דוח אחריות
תאגידית 2015
אינטל ישראל

03

04

נתונים מדוח
האחריות התאגידית
של אינטל העולמית

דבר מנכ"לית
אינטל ישראל

אודות אינטל ישראל

10
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העובדים כשותפים

איכות הסביבה
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התנהלות אתית

08

חינוך מדעי-טכנולוגי

אודות הדוח

זהו דוח האחריות התאגידית השנתי העשירי של אינטל בישראל,
והוא מתאר את הפעולות המרכזיות שנקטנו במהלך שנת 2015
לקידום האחריות התאגידית במסגרת פעילותנו העסקית בארץ,
בהיותנו שלוחה של אינטל העולמית.
מטרת דוח זה היא לעדכן באופן תמציתי את מחזיקי העניין שלנו
בהתקדמותנו בתחומים העיקריים .הדוח מתווסף למסורת ארוכה
של שקיפות ברמה הגלובלית  -אינטל העולמית מפרסמת דוח
אחריות תאגידית מלא וממצה מדי שנה .הנתונים המוצגים בדוח
זה מתייחסים לשנת  2015הקלנדרית.
אסטרטגיית האחריות התאגידית של אינטל ישראל מתבססת על
גישת הערך המשותף .שיתוף הפעולה הנרחב בתחום קידום החינוך
המדעי-טכנולוגי בשנים האחרונות הביא להגדרת גישה מתקדמת
של שיתוף פעולה בין-מגזרי ליצירת ערך זה (ראו הרחבה בפרק
החינוך הטכנולוגי).

״אינטל ישראל היא מחלוצות אימוץ
אסטרטגיית האחריות התאגידית עם מחויבות
ארוכת טווח ,היוצרת ערך לאינטל כמו גם
למחזיקי העניין שלה ,לחברה ולמדינה .אינטל
ישראל היא החברה הרב-לאומית היחידה
בישראל המקפידה להוציא דוח אחריות
תאגידית שנה אחר שנה החל משנת .2006
אני גאה בדוח זה המציין עשור של שקיפות
ודיווח חברתי סביבתי".
בלה אברהמס,
סמנכ"לית קשרי ממשל,
תקשורת ואחריות תאגידית
אינטל ישראל

אנו מודים לכם על התעניינותכם בדוח זה ,ונשמח לקבל מכם משוב
עליו .לתגובות ,צרו קשר עם מנהלת האחריות התאגידית שלנו
בישראל ,רויטל ביתןrevital.bitan@intel.com :
לפרטים נוספים אודות אינטל ישראל בקרו בwww.intel.co.il :
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נתונים מדוח האחריות התאגידית של אינטל העולמית
השפעה כלכלית

השקעה בעובדים

השקעה בקהילה

השקעה בסביבה

55.4

100,000

מיליארד
דולר

2015

21

90.3

מיליארד דולר
הכנסות ב2015-

19,000
ספקים ביותר
מ 100-מדינות
השקעה בדור

6

של מעבדי ™Intel® Core
ב ,2015 -שהציבו סטנדרט
חדש של יעילות אנרגטית

125

מיליון דולר
התחייבות להשקעה בגיוון
שרשרת האספקה בחמש
השנים הבאות
4

עובדים ברחבי העולם

שעות הדרכה לעובד
בכל שנה

0.58

שיעור פציעות כתוצאה
מתאונות עבודה לכל 100
עובדים ב ,2015-תוצאה טובה
ביחס לממוצע בתעשייה

100%
שוויון מגדרי בשכר

בקרב עובדינו בארצות הברית
בכל התפקידים ובכל הדרגות

השקעה בחינוך ברחבי העולם
()2005-2015

מיליון דולר
תרומות למטרות חברתיות
ברחבי העולם

41%

מעובדי אינטל התנדבו

 1.3מיליון שעות
ב 46 -מדינות ב2015-

10.4

מיליון אנשים נחשפו לתוכנית
החינוך של אינטל ב 35 -מדינות
ו 17 -שפות ,מאז 2003

ב-

קיזוז אנרגיה מתחדשת
בכמות השווה לסך השימוש
שלנו בחשמל בארצות הברית

45

מבנים מוסמכי LEED
ברחבי העולם
יותר מ-

196
מיליון מ"ק

חיסכון במים ,ומחזור של
יותר מ 75%-מהפסולת
מאז 2008

80%

מהמים שאינטל שואבת בארצות
הברית חוזרים למתקני
התפלה וממוחזרים

"לא רק המוצרים שלנו משפיעים.
יש לנו גם יעדים שאפתניים
חדשים ואנחנו משקיעים השקעות
אסטרטגיות בתחום האחריות
התאגידית ,ואלה עוזרים לנו לפעול
טוב יותר למען סביבה מקיימת,
שרשרת אספקה אחראית ,גיוון,
הכללה והשפעה על החברה".
בריאן קרזניץ',
מנכ"ל אינטל העולמית
5

דבר מנכ"לית אינטל ישראל
פרסום דוח האחריות התאגידית
השנתי של אינטל ,מהווה
הזדמנות מצוינת לסקור את
עשייתנו החברתית בשנה
החולפת .הזדמנות ,אשר
מביאה עמה סיפוק גדול הן
בשל המחויבות המעשית שלנו
לשקיפות כאמצעי לעידוד
ולקידום עסקים באחריות
בישראל ,והן משום שאני נוכחת
שוב בהיקף העשייה ובאיכותה.
פעילותה העסקית ,החברתית והסביבתית של אינטל ישראל נמשכת
במלוא התנופה .עם כל שנה שעוברת ,אנו מעידים על התקדמות
בכל מישורי הפעילות שלנו .התקדמות זו הינה פרי מאמציהם של
אלפי עובדים ,המגיעים ממגוון מגזרי החברה הישראלית ומשקיעים
בקידום המטרות המשותפות עם מוטיבציה גבוהה ,נכונות ,יצירתיות,
ועמידה בערכי אינטל .ברמה האישית ,דוח זה מסמל עבורי הרבה
מעבר לסיכום שנה .הוא מהווה הוקרה לכל עובדת ועובד ,מנהלת
ומנהל ,שותפה ושותף ,וכמובן  -לכל אלה המשתמשים במוצרי
אינטל ,מוצרים שחלקם נולדו ופותחו בישראל.
פעילות אינטל בישראל ממשיכה לייצר תועלות כלכליות עבור
המשק הישראלי ,לדוגמה ,היקף הוצאות הרכש המקומי שלנו ,מעל
 4מיליארד  ₪ב ,2015-מגיע בעיקרו מספקים קטנים .התחייבנו
להמשיך ולהרחיב את הרכש המקומי ,בין היתר במסגרת השקעתנו
הרב-שנתית בשדרוג המפעל בקרית גת.
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אינטל היא אחת היצואניות הגדולות בישראל .מאז ראשית פעילותנו
בארץ ,עומד היקף הייצוא המצטבר של החברה על  171מיליארד - ₪
מספר המבטא את התרומה הכלכלית החשובה שפעילותנו מביאה
למדינת ישראל ומעורר בנו גאווה גדולה .כמעסיק גדול אנו שואפים
ליצור מקום עבודה שכיף לעבוד בו .מעבר לתגמול אטרקטיבי ,אנו
מספקים לעובדים מקום שבו כל אחד יכול להתבטא ולהתפתח.
אנו מאפשרים לעובדינו להתנדב בתחומים שחשובים להם ולתרום
לקהילות שבתוכן אנו חיים ואכן ,מעל  40%מעובדי אינטל ישראל
מתנדבים בקהילה.

"השנה אנו מציינים עשור לדיווח.
עשר שנים רצופות בהן אנו עוצרים
כדי לסכם את השפעתנו על
החברה,על הסביבה ועל האנשים
הקשורים אלינו,בדוח האחריות
התאגידית של אינטל ישראל"
הרשו לי להוסיף מילה על שני מאפיינים בולטים נוספים של
החברה  -ראשית ,חדשנות ויצירתיות פורצות דרך ,אשר הפכו
את אינטל ישראל למובילה טכנולוגית ברמה עולמית .לאורך 42
שנות פעילותנו בישראל ,לקחנו חלק משמעותי וחשוב בפיתוח
וייצור מוצרי הדגל של אינטל  -החל ממעבדי הפנטיום ,דרך מעבדי
הסנטרינו והסנדי ברידג' ,וכלה במעבדי הסקיילייק מהדור השישי ,ואנו
ממשיכים לחדש בטכנולוגיות ה"אינטרנט של הדברים" ,המיחשוב

הלביש ,המיחשוב התפישתי ועוד .בתחום הייצור אנו ניצבים בחזית
הטכנולוגיה של אינטל ,עם פרויקט שדרוג מפעל הייצור בקרית גת
לטכנולוגיה המתקדמת ביותר של אינטל בעולם.
שנית ,ההשקעה שלנו בקידום החינוך המדעי-טכנולוגי בישראל,
שמסתכמת ב 20-מיליון  ₪בארבע השנים האחרונות ,וכוללת
מיזמים תלת מגזריים ומעורבות אישית של מאות עובדי אינטל
ישראל ברחבי הארץ.
הרשו לי לחלוק עמכם את תחושת גאווה והסיפוק שכולנו חשים
סביב הצלחת תוכנית " 5פי  ."2לקחנו על עצמנו את האתגר לשנות
את המגמה המדאיגה של ירידה במספר התלמידים המסיימים
תיכון עם  5יחידות בגרות במתמטיקה .ואכן ,יחד עם משרד החינוך
ושותפינו ,אנו רואים כיום היפוך מובהק למגמה זו ,כשהנתונים
ממשיכים ומטפסים מעלה.
תודה רבה על התעניינותכם בדוח זה .נשמח לשמוע את משובכם
או להשיב על כל שאלה.

"הדגש על רכש מיזמים וספקים
מקומיים קטנים מחזק את כלכלת
ישראל ומהווה הזדמנות לספקים
רבים להרוויח מקשר יציב וארוך
טווח ,ולפתח יכולות בעבודה עם
הטכנולוגיות החדשניות ביותר"

"המספר הנוסק של מסיימי בגרות
ב 5-יחידות במתמטיקה בעקבות
תוכנית " 5פי  ,"2הוא הוכחה
למצוינות בחינוך .מצוינות אשר
עתידה להוביל לשיפור בנושאים
רבים אחרים"

מקסין פסברג,
מנכ"לית אינטל ישראל
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אודות אינטל ישראל

אינטל ישראל מהווה מרכז פיתוח ויצור של חברת אינטל העולמית ,אשר החל לפעול בישראל
בשנת  .1974כחברת טכנולוגיה מובילה בישראל ובעולם ,אינטל מפתחת ומייצרת פלטפורמות
מיחשוב מלאות ומחוברות .אינטל אמנם ידועה בעיקר בפיתוח שבבים ,אולם היא עושה הרבה
מעבר לכך .בשנים האחרונות ,מחברה המשרתת בעיקר את תעשיית ה ,PC-אינטל הופכת
לחברה המניעה את מרבית מרכזי הנתונים בעולם ,מחברת מיליוני התקנים ניידים והתקני
"אינטרנט של הדברים" ומספקת הגנה למערכות מידע ארגוניות וממשלתיות.

אינטל חיפה

מרכז הפיתוח הראשי של אינטל
בישראל ,מוביל בפיתוח חומרה ותוכנה

אינטל יקום

מרכז פיתוח חומרה ותוכנה
למחשבים אישיים ולמחשוב לביש

בישראל ,הפעילות שלנו מתרכזת סביב שני צירים עיקריים:
פיתוח וייצור .כאן בישראל נמצא מרכז פיתוח מוביל של אינטל
העולמית ותרומתו לפיתוחי החברה היא משמעותית .לדוגמה,
מעבד הסקיילייק ™ ,INTEL® COREמהדור השישי ,פותח בעיקר
בישראל .כמו כן ,מפעל הייצור שלנו בישראל הוא מהמתקדמים
והאיכותיים של אינטל בעולם.
כאחת החברות הגדולות במשק הישראלי ,אנו מחויבים לתרום
לפיתוח כלכלי מקומי .אנחנו עושים זאת באמצעות העסקת 10,000
עובדים בחמישה מרכזים בישראל ,באמצעות רכש משמעותי של
מוצרים ושירותים מספקים מקומיים ,ובאמצעות ייצוא בשווי של
כ 16-מיליארד  ₪בשנת  ,2015שמהווה כ 11%-מכלל ייצוא
ההיי-טק הישראלי.

מעבר לפעילות העסקית ,הובלנו יוזמה לאומית לקידום החינוך
המדעי-טכנולוגי בהשקעה של  20מיליון  ₪בארבע השנים האחרונות.
במרכז פעילות זו ,יוזמת " 5פי  ,"2המעודדת תלמידי תיכון ללמוד
ברמת חמש יחידות לימוד במתמטיקה .כ 4,000-עובדי אינטל
התנדבו בתוכנית חינוך זו ובפעילויות נוספות בקהילה.
לא רק המטרות העסקיות חשובות לנו ,אלא גם הדרך .אינטל ישראל
משלבת באסטרטגיה העסקית שלה אחריות תאגידית וקיימות,
ופועלת בשותפות עם חברות עסקיות ,רשויות מקומיות ,מוסדות,
משרדי ממשלה ועמותות רבות ,על מנת לעודד צמיחה כלכלית
וחברה צודקת בישראל .אנו פועלים על פי כללי האתיקה והערכים
אשר מוטמעים בכל ממדי הפעילות .בנוסף ,אינטל ישראל משתתפת
בדירוג "מעלה" לאחריות תאגידית בעסקים משנת  ,2006וב2015 -
קיבלה ציון פלטינה פלוס ,שהוא הציון הגבוה ביותר.

