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What can we
make possible?
A world of possibilities.



לאורך†∞¥†שנותיה¨†פרצה†אינטל†אל†מעבר†לגבולות†החדשנות¨†באמצעות†מוצרים†שחוללו

שינוי†מהותי†בדרך†בה†אנשים†חיים†ועובדיםÆ†אולם†מה†שאנו†הופכים†לאפשרי¨†חורג

הרבה†מעבר†למפת†הדרכים†של†מוצרינוÆ†העבודה†המשותפת†עם†גורמים†חיצוניים¨

מאפשרת†לנו†לזהות†הזדמנויות†ליישום†הטכנולוגיה†והמומחיות†שלנו¨†בהתמודדות†עם

Æאתגרים†עולמיים≠†משינוי†אקלימי†ושימור†מים†ועד†לאיכות†החינוך†והפער†הדיגיטלי

מחויבותנו†לאחריות†תאגידית†היא†יציבה†ועקבית†ואינה†מתערערת¨†גם†בזמנים†של†קשיים†כלכלייםÆ†הגישה

המשולבת†שלנו†לניהול†השפעתנו†בצורה†יזומה†על†הקהילות†ועל†הסביבה¨†מיטיבה†עם†אנשים†ועם†כדור†הארץ¨

אך†היא†טובה†גם†לעסקים†שלנוÆ†ההתייחסות†לאחריות†תאגידית†כחלק†בלתי†נפרד†מהאסטרטגיה†של†אינטל¨

Æעוזרת†לנו†להפחית†סיכונים¨†לבנות†קשרים†חזקים†עם†בעלי†העניין†שלנו†ולהרחיב†את†ההזדמנויות†שלנו†בשוק

אותות†ההוקרה†הרבים†שקיבלנו≠†כולל†המקום†הראשון†ברשימת†∞∞±†האזרחיות†התאגידיות†הטובות†ביותר

לשנת†∏∞∞≥†של†המגזין†Corporate Responsibility Officer≠†ממלאים†אותנו†גאווה†ואנו†ממשיכים†לדחוף†את

עצמנו†לעשות†יותרÆ†כבר†למעלה†מעשור¨†אנו†נוהגים†לקבוע†יעדים†רשמיים†בתחומים†עיקריים†של†אחריות

תאגידית¨†במטרה†לקדם†לקיחת†אחריות†וליצור†מגמה†של†שיפור†מתמידÆ†בשנת†∏∞∞≥¨†קבענו†חמישה†יעדים

סביבתיים†בתחומי†מפתח¨†ביניהם†הפחתת†פליטות†ושימור†מיםÆ†כדי†לעזור†לעובדינו†למקד†את†תשומת†לבם

Æבשימור†הסביבה¨†קישרנו†לראשונה†חלק†מהבונוסים†המוענקים†להם†לעמידה†בקריטריונים†סביבתיים

בשנת†∏∞∞≥†הייתה†אינטל†לקונה†הגדולה†ביותר†של†אנרגיה†ירוקה†בארה¢ב¨†לפי†נתוני†הסוכנות†להגנת†הסביבה

©EPA®†של†ממשלת†ארה¢בÆ†בנינו†את†המתקנים†הסולאריים†הראשונים†במתחמי†אינטל¨†וחטיבת†ההון†הסיכון

שלנו¨†Intel Capital¨†השקיעה†∞∞±†מיליון†דולר†כדי†לתמוך†בחברות†המפתחות†טכנולוגיות†סולאריותÆ†עם†השקת

מעבד†Intel® Core™ i7†ב≠∏∞∞≥¨†המשכנו†להוכיח†מנהיגות†באמצעות†קידום†רמות†גבוהות†של†ביצועים†וחסכנות

באנרגיה†במוצרינוÆ†בנוסף¨†הודות†לחריצותנו†בניהול†מים¨†הפחתנו†את†צורכי†המים†הנקיים†שלנו†ב≠≤†מיליארד

גלון†בשנהÆ†אנו†מראים†התקדמות¨†אך†ממשיכים†לעמוד†מול†אתגרים†ארוכי†טווח†ולהקטין†את†טביעת†הרגל

Æהסביבתית†שלנו†במונחים†מוחלטים¨†בשל†צמיחת†החברה†והמורכבות†ההולכת†וגדלה†של†תהליכי†הייצור

