
.2021נכון לחודש אוקטובר , 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

BEGINNER√√ן ובנייה"נדלאדגר

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלאודיוקודס

NEGLIGIBLE√√הייטק'אופקו הלת

IMPROVER√√הייטקאורמת טכנו

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלאזורים

NEGLIGIBLE√√ביטוחאוגווינד אנרגיה

NEGLIGIBLE√√הייטקאייאיאס

MILD√√הייטקאיידיאיי ביטוח

NEGLIGIBLE√√הייטקאילקס מדיקל

BEGINNER√√הייטקאינרום

BEGINNER√√גז ונפט, אנרגיהאיתמר

IMPROVER√√תעשייהאלביט מערכות

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלאלוט

BEGINNER√√מסחר ושירותיםאלומיי

BEGINNER√√ן ובנייה"נדלאלוני חץ

NAדירוג ייקבע בהמשך√√הייטקאלקו החזקות

BEGINNER√√ן ובנייה"נדלאלקטרה

NEGLIGIBLE√√תעשייהאלקטרה נדלן

BEGINNER√√הייטקאלקטרה צריכה

BEGINNER√√פיננסייםאמות

MILD√√תעשייהאנלייט אנרגיה

BEGINNER√√ן ובנייה"נדליקס'אנרג

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםאקסיליון

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלאפריקה מגורים

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלאפי נכסים

NEGLIGIBLE√√הייטקאקויטל

 בבורסה בתל אביב בהתאם למודל אנטרופי להערכת דירוג 125א "במדד תלהלן טבלה מסכמת ובה הערכת דירוג אחריות תאגידית של מנפיקים אשר מניותיהם נסחרות 

