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 אינטל: לעשות 
דברים נפלאים 

אינטל היא חברת טכנולוגיה מובילה שפלטפורמות המחשוב שלה מניעות מרכזי נתונים ברחבי העולם, 
מחברות מיליוני התקנים ניידים והתקני "אינטרנט של הדברים" ומספקות הגנה למערכות מידע ארגוניות 

וממשלתיות. אינטל הוקמה ב-1968 בקליפורניה ומאז ועד היום הטכנולוגיה שלנו נמצאת בלב פריצות 
הדרך של עולם המיחשוב. מחברה ממוקדת בעסקי ה-PC והשרתים התפתחנו לחברה ממוקדת דאטה ואנו 

מתחילים את השלב הבא במסע שלנו: יצירת עולם המונע באמצעות טכנולוגיות של אינטל. 

פעילותנו באינטל ישראל החלה בשנת 1974 עם הקמת מרכז הפיתוח הראשון של אינטל העולמית מחוץ 
לארה"ב. ישראל התבססה כמרכז מוביל של אינטל העולמית, באמצעות פעילות במרכזי הפיתוח בחיפה, 

פתח תקווה וירושלים, לצד מפעל ייצור בקרית גת מהמתקדמים והאיכותיים של אינטל בעולם. אינטל 
המעסיקה 12,000 עובדים בישראל, היא מהמעסיקות הגדולות בהיי-טק הישראלי ובעלת השפעה כלכלית 

משמעותית. 

במהלך 44 שנות פעילותה בישראל ייצאה אינטל בהיקף מצטבר של 50 מיליון דולר והיא היצואנית הגדולה 
ביותר בהיי-טק הישראלי. מאז הקמתה בישראל עומד היקף ההשקעות והרכישות של אינטל בישראל על 

35 מיליארד דולרים. 

אינטל ישראל משלבת באסטרטגיה העסקית שלה אחריות תאגידית וקיימות ופועלת על פי כללי האתיקה 
והערכים אשר מוטמעים בכל ממדי הפעילות. אנו פועלים לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי בבתי הספר 

ובאוניברסיטאות ועובדי אינטל ישראל מתנדבים בקהילה במסגרות שונות. השנה, שנת ה-50 לאינטל ושנת 
ה-70 לישראל, הצבנו לעצמנו אתגר של 50% שיעור התנדבות עובדים, כחלק מהיעד החגיגי של אינטל 

העולמית - 50,000 מתנדבים ברחבי העולם. 

62.8
מיליארד $

הכנסות שיא בשנת 2017 לאינטל 
העולמית. מנוע הצמיחה העיקרי 

של החברה ב-2017 היה מבוסס על 
פעילויות ממוקדות דאטה, כאשר 

גם עסקי ה-PC המסורתיים צמחו.
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9
שנים 

של חיבור בין תגמול לאחריות 
תאגידית. מאז 2008, התגמול 

הכספי לעובדים מבוסס גם על 
מדדי אחריות תאגידית כגון 

קיימות סביבתית, וגיוון והכלה.

פלטינום +
בדירוג מעלה

אינטל ישראל משתתפת בדירוג 
מעלה לאחריות תאגידית בעסקים 

משנת 2006 וזוכה, מדי שנה, בציון 
פלטינום + שהוא הציון הגבוה 

ביותר בדירוג.

 3.6
מיליארד $

ייצוא אינטל ישראל בשנת 2017, 
שמהווה 1% מהתל"ג של ישראל 

ו-8% מכלל ייצוא ההיי-טק הישראלי.

הטכנולוגיה של אינטל מניעה את ההתקנים והתשתיות של עולם 
הדאטה, החל ממחשבים אישיים, דרך הענן וציוד התקשורת וכלה 

במרכזי נתונים. אנו מוסיפים לקו המוצרים שלנו מוצרים ומאפיינים 
חדשים, המספקים מענה לתחומים בצמיחה, לרבות חפצים אוטונומיים, 

מציאות וירטואלית, קישוריות 5G ובינה מלאכותית.
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 דבר מנכ"ל 
אינטל ישראל 

"זהו דוח האחריות התאגידית 
ה-12 של אינטל ישראל ובו אנו 
משקפים לציבור הישראלי את 

ההשפעות הכלכליות, הסביבתיות 

"
והחברתיות של פעילותנו
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זוהי שנה מיוחדת עבור אינטל ועבור מדינת ישראל. לצד חגיגות שנת 
ה-70 למדינה, מציינת אינטל העולמית 50 שנה להיווסדה ואת העשור 

החמישי של פעילותה בישראל. לאורך שנים של עשייה והשקעה, 
התמקמה אינטל ישראל כאחת החברות המובילות במשק הישראלי, 

שלזכותה נזקפת תרומה משמעותית לפיתוח המשק במגוון תחומים. 
באופן סמלי, לאורך שנות פעילותנו בישראל עמד היקף הייצוא של 

החברה מישראל על כ-50 מיליארד דולר.

