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  לדוגמא שאלו� 
  )2005בהתייחס לנתוני שנת  ("6200דירוג מעלה "ל

  

השאלו� המלא והספציפי לכל חברה הינו ממוחשב ונית� למילוי על . 2006להל� שאלו� לדוגמא לדרוג מעלה 

  .ידי כל חברה הזכאית להיכלל בדרוג מעלה בהתא� לסיסמא וש� המשתמש של החברה

דוגמא לחברה שאינה חברת כ� שאלו� ספציפי  שאלו� מלא כי אאינו השאלו� שלהל�
  . עובדי�600והיא מעסיקה , אשר השפעתה הסביבתית גבוהה,  הפועלת בישראל,אחזקות

  הקדמה
  

השאלו� המובא להל� מהווה את המפתח לדרוג חברת� והכללתה . ברו� הצטרפות� לתהלי� דרוג מעלה

  .ברשימת החברות האחראיות חברתית בישראל

  

 כדרוג לחברות ציבוריות בלבד 2003 נער� והתפרס� לראשונה בשנת חריות חברתיתדרוג מעלה לא

הדירוג זכה לחשיפה רחבה בתקשורת . ל"חברות הנסחרות בחוו ג� לחברות פרטיות 2004והורחב בשנת 

  .ויצר תהודה בקהילת העסקי�

  

 מיליו� 100ולה על  ההכנסות שלה� עשמחזוראו חברות , #100א" רק חברות ממדד תנכללות מעלה בדרוג

  .בנייה ותשתית, תעשייה, והמסחרהעוסקות בתחומי השירותי� , דולר

  

  . מדד מעלהמרכיבות את , 100א " אשר עומדות בתנאי הס% של מדד תבדרוג מעלה החברות המובילות 20

 החברתיתתחו� האחריות ב, מרכזיי� נושאי� על קריטריוני� מורחבי� בארבעה תבססמ המעודכ� המדד

  .  קהילהב מעורבותוסביבת עבודה וזכויות אד� ,  בעסקי�אתיקה, סביבה איכות –:  וה�,  עסקי�של

 על גיבוש הקריטריוני� ובחינת התאמת� לזירה שקדה אשר ציבוריתועדת מומחי�  להכנתו חברו

, יחישובמודל האת הה גיבשו את עבודת הועדה ריכזה אשר מקינזי עו�יהיחברת  ,העסקית בישראל

 מעלה את הדירוג וארגו� המתפעלת מעלותחברת הדירוג ,  תהלי� הדירוגהמבקרי� את  אנד יאנגטארנס

  .א"הבורסה לניירות ער! בת ע�יחד  'חברתית מעלה לאחריות מדד' את שיז�

        

כי אחריות חברתית היא ניהול מהל� העסקי� של , משקפי� את תפיסת מעלה, לדרוגהקריטריוני� 

 ולא רק הקהילה והסביבה, הלקוחות, הספקי�,  כלפי העובדי�תית כוללתהפירמה מתו� אחריות חבר

תחו� האחריות החברתית של עסקי� תופס מקו� מרכזי בעול� והתפתחות התחו� הביאה . מת� תרומות

  . חברתיי� וסביבתיי�, לגידול עצו� בהשקעות המנוהלות על פי קריטריוני� אתיי�
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להתאימ� , ולפתח את הקריטריוני� העומדי� בבסיס מדד מעלההועדה הציבורית הוקמה על מנת לעדכ� 

להתפתחות תחו� האחריות החברתית של עסקי� בישראל ולהביא� לרמת הקריטריוני� המקובלי� 

  .בוועדה אנשי ציבור בעלי ידע מקצועי רלבנטי בתחומי� עסקיי� וחברתיי� מגווני�. בעול�

  

  :חברי הועדה הציבורית לעדכו� מדד מעלה 

אבי , ) התאחדות התעשייני�ל"מנכ (יור� בליזובסקי, ר עלי בוקשפ�"ד, )התאחדות התעשייני� (באסלדב 

אסא ' פרופ, ) מת�ל"מנכ(ר הוועדה למעורבות בקהילה " יו#  אהובה ינאי , )רס'ונצמנהל שות% כרמל  (זאבי

 הארצית של לשכת  המועצהר"יו(ר הוועדה לסביבת עבודה וזכויות אד� " יו#   אורנה לי�ד"עו ,כשר

 אבי ערמוני, ) העולמיוריאטילשעבר נשיא  ( אורי סלוני�ד"עו, )2000ל ציונות "סמנכ (שרי נוריאל, )ד"עוה

 המפקד ר"יו', כרומטיס 'ל"מייסד ומנכ (ארני פטרושקה, ) קר� גילהר"יו, העברית' סג� נשיא האונ(

, )איל�#אוניברסיטת בר (ר אור� פרז"ד, )ויותנציבת שיוויו� לאנשי� ע� מוגבל (ר דינה פלדמ�"ד, )הלאומי

 בעסקי� ארגו� לאתיקהמרצה  ( לאה שילהר"ד, )זהב דפי ל"מנכלשעבר  (משה רונ� ,ד יסמי� קשת"עו

ר הוועדה " יו– קארו&אלונה שפרד "עו ,)נשיאת הקריה האקדמית קרית אונו (גבריאלה שלו' פרופ, )שביל

 ר הוועדה לאתיקה בעסקי�" יו– השופט בדימוס שלמה שה� ,) חיי� וסביבהל"מנכ (לאיכות הסביבה

   .)כנסת ישראל, נציב הדורות הבאי�(

  

 הפרוטוקולי� של את , המשנה שלהוועדות על מליאתה , פרסמה הועדה הציבורית2005בדצמבר 

  .עסקי� ומומחי� להגיב על הנושאי� וההצעות המובאי� בה�,  וקראה לארגוני�,ישיבותיה

 נציגי החברות הוזמנו אליו " ציבורישימוע" בבורסה לניירות ער� תקיי�ה #30.11.2005 רביעי הביו�

 הועדה הציבורית ולהשמיע את והמלצותאת מסקנות ארגוני� חברתיי� ונציגי ציבור לבחו�  ,הציבוריות

   .עמדותיה�

י� ולעדכנ�  את הקריטריונלבחו�תמשי� הועדה הציבורית למדד מעלה , ג� לאחר העדכו� המשמעותי הזה

  .החברה והסביבה בישראל ובעול�, בהתא� לתמורות השוק

  :תמצית הניקוד
  

זכויות אד� וסביבת , אתיקה בעסקי�(ס� הניקוד מחולק באופ� שווה בי� ארבעת הנושאי� שבדרוג 

,  לפי מידת העניי�, הניקוד בחלק מהקריטריוני� משתנה). מעורבות בקהילה ואיכות הסביבה, עבודה

. רווחיה או ביצועי החברה ביחס לכלל החברות המשתתפות בדרוג, תחו� עיסוקה, ודל החברהבהתא� לג

תמצית זו אינה כוללת אפשרויות ניקוד שונות . קת הניקוד לקריטריוני� השוני�ולהל� תמצית של חל

  :1בקריטריוני� לדרוג מעלה הניקוד הקובע מפורט , ונועדה לנוחות הקורא בלבדכאמור

  

  :) נקודות25(� אתיקה בעסקי

  נקודות 11 –קוד אתי 

  נקודות 14 –תוכנית אתיקה אפקטיבית פנימית 

  

                                                           
  . לקריטריוני� לדרוג מעלהפנהצה על המלל תלחי 1
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  :) נקודות25(זכויות אד� וסביבת עבודה 

  נקודות 10 –זכויות אד� 

  :סביבת עבודה 

  נקודות 9 –סביבת עבודה הוגנת 

  נקודות 6 –סביבת עבודה מתקדמת 

  

  :) נקודות25(מעורבות בקהילה 

  תנקודו 15 –תרומה 

  נקודות 5 –מדיניות השקעה חברתית כתובה 

  נקודות 5 –התנדבות עובדי� 

  

