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

חברתי , סביבתי, ( ועודESGדוח , יעדים, אסטרטגיה)כללי : מודל אנטרופי להערכת איכות אחריות תאגידית נשען על פרמטרים שונים המשתייכים לארבע קטגוריות עיקריות

וממשל תאגידי

.2021נכון לחודש ינואר , 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
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ענףשם החברה
חברות מדד 

125א "ת

חברות מדד 

35א "ת

א "מדד ת

90יתר 

 SMEמדד 

60

דירוג הערכת אחריות 

תאגידית
הערכת אחריות תאגידית

טעונת שיפור√ן ובנייה"נדלאאורה

טעונת שיפור√√√תעשייהאבגול

טעונת שיפור√הייטקן'אבוג

חלשהן ובנייה"נדלאביב ארלון

חלשהן ובנייה"נדלאביב בניה

חלשהן ובנייה"נדלסילברסטין

חלשהמסחר ושירותיםאברבוך

חלשהתעשייהאברות

חלשהמסחר ושירותיםקופיקס  גרופ

חלשה√√ן ובנייה"נדלאדגר

חלשהן ובנייה"נדלסטרווד ווסט

חלשהן ובנייה"נדלאל-אדרי

חלשההייטקטי.אר.או

טעונת שיפור√√הייטקאודיוקודס

חלשהן ובנייה"נדלאלטיטיוד השקעות

חלשהפיננסייםגיבוי אחזקות

חלשהן ובנייה"נדלאופטיבייס

חלשהפיננסייםאופל בלאנס 

חלשה√√הייטק'אופקו הלת

חלשההייטקטק די-מיט

חלשההייטקאורביט

חלשהאחזקותאורד

סבירה√מסחר ושירותיםאוריין

חלשהן ובנייה"נדלה וואיטסטון גרופ.ב

טובה√√הייטקאורמת טכנו

חלשה√√ן ובנייה"נדלאזורים

חלשההייטק.די.אל.אי

MGGחלשהפיננסיים

חלשהן ובנייה"נדלספיר קורפ 

חלשהן ובנייה"נדלאמ אר אר

טעונת שיפורפיננסייםאיביאי בית השק

חלשההייטקפלנטארק

חלשההייטק2014סייברוואן 

חלשה√√הייטקאוגווינד אנרגיה

חלשה√√אחזקותאייאיאס

טובה√√ביטוחאיידיאיי ביטוח

חלשהאחזקותויטלה קפיטל

חלשהביטוחאיילון

חלשההייטקאייסקיור מדיקל

חלשהמסחר ושירותיםאילקס מדיקל

חלשההייטקאימקו

חלשההייטקאפולו פאוור

טעונת שיפורתעשייהאינטר תעשיות

חלשהאחזקותאינטרגאמא

חלשהמסחר ושירותיםאינטרנט זהב

חלשה√הייטקאינטרקיור

חלשהאחזקותערך פיננסי

חלשההייטקאינפימר

טעונת שיפור√√תעשייהאינרום

חלשה√√√מסחר ושירותיםאיסתא

טבלת דרוג מנפיקים
                     - 31/01/2021: נכון ליום -

האחריות תאגידיתדירוגהערכת

פ מודל אנטרופי "ע
-31.01.2021: נכון ליום-



חלשהפיננסייםענבר גרופ פיננסים

חלשההייטקאיתמר

סבירהמסחר ושירותיםאל על

חלשהאחזקותאלביט הדמיה

חלשההייטקאלביט מדיקל טכנ

טובה√√הייטקאלביט מערכות

חלשההייטקגיקס אינטרנט

חלשה√√הייטקאלוט תקשורת

חלשה√√הייטקאלומיי

חלשהגז ונפט, אנרגיהאלון גז

