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"המיקוד שלנו הוא שמסייע לנו לספק שיטות עבודה אחראיות ,מכילות ובנות קיימא
בפעילותינו ,במוצרינו ולאורך שרשרת האספקהשלנו.

דבר מנכ"ל
אינטל ישראל

הלהט והכישורים של עובדינו ,המונעים מייעודנו כחברה ,מאיצים את התרומה
המשותפת שלנו לעולם".
פט גלסינגר
מנכ"ל אינטל העולמית

יניב גרטי
העולם ,כך למשל ב 2021-2022-הובלנו את מהפכת המעבדים ההיברידיים
 .Alder Lakeמרכזי הפיתוח שלנו ומהמפעל שלנו בקרית גת  -אחד המפעלים
המתקדמים ביותר של אינטל בעולם ,יוצאים שבבים עוצמתיים המניעים את רוב
המחשבים בעולם .המפעל הרחיב את כושר הייצור שלו ומייצר כיום את מעבדי
הדור ה 12-ומוצרי  5Gובינה מלאכותית בטכנולוגיית  .Intel 7ב 2021-עמד
היקף היצוא שלנו על כ 8-מיליארד דולר  11% -מכלל יצוא ההיי-טק הישראלי.
מאז החלה לפעול בישראל ,השקיעה כאן אינטל כ 48-מיליארד דולר .במרוצת
השנים רכשה חברות ישראליות בשווי מצטבר של קרוב ל 22 -מיליארד דולר.

הייעוד שלנו באינטל הוא להמשיך וליצור טכנולוגיה שמשנה את העולם
ומעשירה את חייהם של כל בני האדם .במקביל ,האתגרים הניצבים בפנינו
כחברה אנושית כיום הם גדולים ורבים  -מגפה עולמית ,מלחמות ,התמודדות
עם השפעות שינויי האקלים ואתגרים נוספים .אנחנו באינטל מאמינים כי
תפקידנו הוא לרתום את הטכנולוגיה להתמודדות עם אתגרים חשובים אלה
ולהבטיח שייעשה בה שימוש חיובי.
אנחנו משתדלים בכל יום מחדש להשפיע לטובה על העולם ולגלות אחריות.
אני גאה במנהיגות ארוכת הטווח שלנו בתחומי האחריות התאגידית והקיימות,

בשנת  2021התמודדנו עם אתגרים מורכבים ,שחייבו אותנו להגיב במהירות
למציאות המשתנה  -מגפת הקורונה האיצה תהליכים משמעותיים בהם התחלנו
עוד טרם המגפה .אינטל הודיעה על תוכניתה להפוך לחברה הראשונה שמנהיגה
עבודה גמישה כשגרה ,ומאפשרת לרוב עובדיה לפצל את זמנם בין עבודה מהבית
לעבודה מהמשרד כולל אפשרות לעבוד עד  60יום בשנה מכל מקום בעולם.
התחרותיות הגוברת על כוח העבודה בהיי-טק ,חייבה אותנו לתגובה מהירה
בהיבטים תקציביים ותהליכיים וגם אליה נערכנו ברמה גלובלית.
אני גאה בהצלחתנו להתאים את עצמנו למציאות החדשה ולהמשיך להוות עוגן
עבור עובדינו בעולם ובישראל בפרט.
כאן מישראל ,אנחנו מפתחים ומייצרים חדשנות שמשנה חיים כבר חמישה
עשורים ונמצאים בחזית העשייה של אינטל העולמית .אנחנו לוקחים חלק מוביל
במרבית תחומי הפעילות של החברה בעולם :מחשוב ,קישוריות ,AI ,אבטחת
סייבר וייצור .הפיתוחים האחרונים ביותר יוצאים מישראל לכל מקום ברחבי

הישגינו בעולמות הפיתוח והייצור מתאפשרים בזכות  12,000העובדות
והעובדים שלנו ,המשתייכים לכל גווני החברה הישראלית .ברוח יעדי RISE
 ,2030בשנת  2021למעלה מ 34%-מהגיוסים החדשים לאינטל ישראל היו
של נשים ובעיקר למשרות טכנולוגיות .אנחנו מעסיקים מאות גברים ונשים
מהקהילה החרדית ,מובילים בהעסקת אקדמאים ערבים וממשיכים לפעול
להגדלת שיעור העובדים עם מוגבלות בחברה .אסטרטגיית הגיוון וההכלה שלנו
נעה במעגלים המתרחבים ויוצאים גם מחוץ לגבולות הארגון .אנו מבצעים רכש
מגוון בישראל בהיקף של  566מיליון ש"ח בשנה (על פעילותנו בתחום זה ניתן
לקרוא בהרחבה בדו"ח זה).

בשנת  2021תרמו עובדינו בישראל  55,000שעות התנדבות למען הקהילה.
לכך צירפנו את מכפיל הכוח שלנו  -תוכנית המצ'ינג במסגרתה אנו תורמים $10
על כל שעת התנדבות של עובדינו לארגון החברתי או למוסד שבו הם מתנדבים.
בסך הכל הסתכמה ההשקעה החברתית שלנו ב 2021-ב 17-מיליון ש"ח,
שהופנו לאקדמיה ,לתוכניות חינוך ,למערכת הבריאות ,לנפגעי משבר הקורונה,
ולפעילויות רווחה בקהילה.
בפתח דו"ח האחריות התאגידית ה 16-שלנו ,אני מבקש להודות לכל אחת
ואחד מעובדי אינטל ישראל.
בשנה מורכבת זו הוכחתם שוב שקורצתם מהחומרים האיכותיים ביותר,
האנושיים ביותר וגם הגמישים ביותר .מהחדר הנקי במפעל ,מהבתים וממרכזי
הפיתוח ,המשכתם להפגין חדשנות ,אחריות ,מסירות ועבודת צוות בעולם
משתנה ,ועל כך תודה מקרב לב .ביחד נמשיך להוביל את אינטל ,את
ההיי-טק הישראלי ואת הכלכלה והחברה בישראל להישגים ולצמיחה.

יניב גרטי
מנכ"ל אינטל ישראל
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הטכנולוגיה תופסת מקום יותר ויותר מרכזי בכל היבט
של הקיום האנושי ומשנה את עולמנו בקצב מואץ.
בלב המהפכות הטכנולוגיות ניצבים מוליכים למחצה
שמאפשרים לנו לעבוד מרחוק ,להישאר מחוברים
לחברים ולבני משפחה ,ליהנות משירותי בריאות
משופרים ומרכבים אוטונומיים.

וביוזמות המשמעותיות שלנו בתחומי הגיוון וההכלה ,החינוך וההשפעה
חברתית .מנהיגות זו באה לידי ביטוי ביעדים האסטרטגיים המקומיים שהצבנו
לעצמנו כאן בישראל כנגזרת של יעדי  RISE 2030של אינטל העולמית ,ובאופן
בו אנו עומדים בהם.

אינטל ישראל ממשיכה להיות הרוכשת הגדולה בישראל של זכויות חשמל ירוק
וכבר בשנת  2020הגענו ליעד העולמי של  100%חשמל ירוק ואנחנו ממשיכים
ומשמרים אותו מאז .הישגינו בתחום המדיניות הסביבתית ממשיכים להתוות
את הדרך לתעשיה הישראלית .מפעל אינטל החדש בקרית גת המוקם בימים
אלה ,תוכנן ונבנה בגישה סביבתית ומקיימת והוא יספק את מרבית צרכיו
האנרגטיים בעצמו ולעצמו .המפעל ומרכז הפיתוח החדש שלנו שמוקם בימים
אלה בחיפה ,נבנים על-פי התקן האמריקאי לבנייה ירוקה  Leedומצטרפים
בכך לכל יתר הבניינים הירוקים בקמפוסים של אינטל ברחבי הארץ העומדים
בדרישותיו המחמירות של תקן זה.

