
החברות המובילות בניהול 

אחריות תאגידית בישראלאחריות תאגידית בישראל
09.06.2010| הבורסה לניירות ערך 



 2010דירוג 
החברות המדורגות

חברות 75

173,000 

התוצר העסקי של ישראל  

חברות מדורגות אחרות

עובדים 173,000

מחזור מצרפי₪ מיליארד  296

מהתוצר העסקי בישראל 58%

58%

42%



 2010דירוג 
2010 -  2006עלייה במספר החברות 
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2010דירוג 
השותפים לדירוג מעלה

•S&P תמיכה בהליך הדירוג| מעלות

בקרת הליך הדירוג|  יאנג & ארנסט •

מודל חישובי|  מקינזי•

חישוב המדד|  הבורסה לניירות ערך •

•Green Eye     |אנליזה סביבתית



הוועדה הציבורית
לעדכון דירוג ומדד מעלה

השותפים
נציגי החברות בדירוג פלטינה

טבע   |אילה מילר •

ברן |אלי אברמוב ' דר•

בנק דיסקונט| אמנון גדעון •

בנק הפועלים  | אפרת יעבץ •

נטפים|  אייזנברג יגאל •

אסם  | גזי קפלן •

פרטנר  | מיכל דנא •

ר הוועדה"יו| רועי ורמוס  •

ר ועדת אתיקה בעסקים וממשל תאגידי  "יו| עלי בוקשפן ' דר•

ר ועדת מעורבות בקהילה  "יו| אהובה ינאי •

ר ועדת סביבת עבודה וזכויות אדם"יו| ד ארנה לין "עו•

ר ועדת איכות סביבה"יו| מיקי הרן  ' דר•

אבי זאבי  •

אבינועם ערמוני  •

 ד אורי סלונים "עו•

אורן פרז  ' דר•

בנק לאומי  | תמר יסעור •

מיקרוסופט ישראל| דני ימין •

אלביט מערכות| דליה גונן •

מוטורולה ישראל  | יהודה פורת •

 קבוצת שטראוס |  מיכאל אבנר •

ישראל יוניליוור|  מוטי קרן •

אינטל ישראל  | מקסין פסברג •

ישראל P&G | סופי בלום •

  סלקום|  בסט - רונית בן•

אפלייד מטריאלס ישראל|  רונן בן ציון •

גזית גלוב| רוני סופר •

אורן פרז  ' דר•

אלה אלקלעי  •

אסא כשר  ' פרופ•

אסף חמדני' פרופ•

ארני פטרושקה  •

גליה שגיא  •

ד דידי לחמן מסר "עו•

יהודה שגב  •

רונן מלניק  •

שרי נוריאל •

נגה קינן  •

נאור ירושלמי•

ניר קנטור  •

משה רונן  •

שנער  - רות פלאטו' דר•



דירוג ומדד מעלה
תנאי סף להשתתפות בדירוג ובמדד 

 )2009/10( 100א "חברות הנסחרות במדד ת•

₪ מיליון  320מעל מחזור •

BDIבהופעה • code  או בדירוגDUN’s 100

דירוג מעלה

כולל כעת את כל  

מדד מעלה
בבורסה לניירות ערך

שירותים ומסחר �

ביטוח �

תעשייה �

בנייה ותשתית �

בתי השקעות �

 חברות שדורגו בשנה הקודמת •

כולל כעת את כל  

הציבוריות  החברות 

בדירוג העומדות 

בתנאי הסף של  

מאגר הבורסה



מפתח הדירוג
קבוצת ציונים

כוח אדם ותוכנה  , פיננסיםתקשורת ומזון  , תשתיות, תעשייהנושא

2021אתיקה בעסקים 

2021זכויות אדם וסביבת עבודה  

2021מעורבות בקהילה 

2015איכות סביבה  

1213ממשל תאגידי  

89ניהול ודיווח

100100כ  "סה



מפתח הדירוג
קבוצת ציונים

העליוניםהעשירונים שני | פלטינה 

שביעי ושמיניעשירון | זהב  שביעי ושמיניעשירון | זהב 

רביעי חמישי ושישיעשירון | כסף 
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 2010דירוג 
2006-2010 החציוניהעלייה בציון 
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דירוג מעלה 
חברות חדשות בדירוג