  :) נקודות25(איכות סביבה 

  נקודות 2.5 –מדיניות 

  נקודות 7.5 –יישו� והטמעה , ניהול

  נקודות 10 –ביצועי� סביבתיי� 

  נקודות 5 –דיווח סביבתי 

  מה מהשאלו� יפורס� לציבור
  

הדרוג אשר יפורס� לציבור . ג את רמת האחריות החברתית בחברתכ�שאלו� זה נועד כדי לאפשר לנו לדר

וכ� את " תמצית הניקוד"יכלול את הציו� הכולל של כל חברה בנושאי� המפורטי� לעיל תחת הכותרת 

תמצית זו (ד האנליסט הסביבתי בדבר ביצועי� סביבתיי� ודיווח סביבתי "נתוני התרומה ותמצית של חוו

יתר הנתוני� הכלולי� בתשובותיכ� לשאלו� זה יישארו .). א.�11 לשאלה  תכלול את תשובותיכלא

  .חסויי� ולא יפורסמו לכל גור�

  ת קשר /איש
  

  ____________________ש� החברה 

  ______________מספר עובדי החברה 

  : לגבי שאלו� זה)א� תידרשנה (קשר בנוגע להבהרות שתידרשנהאשת /איש

  _________________________: ש�

  _______________________ : טלפו�

  _________________________נייד 

  _______________________: ל"דוא
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  ?הא� השאלו� חל על החברה או על כלל חברות הקבוצה
  

לרבות חברות , 1999 –ט "התשנכהגדרתה בחוק החברות : "חברה"המונח משמעות לצור� שאלו� זה 

 בכל התייחסות בשאלו� למונח חברה הכוונה היא ג� ,לפיכ�.  החברה בדוחות הכספיי� שלהמאוחדות

  .לחברות מאוחדות של החברה

  

  ?הא� החברה הינה חברת אחזקות הפועלת בענפי פעילות שוני�

  

   לא  לא  לא  לא □

   כ�□

  

  ) נקודות מס! הניקוד25(אתיקה בעסקי�   .א
  

ה מנהלת את חברומבטיח כי ה, החברתחו� האתיקה מהווה מסגרת כוללת לכל פעילותה של ה

וללא כל , תו� מת� כבוד לצד השני אתו נעשי� העסקי�, אתי בהגינות ובאופ�, ביושרעסקיה 

 כחלק מגישת האחריות החברתית הכוללת מתייחס תחו� .הטעייה או ניצול פרצות בחוק, רמאות

פועלת מרצונה בנושאי� בעלי ה חבר בעוד ה בלבדימינימאלסטנדרט כחוק האתיקה בעסקי� ל

ה חברה,  כמו כ�.כשהיא מיישמת נורמות מתקדמות של אחריות חברתית, לכות חברתיותהש

ובונה ע� מחזיקי העניי� שלה , פותרת בעיות בהתייחסות ערכית, מקפידה על קיו� הבטחותיה

:  תחו� האתיקה בדירוג מתייחס לשני מרכיבי� מרכזיי�.מערכות יחסי� המושתתות על אמו�

) להטמעת הקוד האתי וכללי האתיקה(ה ויישומה של תוכנית אתיקה קיומו של קוד אתי וקיומ

  . �עובדיה ו�מנהליההמיושמת על ידי כלל  

  :) נקודות11(קוד אתי   .1
  
ואשר יש , בעלי התפקידי� בה ואת  כתוב אשר מחייב את החברה2קוד אתיהא� לחברה יש   .א.1

  ?החברה ותלפעיבביישומו כדי להעלות את רמת האתיקה 

   כ�□

  ) זכויות אד� וסביבת עבודה–' סעי% בהשאלו� קופ1 ל" לא"על תשובה ( לא □

  ) נקודות2.5(

                                                           

 . לחיצה על המלל תפנה להגדרה של קוד אתי בקריטריוני� לדרוג מעלה 2
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הא� הקוד האתי כולל התייחסות לפחות לשני שליש מהנושאי� הרלבנטיי� באופ� מהותי   .ב.1

  :3לחברה אות� יש לבחור מהרשימה הבאה

  .חייו ובריאותו , �ושמירה על כבוד האד, מקצועיות, יושר, אמו�, אחריות: ערכי� של •

  .מערכות היחסי� ע� עובדי החברה •

  .מערכות היחסי� ע� לקוחות החברה •

  .שקיפות ואתיקה בפרסומי החברה •

  .מערכות היחסי� ע� נושי החברה •

 .מערכות היחסי� ע� ספקי החברה •

  

   כ�□

   לא □

  ) נקודות8.5(  

תוכנית אתיקה אפקטיבית פנימית  .2
4

  :) נקודות14 (
  

  ?5נית אתיקה אפקטיבית פנימיתתוכהא� לחברה יש 

   כ�□

  ) זכויות אד� וסביבת עבודה–' סעי% בלהשאלו� קופ� " לא"על תשובה ( לא □

  

  :י ליד המרכיבי� הבאי� הא� ה� חלק מתוכנית האתיקה האפקטיבית הפנימית/ סמנ–במידה וכ� 

  

  ניקוד  ? הא� קיי�  

אשר עליו , מדרג בכיר, הא� יש בחברה ממונה. א.2

יומיומית והלת להכו תימעשהאחריות מוטלת ה

, לאכיפתו, הטמעתול, ישומו של הקוד האתילי

ווח לדירקטוריו� על מידת לדיו, לבקרה עליו

 ? של תוכנית האתיקה הפנימיתתהאפקטיביו

ל " הממונה מדווח ישירות למנכ# כ� □

  )נקודה אחת(

מדווח הוא אינו ,  קיי� ממונה# כ� □

  )חצי נקודה (ל"ישירות למנכ

  לא□

                                                           

  . תהיה תנאי ס% לקבלת ניקוד בתחו� האתיקה כולו. ב.1 עמידה בסעי% 2007בדרוג מעלה  3

 .).א.1סעי% (חברה תקבל ניקוד בקריטריו� זה רק במידה שיש לה קוד אתי  4
חיצה על המלל תפנה להגדרה של תוכנית אתיקה אפקטיבית פנימית בקריטריוני� לדרוג  ל 5

 .מעלה
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  ניקוד  ? הא� קיי�  

רמת הא� קיי� בחברה נוהל כתוב המחייב בחינת . ב.2

 במינוי למשרות 6האתיקה האישית של עובדי�

סמכות מהותית ובעת האצלת  מ� עיששמובילות 

  . שיקול דעת בענייני� משמעותיי�

   כ�□

   לא □

  

  נקודה 

  אחת

הא� קיימת בחברה תוכנית הדרכה המבטיחה   .ג.2

מתמדת ומשמעותית של הקוד , פקטיביתהטמעה א

בקרב כל הפועלי� , האתי ושל תוכנית האתיקה

מטע� החברה ובאופ� שהעובדי� והמנהלי� בכל 

הדרגי� יבינו את השלכות התוכנית על עבודת� 

  ?היומיומית

   כ�□

   לא□

   נקודות2

   כ�□  ?  במלואההא� תוכנית ההדרכה מבוצעת בפועל  .ד.2

   לא□

   נקודות2

 ,נו� המבטיח סודיותנגא� קיי� בחברה נוהל או מה  .ה.2

ווח על התנהגות לדאו /יווע1 ולהעובדי� ל המאפשר

לי  מבחברהבבלתי אתית ובמיוחד בלתי חוקית 

  ?לויותכהתנמלחשוש 

   כ�□

   לא□

  נקודה 

  אחת

צי� ריהא� קיי� בחברה נוהל המבטיח תמ  .ו.2

  ?תא� לתוכנית האתיקהבהלהתנהגות 

   כ�□

   לא□

  ות נקוד2

                                                           

   לחיצה על המלל תפנה להגדרה של רמת האתיקה האישית של עובדי� בקריטריוני� לדרוג מעלה6
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  ניקוד  ? הא� קיי�  

