
GRIטבלאות נתוני 
 נתונים חברתיים 

 העסקה
2017 2018 

אינדיקטור 

GRI SRS 
 הערות

םגברי סה"כ  נשים גברים
 

 סה"כ  נשים

סה"כ כ"א  
מועסקים 

 + )עובדים
 מנהלים(

19 75 94 20 84 104 
102-7, 102-

8, 405-1 
 

  102-8 103 83 20 94 75 19 משרה מלאה

  102-8 1 1 0 0 0 0 משרה חלקית

  102-8 104 84 20 94 75 19 קבועים דיםעוב

  102-8 0 0 0 0 0 0 עובדים זמניים

אחוז עובדים 
שעליהם חלים 

הסכמים 
 קיבוציים

0 0 0% 0 0 0% 102-41  

7.7 26.6% 18.1% 8.5% אחוז מנהלים/ות %
 

18.3% 26.0% 405-1 

אחוז 
מתוך סך 
המועסקי
 ם בחברה 

עובדים חדשים 
 שנקלטו 

0 5 5 1 9 10 401-1  

בדים ו ע
שהסתיימה 

 העסקתם 
4 7 11 2 10 12 401-1  

מנהלים 
שהסתיימה 

 העסקתם 
0 1 1 0 2 2 401-1  

אחוז כ"א מאזור  
 הצפון

9.4% 9.4% 9.4% 
9.4
% 

9.4% 9.4% 
102-8, 405-

1 
 

אחוז כ"א מאזור  
 המרכז

88% 88% 88% 
88.0

% 
88.0% 88.0% 

102-8, 405-1

 
 

אחוז כ"א מאזור  
 הדרום

2.6% 2.6% 2.6% 
2.60

% 
2.60% 2.60% 

102-8, 405-
1 

 

 גיל
2017 2018 

אינדיקטור 

GRI SRS 
 הערות

 גיל ממוצע נשים גברים
גברי

 ם
 נשים

גיל 
 ממוצע

  405-1 41 5 0 41 5 0 30עד 

30-50 17 66 41 16 69 41 405-1  

  405-1 41 4 10 41 4 2 50מעל 

  405-1 41 78 26 41 75 19 סה"כ 

 2018 2017 עובדים חיצוניים
אינדיקטור 

GRI SRS 
 הערות

אחוז עובדים 
חיצוניים 

)שמחזיקים 
במשרות 
 מקצועיות(

5 8 

102-8 

 

עובדים אחוז 
וניים חיצ

 טו בחברהשנקל
25% 20% 102-8 

 



 2018 2017 טווח ותק
אינדיקטור 

GRI SRS 
 הערות

  401-1, 102-8 34 30 שנים  5עד 

  401-1, 102-8 15 15 שנים  5-10

 45 40 שנים  10-20
102-8 ,

401-1 
 

  401-1, 102-8 10 9 שנה  20מעל 

  401-1, 102-8 10.51 10.57 ותק ממוצע
 

 2018 2017 הדרכה ופיתוח
אינדיקטור 

GRI SRS 
 הערות

אחוז עובדים 
שקיבל משוב 
 במהלך השנה

98% 99% 404-3  

 

 2018 2017 חופשת לידה
אינדיקטור 

GRI SRS 
 הערות

יצאו לחופשת 
 לידה

10 9 401-3  

  401-3 11 10 חזרו מחל"ד

התפטרו לאחר 
 חל"ד

0 3 401-3  

עזבו תוך שנה 
 מחזרה מחל"ד

0 2 401-3  

 