  ציבוריות

בזק

 לצרכן החדש המשביר

טמבור

דימרי .ח.י

  פרטיות

)ממשלתית( ישראל דואר

  G4S השמירה

ט.צ.כ

דימרי .ח.י  קארד לאומי

מהדרין

מלאנוקס

  דן מלונות

סקיילקס

תיגבור

  סימנס

SAP



ודיווחניהול תאגידיממשל סביבה  איכות קהילהעבודהסביבת אתיקהסקטור  ב"שם החברה לפי סדר א

662381ביטוח ופיננסיםבית השקעות. אי.בי.אי

854351ן"נדל)  ישראל(רוב -אל

684651ביטוח ופיננסיםאקסלנס נשואה

10731101בנקאותבנק אגוד לישראל  

דלק חברת הדלק  

הישראלית  
341351אנרגיה

טבלת הדירוג
ב"לפי סדר אכסף | חברות ציבורית 

הישראלית  
341351אנרגיה

884461תקשורתהוט  

883461ביטוח ופיננסיםהפניקס אחזקות

354121בניהדמרי בניה ופיתוח.ח.י

361851חקלאותמהדרין

761251אדם כחאדם   כחמאגר  תיגבור



ודיווחניהול תאגידיממשל סביבה  איכות קהילהעבודהסביבת אתיקהסקטור  ב"שם החברה לפי סדר א

736881מערכות תקשורתאודיוקודס

879361שרותים עסקייםאיתוראן

1066791ן"נדלאלוני חץ נכסים והשקעות  

885971תקשורתבזק

761975טקסטילדלתא גליל תעשיות  

878451קמעונאותהמשביר החדש לצרכן

הראל השקעות ביטוח  

טבלת הדירוג
ב"לפי סדר אזהב | חברות ציבורית 

הראל השקעות ביטוח  

ושירותים פיננסים
1073772ביטוח ופיננסים

967781ן"נדלחברת מבני תעשייה   

1088461מלונאותישרוטל  

1057181ן"נדלכלכלית ירושלים

1073491ביטוח ופיננסיםכלל החזקות עסקי ביטוח

981771מחשבים ותוכנהמלאנוקס  

1073461מלונאותמלונות דן

951991מערכות תקשורתנייס מערכות

10847101מחשבים ותוכנהנס טכנולוגיות

6861101פיננסיםסקיילקס קורפוריישן  

873761אנרגיהפז חברת הנפט 

284971פלסטיקפלסאון תעשיות

Ceragon Networks764781מערכות תקשורת

Given Imaging10778101טק - ביו



טבלת הדירוג
ב"לפי סדר אפלטינה | חברות ציבורית 

ודיווחניהול תאגידיממשל סביבה  איכות קהילהעבודהסביבת אתיקהסקטור  ב"שם החברה לפי סדר א

10761076אנרגיהאורמת תעשיות

1085101010ביטחוניותמערכות אלביט מערכות  

8810971מערכות תקשורתאלווריון

108101051מזון ומשקאותאסם

1010891010בנקאותבנק דיסקונט

1091010108בנקאותבנק הפועלים 1091010108בנקאותבנק הפועלים

108891010בנקאותבנק לאומי לישראל

1086966ן"נדלגזית גלוב

10810985פרמצבטיקהטבע תעשיות פרמצבטיות  

1097991כימיהטמבור

896991מזון ומשקאותמי עדן

969875כימיהמכתשים אגן תעשיות  

1010710109תקשורתפרטנר תקשורת

895876תקשורתסלקום  

97101089ייעוץ הנדסיקבוצת ברן

87910101קמעונאותכחול ישראל  רבוע 

1091010109מזון ומשקאותשטראוס גרופ 



ודיווחניהול תאגידיממשל סביבה  איכות קהילהעבודהסביבת אתיקהסקטור  ב"שם החברה לפי סדר א

    9645קמעונאותהום סנטר 

החברה המרכזית ליצור  

משקאות קלים  
    5779מזון ומשקאות

    5777מזון ומשקאותזוגלובק  

    87110חומרים מתקדמיםחישולי כרמל

7  10739כימיהכרמל אולפינים  

    10841כח אדםמנפאואר ישראל  

טבלת הדירוג
ב  "לפי סדר אזהב וכסף |  ל "נסחרות בחו/ממשלתיות/פרטיותחברות 

    10841כח אדםמנפאואר ישראל  

    8838פרמצבטיקהפריגו ישראל  

    8828כח אדםG4Sהשמירהקבוצת 

SAP87510מחשבים ותוכנה    

ודיווחניהול תאגידיממשל סביבה  איכות קהילהעבודהסביבת אתיקהסקטור  ב"שם החברה לפי סדר א

