דו"ח אחריות תאגידית

2011-2012

2

דבר המנכ”ל
אני גאה להציג בפניכם את דוח האחריות התאגידית השני של חברת 'רוש ישראל',
המסכם שנתיים של פעילות מקצועית ענפה .כחברת התרופות הבינלאומית הגדולה
בישראל ,אנו רואים בניהול נאות של עסקינו ובאחריותנו לקהילה ולסביבה חלק מהותי
מפעילות הליבה שלנו.
דוחות האחריות התאגידית של רוש ,מופיעים אחת
לשנתיים והם חלק אינטגראלי מתכנית העבודה
הארגונית שלנו .אני רואה בפרסום הדוח חלק ממגמה
קבועה והזדמנות חשובה לשתף אתכם ,מחזיקי
העניין ,ברבדים המגוונים של עשייתנו לטובת החברה
הישראלית ,תוך שימת דגש על הערך המוסף שלנו
בעולמות הרפואה  -ולהביט יחדיו על האתגרים שעוד
נכונו לנו בעתיד .דוח זה מהווה נדבך נוסף במכלול
פעילויותינו בתחום האחריות התאגידית בישראל
ובעולם ,לאורך השנים.
הדוח נכתב מתוך מחויבות להתנהלות אחראית ולראיה
כוללת של חברה בינלאומית ויש בו מחויבות עמוקה
לפעול על פי עקרונות הקיימות וההוגנות ,תוך שקלול
האינטרסים של מחזיקי העניין המקומיים שלנו .הדוח
פורש את החזון והערכים שלנו ,מצביע על ביצועינו
בתחומים החברתיים והסביבתיים ,ומתייחס ליישום
העקרונות והערכים של 'רוש ישראל' פנימה ,כלפי
עובדינו ,שהם התשתית האמתית להצלחתנו .אנו
רואים בדוח כלי מהותי להעמקת ההקשבה ,הדיאלוג
והשקיפות ומבקשים מכם להמשיך לקיים אתנו את
הדיאלוג החשוב לנו כל -כך להצלחת פעילותנו כחברת
פרמצבטיקה בין לאומית.

בימים אלו ,עומדים בפני חברות הפרמצבטיקה אתגרים
רבים ,שהמורכב מביניהם הינו הצורך להתאים לכל
קבוצת חולים טיפול תרופתי על פי צרכיה הייחודים.
הודות למחקר ויישום פורצי דרך של רוש בתחום הטיפול
התרופתי האישי  -כבר כעת ,חדלו סוגים שונים של
מחלות שהוגדרו פעם סופניות ,להיות גזר דין מוות והפכו
למחלות כרוניות נסבלות ,שאפשר לחיות איתן .מטרתנו
לעשות היום את מה שהמטופל ,החברה והסביבה
יצטרכו בשלב הבא.
האנשים שלנו ברוש ישראל פועלים מתוך תחושת
שליחות ואחריות לקהילה בכלל ולקהילייה הרפואית
בפרט ,כחברה אנו מאמינים בטיפוח תחושת השליחות
בעובדינו ,בדאגה לעובדים ולמשפחותיהם ובצמיחה
משותפת החותרת לחדשנות מתמדת  -למען האדם.
אני מאמין שדוח זה יהווה בסיס לדיאלוג פורה ביניכם
ובינינו ויאפשר למידה ושיפור משותפים ומזמין אתכם -
לקרוא להגיב ולהצטרף אלינו בחתירה לחדשנות רפואית
ולשיפור מתמיד באיכות החיים ,בכל סיטואציה.
בכבוד רב,
אבי דנציגר
מנכ”ל רוש ישראל
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דבר מנהלת קשרי חוץ
ואחריות חברתית
על אנשים ,ערך ומשמעות
“בזכות רגישותכם ,פועלכם שנובע מתוך אהבה וחמלה אמתית והחשיבה על כל פרט ופרט,
השכלתם לתת לכל אורך הדרך מקום של כבוד לכל אחד ממשתפי הפרויקט ,ואנו זכינו לראות
נהרה וחיוך על פניה של אימא שמתמודדת בגבורה במהלך השנים האחרונות ,עם מחלת סרטן שד
קשה ומפושטת .שוב תודה גדולה מעומק הלב ,ישר כוח ורק בריאות לך ולכל העושים במלאכה”
נכתב על ידי בתה של משתתפת בפרויקט הצילום “תמונת חיים”
לאורך העשור האחרון ,אני מעורה בעשייה החברתית
של רוש בישראל ויש לי את הזכות להיות בקשר הדוק
עם ארגוני חולים וזכויות חולים .יחד אנו מובילים
פרויקטים ארוכי טווח שמטרתם לחולל שינוי משמעותי
בחיי המטופלים ולשפר את איכות חייהם .רוש תורמת
ומסייעת להקלה עם ההתמודדות הלא פשוטה עם
המחלות והטיפולים  -מתוך התמקדות בצד האנושי
ובמתן מענה גם על צרכים שהינם מעבר לטיפול הרפואי.
אנו שואפים לדיאלוג מתמיד עם בעלי העניין השונים
בתחומנו ורואים בהנגשת מידע רפואי למטופלים ולבני
משפחותיהם משימה חשובה.
האחריות החברתית מצויה בלב ליבה של החברה שלנו,
רוש ישראל ,ומעצבת את דרכי הפעולה וההתנהגות של
העובדים .אנשי רוש מתנהלים במקצועיות וברגישות,
בקרב האנשים והקהילות עימם הם נמצאים במגע
יומיומי במסגרת עבודתם ונוהגים ברגישות ואכפתיות
רבה כלפי החולים וצרכיהם.
כחברה הנלחמת בחולי ,אנו מבינים עד כמה שיקולי
איכות סביבה וקיימות הינם שיקולים משמעותיים
להבטחת הבריאות ואיכות החיים .לכן ,הם מהווים
שיקול מכריע בהתנהלות העכשווית של החברה הן
ברמה הגלובאלית והן ברמה המקומית.
אנו מאמינים כי הדרך ליישום אחריות מיטבית מתחילה
מהבית  -לכן ,אחריות החברה כלפי עובדיה נמצאת
במקום מרכזי בתפיסת עולמנו ובעשייתנו ואנו מקפידים
על טיפוח סביבת עבודה משופרת ,גיבוש חברתי ותנאי
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עבודה אופטימאליים .אנו משקיעים מחשבה ועשייה
רבה בטיפוח עולמות הרווחה והפרט ובריאות הגוף
והנפש של העובדים ומשפחותיהם.
דיאלוג ,שקיפות מידע וניטור מתמיד של שביעות רצון
של עובדים מהווים חלק אינטגראלי מההתנהלות
הארגונית .אנו פתוחים לרעיונות ופניות מהעובדים בכל
תחום  -במטרה להעצים את השפעתם הן על הארגון
והן על שליחותנו המשותפת .ואכן ,במענה לסקרים
ארגוניים ,עובדים רבים מציינים כי העבודה נותנת להם
סיפוק גדול ,ערך ומשמעות למעשים שבשגרה .הידיעה
שהחברה תורמת תרומה משמעותית גם מדעית וגם
הומאנית ומשפיעה על הקדמה בחזית הרפואה ועל חיי
האנשים והקהילה  -מגבירה את תחושת המעורבות
שלהם ונותנת מוטיבציה לפעולה.
כמי שמאמינים בחשיבותה של אחריות ורואים בה
דרך חיים ,אנו מחויבים לקדם את כל נושאי האחריות
המופיעים בדוח זה ובכוונתנו להמשיך ולנהל את התחום
בשקיפות ובשיתוף כל מחזיקי העניין שלנו.
נשמח לקבל מכם משוב על הדוח ולקיים דו שיח בכל
נושא החשוב לכם ולנו ויכול לתרום לשיפור ביצועי
האחריות שלנו וכמובן לרווחתם של חולים ומטופלים
באשר הם.
אמירה לידר
מנהלת קשרי חוץ ואחריות חברתית ,רוש ישראל

ברכות להוצאת דוח האחריות התאגידית השני של רוש
פרמצבטיקה בישראל
אם דוח ראשון מציג מחויבות ומניח תשתית ,הרי שדוח
שני כבר משקף עשייה מתמשכת ,נקודת מבט רחבה
ומעמיקה יותר ומאפשר לבחון התקדמות של העשייה
על ציר הזמן.

בין מגוון הפעילויות בלט בייחודו פרויקט “אופנה על
הפרק” שכבר מכוון להתמודדות מיטבית עם מצב
חולי מתמשך עם מיטב מעצבי האופנה בישראל .גם
פונקציונאלי וגם יפה.

“העיקר הבריאות” היא אחת הברכות השגורות בישראל.
האמירה הזו משקפת את האחריות הייחודית המוטלת
על חברות תרופות .הדוח של רוש מציג מודעות גבוהה
לאחריות הזו וסוקר את מרחב התחומים בהם צריך
לנהל ולהשקיע את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח
התנהלות אחראית.

הנושא של קידום בריאות ואורח חיים בריא ישולב
לראשונה גם בדירוג מעלה ,החל מדירוג .2014
ההחלטה על כך התקבלה על רקע הדאגה הגוברת
במשרד הבריאות וגופים נוספים ,מהנזקים של אורח
חיים לא בריא .על חברות התרופות מוטלת אחריות
ייחודית בהקשר זה ודוח האחריות התאגידית מדגים
היטב כיצד ניתן להתמודד עם אתגר זה.

לצד התהליכים הניהוליים המקיפים ,השמירה על שיחה
ערה ופעילה סביב דילמות אתיות ,המאמץ להפחית
השפעה סביבתית ,מרגש במיוחד לקרוא על המאמץ
לתמוך רגשית בחולים המצויים בתקופה קשה בחייהם.

מומו מהדב
מנכ”ל מעלה
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מורשת של חדשנות רפואית | אודות רוש

התרופות ואמצעי האבחון של רוש מקנים יתרונות משמעותיים לחולים ,למטופלים ולגורמים
הרפואיים  -בגילוי מוקדם ומניעת מחלות ,באבחון ,טיפול וניטור טיפול .בשנים האחרונות
מפתחת רוש את תחום הרפואה המותאמת אישית ,מתוך שאיפה לספק תרופות וכלי אבחון
המאפשרים שיפור משמעותי בבריאות ,באיכות החיים ובתוחלת החיים של חולים והתאמה
מירבית לצרכיו של כל חולה .מתוך ראייה חדשנית זו ,רוש מפתחת תרופות ייחודיות לתחומי
האונקולוגיה ,וירולוגיה ,דלקות ,חילוף חומרים ומערכת העצבים המרכזית .אנשי רוש רואים
יעוד במציאת פתרונות חדשניים לאתגרים רפואיים שטרם נמצא להם מענה  -במטרה לסייע
לאנשים ליהנות מאיכות חיים טובה ומחיים ארוכים ובריאים ככל הניתן .אנו משקיעים רבות
במחקר ובפיתוח של טיפולים ביולוגיים מתקדמים ,תוך מחויבות לנהל את כל פעילותנו ברמה
הגבוהה ביותר של אתיקה ומוסר.

אודות רוש

רוש ,חברת הביוטכנולוגיה הגדולה
בעולם ,מתמחה בפיתוח תרופות
מבוססות-מחקר ומובילה בתחומי
התרופות והאבחון הרפואי
(דיאגנוסטיקה) .החברה החלה את
דרכה מתוך חזונו של פריץ הופמן ,שייסד את החברה
בשנת  ,1896מתוך אמונה שכדי לנצח את החולי יש
לשלב בין חדשנות רפואית להפיכתן של תרופות
לנגישות לכמה שיותר אנשים .מאז ימיה הראשונים
ועד היום ,רוש מממשת את חזונו ומובילה בגילוי,
פיתוח ואספקת מוצרים חדשניים ,מבוססי מחקר
בתחומי התרופות ואמצעי האבחון .לרוש תרופות
ייחודיות בתחום האונקולוגיה ,מחלות זיהומיות ,דלקות,
מטבוליזם ונוירולוגיה .רוש היא המובילה העולמית
בתחום דיאגנוסטיקה מעבדתית ואבחון סרטן מבוסס-
רקמות וחלוצה בניהול מחלת הסוכרת.
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שירותי בריאות מותאמים-אישית של חברת רוש
ממוקדים בפיתוח תרופות וכלי אבחון אשר יאפשרו
שיפור משמעותי בבריאות באיכות החיים וביכולת
ההישרדות של חולים .רוש העסיקה בשנת  2012יותר
מ 82,000-עובדים ברחבי העולם והשקיעה יותר מ8-
מיליארד פרנקים שוויצרים במחקר ופיתוח (.)R&D
כ 116-שנים לאחר היווסדה רוש שומרת על הDNA-
שלה הכולל תשוקה לנצח את החולי ,עבודה צמודה
עם המטופלים ,המטפלים והקהילה ודבקות במחקרים
רפואיים פורצי דרך ובהפיכתם ליישומים נגישים.
רוש ,שהוקמה בבאזל שבשוויץ כעסק משפחתי
חלוצי ,מוחזקת גם כיום ברובה בבעלות משפחתית.
לחברה בעלות מלאה בחברת הבת האמריקאית
 Genentechובעלות מרבית בחברה היפנית Chugai
.Pharmaceutical

רוש בישראל  -מובילה באחריות כבר למעלה מ 70-שנה
חברת רוש החלה לפעול בישראל עוד לפני קום המדינה
וכבר בשנת  1939ייבאה תרופות לארץ .בשנת 1999
הוקמה ‘רוש פרמצבטיקה’ (ישראל) בע”מ נציגות
עצמאית של רוש בישראל ,המהווה חלק מחטיבת
התרופות של קבוצת רוש העולמית .כיום מונה החברה
 112עובדים במשרה מלאה ,המקדמים את המחקר
הקליני ,השיווק ,הנציגות הרפואית והרגולציה בתחומי
הסרטן ,הריאומטולוגיה והווירולוגיה .עובדי רוש בישראל

פועלים מתוך תחושת שליחות  -הם מקיימים קשר ישיר
והדוק עם מטופלים ,צוותי רפואה וגורמים רפואיים ועם
הקהילה ושואבים מתוך הקשר רצון עז להביא פתרונות
רפואיים זמינים ומידיים ולקדם חידושים ושיפורים.
העובדים מעורבים בצוותי חשיבה המתווים את הדרך
הארגונית ובפעילות ענפה בקהילה .בשנת  2012עברו
משרדי רוש מפתח תקווה למתחם משרדים בהוד השרון
שנבנה כולו בראייה סביבתית ומקיימת.

כמובילה בתחומה ,רוש ישראל מחויבת למבט רחב טווח על איכות חיי
המטופלים והיא יוזמת בהתמדה פעולות רבות שהינן מעבר לטיפול הרפואי.
“רוש מושיטה יד” ,פעילות הדגל של רוש ועובדיה בקהילה ,מסייעת לרווחת
חולים ובני משפחותיהם ומקלה על התמודדותם עם מחלתם .בשנת 2012
ציינה התכנית עשור לפעילותה הענפה.
מנכ”ל החברה ,אבי דנציגר ,משמש גם כיו”ר של
“פארמה ישראל”  -ארגון חברות התרופות הרב לאומיות
מבוססות מחקר ופיתוח בישראל.

חברת רוש שואפת לשיפור הבריאות,
איכות החיים ורווחת הציבור בישראל.
תרופותינו האיכותיות ,מביאות לפריצות -
דרך מהותיות במאבק במחלות ומביאות
תועלת משמעותית למטופלים.
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מענה לצרכי המטופלים היום ומחר
תחומי עיסוק עיקריים
רוש פועלת על מנת להציע מענה
מיטבי וזמין לצורכי הבריאות של
המטופלים בהווה ובעתיד .כחברת
תרופות מבוססת מחקר ,רוש מגלה,
מפתחת ומספקת תרופות ,בדיקות
אבחון ושירותים רפואיים חדשניים המביאים תועלות
משמעותיות הן למטופלים והן לצוות הרפואי.

מגוון המוצרים שהחברה מפתחת כולל פתרונות
חדשניים רבים ,ביניהם תרופות ביולוגיות חדשות וכן,
פיתוח נוסף והרחבת שימושים לתרופות קיימות .מגוון
המוצרים מתעדכן מזמן לזמן ,עם קליטתן של תרכובות
משלבי המחקר המוקדמים לשלב הפיתוח הבא ,או עם
כניסתן לשוק כתרופה לכל דבר.

רפואה חדשנית עם הפנים לעתיד
פעילותה של רוש ,המדורגת כיום
כאחת מחברות התרופות המובילות
בעולם ,מרוכזות בשתי חטיבות:
חטיבת הדיאגנוסטיקה העוסקת
בבדיקות לאבחון מחלות ובסמנים
ביולוגיים וחטיבת הפארמה העוסקת בגילוי ,פיתוח
וייצור תרופות.

מקדמים חדשנות ברפואה
כחברת תרופות מבוססות-מחקר ,רוש מגלה ,מפתחת
ומספקת תרופות ,מכשור לאבחון ושירותים חדשניים
המביאים תועלות משמעותיות למטופלים ולצוות
הרפואי  -בזיהוי ראשוני ,במניעת מחלות ,באבחון,
בטיפול ובמעקב אחר המחלה והטיפול בה.

הרעיונות והמחקרים שלנו עוזרים להציל חיים.
חדשנות היא התשובה שלנו לאתגרים רפואיים.
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מה צופן העתיד ברוש?
רפואה מותאמת אישית

תרופות בפיתוח

התאמה אישית של טיפול למטופלים היא מטרה
שאפתנית ,הניתנת להשגה בזכות התובנות והטכנולוגיות
המולקולאריות הקיימות כיום .כל רופא ומטפל יודע כי
שני מטופלים המאובחנים באופן זהה עשויים להגיב
באופן שונה לאותה תרופה .לאחד הטיפול יעזור ,ואילו
השני עלול לחוות תופעות לוואי לא רצויות ללא תועלת
טיפולית .שונות זו מושפעת מהבדלים גנטיים ()DNA
בין בני אדם .טיפול רפואי מותאם אישית ,עושה פריצת
דרך משמעותית בדרך בה הוא משתמש בידע הנצבר
כיום על הבדלים גנטיים וביולוגיים ,במטרה לתכנן ולייצר
תרופות מותאמות אישית לכל מטופל  .רפואה מותאמת
אישית משפרת את איכות הטיפול ואת סיכויי ההחלמה,
מצמצמת תופעות לוואי ומשפרת את איכות חיי המטופל
והסובבים אותו.

החדשנות ברוש באה לידי ביטוי בפיתוח מתמיד של
מוצרים ושירותים חדשניים בעלי משמעות רפואית,
המציעים למטופלים שיפור ממשי בבריאותם ,באיכות
חייהם וביכולת לשרוד את מחלתם .רוש מפתחת את
המוצרים והשירותים ,מכניסה אותם לשימוש ומנגישה
אותם לציבור המטפלים והמטופלים .המוצרים
המפותחים ברוש כוללים נוגדנים ביולוגיים חדשים
ופיתוחים או הרחבות של השימוש בתרופות קיימות,
בעיקר בתחומים הבאים :סרטן (המטולוגיה ואונקולוגיה)
מחלות אוטואימוניות ,מחלות ריאומטולוגיות ,מערכת
העצבים המרכזית ,מערכת הנשימה ,ומחלות זיהומיות
וויראליות.

טכנולוגיות חדשניות
טכנולוגיות חדשות ותחומי מחקר חדשים הם הבסיס
לרפואה חדשנית .רוש בוחנת כל הזמן טכנולוגיות
חדשות ומאמצת אותן במהירות ,בכל מקום בו הן יכולות
לשפר את המענה לצרכים רפואיים בהווה ובעתיד.
בזכות טכנולוגיות חדשניות רוש מצליחה לשפר את
יכולתה להתמקד בתרכובות המתאימות ביותר למחקר
והמשך פיתוח.
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חזון החברה מביט באחריות קדימה
רוש היא חברה בעלת חזון מיום היווסדה .ככזו ,היא מקפידה על חזון עדכני המשקף את מבטה
הרחב קדימה ,את תשוקתה להביא שינוי ושיפור משמעותי בחיי מטופלים ואת החשיבות הרבה
שהיא רואה בגאווה המקצועית וברוח השליחות של כל אחד ואחת מעובדיה.
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Doing now what patients need next
יוצרים כעת את מה שהמטופלים יזדקקו
לו בעתיד
אנו מאמינים בנחיצות הגשת פתרונות רפואיים
זמינים ומידיים ,בעודנו מפתחים את החידושים
הרפואיים הבאים.
אנו להוטים לחולל שינוי משמעותי באיכות חיי
המטופלים ,ונדרשים לאומץ כדי לעמוד במשימות
שהגדרנו.
אנו מאמינים שחברה מצליחה יוצרת עולם טוב
יותר ופועלים להצלחת החברה שלנו .זה הבסיס
והייעוד לעבודה היומיומית שלנו.
אנו מחויבים למדע ,לאתיקה בלתי מתפשרת
ולנגישות מרבית לחידושים רפואיים .אנו עושים
זאת היום ,כדי לבנות מחר טוב יותר.
אנו גאים במי שאנחנו ,במה שאנחנו עושים
ובאופן בו אנו עושים זאת .אנו הרבה אנשים
הפועלים כאחד ,באופן חוצה מחלקות ,חוצה
חברות וחוצה עולם.