Æההתמודדות†עם†אתגרים†אלה¨†תהווה†קדימות†אסטרטגית†לחברה†בשנים†הבאות

בתחום†החינוך†עברנו†את†היעד†של†הכשרת†∂†מיליון†מורים†ברחבי†העולם†במסגרת†ÆIntel® Teach†לאורך†השנה

חברנו†לממשלות†כדי†לתמוך†בקידום†תכניות†החינוך†שלהן¨†וסייענו†להעניק†לתלמידים†מחשבים†ניידים†ללימוד

אישי¨†במחיר†שווה†לכל†נפש¨†בכ≠∞¥†מדינותÆ†בנוסף¨†הכרזנו†על†מיזם†משותף†עם†Grameen Trust†הפועל†על

פי†מודל†¢עסקי†חברתי¢¨†שמטרתו†ליישם†טכנולוגיות†כמענה†לבעיות†בתחומי†החינוך¨†העוני†והבריאות†במדינות

Æמתפתחות

לב†לבה†של†מחויבותנו†לאחריות†תאגידית†טמון†בלמעלה†מ≠∞∞∞¨∞∏†עובדי†החברהÆ†בתחילת†∏∞∞≥†הצבתי†בפניהם

אתגר†להעניק†מיליון†שעות†התנדבות†לקהילות†המקומיות†כדי†לחגוג†את†שנת†ה≠∞¥†להיווסדנוÆ†בדרכם†האופיינית¨

עובדינו†לא†רק†עמדו†ביעד†אלא†עברו†אותו†כבר†בתחילת†דצמבר¨†ובסוף†השנה†נרשמו†±∑¥¨∏¥≤¨±†שעות†התנדבות

Æבתי†ספר†וארגונים†שונים†ללא†כוונת†רווח†ברחבי†העולם†μ¨∞∞∞≠בלמעלה†מ

אני†מאמין†שהישג†זה≠†למעלה†ממיליון†שעות†התנדבות†בשנה†אחת≠†מבטא†את†עצם†מהותה†של†האחריות

Æזוהי†דוגמה†למחויבות¨†לאנרגיה†ולרוח†החדשנית¨†המהווים†שמות†נרדפים†לשמה†של†אינטל†Æהתאגידית†באינטל

Æבפשטות¨†אנו†עושים†את†מה†שאנחנו†אומרים¨†והופכים†את†הבלתי†אפשרי†לאפשרי

בקרו†באתר†www.intel.com/go/responsibility†כדי†לקרוא†או†להוריד
Æ≤∞∞∏†את†דוח†האחריות†התאגידית†המלא†של†אינטל†העולמית†לשנת

פול†אוטליני¨†נשיא†ומנכ¢ל†אינטל

ל ¢ כ נ מ ה † ר ב ד

≥ דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥

עולם†של
אפשרויות
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μ דוח†אחריות†חברתית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥
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דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥¥

אינטל†ישראל¨

ממנועי†הצמיחה†העיקריים†במשק†הישראלי

Æאני†גאה†להציג†בפניכם†את†דו¢ח†האחריות†התאגידית¨†הרביעי†במספר¨†של†אינטל†ישראל

בשנה†אליה†מתייחס†הדו¢ח†©∏∞∞≥®¨†חגגה†אינטל†העולמית†∞¥†שנה†להיווסדהÆ†כהוקרה†לקהילות†בהן†פועלת

החברה†ברחבי†העולם¨†בחרה†אינטל†לחגוג†בתרומת†מיליון†שעות†התנדבות†בקהילהÆ†גם†אנחנו†בישראל†לקחנו

חלק†ביעד†העולמי≠†•∞∑†מעובדנו†תרמו†∞∞∞¨μ∂†שעות†התנדבותÆ†כמו†כן¨†תרמנו†לקהילה†בשנת†∏∞∞≥†∂±†מיליון

Æשקלים†במגוון†פעילויות†חינוכיות†וקהילתיות†בכל†רחבי†הארץ

במהלך†השנה¨†העמקנו†את†מעורבותנו†בתוכניות†חינוך†חדשניות≠†בשיעורי†עזר†במתמטיקה†ובמדעים†לתלמידים

ללא†יכולת†כלכלית¨†בהכשרת†עובדים†¢כתומכי†הוראה¢†בבתי†ספר¨†בשילוב†אמצעי†טכנולוגיה†בתוכנית†הלימודים