הערכים שלנו
מקום טוב לעבוד בו
מוכוונות תוצאות

אינטל פתח תקווה
מרכז פיתוח לתקשורת אלחוטית
ותקשורת ביתית

מוכוונות לקוח

אינטל ירושלים

מרכז פיתוח לרכיבי
חומרה ותוכנה

משמעת

אינטל קרית גת

מפעל יצור לרכיבים בטכנולוגית
 22ננומטר 300 ,מ״מ

8

לקיחת סיכונים
איכות
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נתוני אחריות תאגידית – אינטל ישראל 2015
מדדים עיקריים  -אינטל 2014-2015

2015

2014

כלכלה
היקף הייצוא (במיליארדי )₪

15.2

16

הוצאות רכש כולל בישראל (במיליארדי )₪

2.7

3.15

רכש ׳גומלין (במיליארדי )₪

2.4

2.7

מספר ספקים בישראל

1,100

1,200
23.3

השקעה רב-שנתית בשדרוג המפעל בקרית גת ( 2015-2018במיליארדי )₪

מקום עבודה
מספר עובדים בסוף השנה

9,244

10,000

נשים בכוח העבודה באינטל ישראל

21%

22%

נשים בהנהלת החברה

30%

30%

קהילה
שיעור התנדבות עובדים

40%

42%

תרומות לעמותות ,בתי ספר ומוסדות אקדמיים (במיליוני )₪

33

24

סביבה
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פליטות גזי חממה (מיליוני טון של שווי ערך ל)CO2 -

0.110

0.105

ניצולת אנרגיה (מיליארד קוט"ש  -חשמל ,גז ודיזל)

0.34

0.32

ניצול מים (מיליון מ"ק)

2.27

2.11

הפקת פסולת כימית (אלפי טון)  /מיחזור פסולת כימית

13.8/81%

16.9/82%

מיחזור פסולת מוצקה (אלפי טון)  /מיחזור פסולת מוצקה

4.7/93%

5.9/74%
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צמיחה כלכלית

שותפים לצמיחה הכלכלית בישראל
כחברת ההיי-טק הגדולה בישראל ,לפעילותנו המקומית השלכות
חיוביות רבות ומגוונות על המשק הישראלי .מאז תחילת פעילות
אינטל בארץ ,ייצוא החברה הסתכם בכ 171-מיליארד  .₪בכל
קנה מידה ,זהו היקף פעילות מסחרית משמעותי עבור המדינה,
התורם לקידומה כשחקנית פעילה בשווקים בעולם ,מייצר הכנסות
ממסים ועוד.
אנו מעסיקים אלפי עובדים ברמות שכר מכובדות ,וההערכה היא שעל
כל עובד ישיר אנו מייצרים תעסוקה לשלושה עובדים נוספים ,דרך
התקשרויות עם קבלנים ,עם ספקים ועם נותני שירותים ,התומכים
בפעילויותינו השונות .גם ההשקעות שלנו בשדרוג המפעלים ומרכזי
הפיתוח תורמים בהיקף גדול למשק הישראלי  -דרך החומרים

הנרכשים והחוזים הגדולים מול חברות הנדסה וקבלנים מתעשיית
הבניין .השפעות אלו הן דוגמות מוחשיות ומדידות לחלקה של
אינטל ישראל בצמיחה הכלכלית של המדינה.
היבטים נוספים של השתתפות אינטל ישראל בצמיחה הכלכלית
המקומית מתבטאים בסיוע שאנו מעניקים לעסקים קטנים ,במחויבות
שלנו לקידום החינוך הטכנולוגי ובהשקעה חברתית בקהילה .אנו
רואים בתרומה שלנו לקהילה השקעה שמשפרת את רמת החיים
הכלכלית של אזרחי ישראל לטווח הארוך .לאחר יותר מ 40-שנות
פעילות בישראל ולאור ההשפעות הנרחבות על המשק הישראלי,
אנו רואים קשר הדוק בין שבבים לבין שותפות ויצירת ערך משותף
לנו כחברה ולכל בעלי העניין שלנו בישראל.
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המעסיקה הגדולה
בהיי-טק הישראלי
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עובדים ישירים ,מתוכם 400
עובדים חדשים ב2015-
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יצואנית ההיי טק
המובילה בישראל

16
11%
1.4%
מיליארד ש״ח
היקף הייצוא ב2015-

מכלל ייצוא
ההיי-טק

מהתמ״ג של ישראל

14

קניינית משמעותית
של שירותים
מספקים מקומיים
רכש מספקים ב2015-

3.15
מיליארד ש״ח

תורמת לקהילה -
מהגדולות במשק
הישראלי

24

מקדמת חינוך טכנולוגי

מיליון ש״ח
תרומת כסף ושווה
ערך לקהילה ב2015-

מלגות הוענקו ע״י אינטל
לסטודנטיות הלומדות
לתואר אקדמי בהנדסה

4,000

20

משקיעה במשק
הישראלי

23

מיליארד ש״ח
השקעה בשדרוג
המפעל ב2015-

עובדים התנדבו
בקהילה ב2015-

43,300
שעות התנדבות
בקהילה ב2015-

הערה :בדוח זה ,המרת דולר לש"ח על בסיס שער החליפין הממוצע בכל שנה ₪ 3.8869 - 2015 :לדולר ₪ 3.5779 - 2014 ,לדולר

צילום :רן זיסוביץ

15

אינטל ישראל  -שותפה לצמיחה הכלכלית בקרית גת
אחת הדוגמות הרלוונטיות ביותר לתרומתנו הכלכלית והחברתית היא
בקרית גת ,שבה אנו חוגגים השנה  20שנות פעילות .מאז שהוקם
מפעל הייצור הראשון שלנו בעיר בשנת  ,1999המשכנו להתרחב
ולשדרג את יכולות הייצור שלנו ,וכיום מפעל זה הוא אחד הטובים
ביותר במערך העולמי של אינטל .באמצעות פעילותנו הנרחבת,
הפכנו שותפים בפיתוח העיר :אינטל היום משלמת מיסים עירוניים,

מייצרת מקומות עבודה ,רוכשת מספקים מקומיים ותורמת לפיתוח
צעירים מקומיים באמצעות תוכניות הכשרה והכנה לעבודה באינטל,
והשקעה בפיתוח החינוך למדע ולטכנולוגיה בעיר .במהלך השנים,
העברנו ממרכז הארץ לדרומה עובדים רבים ,אשר השתלבו עם
התושבים המקומיים בקרית גת.

המעסיקה הגדולה
בקרית גת

תורמת לקהילה
בקרית גת

קניינית משמעותית של
שירותים מספקי קרית גת

עובדים
מתוכם 60%
מתגוררים באזור הדרום

מעובדי המפעל
בקרית גת התנדבו
בקהילה ב2015-

ספקים של אינטל
ממוקמים באזור
המפעל בקרית גת

יוצרת תעסוקה
נוספת בעיר

תרומה מצטברת של

35 1,500 3,200
15 2,300
שדרוג המפעל מספק
עבודה ליותר מ-

עובדי בינוי
ב2015/2016-

משקיעה
בקרית גת
השקעה בשדרוג המפעל
בין השנים :2015-2018
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מיליארד ש״ח
16

מיליון ש"ח
לקידום החינוך
הטכנולוגי בקרית גת

65%

מתוך הוצאות
הרכש על ספקים
בפריפריה (צפון ודרום),
מתבצע בקרית גת

דוגמאות לתכניות עבור הקהילה בקרית גת
• תוכנית לקידום נערות למדעים
• שיעורים פרטיים ותגבור במגוון מקצועות לימוד
• קידום לימודי  5יח"ל מתמטיקה בתיכונים
• תוכנית ״חושבים חיובי״ בשיתוף עם בית הספר ״מאיר״
• הקמת מעבדות פיזיקה ,כימיה ומחשבים בבתי הספר
• ביקורי תלמידים במפעל
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פיתוח ספקים מקומיים
אינטל משקיעה בקידום ספקים מקומיים ומגוונים,
ומסייעת להם לפתח פתרונות טכנולוגיים
חדשניים ולהתחרות בהצלחה בשוק העולמי.
במסגרת פיתוח שרשרת האספקה וגיוונה ,אנו
מחפשים הזדמנויות להגדיל את ההתקשרויות
שלנו עם ספקים בבעלות נשים או עם ספקים
קטנים ובינוניים מקומיים .בכמה מקרים ,ההצלחה
המקומית בעבודה עם ספק ישראלי יצרה עניין
ברמה העולמית ,שהביא לכך שספקים מקומיים
התחילו לספק לאתרי אינטל בעולם.
אנו באינטל מאמינים ששיתופי פעולה עם עסקים מגוונים וחדשניים
מסייעים ליצור כלכלה איתנה ומתקדמת .ב 2015-הצהיר מנכ"ל
אינטל העולמית על יעד הגדלת הרכש מספקים מגוונים למיליארד
דולר עד שנת  2020בכל פעילות אינטל בעולם.
באינטל ישראל בחרנו להתמקד בהגדלת הרכש מחברות בבעלות נשים
ובמהלך  2015פיתחנו תוכנית המתחלקת לארבעה ערוצים עיקריים:
)1העלאת המודעות בקרב מנהלי רכש ובמחלקות שונות באינטל
הרוכשות ציוד ושירותים.
)2מיפוי חברות בבעלות נשים מתוך הספקים הקיימים ויצירת
תשתית לזיהוי ולהתקשרות עם ספקים חדשים ,ולהסמכתם.
לשם כך יצרנו קשר עם כמה ארגונים התומכים במחויבותה של
אינטל לגיוון :אנו חברים בארגון WeConnect International
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"אינטל ישראל היא שותפה מלאה בקידום יעד גיוון
הספקים שאליו התחייבה אינטל העולמית .אנו פועלים
בתוך הארגון ומחוצה לו כדי לייצר מודעות ולבנות
תשתית להכללת עסקים בבעלות נשים ברכש שלנו
ושל ספקינו".
מיטל פרפניאל,
מנהלת תחום רכש אסטרטגי אזורי ,אינטל ישראל

הפועל להסמכה ,לפיתוח ולקידום עסקים בבעלות נשים.
בנוסף ,אנו משתפים פעולה עם הארגון הישראלי "יסמין" אשר
מקדם עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות ומייצג את ארגון
 WeConnect Internationalבישראל .שיתוף פעולה זה כולל
איתור ספקים שהם עסקים בבעלות נשים וזיהוי הזדמנויות
לשיתופי פעולה עמם.
)3העברת סדנות לעסקים בבעלות נשים ,שבהן אנו משתפים את
הידע ואת הניסיון שלנו ותומכים בפיתוח עסקים אלה .ב2015-
העברנו סדנה בנושא קידום עסקים ברשתות החברתיות ,וסדנה
בנושא עבודה מול ארגונים גדולים ופיתוח כישורי משא ומתן.
נציגים מ 90-עסקים השתתפו בשתי הסדנות.
)4עידוד הספקים הגדולים שלנו לאמץ גישה של קידום ספקים
בבעלות נשים .בתחילת  2016שני ספקים גדולים של אינטל
ישראל החלו בתהליך מיפוי ספקי משנה מגוונים.

ספקים
מקומיים

1,200
3.15
ספקים בישראל

מיליארד ש"ח

רכש מספקים ב2015-

80%

ספקים קטנים ובינוניים
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פיתוח טכנולוגיות בשותפות עם ספקים מקומיים
אינטל ישראל התחייבה לסכום של  550מיליון דולר בשנים
 2015-2020עבור רכש מוצרים ושירותים בעלי אופי ייחודי וחדשני
מספקים ישראליים ,וכן עבור סיוע לספקים לפתח ולמכור את
המוצרים והשירותים שלהם ללקוחות אחרים בישראל או בחו"ל.
הרכש הישיר שלנו ,בשילוב עם המכירה ללקוחות אחרים ,מרכיבים
יעד ליצירת הכנסות בשווי של לפחות מיליארד  ₪בשנה בקרב
ספקי טכנולוגיה חדשנית בעלת ערך מוסף למדינה .על מנת
לעמוד בהתחייבות זו ,אנו עובדים עם כ 200-ספקים מקומיים,
במטרה לסייע להם לפתח טכנולוגיות חדשות ולקדם את פעילותם
המסחרית כתוצאה מכך .בשנת  2015פעילות זו יצרה עבורם יותר
מ 2-מיליארד  ₪בהכנסות מאינטל ומלקוחות אחרים.
פיתוח טכנולוגיות בדרך זו הוא תהליך ייחודי של אינטל ישראל שמייצר
ערך משותף לכל השותפים .מדינת ישראל מרוויחה ממאגר חדש
של עסקים קטנים בעלי יכולות טכנולוגיות מתקדמות ופוטנציאל
לייצר הכנסות מלקוחות ברחבי העולם ,העסקים הקטנים נהנים
מהאפשרות למסחר את ההמצאות שלהם במהירות וביעילות גבוהה

גם בשנת  2015סייעה אינטל לספקים
מקומיים לפתח מוצרים חדשניים.
רכישותיה של אינטל מספקים אלו
הסתכמו בשנה זו בסכום של

1.1

מיליארד ש"ח
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שיתוף פעולה טכנולוגי המניב תוצאות מרשימות

מהמצופה ,וחברת אינטל בישראל ובעולם נהנית מגישה מוקדמת
לחדשנות טכנולוגית ,שאחר כך מובילה ברמה העולמית .היקפי
העסקים שפותחו כתוצאה משיתוף הפעולה בין אינטל ישראל לבין
ספקים קטנים וחדשניים מחזקים את כלכלת ישראל ואת תדמיתה
כמדינת הסטארט-אפ – תדמית שמושכת גם היא משקיעים לישראל
ותורמת לרווחה תושבי המדינה ולשגשוגם.

במסגרת התוכנית לפיתוח טכנולוגיות ייחודיות עם ספקים
מקומיים ,בארבע השנים האחרונות אינטל ישראל משתפת פעולה
עם הסטארט-אפ הישראלי "דלק-סאן" ,למימוש הטכנולוגיה
החדשנית של החברה לטיפול בפסולת ולמחזור חומרים ממפעלי
תעשיית ההיי-טק .הצלחת העבודה המשותפת הובילה לצמיחתה
של דלק-סאן ולהרחבת פעילותה בישראל ובחו"ל.

בעקבות ההצלחות שלנו בפיתוח טכנולוגיות בשיתוף עם עסקים
קטנים ,גם אינטל העולמית הטמיעה תוכנית זו ברחבי העולם.
התוכנית מנוהלת על ידי צוות פיתוח טכנולוגיות ישראלי ,המסייע
לזהות את ההזדמנויות המתאימות בקרב ספקים במדינות שבהן
אינטל פועלת .כך תורמת אינטל ישראל לא רק לחיזוק תשתית
החדשנות וההתקדמות הטכנולוגית בישראל ,אלא בכל העולם.

הפתרון שדלק-סאן פיתחה הופך פסולת תעשייתית לידידותית
לסביבה וחסכונית למחזור .במסגרת שיתוף הפעולה ,אינטל
ישראל תמכה בתהליך הפיתוח של פתרון ייחודי זה ,תוך הענקת
ידע ומשאבים לחברת דלק-סאן .התהליך החדשני ,אשר יושם
במפעלי אינטל בישראל ,אומץ גם במפעלי אינטל בארצות הברית
והפך את דלק-סאן לספק מרוצה של אינטל הגלובלית .זוהי גאווה

גדולה למשק הישראלי ומקור פוטנציאלי לצמיחה ממשית לאורך זמן.
כבר בשנת  2016חברת דלק-סאן מצפה להתחיל לבנות מפעל ייעודי
למחזור פסולת בדרום הארץ.

