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אני שמח להציג בפניכם את עיקרי דו"ח הקיימות הראשון של התעשייה האווירית לישראל בע"מ.

התעשייה האווירית הינה בעלת השפעה חברתית, כלכלית וסביבתית משמעותית על המדינה 

ועל הסביבה בה היא פועלת. מתוך הכרה באחריותה זו, מאמצת התעשייה האווירית  את גישת 

הקיימות בכל היבטיה העסקיים.

חלקים ניכרים בפעילותה של התעשייה האווירית בכל הקשור לתהליכי המו"פ, הייצור והמכירות 

של החברה, כבר מתבססים על עקרונות הקיימות של חדשנות מוצרים, ניהול סביבתי, דאגה 

לקהילה, יצירת סביבת עבודה מעצימה והתנהלות אתית. בתקופה זו אנו מתמקדים בהחלת 

ערכים אלו על כלל פעילותה של החברה, תוך הוספת רכיבים חדשים אשר יתרמו לערכה העסקי 

והחברתי של התעשייה האווירית.

עוד מימיה  וביטחונה  ישראל  לישראל פועלת בליבת כלכלתה של מדינת  התעשייה האווירית 

הראשונים, וצמיחתה מהווה דוגמה מרשימה של רוח ה"סטארט-אפ ניישן". עם מעל ל-15,000 

עובדים מקצועיים, התעשייה האווירית היא היום  חברת ההי-טק הגדולה בישראל ומרכז מצוינות 

לטכנולוגיות מתקדמות, עם השפעה ישירה על מחייתם של כ-50,000 בתי אב בישראל.

לצד המחויבות העמוקה לביטחונה של מדינת ישראל, נושאת התעשייה האווירית בגאווה גם את 

מחויבותה לתעשייה המקומית, עם מעל ל-50% רכש מספקים מקומיים בשנת 2015. כחברה 

ממוקדת ייצוא, אנו פועלים ביותר מ-90 מדינות ומהווים עוגן מרכזי בייצוא התעשייתי והביטחוני 

של ישראל, תוך שימת דגש על מקצוענות ומצוינות  כלפי לקוחותינו.

ומשפיע  מהותי  גורם  האווירית  התעשייה  מהווה  פעילותה,  ותחומי  עוצמתה  גודלה,  עקב 

במעגלים השונים בתוכם אנו פועלים. מתוך ההכרה בגודל האחריות הזו אנו מושיטים יד לתמיכה 

למעורבות  יוזמות  של  רחב  ובמגוון  הטכנולוגי  החינוך  בתחומי  המסורים,  עובדינו  באמצעות 

בקהילה.

אנו מאמינים כי השקעה בקיימות תגביר את כוחה של החברה ותסייע לצמיחתה. אנו ממשיכים 

את  וסוללים  האווירית,  התעשייה  של  ארוכת-הטווח  באסטרטגיה  הקיימות  יעדי  את  להטמיע 

הדרך להמשך התפתחותנו כארגון אחראי יותר מול המגמות העולמיות במציאות הדינמית והמתו־

קשרת של ימינו.

ושל   האווירית  דירקטוריון התעשייה  מחויבותם של  ומייצג את  דרך חשובה,  אבן  הינו  זה  דו"ח 

הנהלת החברה למסע מתמשך ובעל ערך.

יוסף וייס

נשיא ומנכ"ל התעשייה האווירית לישראל

דבר 
המנכ"ל
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וסביבה,  בטיחות  איכות,  כדוגמת  ניהול  מערכות  מגוון  על  מתבססת  שלנו  הקיימות  תכנית 

ובעמידה בדרישות של מגוון תקנים. כל זאת תוך הבעת הערכה רבה לתרומות ולהישגים שכבר 

נעשו בעבר בנושאים חברתיים וסביבתיים, והנעה קדימה לחזון מתקדם וממוקד יותר.

תהליכי  המפעלים,  החטיבות,  כל  את  וכוללת  חוצת-ארגון  הינה  האווירית  בתעשייה  הקיימות 

המו"פ והייצור ומפעלי הבת. התכנית מנוהלת בסדר היררכי, כאשר בראש עומדת ועדת הקיימות 

של הדירקטוריון, המנחה את ועדת ההיגוי לקיימות של ההנהלה הבכירה בראשות הסמנכ"ל 

לתפעול. ועדת ההיגוי, בתורה, מפקחת על מינהלת הקיימות ואיכות הסביבה. ועדת הקיימות של 

הדירקטוריון אחראית, בין היתר, על אישור דוחות הקיימות של החברה.

באמצעות סמכויות אלו, אנו יוצרים תכניות עבודה שנתיות בנות-מדידה ומעקב, ובכך מכוונים את 

העשייה האסטרטגית של החברה בנושאי הקיימות המהותיים לה.

אנו מאמינים כי העסק שלנו אינו יכול לצמוח ולשגשג באופן יעיל ללא קשרים חזקים ומזינים לכל 

בעלי העניין שלנו. מערכות יחסים תקינות עם מחזיקי עניין חיצוניים ופנימיים משמשות הזדמנות 

פנטסטית ללמידה, שיתוף ושיפור במידת האפשר. אנו כבר מצויים בתקשורת הדוקה עם מחזיקי 

עניין עיקריים באמצעות שירות הלקוחות, מערך התקשורת והדוברות, מתנדבים בקהילה, ועדות 

תעשייתיות מקצועיות, חברויות בפורומים גלובליים, שיח עם הרשויות, עם העובדים, הגמלאים 

ומשפחותיהם ועוד. בעתיד, אנו צופים להרחיב את התקשורת הזו באמצעות פלטפורמות שיח 

מחזיקי עניין. 