חלשהאחזקותאלון רבוע כחול

טעונת שיפור√√ן ובנייה"נדלאלוני חץ

חלשההייטקאליום מדיקל

חלשהתעשייהאלספק

חלשה√√אחזקותאלקו החזקות

טעונת שיפור√√אחזקותאלקטרה

חלשה√√ן ובנייה"נדלאלקטרה נדלן

טעונת שיפור√√מסחר ושירותיםאלקטרה צריכה

חלשהן ובנייה"נדלן"אלרוב נדל

חלשההייטקאלרון

טעונת שיפור√√ן ובנייה"נדלאמות

חלשהאחזקותאמיליה פיתוח

חלשהמסחר ושירותיםאמנת

חלשה√הייטקאמת

חלשהן ובנייה"נדלגבאי מניבים פיתוח

חלשהתעשייהאנגל שלמה

חלשההייטקאנדימד 

חלשה√√הייטקאנלייט אנרגיה

חלשהפיננסייםאנליסט

חלשה√√הייטקיקס'אנרג

חלשהפיננסייםאס אר אקורד

F&G Detectionחלשההייטק

חלשהמסחר ושירותיםי'ג.טי.אס

חלשה√הייטקפורסייט אוטונומס 

חלשה√ן ובנייה"נדלאספן גרופ

חלשהמסחר ושירותיםאקסיליון

חלשהתעשייהקבוצת אירודרום

טעונת שיפור√תעשייהאפקון החזקות

חלשהן ובנייה"נדלאפריקה מגורים

חלשה√√ן ובנייה"נדלאפי נכסים

חלשהתעשייהאפריקה תעשיות

חלשה√√אחזקותאקויטל

חלשההייטקאקס טי אל

חלשההייטקאקסלנז

חלשהתעשייהאראסאל

חלשה√√הייטקארד

חלשההייטקארית תעשיות

חלשהמסחר ושירותיםארן מחקר ופיתוח

חלשהן ובנייה"נדל(מנופים)ארנה גרופ 

חלשה√√ן ובנייה"נדלאיירפורט סיטי

חלשהגז ונפט, אנרגיהארקו החזקות

חלשהן ובנייה"נדלאשטרום נכסים

חלשה√√ן ובנייה"נדלאשטרום קבוצה

חלשהן ובנייה"נדליאיר.ב

חלשהאחזקותבבילון

חלשה√הייטקבונוס ביוגרופ

חלשהן ובנייה"נדלבוני תיכון

סבירה√√גז ונפט, אנרגיה(בתי זיקוק)בזן 

טעונת שיפור√√מסחר ושירותיםבזק

חלשהמסחר ושירותיםבי קומיונקיישנס

חלשההייטקאיי סי בי טכנולוגיה

חלשהאחזקותאיי.י'ג.בי

חלשה√√ן ובנייה"נדלביג

חלשההייטקביו ויו

חלשההייטקביו לייט

חלשההייטקביוליין

חלשה√√הייטקאלקטריאון 

חלשההייטקשיח מדיקל גרופ

חלשההייטקפנטזי נטוורק 

חלשההייטקרס 'ספרינג ונצ

טובה√√בנקיםבנק בינלאומי

חלשהתעשייהבירמן

חלשהן ובנייה"נדלבית הזהב

טעונת שיפור√√√תעשייהבית שמש

חלשה√√ן ובנייה"נדלבראק אן וי

חלשההייטקבריינסוויי

חלשהתעשייהבריל

חלשהמסחר ושירותיםברימאג

טעונת שיפורתעשייהברם תעשיות

חלשהמסחר ושירותיםברן

חלשהתעשייהברנד

חלשההייטקטוגדר 

חלשהאחזקותסי.אף.י'ג

חלשההייטקרוסלם השקעות'ג

חלשהאחזקותגאון אחזקות

חלשה√√ן ובנייה"נדלגב ים

חלשהגז ונפט, אנרגיהגבעות יהש



חלשההייטקאם.די.גו

חלשהמסחר ושירותיםגולד

חלשהגז ונפט, אנרגיהגוליבר

טעונת שיפורתעשייהגולן פלסטיק

חלשהמסחר ושירותיםגולף

טובה√√ן ובנייה"נדלגזית גלוב

טעונת שיפור√√הייטקגילת

