
.להלן טבלה מסכמת ובה הערכת דירוג אחריות תאגידית של מנפיקים בבורסה בתל אביב בהתאם למודל אנטרופי להערכת דירוג אחריות תאגידית

: פרמטרים שונים המשתייכים לארבע קטגוריות עיקריות50-מודל אנטרופי להערכת איכות אחריות תאגידית נשען על למעלה מ

( ועודESGפרסום דוח , מיפוי מחזיקי עניין, אימוץ יעדים אסטרטגיים)כללי    (1

(קנסות סביבתיים ועוד, אימוץ תווי תקן, רכש)סביבה   (2

(עובדים ועוד, בטיחות, קהילה, התנדבות, תרומות)חברתי    (3

(ב"יתות וכיועיצומים תכנית אכיפה בנושאי שח, קנסות, ממשל תאגידי)ציות ורגולציה וציות , ממשל תאגידי  (4

.2020נכון לחודש יולי , שנתיים ורב שנתיים, תוצאות המודל המוצגות להלן הינם על בסיס נתונים ציבוריים

בהתאם להתפלגות מדד וענף, בהמשך המסמך מוצגים גרפים מסכמים של הערכות דירוג אחריות תאגידית של כלל המנפיקים בבורסה

ענףשם החברה
חברות מדד 

125א "ת

חברות מדד 

35א "ת

א "מדד ת

90יתר 

דירוג הערכת אחריות 

תאגידית
הערכת אחריות תאגידית

טעונת שיפור√√תעשייהאבגול

חלשה√√ן ובנייה"נדלאדגר

טעונת שיפור√√הייטקאודיוקודס

חלשה√√הייטק'אופקו הלת

טובה√√הייטקאורמת טכנו

חלשה√√ן ובנייה"נדלאזורים

חלשה√√אחזקותאייאיאס

טובה√√ביטוחאיידיאיי ביטוח

טעונת שיפור√√תעשייהאינרום

חלשה√√מסחר ושירותיםאיסתא

סבירה√√מסחר ושירותיםאל על

טובה√√הייטקאלביט מערכות

חלשה√√הייטקאלוט תקשורת

טעונת שיפור√√ן ובנייה"נדלאלוני חץ

חלשה√√אחזקותאלקו החזקות

טעונת שיפור√√אחזקותאלקטרה

חלשה√√ן ובנייה"נדלאלקטרה נדלן

טעונת שיפור√√מסחר ושירותיםאלקטרה צריכה

טעונת שיפור√√ן ובנייה"נדלאמות

חלשה√√הייטקאנלייט אנרגיה

חלשה√√הייטקיקס'אנרג

חלשה√√ן ובנייה"נדלאפי נכסים

חלשה√√אחזקותאקויטל

חלשה√√הייטקארד

חלשה√√ן ובנייה"נדלאיירפורט סיטי

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהארקו החזקות

חלשה√√ן ובנייה"נדלאשטרום נכסים

חלשה√√ן ובנייה"נדלאשטרום קבוצה

סבירה√√גז ונפט, אנרגיה(בתי זיקוק)בזן 

טעונת שיפור√√מסחר ושירותיםבזק

חלשה√√ן ובנייה"נדלביג

טובה√√בנקיםבנק בינלאומי

טעונת שיפור√√תעשייהבית שמש

חלשה√√ן ובנייה"נדלבראק אן וי

חלשה√√ן ובנייה"נדלגב ים

טובה√√ן ובנייה"נדלגזית גלוב

טעונת שיפור√√הייטקגילת

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהדור אלון

טובה√√בנקיםבנק דיסקונט

חלשה√√אחזקותדלק קבוצה

טבלת דרוג מנפיקים
                     - 05.07.2020: נכון ליום -

חברות -בתחום האחריות תאגידיתדירוגהערכת

125א "מדד ת

פ מודל אחריות תאגידית של אנטרופי  "ע

-05.07.2020: נכון ליום-



חלשה√√גז ונפט, אנרגיהדלק קידוחים יהש

חלשה√√מסחר ושירותיםדלק רכב

טובה√√תעשייהדלתא

טעונת שיפור√√ן ובנייה"נדלדמרי

חלשה√√מסחר ושירותיםדנאל כא

חלשה√√ן ובנייה"נדלהכשרת הישוב