ב-2017 המשכנו לצמוח הן בתחום הייצור והן בתחום הפיתוח. במקביל 
להמשך חיזוק פעילות הייצור ושדרוג המפעל בקרית גת לטכנולוגיית 
הייצור המתקדמת בעולם, קטפנו בשנת 2017 שני פרסי מצוינות על 

פעילות הייצור שלנו: פרס מצוינות עולמי על שדרוג המפעל בזמן שיא 
ופרס על בינוי גשר רובוטי ראשון מסוגו לחיבור שני מפעלים. בתחום 

הפיתוח, השקנו את הדור ה-8 של מעבדי Intel Core שפותחו בישראל, 
הרחבנו את פעילותנו בתחום התקשורת וה-5G וכן בתחום הבינה 

המלאכותית, לצד המשך פעילותנו בתחומי התוכנה והסייבר. אינטל רכשה 
את מובילאיי ובכך הפכה את ישראל למרכז העולמי של אינטל לרכבים 

אוטונומיים. 1,000 עובדי מובילאיי הצטרפו ל-11,000 עובדי אינטל ישראל. 

זהו דוח האחריות התאגידית ה-12 של אינטל ישראל ובו אנו משקפים 
לציבור הישראלי את ההשפעות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות של 

פעילותנו. אנו אחת החברות הבודדות בישראל המתמידות בדיווח זה 
לאורך השנים וזאת מתוך המחויבות העמוקה שלנו לערך השקיפות. 

לרגל שנת ה-70 למדינת ישראל ושנת ה-50 לאינטל הנחגגות במקביל, 
כולל השנה הדוח את נתוני הביצועים החברתיים והסביבתיים לשנת 
2017, לצד סקירת ההשפעה הכלכלית של אינטל בישראל בין השנים 

2013-2016. השפעה זו נמדדה במחקר שביצע מוסד שמואל נאמן 
למחקר מדיניות לאומית והוא מכמת את מידת ההשפעה של אינטל 

על הכלכלה, התעסוקה, התעשייה המקומית והחינוך. אנו שמחים על 
ההזדמנות להמחיש את משמעותה של אינטל למשק הישראלי ולהציג 

את התוצאות החיוביות של השפעותינו בפני כל אלה שהאמינו בנו 
והשקיעו בנו לאורך השנים ובראשם עובדינו המסורים.

במחקר נאמר כי "דומה שניתן לקבוע שאינטל הינה אבן יסוד עליה 
נשענת תעשיית העילית של המדינה". ואכן, מסיכום סך ההשפעות עולה 

כי לאינטל השפעה רחבה על המשק הישראלי, החל בייצוא בהיקף של 
3.6 מיליארד דולר, דרך השפעה על מעל ל-52,000 משרות במשק, רכש 

מספקים מקומיים בהיקף של 1.5 מיליארד דולר ועד לקידום החינוך 
המדעי-טכנולוגי והבטחת דור העתיד של ההיי-טק הישראלי.

בשנת 2017 המשכנו בפעילותנו לקידום האחריות התאגידית בכל 
מישורי הפעילות. כך לדוגמה, פעלנו בנחישות לגיוס מהנדסות 

והנדסאיות למפעל קרית גת על מנת לקדם גיוון בסביבת העבודה ולחזק 
את מגוון הכישורים הטכנולוגיים בחברה הישראלית. בנוסף, ב-2017 

ביצענו רכש מעסקים מגוונים בסך 75 מיליון דולר. למעלה מ-40% 
מעובדי אינטל התנדבו בשנת 2017 בקהילה, תוך שהם תורמים 45,000 

שעות התנדבות. במקביל, תרמה אינטל ישראל לבתי ספר, מוסדות 
ועמותות שונות 15 מיליון ₪.

ברצוני להודות לכל אחת ואחד מ-12,000 עובדי אינטל בישראל ולכל 
שותפינו לעשייה, בשנה זו ובעבר. 

אני מקווה שיחד נמשיך להשפיע באופן חיובי על כל מישורי החיים 
של הציבור הישראלי.

יניב גרטי
מנכ"ל אינטל ישראל
סגן נשיא אינטל העולמית
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ההשפעות הכלכליות של אינטל ישראל
לרגל שנת ה-50 לאינטל ושנת ה-70 למדינת ישראל ביצענו בשנה האחרונה, באמצעות מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, ניתוח מעמיק 

של ההשפעות הכלכליות הנובעות מפעילותה של אינטל בישראל לאורך השנים. אנו שמחים להציג כאן את עיקרי ההשפעה הכלכלית של אינטל 
בישראל. ניתן לעיין בתוצאות המחקר המלאות כאן.

מהן השפעות כלכליות?
אנו מתייחסים לארבעה היבטים מרכזיים של 

השפעות כלכליות:

השפעה על כלכלת המדינה:

הכנסות מייצוא, תשלומי מיסים	 
השקעות בתשתיות וקידום התעשייה	 

השפעה על התעסוקה:

יצירת מקומות עבודה במשק	 
פריון לעובד, שכר ותנאי העסקה	 

השפעה על התעשייה המקומית:

רכש מעסקים מקומיים	 

השקעות לקידום הטכנולוגיה	 

פיתוח הידע המקומי	 

השפעה על החינוך

השבחת החינוך המדעי-טכנולוגי	 

קידום מחקר אקדמי	 

לכל אחד מהיבטים אלה ישנה השפעה 
ישירה, עקיפה ועתידית על כלכלת המדינה.

