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מסמך זה הינו תקציר של דוח אחריות תאגידית השישי, הדו-שנתי של אלביט 
מערכות. הדוח מתאר את גישתנו לאחריות תאגידית וקיימות ואת פעולות 
המפתח שבהן נקטנו בתחומים אלה במהלך השנתיים האחרונות. הדוח נכתב 

בהתאם לתקן הדיווח GRI - התקן הבינלאומי המוביל לדיווח על קיימות.

חדשנות 

מצילה חיים

  

Air & Space

Naval

Unmanned

Commercial

Homeland Security

Land

Cyber
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אני גאה להציג בפניכם את תקציר דוח אחריות 
תאגידית והקיימות השישי של אלביט מערכות, 

הסוקר את השנים 2017-2018. 

ערכים ארגוניים תמיד היו חשובים, אבל בסביבה 
העסקית של ימינו הם מקבלים משנה חשיבות. 

כולנו רוצים לעבוד בחברה המשפיעה על העולם 
בעלי  הספקים,  העובדים,  הלקוחות,  לטובה. 
 המניות והקהילות בהן אנו פועלים, מצפים מאתנו 
באלביט מערכות להוות דוגמה למודל חדשנות 
שמשפיעה על החברה, ומתבסס על עשייה אתית 

ובת קיימא חזקה. 

עם התרחבות הפעילות העסקית, אנו ממשיכים 
לשנת  שלנו  הקיימות  אסטרטגיית  את  לקדם 
וגם   2013 בשנת  לבסס  התחלנו  אותה   ,2020
לקדם את היעדים לפיתוח בר קיימא של האו"ם 
)Sustainable Development Goals( אותם 

אימצנו, להשגת שגשוג גלובלי עד שנת 2030. 

חדשנות 

דבר הנשיא והמנכ״ל,מצילה חיים
מר בצלאל )בוצי( מכליס

אנו ממשיכים להשקיע בהתפתחות המקצועית 
של עובדינו, בבטיחות במקום העבודה, בביצוע 
עבודתנו בצורה אתית ובקידום החינוך הטכנולוגי 
בסביבתנו. בתחום איכות הסביבה, אנו ממשיכים 
להתקדם אל עבר המטרה שהצבנו לעצמנו - 
להפחית את צריכת המשאבים שלנו ולמזער 

את השפעות שינוי האקלים. 

אני מודה לכם על הבעת העניין בעשייה שלנו 
בכל תחומי האחריות התאגידית  ומקדם בברכה 

תגובות על דוח זה.

בצלאל )בוצי( מכליס, 
נשיא ומנכ"ל



תקציר דוח אחריות תאגידית אלביט מערכות | 2017-2018 4

10 נושאי הקיימות החשובים לנו ביותר

סדרי עדיפות

בתחום הקיימות

תמיכה ביעדים לפיתוח

בר קיימא של האו"ם

 בטחון פנים ואיומי בטחון סייבר על ממשלות, 1
קהילות, ואזרחים

בטיחות וביטחון בתעופה אזרחית2

חדשנות בת קיימא – שינוי אקלים, משאבים מוגבלים 3
ואסונות טבע המשפיעים על הבטיחות והביטחון הגלובלי

איכות מוצר ושירות לקוחות4

שביעות רצון עובדים5

בריאות ובטיחות עובדים6

צריכת משאבים ופליטות7

התנהלות אתית8

שיטות עבודה מיטיבות של ספקים9

קידום חינוך טכנולוגי לעידוד חדשנות בעתיד10

קיימות והתנהלות עסקית אחראית תורמות להצלחת אלביט מערכות לאורך זמן והופכות אותנו לחברה טובה וחסינה יותר

SDGs כיצד אנו מקדמים את
אנו דוגלים בחדשנות שמגנה ומשפרת את חייהם של אנשים באמצעות הגנה יעילה על בטחון פנים, בטחון סייבר, 

ובטיחות בטיסות. החידושים שלנו בתחומי התקשורת החיונית וטכנולוגיות הדמיה, הגנה על תשתיות, אמינות בטיסות 
וניראות בנחיתה מקנים בטחון לאזרחים בתחומים רבים של חייהם, ומהווים תרומה חיונית לבטחון הערים והקהילות 

שלנו במדינות רבות ברחבי העולם.