חלשהגז ונפט, אנרגיהגלוב אקספ יהש

חלשהתעשייהמן הגורן

טעונת שיפורתעשייהגן שמואל

טעונת שיפורתעשייהגניגר

חלשהן ובנייה"נדלפנאקסיה ישראל

חלשהמסחר ושירותיםאקסל סולושנס

חלשה√ן ובנייה"נדלדוניץ

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהדור אלון

חלשהן ובנייה"נדלקבוצת עמוס לוזון

חלשהן ובנייה"נדלדורסל

חלשההייטקיו ניבו

חלשההייטקאיי ביומד.אן.די

טובה√√בנקיםבנק דיסקונט

חלשהאחזקותדיסקונט השקעות

חלשהאחזקותקנאשור תרפיותיקס

חלשה√√אחזקותדלק קבוצה

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהדלק קידוחים יהש

חלשה√√מסחר ושירותיםדלק רכב

טובה√√תעשייהדלתא

טעונת שיפור√√ן ובנייה"נדלדמרי

טעונת שיפורמסחר ושירותיםדן מלונות

חלשה√√מסחר ושירותיםדנאל כא

חלשהן ובנייה"נדלדניה סיבוס

חלשההייטקהדסית ביו

חלשהגז ונפט, אנרגיההזדמנות יהש

חלשהן ובנייה"נדלהכשרה התחדשות עירונית

חלשה√√ן ובנייה"נדלהכשרת הישוב

טעונת שיפור√√√תעשייההמלט

טובה√√ביטוחהראל השקעות

חלשההייטקגלילאו טק

חלשה√√הייטקוואן טכנולוגיות

חלשההייטקוויטסמוק

חלשהן ובנייה"נדלוויי בוקס

חלשהאחזקותן סיגמא'ויז

חלשהן ובנייה"נדלוילאר

חלשהמסחר ושירותיםוילי פוד

חלשה√√מסחר ושירותיםויקטורי

חלשהתעשייהזנלכל

חלשהגז ונפט, אנרגיהפטרוטקס יהש

חלשה√√אחזקותחברה לישראל

חלשה√ן ובנייה"נדל'ג'חג

טעונת שיפורתעשייהאסף-חד

חלשה√√הייטקחילן

חלשהאחזקותחירון

חלשהמסחר ושירותיםחלל תקשורת

חלשהמסחר ושירותיםחממה סחר

חלשה√תעשייהחמת

חלשהן ובנייה"נדלחנן מור

טעונת שיפור√√הייטקטאואר

סבירה√√הייטקטבע

חלשההייטקטופ מערכות

חלשה√מסחר ושירותיםטיב טעם

חלשההייטקישראל פינטק

חלשההייטקטכנופלס ונצרס

חלשההייטקטלדור

חלשה√מסחר ושירותיםטלסיס

חלשהאחזקות(יוזר טרנד: לשעבר)קנזון 

חלשההייטקיוניטרוניקס

חלשהאחזקותיצוא

סבירהבנקיםבנק ירושלים

חלשה√√ן ובנייה"נדלישראל קנדה

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהישראמקו

חלשהמסחר ושירותיםישרוטל

חלשה√√ן ובנייה"נדלישרס

חלשה√גז ונפט, אנרגיהכהן פיתוח

חלשההייטקכיטוב פארמה

מתקדמת√√תעשייהכיל

חלשההייטקכלל ביוטכנו

טעונת שיפור√√ביטוחכלל עסקי ביטוח

חלשההייטקכן פייט ביופרמה

חלשהמסחר ושירותיםכנפיים

טעונת שיפור√תעשייהכפרית

חלשהתעשייהכרמית

טובה√√בנקיםבנק לאומי

חלשהן ובנייה"נדללהב

חלשהן ובנייה"נדללודזיה

חלשהמסחר ושירותיםלודן

חלשהן ובנייה"נדללוינסקי עופר

חלשה√ן ובנייה"נדללוינשטין הנדסה