"המפעל החדש שיוקם בדימונה בסוף השנה בהשקעה של
כ 80-מיליון  ₪יעסיק  70עובדים ,כמעט כולם מדרום הארץ.
אנחנו גאים בדלק-סאן ובסיפור האישי של החברה .ההצלחה
הכלכלית של דלק-סאן היא ההצלחה הכלכלית של ישראל
כולה ,ושל אינטל ישראל".
ערן שלו,
מנכ"ל דלק-סאן

"הרכש שלנו בפיתוח טכנולוגיות הוא לא רכש רגיל .זהו
רכש של מוצר ייחודי שמיוצר בצורה יוצאת דופן – מוצר
שהיום אפשר לרכוש בישראל ,אבל עד אתמול לא היתה
אפשרות לרכוש אותו פה .הרכש הזה מביא לספק ידע
חדש ,שיכול להיות רלוונטי לכל דבר שיש בו היבט טכנולוגי
או חדשני שלא מוכר במדינה .צריך להבין שכאשר אנו
עובדים עם ספק ,ומפתחים אתו טכנולוגיה חדשה ,את
היכולת הזו הוא מוכר לא רק לאינטל אלא לכל לקוח
פוטנציאלי אחר .הספקים מוכרים את התוצרת שעזרנו
להם לייצר ללקוחות אחרים ,אפילו למתחרים שלנו .זאת
המשמעות של ההתחייבות שלנו לממשלת ישראל".
ארי קומרן,
דירקטור טכנולוגיות ספקים ופיתוח התעשייה
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אנו פועלים ללא הרף כדי להרחיב את יכולות הטכנולוגיה
החכמה והמחוברת ולייצר הזדמנויות מעניינות וחוויות
מעצימות לגורמי תעשייה ולמשתמשים בכל העולם.
כחלק מחברת אינטל העולמית ,אחת ממובילי החדשנות
הטכנולוגית בעולם ,אינטל ישראל נמצאת בחזית
הטכנולוגיה .כשותפה של ארגון האם הגלובלי ,היא
משתתפת באופן פעיל בקידום החדשנות ברמה העולמית
בישראל ,ומעניקה בית טכנולוגי עבור אלפי עובדים
מוכשרים ,יזמים ,חוקרים ומאגדי מחקר .יחד עם שותפינו
הרבים בישראל ,אנו מקדמים פיתוחים טכנולוגיים
פורצי דרך שמשפרים את איכות החיים במישורים
רבים .מרכז המחקר והפיתוח של אינטל ישראל הוא
מהמתקדמים בעולם ,ומפעלי הייצור של אינטל ישראל
פועלים בהיקפים ,ביכולות טכנולוגיות וביעילות סביבתית
מהגבוהים בעולם.

ממרכז הפיתוח בחיפה לעולם כולו

חדשנות
טכנולוגית

מעבדי הדור השישי של אינטל )™ )6th Generation Intel® Coreהמכונים
 ,Skylakeהם המעבדים החזקים והמתקדמים ביותר שאינטל פיתחה עד
כה .המעבדים שהושקו בשנת  2015פותחו בהובלת צוות ישראלי ממרכז
הפיתוח בחיפה ,לצד צוותים מהודו ומארצות הברית .הדור השישי של
מעבדי אינטל צפוי להיכלל במגוון סוגי מחשבים ,כך שהפיתוח הישראלי
יוטמע בציוד טכנולוגי בכל רחבי העולם .מעבדים אלה הם "נטולי כבלים",
ומאפשרים חיבור ישיר לטלוויזיה או למסך אחר ללא תיווך של חוטי חשמל.
הם מסונכרנים עם תוכנת  ,Windows 10ומספקים מאפיינים חדשים המקלים
את ההתממשקות עם הטכנולוגיה ,לרבות המצלמה החדשנית של אינטל,
 RealSenseוטכנולוגיית  ,Windows Helloשיאפשרו למשתמשים להיכנס
למערכות שלהם בבטחה ,באמצעות אימות זהות המבוסס על זיהוי פנים.
הדור השישי של המעבדים גם משתלב בטכנולוגיית  True Keyשל Intel
 Securityומאפשר כניסה מאובטחת להתקנים ולאתרי אינטרנט ללא צורך
בשינון הסיסמה של כל אחד מהם.

בין היתרונות של מעבדי Skylake
בהשוואה למחשבים בני  5שנים בממוצע:
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עד פי

שיפור של פי

באיכות
הגרפיקה

2.5

שיפור בחיי
הסוללה

פי

שיפור בביצועי
המחשב
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האינטרנט של הדברים (- )IoT
עכשיו בישראל!
בשנת  2015אינטל ישראל הקימה בחיפה מעבדת פיתוח וחדשנות
לתחום "האינטרנט של הדברים" ( .)IoTהמעבדה משתפת פעולה
עם חברות סטארט-אפ מקומיות בפיתוח פתרונות חכמים בארבעה
תחומים עיקריים :ערים חכמות ,בתים חכמים ,חקלאות חכמה
ותחבורה חכמה .הקמת המעבדות היא חלק ממהלך של אינטל
ישראל ,שמטרתו למנף את החדשנות הישראלית ולהציב אותה בחוד
החנית של טכנולוגיית ה .IoT-השילוב בין הפלטפורמות המתקדמות
שאינטל מפתחת לבין החזון הטכנולוגי של יזמים ישראליים ייצור
מערכות שיעצבו את פני העתיד ,וזו בשורה חשובה במיוחד לחברות
סטארט-אפ ישראליות מתחום זה ,שכעת יש להן כתובת וגב חזק.

"המעבדה מאפשרת לאינטל ישראל לחבור לחברות
סטארט-אפ שמפתחות פתרונות  IoTולהציע להן סיוע
בפיתוח על בסיס ארכיטקטורת  IoTשל אינטל ישראל.
המעבדה גם מאפשרת להראות לציבור הרחב ,כולל
לקוחות ,ספקים ,שותפים וחברות היי-טק ישראליות
את הפתרונות שיש לאינטל ולשותפיה בתחום ה."IoT-
גיא בר נר,
מנהל שיווק ומכירות ומנהל פעילות
"האינטרנט של הדברים" בישראל

הטכנולוגיה מאפשרת
לזהות את המרחקים
בין אובייקטים ולהפריד
אובייקטים משכבות
הרקע שמאחוריהם
ליידי גאגא מתחברת לטכנולוגיה של אינטל

 IoTנחשב אחד התחומים המתפתחים והמבוקשים ביותר בעולם ההיי-טק
בשנים האחרונות .הרעיון מאחורי "האינטרנט של הדברים" הוא להפוך כל
חפץ במרחב ,משעון ועד מערכות תחבורה בין-לאומיות ,ל"חכם" ,מחובר
ומתקשר עם חפצים אחרים .זאת על מנת לייצר מכל חפץ מידע בעל ערך,
ולאפשר ניטור ושליטה מרחוק.
24

בתחילת  ,2016כוכבת הפופ ליידי גאגא הופיעה בטקס פרסי הגראמי
בארצות הברית בהופעה ששילבה טכנולוגיה שפותחה על-ידי אינטל.
ליידי גאגא העבירה חוויית הופעה חיה לקהל האוהד ,שמעולם לא
נראתה כמותה על הבמה .במופע שולבו טכנולוגיות הולוגרפיה,
רובוטיקה ,גרפיקת תלת-ממד דינמית ועיבוד וידיאו חי ,לזכרו של
האמן דיויד בואי ,שהלך לעולמו כחודש לפני הטקס .כשליידי גאגא
התחילה לשיר את השיר הקלסי של בואי ,Space Oddity ,הופיע
זרם דיגיטלי של צבע אדום על פניה ,שדימה את איפור הפנים
שהיה סימן ההיכר של בואי .בהמשך זחל עכביש מתוך עינה של
ליידי גאגא על פניה ,כחלק מהתצוגה הדיגיטלית .לצפייה בסרטון
מהמופעhttps://youtu.be/3fGBZhsa4VU :

המופע המדהים והמרגש התאפשר באמצעות טכנולוגית
 RealSenseודור מצלמות התלת-ממד החדש של אינטל ,ששותפים
לפיתוחה מהנדסים מאינטל חיפה .הטכנולוגיה מאפשרת לזהות
את המרחקים בין אובייקטים ולהפריד אובייקטים משכבות
הרקע שמאחוריהם ,מה שתורם לזיהוי פנים ולהצגת הבעות
ברמה גבוהה יותר מאשר במצלמה מסורתית .הטכנולוגיה גם
מאפשרת ממשק ללא מגע ,המגיב לתנועות ידיים ,זרועות ,ראש
ואפילו להבעות פנים.
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לובשים את הטכנולוגיה
אינטל מפעילה בישראל מרכז פיתוח שמעסיק עשרות רבות של
עובדים בתחום המחשוב הלביש .המרכז מפתח רכיבי תוכנה למגוון
אביזרי מחשוב לביש ,בהם צמיד ,שעון ,משקפיים ועוד .פעילות
המרכז מתמקדת בתוכנה שמתאימה במיוחד למוצרים לבישים
ומספקת למשתמש מידע חכם בהתאם לצורך.
דוגמה לטכנולוגיה לבישה פותחה בשיתוף עם חברת המשקפיים
"אוקלי" :משקפי שמש עם מאמן ריצה מובנה .בזמן הפעילות
הגופנית ,משקפי השמש מדברים ,מנחים את האימון ,ואף מציעים
הצעות להתמדה ולשיפור הפעילות הגופנית .המשתמש שומע
את ההנחיות דרך אוזניות ,והמערכת מגיבה לפקודות קוליות,
באמצעות מודול הדיבור של המשקפיים שפותח על ידי צוות
הפיתוח הישראלי .כך אפשר לשאול את המשקפיים ,תוך כדי אימון,
שאלות על מרחק הריצה ,המהירות ועוד .משקפי השמש כוללים
גם טכנולוגיה של אינטל המאפשרת מעקב אחר קצב הלב ומדדי
כושר אחרים .המשקפים יושקו בסוף  2016ויאפשרו חוויה חדשה
לכל מי שנוהג להתאמן לבד.

מחשוב לביש הוא אחד
התחומים הטכנולוגיים
החמים כיום
"הטכנולוגיה של אינטל מאפשרת חוויות חדשות
ומדהימות ,ובסופו של דבר משפרת את העולם שבו
אנו חיים.
בריאן קרזניץ,
מנכ”ל אינטל העולמית
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מחשוב לביש מסייע לטפל
בחולי פרקינסון
רקינסון היא מחלה נוירולוגית ניוונית ,המלווה במגוון תסמינים
הכוללים תופעות מוטוריות כמו רעד ,שרירים נוקשים ,תנועות
איטיות ,קושי בבליעה ובדיבור ועוד .נכון להיום ,אין למחלה מרפא,
אך קיימות כמה גישות טיפול המסייעות בהקלת התסמינים.
קבוצת  ,Advanced Analyticsשמרבית עובדיה פועלים בישראל,
חברה לקרן מייקל ג'יי פוקס לחקר הפרקינסון ( .)MJFFהקבוצה
מפתחת פלטפורמה לאיסוף כמויות גדולות של מידע חושי מחולי
פרקינסון ,שנאסף מפריטי מחשוב לבישים ,הנמצאים על החולים
 24שעות ביממה .באמצעות אלגוריתמים מתקדמים ,מדעני
הנתונים בקבוצה יכולים להפיק תובנות רציפות על מצב החולה
בכל רגע ורגע ,ועל האופן שבו מצב זה מושפע מהתרופות שהוא
נוטל .התובנות משמשות את החולה עצמו ,ואת הרופא שמטפל
בו ,להתאמת הטיפול לחולה ולשיפור חיי היום-יום שלו.
המידע הנאסף משרת גם חוקרים וחברות תרופות המפתחים תרופות
ודרכי טיפול טובים יותר למחלה .במסגרת פעילות זו נאספו עד
היום נתונים השווים לכמיליון שעות מחקר על החולים ,מכ1,000-
חולים שונים במצבים שונים .מאגר הנתונים שהורכב הוא הגדול
ביותר בעולם של נתונים בלתי תלויים על אודות מחלת הפרקינסון.

שיתוף פעולה רחב במאגדי מחקר
אחת הדרכים שבהן אנו תורמים באופן מעשי לפיתוח טכנולוגיה
המועילה לכלל היא באמצעות השתתפותנו במאגדי מחקר
( ,(consortiaשבהם אנו משתפים פעולה עם חברות תעשייתיות
וחוקרים מהאקדמיה במטרה לפתח יחד פתרונות טכנולוגיים
מתקדמים במגוון תחומים .בהיותה "משתמשת-קצה" מובילה של
טכנולוגיות לייצור מעבדים וכפורצת דרך בתחומי חומרה ותוכנה,
השתתפותה של אינטל במאגדים אלה היא חשובה מאוד אם לא
קריטית להצלחתם .מעורבותנו במאגדים ותרומתנו להצלחתם

ממנפת את נוכחותה ואת פעילותה האינטנסיבית של אינטל
בישראל ובאירופה ,ומאפשרת שיתופי פעולה ייחודיים עם ספקים
רבים וחשובים ועם גורמי מחקר מובילים במקומות אלה .המאגדים
הישראליים נתמכים על ידי הרשות לחדשנות טכנולוגית לאומית,
ואילו האירופיים נתמכים על ידי מענקים מטעם התוכנית למחקר
ולפיתוח טכנולוגי .HORIZON 2020
אחד המאגדים שאנו משתתפים בו הוא מאגד "מטרו  "450שהוקם
לפני ארבע שנים במטרה להאיץ את התקדמות הטכנולוגיה
המאפשרת לזהות ולאפיין פגמים בתהליכי הייצור של מעבדים.
המאגד מבצע מחקר ופיתוח בהיקף של  25מיליון  ₪לשנה ,הכולל
מענק בגובה  66%מטעם הרשות לחדשנות טכנולוגית לאומית.
דוגמה נוספת היא מאגד "עומק" שמחבר בין חברות עסקיות
המובילות בתחום הצילום והראייה הממוחשבת התלת-ממדית
לבין חוקרים מובילים מהאקדמיה הישראלית .המאגד מתמקד
בפיתוח יכולות העיבוד הממוחשב של ענני נתונים תלת-ממדיים.
אינטל סייעה בהקמת המאגדים והיא משקיעה בהובלתם ידע וניסיון
ייחודיים ומתקדמים .היקף המחקר והפיתוח הישיר המצטבר בשני
מאגדים אלה יגיע עד סיומם ליותר מ 200-מיליון  .₪זוהי השקעה
משמעותית בקידום המדע והטכנולוגיה הישראלית ,והשתתפותנו
הפעילה מאפשרת את הישגיהם והצלחתם.

במסגרת  ,HORIZON 2020תוכנית המחקר והחדשנות הגדולה ביותר
באיחוד האירופי ,עם תקציב של  80מיליון אירו למשך שבע שנים,
אנו חברים בשלושה מאגדי מחקר עם שותפים מישראל וממדינות
אחרות .המאגדים עוסקים בפיתוח טכנולוגיות ייצור של מעבדים
מתקדמים עם דגש על מזעור ,מעבדים תוך קידום "חוק מור",
הממשיך להביא לעולם טכנולוגיית מחשוב פורצת דרך המכתיבה
את הקצב ואת העושר של עולמנו הדיגיטאלי.