העובדים,  ארגון  החברה,  הנהלת  את  שכלל  שיטתי  בתהליך  זוהו  החברה  של  העניין  מחזיקי 

ופרטי,  ציבורי  למידע  בקשות  האווירית,  התעשייה  ושל  האווירית  לתעשייה  בנוגע  פרסומים 

דרישות רגולטוריות, נהלים פנימיים וכו'.

מחזיקי העניין העיקריים שלנו הם: ממשלת ישראל, הלקוחות, העובדים, הספקים והקבלנים, 

הקהילה והדורות הבאים.

קיימות 
בתעשייה האווירית לישראל

לקוחות

עובדים

ספקים וקבלנים

קהילה

ממשלת ישראל

הדורות הבאים

מחזיקי העניין  
של התעשייה האווירית לישראל
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אסטרטגי לארגון

התעשייה  של  המהותיות  מטריצת  חברות.  של  הקיימות  תהליכי  בליבת  עומדת  המהותיות 

הארגון  מחשיב  אותם  הנושאים  זיהוי   היה  שעיקרו  ומדוקדק  שיטתי  בהליך  נבנתה  האווירית 

כמהותיים לפעילותו בתחומי ממשל תאגידי, כלכלה, סביבה וחברה, וזאת באמצעות דיוני "שולחן 

עגול" בהנהלה המורחבת. במקביל, נאספו ודורגו נושאים שעלו כמהותיים על ידי מחזיקי העניין 

שלנו, ובכללם רשויות, חברות-עמיתות בסקטור התעופה וההגנה בארץ ובעולם וכיוצא בזה. 

21 הנושאים המהותיים מהווים את המנוע מאחורי תהליך דיווח זה ואת הבסיס האסטרטגי של 

התעשייה האווירית לישראל בתחום הקיימות. הנושאים משקפים נאמנה את העלייה בתפיסת 

חשיבות נושא האחריות התאגידית בעולם, לצד הצורך המתמשך בחדשנות וחשיבה יצירתית 

בנוגע לנושאים חברתיים וסביבתיים בוערים. 

מהותיות

ניהול ממשל  תאגידי
אחריות מוצר ושירות לקוח

עמידה בדרישות החוק
אנטי שחיתות ומניעת שוחד

פסולת ושפכים

ביצועים כלכליים ופיתוח עסקי
חדשנות טכנולוגית
ניהול ההון האנושי

ניהול שרשרת אספקה
ארגון העובדים

הגנת סייבר
בטיחות וגיהות

חקיקה עתידית
ניהול סיכונים בר-קיימא

השפעה על מדינת ישראל
ניהול משברים

אנרגיה ופליטות
מו"פ סביבתי

גיוון תעסוקתי
ניהול משאבי טבע

חינוך טכנולוגי

כלכלהממשל תאגידיחברהסביבה
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חדשנות בתעשייה האווירית לישראל
התעשייה האווירית גאה להיות מובילה טכנולוגית ישראלית ועולמית, עם מגוון רחב של  פיתוחים פורצי 

דרך ושיאים חדשים שנקבעו לאורך השנים בידי עובדי החברה.

"פורום ההנבטה" שנוסד במינהלת התכנון 

והפיתוח המתקדם בחטיבת הנדסה ופיתוח 

חממה  משמש  שנים,  כחמש  לפני 

לפיתוחים וחידושים בעלי פוטנציאל מסחרי, 

מומחים  לבין  הרעיונות  בעלי  בין  ומחבר 

מתחומי ההנדסה, השיווק, הייצור, הניסויים 

בהיבטים  מסייע  הפורום  צוות  והמערכות. 

טכניים, בבניית תכנית עסקית ובאינטגרציה 

חוצת-ארגון כדי לאפשר את מירב הסיכויים 

להבשלת הרעיונות.

המאפשר  השנתי,   take off day-ה אירוע  במסגרת  מואצים  חשיבה  תהליכי  מקדמת  המינהלת 

ללקוחות התעשייה האווירית לצפות בתהליכי החשיבה והפיתוח של הצוותים ההנדסיים למשך 24 

שעות, לטובת מציאת פתרונות יעילים לצרכים שלהם.

רכש כחול לבן
כחברה ממשלתית גדולה שואפת התעשייה האווירית לתמוך בכלכלת ישראל בכלל, ובפיתוח 

איזורי הפריפריה בפרט. בשנת 2015 הוצאו 1.2 מיליארד דולר על רכש מ-3,385 ספקים ישראליים, 

המהווים כ-52% מכלל הרכש של החברה.

ביצועים כלכליים
התעשייה האווירית משתייכת לסקטור ההגנה והתעופה, ומדורגת בשליש העליון במאה החברות 

האיירוספייס  לחברת  נחשבת  האווירית  התעשייה  לשנת 2015.  זה  בסקטור  בעולם   הגדולות 

הגדולה בישראל, וממשלת ישראל מחזיקה ב-100% ממניותיה.

* מחושב כסה"כ הערך שנוצר פחות הערך שחולק.