חלשה√√ן ובנייה"נדללוינשטין נכסים



חלשהן ובנייה"נדלליבנטל

חלשהאחזקותלידר השקעות

חלשה√√√פיננסייםאטראו שוקי הון 

חלשה√√הייטקלייבפרסון

חלשהתעשייהלכיש

חלשהאחזקותלפידות

חלשהגז ונפט, אנרגיהלפידות חלץ 

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

חלשההייטקמדיגוס

חלשההייטקמדיוי

חלשההייטקפארמוקן

חלשה√ן ובנייה"נדלמהדרין

חלשהאחזקותמובייל מקס

חלשהגז ונפט, אנרגיהמודיעין יהש

טובה√√בנקיםמזרחי טפחות

חלשהן ובנייה"נדלמטעי הדר 

חלשהמסחר ושירותיםהולמס פלייס

טעונת שיפור√√הייטקמטריקס

חלשההייטקסייפטי גרופ

חלשהן ובנייה"נדלמידאס

חלשההייטקמיחשוב ישיר קב

חלשה√√פיננסייםמיטב דש

חלשה√√הייטקמיטרוניקס

חלשההייטקמיי סייז

חלשההייטקתראפיוטיקס' נקסטייג

חלשההייטקמיקרונט

חלשהן ובנייה"נדלמישורים

חלשה√√ן ובנייה"נדלמליסרון

חלשה√√הייטקמלם תים

חלשהמסחר ושירותיםממן

חלשה√מסחר ושירותיםמנדלסון תשת

חלשה√√ביטוחמנורה מב החז

חלשה√ן ובנייה"נדלמנרב אחזקות

חלשהן ובנייה"נדלמצלאוי

חלשהתעשייהמר תעשיות

חלשההייטקמרחביה אחזקות 

חלשהמסחר ושירותיםמשביר לצרכן

חלשה√√√פיננסייםנאוי

טעונת שיפור√√הייטקנובה

חלשה√ן ובנייה"נדלנורסטאר

חלשה√תעשייהנטו אחזקות

חלשה√√מסחר ושירותיםנטו מלינדה 

חלשהן ובנייה"נדלניו הוריזון

סבירה√√הייטקנייס

סבירה√√תעשייהנייר חדרה

טעונת שיפורתעשייהניסן

חלשה√√ן ובנייה"נדלנכסים ובנין

חלשההייטקננו דיימנשן

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהנפטא

חלשהן ובנייה"נדלמוניציפל הנפקות

חלשהמסחר ושירותיםן ופיננסיים"לוזון נדל.ע

חלשהאחזקותן'נקסט ג

חלשהמסחר ושירותיםנקסטקום

חלשהן ובנייה"נדלנתנאל גרופ

חלשהמסחר ושירותיםסאטקום מערכות

חלשה√√ן ובנייה"נדלסאמיט

חלשההייטקסאנפלאואר

חלשה√√הייטקסאפיינס

טעונת שיפורפיננסייםהלמן אלדובי 

חלשההייטקסולגרין

חלשההייטקסומוטו

חלשההייטקסיאי

חלשההייטקסינאל

חלשה√√ן ובנייה"נדלסלע נדלן

טעונת שיפור√√מסחר ושירותיםסלקום

טובהתעשייהסנו

סבירה√תעשייהספאנטק

חלשהפיננסייםיונט קרדיט 

חלשהתעשייהסבוריט

חלשה√√√מסחר ושירותיםסקופ

חלשהן ובנייה"נדלסקייליין

חלשהמסחר ושירותים סאני תקשורת 

טעונת שיפור√√ן ובנייה"נדלעזריאלי קבוצה

חלשהאחזקותעילדב

טעונת שיפור√תעשייהעל בד

חלשהמסחר ושירותיםעמיר שיווק

חלשה√√אחזקותערד

חלשההייטקגדסדן נכסים

חלשהאחזקותפי השקעות.אר.אם

חלשהן ובנייה"נדלפוליגון

טובה√√בנקיםבנק הפועלים

טעונת שיפורפיננסייםפועלים איביאי