אנחנו ממשיכים לפעול להעצמת כוח העבודה העתידי של ההיי-טק הישראלי.
בין היתר הרחבנו השנה בישראל את תוכנית  Intel AI For Youthלהקניית
כישורי בינה מלאכותית ומיומנויות העתיד לבני נוער ל 11-בתי ספר ברחבי
הארץ ,מרביתם במגזר הערבי .בחמש השנים האחרונות שידרגנו כ 40-מעבדות
הוראה באקדמיה הישראלית ,הענקנו מלגות הצטיינות לסטודנטיות וסטודנטים
בתחומי ההנדסה והמדעים ,ומהנדסינו מרצים בהתנדבות בעשרות קורסים
באוניברסיטאות בישראל.
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יעדי RISE 2030
של אינטל העולמית
של אינטל

אסטרטגיית

אתגרים
גלובליים
יוזמות
בתעשיית
ההיי-טק

איפשור ENABLING
לפירוט יעדי  RISE 2030באינטל ישראל

להוביל בקידום הבטיחות ,הרווחה ופרקטיקות עסקיות אחראיות בכל פעולות
הייצור שלנו בעולם ,בשרשרת הערך שלנו ומעבר לה.
שינויי
אקלים

ייעודה של אינטל הוא ליצור טכנולוגיה שמשנה עולם ומשפרת
את את חייהם של בני האדם על פני כדור הארץ .המחויבות
המתמשכת שלנו לאחריות תאגידית מוטבעת בייעוד שלנו.
מחויבות זו ,הבנויה על בסיס איתן של שקיפות ,ממשל ,אתיקה
וכבוד לזכויות אדם  -יוצרת ערך עבור אינטל ומחזיקי העניין
שלנו ,בכך שהיא עוזרת לנו לצמצם סיכונים ,להפחית עלויות,
לבנות את ערך המותג שלנו ולזהות הזדמנויות חדשות כדי
לרתום את הטכנולוגיה שלנו לטיפול בסוגיות המורכבות ביותר
עמן מתמודדת החברה האנושית.

אחריות תאגידית בליבה העסקית
באמצעות הצבת יעדים שאפתניים ארוכי טווח ושילוב
אחריות תאגידית בכל היבטי העסקים שלנו ,הגענו לתוצאות
משמעותיות ואנו ממשיכים ומאתגרים את עצמנו להשיג
ביצועים טובים יותר לאורך הזמן.
תחת האסטרטגיה ויעדי האחריות התאגידית ,RISE 2030
אנו שואפים ליצור עולם אחראי ,מכיל ובר-קיימא יותר,
המתאפשר באמצעות הטכנולוגיה שלנו ,הכישורים והלהט
של עובדינו.

הכלה

שיתופי פעולה רחבים
אסטרטגיית  RISE 2030מעלה את הרף עבור עצמנו ועבור
שרשרת האספקה שלנו ,ומרחיבה את ההשפעה הגלובלית
החיובית שלנו באמצעות שיתופי פעולה עם לקוחותינו ועם
מגוון רחב של בעלי עניין.
המטרה שלנו היא לרתום באופן מלא את כוחה של הטכנולוגיה
כדי להתמודד עם אתגרים גלובליים שהופכים מורכבים יותר
ויותר ,בעשור הקרוב ולאחריו.
אנו יודעים שאם נפעל לבד ,לא נוכל להשיג את ההשפעה
החברתית הרחבה אליה אנו שואפים .מאז שהכרזנו על
אסטרטגיית  ,RISE 2030אנו שואבים השראה מהדרכים
הרבות בהן העובדים שלנו מצליחים להשיג יעדים בסביבה
חיצונית מאתגרת וכן מהמשוב החיובי ומההתעניינות הגדולה
של בעלי עניין סביבנו ,השואפים לעבוד יחד עם אינטל כדי
להאיץ את ההשפעה הגלובלית.

הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

בריאות
טובה

לקדם גיוון והכלה בקרב כל עובדינו בעולם ובתעשייה .להרחיב את ההזדמנויות
הזמינות באמצעות יוזמות טכנולוגיות ,הכלה ומוכנות דיגיטלית.
הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

צמצום
אי השיוויון

חינוך
איכותי

שיוויון
מגדרי

קיימות
להפוך למובילה העולמית בקיימות ולאפשר ללקוחותינו ולאחרים לצמצם את
פגיעתם בסביבה באמצעות הפעולות והטכנולוגיות שלנו.
שינויי
אקלים

צריכה וייצור
אחראיים

תעשיה חדשנות
ותשתיות

אנרגיה
נקייה

מים
נקיים

איפשור
באמצעות טכנולוגיה חדשנית ,המומחיות והלהט של עובדינו נאפשר שינוי חיובי
בתוך אינטל ,בכל חלקי תעשיית ההיי-טק ומעבר לה.
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יעדים
תפעוליים
ושרשרת
אספקה

אחריות
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אינטל ממשיכה לחולל
מהפכות טכנולוגיות
מיום היווסדה השפיעה אינטל על העולם ועל החברה האנושית באופן
משמעותי .החדשנות שהביאה את הסיליקון לעמק הסיליקון ממשיכה גם
היום לחולל מהפכות בדרך שבה אנחנו חיים .בהשראת "חוק מור" שהוצע

נתוני אינטל ישראל 2021 -

אינטל ישראל  - 2021תנופת הצמיחה נמשכת

 12אלף עובדים

 48חברות בIgnite-

בישראל בארבעה קמפוסים :קרית גת ,פתח
תקוה ,ירושלים וחיפה ,ובנוסף כ2,000-
עובדי מובילאיי.

מאיץ הסטארט-אפים של אינטל ,מאז
הקמתו .ב 2021-נפתחו  2מחזורים
חדשים עם  20חברות והמאיץ
ממשיך לסייע בהצמחת האקוסיסטם
של ההיי-טק הישראלי.

הכירו כמה מהעובדים שלנו בסרטון
לסיכום 2021

על-ידי גורדון מור ,שותף מייסד באינטל העולמית לפני יותר מ 50-שנה,
אנחנו ממשיכים לקדם את התכנון והייצור של מוליכים למחצה בקצב
מואץ .כך אנחנו מסייעים לבעלי העניין שלנו להתמודד עם האתגרים
הגדולים ביותר שלהם באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית.
למעלה מ 110-אלף עובדות ועובדים מסורים ברחבי העולם ( 83%מהם
טכנולוגים) ב 53-מדינות  -ובכללם  12אלף עובדינו בישראל ,מאפשרים
לכל זה לקרות .ב 2021-לאור התחרות הגוברת בענף ההיי-טק והרצון
להמשיך ולמשוך עובדים איכותיים ולשמר כשרונות ,השקענו 2.4
מיליארד דולר בהתמודדות גלובלית עם התחרות באמצעות העלאת שכר

כ 48-אלף איש

 14חברות ישראליות

בתעסוקה עקיפה* הודות לפעילותה של
אינטל בישראל.

נהנו מהשקעת אינטל קפיטל  -זרוע
ההשקעות של אינטל ב 2021-ושני
אקזיטים בוצעו בשנה זו.

 8מיליארד  $ייצוא
המהווים  11%מייצוא ענף היי-טק של ישראל
ו 1.75%-מהתמ"ג של מדינת ישראל.

והגדלת תקציב התגמול באתרי אינטל ברחבי העולם.

 2.2מיליארד $
השקעות IDM 2.0
אסטרטגית  IDM 2.0עליה הכרזנו ב ,2021-מתמקדת בתכנון וייצור

היקף הרכש המקומי בישראל ב.2021-
לאורך השנים ,אלפי עסקים קטנים צומחים
הודות לקשר עם אינטל ובסביבתה.

 17מיליון ש"ח
היקף ההשקעה החברתית הכוללת
של אינטל ישראל ב( 2021-בכסף
ובשווה כסף) ,לרבות השקעה
ותרומה לאקדמיה ,לתוכניות חינוך,
למערכת הבריאות ,לנפגעי משבר
הקורונה ולטובת פעילויות רווחה
בקהילה.