הא� קיי� בחברה מנגנו� המבטיח נקיטת אמצעי�   .ז.2

סבירי� וידועי� מראש לאחר גילוי פעילות בלתי 

אמצעי� : לרבות, ובמיוחד בלתי חוקית, אתית

אמצעי� לתגובה ראויה לאותה , לתיקו� המעוות

פעילות ואמצעי� לש� מניעת פעילויות דומות 

, נקיטת אמצעי משמעתלרבות על ידי , בעתיד

ככל שאלה , פרסו� נסיבות המקרה וביצוע שינויי�

  ?בתוכנית האתיקה הפנימית, נדרשי�

   כ�□

   לא□

   נקודות2

אשר ממצאיה ,  בדיקה2005הא� התקיימה בשנת   .ח.2

של אפקטיביות תוכנית האתיקה , מתועדי� בחברה

 ה� מצד # החוק /והסיכוני� להפרת הקוד האתי

 מטעמה וה� על ידי בעלי השליטה החברה והפועלי�

  ?בחברה בפעולותיה� הקשורות לה

   כ�□

   לא□

   נקודות3

  :) נקודות מס! הניקוד25(זכויות אד� וסביבת עבודה   .ב
  

, �יהלמרות הקשר בינ. זכויות אד� וסביבת עבודה: בפרק זה אוחדו שני תחומי� הקשורי� זה בזה

  :כי א� ג� ברמת יישומ� בישראל, לא רק בתוכנ�, מדובר בשני תחומי� נפרדי�

�ולכ� הקריטריוני� בדרוג בתחו� זה , תחו� זכויות האד� נמצא בישראל עדיי� בתחילת הדר

בסיסיי� ונועדו בראש ובראשונה לכוו� את החברות להתחיל ולנהל את הנושא כחלק מאחריות� 

  .החברתית הכוללת

על ידי מרבית החברות בישראל ומוסדר התחו� של  סביבת העבודה מנוהל , להבדיל מזכויות האד�

ג� בתחו� של סביבת העבודה , יחד ע� זאת. ג� באופ� מתקד� על ידי מערכת החקיקה והפסיקה

לרבות עובדי� כמו עובדי (בשמירה על זכויות כלל העובדי� , עוד רבה הדר� לפנינו ביישו� החקיקה

 מעבר  לקבוע –קדמות ונאורות וכ� בהתקדמות לקראת נורמות העסקה מת) קבל� ועובדי� זרי�

  .בחוק

  



 8

  ) נקודות10(זכויות אד�   .3
  

ניהול תחו� זכויות האד� מבטיח כי החברה נמנעת מדעות קדומות ומכל מעורבות בהפרת זכויות 

  .והיא מעניקה הזדמנות שווה לכל אד� באשר הוא אד�, אד� בפעילותה העסקית

כי א� מתייחסת ג� לזכויותיה� של , ובדי� בלבדשמירה על זכויות אד� אינה מוגבלת לאלו של הע

  .הקהילה בה החברה פועלת וכלל הציבור המושפע מפעילות החברה, הספקי�, הלקוחות

כפי , הקריטריוני� בתחו� זה בוחני� את התייחסות הפירמה לעקרונות בסיסיי� של זכויות אד�

במגילת , מעלה"של " סקי�קוד לניהול חברתי בע"שה� באי� לידי ביטוי בפרק זכויות אד� ב

  . חופש העיסוק: כבוד האד� וחירותו ובחוק יסוד: בחוק יסוד, העצמאות

. אי� צור� בקריטריוני�, כשמדובר בקיו� הנחיות מגילת העצמאות וחוקי היסוד במדינה, לכאורה

החברות בישראל אינ� מנהלות את תחו� זכויות האד� , א� לא כל, מכיוו� שמרבית, ע� זאת

ראתה לנכו� הוועדה הציבורית לעדכו� מדד מעלה ,  עסקי וכמרכיב באחריות� החברתיתכתחו�

, ומאיד�, לבחור קריטריוני� אשר מחד אינ� מציבי� ר% שציבור החברות אינו יכול לעמוד בו

מכוונות את החברות בדר� בה עליה� לצעוד בכדי לקד� את המודעות לזכויות האד� כחלק 

יהיה להתחיל לנהל תחו� זה ככל , לאחר השגת המודעות לנושא, הבאהשלב . מפעילות� העסקית

ולכ� נועדה השאלה האחרונה בפרק הבוחנת , תחו� אחר הכלול באחריות החברתית של העסק

  .הא� החברה מתכוונת לבנות בשני� הקרובות מער� לניהול התחו�

  

 ? 7"מעלה"ל ש" הקוד לניהול חברתי בעסקי�" של 7הא� החברה מקיימת את פרק   .א.3

   כ�□

   לא □

  ) נקודות2(

  

 : במגילת העצמאות נאמר בי� היתר  .ב.3

  

; גזע ומי�, תקיי� שוויו� זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת...מדינת ישראל..."

 "חינו� ותרבות, לשו�, מצפו�, תבטיח חופש דת

    

 ?ת של מדינת ישראל הא� החברה מקיימת עקרונות אלו שצוינו במגילת העצמאו  

   כ�□

   לא □

  ) נקודות2(

  

                                                           

  .17#18 עמודי� –לחיצה על המלל תפתח קישור לפרק הרלבנטי בקוד  7
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כבוד האד� וחירותו נקבעו זכויות היסוד של האד� בישראל המושתתות על ההכרה : בחוק יסוד  .ג.3

, מטרתו של החוק הוא הגנה על כבוד האד� וחירותו. בקדושת חייו ובהיותו ב� חורי�, בער� האד�

ההגנה : זכויות היסוד שנמנו בחוק ה�. שראלועיגו� הערכי� של מגילת העצמאות של מדינת י

ההגנה והשמירה על , ועל קניינו של אד�, גופו וכבודו של אד� באשר הוא אד�, והשמירה על חייו

ההגנה והשמירה על הפרטיות וצנעת , על חופש התנועה והיציאה והכניסה מישראל, חירותו של אד�

חוק היסוד כולל ג� . כתביו ורשומותיו, של אד�על סוד שיחו , על רשות היחיד שלו, חייו של האד�

 .את השמירה וההגנה על השוויו�

  

 ?הא� החברה מקיימת את זכויות היסוד הללו  

   כ�□

   לא □

  ) נקודות2(

  

חופש העיסוק נקבעו זכויות היסוד של האד� בישראל המושתתות על ההכרה בער� : בחוק יסוד  .ד.3

 מטרתו של החוק היא הגנה על חופש העיסוק ועיגו� הערכי� .בקדושת חייו ובהיותו ב� חורי�, האד�

, בחוק נקבע שכל אזרח או תושב זכאי לעסוק בכל עיסוק. של מגילת העצמאות של מדינת ישראל

 .מקצוע או משלח יד

    

 ?הא� החברה מקיימת את האמור בחוק זה  

   כ�□

   לא □

  ) נקודות2(

  

ניטור ואכיפה , אמצעי בקרה ופיקוח,  בתו� שלוש שני�,הא� יש לחברה או שהיא מתחייבת להקי� .1.ה.3

 ? לעיל 'עד ד'  אשל המחויבות שלה על פי סעיפי�

  ) נקודות2( יש – כ� □

  ) נקודות2( מתחייבת להקי� – כ� □

  ) סביבת עבודה'השאלו� קופ� לסעי% הבא " לא"על תשובה ( לא □

  

  ?איזה , א� כ� .2.ה.3

  

   ממונה על זכויות אד�□

  קבילות לנושאי זכויות אד� נציב □

   פרסו� קוד מדיניות מחייב □
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  ) נקודות15(סביבת עבודה 
  

ה השואפת להעסיק כוח חברהוא אחד המשאבי� החשובי� ביותר בכל ,  ההו� האנושי–ציבור העובדי� 

זהו ג� מוקד . לשמר אותו לאור� זמ� ולטפח את גאוות היחידה של העובדי� ונאמנות�, אד� מעולה

  . החברות הראשו� של כל האחרי

  :הקריטריוני� בתחו� סביבת העבודה מחולקי� לשניי�

  

 בוח� את האופ� בו החברה  מכבדת את הזכויות הבסיסיות של – סביבת עבודה הוגנת –החלק הראשו� 

יישומ� עדיי� , בחלק זה ראינו לנכו� להתייחס ג� לנושאי� אשר על א% היות� מוסדרי� בחוק. עובדיה

