2006
הערכת ביצועים סביבתיים
כתבה :נגה לבציון נדן
תחום איכות הסביבה הפך להיות ערך חברתי חשוב ,הרבה מעבר לפתרונות טכנולוגים נקודתיים ,כפי שהיה בעבר.
יותר ויותר עסקים מבינים היום ,כי לכל פעילות עסקית יש השלכה סביבתית ,החל משימוש יום יומי בחשמל או במים
וכלה בניהול פסולת מסוכנת ,כך שלמעשה לא ניתן עוד להפריד בין אחריות חברתית כוללת של פירמה לבין האחריות
הסביבתית .יצירת כלים להטמעת המחויבות לסביבה כחלק מהאסטרטגיה העסקית ,גישה יזמית בצמצום ההשפעות
הסביבתיות ואימוץ נורמות בינלאומיות לניהול איכות הסביבה הם הבסיס להבטחת התנהלות סביבתית אחראית של
החברה.
תחום איכות הסביבה הינו תחום מורכב ,והשפעותיו רחבות היקף .יישום האחריות בתחום זה דורש מהחברות ניהול
מקצועי והשקעות כספיות מהותיות .לפיכך ,תחום איכות הסביבה הינו התחום היחידי בדירוג  2006בו יועסק אנליסט
לבחינת ההשפעות הסביבתיות של החברה.
מתוך מודעות להבדלים ברמות ההשפעה הסביבתית של חברות שונות בענפי פעילות שונים ,הקריטריונים בנושא
איכות הסביבה והניקוד המיוחס להם משתנים בהתאם למידת ההשפעה הסביבתית של הסקטור אליו משתייכת החברה.
הערכת החלקים בדבר הביצועים הסביבתיים והדיווח הסביבתי )ברמות השפעה גבוהה ובינונית( מבוצעת על ידי
אנליסטית סביבתית  -נגה לבציון -נדן .לבציון – נדן היא כלכלנית סביבתית בעלת תואר שני במדיניות וכלכלה
סביבתית מ (London School of Economics and political Sciences) LSE-ובוגרת הטכניון באדריכלית נוף.
היא מייעצת ומלווה גופים פיננסים ומחקריים בהפנמת הבנה כלכלית של סיכונים והזדמנויות סביבתיים .הערכת
האנליסטית של החברות הציבוריות מבוססת על ניתוח סביבתי כלכלי של החברה בהשוואה לענף הפעילות שלה
ולחברות דומות בארץ ובעולם ,לרבות בחינת התמודדות החברה עם סיכונים והזדמנויות סביבתיים.
החברות מופיעות לפי סדר א"ב
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אורמת תעשיות בע"מ
השפעה גבוהה – אנרגיה
תמצית תאור החברה :החברה עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית ,בעיקר גיאותרמית.
הקבוצה מפתחת ,מתכננת ,מקימה ,רוכשת ,מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות אנרגיה "ירוקה" משדות גיאותרמיים,
וכן מתכננת ומקימה תחנות כח המפיקות אנרגיה ממקורות אנרגיה חלופיות אחרות.
בנוסף ,לחברה החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים ,שהעיקרית בהן הינה OPTI CANADA
העוסקת בהשבחת דלק כבד ,בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה החברה.
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הערכת הביצועים
ניתוח האנאליסטית הסביבתית נערך על הנתונים אשר הגישה חברת אורמת לגבי מפעל הייצור ביבנה .זאת מכיוון
ושאלות לגבי צריכה ופליטות אינן ישימות לתחנת הכח הגיאותרמית אשר בבעלות אורמת תעשיות .עם זאת ,מאחר
וכלל פעילות קבוצת אורמת תעשיות :הפקת אנרגיה מתחדשת ללא תרומה לאפקט החממה ,מוגדרת כפעילות בעלת
השפעה סביבתית חיובית ביותר) ,תחנות הכח הגיאותרמיות של אורמת אינן פולטות דבר לאוויר והנוזל הגיאותרמי
המשמש כמקור החום ,מוכנס בחזרה בסוף התהליך לאדמה .לכן ,אין בתחנות אלה פליטות ושפכים והן מייצרות חשמל
ולא צורכות חשמל .בנוסף לכך כל תחנת כח גיאותרמית מחליפה תחנת פחם קונוונציונלית ולכן חוסכת פליטות
משמעותיות של  (.CO2לכן ,בתחום ניטור גזי חממה וזיהום אויר ניתן ניקוד על כך.
הערכת הביצועים הסביבתיים ביחס למפעל הייצור:
ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות :צריכת אנרגיה לפי מקור )קיימת מדידה נפרדת לחשמל ,סולר וגפ"ח( ,צריכת
מים ,פינוי פסולת מסוכנת.
שפכים :חברת אורמת אינה פולטת שפכים מאחר ומדובר במערכת סגורה,
גזי חממה וזיהום אויר – לא הוגשו נתוני ניטור במבנה ביבנה אך מהנתונים שהוגשו על ידי החברה בעזרת
הטורבינות שברשותה ,פעילותה תורמת הן להפחתת גזי חממה והן להפחתת זיהום האויר מאנרגיה פוסילית:
משנת  1985ועד סוף  ,2005אורמת הקימה ברחבי העולם תחנות כח גאוטרמיות המספקות
בסה"כ כ 800 MW-חשמל .מתוכן ,התחנות שהוקמו ב 2005-מספקות כ .85 MW -עד סוף
 ,2005ייצור החשמל בתחנות שהוקמו ע"י אורמת חסך  25מיליון טון של פליטות  CO2לאוויר +
 12מיליון טון של צריכת פיול פוסילי )בהשוואה לתחנות כח קונבנציונליות על בסיס פחם(.
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה
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ניתן ניקוד מלא על הצהרת אורמת כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת  2005כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 9.5 :נקודות מתוך  10נקודות
 .12דיווח סביבתי
בשנת  2005אורמת תעשיות בע"מ לא פירסמה דו"ח סביבתי
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אי סי אי טלקום
השפעה בינונית  -אלקטרוניקה ציוד ומערכות
תמצית תאור החברה :חברת אי .סי .איי .עוסקת בתכנון יצור ,שיווק ושירות של מוצרים בתחום התקשורת .החברה
מציעה פתרונות רשת משולבים של מערכות תקשורת ותמסורת ,המאפשרות למפעילי הרשת לספק שירותים באופן
יעיל ותחרותי .מוצרי החברה מציעים הרחבת קיבולת ,גמישות ואמצעי שליטה לצורך ניצול טוב יותר של מערכות
תקשורת ,נתונים ומערכות משולבות .

2

ביצועים
כחברה בתחום התקשורת והטלקומוניקציה השפעותיה הסביבתיות מצומצמות :נדרש מהם לנטר את צריכת החשמל
והשימוש במים.
ניתן ניקוד מלא על מדידת הנתונים של צריכת החשמל והמים.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של אי סי אי טלקום כי לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת  2005כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 7.5 :נקודות )ניקוד מלא(
דיווח סביבתי
בשנת  2005אי סי אי טלקום לא פירסמה דו"ח סביבתי
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אינטל ישראל
השפעה גבוהה  -כימיה
תמצית תאור החברה :הוא תאגיד בינלאומי אמריקאי ,אשר ידוע בעיקר כמתכנן ויצרן של מיקרו־מעבדים )החל משנת
 (1971ומתמחה במעגלים משולבים .כמו כן ,אינטל מייצרת כרטיסי רשת ,מערכות שבבים ללוחות אם ,והתקנים
אחרים .לאינטל פרויקטי מחקר מתקדמים בכל ההיבטים של ייצור מוליכים למחצה ,כולל  .MEMSמספר העובדים
באינטל כיום ) (2005עומד על  91,000איש.