†יזמנו†והובלנו†קואליציית†עסקים†בשיתוף†חברות†מובילות†במשק†במטרה†לקדם†את†החינוך †בנוסף¨ Æועוד

הטכנולוגיÆ†כתמיד†אנו†ממשיכים†לתמוך†באוניברסיטאות¨†במכללות†ובמחקרים†ובכך†תורמים†לפיתוח†הון†אנושי

Æלתעשיית†ההיי≠טק¨†שהיא†מהתעשיות†המובילות†במדינה

השפעתנו†על†הסביבה†והקהילה†והיקף†מעורבותנו†בה†נבנים†לאורך†זמןÆ†אנו†שמים†דגש†רב†על†בנייה†ירוקה†של

כל†מבני†אינטל†החדשים†בישראלÆ†השנה¨†השקנו†את†מתקן†ה≠Membrane Bio Reactor©†MBR®†לטיפול†בשפכי

תעשייה¨†במפעל†החדיש†בקרית†גת†©Fab 28®¨†המייצר†בטכנולוגיית†μ¥†ננומטרÆ†זהו†המתקן†הראשון†לטיפול

Æבשפכים†שהקימה†אינטל†בעולם¨†והגדול†מסוגו†בארץ†≠†בו†הושקעו†כ≠∞∏†מיליון†שקל

מאז†הקימה†אינטל¨†לראשונה¨†מרכזי†פיתוח†וייצור†מחוץ†לגבולות†ארה¢ב¨†פיתחנו†כאן†טכנולוגיות†ומוצרים†פורצי

דרך¨†ששינו†את†פני†המיחשוב†העולמיÆ†אני†גאה†בכך†שהפיתוחים†הטכנולוגיים†המתקדמים†החוסכים†באנרגיה¨

Æוהמובילים†את†המיחשוב†העולמי¨†מקורם†בישראל

אנו†רואים†בפיתוחים†הטכנולוגיים†המתקדמים†שלנו†הזדמנות†לקדם†את†הקהילות†בהן†אנו†פועליםÆ†ואכן¨†בפילוט

חדשני¨†חיברנו†השנה†את†מכללת†ספיר†וגני†הילדים†בעיר†שדרות†לרשת†בטכנולוגיית†ה≠WIMax†©רישות†אלחוטי

Æ®ברדיוס†רחב

אינטל†היא†המעסיק†הפרטי†הגדול†בישראל†עם†כ≠∞∑¥¨∂†עובדים†ברחבי†הארץÆ†למספר†זה†יש†להוסיף†את

ההשפעה¨†באופן†ישיר†ועקיף¨†על†פרנסתן†של†עשרות†אלפי†משפחות†נוספותÆ†כחלק†מהאחריות†התאגידית

Æכלפי†עובדינו¨†אנו†עושים†הכל†כך†שגם†בזמן†משבר†כלכלי†נתייעל†ונחסוך¨†אך†לא†באמצעות†פיטורי†עובדים

היציבות†הכלכלית†של†אינטל¨†האתגר†שבעבודה†ומגוון†תוכניות†הרווחה†לעובדים¨†הם†שהובילו†את†אינטל†ישראל

Æ¢להיות†מדורגת†במקום†הראשון†¢כחברה†שהכי†טוב†לעבוד†בה

שנת†π∞∞≥†היא†שנת†ה≠μ≤†שנה†לאינטל†ישראלÆ†אנו†נמשיך†לתרום†כמיטב†יכולתנו†למדינה¨†תוך†דיאלוג†שוטף

עם†משרדי†הממשלה¨†עיריות¨†מוסדות†ועמותותÆ†שנת†π∞∞≥†חופנת†בתוכה†אתגרים†כלכליים†גדולים†כחלק

Æאני†מאמינה†כי†בעבודת†צוות†מאומצת†והנעה†להישגים†נצליח†לצאת†מחוזקים†ממשבר†זה†Æמהמשבר†הגלובלי

מקסין†פסברג

סגנית†נשיא†אינטל†העולמית

מנכ¢ל†אינטל†ישראל

אינטל¨
מניעים†את†כלכלת

החדשנות



דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥∂
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∑ דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥

