
חברות ציבוריות במדד מעלה - לפי סדר א"ב

איכות סביבהמעורבות בקהילהסביבת עבודהאתיקה בעסקים
ממשל
תאגידי

ניהול
ודיווח הטמעתקוד אתיסקטור 

זכויות אדם סה"כ אתיקה
וסביבת עבודה

סביבת עבודה 
מדיניותתרומהסה"כ מתקדמת

השקעה בקהילה
התנדבות 

ביצועים ניהול והטמעהמדיניותסה"כ עובדים
סה"כ סביבתיים
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101010104771961010101076אנרגיהאורמת תעשיות
10101010583108581010101010מערכות בטחוניותאלביט מערכות 

1078106881010109108971מערכות תקשורתאלווריון▲
1091010681010910810101051מזון ומשקאותאסם

101010109107101088101091010בנקאותבנק דיסקונט
1010101089101010108101010108בנקאותבנק הפועלים

1010101078710108810991010בנקאותבנק לאומי לישראל
1010101058561069109966נדל״ןגזית גלוב

1091010681010101091010985פרמצבטיקהטבע תעשיות פרמצבטיות 
10910108966107101010991כימיהטמבורש

9881089710468108991מזון ומשקאותמי עדן
10897568101098108875כימיהמכתשים אגן תעשיות ▲

6  1078108931095910687תקשורתסלקום ישראל
9101010910510107910910109תקשורתפרטנר תקשורת

1089105791010101010101089ייעוץ הנדסיקבוצת ברן
98810578101099101010101קמעונאותרבוע כחול ישראל 

109101089101010109101010109מזון ומשקאותשטראוס גרופ 
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104751343106887881מערכות תקשורתאודיוקודס
10781047101089145361שרותים עסקייםאיתוראן

10910101651096973791נדל״ןאלוני חץ נכסים והשקעות ▲ 
10781078310758108971תקשורתבזקש
10571036211110108975טקסטילדלתא גליל תעשיות ▲
106877710678118451קמעונאותהמשביר החדש לצרכןש
10910867217341010772ביטוח ופיננסיםהראל השקעות ביטוח ושירותים פיננסים▲

108984610177992781נדל״ןחברת מבני תעשייה  
101010107896108824461מלונאותישרוטל 

10101063510617111181נדל״ןכלכלית ירושלים▲ 
1091087711063167491ביטוח ופיננסיםכלל החזקות עסקי ביטוח▲ 
108910682111867771מחשבים ותוכנהמלאנוקס ש
1091010574313146461מלונאותמלונות דןש

1089465119110107991מערכות תקשורתנייס מערכות
91010106816746777101מחשבים ותוכנהנס טכנולוגיות

9461088711061211101פיננסיםסקיילקס קורפוריישן ש
107877736139105761אנרגיהפז חברת הנפט 

51210782101049108971פלסטיקפלסאון תעשיות▲
CERAGON NETWORKS967103631948101781מערכות תקשורת

 ▲Given Imaging1010108671101078978101ביו-טק
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103610461692431381ביטוח ופיננסיםאי.בי.אי. בית השקעות
8985655614164351נדל״ןאל-רוב )ישראל( 

75610684194269651ביטוח ופיננסיםאקסלנס נשואה▲ 
1010101047161031211101בנקאותבנק אגוד לישראל ▲ 

7134441311462351אנרגיהדלק חברת הדלק הישראלית 
97810685154164461תקשורתהוט ▲

97810881693157461ביטוח ופיננסיםהפניקס אחזקות
7137356114111121בניהי.ח.דמרי בניה ופיתוחש
613102611111078851חקלאותמהדריןש
8677661111331251כח אדםתיגבור מאגר כח אדם ש 