אנחנו רוש
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מכירים באחריות
פרסים ואותות
דירוג פלטינה של ארגון מעלה לאחריות חברתית ותאגידית
מעלה הוא ארגון גג המוביל
בישראל תהליכים לפיתוח
ויישום אסטרטגיות של
אחריות תאגידית כגישה עסקית .רוש משתתפת בדירוג
משנת  2011ומאז ,שיפרה בעקביות את תוצאותיה .בדירוגי
 2011ו 2012-דורגה החברה בקבוצה המובילה של החברות
בישראל  -קבוצת הפלטינה .מדי שנה מוענק “אות גלובס”
על ידי מערכת העיתון “גלובס” וארגון “מעלה” לפרויקט
חברתי בעל ליבה עסקית שהוביל מהלך ציבורי משמעותי,
הכולל חזון ,אחריות וקיום.
המדדים לבחירה הם :ליבה עסקית מוכחת ,חדשנות,
השפעה חיובית מוכחת ,שיח ציבורי ושינוי תודעתי.

בשנת  2011הגיע לשלב הגמר של
“אות גלובס” אתר האינטרנט של
פרויקט ‘רוש מושיטה יד’ .האתר הינו
מיזם חדשני ,המנגיש למטופלים ולבני משפחותיהם
מידע עדכני ורלוונטי לגבי פעילויות תמיכה ,פנאי ורווחה
במרכזים רפואיים ומהווה רשת חברתית תומכת ובמה
לשיתוף של מטופלים ובני משפחות.

מקום ראשון בתחרות האיגוד הישראלי
ליחסי ציבור בשנת 2011
קטגוריית העלאת מודעות ציבורית
קמפיין להעלאת המודעות לדלקת מפרקים שגרונית
בשיתוף עמותת מפרקים צעירים

הקמפיין של רוש זכה במקום הראשון בתחרות “האריה
השואג” של איגוד יחסי הציבור הישראלי בקטגוריית
קמפיינים ציבוריים ,בזכות יחודו ,איכותו ותרומתו
למודעות הציבורית לדלקת מפרקים שגרונית ולחשיבות
הרבה של אבחון וטיפול מוקדם במחלה
פרס על שיתוף במידע והקפדה על בטיחות,
בריאות ואיכות סביבה
רוש רואה חשיבות רבה בניהול ושיתוף איכותיים
של מסד הנתונים  -ככלי להעצמה חוצת ארגון.
רוש ישראל זכתה בפרס הצטיינות בתחום הSHE-
  .Safe Health Environmentמערך הSHE -העולמי של רוש מאפשר שיתוף בין זרועות
החברה במדינות השונות במסד נתונים מובנה
( .)Good SHE Practices Databaseבנימוקים
לפרס נאמר כי רוש בישראל ראויה לו ,לאור
ההשקעה והמאמצים המרובים שלה בכל
הקשור בבטיחות ,בטחון ,בריאות ואיכות הסביבה
במשרדיה החדשים ,ולאור הדרך בה הטמיעה
מערכות חדשות ומתקדמות לשיתוף במסד
הנתונים שלה.
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חברת תרופות מובילה במדד הקיימות של דאו-ג'ונס
רוש הוכתרה כחברת תרופות מובילה ,במדד דאו ג’ונס לקיימות  ,DJSIבשנת
 ,2012זו השנה הרביעית ברציפות .המדד הינו אישרור נוסף למחויבות ארוכת
הטווח של החברה לתחום הקיימות.

שותפים
דיאלוג ושיתוף מחזיקי עניין
חברת רוש העולמית מאמינה שיש חשיבות רבה לאיכות הקשר שלה עם מטופליה ,עובדיה,
ספקיה ויתר מחזיקי העניין שלה .החברה שואפת לקיים איתם קשר רציף ולהיות קשובה לצרכיהם
ולהערותיהם ומאמינה שקשב זה תורם רבות הן למחזיקי העניין והן לשיפור מתמיד בפעילות של רוש.

רוש פועלת מול מחזיקי עניין רבים ,המשפיעים ומושפעים מפעילותה באופן ישיר או עקיף
ומקיימים עמה דיאלוג ברמות שונות:
מחזיק עניין

אופי הדיאלוג ותדירותו

עובדים

רוש מאמינה באנשים שלה ובטיפוחם כהון אנושי ומקפידה להעמיד את העובד במרכז
ולבנות בעבורו סביבת עבודה נעימה ,תומכת ומאפשרת .הנהלת החברה קשובה לעובדיה
ומקיימת עימם דיאלוג שוטף באפיקים רבים ומגוונים ,בהם :משובים ושיחות אישיות בין
עובדים למנהלים בכל הדרגים ,פורטל ארגוני ,סקרים פנימיים ותיבת דיווח אנונימי הנמצאת
באחריותה של הממונה על האתיקה בקבוצה .מנהלים בחברה מקפידים שדלתם תהיה
תמיד פתוחה עבור העובדים והם פתוחים תמיד לשמוע הערות או הצעות לשיפור ולהעביר
לגורמים המתאימים לבחינה וביצוע.

מטופלים

רוש מודעת לעומס הרגשי והנפשי בו נמצאים מטופלים ורואה חשיבות רבה ביצירת בהירות
מרבית ומערכות תומכות עבורם .לכן ,היא עושה ככל שביכולתה על מנת לקדם את רווחת
המטופלים במחלקות האונקולוגיות ,בהן עיקר עסוקה של החברה ,הן במסגרת פעילויות
‘רוש מושיטה יד’ והן על ידי הנגשת מידע למטופלים במרכזים הרפואיים ובאתר החברה.

ספקים

חברת רוש נמצאת בקשרי עבודה עם ספקים רבים  -מהתקשרות חד פעמית ,דרך
התקשרות ארוכת טווח ועד להתקשרות קבועה .רוש רואה בספקיה שותפים להצלחה
והיא מקפידה לנהל את קשריה עימם בהגינות מרבית .כחברה הלוקחת אחריות רחבה על
ביצועיה והשפעתה  -רוש מקפידה שכל ספקיה יכירו את הקוד האתי שלה ויתחייבו לפעול
בהתאם לעקרונותיו ומבצעת מבדקים על מנת לוודא שהם אכן עומדים בנהלים ובנורמות
הארגוניות המחמירות של רוש.

רשויות
הממשל

רוש מודעת לחשיבותה של הרגולציה ומוקירה את הפעילות הרגולטורית של הרשויות
השונות .רוש מקפידה לציית לחקיקה ולרגולציה החלה עליה ומשתפת פעולה עם הרשויות
הממשלתיות הרלוונטיות .החברה מקיימת קשר רציף עם הרשויות ומקפידה לשתפן בכל
מידע רלוונטי ,על מנת לסייע בשיפור מתמיד של המערכות הרפואית בישראל.
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מחזיק עניין

אופי הדיאלוג ותדירותו

הקהילות בהן
אנו פועלים

אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת להתנהל באורח הוגן ואחראי מול הקהילות אותן אנו
משרתים .לצד פעילותנו המקצועית אנו תומכים בתרומה כספית ובתרומת שווה כסף בכדי
לסייע לקהילות שסביבנו להשיג את מטרותיהן הערכיות.
אנו מקיימם קשר הדוק ושוטף עם מספר רב של עמותות וארגונים חברתיים ,תוך שימת
דגש על טיפוח חוסנה של החברה האזרחית ועל יכולת התמיכה שלה בציבור בתחומי
הבריאות והטיפול הרפואי.
אנו קשובים לצרכיהם הייחודיים של המטופלים ,במחלקות בהן אנו פועלים בבתי החולים
השונים ומסייעים לשיפור איכות חייהם ,תוך דגש על התנדבות עובדים לצד סיוע.רוש
מקיימת דיאלוג רציף עם עמותות שונות המקדמות העסקה של אוכלוסיות מודרות.

הסביבה

כחברה המודעת לכך שחיים בריאים מתחילים בסביבה בריאה ,רוש מודדת ומנטרת את
השפעותיה על הסביבה ואינה חוסכת במאמצים ובהשקעה כדי למתן ככל הניתן את
השפעתה על הסביבה ולתרום לשגשוגה.

רופאים
ואחיות

רוש מקפידה לנהל דיאלוג רציף עם קהילת הרופאים והאחיות ורואה חשיבות רבה בקידומה
המקצועי של אוכלוסיה זו.

ממשל תאגידי ודירקטוריון
החברה בארץ ,הינה חברה פרטית המדווחת למטה הבינלאומי של רוש באירופה .לפיכך פעילות
הדירקטוריון והממשל התאגידי מנוהלות על ידי רוש העולמית ולחברה בישראל אין דירקטוריון
משלה .פירוט נוסף ניתן בדו"ח האחריות התאגידית של רוש העולמית.
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10
₪2,920,000

42,000

שנות תמיכה רציפה במטופלים
במסגרת “רוש מושיטה יד”

תרומות
בכסף ושווה כסף בשנות הדו”ח
משתתפים בסדנאות ואירועים
בשנות הדו”ח
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המחויבות שלנו
רוש מחויבת לקהילה ולחברה ורואה אל מול עיניה ,בכל עשייתה ,את האדם.
רוש שמה לה למטרה לחזק ולהעצים את האנשים עימם היא בקשר  -בין אם
מדובר בסיוע ותמיכה למטופלים ולחולים ,בממשקיה הרבים של רוש עם
הקהילה והחברה בישראל ,או בטיפוח עובדי החברה .אנו רואים ביצירה והנגשה
של פתרונות רפואיים חדשניים שליחות ומקפידים לקיים את שליחותנו המקצועית תוך שימת
לב לדרך בה היא מתבצעת  -מתוך מחויבות ,אחריות ודאגה לזולת ובראש ובראשונה לקהילת
החולים ולמשפחותיהם .לרוש יש מסורת ארוכה של מעורבות קהילתית ,ליווי ותמיכה בהם
האדם הוא המרכז .החברה מעודדת את עובדיה לפעילות בקהילה ושמחה להיווכח עד כמה
פעילותם תורמת לתחושת השליחות שלהם .ראויה לציון התרומה לקהילה והפעילות של חלק
ניכר מעובדי החברה עם מטופלים ,במסגרת פרויקט “רוש מושיטה יד”  -עשייה המגבירה את
גאוות היחידה של עובדי רוש ומעניקה תחושת שליחות וסיפוק.

רוש תורמת בעשייה ,בכסף ובשווה כסף,
תוך הקפדה להימנע מלתרום כסף או
שווה כסף למפלגות ,לפוליטיקאים או
למוסדותיהם
סך תרומות בכסף ובשווה כסף
(מנתוני דירוג מעלה)
₪ 1,856,000

1,000,00

₪ 1,064,000

400,000

2011
כסף
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2012
שווה כסף

“רוש מושיטה יד”
דגל של אחריות ומעורבות
תכנית “רוש מושיטה יד” התפתחה מתוך חזון האחריות
החברתית של רוש בישראל ובהתבסס על רצונם של
עובדים להיות מעורבים בקהילה ולהביא אליה את הערך
המוסף הייחודי לרוש .המיזם הקהילתי “רוש מושיטה
יד” ,למען חולים בישראל ,יצא לדרך בשנת  2002ומאז
הוא פועל בשיתוף פעולה רב שנים עם ארגוני חולים
ומרכזים רפואיים למען חולים ומחלימים .המיזם החל
כמענה לצורך שאיתרו צוותי רוש בדיאלוג שלהם עם
הצוותים הרפואיים ,החולים ובני משפחותיהם.
אנשי רוש זיהו את הצורך של המטופלים והמטפלים
במערכת תומכת בעלת ערכים רפואיים ורגשיים ,בתוך
מסגרות הטיפול הקיימות  -ויצרו את פרויקט הדגל של
רוש בישראל ,אשר “נתפר לפי מידה” כשהוא מציב את
טובת החולים במרכז.

אנשי רוש מיפו צרכים מקומיים של מטופלים במחלקות,
בבתי החולים ובמרפאות ויצרו מגוון יוזמות התואמות
את צרכי המטופלים .התוכנית פועלת על בסיס מקומי,
בפריסה ארצית ,ומזמינה חולים ,מטופלים ובני משפחות
לקחת חלק בפעילויות מגוונות ,המשחררות מתחים
ומשרות אווירה נעימה בזמן ההמתנה והטיפולים ,ביניהם:
סדנאות שבועיות בבתי החולים ובמכונים הרפואיים
כדוגמת :יוגה צחוק ,פילאטיס ,אומנות ,ליצנות ודמיון
מודרך; פעילות יצירה וביטוי עצמי ,כגון :סדנאות צילום,
יצירה ,מוסיקה ועוד .כל הפעילויות תורמות לחיזוק רוחם
של המשתתפים ,מסייעות להתמודדות עם המחלה
והטיפולים ,נעשות בשיתוף פעולה הדוק עם הצוותים
הרפואיים וכמובן נעשות בהתנדבות ומעורבות של עובדי
רוש  -ביחד עם מנחים מקצועיים.

כוחה של שותפות אסטרטגית למען הקהילה
בתקופת הדיווח רוש
התמקדה בפרויקט הדגל
שלה “רוש מושיטה יד”
בו עובדיה פעלו בשיתוף
פעולה אסטרטגי עם
ה”אגודה למלחמה בסרטן”.
מירי זיו ,מנכ”לית האגודה
מתארת את עוצמתו
וחשיבותו של שיתוף
הפעולה:
“רוש נענית ברצון ובחפץ לב ,לבקשות שלנו לסיוע
ומימון ימי עיון שמעדכנים את החולים ומעשירים את
הידע שלהם ,היא מסייעת להדפסת מידע וחומרי

הסברה המופצים לחולים ,לסדנאות להכשרת מחלימות
שמסייעות לחולות שזה עתה נכנסו למעגל המחלה,
לקיום תערוכות של חולות-אמניות שנועדו להעלות
את הנושא לסדר היום הציבורי ולסייע בשבירת “קשר
השתיקה” ועוד’ .רוש מאפשרת לנו להושיט יד לחולים
ותורמת לפעילויותינו המגוונות למען החולים ונגד
המחלה .לעונג הוא לי להודות לחב’ רוש ישראל על היד
שהיא מושיטה לנו ,בפעילותה הברוכה למען החולים.

בתודה ובברכה,
מירי זיו
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן
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“רוש מושיטה יד”  10 -שנות עשייה מכל הלב
סיכום העשור במספרים 2002-2012

 200אלף
 10מיליון ₪

200
20
70

משתתפים ,חולים ומלוויהם ,לקחו חלק בפעילויות השונות במהלך  10שנים
הושקעו בפרויקט במהלך  10שנים
אירועים ,מפגשים וימי עיון נערכו במהלך  10שנים
סוגים שונים של סדנאות
מחלקות ומכונים רפואיים בכל רחבי הארץ בהם נערכות סדנאות הפרויקט מידי שבוע

כ 300-רופאים ,אחיות ,מנחים ואנשי רוש ציינו ביחד
עשור לפרויקט רוש מושיטה יד באירוע שנערך במרכז
יצחק רבין בתל אביב .וכך נכתב על האירוע“ :רוש
מושיטה יד כבר עשר שנים  -משכיחה את הצרות
ומשפרת את איכות החיים והמטופלים זוכים לרגעים של
נחת רוח ,שלווה ושמחת חיים .כחלק מהאירוע הוענקה
תעודת הוקרה למירי כספי מנחת הסדנה בחרוזים ,על
עשר שנות פעילות רציפה בהתנדבות מלאה .באירוע
נבחרה תמונת העשור המייצגת את משמעות הפרויקט
ושמה :יד מושטת לבריאות .מיכל מלמד כהן ,מאמנת
להתמודדות עם משברים ,שתפה את הנוכחים בסיפורה
כאישה צעירה ,רעיה ואם ל 3-ילדים ,המתמודדת עם
סרטן שד גרורתי .פרט לאופטימיות ותעצומות נפש
שהפגינה ,היא הדגישה איך ההשתתפות בסדנת אימון
במסגרת "רוש מושיטה יד" שינתה את חייה .פרופסור
יורם יובל ,ראש מכון המוח לחקר רגשות באוניברסיטת
חיפה ,דיבר על נתינה ,משמעות ואושר והבהיר לקהל
שבמקצועות הרפואה והסיעוד טמונה משמעות עמוקה

24

ונתינה מרובה ואלו סוללים את הדרך אל האושר והסיפוק
בעבודה .היה מרגש ומפעים.

לגעת ברוח  -בבית החולים רמב”ם
במלאת  8שנים של שיתוף פעולה פורה בין רמב"ם
ורוש בפרויקט "רוש מושיטה יד" ,נערך אירוע יוצא דופן
בנוף בית החולים רמב"ם .לובי האודיטוריום הפך צבעוני
ומזמין ,עמדות של טיפול בשיאצו וברפלקסולוגיה,
עמדות של איפור ,גרפולוגיה ממוחשבת ,פעילות
גופנית ,מדיטציה וטאי צ'י מלאו את הרחבה ,מעל ל200-
מטופלים ומלווים התנסו במגוון הפעילויות המוצעות.
את התכנית פתחה דר' דינה אייזן ,מייסדת מרכז סינפסות
לבריאות אופטימית ,בהרצאתה על בריאות והומור,
כשהקהל מיישם את גישתה וצוחק ללא הפוגה .הברק
בעיניים ,החיוכים ,הצחוק והרוגע ,ההנאה והכרת התודה
רמזו על המשמעות של האירוע עבור המשתתפים ,עבור
הצוות הרפואי ,המטפלים וצוות רוש.

רוש בקהילה 2011

40
מחלקות ,מרפאות ומכונים
 60רפואיים
ימי עיון ,אירועים ומפגשים

20,000

משתתפים בסדנאות ,בימי עיון,
באירועים ובמפגשים

רוש בקהילה 2012

30
מחלקות ,מרפאות ומכונים
 70רפואיים
ימי עיון ,אירועים ומפגשים

22,000

משתתפים בסדנאות ,בימי עיון,
באירועים ובמפגשים

לצפייה בסרטון
לחצו כאן
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פרויקטים עיקריים
אופנה על הפרק
יוצרים מודעות לדלקת מפרקים שגרונית
שת"פ עם עמותת "מפרקים צעירים"
דלקת מפרקים שגרונית היא מחלה דלקתית רב
מערכתית ,בה מערכת החיסון של הגוף תוקפת את
המפרקים ורקמות נוספות ,וגורמת לדלקת כרונית
המאופיינת ברגישות ,בנפיחות ובכאבים עזים במפרקים
הנגועים .הדלקת עלולה להביל לעיוות בלתי הפיך של
מבנה המפרק ואובדן התנועה שלו ובמקרים קשים
נוצר צורך בהחלפת מפרקים וקיים סיכון לנכות .למרות
שמדובר במחלה שכיחה הפוגעת באחת או אחד מכל
 100אנשים ,לרוב בגילאי ( 20-50נשים נפגעות עד פי
שלושה מגברים)  -המודעות למחלה נמוכה יחסית.
חשיבות הגילוי והאבחון המוקדם של המחלה ,קריטיים
להצלחת הטיפול בה .מחקרים מצביעים על כך שקיים
חלון הזדמנויות ,בשנה וחצי הראשונות למחלה ,בו ניתן
לטפל בה ביעילות מרבית .בתקופה זו מופיעים שינויים
של שחיקת העצמות ,ההולכים ומתקדמים וגורמים
לפגיעה בלתי הפיכה.
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לאור החשיבות הרבה של הגילוי המוקדם והצורך
בהעלאת המודעות למחלה ,במיוחד בקרב ציבור צעיר,
יצאה רוש לשיתוף פעולה ייחודי עם עמותת החולים
'מפרקים צעירים' ,המאגדת חולים צעירים עם דלקת
מפרקים שגרונית .פרויקט "אופנה על הפרק" מדגיש
את היופי והייחודיות של עשר נשים צעירות המתמודדות
עם המחלה ונוצר על מנת להעלות מודעות לדלקת
מפרקים שגרונית .הפרויקט שנעשה בניצוחה של
הסטייליסטית דורין אטיאס ,חיבר בין עשרה מעצבים
מובילים ממגוון תחומים לבין עשרת הנשים  -בין
המעצבים הבולטים היו :יוסף ,ששון קדם ,דניאלה להבי
ז"ל ,אלון ליבנה ועוד .המעצבים עיצבו למשתתפות
פריטים נוחים ופונקציונאליים בכדי להקל על התנהלותן
היומיומית :שמלה ללא רוכסנים ,תיק עם הרבה כיסים
המאפשר גישה נוחה לחפצים ,תכשיטים אשר נסגרים
על ידי מגנט ,נעליים אורטופדיות לנעילה נוחה ולמראה
נשי ועוד.
מעבר להעצמה הנשית המדהימה לעשר הכוכבות,
הפרויקט זכה לחשיפה תקשורתית וציבורית נרחבת
שתרמה להעלאת המודעות הציבורית למחלה ולצורך
באבחון ובטיפול מוקדמים.

