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2017

מהי מידת האמון במוסדות ובמגזרים השונים?  

חברות או”ם
ישראליות 

גדולות

41%

חברות 
גלובליות 
הפועלות 
בישראל

36%

17%

70%

ארגוני מחקר 
מדעיים 
ואקדמיים

ממשלה
)46% ב-2016(

40%

תקשורת
ועיתונות

43%

רשתות
חברתיות

54%

ארגוני 
חברה 
וסביבה

68%



2017

מהי מידת האמון 
בסקטורים 

העסקיים השונים?

תעשיות כבדות וכימיה )19% ב-2016( 25%

הייטק )41% ב-2016(45%

תרופות33%

קרנות פנסיה19%

סלולר17%

תעשיות ביטחוניות ישראליות61%

כרטיסי אשראי37%

מזון ומשקאות )19% ב-2016( 24%

קידוחי גז

מוצרי צריכה30%

כבלים ולוויין

חברת החשמל37%

בנייה

סופרמרקטים )23% ב-2016(23%

בנקים )15% ב-2016(

16%

23%

15%

14%



2017

מהן הבעיות המשמעותיות העומדות בפני מדינת ישראל?

אקולוגיה ואיכות הסביבה6%

אי אמון במנהיגות8%

מדיניות, סכסוך 5%
ישראלי פלסטיני

שחיתות5%

זהות | ערכים | דת4%

חינוך5%

בריאות2%

מעמד ישראל בעולם1%

36%
בטחון טרור ומלחמות
)47% ב-2016(

14%
13%
8%
7%
7%

 כלכלי-חברתי
פערים
דיור
יוקר המחייה

עוני ורווחה 
)35% ב-2016(

48%



2017

מהן הסוגיות המהותיות בסקטור המזון והמשקאות?מהן הסוגיות המהותיות בסקטור המזון והמשקאות?

אמינות ושקיפות 8%
איכות הסביבה 5%

19%מחיר

60%  בריאות המרכיבים
במוצרים
)45% ב-2016(

 איכות המרכיבים
במוצרים
)10% ב-2016(

25%



2017

מהן הסוגיות המהותיות בסקטור מוצרי הצריכה?

29%

17%

2%
3%

שימוש בחומרים 
טבעיים/פחות כימקלים

איכות סביבה

הוזלת מחירים

איכות המוצרים8%
אמינות / ציון מרכיבים על האריזה

ניסויים בבעלי חיים

27%



2017

מהן הסוגיות המהותיות בסקטור הסלולר ?

16%

2%
5%

עלויות שירות 38%
ומחירי המוצרים

שירות לקוחות33%
תמיכה טכנית
)25% ב-2016(

איכות התקשורת

מונופולים | הגברת תחרות

קרינה ואיכות סביבה

שחיתות, אמינות והגינות
19%הצעות לטובת הלקוח



2017

מהן הסוגיות המהותיות ברשתות השיווק?
65%
מחירים ומבצעים

10%
שירות לקוחות וחווית קניה
)5% ב-2016(

6%
מגוון 

המוצרים

2%
מזון 
בריא

7%
יושרה והגינות כלפי הצרכן
תאריכי תפוגה

0.6%
מונופולים | 
חוסר תחרות
)7% ב-2016(

16%
איכות וטריות המוצרים
ניקיון והיגיינה



2017

האם אחריות חברתית משפיעה על הקניה?

28% הענישו

יחס הוגן ללקוח

19% רכשו

חוסר הגינות

מוצר מזיק לבריאותיקר ולא הוגן תרומה לקהילה

מוצר איכותי ובריא



2017

מהן הסוגיות המהותיות בגופי ניהול הפנסיה?

31%

30%
16%

10%

7%
  ביטחון פנסיוני - 

ניהול סיכונים

הוגנות ואמינות | ניהול סיכונים

דמי ניהול נמוכים

13%
הנגשת המידע והכוונת הלקוח

תשואות ללקוח

התייחסות לשכבות חלשות



2017

מהן הסוגיות המהותיות בסקטור הבנקאות?

מעורבות ואחריות חברתית

גובה העמלות
)43% ב-2016(

52%

16%
איכות ואמינות השירות 

)9% ב-2016(

4%
2%

מונופולים וחוסר תחרותיות2%

שכר הבכירים

תנאי ריביות 
הלוואות ואשראי
)15% ב-2016(

26%

הגינות ושקיפות לציבור 
)14% ב-2016(

9%



2017

מהן הסוגיות המהותיות בסקטור ההייטק?