אינטל היא ממייסדות ומעצבות ההיי-טק הישראלי
קרוב ל 50-שנה .אינטל מניעה את גלגלי הכלכלה
הישראלית באמצעות תרומה משמעותית לתוצר,
לייצוא ,ולרכש המקומי.
בשלושת מרכזי הפיתוח שלנו בחיפה ,פתח תקווה
וירושלים מפתחים את המוצרים החדשניים ביותר
של אינטל ,כמו סדרת מעבדי דור Alder Lake - 12
שהושקה לאחרונה .במפעל בקרית גת ,אחד המפעלים
המתקדמים ביותר של אינטל בעולם ,מיוצרים מעבדים
אלו ,מוצרי  5Gובינה מלאכותית.
לביקור במפעל שלנו יחד עם LinusTech
ב 2021-התחלנו בהשקעות הבנייה להרחבת ושידרוג המפעל ומרכז הפיתוח בחיפה .זאת ,כחלק מהשקעה
מתוכננת של  10מיליארד דולר במפעל הייצור ושל  600מיליון דולר בבניית מרכז הפיתוח החדש ,במהלך
השנים הקרובות.
אנחנו גאים להיות מהמעסיקים הגדולים בהיי-טק הישראלי .לעובדים שלנו כאן בישראל ,ניתנת הזדמנות
לעצב תהליכים ולהשפיע על הטכנולוגיות והמוצרים שהחברה מפתחת ומייצרת בעולם ,ועשרות סגני נשיא
ישראלים משמשים כמנהלים בכירים באינטל העולמית.
חוגגים עצמאות עם קריצה באינטל ישראל

מוצרים מובילים ומינוף מערך הייצור לצמיחה באמצעות מתן שירותי
ייצור לאחרים.

בהקמת והרחבת מפעלים בארה"ב ובמלזיה ,ועוד  80מיליארד אירו
בהרחבת מרכזי הייצור והפיתוח במדינות האיחוד האירופי.
התרבות הארגונית שלנו נמצאת בתהליך התאמה לאסטרטגיה החדשה,
כדי להאיץ את קצב החדשנות ולחזק את הביצועים .לשם כך הוספנו
השנה ערך חדש למערך הערכים שלנו  -חתירה להישגים .בכך אנחנו

אחריות מתחילה בקידום סביבת עבודה אתית .גם בשנת  ,2021כלל עובדי אינטל ישראל השלימו
את הדרכת האתיקה השנתית .כחלק מהטמעת תרבות האתיקה של אינטל ישראל הועברו
הדרכות אתיקה גם לעובדי ומנהלי החברות שנרכשו לאחרונה על-ידי אינטל ישראל.
לעיון בקוד האתי של אינטל הקליקו כאן.

מאז  2008קושרת אינטל
העולמית חלק מתגמול המנהלים
והעובדים להיבטי אחריות
תאגידית ,כגון גיוון והכלה ,חוויית
עובד ונושאים סביבתיים.

חוזרים לשורשי התרבות האינטלית ,המתבססת על חדשנות ויעדים
מאתגרים לקידום תוצאות עסקיות.
*בהתבסס על הנוסחה שגובשה על-ידי מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית במחקר שביצעו על הערכת תרומתה של אינטל ישראל לכלכלה הלאומית (.)2018

דו״ח אחריות תאגידית אינטל ישראל 2021-2022

אינטל העולמית הודיעה על תוכניותיה להשקיע  40מיליארד דולר

כלל עובדי ומנהלי החברה מחוייבים לתרבות האתיקה של אינטל

 13שנות קשר בין
תגמול לאחריות
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מאמינים בעבודה גמישה

 98%מעובדי מפעל אינטל ישראל

בהתאם למדיניות איזון בית עבודה ,נהנים כל
עובדי אינטל בעולם מעצמאות מלאה ומנהלים
לעצמם ובעצמם את הזמן ואת סדרי העדיפויות.
אנחנו תומכים בעבודה מהבית בשגרה ובימי
קורונה ,ולאחרונה אף הכריזה אינטל העולמית
על עצמה כעל ארגון המנהיג עבודה גמישה
כשגרה ,ומאפשר בין היתר עד  60ימים בשנה
של עבודה מחו"ל.

נתנו ציון גבוה מאוד לשאלות בנושא "בטיחות היא ערך"
והמדדים הנלווים ,במסגרת סקר בטיחות שנערך במפעל
ב .2021-זאת ,בהשוואה ל 79%-מהעובדים שנתנו ציון

בריאות העובדים ,בטיחותם ורווחתם
לפחות  90%מהעובדים מאמינים כי התרבות באינטל שמה דגש רב על בטיחות.
לטבלת היעדים המלאה ודיווח ההתקדמות

כזה בסקר הקודם ב.2018-

ISO 45001
אנו פועלים כל העת כדי לשפר את מערך ניהול

בתקופת משבר הקורונה עמדנו מאחורי עובדינו,
הענקנו להם בטחון ותמיכה גם במציאות
משתנה ,ואפשרנו להם לעבוד בשקט נפשי,
אפקטיביות ונוחות.

הבטיחות ,הגיהות ואיכות הסביבה שלנו ( ,)EHSלרבות
תקנים ,תרבות ,ביצועים ,התערבות מוקדמת וצמצום
פציעות .מאז  ,2001אנו מתחזקים את ההסמכה לתקני
ה ISO-הבינלאומיים  ISO14001ו.ISO45001-
בשנת  ,2021נערכו ביקורות וירטואליות בלתי תלויות
של צד שלישי כדי לשמור על הסמכה זו באינטל ישראל
שהסתיימו בהצלחה רבה וללא ממצאים.

 1,000עובדים
השתתפו בישראל בפעילויות שבוע המודעות לבטיחות,
בריאות ואיכות הסביבה שקיימנו ב .2021-בטיחות
ובריאות עובדינו נמצאת במוקד תשומת הלב הארגונית

אנו נשענים על ההיסטוריה הארוכה שלנו כמובילים באחריות תאגידית על מנת

של החברה ואף באה לידי ביטוי ביעדינו ל.2030-
העובדים לקחו חלק בהרצאות וירטואליות ,השתתפו

להמשיך ולקדם שיטות עבודה בטוחות ,בריאות ואחראיות בפעילות הייצור

בתחרויות בטיחות עם ילדיהם מהבתים ובסדנאות

הגלובלית שלנו ,בשרשרת הערך ,ומעבר לה .במסגרת זו אנו מתמקדים בבריאות

תנועה וצפו בסרטי קיימות.

עובדינו ,בטיחותם ורווחתם ובקידום זכויות אדם והטמעת נהלים אחראיים למיקור
חוץ בכל שרשרת האספקה והייצור.

ההתקדמות שעשינו על פני יותר מעשור של ( 3TGבדיל ,טנטלום ,טונגנסטן ,זהב)
וקובלט ,ולהתייחס באופן יזום לסיכונים הגוברים כתוצאה מההיקף המתרחב של
חומרים וגיאוגרפיות.
אנחנו משתפים פעולה עם אחרים כדי לחולל מהפכה באופן שבו הטכנולוגיה יכולה
לשפר את הבריאות והבטיחות .כך למשל ,עד כה פרסה מובילאיי יותר מ 100-מיליון
שבבי  ®EyeQבכל רחבי העולם שיסייעו בשמירה על בטיחותם של נהגים ,נוסעים
וכלי רכב ,בעזרת מערכות סיוע לנהיגה .כעת אנו מצפים לשילובו של מודל הRSS-
 Responsibility-Sensitive Safetyשפיתחנו ,ברכבים אוטונומיים.

בהשוואה לשנה הקודמת .זאת ,במסגרת המעבר
לעבודה גמישה .ההערכות בוצעו באופן יזום כדי לשמור
על בריאותם של העובדות והעובדים.

 $500תקציב ארגונומי אישי
לרכישת ציוד לעבודה נוחה ובריאה מהבית ,לכל אחת
ואחד מעובדינו בישראל.
התקציב עבור שולחן מתכוון חשמלי ,מסך מיטבי,
אוזניות משוכללות וכד' וכמו כן קיבל כל עובד לביתו
כסא משרדי ארגונומי.