3

הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית ובדיקת הדוח של אינטל ,עולה כי החברה מודדת ומנטרת את השפעותיה בצורה כמעט
מלאה  .אינטל ישראל מצהירה על הישגים משמעותיים בתחום שיפור הביצועים בשנים האחרונות הכוללים :כ50%-
מהמים המשמשים לייצור ממוחזרים ,הפחתה ב 45% -מכלל הפסולת הכימית הממוחזרת וכן צמצום של  60%בפסולת.
ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות :צריכת אנרגיה לפי מקור ,צריכת מים ,פליטת זיהום אויר ,פליטת גזי חממה,
פינוי פסולת מסוכנת ומדידת מרכיבי האוזון במערכת.
במדידת השפכים – מאחר ונמדד ריכוז השפכים ולא הכמויות  -ניתן ניקוד חלקי ).(90%
מאחר ולא היו אירועי שפך כולל של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה.
ניתן ניקוד מלא מאחר ואינטל הצהירה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת  2005כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 9.935 :נקודות מתוך  10נקודות
דיווח סביבתי :בשנת  2005חברת אינטל ישראל לא הפיקה דו"ח סביבתי מקומי .בדיקת האנליסטית הסביבתית אינה
יכולה להסתמך על הדו"ח של החברה העולמית .לא ניתן ניקוד על סעיף זה.
ראוי לציון כי אינטל העולמית מוכרת כחברה מובילה בתחום הדיווח הסביבתי והשקיפות לציבור .הדו"ח השנתי
הסביבתי )אשר נגיש להורדה באינטרנט( נכתב בהתאם לדרישות ה 4GRI -המקובלות בעולם .הדו"ח אומנם כולל את
נתוני ישראל אך אין בו מידת פירוט לפעילות בישראל המאפשרת ניתוח.
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איתוראן איתור ושליטה
השפעה בינונית – אלקטרוניקה ציוד ומערכות – יצור ושירות
תמצית תאור החברה :החברה בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,מספקת שירותים מונחי איתור הכוללים מניעת גניבות
של כלי רכב ,שירותי איתור ומעקב אחרי כלי רכב גנובים ,כמו גם מוצרי תקשורת אלחוטית המקושרים לשירותי איתור
נייחים ויישומים נוספים .הקבוצה מציעה איתור נכסים ניידים ,שירותי ניהול ושליטה לרכבים ,מטען ,אבטחת אישים,
מוצרים לזיהוי באמצעות תדרי רדיו למספר מטרות כולל קריאת מרחק אוטומטית ,גביית אגרה אלקטרונית ,אבטחה
באמצעות חתימות אלקטרוניות ותחנות שקילה אלקטרונית .נכון לנוב'  2005מספקת החברה את שירותי האיתור שלה
בישראל ,ברזיל ,ארגנטינה וארצות הברית ומוכרת את מוצריה בארצות אלו וכן בסין ובדרום קוריאה .בספט' 2005
הועברה מתכונת דיווחי החברה לדיווח על פי כללי הרישום הכפול ,לאחר שרישום מניות החברה למסחר בבורסת
הנאסד"ק בניו יורק נכנס לתוקף .בכך הפכה החברה לחברה דואלית.

5

הערכת הביצועים
חברת איתוראן לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה  4.7נקודות בסעיפים
אלה.
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים
בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 2.8 :נקודות

דיווח סביבתי
חברת איתוראן לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת 2005
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2006
אלביט מערכות
השפעה בינונית  -אלקטרוניקה ציוד ומערכות
תמצית תאור החברה :החברה פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות ,יבשתיות וימיות
ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה .כמו כן עוסקת החברה בתכנון ,פיתוח ,יצור ,שילוב
ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן
תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה .החברה מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד .החברה
מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים
כגון :שליטה בקרה ותקשורת  -יבשה וים ,בקרת אש ,מפה דיגיטלית ,ראיית לילה ,מערכות כינון ותצוגה המותקנות על
קסדת הטיס ,מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים ,חימוש מונחה ,מטוסים ללא טייס ,סימולטורים ממוחשבים ,מערכות
תקשורת ,מוצרי הדמאה תרמית ,מוצרי לייזרים ,מערכות אופטיות לחלל ,מערכות צילום אוירי ,מערכות תקשורת
אופטית ,מוצרי אבטחה ומערכות הינע.

6

הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית ובדיקת הדו"ח של אלביט מערכות עולה כי החברה מודדת ומנטרת את השפעותיה ,אך
בצורה לא מלאה.
ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות :צריכת אנרגיה לפי מקור )קיימת מדידה נפרדת לחשמל ,סולר וגפ"מ( ,צריכת
מים ,פליטה של גזי חממה ,שימוש בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון.
אין נתונים לגבי פליטות של מזהמי אויר עיקריים לפי סוג ולכן אין ניקוד על חלק זה.
ניתן ניקוד חלקי ) (90%על נתונים במשקל ללא החלוקה לסיווג הנדרש.
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של אלביט כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 6.96 :נקודות מתוך  7.5נקודות.
 .12דיווח סביבתי
בשנת  2005אלביט מערכות לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי
http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bizprofile.shtml?p_id=1081124&c_id=1040 6
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2006
אלווריון
השפעה בינונית – תקשורת וטלקומינקציה
תמצית תאור החברה :החברה עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות אלחוטיות בעלות טווח תדרים רחב .מוצרי
החברה נותנים פתרונות חלופיים למערכות בהם קשה או בלתי יעיל לחווט קווים ,כגון חיבור מודם .בנוסף ,מציעה
החברה מוצרים המאפשרים חיבור )קבוע או נייד( לתקשורת נתונים וטלפוניה אלחוטיים לרשתות תקשורת מחשבים
מקומית ) ,(LANלשימוש פנימי )בית/משרד( או חיצוני .מוצרי החברה מבוססים על טכנולוגית דילוג תדרים רחבת
סרט ומשלימים את התקשורת הכבלית ותומכים בה .לחברה שני קווי מוצרים עיקריים - BreezeNETPRO :מוצר
אינטרנט אלחוטי המאפשר לקשר כל מחשב נייד או נייח לרשת תקשורת מקומית ,ו BreezeLINK-הפועל כמודם
אלחוטי.7
כחברה בתחום התקשורת והטלקומוניקציה השפעותיה הסביבתיות מצומצמות ,ולפיכך נדרש מהחברה לנטר את צריכת
החשמל והשימוש במים .אלווריון מודדת את צריכת החשמל אך לא את מים.
ניתן ניקוד מלא על מדידת הנתונים של צריכת האנרגיה והשימוש בחשמל בלבד .
ניתן ניקוד מלא הצהרתה של אלווריון כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 5.15 :נקודות מתוך  7.5נקודות.
 .12דיווח סביבתי
בשנת  2005אלווריון לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי.

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bizprofile.shtml?p_id=1084458&c_id=2173 7
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2006
אלתא מערכות
השפעה בינונית :אלקטרוניקה ומערכות
תמצית תאור החברה :אלתא מערכות בע"מ היא חברה בת של התעשייה האווירית לישראל ,ואחת החברות המובילות
בעולם במערכות אלקטרוניות צבאיות בתחום המכ"ם ,התקשורת והלוחמה האלקטרונית .אלתא ממוקמת בעיר אשדוד
וכוללת ארבעה מפעלים :מפעל מודיעין חזותי והמכ"ם )מיזם(  -המתמחה בתכנון ,פיתוח וייצור מערכות מכ"ם לצורכי
מודיעין חזותי ,סיור ותצפית ,מיגון והגנה ,הרכשת מטרות ובקרת אש; מפעל מערכות מודיעין אותות ,לוחמה
אלקטרונית ותקשורת )מעלות(  -המתמחה בתכנון ,פיתוח וייצור מערכות לוחמה האלקטרונית ותקשורת לצורכי
מודיעין אותות )סיגינט ,אלינט וקומינט( ,מיגון והגנה ,לוחמה אלקטרונית ,תקשורת נתונים ותקשורת לוויינית; מפעל
מערכות התראה מוטסות )מתם(  -המתמחה בתכנון ,פיתוח וייצור מערכות מוטסות להתראה אווירית; מפעל טכנולוגיות
– המתמחה בפיתוח וייצור טכנולוגיות ליבה ,מוצרי בסיס ומכלולים בתחומי מיקרוגל ,אנטנות ,משדרים ,מעבדי אותות
ומחשבים ועוד ,ומערכות בדיקה.

