
פועלים ודיסקונט, קבוצת שטראוס והבנקים לאומי: אסתי פרז

החברות. 2009מובילים את רשימת דירוג החברות של מעלה לשנת 

.המשתתפות בדירוג נבחנות על תפקוד מועצות המנהלים שלהן

סוגיות. תרומה לקהילה ולאיכות הסביבה, ערכים שהטמיעו 

דיווחה של יעל. חשובות גם בעיצומו של משבר כלכלי עולמי

.אילון

המשבר הכלכלי במשק מתברר לא דחק לפינה את: יעל אילון

הסוגיות החשובות של ממשל תאגידי ואחריות חברתית של החברות

 עובדים139,000 חברות המעסיקות 62להפך , הציבוריות במשק

מספרת טלי אהרוני. ישתתפו השנה במדגם של דירוג מעלה

.מייסדת ארגון מעלה

אנחנו מאוד חששנו כשיצאנו לדרך עם הדירוג בינואר: טלי אהרוני

מאוד חששנו שחברות בעצם יפרשו. היינו בעיצומו של המשבר
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רשימת דירוג החברות של� יעל אילו� 

 
טלי אהרוני, מעלה פורסמה היו
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:תארי�
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:כותרת



מנהלים וכדומה בדיווח, זמן, זה לא הזמן להשקיע משאבים, ויגידו

ובשקיפות על נושאים שאנחנו לא מחויבים להם בהכרח על פי

והעובדה שיש השנה גם עלייה, החוק להתרכז להיסגר בתוך עצמנו

גם חברות שהצטרפו לדירוג ויותר מהכל שיפור. במספר החברות

עד כמה חברות בעצם רואות, מוכיחה, בממוצע הציונים של חברות

את הנושא הזה של אחריות תאגידית וממשל תאגידי כתחום

.שיצטרף לדירוג כמרכזי לפעילות העסקית שלהם

החברות נבדקו בעיקר בתחום הניהול התקין של: יעל אילון

יישום קוד אתי, עצמאות הדירקטורים. מועצות המנהלים שלהם 

העסקת אוכלוסיות מתקשות ומודעות, תרומה לקהילה, בתחומם

פועלים, את המקום הראשון תופסים הבנקים לאומי, סביבתית

רשת הריבוע הכחול עשתה מאמץ גדול. ודיסקונט וקבוצת שטראוס

ל זאב"המנכ. לשפר את ביצועיה וטיפסה בדירוג לרמה הגבוהה

.כי הרשת מתמקדת באיכות הסביבה, ורמונט אומר

אני אומר שאני רוצה לצמצם, כשאני אומר ירוק: זאב ורמונט

כשאני אומר ירוק זה. בתחום שלנו את השימוש בשקיות הפלסטיק

שאנחנו מציבים מטרה גם בדירוג מעלה לזה שאנחנו נצמצם, אומר

,ונחסוך יותר בכל מה שקשור בחשמל באנרגיה במערכות זיהום

קבענו יעדים ברמה של. נסייע באיסוף חומרים שפוגעים בסביבה

.הארגון וקבענו יעדים לכל חנות

ההשתתפות בדירוג מעלה התנדבותית ואינה כרוכה: יעל אילון



יצליחו, נותר רק לתהות האם כשהמשבר הכלכלי יחריף, בתשלום 

.החברות הנבדקות לדבוק עדיין בערכים הנכונים