אינטל נערכה במגוון פעילויות כדי לשמור על
בריאות העובדים תוך ניהול מרכזי של המגיפה:
קביעת אחוז העובדים שיכולים להגיע לקמפוסים
לפי מספר חולי הקורונה בישראל ,יצירת ריחוק
חברתי בקפיטריות ובחללי העבודה ,בדיקת
פילטרים של מיזוג האויר כדי לאפשר הכנסת אוויר
טרי בתדירויות גבוהות מהרגיל ,תגבור סבבי ניקיון,
דיווח של חברות קבלניות לגבי מגעים קרובים בין
מאומתים לקורונה שפעלו בקמפוסים מטעמן לבין
עובדי אינטל ,שינוי מערך ההסעות כדי לאפשר
ריחוק חברתי ,צמצום נסיעות עסקיות לחו"ל
(למעט חיוניות מאד למחוסנים בלבד) ועוד.
קיימנו תקשורת רחבה ומתמשכת עם העובדים
לעידוד התחסנות ,לרבות תמריץ כספי של 250
דולר לכל עובד שהתחסן.
הקמנו מוקד שמאויש על-ידי צוות פאראמדיקים
שמקבל הדרכות ועדכונים ומבצע תחקירים אודות
מגעים קרובים .המוקד ממשיך לעבוד גם ב2022-
מתוך החשיבות הרבה שאינטל רואה בקטיעה
מיידית של שרשראות הדבקה.

יצרנו אתר אינטרנט מקיף לעובדים שכולל
שאלות ותשובות בכל תחומי המגיפה אשר עודכן
כל העת .צוותי הרפואה התעסוקתית של אינטל
טיפלו לאורך כל המגיפה במגוון רחב של שאלות
עובדים בנוגע ל.COVID-19 -
בנוסף ,יזמנו תהליך עבודה בנושא LONG
 ,COVIDשכלל הדרכות לצוותי משאבי אנוש
ולמנהלים ובמקביל ,המשכנו במעקב רציף אחר
כל עובד חיובי עד לחזרתו לעבודה ,תוך מתן
המלצות תעסוקתיות לפי הצורך.

בסקר שביצענו באפריל  90% ,2021מעובדי
אינטל העולמית העידו שהם מעדיפים מקום
עבודה גמיש.
כעת אנו מפעילים שלושה מודלים מרכזיים
לעבודה:
עבודה גמישה :רוב העובדים יחלקו את
זמנם בין עבודה מרחוק לעבודה מהמשרד,
כאשר איננו מחייבים גישה אחידה לגבי
מספר הימים בשבוע שעל העובדים להגיע
למשרדים .אנו מאמינים שכל צוות ימצא
לעצמו את האיזון שמניע תוצאות ומשיג
את יעדיו.
עבודה באתר :חלק מהתפקידים יהיו
תמיד במשרה מלאה באתר .מודל זה כולל
לדוגמא את עובדי המעבדות והמפעלים.
עבודה מרחוק :מספר מצומצם של עובדים
הוגדרו כעובדי בית באופן מלא והם מגיעים
למשרדים מעת לעת ,על בסיס צורך עסקי.

דו״ח אחריות תאגידית אינטל ישראל 2021-2022

אסטרטגיית המינרלים העולמית והאחראית שלנו שואפת כיום לשמר את

 60%+הערכות ארגונומיות
ביצעו מומחי אינטל ישראל בבתי העובדים בשנת 2021

ממשיכים להתמודד עם הקורונה

במהלך חודשי הקורונה ,אמנם נוכחנו שאנחנו
יכולים להצליח גם בעבודה שחלק ניכר ממנה
מבוצע מרחוק ,אך אנו מאמינים שחיבור אנושי
מעודד חדשנות ומיטיב עם העובדים.
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מודל תעסוקה ייחודי לחרדיות
בשיתוף קמאטק

 25.5%נשים

אנו פועלים באפיקים רבים למען גיוון בתעסוקה.
כך למשל ,שיתוף פעולה בין אינטל ישראל
לקמאטק הוביל למודל תעסוקה ייחודי שראשיתו
ב"בוטקאמפ" שיזמה קמאטק לשילוב חרדיות
בהיי-טק .התוכנית כוללת העמקת לימודי
מחשבים בתוך מסגרת הסמינרים כשבסופה
 21המצטיינות ביותר מקבלות הכשרת שטח
מקצועית באינטל .המודל מאפשר לנשים חרדיות
לקבל הכשרה והתנסות מעשית בחברה גדולה
ולאחר מכן להשתלב בענף וליהנות משכר של
מהנדס.ת תוכנה ללא רקע אקדמי .אנחנו באינטל
זוכים בכוח אדם איכותי המוכשר לצרכינו.

מקרב עובדות ועובדי אינטל ישראל בשנת .2021
הכלת עובדים
•הכפלת מספר הנשים והגדלת מספר המיעוטים בתת-ייצוג בתפקידי ניהול בכירים.
•חציית קו ה 40%-בייצוג נשים במשרות טכנולוגיות.
•קידום נגישות והגדלת שיעור העובדים עם מוגבלות ל 10%-מכלל העובדים.
מוכנות דיגיטלית
•הטמעת התוכנית העולמית לכישורים ומוכנות דיגיטלית  Intel AI For Youthבישראל,
כחלק מהיעד העולמי להעצים יותר מ 30-מיליון אנשים בכישורי .AI
לטבלת היעדים המלאה ודיווח ההתקדמות

 3.5%מהעובדות והעובדים
הצהירו על עצמם בשנת  2021כעל אנשים עם מוגבלות.

 566מיליון ש"ח רכש מגוון בישראל
רכשה אינטל ישראל בשנת  2021מעסקים בבעלות נשים או
בבעלות מיעוטים (עוד על פעילותנו בתחום הרכש המגוון).

 11בתי ספר מישראל בתוכנית
המוכנות הדיגיטלית
®Intel AI For Youth
תוכניות המוכנות הדיגיטלית של אינטל העולמית מעצימות
קהלים לא טכנולוגיים ,לצד מפתחים עתידיים וטכנולוגים של
הדור הבא במיומנויות דיגיטליות ,כלים ודפוסי חשיבה.
תוכנית ® Intel AI For Youthשהחלה לפעול בישראל בשנת
 ,2020הורחבה ב 2021-בשיתוף פעולה עם משרד החינוך
ל 11-בתי ספר  -ביניהם בתי ספר במזרח ירושלים ,בית ספר
בסמת בחיפה ,עמל בפתח תקוה ואורט בוים בקרית גת.

גיוון ,שוויון והכלה הם מערכי הליבה של אינטל המאפשרים לנו להניע חדשנות
ואקדמאים ערבים ומהמעסיקים הגדולים ביותר של המגזר הערבי בענף ההיי-טק.
ב 2021-קיימנו תוכניות דגל לפיתוח קבוצות עובדים מגוונות .כך למשל הקדשנו
לנשים בכירות את התוכניות  Shine upו-PE readiness mentor program-
חניכה לקראת קידום לדרגת הובלה טכנולוגית בכירה ,ולפיתוח מהנדסות
ומהנדסים ערבים אנו מקיימים את תוכנית .Intalent
המשכנו להפעיל מגוון תוכניות לאיזון בית/עבודה ,צורך שהתחדד באופן
משמעותי בתקופת הקורונה.

הנגשת ראיונות עבודה
פרויקט הדגל של קהילת  IDANהפועלת
באינטל ישראל למען אנשים עם מוגבלות
בשנת  2021היה כתיבת מדריך ראשון
מסוגו למנהלים ומראיינים להנגשת
ראיונות עבודה למועמדים עם מוגבלות:
 1מכל  5אנשים בישראל בגילאי
העבודה מתמודד עם מגבלה
בריאותית.
על אף שאנשים עם מוגבלות
מתמודדים על משרות באינטל כשווים
לכל דבר ,לעיתים יש צורך בהנגשת
תהליך המיון כדי לאפשר למועמדים
אלה למצות את יכולותיהם.
המדריך נולד כדי לסייע למראיינים
לנהל את ראיונות העבודה בהתאמה
למוגבלויות שונות.
המדריך מספק מענה ל 12-סוגי
מוגבלויות ,ביניהן :אוטיזם ,טורט,
הפרעה טורדנית כפייתית ,גמגום,
הפרעות קשב וריכוז ,מוגבלויות פיזיות
ועוד.

ואכן 95% ,מהנשים שהשתתפו בהכשרה
השתלבו בעבודה בתעשיה 24% ,מהן השתלבו
באינטל עצמה .לאור הצלחת המודל החדשני
חברות נוספות מיישמות כעת את "מודל אינטל"
ובתוך החברה יצא לדרך מחזור הכשרה נוסף.