 מדוע חשוב לכמת את 
ההשפעות הכלכליות? 

מאז שהחלה פעילות אינטל בישראל לפני 
44 שנים, אנו מחויבים לפיתוח המשק 

הישראלי ומודים על הזכות לפעול בישראל 
ולתרום באופן משמעותי למדינה ולאזרחיה.

במהלך 12 השנים האחרונות שמנו דגש על 
שקיפות ודיווחנו על פעילותנו בתחום האחריות 

התאגידית בישראל. חישוב ההשפעות הכלכליות 
שלנו, באמצעות גורם חיצוני מוסמך, מהווה 

צעד נוסף להגברת השקיפות ובנוסף, ממחיש 
עבור הציבור הישראלי, לרבות עובדינו, ספקינו 

והקהילות המקומיות, את הערך הכלכלי שייצרנו 
למדינה שנה אחר שנה, כעדות לאמון שנתנו בנו 

לאורך השנים.

כיצד נותחו ההשפעות 
הכלכליות של אינטל ישראל?
חישוב ההשפעות הכלכליות בוצע על ידי 

מוסד שמואל נאמן - מכון למחקרי מדיניות 
לאומית בתחומי מדע, טכנולוגיה, השכלה 

גבוהה, סביבה, כלכלה, חברה ותשתיות, הפועל 
במסגרת הטכניון, חיפה. מחקרי המדיניות 
מבוצעים בידי צוותים נבחרים מהאקדמיה 
ומהתעשייה ומסקנות המחקרים שמבצע 

המכון, משמשים את מקבלי ההחלטות במשק.

במסגרת דוח סיכום ההשפעות הכלכליות-
חברתיות של אינטל ישראל, נבחנה הפעילות 

בכל תחום וכומתה השפעת פעילות זו על 
הכלכלה הישראלית. מדידת ההשפעה התבצעה 

באמצעות כלים חשבונאיים וכלכליים, מודלים 
מתמטיים ובאמצעות מדדים לא כמותיים 
המתבססים על הערכות מושכלות )למשל 

השלכות של השקעות בפיתוח ידע טכנולוגי(. 

המחקר מבוסס על שנת הפעילות 2016 וכולל 
נתונים משנת 2013, או התייחסות להשפעה 

כוללת מאז תחילת פעילות אינטל בישראל. 
הנתונים המוצגים בדוח זה הותאמו לשנת 2017.

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

 אינטל הינה אבן יסוד 
 עליה נשענת תעשיית העילית 

של המדינה

למחקר המלא
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שלושה ממדי השפעה

מכירות שוטפות כולל יצוא	 

תעסוקה של אלפי עובדים	 

תשלום מיסים למדינה	 

רכש ממגוון רחב של ספקים מקומיים	 

רכישת חברות ופעילויות והשקעות במיזמים	 

השקעות במבנים וציוד	 

השקעה במחקרים	 

השקעות בתשתית האקדמית	 

השקעות בחינוך	 

הטמעת תרבות ניהול הבטיחות החוסכת 	 
עלויות למשק

תעסוקה של אלפי עובדים בקרב ספקים	 

פעילות כלכלית צרכנית של מועסקים 	 
ישירים ומועסקים עקיפים

הטמעת תרבות ניהול בקרב ספקים המאפשרת 	 
להם לשדרג את פעילותם ולהגדיל מכירות

הטמעת תרבות בטיחות בקרב ספקים 	 
המאפשרת להם למזער עלויות

שימוש במחקרים שאינטל השקיעה בהם	 

שדרוג התשתית האקדמית	 

תוצאות שדרוג החינוך	 

תוצאות פעילות מאיץ מיזמים	 

ית
כל

השפעה כל

יתישירה
כל

השפעה כל

עתידית

 השפעה על 
כלכלת המדינה

 השפעה על 
התעשייה המקומית

 השפעה על 
התעסוקה

 השפעה על 
החינוך

ית
כל

השפעה כל

עקיפה

למחקר המלא
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השפעה על כלכלת המדינה

כ- 5.2 מיליארד $
תרומת אינטל ישראל לתמ"ג ב-2017

כ- 1.5%
חלקה של אינטל ישראל ב-2017 

מסך התמ"ג של מדינת ישראל

קרוב ל- 13 מיליארד $
השקיעה אינטל בישראל בין השנים 2005-2017, תוך 
גידול מתמיד בהשקעות ישירות )קרקע, מבנים וציוד(

מעל 350 מיליון $
השקיעה אינטל ישראל בחברות ובמיזמים 

בשלבים הראשונים של מחזור חייהם

ההשפעות הכלכליות של אינטל ישראל

למחקר המלאהנתונים לקוחים מתוך מחקר ההשפעות הכלכליות של אינטל בישראל, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית.
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השפעה על התעסוקה