  .יות נורמה בקרב העסקי� בישראלרחוק מלה

  

 בוח� את האופ� בו החברה מיישמת נורמות העסקה מתקדמות –  סביבת עבודה מתקדמת # החלק השני 

  .ומהווה חלק מחוד החנית של  העסקי� המקדמי� את תחו� האחריות החברתית אל עתידו

  

  ) נקודות9(סביבת עבודה הוגנת   .4
  
רת לכל אחד מעובדיה הודעה בכתב על תנאי עבודתו כמתחייב הא� יש בחברה נוהל לפיו נמס  .א.4

   ?8"מעלה"של " הקוד לניהול חברתי בעסקי�" של 3לפרק ' מהחוק ומהאמור בסעי% א

  )נקודה אחת( כ� □  

     לא□  

  

והא� ) במשרה מלאה או חלקית(הא� החברה מתקננת וממנה בפועל ממונה על בטיחות בעבודה   .ב.4

 1954'ד"תשי, מכוח חוק ארגו� הפיקוח על העבודהטיחות כמתחייב קיימי� בחברה נאמני ב

 ?"הקוד לניהול חברתי בעסקי�" של 3לפרק ' ומהאמור בסעי% ב

  )נקודה אחת( כ� □  

     לא□  

  

 : נקבע#1957ז"תשי, ח לחוק הסכמי� קיבוציי�33בסעי%   .ג.4

להיות חבר בוועד , � עובדי� עובדי� ובארגודלכל עובד הזכות לפעול למע� התארגנות עובדי� בווע"  

  ".עובדי� ובארגו� עובדי� ולפעול במסגרת�

נציגות נבחרת של "בחוקי� אחרי� ובפסיקה של בתי הדי� לעבודה מופיעי� ג� מושגי� כמו   

  ".ועד פעולה"או " עובדי�

ועד : למשל(? או הא� החברה תאפשר את קיומה של התארגנות עובדי� , הא� קיימת בחברה  

  ?) 'נציגות נבחרת של עובדי� וכיוב, שתייכות לארגו� עובדי� כמו ההסתדרות הכלליתה, עובדי�

  )נקודה אחת( קיימת התארגנות עובדי� בחברה – כ� □  

  )נקודה אחת( לא קיימת התארגנות עובדי� בחברה א� החברה תאפשר את קיומה # כ�  □

   לא □  

                                                           
 .10עמוד . א.3 סעי% #% הרלבנטי  לחיצה על המלל תפתח קישור לסעי 8
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של " הקוד לניהול חברתי בעסקי�"  של3פרק ל'  האמור בסעי% זמקיימת אתה חברהא� ה  .ד.4

 ?  בדבר עבודת ילדי�9"מעלה"

   )נקודה אחת( כ� □

     לא □  

  

'  כמתחייב מסעי% ח#1998ח"התשנ, הא� קיי� בחברה תקנו� על פי החוק למניעת הטרדה מינית  .ה.4

 ?10" מעלה"של " הקוד לניהול חברתי בעסקי�" של 3לפרק 

   )נקודה אחת( כ� □

  ) נקודות0( לא □

ולכ� אינו קיי� , בקוד אול� תקנו� כאמור אינו נדרש לפי חוק. ח.3 החברה מקיימת את סעי% □

  )נקודה אחת(

  

 ?ת משנהוחוזי� מתחדשי� לתקופה קצובה של פחכמה מעובדי החברה מועסקי� ב  .ו.4

□  ______     

  )11לפירוט הניקוד בשאלה זו. נקודה אחת: מקסימו� ניקוד(  

  

  ?#1951א"תשי,  לחוק חופשה שנתית26נקס חופשות על פי סעי% הא� מנוהל בחברה פ  .ז.4

   )נקודה אחת( כ� □

   לא □

 

  ?הא� לכל העובדי� בחברה משול� לפחות שכר מינימו� כחוק   .ח.4

       )נקודה אחת( כ� □

     לא □

  

שקובעי� תנאי ס% לגבי זכויות יסוד של " חוקי מג�"בתחו� דיני העבודה ויחסי העבודה קיימי�   .ט.4

 :כאלה למשל ה� החוקי� הבאי�. העובד

    #1951א"תשי, חוק חופשה שנתית

  1951 #א "תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה

  .#1958ח"תשי, חוק הגנת השכר

  .#1963ג"תשכ, חוק פיצויי פיטורי�

  .#1976ו"תשל, חוק דמי מחלה

                                                           

 מעקרונות 5ולתרגו� תמצית עקרו� , 10עמוד . ז.3 סעי% # לחיצה על המלל תפתח קישור לסעי% הרלבנטי   9

: את הנוסח המלא והמקורי נית� למצוא באתר האינטרנט. Global Compact # ה

org.actunglobalcomp.www. 
 .10עמוד . ח.3 סעי% #לחיצה על המלל תפתח קישור לסעי% הרלבנטי   10
 .בקריטריוני� לדרוג מעלה. ו.4לחיצה על המלל תפנה לקריטריו�  11



 12

  1987 #ז "התשמ, חוק שכר מינימו�

  1988 #ח "התשמ, חוק שוויו� ההזדמנויות בעבודה

  1991 # א "התשנ, )איסור העסקה שלא כדי� והבטחת תנאי� הוגני�(חוק עובדי� זרי� 

  #1998ח"התשנ, חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות

   #2001 א"התשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות

  

וקי  פסקי די� שחייבו או הרשיעו את החברה בהליכי� משפטיי� על פי ח2005הא� ניתנו בשנת 

  ?המג�

   לא קוימו הליכי� משפטיי�  ולא ניתנו פסקי די� שחייבו או הרשיעו את החברה# לא  □

  )נקודה אחת(

   קוימו הליכי� משפטיי� א� לא ניתנו פסקי די� שחייבו או הרשיעו את החברה# לא □

  )נקודה אחת(

  ________ יש לציי� את מספר פסקי הדי�  כאמור # כ� □

  )12לפירוט הניקוד בשאלה זו.   נקודהחצי: מקסימו� ניקוד(

  

  ) נקודות6(סביבת עבודה מתקדמת   .5

  

הקוד לניהול " של 3של פרק , � #המסומני� בהא� החברה מקיימת את העקרונות והקריטריוני�   .א.5

  ?13"מעלה"של " חברתי בעסקי�

  )חצי נקודה (   כ�□  

  .)ב.5השאלו� קופ1 לשאלה " לא"על תשובה (   לא□

    

ה נוקטת באמצעי פיקוח ובקרה ליישו� המחויבות שלה לקיו� האמור בפרק חבר� ההא  .1.א.5

  ?" הקוד לניהול חברתי בעסקי�" של 3

  )חצי נקודה (   כ� □

     לא□

  )חצי נקודה(  החברה בתהליכי הקמה של אמצעי� אלה □

  

וה ביותר השכר הגב העליוני� של המועסקי� בעלי 10%מהו אחוז הנשי� המועסקות בחברה מבי�   .ב.5

  ?14בחברה

  □  %  ____  

  )15לפירוט הניקוד בשאלה זו.  נקודה אחת: מקסימו� ניקוד(  

                                                           
 .בקריטריוני� לדרוג מעלה. ט.4לחיצה על המלל תפנה לקריטריו�  12
  .9#10 עמודי� –לחיצה על המלל תפתח קישור לפרק הרלבנטי בקוד  13
בקריטריוני� ) 'כולל דוגמא א(השכר הגבוה ביותר בחברה : חיצה על המלל תפתח קישור להגדרה שלל 14

 .לדרוג מעלה

 .בקריטריוני� לדרוג מעלה. ב.5לחיצה על המלל תפנה לקריטריו�  15
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עובדי� אשר בתעודת הזהות שלה� רשו� לאו� שאינו  (כמה מעובדי החברה ה� בני מיעוטי�  .ג.5

  ? )יהודי

  □ ____   

  

  )16לפירוט הניקוד בשאלה זו.  נקודה אחת: מקסימו� ניקוד(

  

.  נקבעו זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות#1998 ח"התשנ,  זכויות לאנשי� ע� מוגבלותחוק שוויו�ב  .ד.5