8

הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי אלתא מערכות מנטרת ומודדת רק חלק מהנתונים.
ניתן ניקוד מלא על מדידת צריכת האנרגיה ,צריכת מים ופסולת מסוכנת.
לא ניתן ניקוד על פליטות שלא נמדדו :מדידת שפכים ,מדידת שימוש בתרכובות בשכבת האוזון ,פליטות של מזהמי
אויר ,פליטה של גזי חממה ,ופליטות של זיהום אויר.
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה.
ניתן ניקוד מלא על הצהרת אלתא כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 5.7 :נקודות מתוך  7.5נקודות.
דיווח סביבתי
בשנת  2005אלתא מערכות לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%90 8
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2006
אפלייד מטיריאלס ישראל
השפעה בינונית -אלקטרוניקה ציוד ומערכות
תמצית תאור חברה :חברת אפלייד מטיריאלס מפתחת מערכות אשר מייצרות את רוב הצ`יפים החדשים בעולם ובשנת
 2003השיגה תשואה של  4.48מיליארד דולר .אפלייד מטיריאלס בבורסה :סימול  ,AMATברשימתNasdaq 100, -
.S&P 500, Fortune 500

9

הערכת הביצועים
חברת אפלייד לא היתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה  4.7נקודות בסעיפים
אלה.
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים
בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 2.8 :נקודות מתוך  7.5נקודות

 .12דיווח סביבתי
חברת אפלייד לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת 2005

http://www.appliedmaterials.co.il/ 9
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2006
אסם
השפעה בינונית  -יצרנית מזון
תמצית תאור החברה :החברה הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם .הקבוצה מתמקדת ביצור
ושיווק מזון בלבד ,ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל .הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים ,מרקים ,מוצרי
מאפה ,פסטה ,רטבים ,עוגות מוכנות ,שוקולד ,דגני בוקר ,תרכיזים ,אבקות מתוקות ,קפה ,שימורים ,מוצרי בשר
ותחליפי בשר קפואים ,סלטים ומוצרי בשר מצוננים ,גלידות ועוד .לחברה הסכמים בלעדיים לשיתוף פעולה עם קבוצת
נסטלה שוויץ ,על הפצת מוצרי נסטלה בישראל באופן בלעדי על ידי מערכות השיווק והמכירה של אסם וכן הוסכם על
אפשרות ליצור מוצרי נסטלה בישראל .נסטלה הינה בעלת המניות הגדולה באסם  53.8% -מהבעלות והשליטה.

10

הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי אסם מנטרת ומודדת את כל חומרי הגלם שלה ,השימוש במים ואנרגיה
והפליטות לאוויר ,שפכים ופסולת לפי סוג.
הגשת המדידות על כמויות חומרי הגלם העניקו לחברה את ניקוד הרשות )נקודה אחת(.
ניתן ניקוד חלקי ) (80%על מדידות צריכת האנרגיה מאחר ואלה אינן כוללות הערכה לתצרוכת האנרגיה בצי
המשאיות של המפעל .
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה על כך שלא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של אסם כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 7.5 :נקודות )ניקוד מלא היות ונוספו נקודות רשות(.
 .12דיווח סביבתי
בשנת  2005אסם לא פרסמה דו"ח סביבתי ציבורי.

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bizprofile.shtml?p_id=304014&c_id=304 10
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2006
בגיר
השפעה בינונית – ייצור טקסטיל ואופנה
תמצית תאור החברה :החברה עוסקת ביצור ובשיווק מוצרי טקסטיל בשני מגזרים עסקיים עיקריים ,בתחום ההלבשה
המחוייטת לגברים ונשים )חליפות ,ז'קטים ומכנסיים( ובתחום הבדים )ייצור ,שיווק ומכירה של בדי צמר ותערובת צמר
להלבשה מחוייטת( .מוצרי הקבוצה מיוצרים באמצעות חברות מאוחדות וקבלני משנה בעיקר במצרים ,ירדן ,סין,
ישראל ומדינות אחרות .מוצרי הקבוצה משווקים לאירופה ,ארה"ב ,ישראל ומדינות אחרות .בדצמבר  2004נרכשה
השליטה בחברה על ידי אס .ג'י אחזקות טקסטיל בע"מ.11
הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי מאחר וכל מערך הייצור של פולגת נמצא בחו"ל הנתונים שניתנו אינם
משקפים ,למעשה ,את כל ההשפעה הסביבתית ,אלא רק ההשפעה הסביבתית בישראל .בארץ נמצאים רק המשרדים
ומתפרת פיתוח .כל מערך הייצור אינו כלול בפליטות אלו ולכן יש לשער כי ההשפעות הסביבתיות של החברה גדולות
משמעותית מהנתונים שלפנינו.
הניטור היחידי הקיים לחברה למפעלים הקיימים בירדן ומצרים ,הוא של צריכת חשמל ומים.
ניתן ניקוד חלקי ) (80%על צריכת החשמל מאחר והנתונים אמנם כוללים את הצריכה בישראל ,ירדן ומצרים אך
לא כוללים את צריכת אנרגיה של מערכת המשאיות.
ניתן ניקוד מלא לשימוש במים.
מאחר ולא נמדדו הנתונים הבאים בחברה כולה לא ניתן ניקוד על השפעה של פליטת גזי חממה ,בדיקת השימוש
בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון ,פינוי פסולת מסוכנת ופליטות שפכים .
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של פולגת כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
מאחר והערכה ניתנה על המדידה והניטור של השימוש באנרגיה ,מים ופליטות לאויר שפכים ופסולת ,אין בהערכה זאת
לקבוע האם מדידות אלה חרגו מהמותר.
הערכת מדידת ביצועים 4.825 :נקודות
דיווח סביבתי
בשנת  2005בגיר לא פרסמה דו"ח סביבתי ציבורי.
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בנק דיסקונט
השפעה נמוכה – פיננסים
כבעלי השפעה סביבתית נמוכה ,בנק דיסקונט לא נדרש להציג ביצועים סביבתיים במסדרת דירוג מעלה .הניוקד
הניתן על דיווח סביבתי הוא במסגרת נקודות רשות .בנק דיסקונט גם פירסם לציבור דו"ח חברתי הכולל פרק
סביבתי.
הערכת הדיווח הסביבתי:
א 2.25 .נקודות ניתנות על עצם פרסום הדו"ח
ב 1.75 .נקודת ניתנות על שלמות הדו"ח – האם הדוח כולל את המרכיבים העיקריים הנדרשים מבחינת שלמות הנתונים
הנכללים בו.
ג 1 .נקודות על מהותיות הדו"ח – האם הדו"ח עונה על השאלות המשמעותיות לחברה ואכן משקף את השפעתה
הסביבתית.