השפעה עקיפה לאורך שרשרת האספקה:

כ- 40,000 עובדים

סך ההשפעה על השוק המקומי:

כ- 52,000 עובדים

לפחות 100 מיליון $ בשנה
 ערך ההשפעה המכומתת של יוצאי אינטל 

על הצלחת תעשיית ההיי-טק בישראל

השפעה ישירה:

12,000 מועסקים ב-2017

ההשפעות הכלכליות של אינטל ישראל

למחקר המלאהנתונים לקוחים מתוך מחקר ההשפעות הכלכליות של אינטל בישראל, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית.
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השפעה על התעשייה המקומית

8.2 מיליארד $
תפוקה מצרפית כתוצאה מהפעילות 

המקומית שייצרה אינטל בישראל ב-2017

50%
מהרכש המקומי שמבצעת אינטל 

ישראל מקורו מספקים באזור הדרום

117-167 מיליון $ לשנה
חיסכון בעלויות למשק כתוצאה ממינוף תרבות הבטיחות של אינטל

כ- 300 מיליון $ 
החיסכון הפונטציאלי למשק כתוצאה 

 Lean Construction-מהטמעת שיטת ה
ושיטות בינוי מתקדמות שמובילה אינטל

ההשפעות הכלכליות של אינטל ישראל

למחקר המלאהנתונים לקוחים מתוך מחקר ההשפעות הכלכליות של אינטל בישראל, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית.
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השפעה על החינוך והאקדמיה

1,300 תלמידים בפריפריה
 הושפעו על ידי מתנדבי אינטל במגוון התנדבויות 
מתמשכות בתחום החינוך ב-5 השנים האחרונות

120 מיליון $ ב-5 שנים
תוספת השכר העתידית של התלמידים כתוצאה מהתנדבות 

עובדי אינטל בקידום 5 יחידות מתמטיקה

כ-90 מיליון $ לשנה
תרומה עתידית צפויה בשנים הקרובות לאקדמיה 

ולמשק בזכות חמש שנות תרומה של אינטל לאקדמיה 
בתחום של אינטליגנציה חישובית

ההשפעות הכלכליות של אינטל ישראל

למחקר המלאהנתונים לקוחים מתוך מחקר ההשפעות הכלכליות של אינטל בישראל, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית.
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12,000
עובדים

11,000 עובדים אליהם הצטרפו 
ב-2017 1,000 עובדי מובילאיי, 
ועוד 40,000 עובדים בתעסוקה 

עקיפה.

לעשות דברים 
נפלאים זה 

להשקיע במגוון 
של עובדים 

עובדינו הם מקור הערך הכלכלי שאנו מייצרים. המוצרים והפתרונות 
הטכנולוגיים שמפתחים ומייצרים עובדי אינטל כאן בישראל מהווים 

מקור למובילות הטכנולוגית ולחוסן הכלכלי שלנו. מקום עבודה מגוון, 
שבו אנשים שונים המגיעים מרקע שונה שותפים שווים לעשייה, הוא 

קרקע פורייה ליצירתיות, חדשנות ועבודת צוות טובה. אנו באינטל 
מודעים לחשיבות שבגיוס ובקידום עובדים מצוינים מרקע מגוון 

ומטמיעים גישה זו לרוחב הארגון. 

אינטל ישראל היא מהחלוצות בהעסקת ערבים אקדמאים ועל פי 
הערכות ארגון צופן נחשבת למעסיקת ההיי-טק הגדולה במגזר. בנוסף 

אנו גאים במודל הייחודי של תעסוקת נשים חרדיות הפועל מזה כעשור 
באינטל ישראל תוך הקפדה על סביבת עבודה מתגמלת, המאפשרת 

הזדמנויות לצמיחה אישית ומקצועית לצד שמירה על אורח חיים מאוזן. 

אוכלוסיה נוספת שאנו שמים דגש על שילובה בקרב עובדינו הם אנשים 
עם מוגבלויות, אשר זוכים לסיוע ותמיכה במטרה להקל על שילובם.

#3
בדירוג החברות 

שהכי טוב לעבוד בהן

זו השנה הרביעית ברציפות שבה 
אינטל ישראל מדורגת במקום 

השלישי בדירוג החברות שהכי 
 BDI Coface טוב לעבוד בהן של

.TheMarker בשיתוף עם מגזין

שראל 2017-2018
תאגידית אינטל י

דוח אחריות 
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22.5%
נשים באינטל ישראל

בשנת 2017 הציבה אינטל 
העולמית יעד ל-2020 של ייצוג 
נשים בארגון בהתאמה לייצוגם 

בשוק במקצועות הרלוונטיים.

32%
מהגיוסים הם נשים

מתוך כלל העובדים החדשים 
שגוייסו לאינטל ישראל ב-2017.
השנה שמנו דגש משמעותי על 
הסרת חסמים על מנת לאפשר 

ליותר מהנדסות, הנדסאיות 
וטכנאיות להשתלב באינטל.