חלשה√√תעשייהפוקס

חלשההייטקאיי מערכות.איי

חלשה√√הייטקפורמולה מערכות

סבירה√√גז ונפט, אנרגיהפז נפט

חלשהגז ונפט, אנרגיהפטרוכימיים

חלשהפיננסייםוואליו קפיטל

חלשה√√בנקיםפיבי

חלשה√תעשייהפייטון

חלשההייטקפיסיבי 

חלשהן ובנייה"נדלפלאזה סנטרס

חלשה√הייטקפלוריסטם

טעונת שיפור√√תעשייהפלסאון תעשיות

טעונת שיפורתעשייהפלסטו קרגל

חלשהתעשייהפלסטופיל

טעונת שיפורתעשייהפלרם

חלשה√√√תעשייהפמס

חלשה√פיננסייםפנינסולה

חלשה√√ביטוחפניקס

חלשהאחזקותקאנומד

חלשה√הייטקפרוטליקס

סבירה√√מסחר ושירותיםפרטנר

טובה√√הייטקפריגו

חלשהמסחר ושירותיםפרידנזון

חלשה√הייטקפריון נטוורק

חלשה√הייטקפריורטק

חלשהן ובנייה"נדלפרשקובסקי

חלשהתעשייהצאם

חלשה√√אחזקותצור

חלשה√ן ובנייה"נדלצמח המרמן

חלשהתעשייהקבוצת גאון 

חלשהן ובנייה"נדלצרפתי

חלשהן ובנייה"נדלקבוצת אורון

חלשההייטקקדימהסטם

חלשהמסחר ושירותיםקו מנחה

חלשהמסחר ושירותיםקווינקו

חלשההייטקקווליטאו

חלשה√√הייטקקומפיוגן

סבירה√תעשייהקליל

חלשהפיננסייםשוהם ביזנס

חלשה√√הייטקקמהדע

טעונת שיפור√√הייטקקמטק

חלשההייטקקמן קפיטל

חלשה√√אחזקותקנון

חלשהתעשייהקסטרו

חלשההייטקקסניה

חלשההייטקקפיטל פוינט

חלשהאחזקותוי.קרדן אן

חלשהן ובנייה"נדלקרדן ישראל

חלשה√ן ובנייה"נדלקרדן נדלן

טעונת שיפור√√תעשייהקרור

חלשה√√מסחר ושירותיםקרסו

חלשהמסחר ושירותיםקשרי תעופה

חלשהמסחר ושירותיםראלקו

חלשהן ובנייה"נדלרבד

חלשה√√ן ובנייה"נדלרבוע נדלן

טעונת שיפור√תעשייהרבל

חלשההייטקרובוגרופ

טעונת שיפורן ובנייה"נדלרוטשטיין

חלשה√√ן ובנייה"נדל1ריט 

חלשהתעשייהרימוני

חלשהתעשייה(פולירם)רם און 

חלשה√√מסחר ושירותיםרמי לוי

חלשהמסחר ושירותיםרפק

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהרציו יהש

חלשההייטקרקח

סבירה√√מסחר ושירותיםשופרסל

מתקדמת√√תעשייהשטראוס

טובה√√ן ובנייה"נדלשיכון ובינוי

טעונת שיפור√√תעשייהשלאג

חלשהתעשייהשמן תעשיות

טעונת שיפורתעשייהשניב

חלשהמסחר ושירותיםשנפ

חלשה√√תעשייהשפיר הנדסה

חלשהאחזקותנלה דיגיטל

חלשהתעשייהתאת טכנו

חלשהאחזקותתדאה

חלשהתעשייהתדיר גן

חלשה√√מסחר ושירותיםתדיראן הולדינגס

חלשהמסחר ושירותיםתיא השקעות

חלשהמסחר ושירותיםתיגבור

חלשההייטקקנביט

חלשהן ובנייה"נדלדקמא קפיטל

חלשההייטקתעוזה

חלשהמסחר ושירותיםאינטליקנה

טעונת שיפורתעשייהתפרון

חלשההייטקאביליטי

חלשה√הייטקליניאג תרפיוטיק



חלשה√ן ובנייה"נדלויתניה

טובהתעשייהתעשיה אווירית