פרסום דו"ח סביבתי:
בנק דיסקונט היה הבנק הראשון שפירסם לציבור דו"ח חברתי ובו פרק סביבתי .הבנק ראוי לציון על השקיפות בה נהג
בפרסום נתוני השפעת החברה על הסביבה ,הפעולות הנעשות וחלק מנתוני הפליטות .יש לציין כי זהו אחד הדוחות
הראשונים אשר נערכו ופורסמו לציבור בצורה זו .ניתן ניקוד חלקי מאחר ובהתאם לסטנדרטים אשר קבע דירוג מעלה,
נדרשים נתונים נוספים אשר אינם מופיעים בפרק הסביבתי המפורסם בדוח החברתי.
בדו"ח מופיעים:
הצגת הנושאים המרכזיים בהם לבנק יש השפעה סביבתית.
הצגת הפעולות השונות הנעשות בחברה לצמצום ההשפעה הסביבתית
הצגת מטרות של הבנק בתחום הניהול הסביבתי אך חסרים יעדים כמותיים ארוכי טווח.
בדו"ח חסרה התייחסות למערכת הניהול הסביבתית של הבנק וההשפעות הסביבתיות הישירות והעקיפות שלו .כמו
כן ,לא דווחו נתונים על רמות הביצועים עם השוואה בין ביצועים רב שנתיים.
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בנק לאומי
השפעה נמוכה  -פיננסים
כבעלי השפעה סביבתית נמוכה ,בנק לאומי לא נדרש להציג ביצועים סביבתיים במסדרת דירוג מעלה .הניקוד
הניתן על דיווח סביבתי הוא במסגרת נקודות רשות .בנק לאומי הגיש טיוטה מתקדמת של דו"ח סביבתי אותה
התחייב לפרסם לציבור עד תום שנת .2006
הערכת הדיווח הסביבתי:
 2.25נקודות ניתנות על עצם פרסום הדו"ח
 1.75נקודת ניתנות על שלמות הדו"ח – האם הדוח כולל את המרכיבים העיקריים הנדרשים מבחינת שלמות הנתונים
הנכללים בו.
 1נקודות על מהותיות הדו"ח – האם הדו"ח עונה על השאלות המשמעותיות לחברה ואכן משקף את השפעתה
הסביבתית.
פרסום דו"ח סביבתי:
בנק לאומי התחייב לפרסם לציבור דו"ח סביבתי על נתוני  2005במהלך שנת  .2006הטיוטא המתקדמת אשר הוגשה
כעת הוערכה ושוקללה על פי ערך של  60%מהציון המירבי .בנק לאומי ראוי לציון על דו"ח זה שנעשתה בו עבודת
חשיבה מעמיקה .החידוש בדו"ח זה הוא ההתייחסות גם להשפעות העקיפות של הבנק ,יחד עם זאת ,עדיין לא ברורה
התחייבות הבנק בתחום זה.
בדו"ח מופיעים:
התייחסות להשפעה הסביבתית הישירה והעקיפה של הבנק
הגדרת מטרות ויעדים לכיווני ההתפתחות והפעולה של הבנק
תיעוד של מספר נתוני הביצועים הסביבתיים
הצגת הפעולות השונות הנעשות בחברה לצמצום ההשפעה הסביבתית.
חסרים בדו"ח :הצגת מדיניות כוללת ,התייחסות למערכת הניהול הסביבתי ,יעדים כמותיים ארוכי טווח ובמספר
מדדי ביצוע גם התייחסות רב שנתית .כמו כן ,מומלץ כי תינתן הצגה מרוכזת וויזואלית של נתוני הביצועים
הסביבתיים.
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2006
דור -אלון אנרגיה בישראל ) (1988בע" מ
השפעה גבוהה – אנרגיה
תמצית תאור החברה :החברה וחברות הבת שלה עוסקות בפיתוח ,הקמה ותפעול של תחנות תדלוק ומרכזים מסחריים
בסמיכות להם ,ובשיווק של מוצרי דלק ומוצרים אחרים ,באמצעות תחנות תדלוק ובשיווק ישיר ללקוחות .באמצעות
החזקתה בחברת אלרן תשתיות ,עוסקת החברה בייזום והקמת פרוייקטים בתחומי התפלת המים והאנרגיה .בנוסף,
שותפה החברה בפעילות של חיפושי גז טבעי מול חופי מדינת ישראל .החברה פעילה גם בתחום המזון באמצעות
אחזקות בחברת הריבוע הכחול ,רשת "פיצה האט" ו "KFC"-ורשת חנויות  SEVEN-ELEVENבארה"ב.
נזכיר כי מניות החברה נרשמו למסחר בבורסה בתל אביב בשנת  .1998בשנת  2001רכשה אלון את כל מניות החברה
שהוחזקו בידי הציבור ,ומניות החברה נמחקו מהמסחר .ביוני  2005נרשמו מניות החברה למסחר שוב.

12

הערכת הביצועים
חברת דור אלון לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה את כל  6.25נקודות
בסעיפים אלה.
החברה לא הצהירה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או
הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות
סביבה .בהיעדר דיווח והצהרה בנושא זה לא ניתנות נקודות.
הערכת מדידת הביצועים  0נקודות מתוך  10נקודות.
יש לציין כי חברת דור אלון אנרגיה הינה החברה היחידה בסקטור הדלק אשר בחרה להשתתף בדרוג מעלה.

דיווח סביבתי
בשנת  2005חברת דור אלון לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי.
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דלתא גליל תעשיות
השפעה בינונית – טקסטיל ואופנה
תמצית תאור החברה :החברה וחברות הבנות שלה עוסקות בייצור ובשיווק הלבשה תחתונה לנשים ולגברים ,גרביים,
חולצות ,בגדי תינוקות ,הלבשה לשעות הפנאי ולשינה ,בדים סרוגים ,צביעה ,אשפרה וסרטי גומי .לקוחות החברה הינם
רשתות גדולות בעולם ובעלי מותגים בינלאומיים מובילים כגוןGAP ,VICTORIA''S SECRET ,WAL-MART :
 ,קלוין קליין ,דונה קארן ,נייק והוגו בוס .אולם הלקוח העיקרי של הקבוצה הינו רשת "מרקס אנד ספנסר" בבריטניה.
במרץ  1999רשמה החברה את מניותיה למסחר בבורסת  NASDAQבארה"ב .בדצמ'  2001הוקמה חברת הבת
 ,USA DELTAולתוכה מוזגו חברת הבת  WUNDIESוחברה בת שלה .INNER SECRETS

13

הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי דלתא מנטרת אחר ביצועיה בתחומים הנדרשים על פי התקינה של
איכות הסביבה.
ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות :צריכת אנרגיה לפי מקור ,תצרוכת מים ,פליטה של גזי חממה ,פינוי שפכים,
וזיהום אויר .
לא ניתן ניקוד על שימוש בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון ,בפינוי פסולת מסוכנת.
ניתן ניקוד חלקי ) (50%מהניקוד של אירועי שפך.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של דלתא כי לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה בשנת  2005כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 6.375 :נקודות מתוך  7.5נקודות.
 .12דיווח סביבתי
בשנת  2005דלתא לא פירסמה דו"ח סביבתי
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היולט פאקרד אינדיגו ישראל
השפעה בינונית – חברות תעשיתיות אחרות
תאור תמצית החברה :מתוך דברי החברה" :מספקת פתרונות טכנולוגיים מובילים לצרכנים ,עסקים וארגונים ברחבי
העולם .הצע הפתרונות כולל מגוון רחב של תשתיות מידע טכנולוגיות ,פתרונות מחשוב אישיים וכלי גישה ,שירותי
מידע בינלאומיים ופתרונות הדמיה והדפסה המיועדים ללקוחות פרטיים ,עסקים וארגונים" .

14

הערכת הביצועים
חברת היולט פאקרד אינדיגו ישראל לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה 4.7
נקודות בסעיפים אלה.
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים
בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 2.8 :נקודות

דיווח סביבתי
חברת היולט פאקרד אינדיגו ישראל לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת 2005
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2006
זוגלובק
השפעה בינונית – יצור מזון
תמצית תאור החברה :הינו קונצרן תעשייתי ישראלי בתחום המזון .כיום מקיף הקונצרן חלק נרחב מתהליך ייצור
המזון ,מחוות לגידול הודים ועד ליצור נקניקים ובנוסף מפעלי מזון המתמחים בבצק ומזון מן הצומח.15
הערכת הביצועים
חברת זוגלובק לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה  4.7נקודות בסעיפים
אלה.
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה בשנת  2005כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 2.8 :נקודות

 .12דיווח סביבתי
חברת זוגלובק לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת 2005
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טאואר סמיקונדקטור
השפעה גבוהה – כימיה
תמצית הערכת החברה :החברה הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים ,ומספקת שירותי ייצור משלימים ותמיכה
בתכנון .בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות ,מציעה החברה פתרונות מתקדמים לייצור זיכרונות בלתי נדיפים ,שבבים
מעורבי אותות וחיישנים לצילום דיגיטלי .החברה הינה דואלית ,ונסחרת בבורסת  NASDAQוכן בבורסה לניירות
ערך בתל אביב .נציין כי טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל.16
הערכת הביצועים הסביבתיים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי טאואר סמיקונדקטור מנטרת ומודדת את כל הנתונים של השימוש
במים ואנרגיה והפליטות לאוויר ,שפכים ופסולת לפי סוג וכפי שנדרש .כולל כמות חומרי הגלם הנכנסים למערכת.
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של טאואר סמיקונדקטור כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או
קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או
אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 10 :נקודות )ניקוד מלא(.
דיווח סביבתי
בשנת  2005טאואר לא הפיקה דו"ח סביבתי ציבורי.