פיתוחים למען איכות 36%
חיים ובטחון
)28% ב-2016(

יזמות ויצירת מקומות 
9%עבודה בישראל

3%
העסקה בתנאים 
הוגנים | צמצום 
שעות העבודה

חיזוק הידע וההשכלה 1%
הטכנולוגיים בישראל

מעמד ישראל בעולם2% מעורבות 5%
חברתית

תשלום0.4%
מס למדינה

3%
איכות 
הסביבה

פיתוח הפריפריה1%

4%
העסקת נשים, מבוגרים, 
חרדים, בעלי מוגבלויות וכו׳



2017

מהן הסוגיות המהותיות בסקטור התרופות?

פיתוח תרופות 
נוספות ומחקר

25%

אמינות
והגינות כלפי 

הצרכן

הרחבת סל 10%
התרופות

7%

1%איכות סביבה

איכות מוצרים
)7% ב-2016(

12%
דאגה לבריאות 

הציבור

10%

ניסויים בבעלי חיים
)6% ב-2016( 0%

חשיפת שחיתויות
)1% ב-2016( 5%

הוזלת מחירים
)26% ב-2016(

19%



2017

45%
איכות 
הסביבה
ובריאות 
הציבור

פיתוחים למען 
איכות חיים 

וביטחון

9%
בטיחות 
העובדים 

והיצור

5%
שקיפות
ואמינות

1%
יצירת מקומות 

עבודה

2%

מהן הסוגיות המהותיות בסקטור התעשיות הכבדות והכימיה ?

הרחקת מפעלים 
מזהמים ממרכזי 

אוכלוסין
)1.6% ב-2016(

8%



2017

מה הכי מדאיג באיכות הסביבה?

זיהום כימי 
זיהום מתעשיות כבדות 
כימיקלים במזון

נושאים גלובליים 
התחממות כדור הארץ, 

שכבת האוזון

פגיעה בסביבה הטבעית 
דילול יערות, 

היכחדות של זני חיות

זבל תעשייתי וביתי 
מחזור

זיהום אוויר 
מתעשיות מזהמות 
ומכלי רכב

זיהום מים 

24%11%

9%

7% 23%
15%



2017

מהן הסוגיות המהותיות בסקטור הבנייה?

איכות 
הסביבה

2%
הוזלת 

מחירי הדיור

22%

מקצועיות 
ואיכות הבניה

34%

אמינות

10%

עמידה בזמנים 
ובקרה שוטפת

9%

בטיחות 
ועמידה בתקנים

27.0%
)14% ב-2016(



2017

מהן הסוגיות המהותיות בתעשיות הבטחוניות?

חידושים, פיתוחים ומציאת 
פתרונות לאיומים ביטחוניים

פתרון לאיום המנהרות

פתרון לבעיית הטילים 
הגנ״א וכיפת ברזל

מודיעין סייבר וסודיות

חיסכון ושמירה על תקציב

ייצור נשק ומיגון 
לחיילי צה״ל

שמירה על ביטחון המדינה

41%

7%
5%

4%

2%

2%

25%



2017

מהי חברה אחראית? 
מוצרים בטוחים ולא מזיקים לבריאות

עזרה בפתרון בעיות חברתיות כגון עוני, פערים 
חברתיים והיעדר השכלה

בטחון תעסוקתי ופנסיה לעובדי החברה

תנאים הוגנים לכלל העובדים

מוצרים ושירותים באיכות טובה במחיר נמוך

שמירה על איכות הסביבה

קליטת עובדים עם מוגבלות, חרדים, ערבים ,יוצאי אתיופיה, בני +50 ועוד

פרסום פרטים אודות פעילותה באופן גלוי ובשקיפות רבה
תמיכה בארגונים חברתיים ובפרויקטים קהילתיים

46%  גבוה
 

בינוני
נמוך
23%



2017

איך יודעים שחברה היא אחראית?

מכיר אישית | שמעתי 
מבן משפחה| חברים

28%

פעילות טובה
23%

מחיר נמוך
3%

לקוח| ניסיון אישי
31%

פרסומים | מדיה, עיתונות
37%



2017

מה יתרום לשיפור איכות החיים?

יוקר מחייה  / הפחתת מיסים
23%

ביטחון תעסוקתי וכלכלי
הכנסה גבוהה

איכות סביבה ואויר נקי
הפחתת עומסי תנועה

דיור

שלום ובטחון

זקנה בכבוד
מדיניות רווחה

שחיתות
הוגנות

חינוך טוב

אחדות העם

תזונה בריאה
לעבור לגור 

במדינה אחרת

בריאות

19%

8%5%
5%

5%

3%
2%

2%
0.4%0.6%

17%