חובטות בסרטן
סדנת גולף למתמודדות עם סרטן השד
שותפות עם הוועד האולימפי
כ 70 -נשים המתמודדות עם סרטן השד ,נפגשו ביום
שטוף שמש במרחבים הירוקים והפסטורליים של מועדון
הגולף בקיסריה ,לאירוע ייחודי ומרגש ביוזמת חברת רוש
והוועד האולימפי הישראלי .המשתתפות למדו את רזי

הגולף ,חבטו בכדורים בהתלהבות והפגינו כשרון רב
בתחרויות .את פניהן של המשתתפות קיבלו מנכ"ל
רוש אבי דנציגר; יו"ר הועד האולימפי צבי וורשביאק
וחבורת ספורטאים אולימפיים שנרתמו לארח וללוות
את הנשים ,ביניהם :הגולש נמרוד משיח ,הג'ודוקא
אליס שלזינגר וכלת פרס ישראל לספורט אסתר רוט
שחמורוב .המשתתפות זכו לרגעי נחת והנאה ולבילוי
בסביבה אוהדת ומחבקת.

"המחלה הזאת משתקת בך משהו בסיסי וגורמת לך לשכוח שאפשר לצאת לרגע
מתוך הבועה שנמצאים בה .כאן ניתנה לנו האפשרות לצאת לרגע מעצמנו .מהפחד.
להסתכל החוצה ולראות עד כמה העולם הזה מלא הפתעות ושפע .בכל רגע .תודה,
ותמשיכו להעניק כך לקהילה .כל צעד קטן שלכם הוא צעד ענק לנו".
יונה ג .מטופלת
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תמונת חיים
סדנאות צילום ותערוכה של מתמודדים עם
מחלות הסרטן ודלקת מפרקים
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 50ילדים ומבוגרים המתמודדים עם מחלות ,השתתפו
בסדנאות תיעוד וצילום ,שנערכו בהנחיית צלמים מקצועיים
מובילים בתחומם .המשתתפים יצרו עבודות צילום
מרגשות ,המשקפות תמונות מחייהם .במפגשים הושם
דגש מיוחד על ביטוי עצמי מבעד לעדשת המצלמה ,ניתנו
כלים להעצמת היצירתיות ולחידוד הראייה האמנותית
ונעשתה התמקדות מיוחדת בנושאים ותהליכים המביאים
שמחה לחיי המשתתפים ומקרבים ביניהם.
כוח היצירה והעשייה של הסדנאות חיבר בין חולים,
מלווים וצוותים רפואיים שהשתתפו בסדנאות הצילום
ויצר רגעים מיוחדים  -שמחים ,מרגשים ,מלאי תקווה
ולהט ,בהם העיסוק בהתמודדות היום יומית הקשה
מצטמצם לטובת גילוי של עולם חדש וקסום .מטרת
הסדנאות האלו לא הייתה ללמוד לצלם ,אלא ללמוד
לתעד ,כל אחד עם העולם הפנימי שלו ומה שמושך
אותו -משפחה ,תחביבים ,מקומות והתרחשויות .לדברי
המנהלים האומנותיים דן בלילטי ועודד בלילטי  -לא רק
המשתתפים זכו להתרגש ממפגשי הסדנאות ,אלא גם
המדריכים עצמם  -הצלמים שליוו והדריכו ,אשר הופתעו
מרמת הביצועים ומהתוצרים המקצועיים ובעיקר ,זכו
לחוויה אמנותית מיוחדת במינה .תוצרי הסדנה הוצגו
לקהל הרחב במתחם התחנה בתל אביב יפו ,בתערוכה
אשר חיברה את המבקרים ל'תמונות חיים' מרגשות ,פרי
יצירתם של המשתתפים.

"חלפו להם ימים ספורים מאז הפתיחה המרגשת של תערוכת "תמונת חיים" ואנו עוד
תחת השפעת החוויה האנושית העוצמתית ,המטלטלת ,בתקופה הקשה של חיינו.
רציתי להודות באופן אישי לכל מי שתרם להצלחת האירוע המכובד ,המדויק ,הנעים,
מקרב הלבבות ,שחשף אותנו למעגלי החברות וההיכרות של אמא שלנו וכמובן
לעבודותיה המדהימות ,שחשפו ולו במעט את כישוריה האמנותיים והאנושיים ,את
רגישותה לזולת ואת יכולתה לשמר רגעי חיים אותנטיים בכנות ובישירות האופייניים לה.
בזכות רגישותכם ,פועלכם שנובע מתוך אהבה וחמלה אמיתית והחשיבה על כל פרט
ופרט ,השכלתם לתת ,לכל אורך הדרך ,מקום של כבוד לכל אחד ממשתפי הפרויקט,
ואנו זכינו לראות נהרה וחיוך על פניה של אמא שמתמודדת בגבורה במהלך השנים
האחרונות ,עם מחלת סרטן שד קשה ומפושטת .תודה גדולה מעומק הלב ,יישר כוח ורק
בריאות לכל העושים במלאכה".
הכותבת הינה בתה של מטופלת אשר השתתפה בסדנת צילום ,מהמרכז הרפואי תל אביב ,דצמבר 2011

זוגיות בתנועה
תרפיה זוגית בריקוד בהנחיית הכוריאוגרף
והרקדן עידו תדמור בשיתוף המכון האונקולוגי
של המרכז הרפואי קפלן בהנהלת דר' נועה
אפרת בן ברוך
אנו מאמינים שחשוב שנהיה שותפים לתהליך ההחלמה
של מטופלות ,הרבה מעבר לטיפול התרופתי .מתוך
דיאלוג עם חולים ומטפלים יצרנו במכון האונקולוגי בבית
החולים קפלן סדנה ייחודית " -זוגיות בתנועה"  -בשיטת
.MOVE N' TALK - CONNECTING PEOPLE

הכוריאוגרף והרקדן עידו תדמור נחשף לפעילות
פרויקט "רוש מושיטה יד" בביקוריו בסדנאות התרפיה
בריקוד בנהריה ובסדנאות נוספות במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי "לניאדו" בנתניה .עידו הביע את רצונו
להתנדב במסגרת הפרויקט ולעבוד עם חולות סרטן שד
ובני זוגן .צוות הפרויקט ,עידו וצוות המכון האונקולוגי
בבית החולים קפלן ,תיכננו יחדיו סדנה המותאמת
לצרכי המטופלות .במפגשי הסדנה השתתפו נשים
המתמודדות ברובן עם המחלה ,כבר מספר שנים ואשר
תמשכנה כנראה להיות מטופלות לאורך חייהן ובני זוגן
שהם המלווים הצמודים שלהן .הסדנה העצימה את
המודעות לגוף ,למגע ,לתנועה ,לשיח המלווה ולריקוד
המשותף והייתה הזדמנות נדירה עבור המשתתפות
ובני זוגן  -להתאוורר ,להיפתח ,לפתח מודעות אישית
וזוגית ולהתרגש ביחד.

29

מחויבים לאדם ,לקהילה ולחברה | אחריות חברתית ותרומה לקהילה רוש

"האווירה בסדנה הייתה אווירת שיתוף וחיבור גורל בין המשתתפות ובני זוגן .קיבלנו
עידוד מהצוות הרפואי ויצאנו משגרת היום יום המעיקה והכואבת .ברגעים אלו של
חוסר ודאות ,תחושה קשה של תקווה ופחד ,ברגעים אלו הנכם נמצאים סביבנו וכל
רצונכם להרגיע ולנחם ,להושיט יד מטפלת ,מחבקת ומרגיעה  -זה בהחלט מעודד
ומכניס טיפה של אור ותקווה .תודה ,תודה ושוב תודה!"
יונה מטופלת

יחד למען הקהילה שלנו  -התנדבות עובדים
אנו מאמינים כי עובד הלוקח חלק בפעילות קהילתית ,זוכה לקבל לעצמו לא
פחות ממה שנתן .לכן ,רוש רואה חשיבות גדולה בהתנדבות עובדיה במסגרת
הפרויקטים הקהילתיים בהם היא מעורבת .כיוון שמדובר בעשייה משמעותית
הן עבור הקהילה והן עבור העובדים והארגון  -אנו מעודדים עובדים להתנדב גם
על חשבון שעות העבודה.

מביטים לעבר העתיד גם בעשייה בקהילה
בשנות הדוח נערכו הפעילויות הבאות למען חולים
מבוגרים וילדים ובהשתתפות ספורטאים אולימפיים:
סייף עם משפחת חטואל ,קליעה עם סרגיי ריכטר,
ג'ודו עם אריק זאבי והתעמלות מכשירים עם אלכס
שטילוב.

מספר עובדים
המתנדבים

סה"כ *שעות
התנדבות
מוערכות בחברה

2011

30

768

2012

34

720

*נכללו בספירה שעות התנדבות קבועה ושעות
התנדבות חד פעמית

מבט לעתיד
רצים ביחד לאולימפיאדת ריו 2016
הוועד האולימפי בישראל
וחברת התרופות רוש ישראל
ישתפו פעולה ויקיימו פעילויות
משותפות לחולים ומחלימים
במסגרת פרויקט "רוש מושיטה
יד" .בדומה להתמודדות של
ספורטאים ,גם ההתמודדות של חולים דורשת
מאמץ ,התמדה ,כוחות נפש וכוח רצון .החיבור
ביניהם יעניקו הן לספורטאים והן לחולים
השראה וכלים להתמודדות עם אתגרים ,תוך
שימת דגש מיוחד על הקשר שבין הגוף והנפש.
שיתוף הפעולה ייפתח בפעילות ראשונה ,בה
יפגשו חולות סרטן שד ספורטאים אולימפיים
לאתגר הראשון שלהם על מגרש הגולף
בגעש באוקטובר  .2013בהמשך מתוכננים
מפגשים אתגריים וחווייתיים נוספים ברצף עד
לאולימפיאדת ריו .2016
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אבי דנציגר ,מנכ"ל חברת רוש ישראל" :הספורטאים האולימפיים מייצגים ערכים של מצוינות,
אומץ ,כוח רצון ,התמדה ומסירות גדולה לצד פריצת גבולות היכולת האנושית .אלו ערכים
שהמעניקים לחולים השראה ועידוד ,בהתמודדות היום יומית שלהם עם המחלה .לספורטאים
נכונה השראה מחולים שמצליחים לפרוץ מדי יום לשבור את הגבולות האנושיים בלחימתם
להתגבר על המחלה .החיבור בין השניים מציב את האדם במרכז  -זהו המקום אליו אנו שואפים
כחלק בלתי נפרד מהתפיסה הכוללת שלנו כחברה ומהמחויבות שלנו לקהילה".
מבט לעתיד
עובדים וילדיהם  -רעים של הקהילה
עמותת חברים שעוזרים

עמותת רעים הינה עמותה עירונית ,הפועלת למעלה מ 10 -שנים למען תושבים בהוד השרון
אשר ידם אינה משגת לקיים עצמם ביום יום ובמיוחד בחגים .כמי שמאמינים בחשיבותה של
נתינה ובחינוך לנתינה ,אנו מעמיקים את שיתוף הפעולה עם עמותת "רעים" ומשלבים בו עובדים
מתנדבים ,המשתתפים בפעילות ומסייעים באריזת מזון ובחלוקתו לנזקקים .עובדי החברה משנעים
את החבילות ומסייעים לכל הצד הלוגיסטי .שתוף הפעולה החל ביולי .2013
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האנשים שלנו
עושים את
ההבדל
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74
 100אחוז
 5ימי
אחוז

מהמועסקים הם נשים
מהעובדים במשרה מלאה

הדרכה ,בממוצע ,לעובד בשנה
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העובדים כמקור העוצמה הארגונית
האסטרטגיה העסקית שלנו מבוססת על חדשנות וצמיחה
מתמשכת ,והמקור העיקרי שלנו לחדשנות הוא העובדים שלנו.
רוש פועלת למען אנשים ומאמינה שתחושת השליחות של
העובדים ,ביחד עם חתירה לתרבות ארגונית תומכת ,מאפשרת
ומקדמת הם הסיבה לכך שרוש מושכת אליה אנשים מצוינים הצומחים בה לאורך זמן .העובדים
ברוש הם המשאב החשוב ביותר והבסיס להצלחתנו לאורך זמן .לכן ,כחלק מתרבותנו העסקית,
שמנו לנו למטרה להיות מקום העבודה הטוב ביותר לאנשים הטובים ביותר .רוש מציעה
לעובדיה פיתוח אישי כולל מגוון ,כר נרחב של פעילויות ,חוויות ,ותפקידים המקדמים למידה
וצמיחה משמעותיות .אנו רואים בפיתוח קריירה שותפות בין העובד והמנהל ,רוש מספקת
למנהליה משאבים על מנת שיוכלו לגלות ולפתח את הפוטנציאל של עובדיהם .המדיניות לפיה
אנו מתייחסים לעובדינו מתווה את היעדים ואת שיטות העבודה שלנו בכל ההיבטים של ניהול
המשאב האנושי  -איתור ושימור אנשים מוכשרים ,טיפוח ביצועים ,שימור חוזקות ,אימון ,דיאלוג
ומשוב לכל עובד ,פיתוח ותגמול.

 7המחויבויות של מנהל ברוש
 .1אני מגלה עניין אמיתי באנשים.
 .2אני מקשיב בתשומת לב ומקפיד להסביר רציונל “ -למה”.
 .3אני מחויב להעצים אנשים ולסמוך על קבלת ההחלטות שלהם.
 .4אני מחויב לגלות ולפתח את הפוטנציאל הטמון באנשים.
 .5אני שואף למצוינות ולתוצאות יוצאת דופן.
 .6אני מגדיר את סדרי העדיפויות ושואף לפשט את העבודה.
 .7אני מוקיר את האנשים על עבודה טובה שביצעו.
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מדיניות העסקת עובדים של רוש
העקרונות העסקיים של רוש מבוססים על אמונתנו
שההצלחה של החברה שלנו תלויה בכישרון ובביצועים
של עובדים מסורים .רוש שואפת להיות חברה
שעובדיה גאים לעבוד בה ולכן היא מציעה להם מקום
עבודה חדשני ,אתי ,מוכוון צמיחה ומאתגר  -המצפה
שהעובדים כולם יתרמו לתוצאות מוצלחות של
החברה .אנו מחויבים לקידום כבוד הדדי ,אמון ויושרה.

אנו מאמינים שכל עובד זכאי לטיפול הוגן ,אדיב ומכבד
במהלך תהליך הגיוס ,בעודו מועסק ובסיום העבודה
בחברה .רוש מכבדת את זכויות האדם בתחום ההשפעה
שלה ותומכת בקיומן .אנו עוקבים אחר הנחיות התקן
הבינלאומי  ISO 26000לאחריות חברתית ודבקים בו
ובמוסכמות היסוד של ארגון העבודה הבינלאומי .WLO

גיוס ,קידום ופיתוח של כשרון
רוש מגייסת אנשים בעלי פוטנציאל צמיחה ופועלת
לקדמם על בסיס התאמתם לתפקידים ויכולותיהם
לתרום לעשייה הארגונית בעתיד .אנו מאמינים כי
משאב אנושי מיומן ובעל מוטיבציה הוא הבסיס עליו
רוש בנויה .חשוב לנו שהעובדים שלנו יממשו את
הפוטנציאל שלהם ,יקדמו את הקריירה האישית שלהם
ויתרמו להמשך הצלחתה של החברה .האסטרטגיה
שלנו לשימור עובדים איכותיים מבוססת על למידה לכל

החיים והזדמנויות פיתוח .רוש מעודדת את העובדים
לשפר ולפתח את המיומנויות שלהם כל הזמן ומעמידה
לרשותם מגוון פלטפורמות ואפשרויות ללמידה ושיפור.
תהליך ניהול הביצועים שלנו מעודד דיאלוג ומשוב
ומקדם הזדמנויות קבועות לדיון בפיתוח העובדים.
אנו מציעים לעובדים הדרכה שוטפת ,אימון ופיתוח
מיומנויות .בשנת  2012עובדינו לקחו חלק ב4265-
שעות הדרכה  -בממוצע  5ימי הדרכה לעובד בשנה.

דיאלוג ותקשורת פנים ארגונית
שיתוף מידע ותקשורת פתוחה ברוש ,הם ערוצים חיוניים
ליצירת דיאלוג מפרה ולהשגת המטרות הארגוניות .כל
העובדים עושים שימוש במגוון פלטפורמות ארגוניות
על מנת לתקשר באופן פעיל עם מנהלים ועמיתים
לעבודה ולקיים תרבות של דיאלוג פתוח .כל אחד ואחת
מהעובדים יכול להעביר ,באמצעות מנהליו ,מסרים
ישירים ,המלצות והערות להנהלה הבכירה .אנו רואים
בשילוב בין תקשורת דו כיוונית ,אימון עובדים ותהליכי
משוב ,בסיס איתן לטיפוח תרבות המטפחת ביצועים
ושיפור מתמיד .אנו ממשיכים לייחס חשיבות רבה
להבניית התקשורת הפנים ארגונית ,כמפתח להשגת
יעדינו העסקיים ולבניית תחושת השייכות .אנו מאמינים
בתקשורת פתוחה ורב־כיוונית עם עובדינו ולשם כך
קיימים שני ערוצי תקשורת עיקריים:

• הנגשה ושיתוף של מידע  -מאגר הכולל נהלים ,טפסים,
מידע מדעי ,קישורים חשובים ועוד.
• ניהול תהליכים  -מערך טבלאות והתראות המשמשות
לניהול תהליכים ארגוניים.
• תקשורת צוותית  -כל צוות מנהל את כל עבודתו
המשותפת באזור תקורת צוותי :סיכומי פגישות,
משימות ,חומרים משותפים וכו’.

רושיתון עלון פנימי רבעוני הנכתב כולו על ידי העובדים
ומשמש במה לפעילויותיהם.
 Isranetישראנט ,הפורטל הארגוני של רוש ישראל,
המרכז מידע וערוצי תקשורת עבור העובדים:
• חדשות ועדכונים על הנעשה בחברה  -מיזמים שפותחו
על ידי צוותים שונים ,עדכונים אישיים על בעלי תפקידים
חדשים ,ימי הולדת וכו’.
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שכר ותכניות תגמול ופרישה
אנו מתגמלים את עובדינו בהתאם לכישוריהם ,לביצועיהם ולניסיונם ובהתבסס על תנאי השוק המקומיים ,תוך
הקפדה יתרה על עמידה בכל ההתחייבויות הכספיות בניהול תוכניות התגמול והפרישה של העובדים  -על מנת
לספק להם פרנסה טובה בהווה ורשת בטחון כלכלית לעתיד.