נכון ל ,2015-אינטל ישראל משתתפת ב-

2 5

מאגדים

מאגדים בישראל
ו 3-נוספים באירופה
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תמיכה בתשע חברות
סטארט-אפ ישראליות
העולם הטכנולוגי משתנה ומתפתח כל הזמן ,ובמקרים רבים החדשנות
מגיעה מיזמים ,מחברות סטארט-אפ ומחברות קטנות .מדינת
ישראל ממשיכה להוכיח כי היא קרקע פורייה לפעילות היזמים ,ואנו
זיהינו מגמה זו כמנוע צמיחה לטכנולוגיה הישראלית .לכן הקמנו
מאיץ מקומי לחברות סטארט-אפ ,שהוא ייחודי לאינטל ישראל:
( .Intel Ingenuity Partner Program )Intel IPPמטרת התוכנית
היא לקדם את החדשנות ואת הפיתוח של חברות סטארט-אפ
ישראליות באמצעות תמיכה טכנולוגית ועסקית ,חשיפה בשוק
הבין-לאומי והטמעת הטכנולוגיות החדשניות באינטל ,או אצל
שותפים או עסקים אחרים.
 Intel IPPהושקה ב 2015-עם תשע חברות המפתחות טכנולוגיות
בתחומים שונים .במסגרת  ,Intel IPPאינטל ישראל מספקת ייעוץ
והכוונה מקצועיים של אנשי המקצוע של אינטל ,תשתית לפיתוח
ולייצור המוצרים ,מימון עבור הפעילות בממוצע של כ100,000-
 ₪לחברה ,ושירותים נוספים כגון אפשרות לייעוץ עסקי ושירותי
ענן מחברות אחרות.
עם סיום התוכנית ,בתחילת  ,2016חברות המאיץ זכו להציג את
החידושים שלהן ,בחסות אינטל ישראל ,בכנס הטכנולוגיה Mobile
 World Congressשבו ביקרו כ 14,000-אנשים ,ביניהם בכירים
ואנשי מפתח מהתעשייה ,וכך קיבלו חשיפה בין-לאומית שלא
הייתה מתאפשרת לולא השתתפותם במאיץ .לאחר הצלחת סבב
ה Intel IPP-הראשון ,השקנו בתחילת  2016את הסבב השני עם
 11חברות סטארט-אפ נוספות.
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אינטל קפיטל – השקעה בחדשנות
"זיהינו שבישראל יש יזמות טכנולוגית חדשנית ואיכותית,
שבמקרים רבים אינה מקבלת את החשיפה הראויה ולכן
מתקשה להגיע למימון הנחוץ ולבשלות טכנולוגיתIntel .
 IPPמאפשרת לחברות הסטארט-אפ הנבחרות גישה
לידע ולניסיון הטכנולוגי והעסקי של אינטל ישראל,
תשתית לפיתוח ולייצור המוצרים וחשיפה לשווקים
בין-לאומיים .החלטנו להקים את  Intel IPPמתוך הראייה
שהשקעה בחברות מסוג זה מחזקת את תעשיית ההיי-טק
הישראלית .עבור אינטל ,זוהי השקעה לטווח ארוך
בחדשנות המקומית ,בסביבה המעודדת הפריה הדדית,
ובבניית היכולות הטכנולוגיות של אינטל".

דרך נוספת שבה אינטל מקדמת פיתוח של טכנולוגיות חדשניות
היא באמצעות קרן ההשקעות ,המיזוגים והרכישות הגלובלית
"אינטל קפיטל" .הקרן משקיעה במגוון רחב של חברות המציעות
חומרה ,תוכנה ושירותים בתחומים שונים הרלוונטיים לפעילותה של
אינטל .מעבר להשקעה הכספית ,הקרן מספקת לחברות הזדמנויות
להרחבת העסק באמצעות גישה ישירה למקבלי החלטות בעולם
העסקי במסגרת פגישות אישיות ,כנסים ואירועים .אירוע מרכזי
הוא הפסגה השנתית של אינטל קפיטל ,אשר נחשב לאחד מאירועי

היזמות הבולטים של תעשיית ההיי-טק .בכנס נפגשים מנכ"לים
ומייסדי חברות ,יזמים ושותפים של אינטל והוא מהווה פלטפורמת
נטוורקינג חשובה עבור החברות של אינטל קפיטל.
ב 2015-אינטל קפיטל השקיעה בשתי חברות סטרט-אפ ישראליות.
האחת היא חברת  Sckipioאשר פיתחה מערכי שבבים לטכנולוגיית
 ,G-Fastהמאיצה את האינטרנט ומאפשרת לחברות תקשורת
להגביר את המהירות על גבי התשתית הקיימת ללא צורך בשדרוגים.
החברה השנייה היא  Parallel Machinesשעוסקת בלמידת מכונה.

רועי רמון,
מנהל תוכנית  ,Intel IPPאינטל ישראל

אינטל קפיטל העולמית
בנוסף ל ,Intel IPP-אינטל ישראל תומכת בקהילת חברות
הסטארט-אפ הישראליות ומסייעת בפיתוח יכולות של חברות
אלה בתחילת דרכן ,עם דגש על חברות שבראשן נשים ,ערבים
וחרדים .אנו מקיימים אירועים של שיתוף ידע וחשיפה ,מציעים
תוכניות "מנטורינג" עבור חברות אלה ,ומסייעים להן להגיע לרמת
מוכנות שתתאים להשתתפות בתוכנית  .Intel IPPמתוך גישה זו אנו
מעניקים ליווי והנחיה על ידי מנטורים מאינטל למיזמים בתחרות
היזמות הטכנולוגית  BizTECשל הטכניון ,ולחברות במאיץ חברות
הסטארט-אפ של המגזר החרדי "קאמא-טק".

מאז  1991השקיעה
אינטל קפיטל יותר מ-

11.6
מיליארד דולר

ביותר מ 1,400-חברות
ב 57-מדינות ,מתוכן:
 213חברות הונפקו
בבורסות ברחבי העולם,
 373חברות נרכשו או
התמזגו בחברות אחרות

אינטל קפיטל בישראל

הקרן פועלת בישראל מאז .1996
עד היום השקיעה ב 75-חברות
ישראליות מעל ל-

1.16
מיליארד ₪

כיום כולל הפורטפוליו
של הקרן בישראל  18חברות

אינטל קפיטל משקיעה
בתעשיית היי-טק מגוונת יותר
מחויבותה של אינטל לקידום הגיוון
בעולם ההיי-טק באה לידי ביטוי גם
בזרוע ההשקעות שלה באמצעות
.Intel Capital Diversity Fund
קרן זו הוקמה ב 2015-במטרה
להשקיע בחברות סטארט-אפ בבעלות
נשים ואוכלוסיות מיעוט .זוהי הקרן הגדולה
ביותר שהוקמה עבור מטרה זו בתעשיית
ההיי-טק ,ושוויה  125מיליון דולר
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חינוך מדעי-
טכנולוגי

הטכנולוגיה ממלאת תפקיד מרכזי בהתמודדות עם האתגרים החברתיים הרבים הניצבים בפנינו היום
בישראל ובעולם .אינטל מחויבת למנף את הידע הטכנולוגי ואת הכישורים המתקדמים של עובדיה
כדי לתרום לשיפור איכות החיים היום ולתת השראה לדור הבא של המהנדסים ,היזמים הטכנולוגיים
והממציאים .ההשקעה שלנו בקידום החינוך הטכנולוגי בישראל התחילה כבר עם הקמת אינטל לפני 40
שנים ,והיא ממשיכה כיום בפעילות בארבעה צירים מרכזיים:

קידום החינוך
הטכנולוגי

שיתוף פעולה
עם האקדמיה

באמצעות שיתופי פעולה
עם גורמים שונים לרבות
משרד החינוך

לעידוד למידה טכנולוגית-מדעית,
הרחבה והעמקת התכנים
הנלמדים ומחקר יישומי

הנגשת
הטכנולוגיה

תרומה לקהילה
והתנדבות

ויצירת השראה בקרב
בני נוער באמצעות
מיזמים שונים

תוך מינוף הידע ,הכישורים
והמחויבות לקהילה של
עובדי אינטל ישראל

קידום החינוך המדעי-הטכנולוגי
מקצועות המדע והמתמטיקה נמצאים בבסיס הטכנולוגיה .פיתוח טכנולוגי מתקדם
והובלת היזמות והחדשנות בישראל תלויים בדור המשך בעל ידע וכישורים במקצועות
אלו .מגמת הירידה בתלמידים הלומדים לחמש יחידות לימוד במתמטיקה –כ 30%-בשנים
האחרונות – מסכנת את עתיד ההיי-טק בישראל ,המהווה מקור ערך כלכלי-חברתי
משמעותי למדינה שלנו .באינטל ישראל ,החלטנו על שיתופי פעולה נרחבים כדי לעצור
את המגמה הזו ולהביא להיפוכה.

20

מיליון ש״ח
השקעת אינטל ישראל

בקידום החינוך
המדעי-טכנולוגי
2012-2016
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חינוך שמבטיח את העתיד

קידום החינוך המדעי-הטכנולוגי כרוך בשיתוף פעולה בין גורמים
רבים ,לרבות משרד החינוך ואנשי מקצוע בתחום החינוך ,בתי ספר,
מורים ,תלמידים והוריהם וכמובן תעשיית ההיי-טק .כשחקנים
מובילים בתעשיית ההיי-טק בישראל ,אנו פועלים במישורים רבים.
תוכנית הדגל שלנו היא " 5פי  "2שמטרתה העיקרית היא להכפיל
תוך חמש שנים את מספר התלמידים המסיימים לימודים לקראת
תעודת בגרות הכוללת חמש יחידות לימוד במתמטיקה .אינטל
ישראל היא אחת המייסדים והמממנים הראשונים של יוזמת  5פי ,2
הפועלת בחסות משרד החינוך ומקבלת סיוע מקרנות פילנתרופיה.
במסגרת היוזמה ,מתנדבי אינטל ישראל מסייעים במגוון תוכניות
חינוך כולל ליווי מורים בכיתות ,מתן שיעורי תגבור ,הרצאות להורים
ולתלמידים על החשיבות של חמש יחידות לימוד במתמטיקה ואירוח
תלמידים באתרי אינטל ברחבי הארץ.

5
5

שנים

יחידות
מתמטיקה

2x
בוגרים
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•שיעור התלמידים הלומדים ל 5-יחידות
לימוד במתמטיקה ובמקצועות מדעיים עומד
כיום על  7%בלבד
• כ 90%-מהסטודנטים להנדסה ולמדעי
המחשב באוניברסיטאות הם בוגרי  5יחידות
מתמטיקה
•כיום כ 4,500 -סטודנטים מסיימים תואר
בהנדסה במוסדות ההשכלה הגבוהה
בישראל :מחסור של  2,500לפחות עבור
תעשיית ההיי-טק

15
פי

בתוך  4שנים הוכפל פי 15
מספר בתי הספר המעורבים
בתוכנית  5פי 2

36,000

בשנת  2015הגענו
ל 36,000-תלמידים ב450-
בתי ספר בישראל

מאז תחילת הפעילות במסגרת
יוזמת  5פי  2ב2012-

36

נבלמה מגמת הירידה
במספר הלומדים ברמת 5
יחידות לימוד במתמטיקה,
וב 2015-כבר חל גידול של כ 21% -לעומת
מספרם ב2012-
 5פי  – 2האפקט השיתופי

מה שמייחד את ההצלחה של יוזמת  5פי  2ושאף תרם להתפתחות
היוזמה ,הוא שיתוף הפעולה שנוצר עם חברות היי-טק רבות נוספות
בישראל .החל מהשנה השנייה הצטרפו לאינטל עשר חברות ,ובשנת
 2015ישנה כבר קבוצה של  40חברות הפועלות לקידום מטרה
משותפת של הכפלת מספר הלומדים לקראת בגרות עם חמש
יחידות לימוד במתמטיקה .בנוסף לחברות העסקיות ,תומכים ביוזמה
גם מוסדות אקדמיה ,עמותות ,קרנות שונות וגם משרד החינוך.
שיתוף פעולה ברמה נרחבת זו אינו מובן מאליו ,והוא אף הצליח
לעורר עניין בקרב האקדמיה .חוקרות מהטכניון ,בשיתוף עם מנהלות
מאינטל ישראל ,הגדירו את שיתוף הפעולה כהמשך של גישת "הערך
המשותף" ,המבוססת על מציאת פתרונות לסוגיות חברתיות תוך
יצירת רווח עסקי  -ערך מוסף גם לעסק וגם לחברה .במקרה של 5
פי  ,2התווספו אל היוזמה שותפים רבים במסגרת פעילות שיתופית.

45
40

16
20

8
תל
(באמידים
לפים)

2015
2014
2013
2012

10

2.4
בת
(בעי ספר
שרות)

3

13

11

חב
(כולרות מ
ש
ת
ת
ל
אינטל י פות
ל
שרא )

1

עובדה זו אפשרה את הרחבת השפעת המיזם בצורה מהירה ובקנה
מידה מרשים .במסמך שנכתב בטכניון בשיתוף מנהלי אינטל ישראל,
הוגדרה גישה מתקדמת זו כCross Sectorial Collaborative Shared-
( *Value Strategyאסטרטגיית שיתוף פעולה בין-מגזרי ליצירת
ערך משותף) .אסטרטגיה זו קוראת לשיתוף פעולה בין גורמים
משלושת המגזרים (הפרטי ,הממשלתי והשלישי) כדי להגביר את
הצלחתן של יוזמות שמתמודדות עם סוגיות חברתיות משותפות
תוך מימוש הפוטנציאל לרווח עסקי.
בשנת הלימודים  2015-2016החל לפעול מיזם נוסף של משרד
החינוך" :לתת  ,"5בשיתוף עם יוזמת  5פי  .2המיזם לתת  5מבוסס
על הפעילות של  5פי  2בשטח ועל תשתית השותפויות שפועלות
בה .מטרת התוכנית היא להגדיל את מספר התלמידים ברמת חמש
יחידות לימוד במתמטיקה ל 18,000-עד .2019

*לקריאת המאמר באנגליתhttp://edu.technion.ac.il/Faculty/OritH/HomePage/CSCSV_Strategy_March2016.pdf :

33

סקראץ'  -פיתוח חשיבה לילדים

קידום השכלה טכנולוגית בקרב נערות
אינטל קידמה השנה  6,500תלמידות במגוון תוכניות חברתיות
בישראל בקהילות בהן היא פועלת .זאת באמצעות תוכניות המשלבות
נשים מהנדסות ,שמתנדבות עם הנערות והמהוות עבורן דוגמה.
ב ,2013-אינטל הצטרפה לתוכנית "סודקות את תקרת הזכוכית"
של עמותת "כל ישראל חברים" הפעילה בפריפריה החברתית של
ישראל וכוללת כ 700-נערות .כחלק מתהליך ניסיוני שערכנו,
אינטל ישראל אימצה  40נערות הלומדות בכיתות ז' ו-ח' בקרית
גת על מנת לנתב אותן למקצועות מדעיים בבית הספר ולעזור להן

להצליח .בחיפה ,אינטל היא חברת ההיי-טק הראשונה שאימצה את
התוכנית "מובילות לטכניון"  -לעידוד נערות ללימודי מתמטיקה
ומדעים מוגברים ,ולרכישת השכלה גבוהה בתחום .מ 20-תלמידות
צמחה התוכנית לכ 450-תלמידות במרבית בתי הספר בעיר חיפה.
בשתי התוכניות הנערות מקבלות תמיכה למשך חמש שנים ,לרבות
ביקורים בתעשיית ההיי-טק והתעשייה בכלל ,שיחות על העצמה
אישית ,שיעורים פרטיים ,קורסי העשרה ופגישות עם נשים שהצליחו
והמהוות מודל לחיקוי.