אינטל†ישראל

אינטל†ישראל¨†פועלת†משנת†¥∑π±†כמרכז†הפיתוח

והייצור†הראשון†מחוץ†לגבולות†ארה¢בÆ†החברה

מתמקדת†בפיתוח†ובייצור†מוצרי†רשת†ותקשורת

ובמיקרו†מעבדים¨†תוך†הובלה†של†תחום†הניידות

באינטל†העולמיתÆ†כיום†מועסקים†באינטל†ישראל

כ≠∞∑¥¨∂†עובדים†בארבעת†מרכזי†פיתוח∫†בחיפה¨

ביקום¨†בפתח†תקווה†ובירושלים¨†וכן†במפעל†הייצור

בקריית†גת†ובמרכז†הזיווד†וההרכבה†הנבנה†בירושלים

Æבימים†אלו

מרכזי†הפיתוח≠

ניידות†עולמית†מתחילה†בישראל

מרכזי†הפיתוח†של†אינטל†בישראל†מהווים†מנוע

צמיחה†אסטרטגי†של†אינטל†העולמית¨†ואחראים

לחלק†מפריצות≠הדרך†הטכנולוגיות†המשנות†את†פני

המיחשוב†העולמיÆ†כיום¨†מובילים†המהנדסים†את

Æאסטרטגיית†הניידות†העולמית†של†אינטל

המרכזים†מתמקדים†בפיתוח†מעבדים†למחשבים¨

Æמוצרי†תקשורת†אלחוטית†וציוד†לשוק†הצרכני†הבידורי

לאורך†השנים¨†פותחו†במרכזים†טכנולוגיות†הליבה

של†אינטל†העולמית¨†ביניהן†המעבד†למחשב†האישי

הראשון≠†∏∏∞∏†וטכנולוגיית†MMX†שבבסיס†מעבד

Æהפנטיום

בשנים†האחרונות†יזמו†ופיתחו†מהנדסי†IDC†את

Intel®†פלטפורמת†טכנולוגיית†המיחשוב†הנייד

™Centrino†ואת†מעבד†Intel® Core™ 2 Duo†המהווה

בסיס†למשפחות†המחשבים†מרובי†הליבות

Æהמתקדמים†של†אינטל

כיום†מפתחים†בישראל†את†הדורות†הבאים†במשפחות

המחשוב†המתקדמות¨†המספקות∫†ביצועים†מעולים

צריכת†חשמל†נמוכה¨†חיי†סוללה†ארוכים†ויכולות

Æתקשורת†אלחוטית†לדור†הבא†של†המיחשוב†הנייד

במקביל†מובילים†מהנדסי†אינטל†ישראל†את†מהפכת

ה≠WiMAX†שתשנה†את†הדורות†הבאים†של†המחשבים

והטלפונים†הניידים¨†תוך†שילוב†מערכות†תקשורת

מתקדמות†עם†יישומים†עשירי†תוכן†כמו†מולטימדיה

Æואינטרנט

מפעלי†הייצור≠†ייצור†טכנולוגיות

המיחשוב†המתקדמות†בעולם

̈†שהחל†את†פעילותו מפעל†הייצור†©Fab 18®†בקריית†גת

Æנחשב†לגדול†שבמפעלי†אינטל†ישראל†¨±πππ†בשנת

בשנת†∏∞∞≥†הועבר†המפעל†על†כל†עובדיו†לחברת

נומוניקס¨†במסגרת†הסכם†עולמי†לייעול†מערך†ייצור

Æרכיבי†זיכרון†הבזק

במחצית†השנייה†של†∏∞∞≥†נפתח†מפעל†הייצור†השני

של†אינטל†בקריית†גת≠†ÆFab 28†במפעל¨†שהוקם

בהשקעה†כוללת†של†יותר†מ≠Æμ≤†מיליארד†דולר¨

מיוצרים†מעבדי†הדור†הבא†של†אינטל†בטכנולוגיית

Æ∞¥μ∞†מיקרון†על†גבי†פרוסות†בקוטר†∞∞≤†מ¢מÆ†המפעל

החדש¨†המהווה†ציון†דרך†משמעותי†לאינטל†ישראל¨

מבטא†הכרה†בהישגי†החברה†בישראל†בעבר†והבעת