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bizprofile.shtml?p_id=1082379 16
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טבע תעשיות פרמצבטיות
השפעה גבוהה – כימיה
תמצית תאור החברה :החברה הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20-החברות הפרמצבטיות המובילות
בעולם .החברה ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשייה הפרמצבטית ,הינה אחת
מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לחברה אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב
ל 90%-ממכירותיה של הקבוצה הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת החברה ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים,
את מוצרה הייחודי הראשון ה ,COPAXONE-לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם ,SICOR
ובינואר  2006הושלמה רכישת .IVAX

17

הערכת הביצועים
חברת טבע לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה  6.25נקודות בסעיפים אלה.
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי שנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים
בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 3.75 :נקודות מתוך  10נקודות.

 .12דיווח סביבתי
בשנת  2005חברת טבע תעשיות פרמצבטיות לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי.

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bizprofile.shtml?p_id=629014&c_id=629 17

מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה  12תל אביב 20 www.maala.org.il 69400
טל 03-6482579 .פקס  03-6496829דוא"ל info@maala.org.il

2006
יונילייוור בסטפורס
השפעה גבוהה  -יצור מזון
חברה פרטית
תמצית תאור החברה :יוניליוור ישראל היא חברה למוצרי צריכה .החברה מייצרת ומשווקת מוצרים מתחום המזון
ומתחום הטיפוח האישי והביתי .מותגי מזון ,המשווקים על ידי יוניליוור ,כמו קנור או תלמה ,ומותגי טיפוח וניקוי ,כמו
דאב וסיף פנטסטיק .בסוף שנת  2000רכשה יוניליוור את השליטה בחברת המזון האמריקאית בסטפודס ,והפכה לבעלת
השליטה בחברת המזון תמ"י בסטפודס .יו"ר יוניליוור ישראל הוא מר מוטי קרן .החברה כוללת בתוכה את יוניליוור-
בסטפודס )תמ"י לשעבר( ) ,(100%ליוור ) (100%וגלידות שטראוס ) .(51%יוניליוור ישראל מעסיקה כיום מעל
 2,000עובדים באתרי ייצור ,במטה ובמרכזים הלוגיסטיים בכל רחבי הארץ .מטה החברה ממוקם בקריית שדה
התעופה ,הסמוכה לנמל התעופה בן-גוריון.18
הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי יוניליוור מודדת ומנטרת את ביצועיה .עם זאת חסרים נתונים מסוימים
ועליהם ניתן ניקוד חלקי או לא ניתן ניקוד כלל.
ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות :צריכת מים ,שימוש בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון ,פינוי פסולת מסוכנת,
ניתן ניקוד חלקי ) ( 90%על מדידה והגשת נתונים חלקיים של מזהמי אויר עיקריים לפי סוג ,ופליטות שפכים נים
חלקיים.
ניתן ניקוד חלקי על תצרוכת האנרגיה ) (70%הן בשל מתן נתונים חלקיים ,והן מאחר והמדידות אינן כוללות את
צי משאיות ההובלה של החברה.
אין נתונים לגבי פליטות של גזי חממה ) .11א .2.ז( ולכן אין ניקוד על חלק זה .
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של יוניליוור כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות
והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 6.66 :נקודות מתוך  7.5נקודות
 .12דיווח סביבתי
בשנת  2005לא פירסמה יוניליוור דו"ח סביבתי ציבורי
http://www.unilever.co.il/about.asp 18
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מוטורולה ישראל
השפעה בינונית  :תקשרת וטלקומניקציה )על פי הצהרת החברה(
תמצית תאור החברה :פיתוח מעבדים לעיבוד אותות לתקשורת סלולארית; פיתוח ויצור הדור הבא של מוצרי תקשורת
כגון רדיו סיפרתי ומסופים אלחוטיים ניידים ,ציוד קצה בתקן טטרה ,מערכות פיקוד ובקרה; פיתוח תכנה עבור ציוד
קצה לדור השלישי G 3ומערכות להעברת נתונים ;פיתוח ,יצור ושיווק של מודולים סלולאריים וטלפונים קבועים
לרכב ,שיווק לוחות אם משובצי מחשב; ציוד ושירותים לתשתיות סלולאריות; שיווק טלפונים סלולאריים לכל רשתות
ההפעלה; מתן שרותי ;" "Call-Centerאספקת מגוון שרותי תקשורת באמצעות מכשיר המירס.19
הערכת הביצועים הסביבתיים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי חברת מוטורולה מודדת ועוקבת אחר רמת השפעותיו הסביבתיות של
מפעל הייצור שלה בתחום השימוש במים ,אנרגיה ופליטות חומרים מסוכנים .יש לציין כי חסרה התייחסות מלאה לכלל
היקף הפעילות של מוטורולה ישראל ,כמפעילת רשת טלפון סלולארית ,ומפעילת אזורי שירות .בהתאמה ,יש לשער כי
היקף ההשפעה הסביבתית של החברה גדול יותר .מדידות שכאלו לא הוצגו ע"י החברה.
מתחילת שנת  2007החברות הסלולאריות ידרשו לעמוד בחוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס" ו  2006אשר מטרתו
להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת ,הנפלטת מאנטנות סלולאריות,
אנטנות רדיו ,קווי מתח גבוה ,מתקני חשמל ולייזרים .20בשנים הבאות תידרש בדיקה של הערכות החברה לעמוד
בשינויי החוק והדרישות הגדלות.
להלן פירוט הניקוד אשר ניתן לחברה:
ניתן ניקוד מלא לסעיפים של שימוש בתרכובות הפוגעות באוזון ושפכי תעשייה בהם מצהירים כי אין כלל פליטות.
ניתן ניקוד חלקי ) (70%על סעיפי החברה בתחום שימוש באנרגיה ,השימוש במים ,פינוי פסולת מסוכנת.
ניתן ניקוד חלקי ) (50%לגבי הפליטות של זיהום האוויר.
לא ניתן כלל ניקוד על סעיף גזי חממה מאחר ולא נמסרו נתונים.
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של מוטורולה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות
והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
http://israel.motorola.com/Main/motorola/mil_frames.asp 19
 20החוק החדש מסדיר את העיסוק במקורות קרינה ,וכן את העיסוק במתן "שירות קרינה"  -כלומר ביצוע מדידות של קרינה בלתי
מייננת והערכה של רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה ,וזאת כדי להבטיח מיומנות ורמה מקצועית נאותה של נותני
השירות .החוק קובע איסורים ,חובות והוראות בתחומי הרישוי ,האכיפה ,הפיקוח ,הענישה ,והטלת האגרות.על פי החוק החדש
יידרש היתר להקמת מקור קרינה ,אשר יינתן רק לאחר שינקטו כל האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני אדם
והסביבה לקרינה הצפויה
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יש לציין את התחייבותה של מוטורולה שפעלה כמובילה את הפסקת השימוש לחלוטין של תרכובות הפוגעות
באוזון בישראל של השימוש בישראל כחלק ממוטורולה העולמית .מוטורולה נקטה בגישה פרו אקטיבית בהחלטה
זאת.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים  6.09 :נקודות מתוך  7.5נקודות.
הערכת הדיווח הסביבתי
מוטורולה ישראל היא החברה היחידה בקטגוריות ההשפעה הסביבתית הבינונית או הגבוהה ,אשר השיקה דו"ח
סביבתי המפורסם לציבור .היא ראויה לציון על האומץ לחשוף את השפעות החברה על הסביבה ,הפעולות
הנעשות וחלק מנתוני הפליטות ,בו בעת שחברות בישראל חוששות עדיין לפרסם מדיניות .בדו"ח מופיעים:
הקוד האתי של החברה תוך התייחסות למחויבותה;
מוזכרת מערכת ניהול סביבתית של ) 14001 ISOעם זאת ,מומלץ לפרט ציבורית את מרכיביה השונים
והתמודדות עם השפעותיה הסביבתיות(;
חסרה הצבת מטרות ויעדים ארוכי טווח המגדירים למעשה את כיוון ההתפתחות והפעולה של החברה.
בדו"ח מוטורולה ישראל יש השוואה של ארבע שנים אחרונות )פסולת מסוכנת  ,פסולת לא מסוכנת
ממוחזרת ,שימוש באנרגיה  /צריכת אנרגיה( .לא מופיעים )לעומת דו"ח מוטורולה העולמית( מספר נתונים
מקובלים )פליטות של תרכובות אורגניות נדיפות  ,פליטת גזי חממה ,פסולת לא מסוכנת ,שימוש במים,
מספר פציעות ומחלות ביחס לעובדים(