החוק מעג� את זכות� של אנשי� ע� מוגבלות להשתת% באופ� שוויוני בחברה וקובע איסור הפלייה 

, החוק נות� מענה לצרכיה� המיוחדי� כ� שיוכלו לחיות את חייה�  בעצמאות מרבית. וייצוג הול�

הוגדרה בחוק כלקות פיסית נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית " מוגבלות. "בכבודבפרטיות ו

קבועה או זמנית שבעטיה מוגבל תפקודו של אד� באופ� מהותי בתחו� אחד או יותר מתחומי 

 . החיי� העיקריי�

  ? כמה מעובדי החברה ה� אנשי� ע� מוגבלות  .1.ד.5

□ ____   

  

  )17וט הניקוד בשאלה זולפיר.  חצי נקודה: מקסימו� ניקוד(

  

חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� ל'  מב19הא� קיי� בחברה רכז נגישות כאמור בסעי%   .2.ד.5

   ?1998 # ח"התשנ, מוגבלות

  )חצי נקודה( כ� □

     לא□

  

 ?פת גמל או בביטוח מנהלי� או בקר� פנסיה ה מבוטחי� בקו החברעובדיכמה מ  .ה.5

□  ____     

  

  )18לפירוט הניקוד בשאלה זו.  ה אחתנקוד: מקסימו� ניקוד(

  

 סקר שביעות רצו� עובדי� כתוב אשר תוצאותיו פורסמו לכלל 2005הא� החברה ביצעה בשנת   .ו.5

 ?העובדי�

   )נקודה אחת( כ� □

     לא □

                                                           

 .בקריטריוני� לדרוג מעלה. ג.5לחיצה על המלל תפנה לקריטריו�  16

 .ריטריוני� לדרוג מעלהבק. ד.5לחיצה על המלל תפנה לקריטריו�  17

 .בקריטריוני� לדרוג מעלה. ה.5לחיצה על המלל תפנה לקריטריו�  18
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  ) נקודות מס! הניקוד25(מעורבות בקהילה   .ג

  

 וא% מעבר לתרומה רחבה וכוללת הרבה זירה ותפישת עול�אחריות חברתית של עסקי� הינה 

  . מעבר למעורבות בקהילה

  

מקדמת ,  הכספיי� והאנושיי�– אשר רותמת את יכולותיה ואת משאביה חברה, יחד ע� זאת

השפעה רבה על ) ה� הכספית וה� בשווה כס% (ולתרומתה, ומעצימה את הקהילות בה� היא פועלת

  . פועלתיאהקהילה ועל כלל החברה בה ה

  

כמו בכל נושא עסקי , יש לנסח, ל את ביצועיה החברתיי� ולעקוב אחריה�ה תוכל לנהחברעל מנת ש

ניסוח מדיניות ההשקעה החברתית מסייע . יעדי� ולוחות זמני�, תוכנית עבודה ,מדיניות, אחר

לבחו� את הקשר לליבת , העובדי�ליידע את , להטמיעה,  החברתיתו למקד את תחומי השקעתעסקל

 מדיניות מוגדרת היא בסיס לניהול ההשקעה , או במילי� אחרות,הצלחההלמדוד את והעסקי� 

  .החברתית

  

את התנדבות עובדי , הקריטריוני� בתחו� זה בוחני� את מדיניות ההשקעה החברתית של החברה

ה� באופ� מוחלט וה� התרומה נמדדת . החברה בפעילויות הקהילתיות וכ� את תרומתה הכספית

  . מכירות/באופ� יחסי לרווח

        

ומאיד� רצו� , ו� כוונה לעודד תרומה כספית של חברות ג� בתקופות בה� ה� אינ� מרוויחות מחדמת

נקבעו שני מסלולי ניקוד חלופיי� לחברות , להתחשב במגבלותיה� של חברות באות� תקופות

 �מסלולי ניקוד אלו , )19לח1 לפירוט מסלולי הניקוד כאמור(מפסידות או חברות בה� הרווח נמו

  .בלבד' � מתייחס למסלול אלהניקוד המופיע לצד השאלות שלה. על חברות ממשלתיותחלי� ג� 

  ): נקודות15 (תרומה  .6
  
  :לפי הפירוט שלהל�, 2005מהו הסכו� שהחברה תרמה בשנת   .א.6

  

    _______________  ח" בש– 20תרומה כספית  .1

  

: פירוט מהות התרומה  _______________ח " בש– 21תרומה בשווה כס%  .2

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

  

  _____________________________י� בדוח הרווח וההפסד בו כלולה התרומה /הסעיפ  .3

                                                           

של מעורבות בקהילה בקריטריוני� . בפרק ג" מסלולי ניקוד" לחיצה על המלל תפנה לחלק של  19
 .לדרוג מעלה

 .לחיצה על המלל תפנה להגדרה של תרומה בקריטריוני� לדרוג מעלה 20

  .פנה להגדרה של תרומה בשווה כס% בקריטריוני� לדרוג מעלה לחיצה על המלל ת 21
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  :ח" בש2005 לשנת בדוחות הכספיי� של החברה 22מחזור המכירותמהו   .ב.6

    

    _______________  

  

  ?הא� החברה היא חברה ממשלתית. 1.ג.6

   כ� □

   לא □

  

  ?הא� החברה היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב  .2.ג.6

  .)4.ג.6על בחירה בתשובה זו  השאלו� קופ1 לשאלה ( כ� □

   לא □

  

  ?ל" הנסחרת בחוהא� החברה פרטית או ציבורית  .3.ג.6

  )7על בחירה בתשובה זו  השאלו� קופ1 לשאלה (ה פרטית  חבר□

  ל"הנסחרת בחו חברה ציבורית □

    

  ח" בש2005בדוחות הכספיי� של החברה לשנת  23הרווח לפני מסמהו   .4.ג.6

    

  _______________  

  

  ): נקודות5 (מדיניות השקעה חברתית כתובה  .7
  

  
  ?חלק מתוכנית העבודה העסקית שלה המהווה 24מדיניות השקעה חברתיתהא� לחברה יש   .א.7

  

   כ�□

  )8השאלו� קופ1 לשאלה " לא"על תשובה ( לא □

  ) נקודות2.5 (

  

  ?הא� יישו� מדיניות ההשקעה החברתית מתבצע באמצעות מדדי� ויעדי� כמותיי�  .ב.7

  

   כ�□

   לא □

  ) נקודות1.25 (

  

                                                           

  .לחיצה על המלל תפנה להגדרה של מחזור המכירות בקריטריוני� לדרוג מעלה  22
  .לחיצה על המלל תפנה להגדרה של דוח רווח והפסד בקריטריוני� לדרוג מעלה  23
  ני� לדרוג מעלה  לחיצה על המלל תפנה להגדרה של מדיניות השקעה חברתית בקריטריו 24
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של באתר האינטרנט או /וו� חברתית מפורסמת לציבור בדוח הדירקטוריההשקעה המדיניות הא�   .ג.7

  ?החברה

  

  ) נקודות1.25( בדוח הדירקטוריו� ובאתר האינטרנט – כ� □

  ) נקודות0.75( בדוח הדירקטוריו� או באתר האינטרנט – כ� □

   לא □

  :) נקודות5(התנדבות עובדי�   .8
  

  ?25התנדבות עובדי�הא� קיימת בחברה 

  

   כ�□

  ) איכות הסביבה–' השאלו� קופ1 לסעי% ד" לא"על תשובה ( לא □

  :במידה וכ�

  

  :) נקודות2.5 (מספר המתנדבי�  .א.8

  

בפעילות התנדבות העובדי� של (בשאלה זו נית� ניקוד על אחוז העובדי� המתנדבי�   .1.א.8

  .מתו� ס� עובדי החברה) החברה

  

  ?הא� לחברה פעילות עסקית מחו1 לישראל

  

   לא □

   כ�□

  

  ?כמה עובדי� יש בחברה  . ב.3.א.8

      עובדי� או פחות100 –' רות אאפש

      עובדי�500 עד 101 –' אפשרות ב  

      עובדי�1,000 עד 501 –' אפשרות ג  

      עובדי� או יותר1,001–' אפשרות ד  

  