טעונת שיפור√√תעשייההמלט

טובה√√ביטוחהראל השקעות

חלשה√√הייטקוואן טכנולוגיות

חלשה√√מסחר ושירותיםויקטורי

חלשה√√אחזקותחברה לישראל

חלשה√√הייטקחילן

טעונת שיפור√√הייטקטאואר

טובה√√הייטקטבע

חלשה√√ן ובנייה"נדלישראל קנדה

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהישראמקו

חלשה√√ן ובנייה"נדלישרס

מתקדמת√√תעשייהכיל

טעונת שיפור√√ביטוחכלל עסקי ביטוח

טובה√√בנקיםבנק לאומי

חלשה√√ן ובנייה"נדללוינשטין נכסים

חלשה√√פיננסייםאטראו שוקי הון 

חלשה√√הייטקלייבפרסון

חלשה√√אחזקותמבטח שמיר

טעונת שיפור√√ן ובנייה"נדל(ד.כ)ן "מבנה נדל

חלשה√√הייטקיק'מג

טעונת שיפור√√ביטוחמגדל ביטוח

חלשה√√ן ובנייה"נדלמגדלי תיכון

חלשה√√ן ובנייה"נדלמגה אור

טובה√√בנקיםמזרחי טפחות

טעונת שיפור√√הייטקמטריקס

חלשה√√פיננסייםמיטב דש

חלשה√√הייטקמיטרוניקס

חלשה√√ן ובנייה"נדלמליסרון

חלשה√√הייטקמלם תים

חלשה√√ביטוחמנורה מב החז

חלשה√√פיננסייםנאוי

טעונת שיפור√√הייטקנובה

חלשה√√ן ובנייה"נדלנורסטאר

חלשה√√מסחר ושירותיםנטו מלינדה 

סבירה√√הייטקנייס

סבירה√√תעשייהנייר חדרה

חלשה√√ן ובנייה"נדלנכסים ובנין

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהנפטא

חלשה√√ן ובנייה"נדלסאמיט

חלשה√√הייטקסאפיינס

חלשה√√ן ובנייה"נדלסלע נדלן

טעונת שיפור√√מסחר ושירותיםסלקום

חלשה√√מסחר ושירותיםסקופ

טעונת שיפור√√ן ובנייה"נדלעזריאלי קבוצה

חלשה√√אחזקותערד

טובה√√בנקיםבנק הפועלים

חלשה√√תעשייהפוקס

חלשה√√הייטקפורמולה מערכות

סבירה√√גז ונפט, אנרגיהפז נפט

חלשה√√בנקיםפיבי

טעונת שיפור√√תעשייהפלסאון תעשיות

חלשה√√תעשייהפמס

חלשה√√ביטוחפניקס

סבירה√√מסחר ושירותיםפרטנר

טובה√√הייטקפריגו

חלשה√√אחזקותצור

חלשה√√הייטקקומפיוגן

חלשה√√הייטקקמהדע

טעונת שיפור√√הייטקקמטק

חלשה√√אחזקותקנון

טעונת שיפור√√תעשייהקרור

חלשה√√מסחר ושירותיםקרסו

חלשה√√ן ובנייה"נדלרבוע נדלן

חלשה√√ן ובנייה"נדל1ריט 

חלשה√√מסחר ושירותיםרמי לוי

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהרציו יהש

סבירה√√מסחר ושירותיםשופרסל

מתקדמת√√תעשייהשטראוס

טובה√√ן ובנייה"נדלשיכון ובינוי

טעונת שיפור√√תעשייהשלאג

חלשה√√תעשייהשפיר הנדסה

חלשה√√מסחר ושירותיםתדיראן הולדינגס



חלשה√√גז ונפט, אנרגיהסי אנרגיה.פי.או

טעונת שיפור√√מסחר ושירותים(1998)פתאל החזקות 

מתקדמת√√תעשייהאפ.אפ.איי

סבירה√√גז ונפט, אנרגיהיאן'אנרג

טעונת שיפור√√פיננסייםאלטשולר שחם

טובה√√פיננסייםישראכרט

חלשה√√מסחר ושירותיםיוחננוף

חלשה√√פיננסייםע"הבורסה לני



התפלגות המנפיקים בבורסה 
בהתאם להערכת דירוג האחריות התאגידית



של הערכת דירוג האחריות התאגידית 

פיזור סיכון 
של הערכת דירוג האחריות התאגידית לפי מדד מסחר

פיזור ענפי