שירותים ,ביטוחים ,מידע והטבות לעובדים
ולבני משפחותיהם
רוש שואפת להיות מקום שנפלא לעבוד בו והיא משקיעה מחשבה ומשאבים על מנת להציע לעובדיה ולבני
משפחותיהם מערכת תומכת הכוללת מידע שימושי ומועיל ,שירותים תומכים ברמה אישית ומשפחתית,
ביטוחים איכותיים והטבות במגוון תחומים .עובדי החברה מעורבים בהגדרת הצרכים והרצונות להם ניתן מענה,
צוות עובדים שפעל תחת הכותרת  BEST PLACE FOR THE BEST PEOPLEתרם רבות לחשיבה וכן לעיצוב הלוגו
המלווה את עולם הרווחה .העובדים ובני המשפחות נהנים מהמעטפת התומכת ומהתחושה שרוש מוקירה
אותם ואת עשייתם ודואגת לשלומם ולרווחתם.
ביטוח בריאות פרטי איכותי
החברה מאפשרת לעובדיה ולבני משפחותיהם להיות
חלק מקולקטיב ביטוח רפואי פרטי ,המציע כיסוי רפואי
נרחב ופתרונות רפואיים חדשניים ועדכניים בתנאים
ותעריפים אטרקטיביים במיוחד.
יעוץ וליווי פסיכולוגי ומשפחתי
כאשר עובדים ,בני זוג וילדיהם זקוקים לסיוע פסיכולוגי
ולייעוץ אישי או משפחתי ,עומדת לרשותם האפשרות
להיפגש עם אנשי מקצוע מנוסים בתחומים שונים,
או להיוועץ בהם טלפונית  -תוך שמירה על סודיות
מוחלטת של זהות הפונים .משפחת העובדים זכאיות
ל 10-פגישות בשנה ללא תשלום ולפגישות נוספות,
בהתאם לצורך ,בתעריף מסובסד .שירותי הייעוץ
כוללים גם אבחון לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז
לילדים במחיר מסובסד והענקת מידע כללי בתחום
הפסיכולוגיה.
סדנת ארגונומיה לעובדים וציוד ארגונומי
רובנו מבלים זמן ניכר בסביבת העבודה שלנו .לכן,
יש חשיבות רבה בהתאמת סביבת העבודה ,באופן
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אופטימאלי ,לצרכים הפיזיים של כל עובד כדי לשמור
על בריאותו ולמנוע פגיעות תעסוקתיות .עובדי רוש
השתתפו בסדנת ארגונומיה (הנדסת אנוש) מעשית,
וקיבלו יעוץ אישי ,בסביבת העבודה הטבעית שלהם -
כיצד לשמור על בריאותם ולמזער פגיעה פיסית הנובעת
מישיבה ממושכת מול המחשב .רוש מספקת לעובדיה
ציוד עבודה בעל תכונות ארגונומיות ,השומר על הגוף
ומונע התפתחות נזק פיסי בטווח הקצר והארוך .במטרה
לשמור על בריאות עובדיה ולהתאים את אופיה הפיזי
של העבודה לצרכי העובדים ,רוש מיישמת תפיסות
ארגונומית בתכנון סביבת עבודה ,שיטות ונהלי העבודה.
עידוד כושר ואורח חיים בריא
חברת רוש מחויבת לבריאות עובדיה .והיא מעודדת
אותם לבצע פעילות ספורטיבית וכושר ,התורמים לאיכות
החיים ,לבריאות ולאושר האישי .הפעילות הגופנית
מסייעת לירידה במשקל ולהפחתת לחץ דם ,להעלאת
מסת שריר ולקצב חילוף החומרים .רוש מממנת עבור
כל עובדיה פעילות ספורט וכושר סדירה בחדר הכושר
 JOYבהוד השרון ומעודדת אותם להתמיד בפעילות.

אשראי והטבות בתנאים מועדפים
עובדי רוש ובני/בנות זוגם זכאים לקבל כרטיס אשראי
מסוג  MasterCard Corporateהמציע שלל הטבות,
תנאי אשראי מועדפים ופטור מדמי כרטיס ללא התניית
שימושים.
עידוד תרבות פנאי ובילוי משפחתי
על מנת לסייע לעובדים לפתח את תרבות הפנאי
ולבלות עם בני משפחותיהם ,רוש חברה למועדון
ההטבות “מגה לאן” המציע מגוון אפשרויות לפעילות
פנאי ופעילת הפגתית בתנאים ובמחירים מועדפים.
המועדון מציע :מנויים וכרטיסי כניסה לפארקים
ואתרים ,מופעי תיאטרון ,תרבות ומוסיקה ,מופעי בידור
וסטנד אפ ,פסטיבלים ,פעילות ספורט אתגרי ,טיולים,
ספא וצימרים ,שוברי מסעדות ,ספרים מזולים ומנויים

לכתבי עת ועוד מגוון רחב של אפשרויות בילוי והעשרה
 בפריסה ארצית ובמחירים שווים לכל נפש.סיוע לעובדים במצוקה כלכלית
לרוש חשוב ‘להיות שם’ עבור עובדיה ולתמוך בהם
בשעת הצורך .לכן החברה מעמידה לרשות עובדיה
הלוואות מיוחדות לעובדים שנקלעו למצוקה כספית
חריפה בשל נסיבות בלתי-צפויות כדוגמת מצבי חולי,
משברים אישיים או משפחתיים.
הטבות משופרות בעת חופשת לידה
כניסתו של ילד חדש למשפחה הוא אירוע משמח הדורש
לא מעט תשומות .על מנת להקל על העובדות והעובדים
היוצאים לחופשת לידה רוש מאפשרת להם שימוש ברכב
ובטלפון חברה לאורך חופשת הלידה המלאה  -כולל 12
השבועות אותם ניתן להוסיף לחופשה הקבועה בחוק.

עידוד גיוון תעסוקתי
גיוון תעסוקתי מעשיר את החשיבה
הארגונית ומספק השראה לחדשנות,
המהווה אבן יסוד של רוש .לכן ,חשוב
לנו ליצור בחברה סביבה מגוונת
ומכילה  -בה כל עובד מרגיש מוערך
ומכובד ומפתח יכולת לממש את מלוא

הפוטנציאל האישי והמקצועי שלו ,ולהטביע את חותמו
על העשייה .בשנת  2012רוש העולמית שמה לה למטרה
לעודד גיוון תעסוקתי בקבוצה .רוש בישראל פועלת לזיהוי
והסרת חסמים לקידום של נשים לעמדות מנהיגות
בכירות  -במטרה להגדיל את אחוז הנשים בהנהלה
הבכירה ל( 14%-היעד העולמי) ואף למעלה מזה.

שותפות אסטרטגית עם עמותות הממוקדות בעידוד הגיוון התעסוקתי
רוש שואפת להעמיק את הגיוון התעסוקתי בשורותיה
ולשם כך היא פועלת בשיתוף פעולה עם עמותת “קו
משווה” המתמחה בשוויון תעסוקתי לאקדמאים ערביים
בישראל.
איסור אפליה
כחברה פלורליסטית ,רוש מקפידה מאוד שלא ליצור
אפליה במקום העבודה על בסיס מין ,גזע ,גיל ,צבע עור,
דת ,מצב משפחתי ,העדפה מינית ,מורשת ,נכות גופנית
או נפשית או כל מאפיינים אחרים.
אי קבלה של הטרדה
אנחנו ברוש ,לא סובלים כל הטרדה נפשית ,פיזית
או מינית הפוגעת בעובד שלנו .אנו מקיימים הדרכות

לעובדים בנושא ,מעודדים את העובדים לדווח באופן
מיידי ,למנהלם הישיר או למנהלת משאבי אנוש על כל
מקרה הטרדה אשר נגרם להם או הגיע לידיעתם .רוש
מחויבת לטפל בכל פנייה בדיסקרטיות ובנחישות.
עבודה בכפייה
חברת רוש מתנגדת לכל צורה של עבודה בכפייה.
חופש השקפה והתארגנות
אנו מכבדים את זכותם של כל העובדים להצטרף לכל
ארגון עובדים שהוכר בחוק ולציית לכל החוקים הנוגעים
לנציגות עובדים .אנו שואפים לשמור על דיאלוג פתוח
עם העובדים ולקיים מערכת יחסים ארוכת טווח,
המבוססת על אמון הדדי.
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עובדי רוש  -פסיפס אנושי מגוון
אנו מאמינים כי ככל שנשכיל ליצור ברוש פסיפס אנושי מגוון יותר ,נוכל להפיק את המיטב מכל עובד
ועובד וליהנות מקשת רחבה של כישורים ,יכולות ואיכויות .בסוף שנת  )31.12.12( 2012החברה
העסיקה  112עובדים בני כל הגילאים ,נשים וגברים ,ותיקים וצעירים ,מנהלים בכירים ועובדים מן
השורה ,עובדים במשרה מלאה מכל רחבי הארץ.

גילאי העובדים

ותק ותחלופה

רוש מקפידה ליצור תמהיל עובדים המשלב בין
עובדים ותיקים ועתירי ניסיון ,שהינם דמויות המזוהות
עם החברה ועם ייחודה לעובדים צעירים ,המביאים
עמם יכולות מגוונות ומתקדמות ורוח רעננה.

רוש עוסקת בתחום המהווה שליחות מקצועית ועושה
מעל ומעבר על מנת להעביר תחושה זו לעובדיה
ולעזור להם להתפתח ולצמוח ,תוך כדי קידום
החדשנות הרפואית .לאור כל אלה ,מרבית עובדי
רוש מתמידים בחברה ושיעור תחלופת העובדים
נמוך ביותר.
• תחלופת עובדים לשנת 2011-2012

תמהיל העובדים לפי קבוצות גיל (באחוזים)
שנה

2011

2012

גיל

אחוז מכלל העובדים

עד 30

12%

31-50

83%

+50

5%

סה”כ

100%

עד 30

10%

31-50

85%

+50

5%

סה”כ

סה”כ

100%

עד 30

מספר העובדים שפרשו מהחברה בשנים המדווחות -
לפי גיל ומגדר
שנה

2011

2012

מגדר
אנו מאמינים בקידום נשים בתעסוקה ,ופועלים לגייס
נשים לעבודה.

סה”כ עובדים לפי חלוקה למגדר (גברים נשים)
נשים

שנה

גברים

סה"כ

מספר אחוז מספר אחוז מספר
2011

70

69%

31

31%

101

2012

83

74%

29

26%

112

מזל טוב!
חופשות וחזרות מחופשת לידה בשנות הדיווח:
• בשנת  2011יצאו  16עובדות לחופשת לידה ו13-
שבו לעבודה סדירה.
• בשנת  2012יצאו  14עובדות לחופשת לידה ו12-
שבו לעבודה סדירה.
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נשים

סה”כ

גיל

גברים

עד 30

1

1

31-50

6

6

+50

31-50

7
3

4

7

+50
7

סה”כ

היקף משרה
התפלגות העובדים בהתאם להסכמי העסקה
מספר העובדים הכולל על פי סוג העסקה (משרה
מלאה/חלקית).
שנה

2011

2012

סוג
העסקה

גברים

נשים

סה”כ

משרה
מלאה
משרה
חלקית
משרה
מלאה
משרה
חלקית

31

70

101

0

0

0

29

83

112

0

0

0

מנהלים ועובדים

חלוקה גיאוגרפית

מספר העובדים לפי חלוקה למנהלים ועובדים

מרבית עובדי החברה חיים במרכז הארץ ,יש ייצוג גם
לעובדים מצפון הארץ ,מדרומה ומאזור ירושלים.
סה”כ עובדים לפי חלוקה גיאוגרפית

שנה

מנהלים

עובדים

סה”כ

שנה

מרכז

צפון

דרום/י-ם

סה”כ

2011

50

51

101

2011

87

5

9

101

2012

55

57

112

2012

99

6

7

112

איזון בית עבודה
אנו מאמינים כי שמירה על איזון בין הבית לעבודה
מאפשרת לעובדים לנהל טוב יותר את חייהם
ולממש את עצמם ,דבר המשפיע ישירות על איכות
תפוקותיהם ויכולת ההתמדה שלהם .לכן ,יצרנו
הסדרים המאפשרים גמישות בקריירה ומסייעים
לחברה להתבסס על כוח עבודה מגוון ,המרוצה
מהמקום בו הוא עובד .אנו שמים דגש על
מספר נורמות המסייעות להשגת האיזונים:

קייטנה ברוש טוב
בחופשת הקיץ של שנת  2012התקיימה לילדי רוש
הקייטנה המטיילת של רוני קריין בה השתתפו  32ילדים
בפעילויות שונות ומגוונות .הקייטנה העניקה לילדים
זמן איכות וקרבה אותם למקום העבודה של הוריהם
כמו כן אפשרה להורים ליהנות משקט נפשי ולהתרכז
בעבודתם.

• שעות התחלה של ישיבות יקבעו בין  09:00ל,15:00-
אלא אם מדובר במקרה חריג.
• אין לצפות ממנהל לשלוח ומעובד לקרוא דוא”ל
מחוץ לשעות העבודה (במקרים חריגים ,יתאמו זאת
טלפונית עם העובד).
• שיחות טלפון בענייני עבודה ,מעבר לשעות העבודה
יתבצעו רק במקרים דחופים.
• ללימוד חומר הדרוש לעבודה מוקצה זמן במסגרת
שעות העבודה.
• עובד שאמור להשתתף בכנס בשעות הערב ישוחרר
מספר שעות לפני הכנס לביתו ,כדי להתרענן בנוחות.

העסקת ילדי עובדים
בחופשת הקיץ של שנת  2012הועסקו ברוש 15
ילדי עובדים אשר סייעו רבות להכנת המשרדים
למעבר מפתח תקווה להוד השרון והועסקו בעבודות
משרדיות שונות ,ביניהן ,אריזה וסידור.

• עובד הטס לחו”ל יוכל להעדר מהעבודה ולהישאר
בבית ביום הטיסה גם אם טס בערב.
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סקרי שביעות רצון
GEOS - GLOBAL EMPLOYEE OPINION SURVEY

רוש העולמית עורכת בקביעות סקרי
 GEOSלמדידת שביעות רצון עובדים,
במטרה לבחון את מידת המחויבות
( )engagementשל העובדים כלפי
החברה ואת שביעות רצונם ממגוון
רחב של גורמים המשפיעים על רמת החיבור שלהם
לחברה ועל ההזדהות עמה .באופן טבעי ,ככל שמידת
החיבור או המחויבות גבוהות יותר  -לעובד יש מוטיבציה
גבוהה יותר להיות מעורב ולעשות מעל ומעבר לדרישות
תפקידו .עובד שהוא “ראש גדול” ,הינו בעל ביצועים
טובים יותר ולכן משפיע באופן חיובי על מימוש יעדי
החברה ,על חדשנותה ועל התוצאות העסקיות של

החברה .רוש משקיעה מאמצים על מנת להבין מהי
מידת המחויבות של העובדים בחברה ,וכדי להבין
מהעובדים מהם הדברים אשר נעשים בצורה טובה
ותורמים לחיבור הזה ,ומהם האתגרים או הנושאים
לגביהם שביעות הרצון פחות גבוהה וכדאי לטפל בהם
על מנת לשפר אותה.
תוצאות הסקר ברוש ישראל הינן טובות .הם מעידות על
תחושת מחויבות וחיבור גבוהה לחברה.
שיעורי המחויבות נמצאים באזור האופטימאלי אליו
חברות מכוונות .מהסקר עולה מה שמורגש גם ביומיום
הארגוני  -אנו כעובדים ,חשים גאווה ברוש ושביעות
רצון גבוהה מהמנהלים הישירים ומהעמיתים שלנו.

“מהסקר האחרון עלו חוזקות משמעותיות של רוש  -תדמית ומוניטין עוצמתיים של החברה ,תחושה
גבוהה של הישג וסיפוק מהעבודה והרגשה שיש מיקוד של ההנהלה בעובדים ושההתייחסות אליהם הינה
כאל המשאב החשוב והמשמעותי ביותר של הארגון .התוצאות הללו הן ,בין השאר ,תולדה של התרבות
הארגונית ברוש ישראל .חלק מהשיפור הוא תוצאה ישירה של קבוצות עבודה חוצות חברה שהוקמו לאחר
הסקר הקודם .רוש ממשיכה ללמוד את התוצאות ,במסגרת היחידות והמחלקות ,ובמטרה לגבש תוכנית
פעולה שמטרתה לשמור על החוזקות ולהמשיך את המומנטום של השיפור בנושאים השונים.
אבי דנציגר ,מנכ”ל החברה
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עיבוד תהליך ה GEOS -בשנת  2012על ידי עובדים
בקבוצות מיקוד ,חשיבה ועבודה חוצות ארגון
צוות הכרה והוקרה ROCHECOGNITION

“ההרגשה של כולנו הייתה שאנו חשים גאווה גדולה לעבוד בחברה שאכפת לה מהאנשים ,משקיעה בהם
ומעניקה אין ספור הטבות לעובדים .מצד שני ,ביום יום קיימת נטייה "לעבור מהר מידי" על הצלחות יש רצון
לקבל יותר משוב חיובי והתייחסות לדברים טובים ,מאמץ יוצא דופן ,הצלחות והישגים משמעותיים .יחד נפעל
להעלאת המודעות של מנהלים וקולגות להכרה והוקרה אישית .נגבש ארגז כלים למנהלים שיסכם את מגוון
האפשרויות למתן הכרה לעובדים ונעודד שימוש בפלטפורמות פומביות קיימות כגון ישראנט ,רושיתון ,סייקל
ובקמפיין “הוקרה גלויה” לתודות בגלויות( ”.מתוך פנית הצוות לעובדים)

ROCHECOGNITION

כחלק מעידוד המצוינות ומיצירת חיזוקים חיוביים
לעובדים ,רוש רואה חשיבות בהכרה ,הוקרה והערכה
לעובדים בולטים ולעשייה ייחודית .משתתפי הקבוצה
עסקו בהוקרה והכרה וניסחו את “עשרת הדברות”
להוקרה אפקטיבית.
עשרת הדברות להוקרה אפקטיבית:
• כל אחד בחברה זכאי להוקרה ולהכרה
• התעניינות בחיי החברה והמשפחה של הקולגות
והעובדים תתרום להבנה והתחשבות כמו גם
להתאמת ההכרה להעדפותיהם.
• הרגל להגיד תודה ובבקשה כנוהל שבשגרה תורם
לסביבת עבודה נימוסית ונעימה יותר.
• ההכרה צריכה להתרחש כמה שיותר קרוב לביצוע
הפעולות עד כמה שניתן ,כך תחזק התנהגויות
הראויות לציון ולעידוד.

• לבסס קריטריונים ברורים למתן ההכרה כמו :תרומה
להצלחת החברה ,מאמץ יוצא דופן וכדומה.
• תמיד לציין בעבור מה ניתנת ההוקרה :הכרת התודה
תמיד תפרט את אופי הפעילות ותיתן מידע ספציפי
לגבי אילו התנהגויות או פעולות זיכו את העובד בכך.
• ביצועים ברמה דומה צריכים לקבל הכרה דומה
• הצטברות של תודות לאותו עובד מעלה את רף
ההכרה.
• אין לתכנן תהליך בו המנהלים בוחרים את האנשים
שיזכו להוקרה כדי שלא יהיה חשש להעדפה או
להכרה לא עניינית.
• יש לתת אפשרות בחירה למקבל ההוקרה לגבי אופן
המימוש.
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צוות פיתוח אישי ופיתוח קריירה
“במסגרת צוותי ההיגוי של ה GEOS -הקבוצה שלנו עסקה בנושא של פיתוח אישי.
גילינו שמדובר בנושא מורכב ומאתגר והבהרנו לעצמנו שפיתוח אישי אינו
זהה במשמעותו לקידום ,וכי למרות שמבנה החברה שטוח ואפשרויות הקידום
מוגבלות יחסית ,את מרבית הדברים שמושכים עובדים בקידום ,כדוגמת עניין וגיוון
בעבודה ,הרחבת סמכויות ,קבלת הכרה ביכולות והוקרה ,ניתן לממש גם באמצעות פיתוח אישי
במסגרתהתפקידובמעבריםרוחביים.בסופושלדבר,פיתוחהיכולותבאמצעותהתנסויותאלהיכול
גם לתרום לקידומו העתידי של העובד/ת .אנחנו מאמינים שהעבודה בצוות חוצה הארגון
שלנו תורמת לניתוח הנושא וקידומו ,וכבר מרגישים שהתפתחנו אישית בתהליך” (מתוך דוח הצוות).
יצירת אופק תעסוקתי ברור לעובדים
הינו חשוב על מנת לשמר את
האנרגיה החיובית שלהם בעבודה
ולבנות אותם לקראת קפיצתם
הבאה .על מנת להגיע לתוצאות
מיטביות ,מושם דגש על האחריות המשותפת של
העובד והמנהל לתכנון ויישום תוכניות הפיתוח של
העובד ולחשיבות הרבה של קיום דיאלוג פתוח ומתמשך

ביניהם ,בכדי לשפר את המודעות ההדדית לגבי כיווני
הפיתוח העתידיים הרלוונטיים .הוצעו דרכים להעלאת
המודעות לתפקידים קיימים בחברה ,על  -ידי העלאתם
לישראנט ,תוך פירוט תיאורי תפקיד ,פרסום משרות
פתוחות ויצירת מדריך לחיפוש משרות פתוחות ברוש
העולמית .הזדמנויות בקריירה כוללות מגוון רחב של
פעילויות ,חוויות ותפקידים המקדמים למידה וצמיחה
משמעותיות.

