
החברות המובילות בישראל בניהול אחריות חברתית
מדורגות לפי עשיריות, ההצגה של החברות בעשירייה לפי א"ב

מפתח הניקוד
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61010410בינונית1089108684976אלביט מערכות
7רשות9410בינונית10681089971067אסם

6רשות649בינונית10681075871077בגיר  ▲
46לא רלבנטי94נמוכה107810858410106בנק דיסקונט לישראל

510לא רלבנטי1010נמוכה10101010768610108בנק הפועלים
810לא רלבנטי1010נמוכה7*6109*10101010889בנק לאומי לישראל

9101017גבוהה1068108581785טאואר סמיקונדקטור  ▲
10רשות101010בינונית10781087981037מי עדן  ▲

10רשותלא רלבנטי1010נמוכה10101010817610108קבוצת ברן
9רשות61010בינונית107810989610107שטראוס גרופ

8רשות1079בינונית103687162796אודיוקודס  ★
10101017גבוהה107888271111אורמת תעשיות

1רשותלא רלבנטי11נמוכה1089864649108אלרון תעשיה אלקטרונית  ★
6רשותלא רלבנטי105נמוכה1089107472974גזית גלוב

5רשותלא רלבנטי103נמוכה102610647310106חברת מבני תעשיה
107314גבוהה1057885710969טבע תעשיות פרמצבטיות

1רשותלא רלבנטי11נמוכה107888787697ישרוטל
1רשותלא רלבנטי11נמוכה106810858410106כלל אחזקות עסקי ביטוח

10רשותלא רלבנטי910נמוכה1026108581595נייס מערכות  ★
74112גבוהה101010108582784פרטנר תקשורת

1רשותלא רלבנטי11נמוכה1026108174785איתוראן איתור ושליטה
8רשות1097בינונית101487364112אלווריון

2רשותלא רלבנטי13נמוכה1014108483153אקסלנס השקעות  ★
6רשות179בינונית1057108381111דלתא גליל תעשיות

1רשותלא רלבנטי11נמוכה612106571994הפניקס הישראלי חברה לביטוח  ▲
1רשותלא רלבנטי11נמוכה10681074711094הראל השקעות בביטוח
1רשותלא רלבנטי11נמוכה1014107472712חברה כלכלית לירושלים

11311גבוהה111108581974על�בד משואות יצחק
1רשותלא רלבנטי11נמוכה1068885731075רבוע כחול ישראל

2רשות133בינונית111108483785תדיראן קשר

1רשותלא רלבנטי11נמוכה11186161652אי.בי.אי בית השקעות  ★
1רשותלא רלבנטי11נמוכה1111074721075אלוני חץ נכסים והשקעות

1רשותלא רלבנטי11נמוכה11188471562בנק אגוד  ★
3רשות1110בינונית1118726110104פלסאון תעשיות

13714גבוהה111108581182תעשיות מלח לישראל
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1091018גבוהה101010108486987אינטל ישראל
החברה המרכזית לייצור משקאות 

8רשות1089בינונית105710106956106קלים (קוקה קולה ישראל)  ★

9רשות1089בינונית10101010758210105היולט פקארד אינדיגו ישראל
6רשות5410בינונית1089108589698יוניליוור ישראל

10106710בינונית10101010858210105מוטורולה ישראל

8רשות7106בינונית107888571975אלתא מערכות**
10רשות10109בינונית107887573785אפלייד מטריאלס ישראל

108858גבוהה10781087811094סלקום
10רשות1099בינונית1089107681983קלא � טנכור ישראל  ★

8רשות898בינונית10261085811097רפא”ל**   ★

7רשות777בינונית10571085811102אי סי איי טלקום
2רשותלא רלבנטי13נמוכה1057875710989מייקרוסופט ישראל  ★

5רשות1054בינונית10781084811094נטפים
1רשותלא רלבנטי11נמוכה1057875711053קבוצת מנפאואר ישראל
7רשות1059בינונית1025108178747ראד תקשורת מחשבים

1רשותלא רלבנטי11נמוכהsmile 012103687571531 אינטרנט זהב  ★
1רשותלא רלבנטי11נמוכה11187261552הום סנטר

5רשות1410בינונית111108793142זוגלובק
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חברות ציבוריות

חברות פרטיות, ממשלתיות וחברות הנסחרות בחו”ל

ציון 1ניקוד  0% עד 20%  
ציון 2ניקוד 21% עד 30% 
ציון 3ניקוד 31% עד 40%
ציון 4ניקוד 41% עד 50%
ציון 5ניקוד 51% עד 60%

ציון 6ניקוד 61% עד 70%
ציון 7ניקוד 71% עד 80%
ציון 8ניקוד 81% עד 90%
ציון 9ניקוד 91% עד 95%

ציון 10ניקוד 96% עד 100%

תודות:

חברי ועדת המומחים הציבורית לגיבוש הקריטריונים לדירוג 

מעלה, חברת הייעוץ מקינזי � גיבוש המודל החישובי, 

רואי החשבון Ernst & Young � בקרת תהליך הדירוג, 

הבורסה לניירות ערך בת“א � חישוב המדד.

* תיקון ביחס לפירסום המקורי

** חברה ממשלתית אשר על פי חוק 
אסור לה לתרום

★ חברות שלא דורגו ב� 2006

▲ עלייה בדרוג

רך דת הצו D&B במי י  נ תו ת על נ ך הסתמכו ת) תו ו למעט ממשלתי ת ( ו ת לכל החבר חסי מה י ן תרו ו י טר י ד בקר קו י ל נ ל ו ן הכ דכ ם מעו פרסו



בניהול האחריות החברתית

53 חברות 

בדירוג מעלה לאחריות חברתית 2007

מעל 167 מיליארד ש”ח

  מעל  134 אלף עובדים

אודות דירוג מעלה
דירוג מעלה הושק על ידי מעלה ב�2003 במטרה 

להרחיב את המודעות לתחום האחריות החברתית 

ולשכלל את השוק. הדירוג מודד עסקים בישראל 

על פי רמת ניהול האחריות החברתית בפירמה 

ופונה לכ�290 החברות הגדולות במשק, ציבוריות 

ופרטיות. החברות המשתתפות מקבלות עם תום 

התהליך דו“ח מפורט המציג את מקומן ביחס 

לחברות אחרות במשק, במטרה לסייע להן לשדרג 

את רמת ניהול האחריות החברתית בפירמה.

אודות מדד מעלה
20 החברות הציבוריות הראשונות בדירוג מעלה 

אשר עומדות בתנאי הסף של מדד תל אביב 100, 

נסחרות במדד מעלה לאחריות חברתית, בבורסה 

לניירות ערך בתל אביב. מטרת המדד לאפשר השקעה 

אתית על פי קריטריונים של אחריות חברתית.

קריטריונים
הקריטריונים לדירוג זהים השנה לאלה של דירוג 

2006. קריטריונים אלה מתחלקים לארבעה נושאים 

מרכזיים בתחום האחריות החברתית של עסקים: 

אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות 

בקהילה ואיכות סביבה. הניקוד בפרק הסביבה 

משתנה בהתאם לרמת ההשפעה הסביבתית של 

כל חברה. החברות מדורגות באופן יחסי בהתאם 

לתמונת המצב של המשק הישראלי.
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עליה בתרומה האבסולוטית הממוצעת

5.8 מיליון ש“ח (2007)

3.8 מיליון ש“ח (2006)

3.1 מיליון ש“ח (2005)
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info@maala.org.il  03�6482579 או פנו אלינו  www.maala.org.il  לפרטים נוספים: בקרו באתר מעלה