כלכלה וחדשנות

2015 (מיליון $)  הרכיב הכלכלי       

3,708 סה"כ הערך הכלכלי שנוצר (הכנסה):     

3,661 עלויות תפעול (כולל משכורות והטבות)    

24 הוצאות מימון      

13 הוצאות מס      

9 דיבידנדים      

3,707 סה"כ הערך הכלכלי שחולק:     

1 סה"כ הערך הכלכלי שנותר בידי החברה*   

9 הרווח הנקי      

14 תמיכה ממשלתית: מענק מו"פ של המדען הראשי במשרד הכלכלה 
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חידושים טכנולוגיים בעלי אופי סביבתי משתלבים היטב באסטרטגיה של התעשייה האווירית 

סביב  העולמיים  האתגרים  שגדלים  ככל  ופיתוח.  מחקר  בפעילות  ומשאבים  מאמץ  למקד 

הזדמנויות  נוצרות  האקלים,  לשינוי  והסתגלות  והתמודדות  האוויר  איכות  נקיים,  מים  אספקת 

רבות לנצל את הידע ההנדסי הנרחב המצוי בחברה לטובת רווחת הכלל. 

להלן מספר דוגמאות לפיתוחים כאלו:

CLEAN SKY
נושא  את  קבעה  האווירית  התעשייה 

עולם  של  הסביבתיים  השיפורים 

התעופה כאחד מיעדיה האסטרטגיים, 

כבר למעלה מ-20  זה  ופועלת בתחום 

מהווה   CLEAN SKY-ה פרויקט  שנה. 

מאמץ משותף של האיחוד האירופי עם 

מתכנית  כחלק  האירוספייס  תעשיית 

המו"פ HORIZON 2020. במסגרת החלק 

 ,CLEAN SKY 1 הפרויקט,  של  הראשון 

נכבד  חלק  האווירית  התעשייה  לקחה 

 .eco-design-ה בפלטפורמת  כשותפה 

התעשייה  הדגימה  מהפרויקט,  כחלק 

וייצור  האווירית תהליכי בחירה, פיתוח  

תוך שימוש בחומרים  של חלקי מטוס 

מתקדמים עם פוטנציאל הפחתה של 

חיסכון  המטוס,  ממשקל   10-20%

מזהמים  בפליטות  הפחתה  אנרגטי, 

מיחזור.  ואפשרויות  מסוכנים  וחומרים 

השפעות  הראו  אף  אלו  תהליכים 

משמעותיות על השלבים השונים בחיי 

ייצור  יעילות  העלאת  כולל  המוצר, 

וצמצום פסולות. 

החל מ-2015, מובילה מנהלת המו"פ במינהל חומרים בחטיבת הנדסה ופיתוח את פלטפורמת 

ecoTECH תחת פרויקט CLEAN SKY 2 שמטרתה לפתח תהליכי ייצור ומיחזור תוך שימוש בכלים 
סביבתיים של ניתוח חיי מוצר. 

מו"פ סביבתי

חציץ קל משקל ומבוסס על חומרים ידידותיים לסביבה
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התפלה
ופיתוח של התעשייה האווירית הקים את פרויקט ההתפלה  מרכז הנדסה בחטיבת ההנדסה 

בשנת 2011, מתוך זיהוי  התגברות אתגרי הנגישות למים איכותיים כפועל יוצא של שינוי האקלים 

ברחבי העולם. כחלק מהתהליך, נבחנו הידע ההנדסי והטכנולוגיה הקיימת בתעשייה האווירית 

וכיצד הם יכולים להשתלב בפתרונות ההתפלה הקיימים כיום לטובת הפחתת עלויות והעלאת 

יעילות תפעולית. במסגרת הפרויקט נבנה מתקן הדגמה לבחינת טכנולוגיה חדשה המפחיתה 

את הצריכות האנרגטיות של מתקני התפלה, ופותחו רכיבים חדשים על בסיס חומרים מרוכבים 

לטובת עמידות בפני קורוזיה. 

TaxiBot
מפעל להב בחטיבת הצבאית ייצר פתרון מקורי להסעת מטוסים משער העלייה למטוס למסלול 

ההמראה באמצעות רכב רובוטי חצי-אוטונומי הנשלט על ידי הטייס ומאפשר למטוס לנוע ללא 

התנעת מנועי הסילון. 

גזי החממה  ופליטות  כ-85% מצריכת הדלק  הפעלת הטקסיבוט מאפשרת למטוסים לחסוך 

הנוצרים בתהליך ההסעה, ומובילה להפחתה ברמות הרעש ובנזקים הנוצרים מעצמים זרים על 

המסלול.

מו"פ סביבתי
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ההון האנושי של התעשייה האווירית כולל עובדים ומנהלים המובילים פריצות דרך טכנולוגיות על 

בסיס יומיומי. מעטות החברות בישראל הקשורות באופן הדוק כל כך בהתפתחותה וצמיחתה של 

והקשר ההדוק הזה משתקף ביחסים הערכיים עם העובדים, הגמלאים, הלקוחות,  המדינה,  

הספקים, הקבלנים והקהילות שבתוכן אנו פועלים. 

ארגון משאבי האנוש קבע את משימתו העיקרית: מחוברים לאנשים ומוכוונים לעשייה העסקית. 

בטוחה  עבודה  סביבת  יצירת  במרכז,  העובד   - פעולה  מעגלי  לשלושה  מנותבת  זו  אחריות 

ומעצימה, ומחויבות למעורבות מתמשכת בקהילה.