אנו מיישמים את הטכנולוגיות המתקדמות שלנו במספר דרכים, על מנת לתמוך בפיתוח עירוני חכם ובבטחון תשתיות 
חיוניות. כמו כן, אנו מייצרים פתרונות אופטימליים של "שליטה ובקרה" להגנה על בטחון הציבור בערים.

אנו תורמים רבות לכלכלה במדינות שבהן אנו פועלים, מתקשרים עם מספר רב של ספקים ושותפים על מנת לקדם 
פיתוח והטמעה של טכנולוגיה, מלמדים לקוחות להשתמש בטכנולוגיות חדשות, מעסיקים אלפי אנשים, משפרים את 

כישוריהם ושומרים על התנהלות עסקית אחראית ושקופה.

אנו מנהלים את המשאבים שלנו ביעילות, ותמיד שואפים להפחית את צריכת החשמל, המים , יצור הפסולת והמשאבים 
האחרים שלנו, וכן להפחית את השפעתנו על שינוי האקלים. 
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הישגים עיקריים בשנים

2017-2018

עובד

8% שיפור במעורבות עובדים 
ושביעות רצונם )2017 לעומת 2013(

97% מהעובדים מסכימים או 
מסכימים מאוד שעבודתם באלביט מערכות 

הינה משמעותית ויוצרת ערך )סקר 2017(

0.73 שיעור פציעות גלובלי לכל 
200,000 שעות ב-2018

95% מהעובדים הרלוונטיים קיבלו 
הכשרות אתיקה ומניעת מתן שוחד ושחיתות

23% התייעלות בפליטות גזי 
חממה ב-2018 לעומת 2013 )מנורמל(

18% התייעלות בצריכת מים 
ב-2018 לעומת 2013 )מנורמל(

38% הפחתה בכלל הפסולת 
שיוצרה ב-2018 לעומת 2013

87% שביעות רצון ספקים 
בסקר הספקים השנתי הראשון שלנו

3.55 מיליון דולר הושקעו 
בקהילות שלנו בשנים 2017 ו-2018

<19,300 שעות התנדבות 
בקהילה על ידי העובדים שלנו בשנת 

2018

דירוג כסף לאחריות תאגידית מטעם 
EcoVadis, על ביצועינו בתחום 
האחריות התאגידית בשנת 2018

 13 חברות בחממה הטכנולוגית
Incubit ,שלנו 

ספקים קהילה סביבה
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פתרונות חדשניים 

להגנה והצלת חיים
אנו שואפים להשתמש בטכנולוגיות שלנו על מנת להגן ולשפר את חייהם של אזרחים, כוחות ההגנה והביטחון. אנו מפתחים 
יישומים שהופכים את הערים לחכמות יותר, משפרים את האמינות והבטיחות של טיסות מסחריות, מאבטחים גבולות, ומספקים 
טכנולוגיות שמאפשרות למשטרה, מכבי האש ושירותי חירום נוספים לספק תמיכה מידית לאוכלוסיות בזמני משבר ומצבי חירום.

שירותי סיור באמצעות מל"ט  אלביט מערכות מספקת 
  European(האירופית הימית  הבטיחות  לסוכנות 
וכך מסייעת   ,)Maritime Safety Agency-EMSA
בפעילויות  להיאבק  האירופי  באיחוד  החברות  למדינות 
חשודות, סיכונים פוטנציאליים, ודיג בלתי חוקי בטריטוריות 

הימיות וברצועות החוף שלהן.

J-Music™ DIRCM מערכת
)Direct Infrared Countermeasures(

נבחרה על ידי נאט"ו כמערכת הגנה מפני טילי כתף הנורים 
בעת תדלוק באוויר ומשימות אוויריות נוספות, המערכת תגן 

על כל מטוסי התדלוק והתובלה.

משתמשת  אווירית  אש  ללוחמת   HyDrop מערכת 
בטכנולוגיה ייחודית ממוחשבת המאפשרת הטלה מדויקת 
של שקיות מים לכיבוי שריפות ממטוס או מהליקופטר. 
שקיות המים עוצבו במיוחד למערכת זו, הן מתכלות ביולוגית, 

מדשנות את האדמה, ומסייעות לשיקום אזור השריפה.