כחברה שחרטה על דגלה גיוון והכלה,
אינטל פועלת כל העת למען התחייבותנו
לתגמול שוויוני לנשים ולגברים .לפני
כשלוש שנים הטמיעה אינטל מערך
גלובלי ,הכולל גם את אינטל ישראל ,בכדי
לבצע בדיקה שיטתית והתאמות שכר
במידת הצורך .המתדולוגיה לבדיקת
תגמול שוויוני עושה שימוש באלגוריתם
סטטיסטי מתקדם של חברת ייעוץ
גלובלית ומובילה בתחומה ,שמטרתו
למצוא פערים בלתי מוסברים בשכר
אצל עובדות ועובדים ,תוך שהיא לוקחת
בחשבון פרמטרים רבים הרלבנטיים
לבחינת השכר ,כמו :סוג התפקיד,
ביצועים ,וותק ,זמן בדרגה ועוד .כמדי שנה
ובמידת הצורך ,אנו מבצעים התאמות
שכר בכדי לטפל בפערים שזוהו.

לסרטון ״הכיסא שלי באינטל״

 5קהילות פנים ארגוניות מגוונות
מהוות בית לאלפי עובדים מגוונים ומעורבות ביישום יעדינו האסטרטגיים בשיתוף עם הנהלת החברה.
ב 2021-הקמנו קהילה חדשה לעובדים שומרי מצוות  ,IOC -שכבר מונה כ 500-עובדות ועובדים והיא
מצטרפת לקהילות הוותיקות - WIN :נשים באינטל - AIC ,קהילת העובדים הערבים - IDAN ,למען אנשים
עם מוגבלות ו IGLOBE-למען עובדים מקהילת הלהט"ב.
לסרטון גאווה 2022

INTEL DISABILITY
AND ACCESSIBILITY
NETWORK

IGL BE
IGL BE
IGL BE

קהילת עובדים
שומרי מצוות
באינטל

קהילת
נשים
באינטל

קהילת
ערבים
באינטל

קהילת אינטל
למען אנשים עם
מוגבלות

קהילת עובדים
להט"בים
באינטל

500

2,900

600

200

170

עובדות ועובדים

עובדות

עובדות ועובדים

עובדות ועובדים

עובדות ועובדים
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וליהנות מצמיחה עסקית .אנחנו מחלוצי התעשייה בהעסקת חרדים וחרדיות

פועלים לקידום תגמול שוויוני
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רכש מגוון

מקדמים גיוון בקליק  -מערכת
גיוון ספקים
•הגדלת ההוצאה על רכש מספקים מגוונים בישראל ב.100%-
לטבלת היעדים המלאה ודיווח ההתקדמות

מחויבותנו לגיוון והכלה מתרחבת מעבר לנעשה בתוך אינטל ומשפיעה באופן משמעותי על הספקים שלנו .אנו מאמינים ששרשרת אספקה
מגוונת תומכת בחדשנות ,מביאה ערך עסקי גבוה יותר ומקדמת את החזון שלנו.
אינטל העולמית שמה לעצמה למטרה להגדיל את ההוצאה השנתית הכוללת המנותבת לספקים בבעלות מגוונת ל 2-מיליארד דולר בכל
רחבי העולם בשנת .2030
אנו באינטל ישראל משלבים דרישות לכלול ספקים מגוונים בהצעות ,בבחירה ובתהליכי ניהול הספקים שלנו ,מיישמים דרישות אלו לגבי מעגל
הספקים הישירים שלנו ומצפים גם מהם לדווח על הוצאותיהם מספקים בבעלות מגוונת.
בנוסף אנו שותפים להנעת שינוי לאומי בנושא ,באמצעות שיתוף פעולה רחב עם ארגונים עסקיים וחברתיים במטרה ליצור הזדמנויות עבור
ספקים מגוונים.

נתוני אינטל ישראל 2021 -

אינטל ישראל לקחה חלק משמעותי בהקמת מיזם  - wesourceפורטל
הרכש הראשון בישראל .הפורטל מספק מענה בתחום הרכש המגוון לחברות
אשר חרטו על דגלן שילוב רכש מגוון כחלק ממדיניותן ויעדיהן.
כשותפיה של עמותת יסמין בהובלת המיזם ,סייענו בחשיפתו וביצירת מודעות
אליו .זאת באמצעות מפגשי רישות עם צוותי הרכש באינטל ובחברות אחרות,
ארגון כנסים בנושא רכש מגוון והצגת המיזם כפלטפורמה אשר מקדמת את
הנושא בישראל.
כ 700-הספקים המגוונים שמופיעים בפורטל משתייכים ל 24-קטגוריות
רכש .ספקים קטנים ובינוניים שהוגדרו כמגוונים על בסיס מיקום בפריפריה
הגיאוגרפית או החברתית ,על בסיס בעלות ( 51%לפחות בבעלות אוכלוסיה
בתת ייצוג) ,ועל בסיס אופי ההתנאגדות (עסק חברתי או קואפרטיב).
 50התאגידים המובילים שכבר רשומים לפורטל יכולים להגיש דרכו בקשות
להצעות מחיר ,לאתר ספקים מגוונים ,ולקבל ליווי בהגדרת והטמעת מדיניות
גיוון ברכש.

אנו באינטל ישראל מפנים מדי שנה עשרות ספקים מגוונים להסמכה המקנה
תו עסק מגוון ,כשהוותיק שבהם הוסמך לפני יותר מחמש שנים .ספקים אלה
נבדקים על-ידי מנגנון ההסמכה של  wesourceומראים גידול במחזור הכספי
השנתי ,יציבות כלכלית ,שיטות ניהול חדשות ,והם מתבלטים בהעסקת עובדים
מתת ייצוג נמוך (כגון נשים ,ערבים ,בני העדה האתיופית ,ועוד).
לסרטון ספקים מגוונים באינטל

 2.2מיליארד $
היקף הרכש המקומי של אינטל בישראל ב.2021-
לאורך השנים ,אלפי עסקים קטנים צומחים הודות
לקשר עם אינטל ובסביבתה.

 566מיליון ש"ח
היקף הרכש המגוון בישראל ב.2021-

לאורך שנים מעסיקה אינטל ישראל במיקור חוץ
ומשתפת פעולה עם חברות טכנולוגיות מהרשות
הפלסטינית וממזרח ירושלים.
צלם :יניב קרן

אנו מאמינים שבניית שיתוף פעולה עסקי היא צעד בונה
אמון בדרך לצמיחה כלכלית ולשלום באזורנו ,וכי שיתוף
פעולה זה מאפשר לנו ליהנות מהון אנושי איכותי הפועל
בשכנות.

מספרת הדס בלום ,יזמית שהקימה
ומנהלת שתי חברות בישראל
שצמחו הודות לשיתוף פעולה
הדוק עם אינטל ישראל:
״ HB Safetyהוא הארגון הגדול
בישראל המתמקד בפתרונות
בטיחות יצירתיים וחדשניים,
המתבססים על מתודוwו אינטל
ישראל לחבור אליה .מאז הפכה
 HBלשותפה מרכזית של אינטל בישראל בתחום הבטיחות וכמו באינטל,
בטיחות היא דרך חיים עבורנו .אנחנו מביאים גישות חדשות להטמעת תהליכי
בטיחות שמעצימים את העובדים וההנהלה באמצעות משוב חיובי ,הסרת
חסמים וקידום "שפת בטיחות" משותפת HB Innovation .תכננה מערכת
אוטומטית לניהול תהליכים דיגיטליים בשם  ,PASבאמצעותה ניתן לדווח
ולטפל במהירות בבעיות בטיחות .בנוסף אנו מעודדים עובדים לאמץ בטיחות
בבית ,בכבישים וכדרך חיים".