עובדינו, המהווים את הבסיס להשגת המטרות העסקיות, מקבלים מעטפת רחבה לפיתוח אישי 

רעיונות  והנבטת  מצוינות  מרכזי  תפקידים,  ניוד  מלגות,  הדרכה,  תכניות  במסגרת  ומקצועי 

אישית.  המותאמים  פרישה  ותהליכי  רווחה  פעילויות  ממגוון  גם  במקביל  נהנים  הם  חדשניים. 

התעשייה האווירית דורגה במקום השמיני במדד BDIcode ל"מקומות העבודה שהכי כדאי לעבוד 

של  ההיי-טק  חברות  בדירוג  תעסוקתית"  "יציבות  במדד  השלישי  ובמקום  בהם", 

"גלובס 100". 

אנו פועלים כל העת לשיפור סביבת העבודה - מהעמדת מתקנים מגוונים לרווחת העובדים כגון 

הסעדה, היסעים, חדר כושר ובתי כנסת, דרך מרפאות תעסוקתיות הפועלות 24/7, ליווי צוותים 

תקשורת  ותכנית  מתקדמים  הכשרות  תהליכי  ועד  סוציאליים  עובדים  של  מקצועיים 

פנים-ארגונית. נושא קידום נשים בכל הרמות הארגוניות ועידודן להתקדם לתפקידים ניהוליים 

בכירים נקבע כיעד אסטרטגי, כמו גם שילוב מתמשך של עובדים בעלי מוגבלות.

נוער  בנות  המעודד  העתיד",  "מהנדסות  החברה,  של  הדגל   פרויקט  לדרך  יצא   2015 בשנת 

מצטיינות לבחירה במסלולי ההנדסה והמדעים על מנת לתמוך בצורך הלאומי של הגדלת מספר 

המהנדסות והמדעניות במדינה.

לקראת תום 2015 נקבע נושא החינוך הטכנולוגי כדגל החברתי לפעילות המעורבות בקהילה 

ויוזמות ההתנדבות של העובדים, כאשר 75% משעות ההתנדבות ינותבו לתחום זה ו-25% יוקדשו 

לתמיכה באוכלוסיות נזקקות וסיוע לבעלי צרכים מיוחדים. 

אחריות חברתית

סביבת העבודה

 מעורבות בקהילה

העובד
במרכז
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גיוון תעסוקתי
בשנת  עובדים  עם 15,734  בישראל  הגדולה  הממשלתית  המעסיקה  היא  האווירית  התעשייה 

2015, הכוללים עובדים קבועים וזמניים, סטודנטים ומתמחים. 

12,499 גברים (79.45%) ו-3,235 נשים (20.55%)  

גילאית, 8.5% מעובדינו צעירים מגיל 30, 43.8% הם בני 31-50, ו-47.7% הם מעבר   

לגיל 51.  

כל עובדינו הקבועים (כ-70%) מאוגדים תחת הסכמים קיבוציים.  

100% מחברי ההנהלה הבכירה והדירקטוריון הם תושבי מדינת ישראל.  

בהנהלת החברה ישנם 62 גברים ו-6 נשים, מהם 16.1% הם בני 31-50 ו-83.9% הם   

מעבר לגיל 51.  

ואנו פועלים להרחבת  התעשייה האווירית מאמינה בהחלת שוויון הזדמנויות במקום העבודה 

הגיוון התעסוקתי בקרב עובדי החברה. תכנית מיוחדת הוקמה לטובת העסקת יוצאי אתיופיה 

ובני העדה הדרוזית, וכ-3% מעובדינו הם בעלי מוגבלות.

עתודה ניהולית
ייעודית להרחבת מאגר המועמדים הפוטנציאליים לשדרת הניהול  בשנת 2015 נבנתה תכנית 

אנוש  משאבי  צוותי  העצמת   - פעולה  מעגלי  שלושה  כולל  התהליך  החברה.  של  העתידית 

זיהוי מועמדים וסינונם והגדלת מגוון השירותים אותם מציע ארגון  כשותפים עסקיים, תהליכי 

."one company"משאבי אנוש לטובת פיתוח ההון האנושי וחיזוק המוטו של הארגון כ

אחריות חברתית

משלחת פרויקט ”מהנדסות העתיד“ לאו"ם 
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שימור וניהול ידע
לטיפול  הוליסטיות  ושיטות  מנגנונים  לפיתוח  האחראית  הידע,  מינהלת  הוקמה   2015 בשנת 

בנושא שימור הידע הקיים, במיוחד לאור גלי הפרישה המשמעותיים הצפויים בחברה בשנים 

הקרובות, ובניהול הידע ההנדסי, הטכנולוגי והמעשי אשר נצבר ברחבי הארגון לאורך השנים.

בטיחות וגיהות תעסוקתית
נושאי בטיחות, גיהות תעסוקתית ואיכות הסביבה מנוהלים תפעולית בכל הרמות על ידי מינהלת 

הבטיחות ואיכות הסביבה. ועדות ייעודיות במגוון רחב של נושאים קובעות כללי התנהגות, נהלים, 

לעובדים  ובטוחה  בריאה  עבודה  סביבת  להבטיח  כדי  והסמכה  הדרכה  ודרישות  מנחים  קווים 

בתפקידים השונים. 