חברות פרטיות, ממשלתיות, נסחרות בחו"ל - לפי סדר א"ב

איכות סביבהמעורבות בקהילהסביבת עבודהאתיקה בעסקים
ממשל

תאגידי*
ניהול

ודיווח*
הטמעתקוד אתיסקטור 

זכויות אדם סה"כאתיקה
וסביבת עבודה

סביבת עבודה 
מדיניותתרומהסה"כמתקדמת

השקעה בקהילה
התנדבות 

ביצועים ניהול והטמעהמדיניותסה"כעובדים
סה"כסביבתיים

״ב
א

ר 
סד

פי 
 ל

ה
ינ

ט
פל

10101010783101059101010מערכות תקשורתאי סי איי טלקום
101010105751010710101010סמיקונדקטוראינטל ישראל

10781058765671088מערכות בטחוניותאלתא מערכות ▲
108975610101010510109מערכות אלקטרוניקהאפלייד מטיריאלס

798106871010861099תשתיותדרך ארץ ▲
109101078106109101089מחשבים ומערכות אלקטרוניקההיולט פקרד ישראל ▲

101010106810109109101010מזון ומשקאותיונליוור ישראל 
10781047666681098פרמצבטיקהכצט ש
10910108910109961057108בנקאותלאומי קארדש 

101010106871010891078מערכות תקשורתמוטורולה ישראל
10101010781010810101038מחשבים ותוכנהמיקרוסופט  ישראל▲ 

1010101078510106101089מערכות השקיהנטפים
10101010475109691048מערכות אלקטרוניקהסאנדיסק ישראל▲ 

10101010785101069101010ביטוח ופיננסיםפסגות בית השקעות 
1010101079810101091010101010מערכות בטחוניותרפאל מערכות לחימה מתקדמות

1010101089510106101069810מוצרי צריכהP&G ישראל
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1089766210641295קמעונאותהום סנטר ▲
7351047766781089מזון ומשקאותהחברה המרכזית ליצור משקאות קלים 

101510477310781057מזון ומשקאותזוגלובק ▲
1078105711619101010חומרים מתקדמיםחישולי כרמל

10101010571101036101097כימיהכרמל אולפינים 
101010888210841211כח אדםמנפאואר ישראל ▲ 
1078106826438888פרמצבטיקהפריגו ישראל ▲

10781078168261098כח אדםקבוצת השמירה G4Sש 
1078105721010510101010מחשבים ותוכנהSAPש 
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61375631117677קמעונאותדואר ישראלשס
810975611111375תשתיותסימנס ישראלש

82546511511253תקשורתסמייל טלקום  012

החברות המובילות בישראל בניהול אחריות תאגידית 2010

מפתח ציוני 
הפרקים

ציון 10 95% - 100%

95% - 90% ציון 9  

90% - 80% ציון 8  

80% - 70% ציון 7 

70% - 60% ציון 6 

60% - 50% ציון 5 

50% - 40% ציון 4 

40% - 30% ציון 3 

30% - 20% ציון 2 

20% -   0% ציון 1 

שותפים לדירוג
S&P מעלות 

תמיכה בהליך הדירוג

הבורסה לניירות ערך
חישוב המדד

מקינזי
המודל החישובי

ארנסט אנד יאנג
בקרה על הליך הדירוג

שם החברה לפי סדר א"ב

שם החברה לפי סדר א"ב

מפתח 
הקטגוריות

פלטינה 
עשירונים עשירי ותשיעי

זהב
עשירונים שמיני ושביעי

כסף
עשירונים שישי, חמישי 

ורביעי

מקרא
חברה חדשה בדירוג  ש 

עלייה של מעל 10%   ▲
בציון

עליית קטגוריה  ▲

משקל מוגבר לפרק   
איכות סביבה

הערות
החברות בכל קטגוריה   *

מופיעות לפי סדר הא״ב
פרקים ממשל תאגידי   *
וניהול ודיווח הינן פרקי 

רשות לחברות פרטיות, 
ממשלתיות ונסחרות 

בחו״ל

ניהול
ודיווח*