מספר חמודי נג׳מי מחברת סמי
נג'מי הנדסה ופרויקטים בע״מ:
"המפעל שלנו הוא מהגדולים בארץ
לייצור פלדה כיום .אנחנו נעזרים
במכונות מהמתקדמות בעולם
באוטומציה מלאה ,מייצרים גם
צנרת ונותנים מענה כולל לכל צורכי
ענף הבנייה .ב 2016-נוצר הקשר
הפורמלי שלנו עם אינטל דרך עמותת
יסמין .מחברה של  50עובדים צמחנו והפכנו לחברה של  600עובדים .בימים
אלה אנחנו מעורבים בפרויקט הקמת מפעל אינטל החדש בקרית גת  -מגה
פרויקט שמצריך ייצור פלדה בהיקף נרחב .בזכות התמיכה שקיבלנו מאינטל,
הפכנו להיות יצירתיים יותר וחדשניים יותר ,אימצנו שיטות עבודה מתקדמות
ואנחנו מאמינים בערכים של אינטל  -עבודה עם ספקים מגוונים ואיכות
ובטיחות כערכים עליונים .כך לדוגמא ,אנחנו מקפידים לבצע הרבה עבודה
מקדימה וחוסכים עבודה מסוכנת בגובה".

דו״ח אחריות תאגידית אינטל ישראל 2021-2022

רכש מגוון כמפתח לשכנות טובה

עוזרים לספקים המגוונים שלנו לצמוח
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קיימות

נתוני אינטל ישראל 2021 -

 65אלף כוסות חד"פ נחסכות מדי חודש
הודות ליישום פרויקט "אפס פלסטיק" במטבחונים בקמפוס אינטל
ירושלים והחלפתן בכוסות רב פעמיות .הפרויקט יצא לדרך כפילוט,
התרחב גם למרכז הפיתוח בפתח תקווה ועתיד להתרחב גם למרכזי
אינטל הנוספים.

אקלים ואנרגיה
•השגת היעד של  100%חשמל ממקורות מתחדשים במפעל בקרית גת ,כתמיכה ביעד העולמי
להשגת  100%חשמל ממקורות מתחדשים בכל פעילויות אינטל בעולם.

 100%רכש זכויות אנרגיה ירוקה
אנו גאים בכך שאינטל ישראל היא הרוכשת הגדולה בישראל של זכויות חשמל ירוק.
בשנת  2020השגנו את היעד שהציבה אינטל העולמית במסגרת יעדי - RISEי100%
רכש זכויות אנרגיה ירוקה ,ואנו משמרים את ההישג גם בשנת .2021

100%

100%

 500אלף מ"ק חסכון מים נוסף כל שנה

מים
•תמיכה ביעד העולמי של שימוש חיובי נטו במים באמצעות שימור של  60מיליארד גלונים של
מים ומימון פרויקטים חיצוניים להשבת מים.

בעקבות פרויקט משמעותי שבוצע ב 2021-להגדלת נפח הקולחים
המושבים לשימוש פנים מפעלי ואיפשר לצמצם עוד יותר את צריכת
המים השפירים .הפרויקט מאפשר שימוש חוזר נוסף של  1,600מ"ק
ליום (כ 500,000-מ"ק בשנה).

אפס פסולת וכלכלה מעגלית
•השגת היעד של אפס פסולת להטמנה בישראל ויישום אסטרטגיות של כלכלה מעגלית
עבור  60%מפסולת הייצור שלנו בשיתוף ספקינו.

50%

2021

2020

50%

2019

2018

< 1%מהפסולת המסוכנת הועברה להטמנה

לטבלת היעדים המלאה ודיווח ההתקדמות

בשנת  0.18% 2021בלבד מסך הפסולת המסוכנת ו 7%-מהפסולת
המוצקה שיוצרה הועברה להטמנה .אינטל שואפת להגיע ליעד של אפס
פסולת להטמנה עד שנת  .2030במקביל אנו שואפים ליישם כלכלה
מעגלית בטיפול בפסולת  -בשנת  2021כ 80%-מהפסולת המסוכנת
שיוצרה עברה תהליך של השבה (הפיכה למוצר).

אינטל העולמית מחויבת לשיתופי פעולה חוצי תעשיות,
במטרה לספק מענה רחב ככל שניתן לאתגר שינוי האקלים.
ביניהם שיתוף הפעולה העולמי עם תעשיית הטכנולוגיה ובעלי
עניין אחרים ,לצורך השגת מחשוב מאוזן פחמנית עד .2030
בנוסף ,ב 2022-הודיעה אינטל העולמית על מחויבותה
להשגת אפס פליטות גזי חממה עד  .2040החברה תפעל
לאיפוס הפליטות שלה במכלולים  1ו 2-ולצמצומן במכלול .3
זאת בין היתר על-ידי הפחתת הפליטות בשרשרת האספקה

התפלגות הרכבים הירוקים של עובדי אינטל ישראל

ב 30%-לפחות עד  2030באמצעות שיתוף פעולה פעיל עם
הספקים ,והשגת עלייה של פי חמישה ביעילות האנרגטית של

לאור מהפכת הרכבים החשמליים ,מקדמת אינטל ישראל שירותי טעינה
מוסדרים בקמפוסים:

6%

גם בישראל אנו ממשיכים לנקוט בפעולות לצמצום השפעות

1%

טביעת הרגל שלנו ,הן במערך הייצור והן בשרשרת האספקה.

רכבים היברידיים
*יתר הרכבים הינם רכבי בנזין  /סולר

רכבי פלאג-אין

רכבים חשמליים

במרכזי הפיתוח  -בנוסף ל 18-עמדות טעינה קיימות ,הותקנו 50
עמדות נוספות ב - 2021 -כך שכיום מותקנות  68עמדות וב-
 2022יותקנו  20עמדות נוספות.
במפעל  -מותקנות  8עמדות טעינה ומתוכננת התקנת  80עמדות
נוספות במפעל החדש.
במקביל ,תוכנית הרכבים לעובדי החברה עברה רענון ,כך שרוב הרכבים
המוצעים כיום לעובדים הינם חשמליים ,היברידיים או רכבי פלאג-אין.

ניהול קיימות במפעל החדש בקרית גת
בדומה לשאר מבני אינטל המאושרים בתקן  ,LEEDגם המפעל החדש
נבנה לפי התקן האמריקאי לבנייה ירוקה.
ביצוע פרויקט הבנייה תוכנן באופן שיצמצם ככל שניתן השפעות סביבתיות.
כך למשל:
אדמה שנערמה בשלב החפירה נתרמה לגורמים המורשים לקבלה
באתר הוקם מפעל בטון מקומי שחסך תנועת מאות משאיות ומנע
שיבושי תנועה ,לכלוך ופליטות .על מנת למנוע עומסי תנועה רוב
האספקה מגיעה למפעל בלילות ומשאיות היוצאות ממנו מלוות על ידי
רכב ניקיון.

דו״ח אחריות תאגידית אינטל ישראל 2021-2022

בשנת  2021קיימנו פילוט רכבי הסעות חשמליים ראשון ויחיד מסוגו
בישראל ,במערך הסעות העובדים בקרית גת .בצי ההסעות של קרית גת
פועלים ארבעה רכבים חשמליים עם פוטנציאל להרחבת הפילוט.

42%

מעבדיה הגרפיים עד .2025

מעבירים הילוך במהפכת הרכבים החשמליים
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מחדשים ביחד -
 360מעלות של אתגרים קהילתיים
השפעה על הקהילה
•תרומת  10מיליון שעות התנדבות בעשור מתוכן חצי מיליון שעות
בישראל  50-80 -אלף שעות מדי שנה.
לטבלת היעדים המלאה ודיווח ההתקדמות

נתוני אינטל ישראל 2021 -

 55,000שעות התנדבות
נתרמו על-ידי  3,500מתנדבי אינטל בשנת .2021
בשנה במהלכה רבים מעובדי החברה עבדו באופן מלא
מהבית ,מדובר בהישג משמעותי.
לסרטון זוזו להתנדב!

כ 1.5 -מיליון ש"ח  -מענק התנדבות
כולל ל 150-עמותות בישראל
סכום זה ניתן ב 2021-במסגרת תוכנית המענקים שלנו
בה אינטל תורמת  10דולר עבור כל שעת התנדבות של
עובדינו לעמותות ומוסדות המאושרים בתוכנית.