כל החטיבות התפעוליות של התעשייה האווירית מחזיקות ברישיון עסק תקף ובתקן הבטיחות 

על  בקרה מתמדת  כך מתקיימת  וגיהות.  בטיחות  ניהול  למערכות   OSHAS 18001 הגלובלי של

הפעילות, ומתאפשר זיהוי הזדמנויות לשיפורים. ועדות הבטיחות של המפעלים מורכבת מ-50% 

ונושאי הבטיחות הנגזרים מההסכמים הקיבוציים משולבים  נציגי עובדים ו-50% נציגי הנהלה, 

בתכניות העבודה השנתיות.

מספר תאונות עובדים וימי היעדרות כתוצאה מפציעה או מחלה

מעורבות בקהילה
מרבית  הארץ.  ברחבי  מגוונות  התנדבותיות  בפעילויות  מעורבים  האווירית  התעשייה  עובדי 

מהפעילויות מוטמעות בהתבסס על הערכת צרכי האוכלוסיה המקומית. בשנת 2015 מעל 500 

עובדים השתלבו ביוזמות התנדבות, ומעל 8,000 חבילות מזון חולקו למשפחות בחנוכה ופסח. 

3,814 שעות התנדבות התקיימו בנושאים של חינוך ומצוינות טכנולוגית  

8,797 שעות התנדבות התקיימו לטובת סיוע לאוכלוסיות נזקקות ובעלי צרכים מיוחדים.  

(כחברה ממשלתית, התעשייה האווירית מנועה מלתרום כספים על פי סעיף 17 בחוק החברות 

הממשלתיות - 1975).

אחריות חברתית

מספר ימי היעדרות

881

540

88

523

906

388

151

221

חטיבה    

בדק

אלתא

הנדסה ופיתוח

מט"ח

אזרחית 

צבאית

מטה וארגוני תמך

סה"כ ל-1000 עובדים

מספר תאונות עבודה 

36

16

6

17

21

10

9

7.3
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מבנה הממשל התאגידי בתעשייה אווירית
חברה  דהיינו  ישראל,  מדינת  של  מלאה  בבעלות  פרטית  חברה  הינה  האווירית  התעשייה 

החברות  "חוק  (להלן   1975  – התשל"ה  הממשלתיות,  החברות  בחוק  כהגדרתה  ממשלתית 

הממשלתיות"). בשנת 2007 גייסה החברה לראשונה אג"ח מהציבור והפכה לתאגיד מדווח. חוק 

החברות הממשלתיות קובע הוראות וכללי ממשל תאגידי החלים על חברות ממשלתיות, וביניהן 

הוראות בדבר הרכב הדירקטוריון ועבודתו, סמכויות הדירקטוריון, תנאי הכשירות של הדירקטורים 

ואופן מינויים, גמול הדירקטורים, וכללים להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון. 

הוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן "חוק החברות") חלות על החברה בכפוף להוראות 

חוק החברות הממשלתיות.

על  לכללי הממשל התאגידי בחברה, חלות  היתר  בין  הוראות תקנון החברה, המתייחסות  גם 

החברה, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות וחוק החברות, שאינן ניתנות להתנאה. מקום 

בו הוראה בתקנון החברה היא בסתירה להוראת חוק קוגנטית, תגברנה הוראות הדין החל. בשל 

היותה תאגיד מדווח, החברה כפופה גם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

דירקטוריון החברה
ועדת  והשקעות,  כספיים  דוחות  ועדת  שלהלן:  הדירקטוריון  ועדות  בחברה  פעלו  בשנת 2015 

ביקורת, ועדת מו"פ ואסטרטגיה, ועדת קיימות, ממשל תאגידי וקידום נשים, ועדת עמלות, ועדת 

תגמול וועדת כח אדם. 

נכון ליום 31.12.15 כיהנו בחברה:

5 דירקטורים בלתי-תלויים (שניים מהם דירקטורים חיצוניים)  

2 נשים ו-6 גברים (אחד מהם בן העדה הדרוזית)  

במהלך שנת 2015 התקיימו 14 ישיבות מליאה כללית ו-57 ישיבות של הועדות השונות.

ניהול סיכונים בר-קיימא
על  התבסס  הניתוח  חוצה-ארגון.  סיכונים  ניתוח  של  מקיף  תהליך  בחברה  בוצע   2013 בשנת 

 COSO Committee of sponsoring organizations of the Treadway של  המקובלת  המתודולוגיה 

תוך  פעילותה.  את  המנחים  והערכים  האסטרטגיים  יעדיה  החברה,  חזון  ולאור   commission
מעורבות עמוקה של ההנהלה המורחבת ובהתאמה לדרישות רשות החברות הממשלתיות, זוהו 

17 נושאי ליבה המהווים סיכון ברמות משתנות לפעילות העסקית. המענה לנושאים אלו שולב 

בתכניות העבודה הרב-שנתיות של החטיבות תחת פיקוח מנהל סיכונים ראשי במטה החברה 

ובכללם נושאי סיכון הקשורים לקיימות וסביבה.

כפועל יוצא של תהליך זה, בוצע תהליך הערכת סיכונים נוסף לנושאי סביבה, תוך שילוב היבטים 

מתכנית הפב"ק (פיתוח בר-קיימא) של רשות החברות הממשלתיות, ותהליכי השיפור וההטמ־

עה שולבו בפעילות מינהלת קיימות ואיכות סביבה לשנים הקרובות.