אנו מעודדים גיוון והכלה בקרב ציבור העובדים ובשנה האחרונה שמנו 
דגש על גיוס נשים במקצועות הטכנולוגיים. 32% מהגיוסים לאינטל 

ישראל ב-2017 היו של נשים.

גיוס נשים למקצועות טכנולוגיים
ב-2017 הצבנו לעצמנו כמטרה להגדיל את מספר הנשים במקצועות 

הטכנולוגיים באינטל ישראל ויזמנו מהלך שנועד להנגיש משרות 
טכנולוגיות לנשים במפעל. בין היתר הפקנו סרטונים בכיכוב מהנדסות 
והנדסאיות אינטל, ארגנו אירועים ל-60 חיילות משוחררות, הנדסאיות 

בהכשרתן, שלאחריהם גייסנו כ-50% מהן, וקיימנו מפגש עם נשים 
שהסירו את מועמדותן כדי לבחון מחדש את התאמתן. המאמצים נשאו 

פרי: ב-2017, 40% מכלל המהנדסים והמהנדסות ו-25% מכלל ההנדסאים 
13וההנדסאיות שגייסנו למפעל היו נשים.



לעשות דברים 
נפלאים זה לעודד 

ספקים מגוונים
כלקוח משמעותי של אלפי ספקים בישראל, חשוב לנו לאפשר לכל 

ספק הזדמנות שווה עם דגש על ספקים קטנים, עסקים בבעלות נשים 
ועסקים מאזורי הפריפריה. אנו מאמינים שטיפוח ספקים מגוונים 

מחזק את המשק הישראלי, מייצר הזדמנויות ליוזמות וחדשנות 
ומספק לאינטל ישראל בסיס יציב לאספקת מוצרים ושירותים.

אינטל העולמית הציבה יעד שנתי גלובלי של מיליארד דולרים לרכש 
מספקים מגוונים שנת 2020. הרכש המקומי המגוון של אינטל ישראל 

תורם משמעותית להשגת יעד זה. בנוסף, אנו ממשיכים לעודד את ספקינו 
המרכזיים לקדם גיוון בשרשרת האספקה שלהם ולדווח על כך. ב-2017 

הרכש של ספקים אלה מספקי משנה מגוונים עמד על כ-3.8 מיליון דולר. 

75
מיליון $

רכש מספקים מגוונים בישראל, הן 
עסקים בבעלות נשים והן עסקים 

בבעלות מיעוטים, ב-2017

10
מיליארד $

היקף רכש סחורות ושירותים 
שרכשה אינטל ישראל מספקים 

ישראלים מקומיים בעשור האחרון.

130
ספקים מאזור הדרום

אינטל שמה דגש על קידום ספקים 
מקומיים מקרית גת ומאזור הדרום 

75%
ספקים קטנים ובינוניים 

לאינטל 1,300 ספקים בישראל, 
75% מהם עסקים קטנים ובינוניים.

תוכנית לקידום ספקים 
מגוונים בשיתוף "יסמין"
שרשרת האספקה של אינטל ישראל 

כוללת עשרות ספקים מגוונים וסך 
הרכש מספקים אלה עמד ב-2017 

על 75.4 מיליון דולר. ב-2017 הרחבנו 
את תוכנית גיוון הספקים שלנו כדי 

להתמקד בעסקים בבעלות מיעוטים, 
בנוסף לעסקים בבעלות נשים. 

במסגרת זו חברנו עם ארגון יסמין, עמו 
יצרנו יחד תוכנית הסמכה לעסקים 
מגוונים. בנוסף, הרחבנו את תוכנית 
קידום הספקים המגוונים גם למעגל 

השני בשרשרת האספקה שלנו, במסגרת זו קיימנו סדנא בשיתוף עם יסמין עבור 
ספקינו המגוונים, בה לקחו חלק 400 נשים בעלות עסקים קטנים ובינוניים.

שראל 2017-2018
תאגידית אינטל י

דוח אחריות 
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לעשות דברים 
נפלאים זה 

לתרום לקהילה
מחויבותנו לקהילות המקומיות בישראל מלווה אותנו מתחילת 

פעילותנו ומתעצמת משנה לשנה. אנו ממשיכים לפעול להנגשת 
טכנולוגיה שתסייע בצמצום פערים בחברה הישראלית ולחיזוק הקשר 

עם אנשי הקהילה. בנוסף, אנו ממשיכים להיות פעילים בתוכניות 
לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי. המעורבות שלנו בקהילה כוללת 
תרומות כספיות, תרומות ציוד ושעות רבות של התנדבות עובדים.

ב-2018, שנת ה-70 למדינת ישראל ושנת ה-50 לאינטל, הציבה 
אינטל העולמית יעד של 50,000 מתנדבים בכל אתריה בעולם. כפועל 
יוצא, אנו בישראל הצבנו לעצמנו יעד להעלות את שיעור המתנדבים 

ל-50% מכלל העובדים.

15
מיליון ₪ 

 תרומה לקהילה בשנת 2017 
)בכסף ובשווי כסף(.

40%
מהעובדים 

מתנדבים בקהילה

השנה לרגל יובל ה-50 לאינטל, יעד 
ההתנדבות העולמי הוא 50,000 

מתנדבים ובישראל 5,500 מתנדבים 
)50% מכלל העובדים(.