כ 300-ארגזי ציוד נתרמו למען
פליטי אוקראינה

איפשור
הטכנולוגיה של אינטל נוצרה למען אנשים .כדי שנוכל ליהנות ממנה לאורך זמן,
 Goodבאה לביטוי ביעדי  2030שהגדרנו לעצמנו בכל תחומי האחריות התאגידית
והאימפקט .באמצעות המומחיות ,החדשנות הטכנולוגית והלהט של עובדינו ,אנחנו
מאפשרים ומחוללים שינויים חברתיים רבי השפעה.
אסטרטגיית ההשפעה החברתית שלנו ,הן ברמה הגלובלית והן כאן בישראל ,שמה
דגש משמעותי על פיתוח ההון האנושי העתידי כמפתח לחוסן הכלכלי והקיומי
של מדינת ישראל .לשם כך אנו משתפים פעולה ותורמים לאקדמיה הישראלית,
ומקדמים יוזמות חינוך רחבות היקף כמו  TOP15שמטרתה פיתוח מיומנויות
מתקדמות באמצעות לימודי מדע וטכנולוגיה.

באופן דומה ,לאחר השריפה הגדולה שפרצה בהרי
ירושלים תרמו עובדי אינטל ישראל יחד עם קרן אינטל
שהכפילה את סכום התרומה למעלה מ30,000-
ש"ח לבית החולים הפסיכיאטרי "איתנים" שפונה בשל
השריפה במקום.

פתח תקוה  -חוויה אופפת בכיפה חדשנית
במסגרת הענקת החסות של אינטל לאירועי האולימפיאדה ,קיבלנו בישראל
את הזכות לקיים פיילוט ראשון מסוגו בקהילה ברוח ׳מחדשים ביחד׳ .יחד עם
עיריית פתח תקוה ובשיתוף עם תושבים ,ספורטאים אולימפיים ,תלמידים
ומתנדבי אינטל ,הובלנו את בנייתה של כיפה גאודזית ,העושה שימוש
בטכנולוגיית  Extended Realityליצירת חוויה אופפת (אימרסיבית) ב360-
מעלות .בפרויקט ההשקה ,המשתתפים יצרו מיצג רב חושי ,אינטראקטיבי ונגיש
לכל ,המשתמש ביכולות הכיפה ,כדי להמחיש את את חוויית הגלישה בסקלטון
 גלישה במזחלת יחיד במהירות עצומה  -ספורט אקסטרים בו מתחריםבאולימפיאדת החורף.
לסרטון "מחדשים ביחד"
מזרח ירושלים  -הסביבה שלהן ,הזהות שלהן
ב 2021-הובלנו במזרח העיר פרויקט עם תלמידות שעוסק ביחסיהן עם
הסביבה תוך העצמתן האישית .הפרויקט הניב פלטפורמת תוכן דיגיטלית
ייחודית אותה אצרו ויצרו הנערות ,הכוללת ביטוי יצירתי במגוון מדיות וכלים
דיגיטליים לחקר סוגיות המעסיקות אותן ,לרבות הצעה למיזמים פורצי
דרך שישנו את חוויית המקום במזרח העיר .בפרויקט לקחו חלק מחלקת
האסטרטגיה ומנהל החינוך בעיריית ירושלים ,בית ספר סוואחרה לבנות
ומתנדבים טכנולוגים מקהילת העובדים הערבים באינטל (.)AIC
חיפה  -פודקאסט סביבתי מיוחד
במטרה לקיים שיח המשלב א.נשים עם מוגבלות פיזית ומתנדבים טכנולוגים,
הנוגע ביחסינו עם הסביבה בה אנו חיים ,הפקנו פודקאסט בנושא יחסיהם
של א.נשים עם מוגבלות עם הסביבה .בפרויקט לקחו חלק מחלקת הרווחה
בעיריית חיפה ,המרכז לחיים עצמאיים ומתנדבי אינטל טכנולוגים מקהילת
 IDANלמען אנשים עם מוגבלויות.
קרית גת " -סיפור מעשה מקום"
תלמידי חטיבת ביניים בעיר פעלו כדי לשפר את החוסן האישי והחברתי שלהם
בתוך מרחבים ציבוריים בבית הספר ,דרך תהליך של - PLACMAKING
״חשיבה עיצובית במקום״ .בתהליך זה מאתרים בעיות בסביבתנו ,חוקרים אותן,
לומדים מה מקומה של הטכנולוגיה בפתרון בעיות מסוג זה ,מציעים פתרונות
ולבסוף מאתרים שותפים וקוראים להם להצטרף .במסגרת הפרויקט הקמנו
אתר שמרכז את שלבי התהליך והפקנו את הסרטון ״סיפור מעשה מקום״
שקורא לפעולה.

תוכנית  - AI FOR WOMENבינה שיצאה
מישראל לעולם
תוכנית  AIforWomanשנולדה באינטל ישראל ,הפכה אחרי שנתיים
של פעילות מוצלחת בישראל ,לתוכנית גלובלית .במסגרת התוכנית
בינה נשית פוגשת בינה מלאכותית  -אנחנו רותמים את טכנולוגיית
ה AI-שלנו כדי לאסוף ולעבד תובנות מאלפי נשות ואנשי קריירה בכל
רחבי העולם ולזקק מתוכן את התובנות המשמעותיות ביותר עבור
נשים בתחילת דרכן המקצועית.
לסרטון AI4W

גיבור ישראלי בעשיריה הפותחת
זיו נבו עלה לעשיריה הפותחת בתחרות "גיבור
ההתנדבות" היוקרתית של אינטל העולמית.
זיו החל את דרכו באינטל כסטודנט לפני כ24-
שנים והיום הוא מוביל ארגון גלובלי בתחום
הנדסת התוכנה .ב 8-השנים האחרונות מקדיש
זיו מאות שעות בשנה להובלת שינוי תפיסתי
והפיכת נושא המנהיגות המתנדבת במגזר
העסקי בישראל לנורמה .זיו היה שותף להבאת
תוכנית סינרגיה של מכון אלכא למנהיגות
וממשל-הג'וינט ישראל ,לתוך אינטל .התוכנית משלבת מנהלים בכירים
מחברות עסקיות בתפקידי דירקטורים בארגונים חברתיים ,וזיו הוא ממוביליה
באינטל ומתנדב מטעמה כחבר וועד מנהל בעמותת ערכים בספורט .הודות
להיכרותו המעמיקה עם המגזר העסקי והחברתי בישראל ,יזם בשיתוף הג'וינט
פעילות חדשנית בשם נבחרת הדירקטורים החברתית שמאפשרת הרחבה של
הצלחת סינרגיה לרמה הלאומית.

דו״ח אחריות תאגידית אינטל ישראל 2021-2022

האתגר שלנו הוא לשמור על הסביבה ועל הקהילות שלנו .תפיסת עולם זו של Doing

אנו ערוכים לסייע גם באסונות טבע ומצבי חרום .לדוגמא,
עם פרוץ המלחמה באוקראינה ב 2022-פעלנו למען
קהילות הפליטים במספר דרכים ,בהן :עובדינו תרמו וארזו
כ 300-ארגזי בגדים ,צעצועים ותיקים ,שחולקו לפליטים
דרך סניפי ויצ"ו .כמו כן במסגרת תוכנית התרומה
הכפולה ,תרמו עובדי אינטל ישראל יחד עם קרן אינטל
שהכפילה את סכום התרומה  -למעלה מ 65,000-ש"ח.
התרומות נאספו עבור הארגונים החברתיים  -הג'וינט,
איחוד הצלה וגבהים ,שפועלים בארץ ובגבול אוקראינה
למען הפליטים.

חלק מהותי מפעילותנו עם הקהילה ולמענה ,מתבצע במסגרת תוכנית
"מחדשים ביחד"  -יוזמה ייחודית המאפשרת לרתום טכנולוגיות מתקדמות
להתמודדות עם אתגרים אנושיים הנובעים בקהילה ,באופן המחזק את חוסנה:
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יעדי  RISE 2030באינטל ישראל

הטבלה שלהלן מפרטת את יעדי התפעול ושרשרת האספקה שלנו לעשור הקרוב ,לרבות ההתקדמות שהושגה באינטל ישראל ב.2021-

דיווח התקדמות אינטל ישראל 2021

יעדים מקומיים ל2030-
אחריות
בריאות העובדים ,בטיחותם
ורווחתם

•לפחות  90%מהעובדים מאמינים שהתרבות באינטל שמה דגש רב על בטיחות.