ממשל תאגידי
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הקוד האתי
חברה,  נהלי  הדרכה,  תהליכי  באמצעות  ועובדיה,  מנהליה  את  מעודדת  האווירית  התעשייה 

הוראות עבודה ופיקוח, לפעול על בסיס הקוד האתי של החברה באופן יומיומי. בכלל זה, אנו 

או המנהלים  אנוש המפעליים  נציגי משאבי  מול  להציף התלבטויות אתיות  עובדים  מעודדים 

האישיים, במיוחד במקרים אשר אין להם מובהקות על פי הקוד או חוקי מדינת ישראל. בשנת 

2015 הושקה הדרכה מבוססת-מחשב על הקוד האתי, אותה השלימו 14,068 עובדים, (89%), 

ואשר כללה נושאים כגון התעמרות, הגנה על הסביבה, ניגוד עניינים, טובות הנאה והטרדה מינית.

אכיפת אנטי-שחיתות ומניעת שוחד
התעשייה האווירית מתנהלת תוך שמירה בלתי מתפשרת על דרישות החוק של מדינת ישראל 

ומקצועיות.  אמינות  יושרה,  הגינות,  על  לשמירה  ומחויבת  לעסקיה  הרלוונטיות  המדינות  ושל 

כחלק מפעילותה, מוטמעת בחברה תכנית אנטי-שחיתות ומניעת שוחד של עובדי ציבור זרים 

המתעדכנת באופן שוטף. בראש התכנית עומד קצין ציות הממונה באישור דירקטוריון החברה. 

התעשייה האווירית חברה בשני איגודים בינלאומיים לשקיפות ואתיקה המקדמים תהליכי ציות 

מתקדמים בחברות.

בשנת 2015, כ-800 עובדים הודרכו באמצעות הדרכה ממוחשבת, ועוד 500 עובדים באמצעות 

הדרכה פרונטלית בנושאי אנטי-שחיתות. כלל המשתתפים הינם עובדים בעלי זיקה ללקוחות 

זרים, כגון שיווק, מכירות, חוזים, כספים ועוד.

עמידה בדרישות רגולטוריות
תכנית הקיימות של החברה מתבססת על מחויבות החברה לקיום כל דרישות החוק והתקנות 

והפעילויות  הכספים  העברות  התהליכים,  מורכבות  לאור  העסקית.  לפעילותה  הרלוונטיים 

ולהתכונן  קיימות,  דרישות  של  עצום  במגוון  לעמוד  האווירית  התעשייה  נדרשת  העסקיות, 

לדרישות עתידיות הנושאות משמעויות תפעוליות ותקציביות. כחלק מתהליך הבקרה, והצורך 

בעדכון שוטף בנוגע לחקיקה, הטמיעה החברה מערכת אינטרנטית המאפשרת להנהלה להכיר 

ולהוביל  ולפקח  והסביבה,  הגהות  הבטיחות,  בעולם  רגולטורי  תוקף  בעלי  וחידושים  שינויים 

חריגה  בכל מקרה של  בדרישות.  ולעמוד  להמשיך  לפעילות העסקית  יאפשרו  מהלכים אשר 

ומניעת  החריגה  לתיקון  הצעדים  ומבוצעים  הבכירה  להנהלה  המידע  מועבר  אלו,  בנושאים 

הישנותה. במקרים מסוימים ועל פי הקריטריונים המתאימים, מדווחים האירועים ברמת הדירקטו־

ריון או מבקרים חיצוניים לחברה, ו/או לציבור הרחב.

למיטב ידיעתנו, ועד לפרסום דוח זה, לא הושתו על החברה כל קנס, סנקציה או הודעת אזהרה 

בנוגע לביצועיה הסביבתיים.

ממשל תאגידי
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ניהול האיכות
בסיס  עליון, המהווה  כערך  מוצריה  ואמינות  בטיחות  איכות,  האווירית מחשיבה את  התעשייה 

לשביעות רצון הלקוחות וצמיחה עסקית מתמשכת. אנו מניעים תהליכי שיפור מתמיד על בסיס 

מערכות ניהול איכות המוסמכות לפי תקני AS9100 במפעלי הייצור ותקני ISO 9001 בכל יתר 

המפעלים. במסגרת תהליכים אלו נקבעים יעדים עסקיים מדידים, מתבצע פיקוח, ניטור ובקרה, 

ועובדים  למנהלים  והכשרות  הדרכות  ומועברות  וכשלים  חריגות  מניעת  תהליכי  מוטמעים 

בעולמות התוכן של האיכות.

 Capability Maturity Model-בנוסף, התעשייה האווירית מטמיעה תהליכי שיפור על בסיס מודל ה

Integration CMMI משנת 2002, הכולל מגוון שיטות שיטתיות בהנדסה, ניהול פרויקטים, תהליכים 
ארגוניים ומערכות תמיכה. המודל מדרג את רמת העמידה של הארגון בין 1 ל-5 (כאשר 5 היא 

רמת העמידה הגבוהה ביותר). הערכות חיצוניות לרמת העמידה של הארגון מבוצעות בכל שלוש 

שנים, ונכון לזמן זה, חטיבות אלתא, מט"ח, הנדסה ומפעל מלט מחזיקות ברמת CMMI 5  ואילו 

 .CMMI 3 מפעל להב מחזיק ברמת

ממשל תאגידי

To:  ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD.
IAI SYSTEMS, MISSILES & SPACE GROUP- 

MLM DIVISION

Testifying to compliance of their management systems to
the highest standards of quality

For the year 2015

f o r  h o l d i n g  t h e  f o l l o w i n g  c e r t i f i c a t i o n  m a r k s :
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תהליכי הניהול הסביבתי בתעשייה האווירית החלו עוד בשנות ה-90', כאשר ועדת היגוי לאיכות 

הסביבה קבעה את מדיניות החברה בהיבטים השונים של ההשפעה על הסביבה והחלה לפעול 

להסמכת המפעלים לתקנים בנושא. כל החטיבות היצרניות של התעשייה האווירית מחזיקות 

בתקן ניהול מערכות סביבה ISO 14001, המאפשר ניהול שוטף ותהליכי שיפור מתמיד  בנושאי 

אנרגיה, פליטות לאוויר, מים ושפכים, ניהול פסולת מסוכנת ולא מסוכנת והיבטים נוספים.

