
   אחריות תאגידית בישראל-יבמ

 

בישראל מצב תמונת

יבמ מנהלת עסקים בישראל מאז * 
1949.  

פעילים בארץ  עובדים 200- כ*
,   On Demand Communityבמסגרת 

  .יוזמת ההתנדבות של יבמ

יבמ ישראל העבירה מענקים * 
בשווי , קהילתיים בציוד ובכסף

עשרות אלפי דולרים לעמותות 
   .ברחבי הארץ

 השקיעה יבמ במחקר 1972משנת * 
כיום פועלות בארץ שלוש     . בישראל

מעבדת מחקר   –מעבדות מרכזיות
 מעבדת פיתוח תוכנה    ,בחיפה

בירושלים וברחובות ומעבדת 
  .מערכות וטכנולוגיה בתל אביב

 תרמו חוקרי יבמ 2008בשנת * 
 פטנטים לרשימת 88ישראל 

  .הפטנטים של החברה

  )2008הנתונים נכונים לסוף (

: טכנולוגיותתשתיות , כלכלות, קבוצות חברתיות, אנשים. פעם-העולם מקושר יותר מאי
הטכנולוגיה המאפשרת להפוך את העולם לחכם יותר . כולם קשורים זה בזה ככלים שלובים

מערכות תעבורה חכמות מצמצמות פקקי התנועה ומפחיתות  .זמינה לשימוש ומחירה סביר
מערכות רפואיות חכמות עשויות לחסוך בעלויות הטיפול ולשפר את  .את זיהום האוויר

מערכות מים ושרשרות אספקה חכמות מאפשר לבנות עולם , ות חשמלייעול רשת .איכותו
  .טוב יותר

  
 .זה מה שאנחנו עושים וזוהי זהותנו: אנחנו ביבמ מעורבים במאמץ לבניית עולם חכם יותר

היוצרים ומשלבים ,  מדינות ויותר170- בני אדם ב380,000עומדים ' אנחנו'מאחורי המילה 
לאפשר את הצלחת לקוחותינו ולשפר את אופן הפעולה תוכנה ושירותים במטרה , חומרה

, ידי החדרת בינה לתשתיות-אנחנו מתמקדים בפיתוח עולם חכם יותר על, כיום .של עולמנו
  .תחבורה ועוד, כספים, למערכות ולתהליכים המנהלים תחומים דוגמת סחר

  
 ויעילות עם מחויבת חברת יבמ לקיים מערכות קשרים אחראיות, כאזרחית בעולם חכם יותר

. הארצית והעולמית גם יחד,  ברמה המקומית–הקהילות שבקרבן היא חיה ופועלת 
, המחויבות לאחריות נשענת כמובן על המחויבות חסרת הפשרות לכל עובדי החברה

   .שותפיה העסקיים ולקוחותיה
 

 On Demand, "קהילה על פי דרישה"ביטוי אחד למחויבות הזאת מהווה יוזמת 
Community ,יבמ על מנת לתמוך בעבודה התנדבותית של עובדי החברה -המתנהלת ב 

 –מציידת יבמ את המתנדבים בידע ובמשאבים , במסגרת יוזמה זו .בתוך קהילותיהם
מענקים אלה מופנים . ותומכת  במאמציהם גם באמצעות תוכנית המענקים הקהילתיים שלה

 –התנדבות של עובדי החברה לבתי ספר וארגונים קהילתיים שבהם מתבצעת עבודת ה
מאז יצאה .  מעובדי יבמ בישראל משתתפים ביוזמה זו200כמעט  .ומשלימים אותה

העבירה יבמ לגופים הנעזרים בה מענקים בציוד ובכסף , 2005התוכנית לדרך בארץ בשנת 
  . בשווי עשרות אלפי דולרים

דרוזיות וערביות השתתפו בקייטנה הלימודית , נערות יהודיות
EX.I.T.E2008ידי יבמ בשנת -שנערכה על,  הראשונה בישראל. 