 נתונים סביבתיים
 

 2018 2017 2016 פסולת
 GRIאינדיקטור 

SRS 
 הערות

פסולת אריזות 
 )טון(

12.1 12.9 19.5 306-2  

פסולת 
 תרופתית )ק"ג( 

 הערכה 306-2 58.5 38.8 36.3

נייר למיחזור 
 )טון(

1.4 1.7 2.03 306-2  
 

צריכת נייר 
 )ק"ג(

2016 2017 2018 
 GRIאינדיקטור 

SRS 
 הערות

  A4 2,887 2,950 2,250 301-1נייר 

דפי לוגו 
 בעברית

0 50 56 301-1  

דפי לוגו 
 באנגלית

70 85 65 301-1  

  301-1 80 85 92 מעטפות

  301-1 995 920 1,456 נייר ניגוב ידיים
 

 צריכת אנרגיה
אינדיקטור  2018 2017 2016

GRI SRS 
 הערות

 GJ צריכה GJ צריכה GJ צריכה

  302-1 1716 476,710 1751 486,493 1,755 487,589 חשמל )קוט"ש(

חשמל לעובד 
 )קוט"ש(

4,167 15 4,678 17 5,071 18 302-3  

  302-1 7034 209328 8374 249,618 8,694 258,922 בנזין )ליטר(

  302-1 167 4159 251 6,289 237 6,440 סולר )ליטר(

 - GJ - 10,686סה"כ 
1037

6 
- 8917 302-1  

עצימות צריכת 
אנרגיה )סה"כ 

GJ )לעובד 
- 91 - 100 - 95 302-3  



 2018 2017 2016 פליטות
 GRIאינדיקטור 

SRS 
 הערות

פליטות ישירות 
 (1)מכלול 

648 601 501 305-1  

פליטות עקיפות 
 (2)מכלול 

322 277 257 305-2  

  305-4 758 878 970 סה"כ גזי חממה

פליטות עצימות 
גזי חממה 

 )לעובד(
8.29 8.44 8.06 305-4  

 GRI  :SRSאינדקס 
 / הפניה   בדוח עמוד  תיאור המדד  מדד  נושא 

 4 שם הארגון 102-1 פרופיל הארגון

 102-2 
תיאור הפעילות, המותגים, המוצרים 

 והשירותים
4-5 

 5 המיקום של מטה הארגון 102-3 

 102-4 

המדינות בהן  -אתרי הפעילות של הארגון 
פועל הארגון ושמות המדינות המרכזיות 

מבחינת פעילות הארגון או שהינן רלוונטיות 
 מבחינת הנושאים שבהם דן הדו"ח

5 

 אופי הבעלות וצורת ההתארגנות המשפטית 102-5 
חברה פרטית בבעלות מלאה של חברת 

 רוש העולמית
 4-5 השווקים אותם משרת הארגון 102-6 

 GRIטבלאות נתוני , 5 גודל ומידע על הארגון 102-7 

 102-8 
מהו מספר  -מידע אודות עובדי הארגון 

העובדים הכולל על פי סוג העסקה, מגדר, 
 סוג חוזה ואזור

 GRIטבלאות נתוני , 5

 34-35 תיאור שרשרת האספקה של הארגון 102-9 

 102-10 
שינויים משמעותיים בארגון ובשרשרת 

 האספקה
16-17 

 45 ,42 ,24 יישום עקרון הזהירות המונעת על ידי הארגון 102-11 

 102-12 
יוזמות חיצוניות, אמנות או עקרונות בתחום 
הכלכלי, הסביבתי והחברתי שאותם אימץ 

 הארגון
11 

 102-13 
חברות באיגודים, ארגונים ו/או ארגוני 

 שתדלנות לאומיים או בינלאומיים
5, 25 

 102-14 אסטרטגיה

הצהרה מטעם מקבל ההחלטות הבכיר 
בארגון )כגון מנכ"ל, יו"ר או מעמד בכיר 
מקביל( לגבי הרלבנטיות של עקרונות 