ההזדמנות לפיתוח קריירה ברוש
פילוסופיה ועקרונות
 .1הזדמנויות קריירה

 .2משרות פתוחות

 .3פיתוח קריירה

שותפות בין החברה ,המנהלים והעובדים לפיתוח הקריירה
• רוש מציעה לעובדיה מגוון רחב של הזדמנויות קריירה
ומסייעת בפיתוחם
• רוש מציעה מגוון משרות פתוחות הזמינות לכלל
עובדיה ומעודדת אותם להתמודד עליהן

• רוש רואה בפיתוח הקריירה משימה משותפת לחברה,
למנהלים וכמובן לעובדים ויוצרת כלים ואפשרויות
רבות לעידוד תרבות של פיתוח קריירה והתקדמות

פיתוח קריירה הוא שותפות בין העובד והמנהל  -העובדים מכוונים לפיתוח הקריירה שלהם ומנהליהם
מגלים ומפתחים את הפוטנציאל של אנשיהם .רוש מספקת לעובדים ולמנהלים ידע ,כלים ומשאבים
להצלחה במשימה חשובה זו.
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צוות תקשורת בין אישית

TALK TO ME

TALK TO ME

“נוכחנו לדעת שהנושאים שאותם העלנו נגעו בכל אחד ואחד מכם ,והשתתפות שלכם
בפעילות הייתה פעילה ונלהבת .שמחנו לראות שאתם מסכימים עם מרבית ההצעות
שהעלנו ,ושיש דברים שעליהם הסכמתם במיוחד כמו הרצון ביותר פתיחות עם המנהלים
הישירים ,פחות מיילים בשעות לא סבירות והרבה רצון בכבוד הדדי שמתחיל בהגעה בזמן
לישיבה ,וממשיך בריכוז במשתתפי הישיבה ופחות באייפונים .את כל אלה נקדם באמצעות
קמפיין מודעות( ”.מתוך פניית הצוות לעובדים).

על מנת לשפר את הדיאלוג והתקשורת הבין אישית
בתוך שגרת העבודה ,טופלו שלושה ממשקי תקשורת
מרכזיים שריבוי השימוש בהם יוצר עומס :ישיבות,
מיילים ומשימות .בשלושת הנושאים נעשתה עבודה

להעלאת המודעות לפער בין המצב המצוי לרצוי והוענקו
כלים לניהול אפקטיבי של ישיבות ותכתובות ולתעדוף
משימות בסיוע מנהלים.

שש-בש  -שקיפות ושותפות ברוש
צוות שותפות ושקיפות ברוש
“קבוצת השותפות והשקיפות לקחה על עצמה לבחון
את הדרכים להעצמת השותפות והשקיפות ברוש
ישראל ונתנה לנושא החשוב את הכינוי הקליט “שש
בש” .הקבוצה ביצעה חשיבה מקדימה וסקר עובדים
שבעקבות ניתוח תוצאותיהם נוצר פרויקט “חברה
משתפת” להעשרת ידע ,שיתוף ושקיפות( ”.מתוך
דיווח הצוות)
הבסיס לשייכות ולהבנה טובה הינו שיתוף מידע באופן
ברור ,פשוט ומובן .צוות השותפות והשקיפות לקח על עצמו
את ניתוח הנושא ותרגומו לתרבות ארגונית ברוש ישראל.
מתוך עבודת הצוות צמחו  -חוברת לעובד המרכזת מידע

שקוף ונגיש על תנאי וזכויות העובדים ,הסברה על נושאים
פיננסיים ומהלך להגדלת השותפות וההיכרות עם מחלקות
שונות באמצעות סרטונים.
כחלק מהפעילות הועבר סקר קצר שמטרתו  -לבחון את
תחומי העניין של עובדי החברה .מתוצאות הסקר עלה
כי למעלה מ 75%-מעובדי החברה מעוניינים להכיר יותר
מקרוב נושאי ליבה מקצועיים ,כגון :הליכי רישום תרופה,
היכרות עם נושא סל התרופות ,מידע אודות תרופות של
רוש ,סקירת פעילות של מחלקות ותפקידים בחברה ועוד.
בעקבות עבודת הצוות קודמו מפגשי העשרה.
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22%
 15%בצריכת הסולר
 12%בפליטת גזי חממה

הפחתה של

בצריכת בנזין לעובד בשנת 2012

הפחתה של

לעובד בשנת 2012

הפחתה של

לעובד בשנת 2014

* ביחס לביצועי 2011
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אחריות סביבתית

כגוף העוסק ברפואה ,רוש מודעת לחשיבותו הרבה של הנושא הסביבתי
לשמירה על בריאות האדם ,הסביבה והטבע .על כן אחריות סביבתית הינה חלק
אינטגראלי מהחזון הארגוני והיא באה לידי ביטוי בערכים ,בתקנים ובהנחיות
ההפעלה של רוש וכמובן  -בעשייה היומיומית.
הגישה של רוש אומרת שאין מחלקה אחת אשר אחראית לניהול סביבתי  -זוהי אחריות של כולנו.
החברה מעודדת את כל העובדים להטמיע אחריות סביבתית לתוך עבודתם ולהקפיד על מימושה.
הוועדה לאחריות תאגידית ( )Corporate Sustainability Committee - CSCמגישה דיווחים
שוטפים על פעילותה בתחום הסביבתי לדירקטוריון העולמי ועוזרת להבטיח כי רוש מנהלת את
עסקיה בהתאם לכל החוקים הסביבתיים המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים .בנוסף ,הוועדה
משקללת את מגוון הדעות והציפיות של כל מחזיקי העניין בגיבוש גישתנו לניהול סביבתי.
רוש ישראל ,לוקחת חלק בגיבוש ומימוש המדיניות הסביבתית הגלובלית של הקבוצה ,הכוללת
סטנדרטים גבוהים ביותר בתחום הסביבתי .אמות המידה הגבוהות באות לידי ביטוי במהלכים
אקטיביים  -במיוחד בשלבי הפצת תרופות וסילוקן כפסולת רפואית בסוף דרכן ,וכן בפעילות
היומיומית במשרדי רוש בהוד השרון.
כחברה הפרמצבטית המובילה בישראל ,אנו נוקטים בגישה קפדנית ומחמירה בבואנו לפתור
בעיות רפואיות בעזרת מוצרינו .אנו מאמצים את אותן אמות מידה במאמצינו למען הגנת הסביבה
ולהתמודדות העולמית עם אתגרי המשבר הסביבתי .אנו עושים את מאמצינו הסביבתיים באופן
פרו-אקטיבי ,על-ידי אימוץ של טכנולוגיות ותהליכים המצמצמים את השפעתנו השלילית על
הסביבה .אנו מקפידים על מעקב שוטף אחר התפתחויות עיקריות בזירה הסביבתית המקומית
והגלובלית במטרה לאמץ חדשנות סביבתית שתתרום עוד לשיפור ביצועינו הסביבתיים.

קמפיין פנימי ביזמת העובדים  -הגדלת מודעות לקיימות
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אחריות סביבתית ברוש העולמית
אנו מתייחסים לסוגיות סביבתיות באותה רמה של אחריות
בה אנו מתייחסים לסוגיות של איכות ויעילות.
אנו שואפים לשפר את הביצועים שלנו בתחום
ה.SHE - Safety, Healthy & Environment -
אנו עושים זאת על-ידי מהלכי ליבה המשנים דפוסי
התנהגות ,התאמת ציוד והטמעת תהליכים חדשניים.

בתחום הסביבה ,הגדרנו כמהותיים לדיווח את צריכת
האנרגיה ואת המעבר לשימוש באנרגיה "מקיימת",
את ההשפעה האקולוגית הכוללת של פעילותנו
( )Eco-Balanceואת רמת הרעילות של השפכים הנוצרים
עקב פעילותנו.

איזון אקולוגי ברוש העולמית

41.201
אנרגיה

67.342

חומרי גלם

355.015
פליטות לאוויר

1.919
מים

53.059

פליטות למים

26.487

פסולת מוצקה

מוצרי רוש

השפעה סביבתית לעובד בשנת 2012
 6.45מליון נקודות השפעה

תרשים מס'  :1מדידת ביצועים סביבתיים בהתאם לנקודות השפעה ,על פי שיטת ( Eco Balanceהסבר מפורט בעמוד הבא)
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מדידת ביצועים סביבתיים קיבלנו על עצמנו מדד
של יעילות אקולוגית ,המתבסס על יחס בין היקף
המכירות השנתי להוצאות הסביבתיות שלנו ולניקוד
רמת ההשפעות שלנו על הסביבה (ניקוד שגובש על-ידי
המשרד הפדראלי השוויצרי לענייני סביבה-
(.)Swiss Federal Office for the Environment (FOEN

כפי שניתן לראות בתרשים מס'  ,1הניקוד נקבע בהתאם
להיקף צריכת המשאבים המתכלים ולהשפעות
הסביבתיות השליליות .בנוסף ,אנו בודקים מה הניקוד

הסביבתי היחסי לעובד כעוד אינדיקטור למידת
ההשפעה שלנו על הסביבה ולמצבנו לעומת יעדים
שנקבעו בתחום זה.
מתרשים מס'  2ניתן להתרשם שהצלחנו להפחית
בשנת  2012את הממוצע לעובד של צריכת האנרגיה
ופליטות גזי החממה .ככל שהמכירות גדלו ולעומתן ירד
ניקוד רמת ההשפעות הסביבתיות שלנו  -כך גדל ניקוד
היעילות האקולוגית שלנו .בשנת  ,2012שיפרנו את
היעילות האקולוגית שלנו ב 4.8% -לעומת שנת .2011

-3.7% on track to reach 2014 goal

158 GJ/employee

Energy efficiency

-6.9% on track to reach 2014 goal

11.80 t/employee

CO2 efficiency

תרשים מס'  :2סיכום הביצועים הסביבתיים היחסיים לעובד ,בתחום האנרגיה ושינוי האקלים של רוש העולמית ב 2012 -ואחוז ההפחתה
לעובד לעומת 2011

ניהול פסולת בשל השוני במאפייני האתרים בהם אנו
פועלים ,לא נקבע יעד גלובלי לניהול פסולת ויש הקפדה
על ניהול יעדים מקומיים ועמידה בהם .אחד המרכיבים
הסביבתיים המשמעותיים הנובעים מפעילותינו העסקית
הוא טיפול בפסולת כימית .מול עלייה בייצור של 5.4%
ב ,2012 -הצלחנו לצמצם את היקף הפסולת הכימית
ב 14.8% -בעוד שסה"כ הפסולת שנוצרה כתוצאה
מפעילותינו עלתה ב.9.2% -
שימור והגנת מקורות מים מים מהווים מרכיב חיוני
בתהליך הייצור של תרופות .לכן ,ישנה חשיבות גבוהה
לכך שאיכות המים תהיה גבוהה ובמידה ואיכותם ירודה,
יש צורך בטיהורם .לכן ,אנו מייחסים חשיבות רבה
לשימור מקורות מים בכלל ולחסכון בצריכתם בפרט.
בכל המתקנים שלנו קיימות תכניות לחסכון בצריכת מים
וערכנו בדיקה של היקף החשיפה שלנו לסיכונים בתחום
המים (מחסור במים או ירידה משמעותית באיכותם).
היות ולניהול משאבי מים יש מאפיינים מקומיים ,החלטנו
שלא לקבוע יעדים גלובליים אלא לעודד הצבת מטרות
מקומיות ועמידה בהן.
כמחצית מהמים שאנו צורכים משמשים לקירור ולכן,
מים אלו אינם מזדהמים במזהמים כימיים .למרות
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זאת ,גם מים אלו משוחררים רק אחרי בדיקה קפדנית.
למרות שהמתקנים שלנו אינם מאיימים על מקורות מים
הנמצאים במצב של הידלדלות ,אנו מאמצים מהלכים
לחסכון במים כגון מחזור מים ממגדלי קירור ושיפור
תהליכי קירור.
מחזור חיי המוצרים אנו לוקחים בחשבון את כל שלבי
מחזור החיים של התרופות אותן אנו מייצרים ועושים
כל מאמץ להימנע משחרור של חומרים פרמצבטיים
לסביבה .חומרים כאלו יכולים להיפלט לסביבה בתהליך
הייצור ,בהשלכה בלתי אחראית של תרופות ובשחרור
טבעי של שאריות תרופות על-ידי המשתמשים (שהוא
הגורם העיקרי לשחרור חומרים פרמצבטיים לסביבה).
למרות שמחקרים מראים שאין סכנה בריאותית
לאדם מחדירת חומרים כאלו למי שתיה בטווח הקצר,
ההשפעות הבריאותיות לטווח ארוך אינן ברורות מספיק
ולכן אנו מחויבים לקידום מחקר בתחום זה .כדי למנוע
שחרור חומרים פרמצבטיים לסביבה אנו נוקטים
בצעדים כגון :קביעת מדיניות להימנעות מהפניית
פסולת של תרופות לאתרי הטמנה והערכות סיכונים
סביבתיים של כל תרופה ,עבור הרשויות.

יעדים סביבתיים לדוגמא -רוש הגלובלית
אחוז השתפרות

שנת בסיס

שנת השגת היעד

יעד
שיפור יחסי בהתייעלות
האנרגטית (/GJעובד)

10%
20%

2009
2010

2014
2020

הפחתת פליטות גזי חממה
לעובד (טון /CO2eעובד)

20%

2010

2020

צמצום רמת רעילות
השפכים

10%

*2015

2020

* שנת הבסיס נקבעה ל 2015-על מנת לבנות את הכלים למדידה מדויקת של שפכים רעילים.

אחריות סביבתית ברוש-ישראל
מעבר למשרדים ירוקים
ב 31-ביולי  ,2012נכנסה רוש בישראל למשרדיה
החדשים בהוד השרון .תהליך המעבר כולו ארך קרוב
לשנתיים .המעבר מפתח תקווה החל במהלך שנקרא
בחברה "רוש מסודר" והביא לגריסה ולהפניה למחזור
של למעלה מ 6.5-טונות של נייר .תהליך האריזה של
המשרד והמחסן ארך מספר שבועות ,שכללו ימי עבודה
אינטנסיביים וצמצמו את מספר הארגזים שהועברו
ל 1,500-בלבד.
מערכות תאורה ומיזוג מתקדמות וידידותיות לסביבה
כל גופי התאורה במשרדים החדשים בהוד השרון הינם

חסכוניים באנרגיה ונעשה ניצול מרבי של התאורה
הטבעית .התאורה והמיזוג מנוהלים על-ידי מערכת
בקרה (  )Lutronהמנתבת את התאורה והמיזוג על
פי השפעות חיצוניות מגוונות (שעות היום ,תאורה,
מזג אוויר) ורמת נוכחות העובדים בחללים .כמו-כן,
המערכת מכוונת לכיבוי הדרגתי של מערכות התאורה
והמיזוג החל מהשעה  .19.00בנוסף ,מותקנים חיישני
תנועה לכיבוי מזגנים ואורות בחדרים לא מאוישים.
המעבר למשרדים החדשים הביא תוך זמן קצר לשיפור
בביצועים הסביבתיים בתחום צריכת החשמל ביחס
לשנים שעברו.
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"המעבר למשרדינו החדשים הוא צעד
נוסף בביטוי תפיסת האחריות התאגידית
והסביבתית של החברה .המשרדים החכמים
תוכננו כך שיאפשרו לחברת רוש ועובדיה
לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים בתחום
השמירה על הסביבה והם תורמים לשיפור
הביצועים הסביבתיים של חברת רוש בישראל
ושל עובדיה .המעבר למשרדים החדשים
משפר לא רק את ההשפעה הסביבתית ,אלא
גם את סביבת העבודה ורווחת העובד ותורמים
בכך הן לשיפור האיזון בין הבית לעבודה והן
לתרומת העובדים להצלחה המשותפת".
אבי דנציגר ,מנכ"ל חברת רוש ישראל

מיפוי סביבתי
המיפוי הסביבתי של הפעילות ברוש-ישראל נעשה
במסגרת סקר בטיחות ,בריאות וסביבה גלובלי
.Safety, Health & Environment (SHE) Audit
החלק הסביבתי של הסקר הגלובלי התייחס בין השאר,
לחומרי האריזה ,להעלאת המודעות הסביבתית,
להשפעת אתגר שינוי האקלים על הליבה העסקית
ולשימוש באנרגיה כגורם לפליטות של גזי חממה.
הסוקרים שמו דגש על החלקים הרלוונטיים למאפייני
פעילותה של רוש בישראל  -כמו למשל ,בדיקת
המרכיבים בתשתית האנרגטית של משרדי רוש
שתורמים לצמצום בצריכת החשמל אשר צוינו לשבח.
הסקר בחן את דגמי הרכבים שנבחרו בצי הרכב הארגוני
ואישר שהם עומדים בדרישות של רוש הגלובלית (לפי
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קריטריונים של דרגת זיהום ופליטת גזי חממה) .כמו
כן ,נבחנו סוגי גזי הקירור והמיזוג בהם נעשה שימוש.
לאור מיקום משרדי רוש בבניין שאינו בבעלותנו ,המליצו
מבצעי הסקר ליצור שיתוף פעולה עם בעלי הבניין על
מנת לבחון הקפדה של שימוש בגזי מיזוג ידידותיים
לסביבה .הסוקרים ווידאו שבחברת הפצת התרופות של
רוש בישראל "נובולוג" בודקים שהפסולת התרופתית
והרפואית מטופלת באופן אחראי ולפי כל הדרישות
באתר המיועד לכך ברמת חובב .בדיקה מסוג זה מוודאת
שהפסולת הרפואית מופרדת לארבעה סוגים בהתאם
לאופי הטיפול בה  -התרופה עצמה מועברת לטיפול
ברמת חובב ,האריזה ועלון ההסבר מועברים למחזור
נייר והמארז המופנה לשימוש חוזר.

מחויבות עובדים לסביבה
בשנת  2012רוש ישראל הוזמנה לראשונה להשתתף
בתחרות  Eco-Competition 2013של חברת רוש
העולמית .עובדי החברה הוזמנו להגיש את הצעות
ייעול סביבתיות ובסופו של תהליך ארגוני הוגשו
מטעם רוש בישראל ארבע הצעות ייעול סביבתיות.
הפרויקטים שהוגשו כללו הצעות להתקנת מערכות
של ייצור חשמל סולארי על גבי חלונות המשרד ,שיפור

הדגש על ידידותיות לסביבה כבר בשלב התכנון של
אריזות התכשירים ,שימוש ביועצים סביבתיים לשיפור
איסוף נתוני משקל האריזות ועוד .למרות שההצעות
הישראליות לא זכו בתחרות ,המיזם המחיש את
המוטיבציה הגבוהה של העובדים להביא לשיפור מתמיד
באיכות הסביבה ובישום תפיסת הקיימות.

קמפיין פנימי ביזמת העובדים  -ברוש ירוק
הצוות הירוק הצוות הירוק של רוש בישראל מורכב
מעובדי רוש והוקם ביוזמתם .הצוות החליט לפעול
בכמה מישורים על מנת לקדם אחריות סביבתית:
• העלאת המודעות הסביבתית בקרב העובדים
שימוש בכלים תקשורתיים כגון הפורטל הפנים-
ארגוני (פינת עדכונים ותיבת הצעות)" ,רושיתון"
(כתבות רלוונטיות בנושא בעיתון) והרצאות לעובדי
החברה בידי גורמים פנימיים וחיצוניים.
• צמצום היקף הפסולת והפחתת הצריכה של
משאבים מתכלים במשרד מעבר לשימוש בכלים
רב פעמיים (כוס אישית לכל עובד ,שימוש בבקבוקי
מים רב פעמיים אישיים במהלך היום לשתיית מים,
רכישת כלים חדשים שיעודדו שימוש העובדים בהם),
שימוש בשעווניות רב פעמיות לשולחן ,הדפסה דו-

צדדית והדפסה רק כשהיא חיונית ,המרת חלוקת
דפי השימוש בדלק החודשיים לדיווח במייל ,העלאת
טמפ' המזגן ל 25-מעלות במידת הניתן ,כיבוי
והדלקת האור והמזגן במשרדים בהתאם לצורך
ולשימוש.
• שימוש חוזר בציוד משרדי שימוש חוזר וצמצום
רכש והשלכה של קלסרים ,ניילוניות וכו'.
• עמדות מחזור ושימוש חוזר עמדות אליהן ניתן להביא
סוללות ,זכוכית ,מתכות ,דיסקים ,בגדים משומשים
וניירות למחזור ,כמו כן מוצבת תיבה אישית לאיסוף
נייר משומש ,מתחת לשולחנו של כל עובד .גם מיכלי
זכוכית ,פלסטיק ומתכת הנכללים בחוק הפיקדון
נאספים ומועברים למיחזור ושימוש חוזר.