מהו אחוז עובדי החברה הלוקחי� חלק בפעילות התנדבות העובדי� מתו� כלל עובדי   . ז.4.א.8

  ?החברה

  7%מעל   

   מהעובדי�7% #  ל3.5%בי�   

   מהעובדי�#3.5% ל2%בי�   

  
                                                           

   לחיצה על המלל תפנה להגדרה של התנדבות עובדי� בקריטריוני� לדרוג מעלה 25
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  :) נקודות2.5( לעובד לשנה שעות ההתנדבותממוצע   .ב.8

    

  ?26התנדבות קבועה או חד  פעמיתהא� התנדבות העובדי� בחברה היא   .1.ב.8

  

  קבועה □

    חד פעמית □

  

  ? בחברה27 לעובד לשנהשעות ההתנדבותממוצע מהו   .2.ב.8

  

  ) וחצינקודה–לחד פעמית , נקודות 2.5 –ניקוד להתנדבות קבועה (   שעות ויותר3 □

  ) אחתנקודה – לחד פעמית ,ותנקוד 2  –ניקוד להתנדבות קבועה (   שעות3שעה עד  □

  ) נקודהחצי –לחד פעמית ,  אחתנקודה–ניקוד להתנדבות קבועה (  חצי שעה עד שעה □

  ) נקודות מס! הניקוד25(איכות הסביבה   .ד

  
, הרבה מעבר לפתרונות טכנולוגי� נקודתיי�, רתי חשובתחו� איכות הסביבה הפ� להיות ער� חב

החל , כי לכל פעילות עסקית יש השלכה סביבתית, יותר ויותר עסקי� מביני� היו�. כפי שהיה בעבר

כ� שלמעשה לא נית� עוד להפריד , משימוש יו� יומי בחשמל או במי� וכלה בניהול פסולת מסוכנת

יצירת כלי� להטמעת המחויבות . י� האחריות הסביבתיתבי� אחריות חברתית כוללת של פירמה לב

נורמות ואימו1 גישה יזמית בצמצו� ההשפעות הסביבתיות , לסביבה כחלק מהאסטרטגיה העסקית

  . החבר לניהול איכות הסביבה ה� הבסיס להבטחת התנהלות סביבתית אחראית של הבינלאומיות

  

 בי� פיתוח כלכלי בהחלטות עסקיותלאיזו� להגיע השאיפה על הקריטריוני� המפורטי� מתבססי� 

על הוראות הקפדה וכ� , אחר תקנות וחוקי� סביבתיי� זאת תו� מילוי .לבי� הגנה על הסביבה

  . הגופי� האמוני� על שמירת איכות הסביבה

  

יישו� האחריות בתחו� זה . והשפעותיו רחבות היק%, תחו� איכות הסביבה הינו תחו� מורכב

תחו� איכות הסביבה הינו , לפיכ�. ול מקצועי והשקעות כספיות מהותיותדורש מהחברות ניה

  .  בו יועסק אנליסט לבחינת ההשפעות הסביבתיות של החברה2006התחו� היחידי בדרוג 

  

, מתו� מודעות להבדלי� ברמות ההשפעה הסביבתית של חברות שונות בענפי פעילות שוני�

 המיוחס לה� משתני� בהתא� למידת ההשפעה הקריטריוני� בנושא איכות הסביבה והניקוד

  . הסביבתית של הסקטור אליו משתייכת החברה

  . 28פירוט הקריטריוני� כפי שה� מתייחסי� לרמות ההשפעה השונותלח1 לקבלת 

                                                           

לחיצה על המלל תפנה להגדרות של התנדבות עובדי� קבועה והתנדבות עובדי� חד פעמית בקריטריוני�    26
  לדרוג מעלה

  יטריוני� לדרוג מעלה לחיצה על המלל תפנה להגדרה של ממוצע שעות התנדבות לעובד לשנה בקר   27
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  רמת ההשפעה הסביבתית
  

  29?הבאי� שייכת החברהענפי הפעילות לאיזה מ

  

טי� תביא לשאלו� לחברות בעלות לחיצה על אחד מהענפי� המפור( השפעה סביבתית גבוהה

  )השפעה סביבתית גבוהה

  כימיה

  כימיקלי� ומינראלי�

  פרמצבטיקה

  מוצרי בניה

  בניה 

  תשתית 

  כרייה

  אנרגיה

  דלק

  תחבורה 

  הובלה

  או נייר/מוצרי ע1 ו

  מפעילי רשתות טלפו� סלולרי

  סמיקונדקטור

  

לשאלו� לחברות בעלות לחיצה על אחד מהענפי� המפורטי� תביא ( השפעה סביבתית בינונית

  )בינוניתהשפעה סביבתית 

  

  ייצור מזו� 

  ייצור טבק

  ייצור טקסטיל ואופנה

  תקשורת וטלקומוניקציה

   ייצור ושירות– ציוד ומערכות –אלקטרוניקה 

   ייצור ושירות–חומרה 

  יצוא

  למעט תוכנה, )שלא נכללו בהשפעה הגבוהה(חברות תעשייתיות אחרות 

  

                                                                                                                                                                      

בפרק של איכות , לחיצה על המלל תפנה לחלק המפרט את ה ניקוד לפי רמות השפעה 28
 :סביבה בקריטריוני� לדרוג מעלה

   לא נית� להמשי0 בשאלו� ללא תשובה לשאלה זו– שאלת חובה  29
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לחיצה על אחד מהענפי� המפורטי� תביא לשאלו� לחברות בעלות ( השפעה סביבתית נמוכה

  )נמוכההשפעה סביבתית 

  

  לרבות בנקי� וביטוח, הסקטור הפיננסי

  תוכנה

  חברות כוח אד�

  תיירות

  )שלא נכללו בהשפעה הגבוהה או הבינונית(מת� שירותי� אחרי� 

  
  שאלו� לחברות בעלות השפעה סביבתית גבוהה

  :)ת נקודו2.5(מדיניות   .9

המפורסמת לציבור באתר האינטרנט או , ארוכת טווח, הא� לחברה יש מדיניות סביבתית כתובה  .א.9

  ? סביבתי/בדוח החברתי

  ) נקודות1.25( כ� □

   )10השאלו� קופ1 לשאלה " לא"על תשובה  ( לא□

  

  )יש לסמ� בטבלה(? הא� יש במדיניות הסביבתית התייחסות לנושאי� הבאי�  .ב.9

  )רבע נקודה: כל נושא שנכלל במדיניות.   נקודות1.25: ודמקסימו� ניק(

  

                                                           

יבת לנהל את ומחו, ה מקפידה למנוע נזקי� סביבתיי�חברה: לחיצה על המלל תביא לפירוט הבא   30
  .השפעותיה הסביבתיות באופ� שיבטיח שיפור מתמש� בביצועיה הסביבתיי�

הא� קיימת במדיניות 

  ?התייחסות לנושא

  נושא

   כ� □

   לא□

מחויבות למניעת נזקי� סביבתיי� ולשיפור מתמש� בביצועי� 

  30הסביבתיי�

   כ� □

   לא□

 –מדידת� והבנת� , מחויבות לזיהוי ההשפעות הסביבתיות

  31כבסיס לקבלת החלטות

  �  כ□

   לא□

  32הכרה במשאבי הטבע כמשאב ציבורי

   כ� □

   לא□

  33של פיתוח בר קיימאמחויבות לעקרו� 

   כ� □

   לא□

  34אקטיבית#מחויבות לגישה פרו
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  ) נקודות7.5( יישו� והטמעה, ניהול  .10

  ) נקודות1.5(מערכת ניהול ליישו� המדיניות הסביבתית  .א.10

יישו� לרבות האחריות על , ושא איכות הסביבההא� קיי� בחברה בעל תפקיד אשר נ  .1.א.10

 ?נמצא בתחו� אחריותו, המדיניות הסביבתית

    