 ,Hermes™900 StarLiner בשנת 2018 השקנו את
מל"ט רב עוצמה העומד בכל דרישות הסכם הסטנדרטיזציה 
של נאט"ו, מה שהופך אותו לבטוח לשימוש במרחב אווירי 
אזרחי. כך הוא מסוגל לעזור לממשלות להגן על אזרחיהן, 

עריהן, וגבולותיהן.

Hermes™900 StarLinerHyDrop

J-Music™ DIRCM מל״ט ימי



MAY  היא מערכת החישה והניתוח שלנו, המסוגלת לזהות צלילים 
חריגים ולהפעיל התראה אצל הרשויות לאכיפת החוק בעיר, דבר 
המקצר באופן משמעותי את זמן התגובה של כוחות הביטחון 
וההצלה, עוזר להפוך את הרחובות לבטוחים יותר ומשפר את 

חייהם של תושבי העיר.

Beyeonics Surgical, חברת בת של אלביט מערכות, פיתחה את 
Clarity, מערכת הדמיה שמספקת למנתחים יכולות ראיה המשלבות 
בין מציאות רבודה למציאות מדומה ומחליפות את המיקרוסקופ הניתוחי, 
המערכת מאפשרת אינטגרציה של כמות נתונים בלתי מוגבלת. יכולות 
אלה מאפשרות גישה קלה לכל המידע הרלוונטי בזמן אמת, וכך מסייעות 

למנתחים להשיג את התוצאות הטובות ביותר עבור החולים.

Clarity

MAY

7
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התנהלות 

אחראית
התנהלות אתית

התנהלות אתית היא אבן הפינה של ההתנהלות העסקית שלנו, ומהווה את הבסיס ליצירת אמון בין הלקוחות, העובדים, השותפים 
והספקים שלנו. בשנת 2018, השתתפנו לראשונה במדד - EcoVadis על מנת למדוד את ביצועינו בתחום אחריות תאגידית וקיימות, 
אל מול אלפי חברות אחרות בתעשייה. קיבלנו דירוג כסף מטעם EcoVadis על בסיס כלל הביצועים שלנו, תוצאה המציבה אותנו 
ב-26% הגבוהים ביותר מתוך כלל החברות המדורגות בתחום התעשייה שלנו. בנוסף, אנו ממשיכים להשתתף באופן פעיל במסגרת 
חברותנו בפורום הבינלאומי להתנהלות עסקית אתית )International Forum of Business Ethical Conduct, IFBEC( של 

תעשיות ביטחון האוויר והיבשה בארה"ב ובאירופה.

העצמת עובדים
אנו שואפים לספק לעובדים שלנו כלים והזדמנויות ליצירת פתרונות חדשניים ושירות מצוין, ולטפח סביבת עבודה שמאפשרת 

לכולם להצליח.

ב-2017, התחלנו ליישם תהליך חדש 
להערכת ביצועים. ובשנת 2018 

98% 
 מהעובדים השתתפו בתהליך זה.

אנו ממשיכים לשים דגש על 
ההתפתחות המקצועית של 
עובדינו, ומשקיעים מעל ל- 

 300,000
שעות הכשרה פורמליות עבור 

העובדים בכל שנה.

בשנת 2017, הצבנו יעד לגידול 
באחוז הנשים בחברה מתוך 

מטרה להגיע לשיעור של

26%  

נשים מכלל עובדי החברה עד 
שנת 2020. בשנים 2017-2018, 
נבנתה תכנית פעולה ויצאו לדרך 
מספר פרויקטים לקידום היעד 

שהוגדר.
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שיפור מאז שנת 2013 תחום

1% יעילות אנרגטית

23%
 יעילות בפליטות

 גזי חממה

18% יעילות בשימוש במים

31% יעילות ביצור אשפה

הערה: כל התוצאות מחושבות בשיעורים מנורמלים על פי עובדים על פי 1000 מ"ר של שטח תפעולי.

