דירוג מעלה  – 2011עיקרי השינויים בשאלון לעומת דירוג מעלה 2010
מתווסף השנה דירוג פלטינה פלוס לציון +90
 פרק אתיקה:
 oהטמעת קוד אתי – שאלה 2ד  -נוספו דוגמאות
 oהטמעת קוד אתי  -שאלה  .2ח - 1.לא נדרשת בדיקה ע" י בעלי השליטה בחברה

 פרק זכויות עבודה וסביבת עבודה
 oמניעת הטרדה מינית  -שאלה .4ד - 4.מרבית העובדים ,במקום כל העובדים
 oחוקי המגן  -שאלה .4ה  -נוספו החוקים הבאים :חוק שכר שווה לעובד ועובדת ,חוק
עבודת נשים ,החוק למניעת הטרדה מינית
 oקבלני משנה  -שאלה  .4ו -1.נמחקה המילה "כל" קבלני המשנה .נוספה אופציה של
תשובה  -שלחברה אין כלל קבלני משנה.
 oלחברות המעסיקות פחות מ  50 -עובדים הורחב הפטור מסעיפים .5ב.5 ,1 .ב,2 .
.5ג.5 ,.1.ג 2.גם לסעיפים .5ד.5 ,.1.ד2.
 oעידוד גיוס עובדים ממגזרי מיעוטים .5 -ב - 1.ניסוח השאלה השתנתה ל " -האם
מדיניות הגיוס והמיון של החברה מותאמת לקליטת עובדים ממגזרי מיעוטים?".
ונוספו דוגמאות.
 oשאלה  .5ג - 1.ניסוח השאלה השתנה ל  " -האם מדיניות הגיוס והמיון של החברה
מותאמת לקליטת עובדים מקבוצות באוכלוסיה המתקשות להשתלב בשוק
העבודה".
 oשאלה .5ה - 1במקום כמות עובדים שקבלו הערכה אישית /משוב  -יש לציין אחוז.
 oשאלה  .5ה -2.במקום כמות עובדים שקב לו המשוב בפגישה אישית  -יש לציין אחוז.



פרק מעורבות בקהילה
o

שאלה 7א  -מדיניות השקעה חברתית כתובה  -לא צריכה להיות מאושרת ע"י
הדירקטוריון.

o

שאלה  7ב  -מדיניות ההשקעה החברתית מפורסמת לציבור בדוחות הציבוריים או
השנתיים )תוספת(

o

שאלה 7ג  -ניתן לצרף את מסמך מדיניות ההשקעה החברתית באתר מילוי השאלון
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פרק איכות הסביבה
o

ענף נדל"ן  -יזום ובניה  -שייך לענף א .ענף ניהול נדל"ן  -שייך לענף ג.

o

דוח מדיניות סביבתית  -ניתן לעלות הקובץ באתר מילוי השאלון

o

שאלת ביצועים .11 -ב  -נתוני  - 2010יש להוסיף נתונים יחסיים.

פרק ממשל תאגידי
o

שאלה .13ב .ירד הסעיף לגבי זה שחברה שיש בה  2דירקטורים חיצוניים/
עצמאיים /בלתי תלויים בלבד לא תקבל ניקוד .וכנ"ל לגבי חברה פרטית

o

שאלה 13ז  -מדיניות ממשל תאגידי  -נוסף הניסוח הבא" :גם עמידה בכללים
ובקודים בינ"ל מוסכמים לרבות כללים אמריקאיים מזכה בניקוד בשאלות
הרלוונטיות".



פרק ניהול ודיווח חברתי סביבתי
o

שאלה 14ג - 1.ניסוח השאלה השתנה ל" :האם לחברה מדיניות /כללים מנחים לגיוון
אנושי בדירקטוריון )על מנת להבטיח יצוג הולם לנשים ,קבוצות בעלי רקע אתני
שונה ,רקע דתי שונה וכו'(?
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