 הקיימות לארגון ולאסטרטגיה שלו

3 

 102-16 אתיקה ויושרה
ערכי הארגון, העקרונות, הסטנדרטים 

 ונורמות ההתנהגות של הארגון
8-10, 12, 18-19, 25, 35 

דיאלוג עם 
 מחזיקי עניין

 34 ,30-31 ,26 ,20-23 פירוט קבוצות מחזיקי העניין של הארגון 102-40

 102-41 
אחוז העובדים עליהם חלים הסכמים 

 קיבוציים
 GRIטבלאות נתוני 

 102-43 

תיאור גישת הארגון ביחס לדיאלוג עם 
מחזיקי העניין שלו, לרבות תדירות הדיאלוג 

וקבוצת מחזיקי עניין, וכן האם עם כל סוג 
 נערך דיאלוג ספציפי במסגרת הכנת הדו"ח

20-23, 26, 30-31, 34 

 



 / הפניה   בדוח עמוד  תיאור המדד  מדד  נושא 
פרקטיקת 

 הדיווח
 47, עמוד שער התקופה המדווחת 102-50

 47 מועד פרסום הדוח האחרון 102-51 

 47 שנתי(-תדירות הדיווח )כגון שנתי, דו 102-52 

 102-53 
בדבר הדו"ח או פרטי איש קשר לשאלות 

 תכניו

, מנהלת תקשורת ברוש, אירית רדיע

irit.radia@roche.com 
, Good Vision, מנכ"ל עברי ורבין 

ivri.verbin@goodvision.co.il 
 Good, מנהלת לקוחות רונאל שדה

Vision ,ronel.sade@goodvision.co.il 

 102-56 

מדיניות וביצוע בפועל לגבי הבטחת איכות 
חיצונית על הדו"ח ופרטי הבטחת האיכות 
והיחסים בין הארגון לבין הגוף שביצע את 

 הבטחת האיכות

 ללא אשרור חיצוני

השפעות  
כלכליות 
 עקיפות

203-1 

פיתוח והשפעה של השקעות בתשתיות 
ושירותים המסופקים בעיקר לתועלת 

הציבור, באמצעות הסדר מסחרי, תרומה 
 "בעין" )במוצרים( או פרו בונו )בשירותים(

16, 36-41 

 301-1 חומרים
משקל או נפח החומרים בהם הארגון 

 משתמש
 GRIטבלאות נתוני , 43

 GRIטבלאות נתוני , 44 סך צריכת האנרגיה בתוך הארגון 302-1 אנרגיה

 GRIטבלאות נתוני , 44 אינטנסיביות צריכת האנרגיה 302-3 

 GRIטבלאות נתוני , 45 פליטות ישירות של גזי חממה 305-1 פליטות

 GRIטבלאות נתוני , 45 פליטות אנרגיה עקיפות של גזי חממה 305-2 

 GRIטבלאות נתוני , 45 פליטת גזי חממה על ידי הארגוןעצימות  305-4 

 GRIטבלאות נתוני , 43 סך הפסולת לפי סוג ואופן סילוק 306-2 פסולת ושפכים

 401-1 העסקה
שיעור גיוס עובדים חדשים ושיעור תחלופת 

 עובדי הארגון
 GRI, טבלאות נתוני 26

 401-2 
ההטבות שמקבלים עובדים במשרה מלאה 
שאינן ניתנות לעובדים במשרה חלקית או 

 זמנית
28-29, 32-33 

 401-3 
שיעור חזרה לעבודה ושימור עובדים/ות 

 לאחר חזרה מחופשת לידה
 GRIטבלאות נתוני , 26

 404-3 הכשרה ופיתוח
אחוז עובדים המקבלים משוב סדיר על  

 ביצועיהם ופיתוח הקריירה
 GRI, טבלאות נתוני 26

תעסוקתי גיוון 
ושוויון 

 הזדמנויות
405-1 

הגיוון במוסדות ההנהלה של הארגון ובקרב 
 העובדים )מגדר, גיל והיבטי גיוון אחרים(

 GRIטבלאות נתוני , 27

 

mailto:irit.radia@roche.com
mailto:ivri.verbin@goodvision.co.il
mailto:ronel.sade@goodvision.co.il
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