8,000
מבקרים 

במרכזי המבקרים של אינטל 
בישראל בשנת 2017.

45,000
שעות 

התנדבות

בוצעו על ידי עובדי אינטל בקהילה 
בשנת 2017, בתחומי החינוך, 

הרווחה והשמירה על הסביבה.

 מחדשים ביחד@הקהילה - 
כשטכנולוגיה פוגשת קהילה

בשנה שעברה יזמנו את תוכנית הדגל מחדשים ביחד@הקהילה, 
במסגרתה אנו מפתחים יחד עם הקהילות בהן אנו פועלים ולמענן, 

פתרונות חדשניים לצרכים ולאתגרים שלהן ויוצרים חוויית מקום 
טכנולוגית. בתוכנית לוקחים חלק העירייה, תושבי העיר, חברות סטארט-

אפ מהאזור, מוסדות אקדמיה ועובדי אינטל. ב-2017 התקדמנו במקביל 
בשלוש מהערים בהן פועלת אינטל: בקרית גת יזמנו הקמת מתקן 

אינטראקטיבי בפארק השופטים ופעילויות בשיתוף בני נוער להגברת 
מעורבותם בשדרוג הפארק. בחיפה הציעו תושבים ועובדי אינטל רעיונות 

למיזמים טכנולוגיים שיפיחו חיים בשכונת הדר בעיר, ובירושלים הוחלט 
להמחיש סיפורים מהעבר, ההווה והעתיד של שכונת מוסררה באמצעות 
מציאות רבודה, בשיתוף עם עיריית ירושלים וגורמים קהילתיים נוספים.

שראל 2017-2018
תאגידית אינטל י
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 מגן שר הרווחה להתנדבות 2017 
הוענק לאינטל ישראל

שר הרווחה חיים כץ העניק את "מגן שר הרווחה למתנדבים 2017" לאינטל 
ישראל עבור התנדבות למען אוכלוסיית קרית גת והאזור. עיריית קרית גת 
היא זו שהמליצה על אינטל ישראל וועדת הפרס התרשמה ממערך קשרי 
הקהילה וההתנדבות ושיתוף הפעולה החברתי בין העיר קרית גת ומפעל 

אינטל הפועל בתחומה.
בנוסף אינטל זכתה השנה באות הוקרה על קידום ידע בתחום ההתנדבות, 
מטעם מיזם ההתנדבות. האות הוענק זו השנה הראשונה לחברה עסקית 

אשר תרמה לפיתוח ולשיתוף ידע בתחום ההתנדבות.
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לעשות דברים 
נפלאים זה 

לקדם את החינוך 
המדעי-טכנולוגי
בהמשך לפעילותנו רבת השנים לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי, 
ב-2017 המשכנו זו השנה החמישית להוביל את יוזמת "5 פי 2" 

אשר אומצה כתוכנית הלאומית של משרד החינוך להכפלת מספר 
בוגרי 5 יח"ל במתמטיקה. בשנת 2017 גדל מספר הבוגרים ב-80% 
לעומת מספרם כשהחלה התוכנית, ב-2012. התוכנית עקפה את 
היעדים שהוצבו לה ובאמצעותה הצלחנו להשפיע על 50% מבתי 
הספר בישראל. בנוסף, הצליחה התוכנית לעורר מודעות ציבורית 

רחבה לחשיבות לימודי מתמטיקה ומדעים לכלכלה ולחברה בישראל. 
פעילותנו נמשכת במלוא העוצמה, עם תחזית של 19,000 בוגרי 5 

יחידות לימוד מתמטיקה בשנת 2019. 

במקביל, ממשיכה אינטל להשקיע באקדמיה הישראלית המצמיחה 
את הדור הבא של המהנדסים והמהנדסות בישראל. מעבר להשקעה 

בהון האנושי, תורמת אינטל רבות בתשתיות למידה מתקדמות, בפיתוח 
תוכניות לימודים, ובמחקר אקדמי.

הישגי 5 פי 2 - משנים את המגמה
 גידול של 80% במספר הנבחנים ב-5 יח"ל במתמטיקה 

בין השנים 2012-2017 בזכות יוזמת 5 פי 2

מסטודנטית למהנדסת 
"במהלך התואר הראשון שמעתי על מלגת אינטל לנשים מצטיינות 

בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים, המיועדת לסטודנטיות מצטיינות 
שגם תורמות לקהילה. באותה תקופה התנדבתי כחונכת לסטודנטית, 

וכן בבתי ספר בפריפריה. לשמחתי זכיתי במלגה ובמסגרתה אף ארגנתי 
אירוע בחסות אינטל, תחת הכותרת: "מסטודנטית למהנדסת" שבמהלכו 
מהנדסות אינטל חלקו עם 100 סטודנטיות את הדרך המקצועית שעברו. 

אחרי שהמלגה הסתיימה שלחתי קורות חיים לאינטל היום אני עובדת 
כמהנדסת וממשיכה להתנדב בתמיכת אינטל".