, הקייטנה הלימודית מעודדת את המשתתפות לבחור בלימודי הנדסה
 ומניחה תשתית לקידום מעמד הנשים –מערכות מידע ומדעים 

  .מגזרי-ולשוויון הזדמנויות בין, בקהילה המקצועית בישראל
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  +חושבים חיובי

טק -מתנדבים עובדי יבמ וחברות היי
 מסייעים לתלמידי חטיבות ובתי אחרות

ספר תיכוניים ממשפחות בעלות הכנסה 
להתכונן לבחינות , ממוצעת ונמוכה

בשנת  .הבגרות במתמטיקה ובאנגלית
 150- מתנדבים ל70- סייעו כ2008

-ב .תלמידים לאורך שנת הלימודים
 מתנדבים בעזרה 92 יעסקו 2009

  . תלמידים ויותר200-לימודית ל
  

ת התוכנית מתקיימים הלימודים במסגר
במשרדי החברות במקום בתוך בתי 

נחסכות שעות נסיעה של , כך .הספר
 באופן המאפשר להפיק –המתנדבים 

בפועל זמן הדרכה מירבי מכל שעת 
זוכים , במקביל. התנדבות נתרמת

-התלמידים עצמם בהצצה לעולם ההיי
טק מבפנים ומפתחים שאיפות לעבוד 

  .בסביבות אלה
  

, ה משוב מעולה מהמוריםהתוכנית קיבל
המציינים את תרומתה הברורה להישגי 

, לביטחונם העצמי, התלמידים
   .למוטיבציה ולנוכחות שלהם בלימודים

 

   אחריות תאגידית בישראל-יבמ
 

, בטכנולוגיה כדי לקדם שיתוף פעולה
בדרך , עבודה הדדית ותחרות בריאה

   .להסרת מכשולים מן הדרך לקדמה
 

  ילדים למען ילדים 
היא תוכנית קהילתית ' ילדים למען ילדים'

 המפעילה זה שבע שנים, של יבמ ישראל
מסגרת לימודים משותפת לילדים מחוננים 
יהודים ומוסלמים ומכשירה אותם בתחום 

בסוף כל שנה תורמים  .פיתוח התוכנה
המשתתפים תוכנה חינוכית אינטראקטיבית 

שעל פיתוחה ) עברית וערבית(לשונית -דו
 ומעמידים אותה לשירות המרכז –עבדו 

. ש שניידר בפתח תקווה"הרפואי לילדים ע
ממשיכים הילדים , תוכניתעם תום ה

תוך התנדבות , בלימודיהם הרגילים
   .במחלקות בית החולים

התוכנה הנתרמת לבית החולים מסייעת 
לילדים המאושפזים ביצירת סביבה נעימה 
. בזכות רגעי משחק מהם הם יכולים ליהנות

ניתן להקל מעט מן הטראומה המלווה , כך
את המעבר הפתאומי משגרת חיים רגילה 

  .וז בבית חוליםלאשפ
 

    EX.I.T.Eהקייטנות הלימודיות 
 קיימה יבמ ישראל את 2008בשנת 

 EX.I.T.E.) Exploringהקייטנה הלימודית 
Interest in Technology and Engineering (

המיועדת לעודד בנות לבחור , הראשונה
   .טכנולוגיית מידע ומדעים, בלימודי הנדסה

  
לומדות , הנמשכת שבוע, במהלך הקייטנה

כלים , המשתתפות נושאים כמו זיהוי קול
 .בניית אתרי אינטרנט ועוד, לעיצוב גרפי

, בקייטנה משתתפות בנות מהמגזר היהודי
שילוב המגזרים . הדרוזי והערבי גם יחד

 ומשפר את תהליך –תורם לחברה בכלל 
  .הלמידה ושיתוף הידע

 

  תמיכה במחקרים הומניטאריים
לתית רשת המחשוב השריגי הקהי"

היא ) World Community Grid ("העולמית
הנעזרת בטכנולוגיית , יוזמה של יבמ

מחשוב שריגי המאגדת מעל למיליון 
ורותמת את , מחשבים אישיים ברחבי תבל

הן היא עוצמת העיבוד שלהם בשעות ב
מבוזבזת למעשה ואינה נדרשת בפועל 

 לצורך הרצת –לביצוע משימות אחרות 
מחקרים ופרויקטים בעלי חשיבות ציבורית 

 . כללית

 

  עובדים
 מצוידים להצלחה

 
חברת יבמ משקיעה מאמץ כדי להקל על 
העובדים להסתגל לצרכים המשתנים של 
. הלקוחות ולהתפתחות הכלכלה העולמית