חלשההייטקרס'אלמדה ונצ

חלשה√√מסחר ושירותיםמקס סטוק

חלשההייטקמטומי

חלשהן ובנייה"נדלמירלנד

חלשהגז ונפט, אנרגיהרציו פטרוליום אנרגיה

חלשהמסחר ושירותיםשגריר

חלשהן ובנייה"נדלאאורה ריט

חלשהמסחר ושירותיםנובולוג

חלשהן ובנייה"נדלמניבים ריט

חלשהמסחר ושירותיםאוברסיז קומרס

חלשההייטקטלרד נטוורקס

חלשה√הייטקאורמד

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהסי אנרגיה.פי.או

חלשההייטקי'ברנמילר אנרג

חלשה√פיננסייםמור השקעות. ד.י

חלשהגז ונפט, אנרגיהתמר פטרוליום

חלשהמסחר ושירותיםגלובל כנפיים ליסינג

חלשהן ובנייה"נדללסיכו

חלשהן ובנייה"נדלמנרב פרויקטים

חלשה√ן ובנייה"נדלמגוריט ישראל

חלשההייטקוונטייז פי אל סי

חלשהן ובנייה"נדלמדיפאואר 

חלשהמסחר ושירותיםעדיקה סטייל

חלשהמסחר ושירותיםגדות מסופים

חלשההייטקאקופיה

חלשה√מסחר ושירותיםגלוברנדס גרופ

חלשהגז ונפט, אנרגיהדלק תמלוגים

טעונת שיפור√תעשייהכלל תעשיות ומשקאות

טעונת שיפור√√מסחר ושירותים(1998)פתאל החזקות 

חלשה√√מסחר ושירותיםפרשמרקט

חלשה√ן ובנייה"נדלליווינג- ריט אזורים 

חלשההייטקרימונים אגרוטק

חלשההייטקחקר האינטרנט

סבירה√√גז ונפט, אנרגיהיאן'אנרג

חלשהן ובנייה"נדליר הולדינגס לימיטד-אול

חלשהפיננסייםאורשי 

חלשהאחזקותאידיבי חברה לפתוח

חלשהמסחר ושירותיםאלבר שירותי מימונית

חלשהמסחר ושירותיםמ"אלדן תחבורה בע

טעונת שיפור√√פיננסייםאלטשולר שחם

חלשההייטקי'פינרג

חלשהן ובנייה"נדלאלמוגים החזקות

חלשהאחזקותאלעזרא החזקות

חלשהן ובנייה"נדללימיטד, אנקור פרופרטיס

חלשההייטקהום ביוגז

חלשהן ובנייה"נדלאקסטל לימיטד

חלשהן ובנייה"נדלארזים השקעות

חלשהן ובנייה"נדלברוקלנד אפריל לימיטד

G.F.Iחלשהן ובנייה"נדל

חלשהפיננסייםמניף שירותים פיננסיים

חלשהן ובנייה"נדלגירון פיתוח ובניה 

חלשההייטקנקסטפארם טכנולוגיות

חלשה√הייטקיומן אקסטנשנס

חלשהן ובנייה"נדלדה זראסאי גרופ לטד

חלשהן ובנייה"נדלדה לסר 

חלשההייטקיוניקורן טכנולוגיות

חלשהמסחר ושירותיםאייס קפיטל קמעונאות

חלשהן ובנייה"נדלדלשה קפיטל לימיטד

חלשהן ובנייה"נדלרותם יזמות והשקעות

חלשהתעשייהאקוואריוס מנועים

חלשה√תעשייההייקון מערכות

חלשה√תעשייהפולירם תעשיות

חלשהביטוחהכשרה חברה לביטוח

חלשהן ובנייה"נדלי נכסים לימיטד'ג.סי.וו

חלשהן ובנייה"נדלווטרסטון

חלשהן ובנייה"נדלוורטון פרופרטיז 

טעונת שיפורתעשייהטמפו משקאות

חלשהגז ונפט, אנרגיהחברה לדלק-טן

UIRC (איי.וי.בי) חלשהן ובנייה"נדל

UMIחלשהמסחר ושירותים