 טובה טטיאנה חנימוב, 
סטודנטית לתואר שני בהנדסת חשמל ומהנדסת באינטל יקום

שראל 2017-2018
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16,000
תלמידים 

ניגשו השנה לבחינת בגרות ב-5 
יח"ל מתמטיקה. זהו גידול של 

80% במספר התלמידים בהשוואה 

לשפל של שנת 2012.

150
בתי ספר

השתתפו בתוכניות החינוך במסגרת 
5 פי 2 בשנת 2017, מתוכם 30% 
בתי ספר מהמגזר הערבי, ובסה"כ 

7,500 תלמידים ברחבי הארץ.

18
סטודנטיות מצטיינות 
בתחומי ההנדסה והמדעים 

במהלך 2017 זכו 18 סטודנטיות 
מצטיינות מארבע האוניבסיטאות 
המובילות במלגה מטעם אינטל. 

המלגות הוענקו השנה בסימן 
העלאת המודעות לנשים בעולם 

הטכנולוגיה.

4
מיליון ₪ 

תרומה למעבדות ומחקרים

אינטל מעניקה מענקי מחקר 
ותורמת למוסדות אקדמיים 

לרכישת ציוד חדשני בתחומים 
שונים כמו מציאות וירטואלית, 

ארכיטקטורת מחשבים 
19ואינטליגנציה מלאכותית.



לעשות דברים 
נפלאים זה 
לשמור על 

הסביבה
המחויבות ארוכת הטווח שלנו לפעול למען הגנת הסביבה סייעה לנו 

להתייעל, לצמצם עלויות ולהגיב לצורכי הלקוחות ובעלי העניין בקהילות 
שלנו. אנו משקיעים בפרויקטי שימור ומציבים לעצמנו יעדים סביבתיים 

ברמת החברה כולה, במטרה לצמצם פליטות גזי חממה, להפחית צריכת 
אנרגיה ומים ולהקטין את כמות הפסולת שאנו מייצרים.

במפעלנו בישראל מוטמעת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר על מנת 
לאפשר ייצור יעיל סביבתית. בנוסף, אנו יוצרים שיתופי פעולה כדי 

ליישם טכנולוגיות בתחום האינטרנט של הדברים לפתרון אתגרים 
סביבתיים כגון שינויי אקלים ושימור מים.

135
מיליון $

השקעה מצטברת במתקני טיפול 
סביבתיים ב-3 השנים האחרונות, 

כולל מתקנים לטיפול בחלקיקים, 
הרחבה של מתקן לטיפול בשפכים, 

והתקנת מתקן לטיפול בתמלחות.

50,000
CO2 טון

הפחתה בפליטת גזי חממה 
ב-2017 לעומת 2016.

100%
יעד עולמי בהשבת מים
ב-2017 התחייבה אינטל העולמית 

להשבת 100% מהמים עד לשנת 
2025. כיום, 80% מהמים בשימושנו 

מושבים לאחר טיפול לקהילה.

חשמל ירוק באינטל ישראל החל מ-2018
בהיותנו חלק מתאגיד גלובלי, אנו נהנים מיוזמות המאפשרות לנו לצמצם 

את ההשפעה הסביבתית כאן בישראל. דוגמא כזו היא הצטרפותה 
של אינטל ישראל, החל מ-2018, למהלך של רכישת חשמל ירוק לכלל 

הפעילות בישראל. 

אינטל הגלובלית משקיעה במיזמים שמפחיתים את רמת פליטות הפחמן 
לאטמוספירה על מנת לקזז את פליטות הפחמן כתוצאה מרכישת 

חשמל המיוצר בתחנת כח פחמית. זאת בנוסף להתקנות עצמאיות של 
אינטל לייצור חשמל ממקורות מתחדשים, למשל אנרגיה סולארית ורוח. 
כחלק מהיוזמה, אינטל ישראל תממן את כמות החשמל הירוק הנדרשת 
להפעלת כל אתריה בישראל וכך תוכל לפעול כארגון מאוזן פחמן שלא 

תורם לשינוי האקלים.

96%
מיחזור פסולת מסוכנת

בשנת 2017 מוחזרה 96% מכלל 
הפסולת המסוכנת שעמדה על סך 

93% בשנת 2016 )פסולת כימית(.

שראל 2017-2018
תאגידית אינטל י
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אוכל בריא - אקלים בריא
ב-2017 השתתף מפעל אינטל בקרית גת בפיילוט לחישוב כמות פליטות 

הפחמן הנוצרות בימי "שני ללא בשר" לעומת ימים בהם מוצע בשר בחדר 
האוכל. החישוב נעשה באמצעות מחשבון דיגיטלי, פרי פיתוח של עמותת 

"שני ללא בשר" ישראל. תוצאת הפיילוט היתה שיום שני ללא בשר במפעל 
קרית גת מביא לחיסכון של 78 טון פליטות פחמן בשנה, תוצאה השווה 

לנסיעה של מעל ל-400,000 ק"מ ברכב.