  )חצי נקודה(ל  "הממונה על תחו� איכות הסביבה מדווח ישירות למנכ   כ�□

  . ל"מדווח ישירות למנכהוא אינו . קיי� בחברה ממונה על תחו� איכות הסביבה    כ�□

  )רבע נקודה(  

  .ממונה על תחו� איכות הסביבהלא קיי� בחברה    לא□

  

השפעותיה הסביבתיות ומבטיחה את יישו� המדיניות את הא� החברה מנהלת   .2.א.10

את את היק% פעילותה ו, הסביבתית באמצעות מערכת ניהול ההולמת את גודלה

  ?  השפעותיה הסביבתיות

   כ�□

  .)ב.10השאלו� קופ1 לשאלה " לא"על תשובה ( לא □

  )35לפירוט הניקוד בשאלה זו.  צי נקודהח: מקסימו� ניקוד(

    

  ? המרכיבי� הבאי� כלולי� במערכת הניהולהא�  I.2.א.10

  ולוחות זמני� להשגת�– כלליות וספציפיות #מטרות   .א

   כ�□

   לא □

  

 מערכת למדידת הביצועי� ולדיווח עליה�  .ב

   כ�□

   לא □

 

                                                                                                                                                                      

, ה מודדת באופ� קבוע את השפעותיה על הסביבהחברה: לחיצה על המלל תביא לפירוט הבא   31
כדי שמידע זה ישמש בסיס , ושואפת לזהות ולהבי� את המשמעות האקולוגית של השפעות אלה

  .ולשיפור מתמש� של ביצועיה החברתיי�לתכנו� , לקבלת החלטות

של ,  שמשאבי טבע ה� נכס של הציבור�ה מכירה בכחברה: לחיצה על המלל תביא לפירוט הבא   32
  .של כלל אזרחי כדור האר1 וג� של הדורות הבאי�, הקהילה המקומית והרחבה

ל פיתוח בר ה מנהלת את פעילותה על פי עקרונות שחברה: לחיצה על המלל תביא לפירוט הבא   33
  .קיימא ושואפת להגיע בהחלטותיה העסקיות לאיזו� הנאות בי� פיתוח כלכלי לבי� הגנה על הסביבה

 אשר בבסיסה  אקטיבית –נקיטת גישה פרו ל מחויבותה חברה: לחיצה על המלל תביא לפירוט הבא   34
  .  בכל הקשור להשפעותיה הסביבתיות, להבדיל מתגובה בלבד, פעולהיוזמה ו

 .בקריטריוני� לדרוג מעלה. I.2.א.10יצה על המלל תפנה לקריטריו� לח   35
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 )כספיי� ומשאבי עובדי�(הקצאת משאבי�   .ג

   כ�□

   לא □

 

 תחומי האחריות ומושא הדיווח של העוסקי� בנושא, ותגדרת הסמכויה  .ד

   כ�□

   לא □

  

36לפירוט הניקוד בשאלה זו
  

  

נהלי� המבטיחי� עמידה באופ� שוט% בחוקי� ותקנות הא� כלולי� במערכת הניהול   II.2.א.10

 )רבע נקודה(? בנושאי איכות הסביבה

   כ�□

   לא □

  

ניות הדרכה להבטחת הרלבנטיות של הא� החברה מקיימת באופ� שוט% וקבוע תוכ  .3.א.10

 ) נקודה0.125(? מערכת הניהול והטמעתה

   כ�□      

  .)ב.10השאלו� קופ1 לשאלה " לא"על תשובה ( לא □

  

 ) נקודה0.125(?  את כל עובדי ומנהלי החברה הא� תכנית ההדרכה כוללת #במידה וכ�   I.3.א.10

   כ�□      

   לא □      

  

  )נקודה אחת(מי� שנתית להפחתת מזה&תוכנית רב .ב.10

  

שנתית להפחתת מזהמי� ולשיפור מתמש� בביצועי� # הא� קיימת בחברה תוכנית רב  .1.ב.10

  ?  הסביבתיי�

  )חצי נקודה(  כ�□

  .)ג.10השאלו� קופ1 לשאלה " לא"על תשובה ( לא □

  

                                                           

 .בקריטריוני� לדרוג מעלה. I.2.א.10לחיצה על המלל תפנה לקריטריו�    36
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  ?בתוכנית האמורה המרכיבי� הבאי� כלולי� י בטבלה הא�/סמנ  .2.ב.10

  )הודעד למקסימו� של חצי נקנקודה לכל נושא  0.125 (

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) נקודות3.5(סקר סביבתי תקופתי   .ג.10

 )חצי נקודה(?  סקר סביבתי2005ביצעה בשנת הא� החברה   .1.ג.10

   כ�□

  .)ד.10השאלו� קופ1 לשאלה " לא"על תשובה ( לא □

 

יש ללחו1 (ובאיזו מידה , אילו נושאי� נסקרו במסגרת הסקר הסביבתי–במידה וכ�   .2.ג.10

  ):לפירוט לגבי הנושאי�

  ניות הסביבתית ליישומהפערי� בי� המדי  .א

   נסקר במלואו□

   נסקר ברובו□

   נסקר באופ� חלקי □

   לא נסקר□

 רב  תוכניתימתקי

  ?שנתית בנושא

  נושא

   כ� □

   לא□

מניעת זיהו� 

קרקע /מי�/אוויר

  ומטרדי רעש וריח

   כ� □

   לא□

  צמצו� פסולת

   כ� □

   לא□

צמצו� כמות 

  השפכי�

   כ� □

   לא□

צמצו� פליטות גזי 

  חממה

   כ� □

   לא□

צמצו� השימוש 

  במי�



 23

  

  37אפיו� סביבתי של המוצר והשפעותיו  .ב

   נסקר במלואו□

   נסקר ברובו□

   נסקר באופ� חלקי □

   לא נסקר□

  

 של תהליכי הייצור  מתמשכותניתוח סיכוני� סביבתיי� והשלכות סביבתיות  .ג

  38והעבודה

  ו נסקר במלוא□

   נסקר ברובו□

   נסקר באופ� חלקי □

   לא נסקר□

  )39לפירוט הניקוד בשאלה זו.   נקודות2.75: מקסימו� ניקוד( 
    

 )רבע נקודה (?הא� מסמכי הסקר וממצאיו מתועדי� ושמורי� בחברה #במידה וכ�   .3.ג.10

   כ�□

   לא □

  

  )שלושת רבעי נקודה( בקרה וביקורת .ד.10

  

  ?ת סביבתית בחברה ביקור2005הא� בוצעה בשנת 

 

  )חצי נקודה( בוצעה ביקורת פנימית – כ� □

  )שלושת רבעי נקודה) (iso14000כגו� אישור עמידה בתק� ( בוצעה ביקורת חיצונית – כ� □

   לא □

  

                                                           
   אפיו� סביבתי של המוצר והשפעותיו בקריטריוני� לדרוג מעלה לחיצה על המלל תפנה להגדרה של  37
וני� סביבתיי� והשלכות סביבתיות מתמשכות של לחיצה על המלל תפנה להגדרה של ניתוח סיכ   38

  .תהליכי ייצור ועבודה  בקריטריוני� לדרוג מעלה
 .בקריטריוני� לדרוג מעלה. 2.ג.10לחיצה על המלל תפנה לקריטריו�    39
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  )שלושת רבעי נקודה(דיווח פנימי  .ה.10

  

  :י� הבאי� דיו� בהנהלה או בדירקטוריו� בנושא2005י בטבלה הבאה במידה והתקיי� בשנת /סמנ

 

התקיי� דיו� 

  ?בדירקטוריו�

התקיי� דיו� 

  ?בהנהלה

  נושא

   כ� □

   לא□

   כ� □

   לא□

  בחינת המדיניות הסביבתית של החברה

   כ� □

   לא□

   כ� □

   לא□

  נתוני הביצועי� הסביבתיי�

   כ� □

   לא□

   כ� □

   לא□

  ממצאי סקר הסיכוני� הסביבתי

   כ� □

   לא□

   כ� □

   לא□

  יבתיתתוצאות הביקורת הסב

  