הדו"ח והנתונים מתמקדים במפעל הייצור של מוטורולה בערד ,עם התייחסות מסוימת בלבד להשפעה של מעבדת
הדגמים בתל אביב ,ושל מבני המשרדים .חסרה התייחסות לפעילותה של מוטורולה ישראל כמפעילת רשת סלולארית.
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מי עדן
השפעה בינונית  -ייצור מזון
תמצית תאור החברה :החברה עוסקת בהפקת מים מינרליים ובשיווקם .המים המינרליים משווקים על ידי החברה תחת
המותג "מי עדן" הן בכדים לבתי עסק ולבתים פרטיים ,והן בבקבוקים המופצים לנקודות מכירה קמעונאיות .כמו כן
עוסקת החברה באמצעות חברות בנות שלה ,בשיווק והפצה של מכונות אספרסו וקפסולות למכונות אספרסו מתוצרת
לוואצה ,במכירה ,שיווק ואחזקה של מכונות אוטומטיות למכירת משקאות חמים וכן בשיווק והפצה של מדיחי כלים
משרדיים ודטרגנטים .בנוסף מחזיקה החברה ומנהלת בשיתוף עם חברת דנונה ,מיזם משותף באירופה תחת שם המותג
".21"EDEN
הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי מי עדן מנטרת ומודדת את כל הנתונים של השימוש במים ואנרגיה
והפליטות לאוויר ,שפכים ופסולת לפי סוג וכפי שנדרש ,כולל כמות חומרי הגלם הנכנסים למערכת.
ניתנו  2נקודות על שאלת רשות בגין מתן נתונים על צריכת חומרי גלם ,ואחוז מחומרי הגלם שמקורם מפסולת.
ניתן ניקוד מלא למדידות של צריכת אנרגיה ,צריכת מים ,ופליטות של מזהמי אויר עיקריים לפי סוג ,פליטות שפכים
לפי סוג ,ופליטות הפוגעות באוזון.
מאחר ואין לחברה פסולת מסוכנת ניתן הניקוד המלא בסעיף זה.
ניתן ניקוד חלקי ) (60%על מדידה של פליטה של גזי חממה בשל נתונים חלקיים ) ניתנו נתונים בנפח ולא
במשקל(.
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של מי עדן כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות
והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 7.5 :נקודות )ניקוד מלא היות ונוספו נקודות רשות(
דיווח סביבתי
בשנת  2005מי עדן לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי
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מכתשים אגן תעשיות בע"מ
השפעה גבוהה -כימיה
תמצית תאור החברה :תחום הפעילות של החברה ,המהווה כ 88%-ממכירותיה ,כולל ייצור ושיווק של מוצרים
קונבנציונליים להגנת הצומח )אגרוכימיה( .תיק המוצרים של החברה כולל שלוש קבוצות מוצרים עיקריות :קוטלי
עשבים ,קוטלי חרקים וקוטלי פטריות .תחום פעילות נוסף של החברה הינו ייצור ושיווק חומרי ביניים לתעשיות אחרות
ומוצרי ארומה סינטטיים המיועדים בעיקר ליצוא .נציין כי פעילות זו אינה מהותית לחברה .לחברה מספר רב של
לקוחות ,בפיזור גדול ועל פני מדינות רבות .הלקוחות כוללים חברות רב לאומיות ,חברות יצרניות וכן מפיצים,
חקלאים ,וסוכנים של חומרים להגנת הצומח  -אשר רוכשים את המוצרים כמוצרים סופיים או כחומרי ביניים לצרכיהם.
כאמור מוכרת החברה את מוצריה בלמעלה מ 100-מדינות.

22

הערכת הביצועים
חברת מכתשים אגן לא הייתה מעונינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה  5.6נקודות
בסעיפים אלה.
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה
ניתן ניקוד מלא על הצהרת מכתשים כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או
קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות
או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 4.4 :נקודות מתוך  10נקודות

 .12דיווח סביבתי
חברת מכתשים אגן לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת 2005
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נטפים
השפעה בינונית  -חברות תעשיות אחרות
תמצית תאור החברה :מתוך דברי החברה " :נטפים היא חברה ישראלית העוסקת בייצור של מוצרי השקיה
וטיפוח הגינה ,החברה הוקמה בסוף שנת  1965על יסוד שיטת ההשקיה בטפטוף .המפעל הראשי של נטפים נמצא
בקיבוץ חצרים שבנגב וישנם מפעלים נוספים בקיבוץ מגל ובקיבוץ יפתח ,וכן מספר נציגויות ברחבי בעולם .מוצרי
הדגל של החברה הם צינורות להשקייה בטפטוף וטפטפות טפטפות ושלוחות טפטוף מותאמות לתנאי שטח ואקלים
משתנים :ממטירים ,מתזים ומערפלים בעלי כושר דיוק מרבי ,הנותנים מענה למגוון צורכי השקיה וגידול ,מכונות
השקיה וקוונועים מותאמים להשקיה ולהנבטה; ברזים הידראוליים /חשמליים ,מערכות בקרה מתוחכמות,
סולנואידים רב-תכליתיים ומערכות הפעלה הידראוליות :השקיה ממוחשבת עם בקרי השקיה עמידים ופשוטים
להפעלה ,מערכות בקרה וניטור אלחוטיות ומערכות דישון ממחושבות; פתרונות מים כוללים ,החל ממקור המים
ועד השימוש בהם לצורכי השקיה ,לרבות כל תהליך ההקמה ,הטיפול וההולכה .הכל במסגרת פרויקט שכולל
אפשרות של מימון ארוך טווח; טכנולוגיית השקיה וגידול בחממות :מבנים ,בקרת אקלים ,מערכות השקיה וגידול,
ופרויקטים כוללים על פי צורכי הלקוח ,לרבות שידרוג מערכות קיימות"

.23

הערכת הביצועים
חברת נטפים לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה  4.7נקודות בסעיפים
אלה.
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה בשנת  2005כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 2.8 :נקודות
דיווח סביבתי
חברת נטפים לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת 2005
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סלקום ישראל בע"מ
השפעה גבוהה – מפעילת רשת טלפון סלולרית
תמצית תאור החברה :החברה פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בבעלותה ,במתן שירותי תקשורת סלולארית
בישראל .במסגרת פעילותה מציעה החברה ללקוחותיה שירותי טלפון בסיסיים ,שירותים נלווים כגון תא קולי ,שיחה
מזוהה ושיחה ממתינה וכן שירותי ערך מוסף כשירותי מידע ובידור .כמו כן עוסקת החברה במכירת ציוד קצה ובמתן
שירותי אחריות לציוד זה .החברה החלה פעילותה כמפעילת סלולאר שנייה בישראל ,ונכון לינואר  2006משרתת כ-
 2.6מיליון מנויים .באוק'  2005רכשה דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי ,את השליטה בחברה ) 94.5%מהונה
המונפק( .קודם לעיסקה ,החזיקה דסק"ש כ 25%-בלבד מהחברה.