 30.5
מליון קוט"ש 

בפרוייקטים של התייעלות וחיסכון אנרגטי

בשנת 2017 נחסכו

 32,0000
מ"ק מים 

מוחזרו מפרוייקטים שיושמו בשנת 2017 
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הטמעת 
התנהלות אתית 

כלל העובדים באינטל ישראל עוברים הדרכת אתיקה עם תחילת עבודתם 
בחברה וקורס רענון אחת לשנה. בתום הקורס מתקיים מבחן והעובדים 
נדרשים לעמוד בציון סף או לחזור על הקורס. בנוסף, עובדים בתפקידים 

מסוימים מחויבים בהדרכות נוספות, כמו הדרכות במניעת שחיתות 
ובהגבלים עסקיים. 

עקרונות 
הקוד האתי

הקוד האתי של אינטל מבוסס על חמישה עקרונות:

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 	 

דיווח 
על הפרת הקוד האתי

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 מחלקת כח אדם, 
מחלקת הביטחון ומנהלי תחום האתיקה.

אתיקה 
בשרשרת האספקה

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 בתקני 
הקוד האתי של הקואליציה האזרחית של תעשיית האלקטרוניקה 

 .)EICC( העולמית

לעשות דברים 
נפלאים זה 

לפעול באופן אתי
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.

תחום האתיקה מנוהל באינטל ישראל באמצעות ועדת היגוי ארצית 
הכוללת עשרה נציגי הנהלה מהאתרים בישראל. תפקיד ועדת ההיגוי 

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.

98%
מהעובדים 

השלימו את הדרכת האתיקה ב-2017

שראל 2017-2018
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סיכום אחריות תאגידית 2017
נתוני אחריות תאגידית - אינטל ישראל 2017

201520162017מדדים עיקריים - אינטל ישראל 2017-2015

כלכלה
4.13.43.6היקף הייצוא )במיליארדי $(

1.11.51.5הוצאות רכש כולל בישראל )במיליארדי $( 

696777905רכש גומלין )במיליוני $(

1,2001,3001,300מספר ספקים בישראל 

6השקעה רב-שנתית בשדרוג המפעל בקרית גת 2015-2018 )במיליארדי $(

מקום עבודה
10,00010,20012,000מספר עובדים בסוף השנה

22%21%22.5%נשים בכוח העבודה באינטל ישראל

30%30%30%נשים בהנהלת החברה

קהילה
14.2514.8510.21תרומה כספית לעמותות, בתי ספר ומוסדות אקדמיים )מיליוני ₪(

9.755.854.79תרומות בשווה כסף במיליוני ₪ )כולל תרומת ציוד, שירותים וערך שעות התנדבות(

242115סה"כ במיליוני ₪

42%40%40%שיעור התנדבות עובדים

4,0364,1644,285מספר העובדים שהתנדבו לפחות פעם אחת

43,29046,57045,000מספר שעות התנדבות

סביבה
)CO2 -0.110.160.35פליטות גזי חממה )מיליוני טון של שווי ערך ל

0.320.420.51צריכת אנרגיה )מיליארד קוט"ש - חשמל, גז ודיזל( 

2.12.32.9צריכת מים )מיליון מ"ק( 

7.3 / 7.396% / 16.993% / 82%יצירת פסולת מסוכנת )אלפי טון( / מיחזור פסולת מסוכנת

7.3 / 4.896% / 5.944% / 74%סה"כ פסולת מוצקה )אלפי טון( / מיחזור פסולת מוצקה
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אודות הדוח
זהו דוח האחריות התאגידית השנתי ה-12 של אינטל בישראל, והוא מתאר את הפעולות המרכזיות שנקטנו במהלך שנת 2017 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. 

"כחברה גדולה ובעלת השפעה רבה בישראל, הן במישור הכלכלי, הן במישור החברתי והן במישור הסביבתי, חשוב לנו 
לאפשר לכל מי שמעוניין בכך להכיר את הדרך שבה אנו פועלים ולהנגיש עד כמה שניתן את המידע אודות פעילותינו. 

הנתונים המוצגים בדוח זה מתייחסים לשנת 2017 הקלנדרית. דוח זה מהווה נספח מקומי לדוח האחריות התאגידית של 
."The Global Reporting Initiative (GRI)Iאינטל העולמית, שהוכן בהתאם לסטנדרט המוביל לדיווחי אחריות תאגידית

בלה אברהמס, סמנכ"לית קשרי חוץ, אינטל ישראל.

אנו מודים לכם על התעניינותכם בדוח זה, ונשמח לקבל מכם משוב עליו. 
אתם מוזמנים ליצור קשר עם מנהלת האחריות התאגידית של אינטל ישראל:

revital.bitan@intel.com :רויטל ביתן

www.intel.co.il/csr :לדוח המלא  |  www.intel.co.il :לפרטים נוספים אודות אינטל ישראל בקרו ב

דוח האחריות התאגידית של אינטל ישראל מתפרסם בפורמט דיגיטלי בלבד.
כל הזכויות שמורות. Copyright © 2018 Intel Corporation. הופק על-ידי קבוצת קשרי חוץ, אינטל ישראל.
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