 )עד למקסימו� של שלושת רבעי נקודה, בשורה מזכה ברבע נקודה" כ�"כל (

  

  ) נקודות10(ביצועי� סביבתיי�   .11

  

  ) נקודות6.25(ביצועי� סביבתיי�  .א.11

  

לצור� כ� . במסגרת חלק זה יבצע אנליסט סביבתי הערכה של הביצועי� הסביבתיי� של החברה

 : הבאי� הדרושי� כבסיס לעבודת האנליסטנבקשכ� למלא את הפרטי� והנתוני�

 

 :40בנושאי איכות הסביבה) א� תידרשנה(פרטי איש קשר להבהרות שתידרשנה   .1.א.11

  _________________________: ש�

   _________________________:נייד_______________________ : טלפו�

  _______________________: ל"דוא

  

                                                           

יש : הודעה שקופצת(ש� איש הקשר וטלפו� :  לא נית� להמשי� בשאלו� ללא מילוי של–שאלת חובה  40
  ) הקשר כדי להמשי� בשאלו�ת/למלא את פרטי איש
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  :בהתא� למתכונת הנדרשת בכל סעי%, הנתוני� בטבלה הבאהיש למלא את   .2.א.11

 

  נושא  מתכונת המידע הנדרש  )למילוי על ידי החברה(נתוני� 

מילוי הנתוני� : שאלות רשותה� .  ב.2.א.11 &ו. א.2.א.11שאלות שימו לב כי (חומרי גל�  

נתוני� יכול להוסי% מילוי ה,  אי מילוי הנתוני� לא יגרע מהניקוד–בשאלות אלו נתו� לבחירתכ� 

  )לניקוד

 לפי הסוגי� –טו� חומרי גל�   

  .השוני� של חומרי הגל�

כ צריכת "סה. א.2.א.11

  .לפי סוג, חומרי גל�

חומרי גל� ממוחזרי� כאחוז   

כאשר , מס� חומרי הגל�

  .היחס מחושב לפי טו� משקל

אחוז מחומרי . ב.2.א.11

הגל� שמקור� מפסולת 

  ).מעובדת או לא(

  אנרגיה

של כל ) אול'ג(יחידות אנרגיה   

מקור אנרגיה הנצרכת על ידי 

וכ� של ייצור , החברה

והעברה של מוצרי אנרגיה 

לארגוני� ) חו�, חשמל(

בחלוקה לפי מקור , אחרי�

  ).'דלק וכו, חשמל(

–צריכת אנרגיה . ג.2.א.11

  . לפי מקור

  מי�

של צריכת ) ק"מ(יחידות נפח   

  .מי� על ידי החברה

  צריכת מי�. ד.2.א.11

  שפכי� ופסולת, פליטות לאוויר

 –) טו�(יחידות משקל   

 של – CO2 # לטיאקוויוולנ

 ,CO2(פליטת גזי חממה 

CH4, N2O, HFCs, PFCs, 

SF6(  

פליטה של גזי . ה.2.א.11

  חממה

של ) טו�(יחידות משקל   

חומרי� בעלי פוטנציאל 

כגו� פריאוני� (פגיעה באוזו� 

חומר לרבות כל , )'וכד

  .41מפוקח

שימוש בתרכובות . ו.2.א.11

  הפוגעות בשכבת האוזו�

                                                           
  .  בקריטריוני� לדרוג מעלה לחיצה על המלל תביא להגדרה של חומר מפוקח 41
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  נושא  מתכונת המידע הנדרש  )למילוי על ידי החברה(נתוני� 

של ) טו�(יחידות משקל   

פליטות מזהמי אוויר 

תחמוצות , כגו�(עיקריי� 

או , )חנק� וחלקיקי�, גפרית

       . לפי סוג–) א� ישנ�(אחרי� 

זהמי פליטות של מ. ז.2.א.11

  .לפי סוג, אויר עיקריי�

 42פסולת מסוכנתטו�   

בחלוקה לפי סוג , שפונתה

  .הפסולת

פסולת פינוי . ח.2.א.11

  43מסוכנת

של ) טו�(יחידות משקל   

, מרכיבי השפכי� העיקריי�

, BOD ,COD ,TSS: כגו�

או אחרי� , מתכות כבדות

  .לפי סוג, )א� ישנ�(

, פליטות שפכי�. ט.2.א.11

  לפי סוג

ור אירועי שפ� תיא  

משמעותיי� מבחינת כמות 

  .או השפעה על הסביבה

כולל , אירועי שפ�. י.2.א.11

דלקי� , של שמני�, כמויות

  .וכימיקלי�

  

  ) נקודות3.75(עמידה בדרישות חוקי� ותקנות   .ב.11

במסגרת חלק זה יבצע אנליסט סביבתי הערכה של עמידת החברה בדרישות חוקיות 

לצור� כ� נבקשכ� למלא את הפרטי� הבאי� הדרושי� כבסיס . בנושאי איכות סביבה

 :לעבודת האנליסט

   

כגו� צו (י הליכי� משפטיי� שהסתיימו בהרשעה או קנסות והליכי� מנהליי� /פרט

 כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות 2005שננקטו או הוטלו על החברה בשנת )  סגירה

יש לפרט ג� .  בנושאי איכות סביבהחוקי� בינלאומיי� רלבנטיי�/ומקומיות או אמנות

  .את אר1 הייצור וסוג הפעילות

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

                                                           
 .לחיצה על המלל תביא להגדרה של פסולת מסוכנת בקריטריוני� לדרוג מעלה 42
  .לחיצה על המלל תביא להגדרה של פסולת מסוכנת בקריטריוני� לדרוג מעלה  43
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  ) נקודות5(דיווח סביבתי  .12

  

במידה וקיי� דוח , של החברה 44יבתיהדוח הסבבמסגרת חלק זה יבצע אנליסט סביבתי הערכה של 

 :ניתוח הדוח הסביבתי ייעשה בהתא� לפרמטרי� הבאי�. כאמור

הבינה והביאה לידי ביטוי את האספקטי� , בה החברה המדווחת זיהתההרמה  – מהותיות  .א

 .המהותיי� של השפעותיה הסביבתיות

למחזיקי החברה הדרוש בה הדוח כולל את כל המידע על הביצועי� הסביבתיי� של הרמה  – שלמות  .ב

  .לקבלת החלטותיה� ופעולותיה� 45העניי�

כפי שה� , למדיניות ולתקני� רלבנטיי�, 46מחזיקי העניי�תגובות החברה לדאגות  – תגובתיות  .ג

 .באי� לידי ביטוי בדוח הסביבתי ובדיאלוג הקשור בו

 

 ?47דוח סביבתי 2005הא� החברה פרסמה בשנת  .1.א.12

   כ�□

  )השאלו� קופ1 למצב של סיו� השאלו�" אל"על תשובה ( לא □

  

 ? כיצד נית� לעיי� בדוח#במידה וכ�    .2.א.12

  _________________________________: בכתובת הבאה,  באינטרנט□

 20ויגיע אליכ� לא יאוחר מיו� ) לח1 לפירוט כתובת דואר למשלוח( הדוח נשלח בדואר □

   .2006למר1 

  

  ל"חתימת מנכ  .13

  ? זהנכונות� של כל הפרטי� המופיעי� בשאלו� החברה מאשר באופ� אישי את ל"הא� מנכ

  : עולות ג� השאלות הבאות–" כ�"על תשובה  ( כ�□

  _________________ל "ש� המנכ

  )______________תארי�  האישור 

  )"ל החברה"לא נית� להגיש שאלו� זה ללא אישור מנכ: "תקפו1 הודעה" לא"על תשובה ( לא □

                                                           
44

  .דרה של דיווח חברתי בקריטריוני� לדרוג מעלה לחיצה על המלל תביא להג 
45

  . לחיצה על המלל תביא להגדרה של מחזיקי עניי� בקריטריוני� לדרוג מעלה 
46

  . לחיצה על המלל תביא להגדרה של מחזיקי עניי� בקריטריוני� לדרוג מעלה 
47

  .לחיצה על המלל תביא להגדרה של דוח חברתי בקריטריוני� לדרוג מעלה 
  