לטובת  העולמי  והתעופה  ההגנה  בסקטור  הנעשים  למאמצים  מצטרפת  האווירית  התעשייה 

פיתוח פתרונות ידידותיים יותר לסביבה – ממבנים קלים יותר המבוססים על חומרים מרוכבים, 

שבתורם משפיעים על צריכת דלקים מופחתת במטוסים והקטנת כמות הפליטות, ועד לשימוש 

בחומרים שקל יותר למחזרם או לעשות בהם שימוש חוזר.

אנרגיה ודלקים
כחלק מהתהליכים חוצי-הארגון הנעשים בתעשייה האווירית, ישנו מיקוד משמעותי בהבאת כלל 

תשתיות האנרגיה של החברה (חשמל, דלקים וגז טבעי) לרמת פעילות אופטימלית המאפשרת 

התייעלות לאורך זמן, חיסכון אנרגטי מעשי וצמצום פליטות גזי חממה ומזהמים שונים לאוויר. 

החל ממאי 2014 עברה כל תצרוכת החשמל של החברה לספק ייצור חשמל פרטי המבוסס על 

100% גז טבעי, ושנת 2015 הייתה השנה הקלנדרית הראשונה בה צרכה החברה חשמל באופן 

זה. 

כל החטיבות בתעשייה האווירית מפעילות ממוני אנרגיה האחראים על ניהול האנרגיה הרציף של 

והתייעלות  חיסכון  תהליכי  הטמעת  אחרי  ומעקב  ודיווחו  מידע  איסוף  זה  ובכלל  החטיבה, 

אנרגטית. בנוסף, פועלים במפעלים השונים נאמני אנרגיה העוקבים אחר תשתיות מסוימות, 

פועלים להגברת מודעות העובדים ושינוי התנהגות בזבזנית, מפקחים על פעולות מנע בתחזוקת 

תשתיות אנרגיה ומדווחים על ביצועים לממוני האנרגיה החטיבתיים. בשנת 2015 בוצעו למעלה 

מ-1000 שעות הדרכה מקצועית לממוני האנרגיה ונאמני האנרגיה.

מגוון  להטמעת  סדורה  עבודה  תכנית  פי  על  האווירית  התעשייה  פועלת   2007 משנת  החל 

פתרונות ואמצעים המפחיתים את הצריכה האנרגטית של הארגון, ונכון לשנת 2015, נחסכו 23% 

.GWh 375 ביחס לתרחיש "עסקים כרגיל", שהם

ויתרת מפעלי   ,ISO 50001 בשנת 2015 הוסמכו חטיבת מט"ח ומפעל מלמ לתקן ניהול אנרגיה

הייצור מצויים בתהליך דומה.

על  וסולר)  מעובה  פחממני  (גז  תעשייתי  לשימוש  הדלקים  תצרוכת  עמדה   2015 בשנת 

ותצרוכת הדלקים לשימושי תחבורה (רכבי ליסינג, איגום ודלק מטוסים סילוני)   MJ 72,751,935

 .MJ 13,158,362 עמדה על

ניהול סביבתי 
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גזי חממה
בשנת 2015 נחתמה אמנת פריז לצמצום פליטות גזי החממה בידי 196מדינות, ובכללן ישראל.

* מחושב לפי סה"כ שטח בנוי כולל של 823,755 מטר רבוע בשנת 2015.

התעשייה האווירית בונה בימים אלו תכנית מקיפה לבקרת גזי חממה שתאפשר דיווח מלא על 

כל פעילות החברה בהקשר זה, וניצול הזדמנויות להפחתות באופן שיטתי.

ניהול סביבתי 

מקור הפליטה

מכלול 1: פליטות ישירות

 13   4,812 מקורות דלקים נייחים (תעשייתי)  

 87   33,600 מקורות דלקים ניידים (תחבורה)  

0.047   100 סה"כ מכלול 1    38,412  

מכלול 2: פליטות עקיפות   

  80,449 צריכת חשמל   

0.097   100   80,449 סה"כ מכלול 2   

% מתוך כלל 
הפליטות

עצימות אנרגטית*
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ניהול פסולות
תחום ניהול הפסולות הופך להיות צורך בוער במדינת ישראל. העלייה בקצב גידול האוכלוסיה 

ורמות הצריכה, מול הצטמצמות שטחי הטמנה מחד, והעובדה כי פסולות מכילות חומרי גלם 

פוטנציאליים מבוזבזים מאידך, מעודדת חשיבה מתקדמת ויצירתית להעלאת רמות השימוש 

החוזר, המיחזור וההשבה האנרגטית של פסולות מסוכנות ולא-מסוכנות.