24

הערכת הביצועים הסביבתיים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה של הדוח של חברת סלקום ניתן לראות כי סלקום מנטרת ומודדת את
השפעותיהם במספר תחומים .חברת סלקום בחרה להגיש את כל נתוני הביצועים באופן שקוף ומלא לרבות כמות
השימוש בחומרי גלם ,שימוש באנרגיה ומים ונתוני פליטות לאוויר ופסולת .ניתן לראות חשיבה פרו אקטיבית בתחום
של טיפול באחד האתגרים המרכזיים שהוא צמצום הפסולת המסוכנת .סלקום אינה מעבירה פסולת מסוכנת אלא עושה
שימוש חוזר בציוד ובסוללות שלה .
מתחילת שנת  2007חברות הסלולאריות ידרשו לעמוד בחוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס" ו  2006אשר מטרתו
להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת ,הנפלטת מאנטנות סלולאריות,
אנטנות רדיו ,קווי מתח גבוה ,מתקני חשמל ולייזרים .25בשנים הבאות תידרש בדיקה של הערכות החברה לעמוד
בשינויי החוק והדרישות הגדלות.
להלן פירוט הניקוד אשר ניתן לחברה:
ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות :צריכת אנרגיה ,צריכת מים ,ופינוי פסולת מסוכנת
לא ניתן ניקוד על הנתונים שהיו חסרים  :גזי חממה ,זיהום אויר ,ופליטת שפכים.
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה
ניתן ניקוד מלא על הצהרת סלקום כי לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו
או הוטלו על החברה בשנת  2005כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
http://fibi.bizportal.co.il/web/bizprofile.shtml?c_id=2066 24
 25החוק החדש מסדיר את העיסוק במקורות קרינה ,וכן את העיסוק במתן "שירות קרינה"  -כלומר ביצוע מדידות של קרינה בלתי
מייננת והערכה של רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה ,וזאת כדי להבטיח מיומנות ורמה מקצועית נאותה של נותני
השירות .החוק קובע איסורים ,חובות והוראות בתחומי הרישוי ,האכיפה ,הפיקוח ,הענישה ,והטלת האגרות.על פי החוק החדש
יידרש היתר להקמת מקור קרינה ,אשר יינתן רק לאחר שינקטו כל האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני אדם
והסביבה לקרינה הצפויה
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הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 9.05 :נקודות מתוך  10נקודות.

 .12דיווח סביבתי
בשנת  2005סלקום לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי
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על בד משואות יצחק בע"מ
השפעה גבוהה – מוצרי נייר
תמציית תאור החברה :החברה פועלת בענף הטקסטיל כיצרנית בד לא ארוג .בנוסף פועלת החברה בענף ההיגיינה,
הקוסמטיקה והניקיון כיצרנית מוצרי היגיינה וניקיון לתינוק ,למשפחה ולבית .כמו כן פועלת החברה בענף הפרה רפואי
 מטליות לשימוש וטרינרי .המוצרים המיוצרים על ידי המפעל מתחלקים לשני תחומים עיקריים :האחד  -מגבוניםלחים ,והשני  -בדים לא ארוגים )כחומר גלם וכמוצר מוגמר( .שיווק מוצרי החברה מתבצע לשלושה פלחי שוק:
לרשתות קמעונאיות ,לחברות רב לאומיות ולגורמים אחרים שהם בעיקר גורמים מוסדיים כגון בתים חולים ,בתי אבות
וחקלאים .כ %82-ממחזור החברה מיועד ליצוא ,לכ 40-מדינות ברחבי תבל .מלבד שיווק כאמור לעיל ,החברה מייצרת
ומשווקת מוצר הנושא את שם המותג שבבעלותה.26"FRESH ONES" ,
הערכת הביצועים
חברת על בד לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ולפיכך לא קיבלה  5.6נקודות בסעיפים
אלה.
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של "על בד" כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות
והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה
הערכת מדידת הביצועים 4.4 :נקודות מתוך  10נקודת

דיווח סביבתי
חברת על בד משואות יצחק לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת .2005
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פלסאון תעשיות
השפעה בינונית – חברות תעשייתיות אחרות
תמצית תאור החברה :החברה עוסקת באמצעות חברות הקבוצה בארץ ובחו"ל בפיתוח ,ייצור ושיווק מוצרים טכניים
בעיקר מחומרים פלסטיים ,בשני תחומי פעילות עיקריים:
 אביזרי חיבור לצנרת :מחברים ,ברזים ואביזרי עזר המיועדים להובלת נוזלים ,גזים וקווי תקשורת. מוצרים לענף הלול הכוללים מערכות לאספקת מים טריים לעופות ,מערכות האבסה ומוצרים נוספים.לקבוצה פעילויות נוספות הכוללות :מוצרי סניטציה ,חממות לצמחי נוי ,קבלנות משנה לשוק הרכב ,פיתוח מכשירי
בדיקה ומוצרים משלימים שונים.27
הערכת הביצועים
חברת פלסאון לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה  4.7נקודות בסעיפים
אלה.
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים
בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 2.8 :נקודות מתוך  7.5נקודות

דיווח סביבתי
חברת פלסאון לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת . 2005

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bizprofile.shtml?p_id=1081603&c_id=1057 27

מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה  12תל אביב 30 www.maala.org.il 69400
טל 03-6482579 .פקס  03-6496829דוא"ל info@maala.org.il

2006
פרטנר
השפעה גבוהה -מפעילת רשת טלפון סלולרי
תמצית תאור החברה :חברת פרטנר הינה חברה סלולארית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת בטכנולוגיות
 ,GPRS/GSMתחת המותג הבינלאומי  .ORANGEהחברה החלה בפעילות מסחרית מלאה בינואר  ,1999והיא
מספקת באמצעות הרשת שלה שירות ומגוון יישומים ללמעלה משני מיליון מנויים בישראל .מנויי פרטנר יכולים
להשתמש בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות  .GSMבשנת  2002זכתה החברה ברשיון לדור
השלישי .בנוסף ,נסחרות מניותיה בבורסת תל אביב ,ותעודות ה ADS-של החברה נסחרות בנאסד"ק ובבורסת
לונדון.

28

הערכת הביצועים הסביבתיים
חברת פרטנר לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה  6.25נקודות בסעיפים
אלה.
מתחילת שנת  2007חברות הסלולאריות ידרשו לעמוד בחוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס" ו  2006אשר מטרתו
להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת ,הנפלטת מאנטנות סלולאריות,
אנטנות רדיו ,קווי מתח גבוה ,מתקני חשמל ולייזרים .29בשנים הבאות תידרש בדיקה של הערכות החברה לעמוד
בשינויי החוק והדרישות הגדלות.
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או
הוטלו על החברה בשנת  2005כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים
בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 3.75 :נקודות מתוך  10נקודות.
 .12דיווח סביבתי
חברת פרטנר לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת .2005
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השירות .החוק קובע איסורים ,חובות והוראות בתחומי הרישוי ,האכיפה ,הפיקוח ,הענישה ,והטלת האגרות.על פי החוק החדש
יידרש היתר להקמת מקור קרינה ,אשר יינתן רק לאחר שינקטו כל האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני אדם
והסביבה לקרינה הצפויה
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פריגו קומפני
השפעה גבוהה – כימיה
תמצית תאור החברה :החברה פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא
ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה ) .(PRIVATE LABELבנוב'  2004חתמה החברה על הסכם
מיזוג עם פריגו פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם
השלמת המיזוג ,חדלו מניותיה של פריגו פרמצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר
כחברה דואלית ,כאשר הן כבר נסחרות בבורסת ה .NASDAQ-נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום
הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים,
מוצרי ניקיון.

30

הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה של הדו"ח של פריגו עולה כי החברה מודדת ומנטרת את השפעותיה ,אך בצורה
חלקית.
ניתן ניקוד מלא בסעיפים צריכת המים של פליטות של מזהמים לאוויר ,ופליטות שפכים
ניתן  80%מהניקוד בתחום צריכת האנרגיה מאחר ולא נכללו המשאיות של החברה בחישוב הנ"ל
ניתן ניקוד חלקי ) ( 25%בסעיף של פליטה של גזי חממה מאחר ובסעיף זה הנתון שנמדד היה אחוזי פליטה מארובה
ולא טון זיהום כפי שנדרש.
לא ניתן ניקוד על סעיף .11א.2.ו של השימוש בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון מאחר ולא ניתן נתון בסעיף זה.
ניתן ניקוד חלקי ) (25%בפסולת מסוכנת מאחר והנתון שניתן הוא הערכה בלבד ללא סיווג לסוגי הפסולת
מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה
ניתן ניקוד מלא על הצהרת פריגו כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 7.95 :נקודות מתוך  10נקודות
 .12דיווח סביבתי
חברת פריגו לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת . 2005
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קומפיוגן
השפעה בינונית  -חברות תעשיות אחרות
תמצית תאור החברה :החברה עוסקת במיזוג טכנולוגיות חישוביות מתקדמות עם ביולוגיה ורפואה ,במטרה להאיץ
גילוי ופיתוח תרופות .הטכנולוגיות החדשניות של החברה מהוות את הבסיס לשתי החטיבות העיקריות שלה .חטיבה
אחת היא חטיבת ה ,BIO APPLICATIONS -מפתחת ומשווקת מוצרים ושירותים המאפשרים לשפר ולהאיץ פיתוח
וגילוי גנים ,חלבונים ותהליכים בתוך התא .החטיבה השניה היא חטיבת ה NOVEL GENOMICS-המפתחת מוצרים
רפואיים לאבחון ,המתבססים על גנים וחלבונים שהתגלו באמצעות פעילות המחקר של החברה.בין לקוחות החברה
נמנות חברות פרמצבטיקה ,ביניהם ,WARNER-LAMBERT :סמית' קליין וכן משרד הפטנטים האמריקאי.