עובדי אינטל ממשיכים ללמד בהתנדבות בבתי ספר יסודיים את השפה "סקראץ'"  -שפת תכנות
גרפית קלה המשמשת בעיקר לבניית אנימציות ויישומים דינמיים .סקראץ' מאפשרת לילדים בכל
העולם להתנסות בתכנות ולחוות את עולם הטכנולוגיה מקרוב כבר בגיל צעיר .לדוגמה ,בתחילת
שנת  2016עובדי מפעל אינטל בקרית גת העבירו קורס סקראץ' לתלמידי כיתה ו' בבית הספר דוד
אלעזר בעיר .הקורס כלל שבעה מפגשים שבהם הילדים תכנתו משחק מחשב בעצמם .סקראץ'
היא כלי נוסף בפעילויות אינטל ישראל המקדמות את פיתוח הדור הבא של המהנדסים בישראל.

השתתפות צעירים ישראלים בתחרות בין-לאומית

תחרות ( ISEF (International Science and Engineering Fairשל אינטל היא פורום שבו
מתחרים יותר מ 1,700-תלמידי תיכון מ 70-מדינות ברחבי העולם .מטרת התחרות היא לעודד
חשיבה יצירתית ומקורית בקרב מדענים צעירים .במסגרת התחרות התלמידים מגישים מיזם
מחקרי שהם פיתחו בתחום המדעים ,הטכנולוגיה או מדעי הרוח ,ומשתתפים ביריד מדע מקומי
שנערך בחסות התחרות הבין-לאומית .הזוכים המקומיים מייצגים את מדינתם בתחרות העולמית
שמתקיימת בארצות הברית מדי שנה .בארץ ,אינטל ישראל נותנת חסות לתחרות מאז היווסדה
בשנת  ,1998בשיתוף עם מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים ומשרד החינוך ,במסגרת
פועלה של אינטל לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי בישראל.

3

תלמידות תיכון מישראל

זכו בתחרות

אינטל העולמית בשנת 2015
בתחרות  ISEFשל אינטל העולמית ,לחשיבה
יצירתית טכנולוגית לשנת  ,2015זכו שלוש תלמידות
תיכון מישראל .הן מתווספות לשורה של צעירים
ישראלים אשר זכו בתחרות אינטל העולמית ISEF
מאז היווסדה בשנת .1998

בשנת  2015נבחרו שישה תלמידים שזכו בתחרות המקומית להשתתף באירוע התחרות הבין-
לאומי שהתקיים במאי  2015בפיטסבורג ,פנסילבניה .לפני נסיעתם ,הם נפגשו עם נשיא המדינה
ראובן ריבלין במשכנו .באותו אירוע ,שלוש תלמידות מהנבחרת הישראלית זכו במלגות לימוד ובכך
הן ממשיכות את המסורת הישראלית של הצלחה בתחרות זו.

הנגשת טכנולוגיה ויצירת השראה

"כדאי לציין שהטכנולוגיה היא דבר מרתק ושברגע שמבינים את הדברים המדהימים
שאפשר להשיג ואת האפשרויות הרבות ליצירתיות בכל תחומי החיים שהטכנולוגיה
מביאה ,מתאהבים .טכנולוגיה משנה חיים .לכן אנו באינטל ישראל לא מפסיקים
להשקיע מאמצים כדי להבטיח שבני הנוער ייחשפו לפלאי הטכנולוגיה מגיל צעיר.
כך הם גדלים להיות יוצרי החדשנות של הדור הבא".
אבי סלמון
מהנדס באינטל חיפה ,מוביל תוכנית המייקרים
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"חברה אשר עיניה נשואות אל עתיד בעל ערך ,היא
חברה אשר משקיעה את מרב משאביה בהווה ,לשם
פיתוח דור העתיד .אנחנו חייבים להציב את העיסוק
במדעי החומר ובמדעי הרוח ,בראש סדר העדיפויות
הלאומי .אנו צריכים לשלב ידיים  -מחנכים ואנשי
אקדמיה ,מוסדות פרטיים והמגזר השלישי ,כדי
להבטיח את יתרונה האיכותי של מדינת ישראל
לעשורים הבאים".
נשיא המדינה ראובן ריבלין

בפגישה עם הזוכים בתחרות  ISEFהישראלית
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כנס אינטל Educators Academy
במקביל לאירועי תחרות ה ,Intel ISEF-מתקיים מדי שנה כנס
בין-לאומי נוסף של אינטל העולמית בנושא חינוך מדעי-טכנולוגי:
 .Educators Academyבכנס זה משתתפים נציגים מתחום החינוך
ממדינות שונות כדי לשתף ידע ,ליצור שיתופי פעולה ולבנות תוכניות
לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי במדינה שלהם .לכנס שהתקיים
ב 2015-הזמינה אינטל ישראל שלושה שותפים אסטרטגיים ,מומחים
בתחום החינוך בישראל .קבוצת המומחים חזרה מהכנס עם תוכנית
פעולה לבניית פיילוט למיזם חדש המיועד לתלמידי חטיבת הביניים,
שיניע אותם ללמוד מתמטיקה או מדע בתיכון .נכון לשנת ,2016
שלושה בתי ספר משתתפים בתוכנית זו.

"כנס זה מספק פלטפורמה לנטוורקינג והוא חווית
למידה מעוררת השראה .בנוסף ,הוא הציג פרספקטיבה
רחבה של האפשרויות ,ואפילו הוכחת היתכנות לפעילות
של התלמידים והרחבת תחומי הידע בהם הם עוסקים.
הצלחנו לפתח תוכנית שאני בטוחה שתתרום לשיפור
החינוך הטכנולוגי בישראל"
פרופ' שרה הרשקוביץ

ראש תחום מתמטיקה ,המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מזמינים תלמידים לבקר

כחלק ממחויבותנו לחינוך המדעי-טכנולוגי ומדעים ולחיזוק הקשר
שלנו עם הקהילה ,אנו מזמינים קבוצות תלמידים ומוריהם לבקר
בקמפוסים של אינטל ברחבי הארץ .הביקורים במתחמים שלנו
מתבצעים בקבוצות קטנות של  35מבקרים לכל היותר ,ומאפשרים
היכרות עם עולם המחשוב והטכנולוגיה ,עם סביבת העבודה
המתקדמת ועם התרבות הארגונית של אינטל .את הסיורים מדריכים
עובדי אינטל אשר עברו הכשרה ייעודית.
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במהלך  2015התאמנו את הביקור במרכז המבקרים בקרית גת
לאוכלוסיות שונות באמצעות תרגום התוכן המוצג בעמדות
האינטראקטיביות לאנגלית וערבית .בעמדות אלה המבקרים
לומדים על ההיסטוריה של אינטל ,על הטכנולוגיה שלה ועל תהליך
הייצור .ב 2015-אירחנו כ 6,000-מבקרים במפעל בקרית גת.
נוסף על כך ,במרכז הפיתוח בחיפה ,שדרגנו ,בשיתוף עם עמותת
תפוח ,את מערך הביקורים ושילבנו בו אפליקציה אינטראקטיבית
שהמבקרים מפעילים באמצעות טאבלט שהם מקבלים בתחילת
הביקור .האפליקציה מלווה את המבקרים בזמן שהם מסיירים בין
תחנות שונות במתחם ,ומסייעת להמחיש את נפלאות הטכנולוגיה
של אינטל ואת הנוכחות היומיומית שלה בחיינו.

מרכזי הפיתוח ומפעל
אינטל ישראל הם לב לבם של היצירתיות
והחדשנות ,ותעשיית העתיד

9,000
מבקרים

באינטל קרית גת,
חיפה וירושלים ב2015-

עמותת תפוח היא עמותה הפועלת לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל באמצעות פיתוח
והפעלת תוכניות בסיסיות ומתקדמות בתחומי הטכנולוגיה ,הכשרה תעסוקתית
ופיתוח כישורי חיים לתושבי הפריפריה בישראל.

"עמותת תפוח שמחה לאתגר שהציבה חברת אינטל לשילוב של דרכים חדשות ויצירתיות
ללמידה ,בשילוב חוויה ,משחק ומפגש בין-אישי כחלק ממערך הביקורים של אינטל.
האפליקציה שפותחה על ידי צוות משולב של אינטל ,תפוח וחברת  Go-Arcמביאה דרך
התנסות שונה ,ייחודית ומעשירה הן למהנדסות ולמהנדסים והן למשתתפים בסיורים
באינטל .האצבעות כבר הצביעו בעד".
איה לאור ,סמנכ"ל עמותת תפוח
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תמיכה בתוכניות לימודים והוראה

מהנדסים בכירים מאינטל ישראל מרצים בקורסים בפקולטות
להנדסה ולמדעי המחשב במכללות ובאוניברסיטאות בישראל.
מהנדסי אינטל מתנדבים כמתרגלים בקורסים בפקולטות שיש
בהן מחסור בסטודנטים לתואר שני בהנדסה ומדעי המחשב .נוסף
על כך ,עשרות מהנדסי אינטל עוזרים בהנחיית עבודות גמר של
סטודנטים וקורסי מעבדה .הנחיית מומחה מהתעשייה תורמת
באופן משמעותי לסטודנטים ומאפשרת להם ללמוד מהניסיון
האמתי והמעשי של מהנדסים מוכשרים.

תמיכה במחקר אקדמאי
אינטל ישראל מעניקה תרומות ומענקי מחקר בתחומי המדע
והטכנולוגיה .כך לדוגמה התחייבנו להשקעה רב-שנתית בסך 54
מיליון  ₪המתפרשת על פני חמש שנים החל מ ,2012-במרכז
מחקר לאינטליגנציה חישובית ( .)ICRI-CIבמרכז פועלים 35
חוקרים מהאקדמיה הישראלית שמעורבים במיזמים בתחומים כגון
ארכיטקטורת מחשב ,למידה חישובית ועוד .מעבר לכך ,ב2015-
השקענו מעל  20מיליון  ₪במחקרים אקדמיים ותרמנו למימון
בניית מעבדה חדשה בתחום הלמידה העמוקה ()Deep Learning
באוניברסיטה העברית בירושלים.

שיתוף פעולה עם האקדמיה
נדבך נוסף של פעילותנו לקידום החינוך הטכנולוגי בישראל הוא
שיתוף הפעולה עם גופים אקדמיים בארץ .מנהלים בכירים מאינטל
ישראל פעילים במוסדות החינוך ,ומעורבים בדירקטוריונים של
מוסדות אקדמיים ובוועדות ייעוץ בפקולטות שונות באוניברסיטאות.
בעת רכישת השכלה גבוהה ,מהנדסי העתיד מתחילים לפתח ידע
וכישורים משמעותיים .באמצעות ההשקעה בחינוך ,אנו מפתחים
את היכולת שלנו לגייס מהנדסים מוכשרים בעתיד ,וגם תומכים
בכלכלה מונעת טכנולוגיה עבור מדינת ישראל.
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בשנת 2015

11 20

מהנדסי אינטל
הרצו בקורסים
באוניברסיטאות
ומכללות בישראל

מהנדסי אינטל
עבדו כמתרגלים
בקורסים שונים
בטכניון

שילוב סטודנטים והכשרה ייעודית

אינטל משלבת סטודנטים במשרות ייעודיות בכל תחומי הפעילות
של החברה ומאפשרת להם להתנסות ,ללמוד ולהשתתף בפיתוח
טכנולוגיות חדשות .הסטודנטים מקבלים ניסיון מעשי וכישורים
שמסייעים להם להשתלב בהמשך בשוק העבודה .בשנת 2015
השתלבו כ 1,000-סטודנטים במשרות אלו באתרי אינטל בישראל.

הדור הבא של המהנדסות

אינטל פועלת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות בארץ כדי לעודד
סטודנטיות להמשיך את לימודיהן בפקולטות ולהשתלב בתעשיית
ההיי-טק .בתחילת  2016קיימנו אירוע גדול שכלל פאנל של
נשים מצליחות בתחומי הנדסה מהאקדמיה ומהתעשייה וטקס
הענקת מלגות .אנחנו מקווים שהתרומה שלנו תאפשר לאותן
סטודנטיות ישראליות צעירות לממש את הפוטנציאל שלהן
ולתרום לכלכלה הישראלית.

29
%
20
ב2015-

מהסטודנטים
להנדסה הם נשים

מלגות
לסטודנטיות

מצטיינות הלומדות לתואר אקדמי בהנדסה
ובמדעים מדויקים כדי לעודד לימודי הנדסה
ומדעים בקרב נשים
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אינטל ישראל בקהילה 2015

4,036
35 24
43,300
עובדי אינטל התנדבו
לפחות פעם אחת

מיליון ש״ח
תרומה לקהילה

מובילי התנדבות

שעות התנדבות

40

41

יריד התנדבות

תרומה לקהילה והתנדבות
התנדבות בקהילה תוך מינוף הידע ,הכישורים והרצון של
עובדינו לתרום מאפיינת את אינטל ישראל מיום היווסדה.
אנו יוצרים שיתופי פעולה ומשקיעים משאבים כדי להוציא
לפועל תוכניות חינוך וצמצום פערים במגזרים שונים בחברה
הישראלית .העובדים שלנו יוזמים פעילויות התנדבות וכן
מתנדבים במסגרות קבועות ובמיזמים חד-פעמיים .בנוסף,
עובדים נבחרים פועלים כמובילי התנדבות ברחבי הארץ
ויוזמים ומנהלים תוכניות התנדבות ארוכות טווח.

סוג תרומה

*2014

אחת הדרכים לעודד את עובדינו להשתתף
באופן פעיל בתוכניות התנדבות בקהילה
היא יריד התנדבות שנתי המתקיים בכל
אחד מהקמפוסים של אינטל .היריד מאפשר
לעובדים לשווק את העמותות שבהן הם
מתנדבים לעובדים אחרים .עובדים שמעוניינים
להתנדב בתוכנית מסוימת נרשמים במסגרת
היריד .בנוסף ,אנו מארגנים אירועי התנדבות
מרוכזים כגון אריזת מוצרי מזון לנזקקים
במתחמי החברה.