.אחריות תאגידית

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

חברתי וממשל תאגידי, סביבתי

טבלת דרוג מנפיקים
                     - 21/10/2021: נכון ליום -

האחריות תאגידיתדירוגהערכת

פ מודל אנטרופי "ע
-21.10.2021: נכון ליום-



BEGINNER√√הייטקארד

NEGLIGIBLE√√הייטקאיירפורט סיטי

NEGLIGIBLE√√הייטקאשטרום קבוצה

MILD√√תעשייה(בתי זיקוק)בזן 

MILD√√ן ובנייה"נדלבזק

BEGINNER√√תעשייהביג

NEGLIGIBLE√√אחזקותאלקטריאון 

IMPROVER√√גז ונפט, אנרגיהבנק בינלאומי

NEGLIGIBLE√√הייטקבראק אן וי

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלגב ים

IMPROVER√√גז ונפט, אנרגיהגזית גלוב

BEGINNER√√מסחר ושירותיםגילת

IMPROVER√√מסחר ושירותיםבנק דיסקונט

NEGLIGIBLE√√אחזקותדלק קבוצה

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלדלק קידוחים יהש

NEGLIGIBLE√√תעשייהדלק רכב

MILD√√הייטקדלתא

NEGLIGIBLE√√אחזקותדמרי

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםדנאל כא

NEGLIGIBLE√√הייטקהכשרת הישוב

MILD√√הייטקהראל השקעות

NEGLIGIBLE√√הייטקוואן טכנולוגיות

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםויקטורי

NEGLIGIBLE√√הייטקחברה לישראל

NEGLIGIBLE√√הייטקחילן

MILD√√מסחר ושירותיםטאואר

MILD√√ן ובנייה"נדלטבע

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלישראל קנדה

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלישראמקו

NEGLIGIBLE√√הייטקישרס

LEADER√√אחזקותאל.סי.איי

MILD√√ן ובנייה"נדלכלל עסקי ביטוח

IMPROVER√√הייטקבנק לאומי

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםלוינשטין נכסים

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדללייבפרסון

BEGINNER√√הייטק(ד.כ)ן "מבנה נדל

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדליק'מג

BEGINNER√√תעשייהמגדל ביטוח

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםמגדלי תיכון

NEGLIGIBLE√√הייטקמגה אור

IMPROVER√√הייטקמזרחי טפחות

BEGINNER√√ן ובנייה"נדלמטריקס

BEGINNER√√הייטקמיטב דש

NEGLIGIBLE√√הייטקמיטרוניקס

NEGLIGIBLE√√תעשייהמליסרון

NEGLIGIBLE√√פיננסייםמלם תים

BEGINNER√√ן ובנייה"נדלמנורה מב החז

BEGINNER√√תעשייהנובה

NEGLIGIBLE√√גז ונפט, אנרגיהנטו מלינדה 

MILD√√פיננסייםנייס

BEGINNER√√בנקיםנייר חדרה

NEGLIGIBLE√√תעשייהנפטא

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםסאמיט

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלסאפיינס

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםסלע נדלן

BEGINNER√√מסחר ושירותיםסלקום

BEGINNER√√הייטקעזריאלי קבוצה

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםערד

IMPROVER√√תעשייהבנק הפועלים

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלפוקס

NEGLIGIBLE√√תעשייהפורמולה מערכות

BEGINNER√√תעשייהפז נפט

BEGINNER√√גז ונפט, אנרגיהפיבי

BEGINNER√√תעשייהפלסאון תעשיות

BEGINNER√√תעשייהפניקס

MILD√√מסחר ושירותיםפרטנר

IMPROVER√√הייטקפריגו

NEGLIGIBLE√√הייטקקומפיוגן

NEGLIGIBLE√√הייטקקמהדע

BEGINNER√√פיננסייםקמטק

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםקנון

BEGINNER√√הייטקקרור



BEGINNER√√מסחר ושירותיםקרסו

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלרבוע נדלן

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדל1ריט 

NEGLIGIBLE√√אחזקותרמי לוי

NEGLIGIBLE√√מסחר ושירותיםרציו יהש

MILD√√פיננסייםשופרסל

LEADER√√הייטקשטראוס

BEGINNER√√ן ובנייה"נדלשיכון ובינוי

BEGINNER√√ן ובנייה"נדלשפיר הנדסה

NEGLIGIBLE√√הייטקתדיראן הולדינגס

NEGLIGIBLE√√גז ונפט, אנרגיהמקס סטוק

BEGINNER√√ן ובנייה"נדלנובולוג

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלמניבים ריט

BEGINNER√√פיננסייםסי אנרגיה.פי.או

NEGLIGIBLE√√הייטקאקופיה

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדל(1998)פתאל החזקות 

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלפרשמרקט

IMPROVER√√ן ובנייה"נדליאן'אנרג

NEGLIGIBLE√√ן ובנייה"נדלראדא תעשיות

NEGLIGIBLE√√גז ונפט, אנרגיהאלטשולר שחם

NEGLIGIBLE√√הייטקאקוואריוס מנועים

BEGINNER√√ביטוחנסל'ג

NEGLIGIBLE√√הייטקדוראל אנרגיה

NEGLIGIBLE√√גז ונפט, אנרגיהי'נופר אנרג

NEGLIGIBLE√√גז ונפט, אנרגיהמימון ישיר קב

BEGINNER√√תעשייהתעשיות מספנות ישראל

NEGLIGIBLE√√הייטקנריישן קפיטל'ג

MILD√√מסחר ושירותיםישראכרט

NEGLIGIBLE√√תעשייהיוחננוף

BEGINNER√√תעשייהע"הבורסה לני

NEGLIGIBLE√√הייטקסופרגז אנרגיה



125א "של הערכת דירוג האחריות התאגידית בקרב חברות מדד ת

פיזור סיכון 
125א "של הערכת דירוג האחריות התאגידית לפי מדד מסחר בקרב חברות מדד ת

 125א "התפלגות המנפיקים במדד ת
בהתאם להערכת דירוג האחריות התאגידית

פיזור ענפי

Index

industry

Market

Negligible

המנפיק מוביל ביחס לקבוצות 

ההשוואה

המנפיק מעל לממוצע ביחס 

לקבוצות ההשוואה

המנפיק מוערך בממוצע ביחס 

לקבוצות ההשוואה

המנפיק מוערך מתחת לממוצע 

ביחס לקבוצות ההשוואה

המנפיק הזניח את נושאי האחריות 

התאגידית ביחס לקבוצות ההשוואה

Industry leader (IL)Industry Improver (II)Industry Mild (IM)Industry Beginner (IB)Industry Negligible (IN)

מדרג הערכה

LeaderImproverMildBeginner

Market leader (ML)Market Improver (MI)Market Mild (MM)Market Beginner (MB)Market Negligible (MN)

Index leader (IL)Index Improver (II)Index Mild (IM)Index Beginner (IB)Index Negligible (IN)
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90א יתר "מדד ת 125א "מדד ת 35א "מדד ת

בנקים

ביטוח

שירותים פיננסיים

הייטק

מסחר ושירותים

ן ובינוי"נדל

תעשייה

השקעות ואחזקות

גז ונפט, אנרגיה

Leader Improver Leader Beginner Negligible