    3617קמעונאותדואר ישראל

    9615תשתיותסימנס ישראל

    5513תקשורת012טלקום   סמייל 



טבלת הדירוג
ב  "לפי סדר אפלטינה  |  ל "נסחרות בחו/ממשלתיות/פרטיותחברות 

ודיווחניהול תאגידיממשל סביבה  איכות קהילהעבודהסביבת אתיקהסקטור  ב"שם החברה לפי סדר א

    108510מערכות תקשורתאי סי איי טלקום

    107710סמיקונדקטוראינטל ישראל

    8868מערכות בטחוניותאלתא מערכות  

מטיריאלס אפלייד
מערכות  

אלקטרוניקה
96109    

    8889תשתיותדרך ארץ  

מחשבים ומערכות  
היולט פקרד ישראל  

מחשבים ומערכות  

אלקטרוניקה
10899    

    1081010מזון ומשקאותיונליוור ישראל  

    8768פרמצבטיקה.  ט.צ.כ

10997108בנקאותלאומי קארד

    10888מערכות תקשורתמוטורולה ישראל

    108108מחשבים ותוכנהמיקרוסופט  ישראל

    10869מערכות השקיהנטפים

סאנדיסק ישראל
מערכות  

אלקטרוניקה
10768    

    108610ביטוח ופיננסיםפסגות בית השקעות  

רפאל מערכות לחימה  

מתקדמות
10910101010מערכות בטחוניות

P&G10969810מוצרי צריכהישראל



קבוצות אחזקה מרכזיות

החברות בקבוצה*קבוצות אחזקה

הפניקס אחזקות  | דלק ישראל | נשואה  אקסלנסדלק

פרטנר| קורפוריישן  סקיילקססאני

מערכות תקשורת הוט| מבני תעשיה | כלכלית ירושלים | הום סנטר פישמן

IDBIDBIDBIDB מהדרין| סלקום | מכתשים אגן | כלל ביטוח |  ינג'אימגגיוון

לפחות שתי חברות מהקבוצה משתתפות בדירוג* 
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2010תמונת מצב 
אתגר בהטמעה–מחויבות לקוד אתי | אתיקה 
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69%
81%

88%
95% 96%

מהחברות מנהלות את תחום האתיקה באמצעות מדדים   50% -כ

ויעדים ובודקות את אפקטיביות הטמעה



2010תמונת מצב 
אחוז מועסקים ביחס לאחוז באוכלוסיה בגילאי העבודה

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

24%*

50%

0%

5%

10%

15%

20%

אנשים עם מוגבלויותערביםנשים  

24%*

5%

1.2%

17%

6%

אחוז מקרב המועסקים בחברות אחוז מהאוכלוסיה בגילאי העבודה

מקבלי השכר הגבוה בחברה 10%אחוז נשים מבין *

ס"הלמ: מקור - 
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2010תמונת מצב 
וחציוניתתרומה ממוצעת | מעורבות בקהילה 
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ממוצע תרומה חציון תרומה

)ח"מיליוני ש(של חברות ציבוריות בדירוג  וחציוניתתרומה ממוצעת 



דיון בהשפעת שינוי האקלים על הליבה העסקית

הפחתה בפליטות מזהמים 

35%

34%

2010תמונת מצב 

איכות סביבה  מודדים

מיפויי של ניהול הפסולת

מדידה ודיווח על פליטות גזי חממה

79%

52%

35%



2010תמונת מצב 
ממשל תאגידי



2010תמונת מצב 
ניהול ודיווח
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תאגידית לאחריות בדירקטוריון ועדה קיימת בהן החברות

 סביבתית / חברתית אחריות ח"דו שפרסמו חברות
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CCMP Index 4GGL Index DJSU0 Index

ISE Index ETCFX Index FTSEIBEX Index

ISRII Index

2010תמונת מצב 
נבחרים בעולםמדד מעלה מול מדדים 
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