חלשהפיננסייםאלה פקדונות

חלשההייטקר'בלייד ריינג

חלשההייטקר טכנולוגיות.ין'אנרג

A.A.Mחלשההייטק אינפיניטי אינוויישן

חלשהן ובנייה"נדללייטסטון 

חלשההייטקאיי ארגנטו

חלשהן ובנייה"נדלמויניאן לימיטד

חלשהן ובנייה"נדלאלעד מגורים החדשה

חלשה√√הייטקדוראל אנרגיה

חלשההייטקי'נופר אנרג

חלשה√√פיננסייםמימון ישיר קב

חלשהן ובנייה"נדלמליבו אינווסטמנטס

טעונת שיפורמסחר ושירותיםמקורות חברת מים

חלשה√√אחזקותתעשיות מספנות ישראל

חלשהן ובנייה"נדלנובל אסטס



חלשהן ובנייה"נדלנמקו ריאלטי לטד

טעונת שיפורמסחר ושירותיםנתיבי הגז הטבעי 

חלשהן ובנייה"נדלרן פרופרטיס'סאות

חלשההייטקפ" מו50טק -ביג

חלשהן ובנייה"נדלסטרוברי

חלשהן ובנייה"נדלספנסר אקוויטי

חלשהאחזקותפולאר השקעות

טעונת שיפורפיננסייםפננטפארק פלוטינג רייט

חלשהן ובנייה"נדלקבוצת אחים יעקובי

חלשהן ובנייה"נדל קליין אינטרנשיונל

חלשהן ובנייה"נדלקופרליין

חלשהן ובנייה"נדלקורנרסטון פרופרטייס לימיטד

חלשהן ובנייה"נדלפסיפיק

חלשהן ובנייה"נדלרילייטד פורטפוליו

טעונת שיפורמסחר ושירותיםרכבת ישראל

חלשהן ובנייה"נדלן"ר שלמה נדל.י.ש

חלשהמסחר ושירותיםשלמה החזקות.ש

טובהתעשייהאדמה

טובהגז ונפט, אנרגיהחברת החשמל לישראל

חלשהן ובנייה"נדלהרץ פרופרטיס גרופ

חלשהן ובנייה"נדל.י'ג.די.אמ

חלשההייטקסונוביה

חלשהגז ונפט, אנרגיהגלובל. פי.י'ג

חלשהפיננסייםמדלי קפיטל

חלשה√גז ונפט, אנרגיהנאוויטס פטר יהש

חלשה√ן ובנייה"נדלרני צים

חלשהן ובנייה"נדלסים קומרשייל

חלשה√מסחר ושירותיםי וואן'ג

חלשהגז ונפט, אנרגיהנריישן קפיטל'ג

חלשהן ובנייה"נדלאורן השקעות 

חלשהן ובנייה"נדלאינטר גרין 

חלשהתעשייהאלמור חשמל

חלשהן ובנייה"נדלאלעד קנדה

חלשהן ובנייה"נדלנמלי ישראל

חלשהן ובנייה"נדלהחברה הלאומית, עמידר

חלשהגז ונפט, אנרגיהרותם אנרגיה מחצבים 

חלשהן ובנייה"נדלרמות בעיר 

חלשהן ובנייה"נדל (1990)תנופורט 

חלשהן ובנייה"נדלווסטדייל

סבירה√√פיננסייםישראכרט

חלשהפיננסייםא.ב.ש

חלשה√√מסחר ושירותיםיוחננוף

חלשה√√פיננסייםע"הבורסה לני

חלשה√הייטקמשק אנרגיה

חלשה√√גז ונפט, אנרגיהסופרגז אנרגיה

חלשהתעשייהמילניום פודטק

חלשהמסחר ושירותיםברינג סולושנס

חלשההייטקבלנדר טכנו

חלשההייטקסולאיר אנרגיות

חלשההייטקרייזור לאבס



של הערכת דירוג האחריות התאגידית 

פיזור סיכון 
של הערכת דירוג האחריות התאגידית לפי מדד מסחר

התפלגות המנפיקים בבורסה 
בהתאם להערכת דירוג האחריות התאגידית

פיזור ענפי