בדינו בצורה שיטתית ללמוד אנו עוזרים לעו
, תחומים חדשים ולרכוש מיומנויות חדשות
שיאפשרו להם לשמור על כושר התחרות 

 .שלהם ועל מעמדם בשוק העבודה
 

הטכנולוגיה מאפשרת לאנשי יבמ לפעול 
יחדיו ולחלוק רעיונות ללא קשר למיקום 

 –הגיאוגרפי או לתרבות שממנה הם באים 
וכים באותו בין אם הם עובדים בחדרים סמ

   .מבנה ובין אם בקצה האחר של העולם
 

' חיל השירות הארגוני' שלח 2008בשנת 
)Corporate Service Corps ( של יבמ

צוותי מומחים של אנשי מנהיגות המחר 
, וייטנאם, בחברה למדינות דוגמת רומניה

על מנת לסיוע , גאנה וטנזניה, הפיליפינים
 בפרויקטים המבוססים על טכנולוגיית
המידע במטרה לטפח ולעודד פיתוח 

עובדים אלה נחשפו לנקודות מבט  .כלכלי
תוך שיפור יכולתם , ולאתגרים חדשים

, בתהליך זה .לפעול כאזרחי העולם
הכשירה יבמ קבוצה חדשה של עובדים 
, מובילים בעלי מגוון מיומנויות רחב יותר

. אשר תשמש כמנהיגות המחר של החברה
ם בו התנהל בכל מקו, ברמה המקומית

נהנו הקהילות והפיקו תועלת , הפרויקט
   .ממומחיותה של יבמ ומשאביה

  
אחד מעובדי יבמ ישראל הצטרף לפרויקט 
בטנזניה וסייע לאיגוד תיירות מקומי לפתח 

 250המשרת , את אתר האינטרנט שלו
 פיתוח האתר צפוי להרחיב .מפעילי סיורים

את היקף השירותים הנרכשים באמצעותו 
  .רום להתפתחות הכלכלית המקומית ולת–

 
 

  קהילות
  שיתוף של מומחיות וטכנולוגיה

 
עסקים קטנים וקהילות , אנשים פרטיים

מקומיות יכולים להיות בין ראשוני הנהנים 
 אך רק אם יבינו את –מהכלכלה העולמית 

האפשרויות העומדות לרשותם וישכילו 
  ביבמ מחפשים דרכים להשתמש  .לנצלן
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 שימור אנרגיה ביבמ

 הביאו מאמצי 2007 עד 1990בשנים 
שימור האנרגיה השנתיים של יבמ 

חמצני -לצמצום בפליטת פחמן דו
 כמות – מיליון טון 3.1-בהיקף של כ

 אחוז מהפליטה הכוללת 45-השווה ל
של חומר זה במתקני החברה בעולם 

 310 ולחיסכון של – 1990כולו בשנת 
  .מיליון דולר ויותר

 

ים ירידה בצריכת אנרגיה נתונים אלה אינם כולל(
  )כתוצאה מצמצום כוח אדם או מכירת מתקנים

45% 

$310M 

3.1 M 
MT CO2 

  צמצום

 חיסכון

   האקליםהגנה על
שינויי האקלים הם אחד האתגרים 

העולמיים הקריטיים ביותר בפניהם אנחנו 
התוכנית האקלימית המקיפה  .ניצבים כיום

  :של יבמ כוללת
  
צמצום היקף הפליטה של גזי חממה עקב * 

שימוש , שימור אנרגיה: פעילות החברה
צמצום הפליטה של , באנרגיה מתחדשת
טות תמיכה בשי, תרכובות פלואוריות

חלופיות להסעת עובדים וייעול המערך 
  .הלוגיסטי של יבמ

פיתוח מוצרים יעילים אנרגטית והצעת * 
פתרונות מגוונים למרכזי נתונים חסכוניים 

  .באנרגיה

שיתוף פעולה עם לקוחות וגורמים אחרים * 
בחידושים שיסייעו לשמור על האקלים 

  .העולמי
 

   שרשרת האספקה
  תאגידיתקידום ועידוד של אחריות 

 
יכולתה של יבמ לתמוך בחידושים תלויה 

יעילות . בשרשרת אספקה עולמית חזקה
הפעילות תלויה במידת הצלחתה של יבמ 

יבמ  .לקיים קשרים אפקטיביים עם ספקיה
, מעריכה ומעודדת קשרים ארוכי טווח

התומכים במהלך מתמשך של צמיחה 
ויצירת הזדמנויות עסקיות עבור החברה 

   .דוספקיה גם יח
  

אחריות חברתית בשרשרת "התוכנית 
 Supply Chain Social" (האספקה

Responsibility ( מבוססת על המסמך
 Supplier" (עקרונות להתנהגות ספקים"