פסולת מסוכנת
בשנת 2015 פונו 2,308 טונות של פסולות מסוכנות מחצרות התעשייה האווירית, מתוכן 33% 

יוצאו לחו"ל הועברו למיחזור בתהליכי השבת  או מוחזרו. פסולות אשר  חוזר  הועברו לשימוש 

אנרגיה וברישוי של המשרד להגנת הסביבה. 

פסולת לא-מסוכנת
בשנת 2015 פונו 8,351 טונות של פסולות לא-מסוכנות מחצרות התעשייה האווירית, מתוכן 51% 

הועברו לשימוש חוזר או מוחזרו. 

ניהול סביבתי 

Non-hazardous Waste, in metric tons 

מתכות
1,370

פסולת כללית
4,071

עץ וגזם
2,185

פלסטיק
255

נייר וקרטון
286 פסולת 

אלקטרונית
113

שמן מטבח 
משומש 

71

 טיפול
ו/או הטמנה

1,433

ייצוא להשבת אנרגיה
111

שימוש
חוזר/מיחזור

764
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מים ושפכים
לחקלאות,  קולחים  ב-75% השבת  בישראל משולבת  טכנולוגיית ההתפלה  כאשר  להיום,  נכון 

משק המים המקומי הפך ליציב ואמין יותר. עם זאת, התעשייה האווירית רואה בנושא השימוש 

במים שלה גורם מהותי אותו יש לייעל 

בשנת 2015 נצרכו 321,475 מטר קוב מים על ידי התעשייה האווירית, ו-230,473 מטר קוב מים 

ניטור  תהליכי  על  בהתבסס  המפעלים.  של  והניקוי  התחזוקה  הייצור,  בתהליכי  נוצרו  שפכים 

למתקני  יציאתם  טרם  המפעלים  בחצרות  קדם-טיפול  למתקני  מועברים  שפכים  פנימיים, 

המט"ש החיצוניים.

איכות אוויר
פליטות מזהמים לאוויר קשורות באופן מובהק להשפעה על בריאות הציבור והסביבה. התעשייה 

האווירית פועלת באופן מתמשך להפחתת השימוש בחומרים מסוכנים בתהליכי הייצור שלה, 

התעשייתי  הייצור  מתהליכי  לאוויר  מזהמים  פליטות  לצמצום  מתקדמות   מערכות  ובהתקנת 

וממקורות תחבורתיים. 

האווירית  התעשייה  של  מפעלים  שני  זוהו   2008 - נקי  אויר  חוק  של  לתוקף  כניסתו  בעקבות 

לאוויר  מזהמים  טונות   51 נפלטו   2015 בשנת  כחוק.  פליטה  להיתרי  בקריטריונים  כעומדים 

ממפעלים אלו.

IAEG
ארגון ה-IAEG (International Aerospace Environmental Group) הינו איגוד מסחרי אשר נוסד בידי 

חברות התעופה וההגנה הגדולות בעולם, מתוך רצון לאפשר לחבריה להתכונן כראוי ובמשותף 

לדרישות רגולטוריות עתידיות בנושאי בריאות ואיכות הסביבה. האיגוד מקדם מאמצים משות־

סיכונים  להפחית  יותר,  למקיימת  וההגנה  התעופה  סקטור  של  הערך  שרשרת  להפיכת  פים 

יחידה  ישראלית  כמשתתפת  לסביבה.  יותר  לידידותיים  החברות  מוצרי  את  ולהפוך  אפשריים 

באיגוד זה, פעילה התעשייה האווירית במגוון קבוצות עבודה, כגון דיווח חומרים מסוכנים לאורך 

שרשרת האספקה, בניית שאלוני ספקים סביבתיים אחידים ויצירת קווי מנחה לדיווח גזי חממה 

הייחודיים לסקטור.

ניהול סביבתי 
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פרופיל הדיווח
דו"ח זה הינו תקציר דו"ח הקיימות המלא לשנת 2015 אשר נכתב במקור בשפה האנגלית ועל פי 

עקרונות הדיווח של ארגון ה-GRI (Global Reporting Initiative) הבינלאומי. הדו"ח המלא משלב את 

סביבה  חברה,  כלכלה,  בתחומי  החברה  של  המהותיים  הנושאים  עם  האינדיקטורים  מכלול 

וממשל תאגידי ולפי אפשרות "core" התואם את משאבי החברה, דרישות מחזיקי העניין שלה 

וראשוניות הדיווח.

www.iai.co.il הדו"ח המלא ניתן להורדה באתר החברה באנגלית

מחזוריות הדיווח
בכוונתה של התעשייה האווירית לפרסם דוחות קיימות אחת לשנה ובהתאם לדרישות הדיווח של 

ה-GRI, ולעדכן באופן שוטף את מחזיקי העניין שלה בביצועי החברה בהיבט זה.

GRI דיווח על פי דרישות
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יצירת קשר 
כמחזיקי עניין, אנו מעוניינים בכל הערה, שאלה או התייחסות הנוגעים לתקציר זה, לדו"ח המלא 

אשר פורסם בשפה האנגלית או לתכנית הקיימות באופן כללי. 

ניתן לפנות:
נאוה סלע

ראש מינהלת קיימות ואיכות הסביבה

+972-3-935-6101

nsela@iai.co.il

לפניות כתבים וגופי תקשורת:
אליענה פישלר

 VP Communications
+972-3-935-8509

e�shler@iai.co.il
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התעשייה האווירית לישראל בע"מ
עיקרי דו"ח קיימות 2015 