אינטל ישראל בקהילה 2015

470 1,000
עובדים ביקרו
בירידי ההתנדבות

עובדים נרשמו לפעילות התנדבות
במסגרת ירידי ההתנדבות

2015
24

סה"כ במיליוני ש"ח 33

* ב 2014-נתרם לאקדמיה ציוד רב באופן מיוחד בשל פירוק מפעל מיקרון

התנדבות
עובדים
מספר העובדים
שהתנדבו
לפחות פעם
אחת
מספר שעות
התנדבות
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2014

2015

4,000

4,036

שינוי
ב2015-
+1%

37,500

43,290

+15%
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הוקרת המתנדבים

מפתחים טכנולוגיה ויצירתיות

ב 2015-זכו שני עובדי אינטל ישראל בתחרות  Intel Volunteering Heroהעולמית של אינטל .במסגרת תחרות שנתית זו
נבחרים מתנדבים שפועלם ראוי לציון .הזוכים מקבלים סכום של  2,500דולר ,שאותו הם תורמים למטרה חברתית .העובדים שזכו
ותרמו לגאווה הישראלית הם:

עובדים רבים באינטל ישראל משתתפים בקהילות של פיתוח
מתקדם ויצירתי של אינטל ברחבי העולם :קהילות "מייקרים".
בקהילות אלה עובדי אינטל פועלים ביצירתיות ,בדמיון ובכישרון
רב ,ובונים יישומים שונים תוך שימוש בקוד פתוח .לראשונה,
בישראל ,שילבנו את פעילות המייקרים הישראלית של אינטל
עם פעילות התנדבותית בקהילה .ב 2015-השקנו את תוכנית
המייקרים הצעירים של אינטל באזורים שונים בארץ במטרה
לקדם מצוינות ,יצירתיות וחדשנות טכנולוגית בקהילה המקומית.
הפעילות המוצעת לצעירים מהקהילה יחד עם המייקרים של
אינטל ישראל כוללת:

אריה ברוך
מנהל תשתיות תקשורת ומחשוב
מוביל שיתופי פעולה בין מתנדבי אינטל
מחיפה לבין עמותת "אתגרים"
בשנתיים האחרונות ,מארגן אריה פעילויות באזור הצפון לבעלי
מוגבלויות במסגרת עמותת אתגרים .עם הזמן רתם אריה בעלי
עסקים וחברות לתרום סחורה וכסף באופן קבוע למען הפעילויות,
וסחף עמו קבוצת מתנדבים שתומכים בפעילות .פעילות התנדבותית
זו מצטרפת לפעילות נוספת שבה עוסקים אריה ומשפחתו יותר
מעשר שנים :סיוע כלכלי וסוציאלי למשפחות נזקקות המתבטא
בגיוס כספים ,ארגון אירועים ותמיכה יומיומית .אריה מבצע את
כל פעילויות ההתנדבות והסיוע בזמנו הפנוי.

"הפעילות עבור בעלי המוגבלויות במסגרת "אתגרים"
מאפשרת להם לצאת מהבית ,לחוות חוויות חדשות
וליהנות כאחד האדם .העסקים ומערך המתנדבים
התומך שגייסתי מהקהילה מסייעים לי להוציא לפועל
את הפעילויות ,לגרום אושר גדול לבעלי המוגבלויות,
וסיפוק אדיר לי ולכל העוסקים בדבר".

איתי יוגב
מנהל קבוצת  ,Big Dataאינטל ישראל
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קורס יזמות ומייקרים
לנערות מהמגזר
הדתי בירושלים

קורסי "ארדואינו"
לתלמידי חטיבת ביניים
בקרית גת

פעילויות עם
מדפסות 3D
בכל הקמפוסים
של אינטל

מייקרים

( ) Make it yourself

קהילה עולמית של חובבי טכנולוגיה שבונים
גאדג'טים למגוון יישומים באופן עצמאי ,ללא
שום גוף תומך ,באמצעות תוכנות קוד פתוח

ארדואינו ( ) Arduino

יוזם ומוביל המיזם "חושבים חיובי"
בקרית גת
איתי וצוות של  50עובדי אינטל בקרית גת מתנדבים בכיתות שבהן
לומדים ברמה של שלוש עד ארבע יחידות לימוד במתמטיקה בבית
ספר בעיר .במהלך תשע שנות פעילות התוכנית היא עומדת
בהצלחה במטרה שלה – השגת ציון ממוצע  90בבגרות של כלל
הכיתה .המתנדבים משקיעים עד שעתיים בשבוע לתרגול בקבוצות
קטנות של עד חמישה תלמידים.

קורס מייקרים צעירים
בבית ספר תיכון
ערבי בחיפה

"התוכנית לימדה את התלמידים לחשוב לא רק איך
לא להיכשל ,אלא איך להצליח בבגרות ,והיא מסייעת
להם לבנות יכולות ובטחון עצמי בתחום זה .התרגול
המשותף מאפשר קשר אישי עם התלמידים עם דגש
על תמיכה הדדית ועידוד למידה משותפת והצלחה".

מיקרו-בקר בקוד פתוח המהווה
פלטפורמה לפיתוח מוצרים פיזיים .כרטיסי
ארדואינו זוכים לפופולריות רבה בכל העולם
בזכות הפשטות ,המחיר ,היכולות ,ספריות
התוכנה וסביבת הפיתוח החינמית.
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שיעור אחר

מתנדבי אינטל מעבירים שיעורי העשרה לתלמידים בנושאים
מגוונים שאחרת לא היו נחשפים אליהם ,ומהווים עבורם מודל
לחיקוי של מבוגר אחראי ומצליח

220

כ-

עובדי אינטל

העבירו שיעורי העשרה לתלמידים ב 12-כיתות
בירושלים ,בקרית גת ובפתח תקווה ב2015-

מתנה מראה

מיזם בשיתוף מרכזי הצעירים ומרכזי התעסוקה בחיפה
ובקרית גת ,המכין סטודנטים לכניסה לעולם התעסוקה ,בסדנה
שמעבירים מנהלי משאבי האנוש של אינטל במשרדי החברה

35

סטודנטים מקריית גת
ומחיפה השתתפו בתוכנית ב 2015-וקיבלו
משוב "מתנה מראה"
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שותפים בחינוך והעשרה

500

מתנדבי אינטל ישראל

פעלו במגוון תוכניות חינוך ב2015-

שיעור ביחד

 35עובדי אינטל ישראל התנדבו מדי
שבוע כעוזרי הוראה למורים למתמטיקה,
פיזיקה ,כימיה ומדעי המחשב עבור 2,000
תלמידים ב 50-בתי ספר

מישהו לגלוש איתו

בשיתוף עם ארגון עולי מרכז אירופה,
מתנדבי אינטל מכירים לאזרחים
ותיקים בחיפה את עולם המחשבים
והאינטרנט

חושבים חיובי

שיעורי עזר באנגלית ,במדעים ובמתמטיקה לתלמידי חטיבות הביניים והתיכון

בחיפה השתתפו בתוכנית
 45תלמידי כיתות
ח עד י"א
התוכנית תרמהלשיפור של

%

עשרות עובדי אינטל
התנדבו להעביר שיעורי עזר,
כולל שיעורי הכנה לבגרות
במתמטיקה לכ-

350 5 -26
%

בציונים במבחני

המתמטיקה במהלך
שנת הלימודים

תלמידים
ברחבי הארץ

הרצאות בבתי ספר וביקורי תלמידים באינטל

אינטל מובילה סדרת מפגשים עם תלמידים במסגרת תוכנית ההרצאות והסיורים
בבתי ספר ובאתרי אינטל כחלק מהיוזמה הלאומית  5פי  .2מהנדסי אינטל לקחו
חלק במפגשים אלה ותרמו למוטיבציה ולתחושת מסוגלות התלמידים לעמוד
באתגר מצוינות במתמטיקה ובמדעים .ב 2015-התקיימו כ 200-מפגשים עם
יותר מ 40,000-תלמידים ,מורים ומנהלים ב 450-בתי ספר.
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חינוך והעשרה בקרב אוכלוסיות מגוונות
אינטל ישראל לוקחת חלק בתוכניות מובילות בערים שונות שמטרתן לעודד תלמידים וסטודנטים
מאוכלוסיות מגוונות להתמקד בלימודי מדעים .במסגרת התוכניות ,מתנדבי אינטל מלווים את
התלמידים ואת הסטודנטים לאורך כמה שנים באמצעות שיעורי תגבור וחשיפה לתעשיית
ההיי-טק .תוכניות אלה חושפות את התלמידים ואת הסטודנטים למגוון האפשרויות בתחום
המדעים והתעשייה.

בחיפה ,אינטל משתפת פעולה עם בית
הספר אל כרמה במיזם החושף את תלמידי
כיתת ההיי-טק לעולם הטכנולוגיה דרך סיורים
באינטל ,סדנות בנושאי טכנולוגיה ומפגשים
עם מהנדסי אינטל

500

נערות מקרית גת ומחיפה
השתתפו בתוכניות לעידוד לימודי
מדעים בשנת 2015

בירושלים ובחיפה ,מתנדבי אינטל
תומכים בקידום סטודנטים
מהאוכלוסייה הערבית
לתעסוקה בהיי-טק במסגרת
התוכנית צופן .המתנדבים
משמשים כחונכים לסטודנטים
ומעבירים הרצאות וסדנות

בקרית גת ,בתוכנית סודקות את תקרת
הזכוכית ,תלמידות נפגשות עם מהנדסות
מהמפעל ולומדות על אפשרויות התעסוקה
בתחום הטכנולוגיה בהיי-טק

בירושלים ,מתנדבי אינטל מעבירים קורס
יישומי מחשב לנערות חרדיות .הקורס
חושבות קדימה נותן לנערות כלים שיסייעו
להן להשתלב במגוון משרות בשוק העבודה
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בחיפה ,התוכנית מובילות לטכניון
מכינה תלמידות ללימודי
מדעים בטכניון באמצעות
שיעורי תגבור ,סיורים לימודיים
והשתתפות בקורסים בטכניון
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אנו מאמינים שסביבת עבודה מעצימה היא הקרקע המתאימה להצמחת עובדים מרוצים וחברה משגשגת.
עובדי אינטל הם שותפים מלאים בכל מהלך עסקי ובכל הצלחה עסקית שלנו .אנו שואפים להציע לעובדינו
מקום עבודה שטוב לעבוד בו ,הכולל תגמול תחרותי ,הזדמנויות להתפתחות אישית וסביבת עבודה בטוחה,
מאתגרת ואף מרתקת .אנו מוקירים את תרומתם של עובדינו לכך שאנו מובילים בתחום הטכנולוגי בישראל
וגם בעולם ,ומשתדלים לתת מענה לצורכיהם המקצועיים והאישיים ככל שביכולתנו.
יצירת סביבת עבודה חיובית ומתקדמת היא תנאי הכרחי ליצירת ערך משותף לעובדים ,לשותפים ,לאינטל
העולמית ולמדינת ישראל.

מקום שהכי טוב לעבוד בו
אינטל ישראל נמצאת במקום השלישי בדירוג "החברות שהכי טוב לעבוד בהן" השנתי,
שעורכת  CofaceBdiבשיתוף עם מגזין  .TheMarkerתוצאות הסקר המקיף ביותר במשק
הישראלי מבוססות על תהליך בדיקה מתמשך שהתפרש על פני תקופה של כשנה ,וכלל
יותר מ 2,000-נסקרים ומידע משאלוני מעסיקים ,סקר עמדות בקרב מנהלי משאבי
אנוש וסקרים פנים-ארגוניים שבוצעו בחברות.

העובדים
כשותפים

שירותים לרווחת העובדים
בקמפוסי אינטל בישראל
חדרי אוכל המציעים מגוון ארוחות
חדרי כושר וחוגים
שירותי ספא

אינטל ישראל
מקום

3

בדירוג "החברות שהכי
טוב לעבוד בהן"
ב 2015-ו2016 -

הטבות נוספות לעובדים
תקציב אישי לאיכות חיים
מתנות ואירועים
קייטנות לילדי עובדים בחופשים

מספרה
תוכנית ליסינג לרכב בתנאים מועדפים
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פיתוח מנהלים בגישה חדשנית
ב 2015-אינטל העולמית הטמיעה תוכנית פיתוח ייחודית למנהלים
בשם  ,LEADשמטרתה להעניק למנהלים כלים לניהול יעיל יותר.
תוכנית זו ,אשר יישמנו גם בישראל ,מבוססת על גישה ניהולית
חדשנית .Neuroleadership :במסגרת זו אינטל חברה למכון מוכר
בתחום בארצות הברית ,The NeuroLeadership Institute ,על מנת
לבנות תוכנית הדרכה גלובלית למנהלים .מטרת התוכנית היא להדריך
מנהלים לזהות את צורכי העובדים ומה מניע אותם ,כדי ליצור סביבת
עבודה שמאפשרת תחושת ביטחון וצמיחה ובכך לשפר ביצועים.

התוכנית כוללת שישה קורסים ,כאשר תוכני כל קורס מותאמים
לדרגות שונות של מנהלים .כל קורס כולל מפגש של שלושה ימים
ומפגשים וירטואליים נוספים למשך תשעה חודשים .במהלך 2015
ערכנו בישראל את שלושת הקורסים הראשונים בסדרה בהשתתפות
 285מנהלים .במהלך  2016וכן בשנים הבאות התוכנית תמשיך
לפעול ,כשהמטרה היא שכלל מנהלי אינטל בכל העולם יעברו את
ההדרכה עד שנת .2020

"התוכנית  LEADמאפשרת למנהלים בכל העולם להיחשף
לאותם תכנים ולדבר את אותה שפת ניהול .המיוחד
בשיטה זו הוא ההתייחסות המעמיקה לצורכי העובדים
וההבנה שביצועיהם תלויים ברווחה הרגשית שלהם לא
פחות מאשר ביכולות ובניסיון שלהם".
תמי לוי,
מנהלת הדרכה ולמידה ,אינטל ישראל

הדרכות באינטל
ישראל – 2015

273

קורסים לעובדים ולמנהלים

2,055

שעות הדרכה,

מתוכן  551שעות למנהלים,
ו 1504-שעות לעובדים

850

על גישת הNeuroleadership -
•בבסיס השיטה ההנחה כי יכולתם של אנשים להתאים
עצמם לשינויים היא יתרון תחרותי עבור ארגונים
• מחקרים במדעי המוח מצביעים על כך שכאשר
עובדים נחשפים לאיום או לשינוי ,ביצועיהם יורדים
• אינטל ,בשיתוף עם The NeuroLeadership Institute
פיתחה תוכנית המדריכה מנהלים כיצד לזהות
תחושת איום בקרב עובדיהם ,כדי לסייע להם ולשפר
את ביצועיהם

LEAD
()Leadership Expectations and Disciplines
גישה הוליסטית למנהיגות ולניהול באינטל,
המבוססת על מחקרים חדשניים ומותאמת
לדרישות החברה ממנהליה ,שבה מוטמעת תוכנית
קבועה לכל שלב בהתפתחותם המקצועית של
המנהלים.