השנה יינצלו  12עצים בעקבות השימוש בעמדה זו .בזכותך!
קמפיין פנימי ביזמת העובדים  -עמדת הסברה לצמצום שימוש בנייר לניגוב ידיים
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ביצועים סביבתיים
צמצום פליטות והפחתת שימוש בדלק
השימוש בכלי רכב יוצר השפעות סביבתיות שליליות -
פליטת גזי חממה ומזהמים שונים האופייניים לתהליך
הבעירה הפנימית של מנועי רכבים .אנו נוקטים במגוון
צעדים לצמצום צריכת הדלק בצי הרכב הארגוני וברכבי
חברת הפצת התרופות שלנו.
צמצום פליטות ברכבי חברת הפצת התרופות 'נובולוג'
קירור תרופות גם עם מנוע כבוי במשאיות החדשות
הנכנסות לשימוש ,הותקנה מערכת המאפשרת
למשאיות לדחוס קירור גם כשהמנוע דומם .הדבר
נעשה בעזרת סוללה ,כך שניתן לוותר על הפעלת מנוע
המשאית רק לצורך קירור התרופות ונחסכת צריכת
דלק.
ביטול יום הפצה ההפצה בימי שישי בוטלה והדבר הביא
לחסכון בצריכת דלק ולניצול אפקטיבי יותר של הובלות
התרופות בשאר ימי השבוע.

צמצום פליטות בצי הרכב הארגוני
עידוד שימוש באופניים הוקמו מתקנים לקשירת
אופניים ומקלחות במשרדי החברה ,במטרה לאפשר
לעובדים להגיע למשרדים באופניים.
בחירת צי רכב בהתאם לדרגת זיהום דגמי כלי הרכב
נבחרים לפי קריטריונים של רוש הגלובלית המתבססים
על רמת הזיהום של הרכב והיקף פליטות של גזי חממה.
הדרכות לנהיגה חסכונית מתקיימות הדרכות לנהיגה
ידידותית לסביבה וחסכונית בצריכת דלק וניתנות הנחיות
לניפוח גלגלים באופן החוסך בדלק.

ביצועי צריכת דלק 2011-2012
בנזין  -סה"כ צריכה (ליטר) 2011-2012
272,860
225,505

2011

2012

סולר  -סה"כ צריכה (ליטר) 2011-2012
4,256

3,832

2011

2012

בנזין  -צריכה יחסית לעובד (ליטר) 2011-2012
2,415
1,864

2011

2012

סולר  -צריכה יחסית לעובד (ליטר) 2011-2012
38
32

2011

2012

בטבלאות המצורפות ניתן לראות באופן ברור את מגמת הירידה בצריכת הדלק של צי הרכב הארגוני .מגמה זו נובעת
ממכלול של סיבות כשאחת הסיבות המשמעותיות היא המעבר המשרדים להוד השרון בשנת  ,2012אשר הביא
להורדת צריכת הדלק בשל התקרבות פיזית למגורי רוב העובדים ובשל הקרבה לכביש  ,6המעודד נסיעה רצופה
וחסכונית יותר בצריכת דלק לעומת נסיעה בכבישים עמוסים המחייבים עצירות והאצות.
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ביצועים סביבתיים
צריכת חשמל
חשמל הוא אחד המשאבים העיקריים שאנו צורכים
במסגרת פעילותינו העסקית בישראל .למרות שמדובר
בהשפעה עקיפה על הסביבה ,אנו פועלים לצמצום
הצריכה של משאב זה .כאמור ,המעבר למשרדים
החדשים בהוד-השרון נעשה כחלק מתפישה אחראית,
שכן במשרדים יש מערכות המאפשרות לנו לחסוך
בחשמל.

מקיימת והם כוללים מערכת בקרה וחיישני נוכחות
המאפשרים לצמצם את צריכת החשמל (.)Lutron
המערכת מאפשרת לחסוך בצריכת החשמל על-
ידי קביעה אוטומטית של טמפרטורת המיזוג בהתאם
לטמפרטורה החיצונית ,נקודות שליטה אזוריות
מאפשרות לעובדים לשנות לפי צרכיהם את התאורה
והמיזוג ,נעשה שימוש בעמעום ( )Dimmingובכיבוי
אוטומטי מתוכנן מראש  -בדגש על תאורה חיצונית
שאינה נדרשת במשך היום או לאחר שעות הפעילות.
כמו-כן ,המערכת מתחשבת בניצול תאורה טבעית.
בנוסף ,קיימת הוראה לכיבוי המחשבים בסיום יום
העבודה והופסק השימוש ב 2-שרתים הצורכים כמות
גדולה מאוד של אנרגיה.

חשמל  -סה"כ צריכה (קוט"ש) 2011-2012
391,649 401,704

חשמל  -צריכה יחסית לעובד (קוט"ש) 2011-2012

יוזמות לצמצום צריכת החשמל
מתוך רצון להפחית את ההשפעות הסביבתיות
העקיפות שלנו הנובעות מצריכת חשמל ,התייעלות
אנרגטית מהווה סוגיה סביבתית מרכזית בה אנו עוסקים.
המשרדים החדשים אליהם עברנו ,תוכננו מתוך ראייה

2011

2012

3,555

2011

3,237

2012

ניתן להבחין בבירור בירידה משמעותית בצריכת החשמל בשנת  2012לעומת  .2011הסיבה העיקרית לצמצום זה
היא המעבר למשרדים החדשים בהוד-השרון שכאמור ,מכילים תשתית המאפשרת רמת התייעלות אנרגטית גבוהה.
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ביצועים סביבתיים
חישוב המדרך הפחמני
ההתנהלות העסקית השוטפת של רוש פולטת גזי
חממה ובראשם את גז הפחמן הדו-חמצני ( )CO2ובכך
משפיעה על שינוי האקלים .הפליטות נגרמות בעיקר
כתוצאה מהשימוש בתשתית המשרדית ובכלי רכב,
מצריכת משאבים שונים ומהפסולת שאנו מייצרים .על
מנת לנהל את ההשפעה הסביבתית הזו ,אנו מחשבים
את טביעת הרגל הפחמנית שלנו .חישוב זה לוקח
בחשבון את הפליטות הישירות הנמצאות באחריות
מלאה שלנו (מכלול  ,1בעיקר פליטות כתוצאה משימוש
( 2011טון ( 2012 )CO2eטון )CO2e

טביעת
רגל
פחמנית

סה"כ
פליטות

פליטות
לעובד

סה"כ
פליטות

פליטות
לעובד

926

8.2

841

7

התפלגות פליטות לפי מכלולים ב2012 -
מכלול 3

3%

בצי הרכב שלנו) ,פליטות עקיפות באחריות עקיפה שלנו
(מכלול  ,2פליטות כתוצאה מצריכת חשמל) ופליטות
עקיפות נוספות בשרשרת האספקה (כתוצאה מצריכת
נייר ומים) .חישוב המדרך הפחמני נעשה לפי הפרוטוקול
המנחה לחישוב טביעת הרגל הפחמנית ברמה
הארגונית .2Green House Gas (GHG) Protocol
יחידת המדידה המקובלת של טביעת הרגל הפחמנית
היא טון שווה ערך פחמני (.)CO2e

סה"כ פליטות גזי חממה (טון 2011-2012 )CO2e
926
841

2011

2012

התפלגות גורמי פליטות גזי חממה 2012
מים
נייר

מכלול 34% 2
מכלול 63% 1
ניתן לזהות ירידה בפליטות גזי החממה שלנו ב2012-
בהשוואה ל 2011-בעקבות הירידה המשמעותית
בצריכת הדלק בצי הרכב הארגוני ובצריכת החשמל
במשרדים החדשים המצוידים במערכות המאפשרות
לחסוך בצריכת החשמל באופן משמעותי.
ניתן להתרשם שעיקר הפליטות במכלול  1הן פליטות
באחריותנו הישירה כתוצאה משימוש בבנזין בצי הרכב
הארגוני .לכן ,בשלב זה ,אנו מכלילים במכלול  1רק את
הפליטות מסוג זה.
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1%
3%

חשמל 34%
סולר 1%
בנזין 61%
פליטות עקיפות כתוצאה מצריכת חשמל במשרדינו היא
גורם הפליטות השני בגודלו .במכלול  ,3חישוב הפליטות
מצריכת מים התבססו על נתונים מאוגוסט 2012
והלאה ,לאחר המעבר למשרדים החדשים בהוד השרון.
רק אז התאפשרה המדידה של משאב זה .ככלל ,חישוב
הפליטות במכלול  3התבסס רק על צריכת מים ונייר.

פליטות גז"ח לעובד (טון 2011-2012 )CO2e
8.2
7.0

2011

2012

בנוסף לחישוב של כלל הפליטות שלנו במהלך שנה
קלנדרית ,אנו מחשבים גם את הפליטות היחסיות (טון
 CO2eביחס למספר העובדים) בהתאם לנהוג ברוש
הגלובלית .חישוב יחסי זה מהווה מדד מהימן המשקף
את רמת ההתייעלות ומהווה אינדיקציה לתרבות
הארגונית שבבסיס ההתנהלות הסביבתית שלנו .ניתן
להתרשם שגם במדידה יחסית זו ,אנו נמצאים במגמה
של שיפור ב 2012 -לעומת .2011

ביצועים סביבתיים
צריכת מים
נתוני צריכת המים המדווחים הם רק מאוגוסט ,2012
לאחר המעבר למשרדים החדשים בהוד-השרון ,עד אז
לא היה ניתן לפצל את צריכת המים של רוש במשרדיה
הקודמים בפתח-תקווה מצריכת המים של כל הבניין
בו שכנו משרדינו .על מנת לצמצם ככל שניתן בצריכת
מים ,משאב בעל חשיבות בישראל ,אנו מפנים את כלי
הרכב הארגוניים לשטיפה רק במתקנים העושים שימוש
במים ממוחזרים .כמו-כן ,בוצעה התקנת עיניות בברזים.

נתוני ( 2012קוב)

צריכת מים

נתון אבסולוטי

נתון יחסי
(קוב/עובד)

6,765
(מאוגוסט )2012
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ביצועים סביבתיים
צמצום פסולת
אנו מודעים להשלכות הסביבתיות של פעילותינו העסקית
בתחום הפסולת ופועלים במספר דרכים לצמצום כמות
הפסולת הנוצרת כתוצאה מפעילותינו המשרדית
והעסקית כאחד ,הן עלי-די הפחתה במקור והן על
ידי תהליכי הפרדה המאפשרים מיחזור ושימוש חוזר.
יישום חוק האריזות רוש בישראל מייבאת את מוצריה
לשוק הישראלי והיא מחויבת ביישום חוק האריזות .מחויבות
זו כוללת דיווח דו-שנתי על משקל האריזות של מוצרינו
ובניית מאגר המאפשר סיווג חומרי האריזה (לקטגוריות
כגון נייר ,פלסטיק ,זכוכית ,מתכת וכו') .במהלך שנת
 2011בנינו את מפרטי האריזה לכל התכשירים הנמכרים
בישראל והתחלנו לדווח לתאגיד "תמיר" (המשמש כגוף
המוכר המאפשר ליצרנים ויבואנים לעמוד בדרישות
חוק האריזות ולדווח על היקף השימוש שלהם באריזות)
בהתאם לדרישות החוק .החל מחודש מרץ ( 2011הכניסה
לתוקף של חוק האריזות) דיווחנו על מרכיבי האריזות
שלנו הכוללים :זכוכית ,קרטון ונייר ,סוגי פלסטיק שונים
( )HDPE, LDPE, PPוגם על מתכת.

שימוש במכלים בשימוש חוזר אריזת המוצרים בשלב
ההפצה עברה מארגזי קרטון למיכלים רב-פעמיים
המוחזרים אחת לשבוע לספק ההפצה שלנו .בנוסף,
נעשה שימוש בארגזים ושקיות העשויים מחומרים מתכלים
ומשטחי העץ מועברים למחזור.
הפרדת פסולת רוש מוודאת שספק ההפצה מקפיד
להפריד את כל הפסולת התרופתית הנוצרת בשלב
ההפצה .אריזתה של כל תרופה מופרדת ,עלון המידע
העשוי מנייר מופנה למחזור והתרופה עצמה מופנית
לטיפול אחראי בשריפה באתר לטיפול בפסולת רעילה
ברמת חובב ,כל זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
צמצום והפרדה של הפסולת המשרדית
אנו מטפלים בפסולת הנוצרת במשרדינו על-ידי הפרדתה
והעברתה למחזור  -בקבוקים ,מיכלי טונר וכו' .אנו
משתמשים בסלים רב פעמיים במקום בשקיות ניילון,
בנוסף ,מתקיים איסוף נפרד של סוללות משומשות והן
מועברות לטיפול אחראי .אנו משלבים בין קיימות סביבתית
לקיימות חברתית ותורמים מחשבים ישנים שעדיין ניתן
להשתמש בהם ,במקום שיהפכו לפסולת אלקטרונית.
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ביצועים סביבתיים
צמצום צריכת הנייר
נייר מהווה משאב מתכלה בו אנו עושים שימוש במהלך
פעילותינו השגרתית במשרדינו .אולם ,הנייר מהווה גם
מרכיב משמעותי במוצרים שלנו שכן ,בכל תרופה יש
עלון הסבר .לכן אנו פועלים לצמצום צריכת הנייר שלנו
ב 2-ההיבטים האלו.
פעילויותינו בתחום צמצום צריכת הנייר אנו עושים
שימוש במדפסות קומתיות המופעלות רק על-ידי
כרטיס חכם .שיטת הדפסה זו חוסכת עד  30%מצריכת

הנייר בהשוואה לשימוש במדפסות אישיות .מרכזי
הדפסה מכוונים להדפסה בשחור לבן ובאופן דו-צדדי.
כדי לחסוך בנייר בתוך תהליכי העבודה שלנו ,מתקיים
תהליך של אחסון אלקטרוני במקום אחסון מסמכים
מודפסים .בנוסף ,נעשה שימוש במתקנים לייבוש
ידיים בחדרי השירותים לצמצום השימוש במגבות נייר.

נתוני צריכת נייר 2011-2012
סוג נייר

משקל 2011
(ק"ג)

משקל 2012
(ק"ג)

נייר A4

3,000

3,250

דפי לוגו
בעברית

39

39

דפי לוגו
באנגלית

19.5

19.5

מעטפות

30

35

נייר ניגוב ידיים

567

724.5

העלייה בצריכת נייר הצילום והמעטפות נובעת מהגידול
במספר העובדים ובפעילות העסקית .העלייה בצריכת
נייר ניגוב ידיים נובעת גם כן מהגידול במספר העובדים
וכן מהכפלת מספר העמדות לנייר ידיים במבנה
המשרדים חדש לעומת הישן.

נתוני מחזור נייר
( 2011ק"ג)

 2011יחסית למס'
עובדים

( 2012ק"ג)

 2012יחסית למספר
העובדים

3,467

 31ק"ג לעובד

8,795

 73ק"ג נייר לעובד

מבט ירוק לעתיד
הצבת יעדים חדשים עקב המעבר למשרדים החדשים בהוד-השרון ,אנו ממתינים לסיום שנת  2013על מנת לסכם
את נתוני צריכת החשמל והמים ולקבוע את נתוני שנת  2013כבסיס להצבת יעדים בתחום צריכת משאבים אלו.
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תרבות עסקית
נאותה
58

אתיקה ברוש

העובדים והספקים מחויבים לקיום הקוד האתי

כל
רוש לוקחת בכובד ראש את חובתה לעמוד בסטנדרטים
הגבוהים ביותר של אתיקה עסקית ויושרה
לרוש חשוב לאפשר לרופאים לקבל החלטות באופן
עצמאי ,על בסיס כל הנתונים הרלוונטיים הזמינים ,במטרה
להביא את התועלת הרפואית הגדולה ביותר לחולים
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תרבות עסקית נאותה | אתיקה ברוש

הקוד האתי
הקוד האתי שלנו ,שהינו גם הקוד האתי של רוש
העולמית ,מבטא את ערכי הליבה המהותיים ,המנחים
את החברה בכל תחומי פעילותה .ערכים אלו הם
בבחינת מצפן המכוון אותנו בעבודה השוטפת ואין אנו
מתפשרים עליהם למען קידום רווחים כלכליים או
כדאיות עסקית מכל סוג.

הקוד האתי נועד לסייע לעובדינו לתרגם את ערכי
החברה לכדי החלטות ופעולות בעבודתם השוטפת,
תוך כדי הפעלת שיקול דעת המבוסס על התפיסה
הערכית של הקבוצה.

הקוד האתי מפורסם באתר האינטרנט של רוש העולמית:
http://www.roche.com/code_of_conduct.pdf

בנוסף מחויבת חברת רוש לקוד האתי של ארגון פארמה ישראל:

http://www.pharma-israel.org.il/wp-content/uploads/2013/05/Amana_Hebrew.pdf

הממונה על האתיקה

גישה ניהולית

הממונה על האתיקה ברוש ,הגברת גילה קורן ,עומדת
לרשות העובדים לצורך הדרכה והנחיה לגבי כל הכרוך
בכללי ההתנהגות המותווים בקוד האתי .בנוסף ,רוש
מעמידה לרשות העובדים תיבת פניות לדיווח דיסקרטי
על התנהגות בלתי אתית בקבוצה .התיבה מוצבת בבניין
רוש בקומה השמינית ,בנוסף קיימת אפשרות לפנות
לקו בינלאומי ולמסור מידע אנונימי המועבר לטיפול
הממונה על האתיקה בחברה.

רוש רואה חשיבות רבה בקיומה של תרבות עסקית
נאותה המבוססת על מערכת כללי אתיקה .הקוד
האתי הוא תעודת הזהות הערכית של הארגון ,הקובעת
נורמות ותקנים המייצגים את הערכים שהחברה לקחה
על עצמה לקדם.

מידת יעילות הטמעת הקוד האתי נמדדת על ידי החברה,
בין היתר ,באמצעות מספר פניות עובדי החברה לתיבת
הפניות העומדת לרשותם .במהלך שנות הדיווח 2011
  2012התקבלה פנייה אחת בלבד בנושא הפרת כלליאתיקה .במידת הצורך מדווחת הממונה על האתיקה
ישירות למנכ”ל החברה על כל הנוגע לסוגיות הקשורות
לקוד האתי.

יושר עסקי
כאחת מחברות הפרמצבטיקה המובילות בעולם,
רוש לוקחת בכובד ראש את חובתה על מנת לעמוד
בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה עסקית
ויושרה .עמידה בסטנדרטים אלה היא באחריותם של
כל העובדים שלנו .ההתנהגות הראויה אצלנו מוכתבת
מהצורך למנוע פגיעה ביושרה עסקית  -ונוגעת בנושאים
כגון שוחד ,התמודדות עם צדדים שלישיים ,קבלת
מתנות וניגוד עניינים .אנו עושים כל מאמץ כדי ליידע
ולהכשיר את כל העובדים בתחום זה ,לרבות מתן תכנית
למידה אינטראקטיבית לעובדים בנושא.
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שיווק אחראי
תעשיית התרופות מבוקרת על ידי תקנות והנחיות
מחמירות למכירה ושיווק של המוצרים .קוד ההתנהגות
שלנו מטפל בשיטות שיווק אחראיות ,קביעת תקנים
לשמירה על תאימות לתקנות ולאינטראקציה עם
רופאים ואנשי צוות רפואי .האינטראקציות של רוש
עם רופאים מיועדות להחלפת מידע מדעי שיכול לעזור

ולייעל את השימוש במוצרים ובשירותים של רוש .כל
האינטראקציות הללו מבוססות על סטנדרטים של
יושרה והוגנות .לרוש חשוב לאפשר לרופאים לקבל
החלטות באופן עצמאי ,על בסיס כל הנתונים הרלוונטיים
הזמינים ,במטרה להביא את התועלת הרפואית הגדולה
ביותר לחולים.