31

הערכת הביצועים
חברת קומפיוגן לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה  4.7נקודות בסעיפים
אלה..
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים
בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 2.8 :נקודות
 .12דיווח סביבתי
חברת קומפיוגן לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת 2005
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ראד תקשורת מחשבים
השפעה בינונית – תקשורת וטלקומוניקציה
תמצית תאור החברה :מתוך דברי החברה" :לחברה הכרה בינלאומית כיצרנית מובילה של ציוד גישה )(ACCESS
באיכות גבוהה ,לתחומי תקשורת הנתונים והטלקומוניקציה .פתרונות החברה משרתים את הדרישות לגישה משולבת
של קול ונתונים של ספקי שרותי תקשורת ,חברות תקשורת ורשתות ארגוניות ,תוך צמצום עלויות ההשקעה בתשתיות
והגדלת התחרותיות והרווחיות".

32

הערכת מדידת ביצועים
כחברה בתחום התקשורת והטלקומוניקציה השפעותיה הסביבתיות מצומצמות .מהחברה נדרש לנטר את צריכת החשמל
והשימוש במים.
ניתן ניקוד מלא על מדידת הנתונים של צריכת החשמל והמים.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של ראד כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים
מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים
רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 7.5 :נקודות )ניקוד מלא(
 .12דיווח סביבתי
חברת ראד לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת . 2005
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שטראוס-עלית בע"מ
השפעה בינונית :יצרנית מזון
תמצית תאור החברה :החברה והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות ,אשר פועלות בישראל
ומחוץ לישראל )במרכז ומזרח אירופה ,בברזיל ובארה"ב( בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון
ומשקאות ממותגים .מוצרי הקבוצה נמכרים במגוון ערוצי מכירה ,לרבות סניפי רשתות שיווק גדולות ,סופרמרקטים,
מכולות ,קיוסקים ,בתי מלון ,מקומות עבודה ,חנויות נוחות ,מכונות אוטומטיות ועוד .לקבוצה שיתופי פעולה עם מספר
תאגידים רב לאומיים  -הקונצרן הצרפתי "דנונה" ,הקונצרן האמריקאי "פפסיקו" והחברה האיטלקית "לוואצה" .בשנת
 2004מוזגו לתוך הקבוצה החברות שטראוס מחלבות ושטראוס סלטים .במהלך  2005הרחיבה הקבוצה באופן
משמעותי את פעילותה הבינלאומית ,בסדרת רכישות בברזיל ,ארה"ב ,פולין וסרביה .בעלת השליטה בחברה הינה
שטראוס עלית אחזקות.
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הערכת הביצועים
מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי שטראוס עלית מנטרת ומודדת את כל הנתונים של השימוש במים
ואנרגיה והפליטות לאוויר ,שפכים ופסולת לפי סוג.
ניתן  80%מהניקוד בתחום האנרגיה מאחר ולא נכללו המשאיות של החברה בחישוב הנ"ל
ניתן ניקוד חלקי ) (60%בנושא זיהום אויר.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה על כך שלא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים.
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של שטראוס עלית כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות
והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת ביצועים 7.12 :נקודות מתוך  7.5נקודות
דיווח סביבתי
חברת שטראוס עלית לא הפיקה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת .2005
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תדיראן תקשורת
השפעה בינונית – אלקטרוניקה ציוד ומערכות
תמצית תאור ההחברה :החברה ,במישרין ובאמצעות תאגידים בשליטתה ,פועלת בשני שווקים  -השוק הצבאי והשוק
האזרחי-מוסדי :הקבוצה מפתחת ,מייצרת ,משווקת ומוכרת מכשירים ומערכות קשר ותקשורת ומוצרים נלווים להם,
לשימושים צבאיים .מרבית לקוחות הקבוצה בשוק זה הינם ממשלות ,משרדי בטחון וצבאות ברחבי העולם .נציין כי
שוק זה מהווה את מרבית הכנסות הקבוצה .הקבוצה מנצלת את יכולותיה והישגיה הטכנולוגיים בתחום הצבאי ואת
התשתיות התפעוליות שברשותה ,כדי לפתח ,לייצר ,לשווק ולמכור מוצרי תקשורת לתחום האזרחי .בתחום זה נותנת
החברה שירותי הנדסה ,ייצור ,בדיקה וביקורת איכות של כרטיסים אלקטרוניים ומכלולים ושירותי אחסון
ולוגיסטיקה.
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מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי חברת תדיראן תקשורת מנטרת רק את צריכת החשמל והשימוש במים.
כחברה המייצרת מכשירי קשר ,השפעותיה הסביבתיות רחבות יותר ונדרשת התייחסות לפליטה של גזי חממה ,פליטות
מזהמי אויר ,מדידה של תרכובות הפוגעות באוזון ,מדידת שפכים ,ופינוי פסולת מסוכנת .בהיעדר נתונים על מדידות
בסעיפים אלה ,לא ניתן עליהם ניקוד.
ניתן ניקוד מלא על מדידת הנתונים של צריכת האנרגיה והשימוש בחשמל ומים .
ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של תדיראן תקשורת על כך שלא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים
וכימיקלים.
ניתן ניקוד על הצהרתה של תדיראן תקשורת כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות
והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים
בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה.
הבהרה :הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה .מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו
להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים ,הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים .בשנים הבאות הדרוג
יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים.
הערכת מדידת ביצועים 5.25 :נקודות מתוך  7.5נקודות
 .12דיווח סביבתי
בשנת  2005תדיראן תקשורת לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי.
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תעשיות מלח
השפעה בינונית  -ייצור מזון )לפי הצהרת החברה(
תמצית תאור החברה :החברה וחברות הבת שלה עוסקות בייצור ,עיבוד ,אריזה ושווק של מלח לסוגיו ,הן לשוק
המקומי והן לייצוא .פעילות הקבוצה מתבצעת בארבעה אתרים  -עתלית ,אילת ,סדום וקליה )צפון ים המלח( .המלח
המופק באתרים השונים מיועד לאחר עיבודו ,לשימושים בתעשייה ,בחקלאות ,לשימושים ביתיים ועוד .חברת הבת -
חברת המלח לישראל ,הוכרזה בשנת  1988על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים ,כבעלת מונופולין בתחום מלח
המאכל .עיקר המלח המיוצר ע"י הקבוצה משווק בישראל ,והיתרה )כ 20% -מכלל הייצור( מיועדת למדינות שונות
באירופה ,במזרח התיכון ,במזרח הרחוק ובאפריקה .כמו כן עוסקת הקבוצה בהפעלת מכון רבייה לדגים ובמכירת ציוד
וכימיקלים להשבחת מים ,באמצעות חברת ארגד .החברה ,מחזיקה במישרין ובאמצעות חברת בת בכ 7.03% -מהון
המניות של בנק הפועלים בע"מ והינו חלק מקבוצת השליטה בבנק הפועלים .נציין כי החברה נמנית על קבוצת דנקנר.
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הערכת הביצועים
חברת תעשיות מלח לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ,ולפיכך לא קיבלה 4.7

נקודות

בסעיפים אלה.
החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת  2005לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים
שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים
בנושאי איכות סביבה.
הערכת מדידת הביצועים 2.8 :נקודות
 .12דיווח סביבתי
חברת תעשיות מלח לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת 2005
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