•בשנת  2021במסגרת שאלון בטיחות שנערך במפעל בקרית גת  98% -מהעובדים נתנו ציון גבוה מאוד לשאלות שעסקו בנושא “בטיחות היא
ערך” והמדדים המלווים נושא זה .זאת ,בהשוואה ל 79%-בסקר הקודם שנערך בשנת .2018
•אינטל ישראל עברה בהצלחה את המבדק לתקן  ISO 45001לניהול בטיחות ,בריאות וגיהות.

הכלה
•הכפלת מספר הנשים והגדלת מספר המיעוטים בתת-ייצוג בתפקידי ניהול בכירים.

•ב 2021-המשכנו לחזק את המערכות ,התהליכים ,והתוכניות כדי לקדם גיוון ,שוויון ,הכלה ונגישות לכל העובדים .הצבנו אבני דרך חדשות כדי
להאיץ את ההתקדמות ליעדי הייצוג במשרות בכירות ויצרנו זיקה בינם לבין התגמול שנעניק למנהלים ועובדים ב.2022-

הכלת עובדים

•קידום נגישות והגדלת שיעור העובדים עם מוגבלות ל 10%-מכלל העובדים.

•בסוף  ,2021נשים היוו  25.5%מכלל עובדי אינטל ישראל ו 3.5%-מעובדינו בישראל הזדהו כעובדים עם מוגבלות.

גיוון ספקים

•הגדלת ההוצאה על רכש מספקים מגוונים 1בישראל ב.100%-

•ב 2021-הוצאנו  566מיליון ש”ח על רכש מספקים מגוונים ,גידול של למעלה מ 50%-לעומת השנה שעברה.

מוכנות דיגיטלית

•הטמעת התוכנית העולמית לכישורים ומוכנות דיגיטלית  Intel AI For Youthבישראל ,כחלק מהיעד
העולמי להעצים יותר מ 30-מיליון אנשים בכישורי .AI

•ב 2021-התקיימה תוכנית  AI4Yב 11-בתי ספר בחיפה ,ירושלים ,קרית גת ופתח תקווה ו 200-תלמידים לקחו בה חלק.

•חציית קו ה 40%-בייצוג נשים במשרות טכנולוגיות.

קיימות  -אינטל פועלת על פי תקן  ISO 14001לניהול איכות סביבה
אקלים ואנרגיה

•השגת היעד של  100%חשמל ממקורות מתחדשים במפעל בקרית גת ,כתמיכה ביעד העולמי
להשגת  100%חשמל ממקורות מתחדשים בכל פעילויות אינטל בעולם.

מים

•תמיכה ביעד העולמי של שימוש חיובי נטו במים באמצעות שימור של  60מיליארד גלונים של מים
ומימון פרויקטים חיצוניים להשבת מים.

אפס פסולת
וכלכלה מעגלית

•השגת היעד של אפס פסולת 2למטמנות בישראל ויישום אסטרטגיות של כלכלה מעגלית
עבור  60%מפסולת הייצור שלנו בשיתוף ספקינו.

•אינטל ישראל היא בין האתרים החלוצים של אינטל שכבר השיגו  100%שימוש באנרגיה מתחדשת על-ידי רכישה של זכויות חשמל ירוק
בישראל.
•פליטת גזי חממה  -נתוני מרכז הייצור בלבד( 0.69405 3מיליוני טון שווי ערך .)CO2
•צריכת אנרגיה ( 1.011מיליארד קוט"ש-חשמל גז ודיזל).
•צריכת מים מקומית ( 4.136מיליון מ”ק)  -כ 82%-מכמות המים שנצרכה בשנת  2021הושבה לשימוש פנימי ולהשקייה חקלאית.

•יצירת פסולת מסוכנת ( 26.421אלפי טון)  99.82% -מהפסולת המסוכנת שיוצרה במרכז הייצור בקרית גת עברה תהליכי מיחזור ומתוכה
 80%טופלו באמצעות יישום תהליכי כלכלה מעגלית.
•סה"כ פסולת מוצקה ( 6.661אלפי טון)  93% -מהפסולת הלא מסוכנת עברו תהליכי מיחזור.

איפשור
השפעה על הקהילה

1

2
3

•תרומת  10מיליון שעות התנדבות בעשור מתוכן חצי מיליון שעות בישראל  50-80 -אלף שעות מדי שנה.

ספקים מגוונים הם עסקים אשר לפחות  51%מהם נמצאים בבעלות ומופעלים על-ידי אחד מהבאים :נשים ,בני ובנות מיעוטים ,בהתאם להגדרת המונח מיעוט במדינה שבה הוקם העסק; יוצאי
צבא/נכים כתוצאה משירות צבאי; חברי קהילת הלהט”ב או נכים .אינטל מכירה בכל הקטגוריות הללו ,אך הן עשויות להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לחוק המקומי.
אינטל מגדירה אפס פסולת כפחות מ.1%-
הנתונים חושבו בכלים בינלאומיים בהתאמה למתודולוגיית החישוב של אינטל העולמית.

•ב 2021-תרמנו  55,000שעות התנדבות לקהילות המקומיות שלנו.

דו״ח אחריות תאגידית אינטל ישראל 2021-2022

•בשנת  2021בשיתוף עם אגמא  -מרכז ידע חדש לאגני היקוות נגר ונחלים ,נשלחו לאינטל העולמית כ 10-פרויקטים מישראל כהצעות לשיקום
מחזור המים בישראל .ההחלטה על הפרויקט הנבחר תתבצע במהלך .2022

19

אודות הדו״ח
אנו גאים לפרסם את דו”ח האחריות התאגידית ה 16-של אינטל
ישראל .הדו”ח מתאר את הפעולות המרכזיות שלנו במהלך שנת
 2021לקידום האחריות התאגידית ,במסגרת פעילותנו העסקית
בישראל ,כמוקד פעילות מרכזי של אינטל העולמית.
גם בשנת  2021דורגנו בציון פלטינה +בדירוג מעלה לאחריות
תאגידית בעסקים ואנו גאים בהישג זה כל שנה מחדש.
דו”ח זה הוא דו”ח מקומי המתמקד בנתוני אינטל בישראל
ומהווה נספח לדו”ח האחריות התאגידית של אינטל העולמית,
שהוכן בהתאם לתקן המוביל לדיווחי אחריות תאגידית GRI
( .)The Global Reporting Initiativeהנתונים המוצגים בו
מתייחסים לשנה הקלנדרית  .2021מטרת הדו”ח היא לעדכן
באופן תמציתי את מחזיקי העניין שלנו בהתקדמותנו בתחומים
העיקריים.
אנו מודים לכם על התעניינותכם בדו”ח ,ונשמח לקבל מכם
משוב .מוזמנים ליצור קשר עם רויטל ביתן ,מנהלת אחריות
תאגידית של אינטל ישראלrevital.bitan@intel.com :

שנת  2021הייתה שנת מעבר בין מגיפה עולמית
לבין מציאות חדשה ושונה שכמוה לא ידענו.
דו"ח אחריות תאגידית זה משקף את פעילותה של
אינטל ישראל ואת מחויבותה להתנהל באחריות גם
במציאות משתנה .שינינו את סביבת העבודה ואת
האופן שבו אנו מנהלים את יחסינו עם בעלי העניין
שלנו  -ובראשם עובדים ,ספקים ,גורמי ממשל וגורמים
קהילתיים.
בשנה זו קידום ספקים קטנים ומגוונים ישראלים הוא
אחד ממיקודי האחריות התאגידית השלובה בליבה
העסקית שלנו .בהתאם ליעדי העשור שהצבנו לעצמנו,
אנו ממשיכים בעשייה המקדמת את הסביבה ,החברה
הישראלית ,האקוסיסטם הטכנולוגי והכלכלה.
בלה אברהמס
סמנכ"לית ממשל ,תקשורת וחברה ,אינטל ישראל
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