
נתונים סטטיסטיים עיקריים - דירוג מעלה 2010

מעורבות בקהילה
201020092008200720062010200920082007200620102009200820072006

10.07.95.75.53.813.810.56.96.54.42.93.53.43.62.1ממוצע תרומה (מליוני ₪)
XXXX1.51%1.27%0.70%0.90%1.20%XXXX% תרומה מהרווח (חברות ציבוריות מרוויחות בלבד)

0.17%0.19%0.15%0.20%0.19%0.16%0.17%0.16%0.21%0.19%0.18%0.21%0.11%0.15%0.18%אחוז התרומה מהמחזור
87%94%92%90%80%81%90%87%89%72%96%100%100%94%100%יש התנדבות עובדים

80%81%78%87%73%68%79%69%86%75%100%75%95%89%69%יש מדיניות השקעה חברתית

 אתיקה בעסקים
96%95%88%81%69%96%92%84%77%64%96%100%95%89%85%יש קוד אתי מקיף

92%90%96%95%91%91%87%97%93%91%93%96%95%100%91%יש  תוכנית אתיקה (מבין אלו שיש להם קוד)
95%96%94%האם יש נוהל לגבי קבלת מתנות ושוחד

סביבת עבודה הוגנת
100%100%100%100%98%100%100%100%100%100%100%100%100%100%92%הודעה על תנאי עבודה

94%98%95%89%88%93%97%92%83%83%96%100%100%100%100%יש נאמני בטיחות
99%98%97%100%98%99%97%95%100%97%100%100%100%100%100%מדיניות כוללת למניעת הטרדה מינית

89%76%68%66%61%85%77%69%71%64%96%83%67%56%54%יש התארגנות עובדים או יאפשרו קיומה
80%76%73%XX79%77%67%XX82%75%86%XXעמידת קבלני משנה בחוקי עבודה

16431133213110חברות נגדן ניתנו פס"ד בקשר לחוקי מגן
סביבת עבודה מתקדמת

אחוז הנשים המועסקות מבין 10% מקבלי השכר 
הגבוה (ממוצע)

24%23%24%22%20%23%24%25%24%20%24%21%23%18%21%

57%54%40%XX64%60%33%XX46%43%52%XXמנגנון עידוד בני מיעוטים
5.33%4.40%4.10%3.60%4.20%6.12%4.50%4.20%3.50%5.30%3.57%4.40%3.80%3.70%1.10%אחוז בני המיעוטים המועסקים (ממוצע)

61%51%42%XX62%51%38%XX61%50%48%XXמנגנון עידוד בעלי מוגבלויות
1.2%1.10%1.20%1.17%0.60%1.3%1.20%1.10%1.05%0.70%1.0%1.10%1.50%1.43%0.40%אחוז בעלי המוגבלות המועסקים (ממוצע)

69%70%70%47%45%62%63%59%37%31%82%79%90%66%85%ביצוע סקר שביעות רצון

איכות סביבה
2010200920082007200620102009200820072006

80%77%65%58%40%90%75%63%75%42%יש מדיניות סביבתית כתובה
80%79%70%75%70%90%87%88%88%83%יש מערכת ניהול סביבתית

71%71%62%43%36%70%87%88%62%66%בוצע סקר סביבתי
75%76%67%65%66%90%87%75%75%75%בוצעה ביקורת סביבתית

55%50%53%41%40%70%63%63%50%58%בוצעה ביקורת סביבתית חיצונית
20%13%13%24%22%20%13%13%25%17%בוצעה ביקורת סביבתית פנימית

איכות סביבה
2010200920082007200620102009200820072006

80%77%65%58%40%83%84%71%82%52%יש מדיניות סביבתית כתובה
80%79%70%75%70%83%84%79%95%95%יש מערכת ניהול סביבתית

71%71%62%43%36%77%68%71%64%38%בוצע סקר סביבתי
75%76%67%65%66%77%80%86%96%85%בוצעה ביקורת סביבתית

55%50%53%41%40%69%76%71%73%52%בוצעה ביקורת סביבתית חיצונית
20%13%13%24%22%9%16%14%23%33%בוצעה ביקורת סביבתית פנימית

איכות סביבה
2010200920082007200620102009200820072006

80%77%65%58%40%73%70%58%30%23%יש מדיניות סביבתית כתובה
80%79%70%75%70%73%70%54%52%29%יש מערכת ניהול סביבתית

71%71%62%43%36%63%67%42%17%12%בוצע סקר סביבתי
75%76%67%65%66%67%67%42%35%23%בוצעה ביקורת סביבתית

55%50%53%41%40%33%26%29%9%12%בוצעה ביקורת סביבתית חיצונית
20%13%13%24%22%33%11%13%26%12%בוצעה ביקורת סביבתית פנימית

שאלות חדשות באיכות סביבה
2010

52%מדדו ודיווחו על פליטות גזי חממה
דנו בנושא שינוי האקלים על הליבה העסקית 

של החברה
35%

מיפו את ניהול פסולת
79%

 ממשל תאגידי- חברות ציבוריות בלבד

201020092008
יחס דירקטורים  ממוצע בדירקטוריון בחברות בעלות 

דבוקת שליטה
35.2%35.4%

יחס דירקטורים  ממוצע בדירקטוריון בחברות ללא 
דבוקת שליטה

68.3%78.6%

78%82%76%יחס דח"צים ממוצע בועדת הבקורת
80%74%69%יחס בעלי מחשו"ף ממוצע בועדת הבקורת

17%18%8.90%יש ועדה לאחריות חברתית
28%14%30.80%יש דוח אחריות חברתית

17%11.4%17.30%אחוז נשים ממוצע בדירקטוריון
שאלות חדשות בממשל תאגידי

2010
96%ניהול סיכונים-האם מוגדרת זרוע בחברה

85%האם החברה משתמשת במתודולוגיה לאפיין הסיכונים

מזון ומשקאות, טלפוניה, טקסטיל, אלקטרוניקה, חומרה, קמעונאות, מלונאות, 
פלסטיק

פיננסים, ביטוח, תכנה, כח אדם, ניהול, ייעוץ כלל הדירוג

פרטיות ממשלתיות ונסחרות בחו"ל ציבוריות כלל הדירוג

כימיה, פרמצבטיקה, אנרגיה, בניה, כריה, דלק, תחבורה, מוצרי עץ ו/או נייר, 
סמיקונדוקטור

כלל הדירוג

כלל הדירוג


