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הוועדה הציבורית לקביעת הקריטריונים

    לאפשר למשקיעים להשקיע בחברות 
על פי פעילותם לאחריות חברתית



)     לוגו(דירוג ומדד מעל ה 
שותפים

תיפעול –מעלות •

 מודל חישובי - מקינזי•

  ביקורת -יאנג  &  ארנ ס ט•

  חישוב המדד-הבורסה לניירות ערך •



תנאי סף : דירוג ומדד מעל ה

דירוג מעלה

) 2006-2007 (100א " חברות הנסחרות במדד ת•

)B&D(מיליון $ 100 מחזור הכנסות מעל •

בנייה ותשתית, תעשייה, ביטוח,  תחומי שירותים ומסחר•

2006 - דורגו ב •

מדד מעלה בבורסה לניירות ערך

 החברות הציבוריות המובילות בדירוג מעלה 20 •

100א " עומדות בתנאי הסף של מדד ת•
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 תהל יך העבודה-דירוג מעלה



 עלייה כוללת במספר החברות המשתתפות10%•

 עלייה בציון הממוצע של כלל החברות17%•

 עלייה בציון סף לעשירייה ראשונה25%•

 עלייה בציון סף לעשירייה שנייה 20%•

 עובדות ומספרים–  2007דירוג מעלה  



 חברות ציבוריות –  2007דירוג מעלה  

 ב"לפי סדר א, בעשיריות



 חברות ציבוריות –  2007דירוג מעלה  
ב"לפי סדר א, בעשיריות



 חברות –  2007דירוג מעלה  

ל  "נסחרות בחו/ממשלתיות/פרטיות
ב"לפי סדר א, בחמישיות



 חברות –  2007דירוג מעלה  

ל "נסחרות בחו/ממשלתיות/פרטיות
ב "לפי סדר א, בחמישיות



 אתיקה בעסקים-עובדות ומספרים   

 2006 ב ש נת 69% - קוד אתי לעומת 81%•

)חברות עם קוד אתי( גם תוכנית אתיקה 95%•



 סביבת  עבודה וזכויות אדם-עובדות ומספרים   

 עמידה בפרק זכויות אדם בקוד מעלה לניהול חברתי100%•

  מקבלי השכר הגבוה10%- נשים מועסקות מבין22%•

 מועסקים בני מיעוטים3.6%•

2006- ב 0.6% - מועסקים בעלי מוגבלות לעומת 1.17%•

 סקר שביעות רצ ון עובדים בחברות פרטיות66%•

 סקר שביעות רצ ון עובדים בחברות ציבו ריות37%•



מעורבות בקהילה-עובדות ומספרים   

06- ב73%מקיימות מדיניות השקעה חברתית לעומת   87%•

06- ב80%תכניות התנדבות עובדים לעומת  מפעילות 90%•

06- ב 1.2% תרומה יחסית מרווח לפני מס לעומת 0.9%•



   איכות  סביבה-עובדות ומספרים   

 2006- ב 4% מפרסמות דוח סביבתי ציב ורי לעומת 13%•

  2006- ב29% מפעילות מערכת ניהול סביבתית לעומת 52%•
חברות בעלות השפעה נמוכה

חברות בעלות השפעה גבוהה מודדות ביצועים סביבתיים 63%•

 חברות בעלות השפעה בינונית מודדות ביצועים סביבתיים 91%•



    בבורסה לניירות ערך2007מדד מע לה  
לפי ממוצע שווי שוק

טבע            
פועלים         
לאומי          
פרטנר          

       דיסקונט
*           נייס

 מערכות   אלביט
      גלובגזית 

כלל עסקי ביטוח 
 אורמת

         שטראוס
אסם            

מבני תעשיה     
אלווריון
         * אלרון

*     אודיוקודס
          טאואר

ברן
דלתא           

*בגיר

 2006 לא נכללו במדד -חדשות במדד *•

100א " לא עומדת בתנאי סף ת–מי עדן  :  יצאו מה מדד•

ופריגוהראל השקעות ,ריבוע כחול



מנוף ניהולי : דירוג ומדד מעל ה

החברות מדורגות ביחס למשק הישראלי •

  2006ניתוח הציונים והביצועי ם ביחס לכלל הדירוג ולשנת •

 ציונים מפורטים ככלי לניהול איכות -על פי דרישה•

קריטריון בניתוח והמלצות השקעה בחברות •

פרסום טבלת הדירוג בעיתונות•

פרסום בחוברת הדירוג והרחבה על כל חברה משתתפת •



2008לקראת דירוג 

 תאגידימימשל –יתווסף פרק חמישי •

מפתח הניקוד בין הפרקים עשוי להשתנות •

פרק סביבת עבודה וזכויות אדם יתעדכן•

אוגוסט/הליך שימוע ציבורי לשינוי ים יתקיים בחודש יולי•



www.maala.org.il: למידע המלא
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