
GRIבלאות נתוני  ט

נתונים חברתיים 

אינדיקטור   2020 2019כוח אדם
GRI SRS 

הערות

כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים 

א  "כ כ"סה 
מועסקים  

 ( מנהלים+עובדים)

22 92 114 23 101 124 102-7, 
102-8, 
405-1 

 

   102-8 123 100 23 113 91 22 משרה מלאה 

   1 1 0 1 1 0 משרה חלקית

     124 101 23 114 92 22 עובדים קבועים  

     0 0 0 0 0 0 עובדים זמניים

אחוז עובדים  
שעליהם חלים 

 הסכמים קיבוציים

0 0 0 0 0 0 102-41   

אחוז מתוך   405-1 27.7 17.9 9.8 26.3 17.5 8.8 ות /אחוז מנהלים
סך  

המועסקים 
 בחברה

עובדים חדשים 
 שנקלטו

1 5 6 2 11  401-1   

עובדים  
שהסתיימה  

 העסקתם

1 3 4 0 3 3   

מנהלים 
שהסתיימה  

 העסקתם

2 0 2 1 0 1   

א מאזור  "אחוז כ
 הצפון 

9.4% 9.4% 102-8, 
405-1 

  

א מאזור  "אחוז כ
 המרכז

88% 88%   

א מאזור  "אחוז כ
 הדרום

2.6% 2.6%   



 

אינדיקטור   2020 2019 גיל
GRI SRS 

 הערות

גיל   נשים  גברים  
 ממוצע

גיל   נשים  גברים 
 ממוצע

405-1  

  28.5 6 0 28.4 7 0 30עד 

30-50 13 72 40.4 14 79 40.5  

  53.16 16 9 52.5 13 9 50מעל 

   101 23  92 22 כ"סה 

 GRIאינדיקטור  2020 2019 עובדים חיצוניים
SRS 

 הערות

אחוז עובדים  
חיצוניים  

שמחזיקים )
במשרות 
 ( מקצועיות

100 100 102-8  

אחוז עובדים  
חיצוניים שנקלטו 

 בחברה 

16.6 0    

אינדיקטור   2020 2019 טווח ותק
GRI SRS 

הערות

 ,4149102-8שנים 5עד 
18 17 שנים 5-10 405-1

33 40 שנים 10-20

24 23 שנה  20מעל 

 10.5 10.57 ותק ממוצע

אינדיקטור   2020 2019 הדרכה ופיתוח 
GRI SRS 

הערות

אחוז עובדים  
שקיבל משוב  
 במהלך השנה

100 100 404-3   



 

 

 GRI:  SRSאינדקס 

 עמוד / הפניה  תיאור המדד  מדד  נושא

פרופיל  
 הארגון 

  הארגון שם  102-1

תיאור הפעילות, המותגים, המוצרים   102-2
 והשירותים

 

  המיקום של מטה הארגון 102-3

המדינות   -אתרי הפעילות של הארגון  102-4
בהן פועל הארגון ושמות המדינות  

המרכזיות מבחינת פעילות הארגון או 
שהינן רלוונטיות מבחינת הנושאים 

 שבהם דן הדו"ח 

 

הבעלות וצורת ההתארגנות  אופי  102-5
 המשפטית 

חברה פרטית בבעלות מלאה של  
 חברת רוש העולמית

  השווקים אותם משרת הארגון 102-6

 GRIטבלאות נתוני  גודל ומידע על הארגון  102-7

מהו מספר   -מידע אודות עובדי הארגון  102-8
העובדים הכולל על פי סוג העסקה, 

 מגדר, סוג חוזה ואזור 

 GRIטבלאות נתוני 

  תיאור שרשרת האספקה של הארגון 102-9

102-
10 

שינויים משמעותיים בארגון ובשרשרת  
 האספקה 

 

102-
11 

יישום עקרון הזהירות המונעת על ידי  
 הארגון

 

102-
12 

יוזמות חיצוניות, אמנות או עקרונות  
בתחום הכלכלי, הסביבתי והחברתי  

 שאותם אימץ הארגון 

 

102-
13 

חברות באיגודים, ארגונים ו/או ארגוני  
 שתדלנות לאומיים או בינלאומיים

 

-102 אסטרטגיה 
14 

הצהרה מטעם מקבל ההחלטות הבכיר 
בארגון )כגון מנכ"ל, יו"ר או מעמד בכיר  

מקביל( לגבי הרלבנטיות של עקרונות  
 הקיימות לארגון ולאסטרטגיה שלו

 

אתיקה  
 ויושרה 

102-
16 

העקרונות, הסטנדרטים   ערכי הארגון,
 ונורמות ההתנהגות של הארגון

 

דיאלוג עם  
 מחזיקי עניין 

102-
40 

  פירוט קבוצות מחזיקי העניין של הארגון

102-
41 

אחוז העובדים עליהם חלים הסכמים  
 קיבוציים

 GRIטבלאות נתוני 

102-
43 

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

הדיאלוג עם כל סוג וקבוצת מחזיקי 
עניין, וכן האם נערך דיאלוג ספציפי  

 במסגרת הכנת הדו"ח 

 



פרקטיקת 
 הדיווח 

102-
50 

  התקופה המדווחת

102-
51 

  מועד פרסום הדוח האחרון 

102-
52 

  שנתי( -תדירות הדיווח )כגון שנתי, דו

102-
53 

פרטי איש קשר לשאלות בדבר הדו"ח או 
 תכניו

 

102-
56 

מדיניות וביצוע בפועל לגבי הבטחת  
איכות חיצונית על הדו"ח ופרטי הבטחת  

האיכות והיחסים בין הארגון לבין הגוף 
 שביצע את הבטחת האיכות 

 

השפעות  
כלכליות  
 עקיפות 

פיתוח והשפעה של השקעות בתשתיות   203-1
ושירותים המסופקים בעיקר לתועלת  

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

 )בשירותים(  

 

משקל או נפח החומרים בהם הארגון  301-1 חומרים 
 משתמש 

 

  סך צריכת האנרגיה בתוך הארגון 302-1 אנרגיה 

  אינטנסיביות צריכת האנרגיה  302-3

  פליטות ישירות של גזי חממה 305-1 פליטות 

  פליטות אנרגיה עקיפות של גזי חממה  305-2

  עצימות פליטת גזי חממה על ידי הארגון 305-4

פסולת  
 ושפכים 

  סך הפסולת לפי סוג ואופן סילוק 306-2

שיעור גיוס עובדים חדשים ושיעור  401-1 העסקה 
 תחלופת עובדי הארגון

 GRIטבלאות נתוני 

הכשרה  
 ופיתוח 

 GRIטבלאות נתוני  הממוצע השנתי לשעות הדרכה לעובד   404-1

תכניות לפיתוח מיומנויות, התומכות   404-2
 בכושר התעסוקה של העובדים

 

אחוז עובדים המקבלים משוב סדיר על   404-3
 ביצועיהם ופיתוח הקריירה 

 

גיוון  
תעסוקתי  

ושוויון  
 הזדמנויות 

הגיוון במוסדות ההנהלה של הארגון  405-1
ובקרב העובדים )מגדר, גיל והיבטי גיוון 

 אחרים(

 GRIטבלאות נתוני 

בריאות  
ובטיחות  

 הלקוח 

אחוז קטגוריות המשמעותיות של   416-1
מוצרים ושירותים שמספק הארגון בהן 

ההשפעות על בריאות ובטיחות  
 הלקוחות מוערכות לשם שיפור 
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