Conduct Principles .( מסמך זה מתווה
את הציפיות של יבמ בכל הנוגע לשעות 

בטיחות וגהות של , שכר והטבות, עבודה
, שימוש בתקשורת, מניעת אפליה, עובדים

   .איכות סביבה וכללי אתיקה
 

  שיתוף פעולה בתעשייה
- הייתה יבמ ממייסדי איגוד ה2004בשנת 
EICC , קואליציה של חברות למען אזרחות

החברה אף . טובה בתעשיית האלקטרוניקה
, תרמה לפיתוח הקוד האתי של האיגוד

המסייע לספקים של תעשיית 
 ידי קביעת תקנים-האלקטרוניקה על

  .אחידים לפעילותם במסגרתו
 

מידה את העוצמה חברת יבמ מע
החישובית האדירה הזו לרשותם של 

רים "חוקרים מארגונים ציבוריים וממלכ
שונים תוך מתן תמיכה לפרויקטים בעלי 

   .יעדים הומניטאריים
  

 מחשבים הרשומים 3,200-יותר מ
 735במסגרת הפרויקט בישראל תרמו 
כל  .שנות זמן עיבוד למחקרים שונים

מחשב שנדרש לעשות על מנת לרתום כל 
הוא להוריד , שולחני למשימה שיתופית זו

רכיב תוכנה זעיר מן הכתובת 
www.worldcommunitygrid.org.  

 
  לצייד את יזמי העתיד

 Small" (ערכת הכלים לעסקים קטנים"
Business Toolkit (– מאמץ משותף של 

יבמ ושל התאגיד הפיננסי הבינלאומי של 
 מיועדת לתמוך בצמיחה –הבנק העולמי 

 . עסקים קטנים בשווקים מתפתחיםשל
וכיום ,  התרחבה הפצת הערכה2006מאז 

 15-ב,  שווקים28-היא מגיעה ליותר מ
 מיליון 3.1-באמצעות יותר מ, שפות שונות

ב קיימת גם גרסה "בארה .ביקורים בשנה
מיוחדת לעסקים בבעלות נשים או בני 

  .באנגלית ובספרדית, מיעוטים
 
 

  סביבה
 דור הארץצמצום ההשפעה על כ

 
ההגנה על הסביבה היא ציווי אסטרטגי 

 .וחלק בלתי נפרד מערכי החברה, ביבמ
מחויבות יבמ למנהיגות סביבתית 

מתמקדת בצמצום ההשלכות השליליות 
הפוטנציאליות של פעילותה ומוצריה ושל 

המוצרים והשירותים , יישום הטכנולוגיות
הכל על מנת לסייע . אותם היא מספקת

  .תפים לפעול באותה דרךללקוחות ולשו
  

מערכת הניהול הסביבתי המקיפה של 
 Environmental Management(, יבמ

System ( מסדירה את פעילות החברה
ברחבי תבל באמצעות תוכניות לחיסכון 

, מניעת זיהום, באנרגיה והגנת האקלים
הערכת תפקודי הסביבה , שירות למוצרים

  .ביקורות ובדיקות, של ספקים
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   אחריות תאגידית בישראל-יבמ 
 

 המועצה לארץ ישראל יפה *
העניקה למעבדת המחקר של יבמ 

 .'כוכבי יופי'בחיפה חמישה 
המועצה מקדמת תקנים בתחומי 

סביבה ואסתטיקה ופועלת ליצירת 
 .מודעות חברתית לנושאי סביבה

, של המועצה' כוכבי היופי'
הפכו לסמל , 2002 מאז המוענקים

מובהק למצוינות הזוכה להכרה 
  .ברחבי המדינה

מוצרי יבמ הוכללו ברשימת * 
מטעם " המותגים הטובים בעולם"