כדי לעזור לנו לשמור על שיטות שיווק אחראיות ,אנו מצפים מכל העובדים:
1 .1לציית לחוקים ,תקנות ,קודים וסטנדרטים שהציבה רוש
2 .2לדבר ולנקוט בצעדים מתקנים מיידיים במקרה של חששות לאי עמידה בתקנות
3 .3להגן על האינטרסים של רוש נגד פרקטיקות תחרותיות בלתי הוגנות

אחריות לאורך שרשרת האספקה
אנו שואפים ומחויבים לפעול באחריות בכל תחומי
פעילותנו ומשקיעים מאמצים להנחיל עקרונות אלו גם
לספקים ולנותני השירות שע ִמם אנו עובדים באופן שוטף.
כחלק ממחויבות זו ,מקפידה החברה לשתף פעולה
עם ספקים ונותני שירות העומדים בחוקים המקומיים
והבינלאומיים ,לרבות לעניין תשלום שכר מינימום .רוש
מקפידה להכיר לספקיה את הקוד האתי שלה ודורשת
מהם מחויבות לקיום ערכיו והנחיותיו .רוש בודקת את

כל ההסכמים והחוזים עם ספקים ונותני שירותים וכן
עם חברות כוח-האדם שעמן עובד אגף משאבי אנוש.
בנוסף ,מתבצעים ראיונות חתך אקראיים בקרב עובדים
המועסקים באמצעות חברות כוח האדם ונערך מעקב
אחר המוניטין והתביעות בטיחות המטופל של קבלני כוח
אדם איתם מתקשרת רוש.
אנו מצפים מעובדינו לדווח במקרים בהם מי מהספקים או
נותני השירותים אינו עומד בחוקים ובנהלים הרלוונטיים.

בטיחות המטופל למול תופעות לוואי
רוש עושה כל שביכולתה על מנת שמוצריה יהיו יעילים
ובטוחים לשימוש ולוודא שיתרונותיה של תרופה עולים על
סכנות העלולות לנבוע מהשימוש בה .כיוון שכל תרופה
עלולה לגרום ,לחולים מסוימים ,לתופעות לוואי ,רוש
מקיימת תהליכים מוקפדים ,ברורים ומובנים על מנת
לפקח על תגובת המטופלים לתרופות.
אנו חוקרים את כל תופעות הלוואי שדווחו כדי לברר אם
המוצר שלנו גרם להם .אם יש קשר ,אנחנו מעריכים
מחדש אם היתרונות של התרופה עדיין עולים על סכנותיה.
יש לנו גם הליכים ברורים ,להודעה מידית למטופלים,
רופאים ,ספקי שירותי בריאות ומוסדות רגולטורים  -על

כל מידע בטיחותי במוצר חדש .אנו מעדכנים את תוויות
המוצרים במידע בטיחותי חדש כנדרש.
רוש מגיבה במהירות לתלונות של מטופלים .הליך ניהול
תלונה מתבצע ביעילות ומתועד היטב .רוש רואה חשיבות
רבה במעקב אחרי תופעות לוואי המתגלות אצל מטופלים,
הדבר נעשה על ידי זיהוי תגובות לתרופות מוקדם ככל
האפשר וסיווגן בהתאם לרמת החומרה שלהן .בכל פעם
שתופעת לוואי חדשה מזוהה בהקשר לתרופת רוש ,אנו
בודקים את הנושא עם רשויות הבריאות ,על מנת להסיק
מסקנות ,ולעדכן את עלון המוצר כראוי ,במקרה הצורך.
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תרבות עסקית נאותה | אתיקה ברוש

בטיחות המוצרים שלנו
כל התרופות כפופות לבדיקות מחמירות לפני אישורן על
ידי הרשויות הרגולטוריות (כגון רשויות המזון והתרופות
האמריקאים).
לפני שהתרופה הופכת למרשם למטופלים ,ממצאים
ממחקרי מעבדה מוקדמים מנותחים בקפידה על ידי
מדעני רוש.
התרופה עוברת תהליך ארוך של חקירה באמצעות
ניסויים קליניים מתוכננים היטב .מחקרים מבוקרים הם
אלה אשר משווים את התרופה החדשה לפלצבו או
לתרופות קיימות .מחקרים או ניסויים אלה נעשים במטרה
לאסוף מידע על היעילות והבטיחות (כגון תופעות לוואי)
של תרופות חדשות בהשוואה לטיפולים קיימים.

בנוסף ,אנו משווים מידע שנאסף בקבוצות לימוד
שונות (לדוגמה :מטופלים צעירים ,קשישים) ,משווים
בין מינונים שונים ובודקים את השימוש בתרופה בשילוב
עם תרופות אחרות כדי לראות אילו חולים ירוויחו תועלת
מרבית מהשימוש בתרופה.
המידע על המוצר שלנו מגדיר באופן ברור סיכונים
פוטנציאליים .במידת צורך ,אנו מספקים גם ייעוץ
להפחתת סיכונים אלה .מידע למטופל כלול בכל אריזת
התרופות .זה מסייע לרופאים ולמטופלים להחליט אם
היתרונות של נטילת תרופות מסוימות עולים על הסיכונים
במקרה שלהם והאם נדרשות פעולות מסוימות כדי
להפחית כל סיכון.

משרתים מטופלים  -הנגשת מידע
התכלית העיקרית של רוש היא זיהוי ומענה על צורכי
המטופלים בהווה ובעתיד .על מנת לפתור בעיות בהווה
ולזהות את הצרכים העתידיים ,רוש מקפידה על שמירת
קשר קרוב עם המטופלים ועל הקשבה לתובנותיהם.
כחלק ממחויבות זו ,אנחנו ברוש מזהים את התחומים
הרפואיים בהם קיים צורך משמעותי במידע ואנו נעזרים
במומחיות שלנו על מנת ליצור הבדל ולהפוך את המידע
לזמין עבור המטופלים.

בשנים  2011-2012תמכנו בהפקת חוברות מידע של
האגודה למלחמה בסרטן בנושאים הבאים:
• מילון אונקולוגי
• זכויות חולי סרטן
• סרטן בצעירים וילדים
• סרטן שד
• סרטן מעי
• סרטן שחלה
• לימפומה

מבט לעתיד  -הנגשת מידע
רוש שואפת לשיתוף ידע עם הרגולציה
בשולחנות עגולים ,שיפור ידע רגולטורי,
שיפור תהליכים ואינפורמציה בשטח.
רוש מקדמת טכנולוגיה שתאפשר

הדפסה במקום של עלוני השימוש לצרכן הנלווים
לתרופות  -על מנת שאלו יהיו פשוטים וברורים ,מעודכנים
ישירות ממחשב החברה בזמן אמת  -משום שיודפסו
בשפה אותה יבחר הלקוח.

מחקר קליני  -ההזדמנות לקבל היום טיפול חדשני
כחברה חדשנית רוש מקיימת בישראל מחקרים קליניים המאפשרים לחולים גישה לטיפול תרופתי
חדש שאין להם כל דרך אחרת לקבלו .רוש מבצעת את המחקרים תוך ניטור ובקרה קפדניים .ההליכים
המחקריים שמים על המפה העולמית את הרפואה והרופאים הישראליים ומקדמים חדשנות רפואית
ושיתופי פעולה בישראל עם חברות סטארט-אפ ,טכנולוגיות ועוד .פעילות זו תורמת לבריאות ,לחברה
ולכלכלה בישראל.
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We believe it’s urgent to deliver medical solutions right now - even as we develop innovations
for the future. We are passionate about transforming patients’ lives. We are courageous
in both decision and action. And we believe that good business means a better world.
That is why we come to work each day. We commit ourselves to scientific rigour, unassailable
ethics, and access to medical innovations for all. We do this today to build a better
tomorrow.
We are proud of who we are, what we do, and how we do it.
We are many, working as one across functions, across companies, and across the world.

We are Roche

Doing now what patients need next

אודות הדו"ח
ועמידתו
בקריטריונים
של הGRI-

אודות הדוח ועמידתו בקריטריונים של הGRI-

דוח זה הינו דוח האחריות התאגידית השני שמפרסמת
חברת רוש ישראל והיחידי שמפורסם על ידי חברת
תרופות בינלאומית בישראל .הדוח סוקר את הפעילות
העיקרית שביצעה החברה בישראל בתחומי המעורבות
בקהילה ,ההשפעה על סביבה ,האתיקה וניהול
המשאב האנושי במהלך השנים  2011ו .2012-הדוח
הקודם התפרסם בשנת  2011אודות השנים 2009-
.2010
הדוח נועד על מנת לחשוף באופן שקוף ,מהימן
וכוללני עד כמה שניתן ,את פעולות חברת רוש
בישראל בתחומים המפורטים בו ולאפשר למחזיקי
העניין של החברה לקבל תמונה כוללת על פעילות
החברה בתחום האחריות התאגידית .הדיווח מכסה
את פעילות רוש בישראל ואינו כולל את פעילות
חברת ההפצה בישראל  -נובולוג .מידע נוסף
לגבי ביצועי האחריות התאגידית של קבוצת רוש
העולמית ניתן למצוא בדוח  2012של הקבוצה.
למצגת עיקרי הדוח
http://www.roche.com/home-fyr-highlights-2012.htm#/1

לדוח  2012המלא

http://www.roche.com/gb12e.pdf

בכוונתנו להמשיך ולדווח בתחום האחריות התאגידית
אחת לשנתיים ,תוך שאיפה לשיפור מתמיד וצמיחה
משמעותית בעשייה בתחום.
הדוח נכתב ברוח הנחיות הGRI-
(  )Global Reporting Initiativeבהתאם לדרגת
דיווח  ,Bללא תהליך אשרור חיצוני .הנהלת החברה
בחרה לדווח על הנושאים שזיהתה כמהותיים ביותר
מבחינתה לתחום האחריות התאגידית ,בהתאם
לעקרון המהותיות ( )materialityולהשפעותיהם
על מחזיקי העניין שלה.

אנשי קשר לשאלות באשר לדוח ותוכנו:
אמירה לידר ,מנהלת אחריות תאגידית ,רוש ישראל
טלפונים054-4695660 ,09-9737883 :
amira.lidar@roche.com
עברי ורבין ,מנכ"ל GOOD VISION

המידע לפרק הסביבתי מגיע ממספר מקורות  -נתונים
כמו צריכת הדלק השנתית של צי הרכב הנאספים דרך
קבע מוצגים בדוח במתכונתם הגולמית .איסוף נתונים
נוספים נעשה תוך מיון ועיבוד של הנתונים ועבודת שטח -
נתוני צריכת החשמל נאספו מתוך דוחות שוטפים
של חברת החשמל .נתוני הנייר התקבלו ממחלקת
הלוגיסטיקה והמחסן ,לאחר הגדרה של קטגוריות
הנייר העיקריות בהן נעשה שימוש שוטף .נתוני צריכת
המים נלקחו מתוך חשבונות המים השוטפים .בהמשך
לעבודת איסוף הנתונים הסביבתיים ,בוצע חישוב טביעת
הרגל הפחמנית של הקבוצה ,אשר הסתמך על הנחיות
ה )Green house Gas Protocol( GHG-המהווה תקן
וולונטרי המקובל בעולם לסוג עבודה זו.
בפרק הסביבתי משולבים גם נתונים משנים קודמות,
לשם הצגת מגמות השינוי והשיפור.
GOOD VISION

הדוח נכתב בסיוע חברת
לאחריות תאגידית ,בניהולו של מר עברי ורבין.

יועצים

אנו מבקשים להודות לכל אלה אשר טרחו וסייעו
באיסוף המידע לדוח ,בניתוחו ובכתיבתו ומזמינים את
מחזיקי העניין שלנו לפנות אלינו בכל הערה ,הארה או
בקשה הקשורה לדוח.

קישורים שימושיים:
לאתר חברת 'רוש ישראל':
www.roche.co.il

לאתר חברת רוש העולמית:
http://www.roche.com

יועצים לאחריות תאגידית
טלפונים050-5539121 ,03-5600153 :

לאתר מיזם "רוש מושיטה יד":

ivri@goodvision.co.il

www.roche-moshita-yad.co.il

קופירייטינג ועריכה :אביב אלחסיד
עיצוב גרפי :דליה לוי

68

הנתונים המוצגים בדוח נאספו במהלך שנת 2013
בתהליך שכלל ראיונות עם עובדים ומנהלים וכן ניתוח
דוחות וחומרים אחרים של הקבוצה .עבודת איסוף
הנתונים ,כפי שהוצגה בדוח ,מהווה נקודת פתיחה
לשיפור עתידי.

GRI אינדקס
GRI - לדיווח בהתאם לעקרונות ארגון הG3.1 בעמודים הבאים מוצגת רשימת המדדים
.B  דוח זה נכתב לאורם של מדדים אלה בהתאם לרמת דיווח.)Global reporting initiative -(ה

G3
Performance
Indicators &
Sector
Supplement
Performance
Indicators
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Not Required

Report on a minimum
of 10 Performance
Indicators, including
at least one from
each of: Economic,
Social and
Environmental

B+

Report on all criteria
listed Level C plus:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Report Externally Assured

Report on:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

B

Management
Approach Disclosures
for each Indicator
Category

Report on a minimum
of 20 Performance
Indicators, at least
one from each of:
Economic, Human
Environmental,
rights, Labor, Society,
Product Reponsibility

A

A+

Same as requirement
for Level B

Management
Approach Disclosures
for each Indicator
Category

Report on each
core G3 ang Sector
Supplement* Indicator
with due regard to the
Materiality Principle
by either: a) reporting
on the Indicator or
b) explaining the
reason for its omission

Report Externally Assured

C+

Report Externally Assured

C

OUTPUT

G3
Management
Approach
Disclosures

OUTPUT

Stansard Disclosures

G3 Profile
Disclosures

OUTPUT

Report
Application Level

אודות הדוח ועמידתו בקריטריונים של הGRI-

סעיפי הדיווח של דוח אחריות תאגידית לפי
עקרונות ה GRI -
()Global reporting initiative
תיאור

מדד

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

 .1פרופיל ואסטרטגיה
1.1

דבר האיש הבכיר ביותר בארגון לגביו
הרלוונטיות של אחריות תאגידית וקיימות
לארגון ולאסטרטגיה שלו

מלא

1.2

תיאור ההשפעות ,ההזדמנויות והסיכונים
העיקריים ,בהתייחס לשני היבטים:
השפעות הארגון על קיימות ועל מחזיקי
העניין .השפעות של מגמות ,הזדמנויות
וסיכונים בנושא קיימות על הארגון

מלא

3

3-4

 .2פרופיל הארגון
2.1

שם הארגון

מלא

כריכה

2.2

תיאור השירותים העיקריים

מלא

12-13

2.3

מבנה תפעולי וארגוני של החברה

מלא

10-11

2.4

המיקום הגאוגרפי של מטה הקבוצה

מלא

11

2.5

מספר המדינות שבהן פועלת החברה
ושמות המדינות המרכזיות מבחינת
פעילות או מבחינת הנושאים שבהם דן
הדוח החברתי

מלא

10-11

2.6

אופי הבעלות וצורת ההתארגנות המשפטית

מלא

10

2.7

השווקים שהחברה משרתת (לרבות פילוח
גיאוגרפי ,סקטורים ,סוגי לקוחות)

מלא

2.8

גודל החברה המדווחת ,כולל מספר עובדים,
מספר פעילויות ,מחזור ,הון עצמי מחולק להון
וחוב ,וניתן לציין גם סך נכסים ,בעלי מניות ,פילוח
גיאוגרפי של המחזור ,של העלויות ושל העובדים

חלקי

39

2.9

שינויים מהותיים שחלו בתקופה המדווחת
במבנה החברה ,גודלה או פעילותה ,לרבות
מיקום או אופי הפעילויות ומבנה ההון

מלא

11

2.10

פרסים שהתקבלו בתקופה המדווחת

מלא

16

רוש ישראל הינה חברת בת של
חברת רוש העולמית .למבנה
הארגוני העולמי ראה אתר החברה

http://www.roche.com/
responsibility.htm

70

תיאור

מדד

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

 .3פרופיל הדוח
3.1

התקופה המדווחת

מלא

68

3.2

תאריך הדוח הקודם

מלא

68

3.3

תדירות הדיווח (שנתי או דו-שנתי)

מלא

68

3.4

פרטי איש קשר לשאלות בדבר הדוח או תכניו

מלא

68

3.5

תהליך הגדרת תכולת הדוח

מלא

68

3.6

תחולת הדוח וגבולות הדיווח

מלא

68

3.7

ציון מגבלות ספציפיות על תחולת הדוח או
על תכולתו

מלא

68

3.8

בסיס הדיווח על חברות בנות ,מוחזקות ,פעילויות
במיקור חוץ וישויות אחרות שהכללתן או השמטתן
עלולה להשפיע על ההשוואתיות מתקופה
לתקופה או בין החברה לבין גופים אחרים

מלא

68

3.9

אופני מדידה ובסיס לחישובים ,לרבות אופן
הביצוע של הערכות ואומדנים שיושמו
לצורך הנתונים שבדוח

מלא

68

3.10

הסבר על הסיבה להצגה מחדש של נתונים
מדוחות קודמים

מלא

68

3.11

שינויים מהותיים באופן הדיווח ביחס
לתקופות דיווח קודמות

מלא

לא חלו
שינויים
מהותיים
באופן
הדיווח

3.12

אינדקס  - GRIטבלה המציינת את המיקום
בדוח של הפריטים המדווחים

מלא

69

3.13

מדיניות וביצוע בפועל לגבי הבטחת איכות
חיצונית על הדוח ,ופרטי הבטחת האיכות
והיחסים בין החברה לבין הגוף שביצע את
הבטחת האיכות

מלא

68

הדוח הקודם פורסם על פעילות
החברה בשנים 2009-2010

לא בוצעה בקרה חיצונית לדוח

71

אודות הדוח ועמידתו בקריטריונים של הGRI-

מדד

תיאור

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

 .4ממשל תאגידי ,מחויבויות ופעילויות

4.1

מבנה הממשל התאגידי של הארגון ,כולל
ועדות דירקטוריון האחראיות לנושאים
ספציפיים כגון קביעת אסטרטגיה או פיקוח

4.2

לציין האם יו”ר הדירקטוריון מכהן גם כמנהל
החברה

4.3

4.4

4.5

קשר בין תגמול הדירקטורים ,ההנהלה
הבכירה והמנהלים (כולל הסדרי פרישה)
לבין ביצועי החברה (כולל ביצועים
חברתיים-סביבתיים)

4.7

4.8

72

http://www.roche.com/
responsibility.htm

חברת רוש ישראל כפופה לדירקטוריון
רוש העולמית .להרחבה ראה דוח
אחריות תאגידית של רוש העולמית,

http://www.roche.com/
responsibility.htm

חברת רוש ישראל כפופה לדירקטוריון
רוש העולמית .להרחבה ראה דוח
אחריות תאגידית של רוש העולמית,

מספר הדירקטורים החיצוניים ואופן
ההגדרה של דירקטור חיצוני
תיאור מנגנונים שבעלי מניות ועובדים
יכולים לספק באמצעותם המלצות או
הכוונה לדירקטוריון (לרבות תהליכים בדבר
שמיעה של דעות המיעוט ,יידוע והיוועצות
בעובדים לגבי אופן הפעולה מול ועד
העובדים)

4.6

חברת רוש ישראל כפופה לדירקטוריון
רוש העולמית .להרחבה ראה דוח
אחריות תאגידית של רוש העולמית,
עמ’ 123-130

http://www.roche.com/
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חברת רוש ישראל כפופה לדירקטוריון
רוש העולמית .להרחבה ראה דוח
אחריות תאגידית של רוש העולמית,

http://www.roche.com/
responsibility.htm

חברת רוש ישראל כפופה לדירקטוריון
רוש העולמית .להרחבה ראה דוח
אחריות תאגידית של רוש העולמית,

http://www.roche.com/
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חברת רוש ישראל כפופה לדירקטוריון
רוש העולמית .להרחבה ראה דוח
אחריות תאגידית של רוש העולמית,

תהליכים למניעת ניגודי עניינים בקרב
הדירקטוריון

http://www.roche.com/
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חברת רוש ישראל כפופה לדירקטוריון
רוש העולמית .להרחבה ראה דוח
אחריות תאגידית של רוש העולמית,