Æאמון†ביכולתה†להמשיך†לתרום†באופן†משמעותי

מרכז†הייצור†©Fab 8®†בירושלים¨†שהחל†לייצר†בשנת

π∏μ±†והיה†מפעל†הייצור†הראשון†של†אינטל†מחוץ

לגבולות†ארה¢ב¨†הוסב†במהלך†∏∞∞≥†למרכז†זיווד

והרכבהÆ†עבודות†ההקמה†של†פעילות†הייצור†החדשה

Æ≤∞∞π†יסתיימו†לקראת†סוף†שנת

תנופת†הגיוס†בשנת†∏∞∞≥

במהלך†∑∞∞≥†הוכיחה†הנהלת†אינטל†העולמית†את

ביטחונה†ואמונתה†בעובדים†הישראליים¨†ובחרה

להקים†מפעל†נוסף†בקריית†גת†©Fab 28®†ומרכז†פיתוח

ראשון†בארץ†ב¢בנייה†ירוקה¢†בחיפהÆ†ל≠≤μ≥¨±†העובדים

שגויסו†בשנת†∏∞∞≥†עתידים†להצטרף†בשנה†הקרובה

Æעובדים†≥μ∞≠עוד†כ

נשים†באינטל

אינטל†מעודדת†קידום†נשים†בארגון†ופועלת†נמרצות

למניעת†אפליה†על†רקע†מגדריÆ†•≥≥†מבין†המועסקים

באינטל†הן†נשים¨†שיעור†הגבוה†מהשיעור†בשוק

ההיי≠טק†הישראליÆ†נשים†מהוות†•∞≤†מצוות†ההנהלה

Æהבכיר†של†אינטל†ישראל

נוהג†העסקה†ועבודה†הוגנת

אינטל†רואה†חשיבות†עליונה†בתשלום†שכר†ראוי†לכל

העובדים¨†לצד†שמירה†על†חוקי†העבודה†הנהוגים

במדינת†ישראלÆ†כדי†לסייע†ביצירת†רצף†תעסוקתי

̈†התקשרה†החברה†עם†חברות†לניהול†קריירה¨ לעוזבים

המסייעות†למרבית†הפורשים†והמפוטרים†במציאת

עבודהÆ†עובדים†הפורשים†לגמלאות¨†נהנים†מתוכנית

Æßאינטל†זהבß

טיפול†בבעיות†עובדים

אינטל†מתייחסת†לכל†בעיה†שמעלה†עובדØת†בצורה

מהירה†והוגנתÆ†באמצעות†מדיניות†¢הדלת†הפתוחה¢

Æמעלים†העובדים†בפני†מנהליהם†הישירים†כל†בעיה

במקרי†הצורך†מופנית†הבעיה†לדרג†ניהולי†בכיר†או

לנציגי†משאבי†אנושÆ†כל†פנייה†נבדקת†ומתוחקרת

Æוהליקויים†מטופלים†לפי†הצורך†והחוק

הערכת†עובדים

Æמדי†שנה¨†עוברים†כל†העובדים†הליך†הערכה†מרכזי

זו†ההזדמנות†לתגמל†עובדים†על†ביצועיהם†בעבר

ולהתמקד†ביעדים¨†בפיתוח†ובשינויים†ארגוניים

שיאפשרו†להם†לקדם†את†הקריירה†שלהם¨†ולחברה≠

Æלעמוד†ביעדיה

זמינות†מידע†לעובדים

לאינטל†אתר†אינטראנט†פנימי†הפתוח†לכל†העובדים

Æומציג†את†מכלול†נוהלי†ההעסקה

פיתוח†עובדים†ומנהלים

אינטל†מעודדת†את†עובדיה†לצמוח†ולהרחיב†את

יכולותיהם†המקצועיות†בתוך†הארגוןÆ†בשנת†∏∞∞≥

השקיעה†אינטל†בממוצע†∞∞∑¨≤†דולר†בהכשרתו

ובהתפתחותו†האישית†של†כל†עובד¨†ותמכה†במעבר

Æעובדים†בתוך†הארגון†±∞π≠פנימי†של†כ

סטודנטים†באינטל

בשנת†∏∞∞≥†גויסו†לאינטל†ישראל†כ≠μ≤μ†סטודנטים

חדשים¨†המהווים†עתודה†לגיוס†ומקור†מרכזי†לעובדים

ßאינטל†ישראל†לסטודנטיםß†תוכנית†Æבמשרה†מלאה