נושאים מרכזיים בקורסי הLEAD-
Threat and reward
מה מניע את העובד ,ומה גורם לו
להרגיש מאוים
Growth mindset
יצירת סביבת עבודה המאפשרת למידה
תמידית וצמיחה
Breaking bias
הימנעות מהנטייה המחשבתית להעדפת
המוכר ,הקרוב והידוע למען יצירת יחס
שוויוני לכולם

שעות הדרכה
לעובדים חדשים
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מקדמים נשים באינטל ישראל
אינטל מעודדת שוויון הזדמנויות וקידום נשים תוך מניעת אפליה
מגדרית .מדיניות זו מיושמת הלכה למעשה ,שכן  22%מבין
המועסקים באינטל ישראל הם נשים ,שיעור גבוה משיעורן בשוק
ההיי-טק הישראלי .אנו מאפשרים לעובדות מוכשרות להתקדם
לתפקידי ניהול ולהגשים את עצמן :נשים מהוות כ 30%-מצוות
ההנהלה הבכירה .את מדיניות השוויון אנו מיישמים גם בדרגות השכר,
ומונעים פערי שכר בין גברים לנשים בעלי ותק זהה ,המועסקים
בתפקידים מקבילים.
כדי לסייע לעובדות להתמודד בהצלחה עם הדרישות הגבוהות
שמציבה קריירה בהיי-טק לצד המחויבויות האישיות והמשפחתיות,
אנו משקיעים בפתרונות שמטרתם לסייע במשימות השונות ,כולל
סבסוד שעות במעונות ,הפעלת מעונות סמוכים לקמפוסים של
אינטל ,הצעת אפשרות ליום עבודה שבועי מהבית ,שעות עבודה
גמישות ,מערך הסעות מיוחד לאמהות היוצאות מהעבודה בשעה
 ,16:00חדרי הנקה ,בדיקות מעקב היריון ואפילו חניה מיוחדת
השמורה לנשים בהריון .נוסף על כך ,במסגרת התוכנית "לידה
קלה" שפותחה באינטל ישראל ב ,2003-מתאפשרת לעובדות
חזרה הדרגתית מחופשת הלידה .מאז שהוטמעה התוכנית ראינו
ירידה הדרגתית בשיעור העזיבה של נשים לאחר לידה ,מ21%-
לפני התוכנית ,ל 3%-בלבד בשנים האחרונות.

אינטל ישראל 2015

בשנת  2015אינטל גייסה

22% 78%

נשים בישראל

גברים
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נשים

490

כ 27%-מכלל הגיוסים
זהו גידול של  42%לעומת שיעור גיוס
הנשים ב2014-

מעודדים גיוס נשים
ב 2015-פתחנו ביוזמה לעידוד גיוס נשים לכל התפקידים באינטל ישראל באמצעות תוכנית
תמריצים חדשה המעניקה בונוס כפול לעובדים שהמליצו על עובדת שגויסה לחברה .מהלך
זה הוא חלק מתוכנית רחבה של אינטל העולמית ,ששואפת לייצוג מלא של האוכלוסייה
בקרב המועסקים והמועסקות בחברה עד שנת .2020
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פורום )Women at Intel Network( WIN

מקדמים גיוון בעבודה באינטל ישראל

ב 2015-הקמנו את פורום  WINשמטרתו יצירת אחווה והעצמה נשית תוך
מתן תמיכה ושיתוף ידע וניסיון בין עובדות אינטל .את המפגשים מובילות
מנהלות בכירות שתפקידן להיות "מנטוריות" לעובדות בדרגים נמוכים יותר,
השואפות להתקדם בקריירה .ארבעה פורומים מקומיים התחילו לפעול
בשנתיים האחרונות ,בקמפוסים ביקום ,בירושלים ,בחיפה ובקרית גת.
במסגרת הפורומים התקיימו ב 2015-מפגשים ופעילויות בנושאים שונים:
כדי לעודד עוד יותר את הנשים שלנו בטכנולוגיה ולתת השראה גם לגברים,
קיימנו ב ,2015-בפעם הראשונה בישראל ,את כנס ה WIN -שנושאו "נשים
טכניות משגשגות באינטל ישראל" .בכנס השתתפו  300נשים ו 50-גברים
מאינטל ישראל .מנכ"לית אינטל ישראל הובילה שיח אינטראקטיבי בנושאי
מגדר ,טכנולוגיה ותעסוקה במסגרת פאנל דיון מרתק בנושא הגינות ומגדר
בחברה הישראלית ,בהשתתפות נציגים בכירים מהתעשייה ,מהאקדמיה
וממשרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל.

אינטל מאמינה שסביבת עבודה מגוונת ,הכוללת אנשים מרקעים
שונים ומתרבויות שונות ,מעודדת יצירתיות ומחזקת את מחויבות
העובדים לארגון .בישראל ,אינטל מקדמת קליטת עובדים מאוכלוסיות
בעלות ייצוג נמוך באופן יחסי בשוק העבודה בכלל ובהיי-טק בפרט:
אוכלוסיית הערבים האקדמאים ,אוכלוסיית החרדים ,ובעלי המוגבלויות.
כדי לסייע להעלאת המודעות וליישום בפועל של העסקת עובדים
מקבוצות אלה באינטל ישראל ,אנו משתפים פעולה עם עמותות
המתמחות בצורכיהם של העובדים ובאיתור עובדים מתאימים.

מגייסים עובדים עם מוגבלויות

ב 2014-נכנס לתוקפו החוק להעסקת אנשים עם מוגבלויות .על
מנת להיות מוכנים לעמוד בדרישות החוק הוקם צוות העוסק בקידום
העסקת עובדים מאוכלוסייה זו ,וכולל נציגים ממחלקות הגיוס והייעוץ
הארגוני .במהלך  ,2015הוביל הצוות פעילות במספר מישורים:
•יוזמת פרויקטים להנגשה פיזית של מתקני הקמפוסים לעובדים
עם מוגבלויות

חיפה
•הרצאות ואירועים בנושאי העצמת
נשים ואיזון עבודה-פנאי
•"מעגלי מנטורינג" – סדרת שולחנות
עגולים חודשיים אשר מאפשרים
לנשות אינטל לשתף את הנושאים
החשובים להן ולדון בהם

יקום

מפגשי נשים בקבוצות קטנות שדנו
בנושאים שונים המעסיקים נשים
באינטל ישראל
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קרית גת

מפגש נשים בטכנולוגיה עם התמקדות
בחשיבות הכללת נשים בטכנולוגיה
ובערך שהן מביאות

ירושלים

• שתי סדנות בנושא העצמת נשים
•תוכנית מנטורינג אשר הכשירה שני
צוותי עובדות לתפקידי מנטוריות

חוק העסקת אנשים
עם מוגבלויות קובע
כי חברות המעסיקות
לפחות  100עובדים
מחויבות להעסיק עובדים
עם מוגבלויות בהיקף
של  3%מכלל העובדים
החל מהשנה השניה
לתוקף החוק.

•תמיכה בעובדים עם מוגבלויות וליוויים על ידי מנהלים ישירים
ואנשי משאבי אנוש
•שיתופי פעולה של קבוצת קשרי חוץ ואנשי משאבי אנוש עם
עמותות המקדמות תעסוקה של עם מוגבלויות ועוסקות בהשמתם
•מיפוי וולונטארי של עובדי אינטל שהם בעלי מוגבלויות .פעילויות
אלה מסייעות לנו לזהות ולבחון אתגרים והזדמנויות לשיפור בכל
הנוגע לגיוסם של אנשים עם מוגבלויות ושילובם באינטל ,ולבניית
תכניות עתידיות בהתאם
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מגייסים מהציבור הערבי בישראל

אינטל היא המעסיקה הפרטית הגדולה ביותר של עובדים מהציבור
הערבי בקרב חברות ההיי-טק בישראל .אנו שותפים בכירים במיזם
"מענטק" ,המסייע לעובדים ערבים להיקלט בחברות היי-טק
ישראליות ורב-לאומיות הפעילות בישראל .אנו גם משתפים
פעולה עם ארגון "צופן" ,המקדם שילוב ערבים בהיי-טק ויצירת
מרכזי היי-טק ביישובים ערביים.

מגייסים מהציבור החרדי בישראל

פעילותנו לקידום העסקה מהמגזר החרדי בשמונה השנים האחרונות
כוללת שיתוף פעולה עם עמותת "תמך" המקדמת נשים חרדיות
בשוק העבודה .במסגרת זו סייענו לפתח קורסים מקצועיים להשלמת
פערי ידע על מנת לאפשר את העסקתן של נשים שלמדו לימודי
תעודה (לעומת תואר בהנדסה המקובל כתנאי לתעסוקה בתחום).
בהכוונתה של עמותת "תמך" ביצענו התאמות טכניות וארגוניות
על מנת לספק סביבת עבודה מתאימה לנשים מהקהילה החרדית,
כמו התאמת סידורי הישיבה כך שיכללו הפרדה בין נשים לגברים
עבור עובדות אלה ,וסידור גמיש של שעות העבודה ,המאפשר
שילוב בין העבודה לבית.
העמותה עורכת סיורים לתלמידות בגילאים  15-19בקמפוסים של
אינטל בירושלים ובקרית גת כדי להכיר לנערות את עולם ההיי-טק
ואת אפשרויות התעסוקה שהוא מציע .במסגרת הסיור הנערות
נפגשות עם נשים חרדיות עובדות אינטל ,שמציגות בפניהן את
האפשרויות ,את היתרונות ואת האתגרים שבעבודה זו .כ400-
תלמידות מבקרות באינטל במסגרת סיורים אלה מדי שנה.
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ב ,2015-בעקבות צורך שעלה באינטל ובחברות נוספות ,העמותה
פיתחה קורס הכשרה למדריכות אנגלית .חמש עובדות חרדיות
באינטל השתתפו בקורס ,ובמהלך  2016הן יתחילו ללמד אנגלית
נשים חרדיות צעירות המצויות בתחילת הקריירה המקצועית
שלהן ,אשר מעוניינות לשפר את כישורי השפה שלהן כדי להתאים
עצמן לדרישות התעסוקה בעולם ההיי-טק .הדרכות אלה יתקיימו
במסגרות חיצוניות עבור נשים בקהילה ,וכן עבור עובדות באינטל.

"חלק מהפעילות הענפה של העמותה הוא הגישור בין
מעסיקים לבין נשים חרדיות ,תוך ליווי למעסיקים ומתן
ידע ,הכוונה ,הכשרה והסברה למועסקות .מתוך שיתוף
פעולה פורה והדדי במשך שנים ,אינטל סייעה לנו רבות
לאורך הדרך בפיתוח תוכניות והדרכה באמצעות משוב
מהצד המקצועי והארגוני .זאת לאור העובדה שאינטל היא
חברה המובילה בתחומה ,הפועלת להעלות את המודעות
לקידום ולהעסקת נשים חרדיות בקרב חברות בכלל ובענף
ההיי-טק בפרט .אינטל תורמת לקהילה גם בשיתוף עם
עמותת תמך ,במתן כלים להצלחה לבנות הקהילה על ידי
סיורים מקצועיים לתלמידות חרדיות ,חיזוק כישורי שפת
האנגלית ויצירת עבודה לצעירים בקהילה".
שיינדי באבד,
מנכ"לית עמותת תמך
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דואגים לבריאות העובדים

סביבת עבודה ארגונומית

בטיחות ובריאות העובדים שלנו נמצאים בחשיבות עליונה עבורנו –
גם בפעילותנו במפעלים ובמרכזי הפיתוח וגם בחייהם האישיים
של העובדים .אנו מעמידים לרשות העובדים תכניות ושירותים
המסייעים להם לשמור על בריאותם ומעודדים אותם להשתתף
אם בזמנם הפנוי או בשעות העבודה.

בכל אחד מאתרינו בישראל נמצא יועץ ארגונומי ,אשר אחראי על
התאמת סביבת העבודה של העובדים לצורכיהם מבחינה ארגונומית.
בנוסף ,צוות הארגונומיה מעורב בתהליכים שונים המתבצעים
בקמפוסים .למשל ,תכנון קומות ומעבדות חדשות בהתאם לסטנדרט
הארגונומי הבינלאומי.

Health for Life

בריאות תעסוקתית

התוכנית  ,Health for Lifeאשר פועלת בחברה למעלה מעשור,
מאפשרת לעובדים לבחור לחיות חיים בריאים יותר בדרך שלהם.
זאת באמצעות כלים ותשתיות הזמינים עבורם ברחבי הקמפוסים,
וכוללים שירותי בדיקות ביומטריות ,מכון כושר ,מפגשים עם דיאטנים
ומאמנים לאורח חיים בריא והרצאות וסדנות בתחומי בריאות.
ב 2015-התחלנו בתהליך של עדכון התוכנית כדי לאפשר לכל עובד
להרכיב לעצמו תוכנית ייחודית המתאימה לצרכיו ולאורח חייו.
בתוכנית החדשה ,אנו מזמינים את העובדים לחיות חיים בריאים
יותר בדרך שלהם ,בשלושה צעדים פשוטים:

.1
.2
.3

באתרים השונים עומדת לרשות העובדים מערכת בריאות תעסוקתית
לטיפול בבריאות הפיזית והנפשית של העובדים .בחיפה ובקרית גת
פועלות מרפאות ובהן עובדות אחיות שנותנות מענה לעובדים החל
ממתן ייעוץ וטיפול ראשוני וכלה במעקב מתמשך בעת מחלה ארוכה
ו/או היעדרות ממושכת .צוות של אחות ורופא מלווה את העובד
ופועל למניעת החמרה במצב רפואי ולתכנון תהליך החזרה לעבודה
במקרים של מחלה ממושכת .כמו כן במרפאה נקבעת כשירות רפואית
לעבודה ,ניתנות המלצות להתאמות בעבודה בשל מצב הרפואי.
נערכות במרפאות בדיקות תעסוקתיות תקופתיות בהתאם
לתפקיד העובד וסביבת עבודתו ,כפי שמוגדר בחוק הישראלי
ועל פי נוהלי אינטל.

בטיחות ובריאות
העובדים שלנו נמצאים
בחשיבות עליונה עבורנו -
גם במקום העבודה וגם
בחייהם האישיים

ביצוע עצמאי של מדידות
ביומטריות בעמדות ייעודיות
הזמינות בקמפוסים 24/7
מילוי שאלון אינטרנטי לזיהוי סיכוני בריאות
בחירת מסלול לשיפור אורח החיים בשילוב אנשי מקצוע
(דיאטנים ,מאמנים לאורח חיים בריא ומאמני כושר)

כל עובד יכול להצטרף לתוכנית ולעקוב אחר המדדים האישיים באופן עצמאי באמצעות אפליקציה ייעודית.
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באינטל ישראל ,אנו פועלים לשיפור הביצועים הסביבתיים במפעלי הייצור ובמרכזי הפיתוח ,בצריכת
אנרגיה ,בפליטת גזי חממה ובהפחתת פסולת או מחזורה .כמו כן ,אנו רואים חשיבות רבה בשיפור היעילות
האנרגטית של מוצרינו באמצעות השקעה בפיתוח ובחדשנות .בפעילות הייצור שלנו אנו שואפים לייצור
עצמאי ככל שניתן  -אנחנו מייצרים את רוב המוצרים והרכיבים במפעלים שלנו .ייצור עצמאי מאפשר לנו
לטייב ביצועים ,לקצר את זמן היציאה לשוק ולפתח יכולת ייצור מהירה יותר .הייצור "בבית" גם מצמצם
את ההשפעה הישירה שלנו על הסביבה :בזכות החשיבות שאנו מקנים להתנהלות יעילה ובת קיימה ,אנו
מצמצמים את השימוש במשאבים ואת ההשפעה הסביבתית שלנו .ההתנהלות היעילה מאפשרת לנו
להרחיב את היקף הפעילות שלנו בלי להגדיל את טביעת הרגל הסביבתית בישראל ובעולם.