תהליכים לקביעת הכישורים והניסיון הנדרשים
מדירקטורים לצורך הכוונת האסטרטגיה
של החברה בנושאים חברתיים ,כלכליים
וסביבתיים
מסמכים שפיתח הארגון  -מסמך מדיניות
סביבתית ,הקוד האתי ,מסמך ערכים וכו’,
הרלוונטיים לנושא ביצועים חברתיים,
כלכליים וסביבתיים ,והתקדמות של יישומם

http://www.roche.com/
responsibility.htm

22-23
46-48
60-61

[ראה הקוד אתי בפרק אתיקה,
תחילת הפרק הסביבתי ,תחילת
הפרק הקהילתי]
הקוד האתי המדיניות הסביבתית
המדיניות החברתית

http://www.roche.com/
responsibility.htm

מדד

תיאור

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

 .4ממשל תאגידי ,מחויבויות ופעילויות

4.9

נהלים של הדירקטוריון לפיקוח על זיהוי
וניהול של הביצועים הכלכליים ,החברתיים
והסביבתיים ,לרבות סיכונים והזדמנויות
רלוונטיים ,ועמידה בסטנדרטים ,בעקרונות
ובקודים בין-לאומיים

4.10

תהליכים להערכת ביצועי הדירקטוריון
עצמו ,במיוחד ביצועיו החברתיים ,הכלכליים
והסביבתיים

4.11

הסבר על יישום גישת הזהירות המונעת
על פי “עקרונות ריו” [פעילות למען מניעת
פגיעה סביבתית עתידית למרות שאין
הוכחה מדעית לכך]

לא
רלוונטי

האם אמץ הארגון אמנות ,עקרונות או
יוזמות חיצוניות אחרות .יש להבחין בין אלה
שהחברה מחויבת לציית להן לבין אלה
שאימצה באופן וולונטרי

מלא

4.13

חברות באיגודים/ארגונים ו/או ארגוני
סנגור ( )advocacyלאומיים או בינלאומיים
(חברות בגופים המנהלים  /השתתפות
בפרויקטים או בוועדות  /תשלום דמי חבר)

מלא

4.14

רשימת קבוצות מחזיקי עניין שהארגון מקיים
עימם דיאלוג (קהילות ,החברה האזרחית,
לקוחות ,בעלי מניות וספקי מימון ,ספקים,
וכן עובדים ,מועסקים ו-ועדיהם)

מלא

17-18

4.15

הבסיס לזיהוי ובחירה של מחזיקי עניין
שעימם מבוצע דיאלוג (תהליך הגדרת
הקבוצות ,קביעה עם מי מבוצע דיאלוג)

מלא

17-18

4.16

הגישות לשיתוף מחזיקי עניין ותדירותו,
לרבות תדירות השיתוף על פי סוג ועל פי
קבוצת מחזיקי העניין (סקרים ,קבוצות
מיקוד ,פאנלים של קהילה ,ועדות מייעצות,
תקשורת כתובה וכו’)

מלא

17-18

הנושאים העיקריים שעלו בדיאלוג .כיצד
הגיב הארגון אליהם

מלא

17-18

4.12

4.17

חברת רוש ישראל כפופה לדירקטוריון
רוש העולמית .להרחבה ראה דוח
אחריות תאגידית של רוש העולמית,
http://www.roche.com/
responsibility.htm

חברת רוש ישראל כפופה לדירקטוריון
רוש העולמית .להרחבה ראה דוח
אחריות תאגידית של רוש העולמית,
http://www.roche.com/
responsibility.htm

16,60

11

73

אודות הדוח ועמידתו בקריטריונים של הGRI-

מדדי ביצועים
מדדי ביצוע כלכליים
תיאור

מדד

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

ביצועים כלכליים
 ECMAמדיניות וניהול התחום

חלקי

21-22

EC1

ערך כלכלי ישיר שיצרה החברה ,כולל
מחזור ,עלויות תפעול ,שכר עובדים,
תרומות והשקעה קהילתית אחרת ,רווחים
צבורים ,דיבידנדים לבעלי מניות ,ריבית
לבעלי חוב /אג”ח ,תשלומים למדינה

חלקי

EC2

מהן ההשלכות הפיננסיות והזדמנויות
וסיכונים אחרים לפעילויות החברה כתוצאה
משינוי האקלים

לא
מדווח

EC3

יכולת החברה לעמוד בהתחייבויות בגין תוכניות
תגמול ופרישה של העובדים

מלא

36

EC4

התמיכה /המענקים /הסיוע הממשלתי
שקיבלה החברה בתקופה המדווחת

מלא

חברת רוש
אינה מקבלת
סיוע או
מענקים
ממשלתיים

21-22

נוכחות בשוק

74

EC5

מהו הטווח של רמת השכר ההתחלתית
לא
בארגון בהשוואה לשכר המינימום בחלוקה
מדווח
לפי מגדר ואזורי פעילות?

EC6

פירוט המדיניות ,הנהלים ואחוז ההוצאות
בפועל במסגרת רכש מספקים
מקומיים באזורי הפעילות המרכזיים

לא
מדווח

EC7

נהלים לקבלת עובדים מקהילות מקומיות
ושיעור המנהלים הבכירים מקהילות
מקומיות

מלא

EC8

הפיתוח וההשפעה של השקעות בתשתיות
ושירותים המסופקים בעיקר לתועלת
הציבור ,באמצעות הסדר מסחרי ,תרומה
“בעין” (במוצרים) או פרו בונו (בשירותים)

מלא

EC9

ההשפעות הכלכליות העקיפות של החברה
והיקפן

לא
מדווח

37-38

21-30

הערות

תיאור

מדד

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

מדדי ביצוע סביבתיים
 ENMAמדיניות וניהול התחום

מלא

46-48

חומרים
EN1

מהם החומרים בהם החברה משתמשת
(לפי משקל ונפח)

מלא

EN2

אחוז החומרים הממוחזרים ממכלול
החומרים שבהם נעשה שימוש

לא
מדווח

52-56

אנרגיה
EN3

צריכת האנרגיה הישירה לפי מקורות אנרגיה
(מתכלים ,מתחדשים)

מלא

52

EN4

צריכת האנרגיה העקיפה לפי מקורות אנרגיה

מלא

53

EN5

החיסכון באנרגיה שהושג ,הודות לשימור
אנרגיה ולהתייעלות

מלא

53

EN6

יוזמות לאספקת מוצרים ושירותים יעילים אנרגטית
או מבוססי אנרגיה מתחדשת .האם נרשם/ירשם
צמצום בביקוש לאנרגיה כתוצאה מכך

חלקי

EN7

יוזמות לצמצום צריכת האנרגיה העקיפה
(מישורים לאנרגיה עקיפה  -שימוש בחומרים
שייצורם עתיר אנרגיה ,נסיעות עסקים
ותחבורה של עובדים (ומהו הצמצום שהושג

חלקי

52

52

מים
EN8

מהו סך צריכת המים ,לפי מקור

מלא

EN9

אילו מקורות מים הושפעו מצריכת המים
של החברה

לא
מדווח

מהו אחוז וכמות המים שנעשה בהם שימוש
EN10
חוזר

55

לא
מדווח

מגוון ביולוגי
מיקום ושטח של קרקע עשירה במגוון
EN11
ביולוגי בשליטת החברה

לא
רלוונטי

לא
 EN12השלכות פעילות החברה על המגוון הביולוגי
רלוונטי
לא
קיומם של בתי גידול שעליהם הגנה החברה
EN13
רלוונטי
או שאותם שיקמה
לא
האסטרטגיות ,הפעולות הנוכחיות והתכניות
EN14
העתידיות לניהול ההשפעות על המגוון הביולוגי רלוונטי
כמות המינים הנכללים ברשימה האדומה
 EN15של האו"ם למינים בסכנת הכחדה המצויים
בשטחים המושפעים מפעילות החברה.

לא
רלוונטי

75

אודות הדוח ועמידתו בקריטריונים של הGRI-

מדד

תיאור

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

מדדי ביצוע סביבתיים
פליטות ,שפכים ופסולת
סך משקל פליטות ישירות ועקיפות של גזי
EN16
חממה

מלא

54

מהו סך משקל פליטות עקיפות אחרות
EN17
(גורמים שלישיים וכד’) של גזי חממה

מלא

54

יוזמות לצמצום פליטות גזי חממה ,במידה
EN18
וכן מהו הצמצום שהושג

חלקי

52-54

לא
 EN19סך משקל פליטות החומרים הפוגעים באוזון
מדווח
 NO, SO EN20ופליטות אחרות לאוויר לפי משקל
וסוג

לא
רלוונטי

 EN21סך שפכים לפי איכות ויעד

לא
מדווח

 EN22סך משקל הפסולת לפי איכות ויעד

חלקי

 EN23אירועי שפך מרכזיים שאירעו בתקופה
המדווחת ,מספר ונפח

אין אפשרות לקבל נתונים אלו
מהנהלת הבניין בו ממוקמים המשרדים

56

לא
רלוונטי

משקל הפסולת המשונעת ,מיובאת ומיוצאת
לא
 EN24לפי אמנת באזל ומהי כמות הפסולת הגולמית
רלוונטי
הנשלחת אל מחוץ למדינה
בתי גידול ,אוכלוסיות וגורמים שונים
EN25
המושפעים מהשפכים
שירותים ומוצרים
יוזמות קיימות לפיצוי על ההשפעות
EN26
הסביבתיות של המוצרים והשירותים

לא
רלוונטי

חלקי

52

אחוז המוצרים שנמכרו ,אשר חומרי האריזה לא
EN27
מדווח
שלהם נדרשים בחזרה ,לפי קטגוריות
ציות
לא היו קנסות
או סנקציות
בתקופת
הדיווח

השווי הכספי של קנסות וסנקציות על רקע
EN28
סביבתי
תחבורה

76

ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות של
EN29
שינוע סחורות ושל הסעת עובדים

מלא

עלויות השמירה על הסביבה והשקעות
EN30
סביבתיות ,לפי סוג

לא
מדווח

52

תיאור

מדד

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

מדדי ביצוע  -העסקה ועבודה הוגנת
 LAMAמדיניות וניהול התחום

מלא

33

העסקה
LA1

מספר העובדים הכולל על פי סוג העסקה,
סוג חוזה ,מיקום ומגדר

מלא

38-39

LA2

תחלופת והעסקת עובדים  -מספר ואחוזים
(לפי גיל ,מגדר ומיקום)

מלא

38

LA3

ההטבות שמקבלים עובדים במשרה מלאה
שאינן ניתנות לעובדים במשרה חלקית או
זמנית ,לפי תחומי פעולה משמעותיים

מלא

ההטבות
זהות לעובדים
במשרה
מלאה
ובמשרה
חלקית

מלא

38

שיעור חזרה לעבודה ויחס שימור לאחר
LA15
חזרה מחופשת לידה
יחסי עובדים /הנהלה
LA4

אחוז עובדים בהסכמים קיבוציים

לא
רלוונטי

LA5

תקופות ההודעה מראש המינימלית בעת
שינויים ארגוניים ,והאם הן מצוינות בהסכם
הקיבוצי

לא
רלוונטי

אין הסכמים קיבוציים ברוש

בריאות ובטיחות תעסוקתית
LA6

אחוז העובדים המיוצגים בוועדות בטיחות
וגהות משותפות להנהלה ולעובדים

לא
מדווח

LA7

שיעור הפציעות ,המחלות התעסוקתיות,
ימי ההיעדרות ,לפי אזור ומגדר

לא
מדווח

LA8

האם קיימות תכניות הכשרה לעובדים,
משפחותיהם ו /או לקהילה לגבי מניעת
מחלות קשות

מלא

LA9

נושאי בטיחות וגהות נכללים בהסכמים עם
ועד העובדים

36

לא
רלוונטי

אין ברוש ועד עובדים

הכשרה וחינוך
הממוצע השנתי לשעות הדרכה לעובד ולפי
LA10
קטגוריות של עובדים ומגדר

חלקי

35

תכניות לפיתוח מיומנויות ,התומכות בכושר
LA11
התעסוקה של העובדים

מלא

35

אחוז עובדים המקבלים משוב סדיר על
 LA12ביצועיהם ופיתוח הקריירה שלהם ,בחלוקה
לפי מגדר

מלא

35,41
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אודות הדוח ועמידתו בקריטריונים של הGRI-

תיאור

מדד

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

מדדי ביצוע  -העסקה ועבודה הוגנת
גיוון ושוויון הזדמנויות
מהו הרכב הדירקטוריון (פילוח גיל ,מין וכו’)
ומהו פילוח העובדים לפי דרגיהם השונים,
LA13
לפי מין ,קבוצות גיל ,מיעוטים (עולים
חדשים /חרדים) ,השכלה
גמול שווה בין נשים לגברים
 LA14פירוט שכר הבסיס של נשים מול גברים
בכל דרג

לא
מדווח

ברוש ישראל אין דריקטוריון

לא
מדווח

מדדי ביצוע  -זכויות אדם
 HRMAמדיניות וניהול התחום

מלא

35,60

הליכי השקעה ורכש
HR1

אחוז ומספר כולל של הסכמי השקעה
משמעותיים וחוזים שכוללים סעיפים לגבי
זכויות אדם או שעברו תהליך סינון בנושא

לא
מדווח

HR2

מהו אחוז הספקים ,הקבלנים ושותפים
עסקיים נוספים  -משמעותיים שעברו סינון
והפעולות שננקטו

חלקי

61

חלקי

60

מלא

37

דיווח
חלקי

37

סך שעות הכשרת העובדים בנושא מדיניות
HR3
ונהלים בדבר היבטי זכויות אדם רלוונטיים
אי-אפליה
 HR4מקרי האפליה והפעולות שננקטו
חופש ההתאגדות והמו”מ הקבוצתי
הפעילויות בהן ישנו סיכון לפגיעה בזכות
HR5
התאגדות ומו”מ קיבוצי ופעולות שננקטו
להגנה על זכויות אלה
תעסוקת ילדים
HR6

הפעילויות בהן ישנו סיכון להעסקת ילדים
ופעולות שננקטו להגנה על זכויות אלה

מלא

רוש אינה
מעסיקה
ילדים

מניעת עבודה כפויה
הפעילויות בהן ישנו סיכון להעסקה כפויה
HR7
ופעולות שננקטו להגנה על זכויות אלה
נוהלי ביטחון
HR8

78

שיעור המאבטחים שעברו הדרכות בנושא
זכויות אדם ונהלי הארגון הרלבנטיים להם

מלא

לא
מדווח

37

תיאור

מדד

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

מדדי ביצוע  -זכויות אדם
זכויות ילידים
HR9

מספר התקריות של הפרות שערבו
אוכלוסיות ילידות והפעולות שננקטו

לא
רלוונטי

הערכה
מהו אחוז ומספר הפעילויות
HR10
( )operationsבארגון שעברו ריענון ו /או
בחינת ההשפעה בנושא של זכויות אדם
תיקון ליקויים
מספר מקרי אפליה בנושא זכויות אדם אשר
HR11
טופלו באופן מוסדר ע”י מנגנון ייעודי לנושא

חלקי

35,60

לא היו מקרי אפליה בנושא זכויות
אדם ברוש ישראל

מלא

מדדי ביצוע  -קהילה
SOMA

מדיניות וניהול התחום

מלא

22

קהילות מקומיות
SO1

מהו אחוז הפעילויות המיישמות עירוב
קהילה מקומית ,המעריכות את ההשפעה
על הקהילה וכוללות תכניות פיתוח
קהילתיות

חלקי

SO9

מה הן הפעילויות עם פוטנציאל משמעותי
להשפעה שלילית על הקהילה המקומית

מלא

לא קיימות פעילויות בקהילה בעלות
פוטנציאל להשפעה שלילית

מלא

לא קיימות פעילויות בקהילה בעלות
פוטנציאל להשפעה שלילית

אילו אמצעים ייושמו לשם מניעה ,הפחתה
SO10
או הקלה בהשפעה השלילית על הקהילה
המקומית
שחיתות
SO2

אחוז ומספר היחידות בהן נעשו בדיקות
לאיתור סיכונים בנושא שחיתות

לא
מדווח

SO3

אחוז העובדים שהוכשרו בנושא שחיתות

לא
מדווח

SO4

האם התגלו אירועי שחיתות משמעותיים
בתקופה המדווחת ואילו פעולות ננקטו
בתגובה לגילוי אירועי שחיתות

לא
מדווח

23-31

עמוד  82-89בדוח האחריות
התאגידית העולמי של רוש
http://www.roche.com/
responsibility.htm

עמוד  82-89בדוח האחריות
התאגידית העולמי של רוש
http://www.roche.com/
responsibility.htm

עמוד  82-89בדוח האחריות
התאגידית העולמי של רוש
http://www.roche.com/
responsibility.htm
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אודות הדוח ועמידתו בקריטריונים של הGRI-

תיאור

מדד

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

מדדי ביצוע  -קהילה
מדיניות ציבורית

SO5

תמיכה בעמדות ציבוריות והשתתפות
בפיתוח מדיניות ציבורית ולובי

עמודים  87-89בדוח האחריות
התאגידית העולמי של רוש
חלקי

11

מלא

22

http://www.roche.com/
responsibility.htm

חלק מארגון הפרמצבטיקה
מהו סך התרומות (כסף/שווה כסף)
 SO6לפוליטיקאים ,למפלגות ולגופים הקשורים
לאלה
התנהגות לא תחרותית

SO7

הצעדים המשפטיים שננקטו נגד החברה
בגין התנהגות לא תחרותית והפרת כללי
הגבלים עסקיים ותוצאותיהם

מלא

לא ניתנו תרומות לפוליטיקאים

לא ננקטו צעדים משפטיים נגד
החברה בישראל בשנות הדיווח.
להרחבה ראה עמודים 82-89
בדוח האחריות התאגידית העולמי
של רוש ,וכן עמודים 105-110
בדוח הכספי העולמי
http://www.roche.com/
responsibility.htm

ציות

SO8

הסך הכספי של הקנסות המשמעותיים
ופירוט הסנקציות הלא כספיות בגין אי ציות
לחוקים ותקנות

מלא

לא ננקטו קנסות בשנות הדיווח נגד
רוש בישראל.
להרחבה ראה עמודים  82-89בדוח
האחריות התאגידית העולמי של רוש,
וכן בדוח הכספי העולמי ,עמ’ 105-110
http://www.roche.com/
responsibility.htm
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תיאור

מדד

היקף
הדיווח

עמוד/
סיבת
השמטה

הערות

מדדי ביצוע  -אחריות למוצר
 PRMAמדיניות וניהול התחום
בטיחות ובריאות הלקוחות
PR1

כמות אירועי הבטיחות הקשורים באי
עמידה בחוקים ותקנות בנוגע למוצרים

מה הן הפעילויות עם פוטנציאל משמעותי
PR2
להשפעה שלילית על הקהילה המקומית
סימון המוצרים והשירותים

PR3

PR4

PR5

סוג המידע שנדרש לספק על פי נהלי
החברה ושיעור המוצרים והשירותים
הכפופים לדרישות אלו

מלא

62

חלקי

62

לא
מדווח

מלא

61

להרחבה ראה עמודים  82-89בדוח
האחריות התאגידית העולמי של רוש
http://www.roche.com/
responsibility.htm

מספר המקרים של אי ציות לתקנות וקודים
וולונטריים לגבי “סימון” מוצרים ,על פי
קטגוריות של תוצאות המקרים הללו

לא
דווח

ההתנהלות בנושא שביעות רצון לקוחות,
לרבות תדירות מדידת שביעות רצון
הלקוחות ,תוצאות והסקת מסקנות

לא
דווח

תקשורת שיווקית
PR6

תכניות לציות לחוק קיימות בארגון ,לרבות
סטנדרטים וקודים וולונטריים בנושא
תקשורת שיווקית ,כולל פרסום ,קידום
מכירות וחסויות

מספר מקרי אי ציות לתקנות וקודים
 PR7וולונטריים בנושא תקשורת שיווקית ,כולל
פרסום ,קידום מכירות וחסויות ,מסווגים על
פי תוצאותיהם
פרטיות הלקוחות
PR8

מספר התלונות המבוססות בדבר הפרת
פרטיות הלקוח ובדבר אובדן של נתונים של
הלקוח

חלקי

מלא

61

לא נרשמו מקרי אי ציות בתקופת
הדיווח

לא נרשמו תלונות בדבר הפרת
פרטיות הלקוח ובדבר אובדן נתונים
של לקוח

ציות
PR9

הערך כספי של קנסות משמעותיים בגין
אי ציות לחוקים ותקנות לגבי מתן שירות
וקבלתו

לא נתקבלו קנסות בתקופת הדיווח
בגין אי ציות לחוקים ותקנות לגבי
מתן שירות וקבלתו
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Doing now what patients need next

רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ
רחוב החרש 6
ת.ד ,6391 .הוד השרון 4524079
www.roche.co.il

www.roche-moshita-yad.co.il

