בתקנים , פיתוח קו מחברים לצנרת שפכים וביוב הנותן  פתרון ייחודי לשוק זה

רים לשוק פיתוח אביז; ר למניעת זיהום הקרקע ומי התהום הבין לאומיים המחמירים ביות



 

 .מערכות גיאותרמיות חוסכות באנרגיה וזיהום אוויר ;הגיאותרמי בארצות קרות
פסגות בית 

 השקעות
המשקיעה במניות של תאגידים ציבוריים הכלולים “ פסגות מעלה“הקמת וניהול קרן הנאמנות 

 במדד מעלה

 פרטנר תקשורת
סימולטור  ;ייל של הלקוחפקס ישירות לתיבת המשירות המאפשר שליחת  -  fax2mailשירות 

מכשירים באתר האינטרנט של החברה המהווה חלופה לחוברת הפעלה מודפסת של המכשיר עם 
 .מיכון כלל הפעילות בנושא הוראות קבע מול הבנקים -מיכון הוראות קבע , רכישתו

 קבוצת ברן

 LEEDקבוצת ברן פועלת כחברת ההנדסה הראשונה בארץ המיישמת בנייה ירוקה  ועומדת בתקן ה 
פעילות זו כוללת את הובלת הנושא . “מבנים ירוקים“האמריקאי כשיטת מדידה מדויקת להערכת 

באיגוד המהנדסים הישראלי על ידי אחד ממנהלי תכנון והנדסה בברן שאף עבר ועובר השתלמויות 
 בתחום

בוע כחול ישראל ר
 מ“בע

. ( תכנית מסודרת לבניית סניפים ירוקים תחת תו תקן של בנייה ירוקה מהמשרד להגנת הסביבה
 ותוכניות להתקנת מערכת 2009מגה קרית ים אמור להפתח ב 2008-סניף כפר יונה נפתח ב

וחשיבה שימוש בשקיות פלסטיק מתכלות בעקבות צוות דיון  ;)אנרגיה סולארית במרכז הלוגיסטי
 .עם האקדמיה

 רפאל

 שימוש בממיסים אורגניים על בסיס הדרים ;פיתוח מערכת לאיתור דליפות מצינורות קווי דלק
צמצום  ;שימוש בצבעים ללא מתכות; שימוש באינוך ללא עופרת ;במקום ממיסים אורגניים הלוגניים

הכנסה לשימוש של כלי רכב ומלגזות חשמליים במקום  ;מוש במתכות רעילות בתהליכי ציפוישי
 בנזין וסולר

 שטראוס גרופ
החלפת קופסאות השוקולית מקופסאות ; עובי למינט כגון הפחחת, הפחתת משקל אריזות מוצרים

וכן אפשרות לשינוע כמות גדולה יותר של אריזות , הפחתת משקל: פח לקופסת פלסטיק קונית
 .במשלוח אחד

 החברה בודקת אפשרות מעבר לאריזות פלסטיק מתכלות תעשיות מלח