Interbrand בדירוג , 2008 לשנת
המשקלל את רמת האחריות 

   .התאגידית של החברות היצרניות

מנהל הרכש של יבמ זכה בתואר * 
מנהל שרשרת האספקה של '

  .'השנה

החברות ' יבמ נכללת ברשימת *
של כתב העת ' הטובות ביותר

 Workingלאימהות עובדות 
Mother , כולל דירוג בין עשר

החברות המובילות בנושאי 
חופשת , עובדים במשרות חלקיות

לידה לאבות והעסקת עובדים 
   .מבוגרים

הארגון למען אנשים עם מוגבלויות * 
Disability Rights Advocate 

 Eagle-מ את פרס   ההעניק ליב
על עשרות שנים של פיתוח 

טכנולוגיות ומוצרים נגישים ועל 
תפקידה המוביל בפיתוח מדיניות 

  .לגבי נגישות אינטרנטית
 

אחריות תאגידיתליצירת קשר בנושאי   

   הילה מגידיש
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hilam@il.ibm.com  
972-3-9188204 © 2009 International Business Machines Corporation  

  .2008הנתונים נכונים לסוף . 2009פורסם במאי 

   ארגונית-שליטה ובקרה פנים
, חברי מועצת המנהלים של יבמ מייצגים

, מגוון רחב של כישורים ומיומנויות, כקבוצה
גוניות -רב .רקעים אישיים והשקפות עולם

זו מהווה גורם חיוני בצמיחתה והצלחתה 
   .של יבמ

 
  שליטה ובקרה על אחריות תאגידית

יבמ וההנהלות ההנהלה הבכירה של 
המקומיות בכל אתר ובכל שלוחה נושאים 

, באחריות עליונה לביצועים הכלכליים
כמו , הסביבתיים והחברתיים של החברה

גם באחריות לעמידה בכל דרישות החוק 
ובכללי הקודים האתיים השונים של 

על , מועצת המנהלים של יבמ .החברה
מפקחת על המאמצים , מגוון ועדותיה
 את רמת הביצועים והעמידה האלה ובודקת

   .בדרישות
 

   פרטיות ואבטחה
התקדמות הטכנולוגיות להפצת מידע 

וביזורם של תהליכים עסקיים בקרב מספר 
, רב של ישויות עסקיות וגופים שיפוטים
מרחיבים את העניין והעיסוק בסוגיות 

חברת יבמ עומדת בקשר הדוק  .פרטיות
הציבורי והאזרחי , עם המגזר הפרטי

, רה לפתח עקרונות ונהלים חדשיםבמט
שיסייעו לעמוד בציפיות החברה בכללותה 

וכן לנסח , בנושאי פרטיות והגנת נתונים
  .מדיניות ונהלים לדוגמה בתוך יבמ

 

  גיוון שרשרת האספקה
נוהלי מיקור החוץ של יבמ תומכים במגוון 

כולל חברות בבעלות בני , רחב של ספקים
   .נשים ואנשים עם מוגבלויות, מיעוטים

  
יבמ מקיימת קשרים עם ארגונים ברחבי 

תבל המתמקדים בתוכניות להרחבת מגוון 
לות ידי הכללת עסקים בבע-הספקים על

  .נשים ובני מיעוטים
  

  שליטה ובקרה
  יושרה ואזרחות טובה בניהול

  
ביבמ מאמינים כי שמירה על הסטנדרטים 

הגבוהים ביותר בכל הנוגע לשליטה ובקרה 
ארגונית גלובלית היא מרכיב הכרחי 

בצמיחה העולמית של החברה ובעיקר 
  .בשווקים מתפתחים

  
   מדיניות ציבורית

יבורית גישתה של יבמ למדיניות צ
מתאפיינת בעקביות גלובלית ובשייכות 

יבמ משתפת פעולה עם  .מקומית גם יחד
הן ברמה , ממשלות ועם גופי תקינה ופיקוח

הגלובלית והן ברמה המקומית במכלול 
, נושאים מרכזיים בתחומי הכלכלה

מדיניות יבמ מחויבת . הממשל והחברה
מקדמת צמיחה , לגישה המטפחת חדשנות

  .גרים חברתיים מרכזייםומתמודדת עם את
 

 ציונים לשבח
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