שקיפות והוקרה בקרית גת
כל אתרי אינטל ישראל ,לרבות מרכזי הפיתוח ומפעלי הייצור,
מדווחים באופן וולונטרי על פליטות גזי חממה במסגרת מרשם
הפחמן הלאומי של המשרד להגנת הסביבה .אנו רואים חשיבות
רבה בשקיפות בתחום זה ,כדרך למדוד את עצמנו ולזהות סיכונים
והזדמנויות לשיפור.

איכות
הסביבה

בשנת 2015
הושקעו במפעל בקריית גת ובמרכזי הפיתוח כ-

15

מיליון ₪

במיזמים לחיסכון במים וחשמל,
בעקבותיהם חסכנו עד כה:

מפעל אינטל בקרית גת מדווח במסגרת מרשם הפחמן הלאומי זו
השנה הרביעית ,ובזכות זה אינטל קיבלה בשנה שעברה את הוקרת
השר להגנת הסביבה באירוע שנערך בהתאחדות התעשיינים .כדי
להתקדם ולהעלות את רף הביצועים ,הוספנו לדיווח תהליך משלים
( )ISO 14046שבמסגרתו מפעלי אינטל מאפשרים למכון התקנים
לבדוק באופן מקיף את מקורות המידע שלנו ולאמת את נתוני הדיווח.

מים

חשמל

בקרו באתר  www.exploreintel.com/israelשבו אינטל ישראל מציגה
את המידע הסביבתי על המפעל בקרית גת בכל רבעון ,בתחומים
אנרגיה ,מים ,פסולת ,איכות אוויר ופליטת גזי חממה.

אלפי
מ"ק

מיליון
קוט"ש

45 91
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משדרגים באחריות על הסביבה
בשנת  2015עסקנו בשדרוג מפעל מייקרון ,שנרכש על ידי אינטל
ישראל .כמו בכל פעילות שיפוץ ושדרוג שאנו עושים ,ראינו בכך
הזדמנות לשיפור תהליכים מבחינת שימוש במשאבים והשפעות
על הסביבה .כך הצלחנו לחסוך במפעל בצריכת מים ולצמצם את
כמות הפסולת.

פתרון חדשני לטיפול בשפכים
וחיסכון במים

חסכנו יותר מ 800-מ"ק מים בזכות טיפול ייחודי שביצענו בשפכים
של מפעל מייקרון .במערכת המים הסגורה במפעל מצאנו כי המים
מלוכלכים ומכילים ריכוז נחושת גבוה .כדי לטפל במערכת היה
עלינו לנקז את המים ,להחליפם במים נקיים ולפנות את המים
המזוהמים לטיפול באתר הטיפול בפסולת ברמת חובב .על מנת
לחסוך את פינוי המים ומילוי המערכת במים נקיים ,ביצענו טיפול
כימי במים וסינון במקום .המים המטופלים הנקיים נשארו לשימוש
חוזר במערכת הסגורה של המפעל ,ורק המזהמים נשלחו לטיפול
ברמת חובב .יוזמה זו לא רק חסכה מים במפעל ,היא גם צמצמה
עלויות הובלה לרמת חובב וטיפול חיצוני.

מפחיתים פסולת וממחזרים בהקפדה

במסגרת פירוק מפעל מייקרון נקטנו בגישה של מיון והפרדה
קפדנית של פסולת באמצעות מערך של עמדות מיון ברחבי
המפעל שאפשרו להפריד סוגי פסולת שונים ולייעדם למחזור
או לשימוש חוזר .הצלחת המהלך יצרה רף חדש באינטל בכל
הקשור לניהול פסולת מוצקה.
לדוגמה ,בפינוי החדר הנקי במפעל לטובת הכנסת טכנולוגיות
ייצור חדשות ,בחרנו לשמר צנרות ומערכות תומכות קיימות
ולהתאימן לשימוש בטכנולוגיה החדשה .כך חסכנו יותר מ10-
טונה פסולת מסוכנת ויותר ממיליון  ₪בפינוי פסולת.

מקפידים על מיחזור פסולת במפעלים ובמרכזי הפיתוח

אנו ממשיכים להשקיע בפתרונות שיסייעו לנו למחזר את הפסולת המוצקה שלנו ,במפעלים ובמרכזי
הפיתוח ,זאת כחלק מפעילותנו להגיע ליעד אינטל העולמית ,של  90%מיחזור פסולת מוצקה עד שנת
 .2020אנו ממיינים כיום את הפסולת שלנו לחמישה סוגים שונים המיועדים למיחזור .למשל :מטליות
פוליפרופילן שאנו משתמשים בהן במפעלי הייצור בחדר הנקי לניגוב משטחים וחלקי מכונות ,כפפות
וציוד מגן .פח מיוחד מיועד לאיסוף פריטים אלו ,שאנו מכבסים ועושים בהם שימוש חוזר במקום לפנות
להטמנה .דוגמה נוספת היא פח מיוחד לאיסוף מסננים עם פחם פעיל .המסננים שנאספים בפח זה
נשלחים לתהליך שממחזר את האלומיניום החיצוני ואת הפחם הפעיל שבתוך המסנן.

אנו מעריכים שהדרך שבה טיפלנו בפירוק מפעל מייקרון
והמחזור הקפדני ברמה והיקף כזה הוא ייחודי מסוגו בעולם.
כדי לחלוק את הידע שצברנו במהלך הפרויקט ולעודד את
נושא המחזור בתעשייה בישראל ,הזמנו נציגים מהמשרד
להגנת הסביבה ,ממכון התקנים ,ומהמועצה לבניה ירוקה
לביקור במפעל .אנו שמחים להציע את הסיוע שלנו ולעודד
פעילות סביבתית בישראל.

במהלך פירוק מפעל מיקרון ,ציוד רב נשלח למחזור ושימוש חוזר:

250 33 5

מכלים בנפח כולל
של  50מ"ק
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יחידות של מערכות לחלוקת
כימיקלים בנפח כולל של  200מ"ק

מ"ק של ציוד ממפעל מיקרון
( 95%מהפסולת)
צילום :רן זיסוביץ
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שיתוף פעולה בפיתוח תקן ישראלי
ירוק למתחמי תעשייה
במהלך השנים האחרונות ,אינטל ישראל השתתפה בפיתוח תקן
ישראלי ירוק למבני ומתחמי תעשיה בשיתוף עם מכון התקנים
הישראלי ,המועצה לבניה ירוקה ( ,(ILGBCהמשרד להגנת הסביבה
ומשרד הכלכלה .תקן זה הוא חלק מהתקן לבנייה ירוקה שפורסם
בשנת  .2014מטרת התקן היא לשפר את ההשפעה על הסביבה ועל
האנשים שעובדים במתחמי תעשייה .בניית מתחם תעשייתי לפי התקן
החדש יכולה לסייע בצמצום צריכת האנרגיה ,צריכת המים והפסולת
וכתוצאה מכך להוביל לרווחת העובדים במתחם וגם לחיסכון כספי.
חברת אינטל ייצגה את התעשייה בתהליך הפיתוח ,והפיילוט
הראשוני לבדיקת איכות התקן בוצע במתקנינו .אנו הראשונים
בישראל לסיים את התהליך ולקבל הסמכה על פי התקן עבור כל
מבני ומתחמי אינטל בישראל.
בנוסף ,בשיתוף עם המועצה לבניה ירוקה ,אירחנו קורס למפעלים
המתעניינים בבינוי בר קיימה .הקורס כלל  8מפגשים במפעלים שונים
בארץ .במהלך הקורס המשתתפים נפגשו עם אנשי מקצוע מאינטל
אשר העבירו הרצאות בנושאים הקשורים לתקן כגון חיסכון באנרגיה,
טיפול בשפכים ,תפעול שוטף ,טיפול בפסולת ועוד .בנוסף ,קיבלו
המשתתפים הסבר והדרכה על תהליך ההסמכה של אינטל לתקן.

חוסכים בחשמל ומים במפעל בירושלים

ב 2015-ביצענו מיזמים לשיפור ההתייעלות האנרגטית של המפעל ולמיחזור מים .החלפנו
שתי מכונות קירור לדגמים מעודכנים יותר בהשקעה של כ 3-מיליון  .₪החלפת המכונות
מאפשרת חיסכון של  15%בצריכת החשמל של המפעל מדי שנה.

גם מפעלים ומבני תעשייה שהם בדרך כלל "זוללי"
אנרגיה מבינים את התועלות שבבנייה ירוקה והתחשבות
בסביבה  -חיסכון כלכלי משמעותי ושיפור הבריאות של
העובדים וסביבתם .תהליכי התייעלות כאלה הם המשך
ישיר להתחייבויות שלנו בוועידת האקלים בפריז ויסייעו
להפחתת זיהום האוויר ופליטות גזי החממה".

בתחום המים ,טיפלנו ב 3,500-טון מי קולחים באמצעות תהליך טיפול חדשני שבו המים
מופרדים מהחומר האורגני במתקן חיצוני ,ואז חוזרים לאינטל להמשך טיפול במתקן ייחודי בתוך
תחומי המפעל .עם סיום הטיפול המים הנקיים נשלחים למתקן השפכים העירוני ומועברים
להשקיה .החומר האורגני שהופרד מהמים נשלח למיחזור או לשריפה לטובת הפקת אנרגיה.
באמצעות תהליך זה אנו ממחזרים  100%מהמים ,בזכות ההפרדה בין המים לחומר האורגני.
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אבי גבאי
השר להגנת סביבה לשעבר
צילום :רן זיסוביץ
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התנהלות אתית היא אחת מאבני היסוד של גישת
הניהול באינטל .אנו דואגים להטמיע כללי אתיקה
בפעילויות החברה – בין אם בזירה העסקית,
החברתית או הכלכלית .הקוד האתי של אינטל
העולמית מנחה את פעילותה העסקית של החברה
ואת התנהלות העובדים בכל העולם ,לרבות בישראל.
הקוד האתי של אינטל הוא אחיד בכל העולם ,אך
היישום שלו מותאם לרמה המקומית כדי לענות על
צרכים מקומיים ולהתייחס לנסיבות הייחודיות בכל
מדינה .כך למשל ,כשנכנס לתוקפו החוק להעסקת
אנשים עם מוגבלויות ב ,2014-ערכנו דיון בצוות
ההיגוי כדי לבחון את ההקשר המקומי ואת ההשלכות
של דרישת חוק זה על ההתנהלות האתית שלנו,
לקבוע כללי התנהלות רלוונטיים ולהעביר את המידע
לצוותים באינטל ישראל ,תוך התייחסות לקוד האתי
של אינטל.

התנהלות
אתית

תחום האתיקה מנוהל באינטל ישראל באמצעות ועדת
היגוי ארצית הכוללת עשרה נציגי הנהלה מהאתרים
בישראל .גם המנכ"לית של אינטל ישראל היא חברה
פעילה בוועדת האתיקה ,שאף כוללת נציגות מאינטל
העולמית ,בהשתתפות המבקר הפנים-אזורי .תפקיד
ועדת האתיקה הוא להבטיח את הטמעת הקוד
האתי בארגון ,להעלות מודעות לאתיקה באמצעות
תקשורת פנים-ארגונית ,לבחון דילמות אתיות
שעולות במסגרת ההתנהלות השוטפת של החברה,
לדון בהן ולהציע התייחסות מתאימה.

הקוד האתי של אינטל מבוסס
על חמישה עקרונות:

01
02
03
04
05

אינטל מנהלת עסקים
בהגינות וביושרה

אינטל פועלת בהתאם
ללשון החוק ולרוחו

עובדי אינטל מתייחסים
זה לזה בכבוד
עובדי אינטל פועלים
בהתאם לאינטרסים של
החברה ונמנעים מניגוד
אינטרסים

עובדי אינטל מגנים על
נכסיה של החברה ועל
שמה הטוב
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התנהלות אתית באינטל
כלל העובדים באינטל ישראל עוברים הדרכת
אתיקה עם תחילת עבודתם בחברה ,וקורס רענון
אחת לשנה .הקורס מתבצע באמצעות לומדה
שבסופה מבחן .למבחן זה ציון סף שאותו העובדים
נדרשים לעבור ,ואם הם לא עוברים אותו ,הם
מחויבים לעבור את הקורס בשנית .נוסף על כך,
עובדים בתפקידים מסוימים מחויבים להשלים
הדרכות נוספות ,כמו לדוגמה הדרכות במניעת
שחיתות והגבלים עסקיים.
מדיניות הדיווח על הפרת הקוד האתי באינטל
מאפשרת לעובד לפנות לכל מנהל בנושא זה .אנו
גם מפעילים קו חם אנונימי לפניות או לתלונות
בנושא הפרת הקוד האתי ,אשר מועברות לטיפול
נציגים ממשאבי אנוש או ממחלקת הביטחון.
אינטל ישראל מקיימת סקר שנתי בתחום האתיקה
בקרב העובדים כדי לשמוע את דעותיהם ולזהות
נקודות לשיפור.

אתיקה בקרב הספקים שלנו
הקוד האתי של אינטל העולמית מחייב גם את
ספקי החברה ואת עובדיהם .כמו בכל אתרי אינטל
בעולם ,גם אינטל ישראל מקדמת התנהלות אתית
בקרב ספקיה הגלובליים ומחייבת אותם לעמוד
בתקנים של הקוד האתי של הקואליציה האזרחית
של התעשייה האלקטרוניקה העולמית (.)EICC
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97%

מהעובדים השלימו
את קורס האתיקה

99%

מהעובדים מאמינים
שהמנהל שלהם מחויב
לעקרונות הקוד האתי

99%

מהעובדים מאמינים
שעמיתיהם לעבודה מחויבים
לעקרונות הקוד האתי

הקוד האתי של הקואליציה האזרחית של תעשיית
האלקטרוניקה העולמית ( )EICCאומץ על ידי חברות
האלקטרוניקה המובילות בעולם .הקוד האתי עוסק
ביחס לעובדים ,בסביבת עבודה בטיחותית ,בשמירה
על הסביבה ובאי-רכישת מינרלי-קונפליקט (מינרלים
שנכרו באזורים שמתקיים בהם סכסוך מזוין ,שלרוב
תורמים להחרפתו)
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