CO2

בטיחות ובריאות 
העובדים

אנו מגנים על עובדינו ומקדישים תשומת לב 
תמידית לבטיחות ולבריאות תעסוקתית. 
ערך זה הינו מהותי וחיוני למהלך העבודה 
מינורי  גידול  ראינו   ,2018 בשנת  שלנו. 
בשיעור הפציעות; אנו ממשיכים לשמור 
על ערנות לגבי שיטות עבודה בטוחות 
ומחזקים את התקשורת ואת ההכשרות 
שאנו מספקים לעובדים על מנת לשפר 

את ביצועי הבטיחות בעתיד. 

ניהול השפעות 
סביבתיות

של  ההשפעות  לשיפור  מחויבים  אנו 
פעילויותינו על הסביבה לאורך כל שרשרת 
האספקה, על מנת לשפר את היעילות 
שלנו ולתרום להפחתת העול הגלובלי על 
משאבי כדור הארץ. בשנים 2017-2018, 
המשכנו להפחית את ההשפעות שלנו על 
הסביבה בהשוואה ל-2013, שמהווה את 

שנת הבסיס שלנו:

2015 2016 2017 2018

0.61

0.73

0.49

0.73

שיעור הפציעות לכל 200,000 שעות עבודה
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תמיכה בקהילות וקידום חינוך טכנולוגי
בתחום האחריות החברתית, המטרה המרכזית שלנו היא פיתוח כישורים טכנולוגיים 
בקרב צעירים ובניית הדור הבא של מנהיגים בתחום הטכנולוגיה. מאות מעובדינו בארץ 
ובעולם מתנדבים במגוון תכניות על מנת לקדם את החינוך הטכנולוגי בקהילות השונות 

ולתמוך באלפי תלמידים ותלמידות מדי שנה.

בשנת 2018, ליווינו מספר פרויקטים שמקדמים חינוך טכנולוגי:

אנו שותפים בפתיחתה של מכינה קדם צבאית לבני נוער מהפריפריה החברתית 	 
והגאוגרפית המכינה אותם לצבא ומקנה ערכים של מנהיגות, אחריות אישית, הכנה 

לצבא וחשיפה למקצועות ותפקידים טכנולוגים בצבא ובאזרחות

העובדים שלנו המשיכו להתנדב בפרויקטים עם עמותת תעשיידע על ידי מתן הרצאות 	 
לתלמידים, חניכה וליווי פרויקטים טכנולוגיים, אירוח וחשיפה של בני נוער באתרי החברה ועוד

קידמנו את הגיוון המגדרי בחינוך הטכנולוגי בתוכניות כגון “סודקות את תקרת הזכוכית” 	 
ו”מובילות לטכניון”, שחושפות נערות לטכנולוגיה ולמדע, ומעודדות אותן לבחור במגמה 

מדעית בתיכון ובהמשך גם באקדמיה 

הקמנו פרויקט ייחודי “בבושקה” – פרויקט מנטורינג תלת-דורי בו מהנדסת החברה 	 
חונכת סטודנטית למקצועות ההנדסה באקדמיה והסטודנטית מעבירה את זה הלאה 

וחונכת נערה בתיכון

 	 Team America Rocketry אלביט מערכות אמריקה נתנה חסות זהב לתחרות
 Aerospace Industries( מטעם התאחדות התעשיות האוויריות Challenge
Association(. תחרות זו מקדמת חינוך בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה 

בקרב תלמידי בית ספר.



החזון וערכי הליבה שלנו
מובילות עולמית פורצת דרך, בפיתוח ובייצור 
לצרכים  טכנולוגיות-על,  מבוססות  מערכות 

צבאיים ואזרחיים. 

ערכי
ליבה

מכוונות לקוח 

רוח הצוות וסינרגיה 

אחריות חברתית 

מצוינות אנושית 

מנהיגות, מחויבותהוגנות ואתיקה 
 ואחריות 

חדשנות, יצירתיות ומובילות 
טכנולוגית 
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פעילותנו  על  מפורט  מידע  ולקבל  שלנו  המלא  התאגידית  האחריות  דוח  את  לקרוא  ניתן 
ותגובות   והתקדמותנו בתחום בשנתיים שחלפו, אנחנו מקדמים בברכה שאלות, הצעות, הערות 

Liron.Shapira@elbitsystems.com לירון שפירא, מנהלת אחריות תאגידית