מותאמת†לצורכי†הסטודנטים†ומעודדת†שילוב†של

Æעבודה†ולימודים

שכר¨†בונוסים†והטבות

Æלעובדי†אינטל†תוכניות†מגוונות†של†שכר†והטבות

משפחות†העובדים†נהנות†מפעילויות†לילדים†ולנוער

Æומשירותי†תרבות¨†תיירות†ופנאי†במחירים†מוזלים

כחלק†ממדיניותה¨†מחלקת†אינטל†לעובדיה†בונוסים

המשקפים†את†הצלחת†החברה†ורווחיותה†ואת

Æתרומתם†להצלחה†זו

בריאות†ובטיחות

אינטל†מחויבת†לשמירה†על†סביבת†עבודה†בטוחה

Æעבור†עובדיה¨†לקוחותיה†וספקיה

מתוך†הדאגה†לבריאות†ולרווחת†עובדיה†ובני

משפחותיהם¨†בחרה†אינטל†לממן†כיסוי†מלא†לביטוח

רפואי†ולהשתתף†במימון†תוכנית†בריאות†שיניים

לעובדי†אינטל†ולבני†משפחותיהםÆ†בנוסף¨†יצרה†אינטל

תוכנית†ביטוח†פנסיונית†גמישה†המאפשרת†התאמה

Æאישית†לכל†עובד

ßאיזון†חיי†בית≠עבודהß

באמצעות†תוכנית†לעבודה†גמישה¨†מסייעת†אינטל

לעובדיה†באיזון†חיי†בית≠עבודה†ובשמירה†על†איכות

חייהם†לצד†המצוינות†העסקיתÆ†התוכניות†כוללות†יום

בשבוע†של†עבודה†מהבית¨†משרות†חלקיות¨†תוכניות

Æחזרה†לעבודה†בשעות†גמישות†ואלטרנטיביות†ועוד

̈†מציעה†אינטל†מגוון†הקלות†כגון†חזרה לאמהות†טריות

הדרגתית†לעבודה†לאחר†חופשת†הלידה¨†גמישות

מירבית†בשעות†ובימי†העבודה†והתאמת†מערך

Æההסעות

עובדים≠†כל†פרט†חשוב

אינטל†ישראל¨†המעסיקה†הפרטית†הגדולה†בישראל¨†משקיעה†את†מירב†מאמציה

Æבאלפי†עובדי†החברה¨†המובילים†את†הפיתוחים†והמוצרים†של†אינטל†העולמית

Æמתוך†כ≠∞∑¥¨∂†עובדי†אינטל†ישראל¨†כ≠∞≤±¨±†עובדים†במשרת†סטודנט

אינטלÆ†מניעים†את†כלכלת†החדשנות

אינטל†העולמית

חברת†אינטל†הוקמה†על†ידי†גורדון†מור†ורוברט†נויס†בסנטה†קלרה¨†קליפורניה¨†בשנת

∏∂Æ±π†ב≠±∑π±†הציגה†אינטל†את†המעבד†הזעיר†הראשון¨†וכך†יצרה†את†מהפכת

Æהמחשוב†ששינתה†את†העולם

אינטל¨†המעסיקה†כיום†∞∞∞¨≥∏†עובדים†ברחבי†העולם¨†היא†יצרנית†השבבים†החצי

מוליכים†הגדולה†בעולם†לפי†הכנסותÆ†מוצריה†כוללים∫†מיקרו†מעבדים¨†ערכות†שבבים¨

לוחות†אם†ומוצרי†חצי†מוליכים†נוספים†המהווים†את†אבני†הבנייה†למחשבים¨

Æלשרתים¨†למוצרי†צריכה†אלקטרוניים†ולמוצרי†רשת†ותקשורת†אחרים

Intel® Core™ i7†השקנו†את†משפחת†מעבדי†

†††עתירי†הביצועים†והחסכניים†באנרגיה¨†כחלק

Æממנהיגותנו†הטכנולוגית††

†שעה†שהאקלים†הכלכלי†העולמי†השפיע

†††משמעותית†על†תוצאותינו†הפיננסיות†לרבעון

†††הרביעי¨†הפקנו†Æπ∞±†מיליארד†דולר†במזומן

†††מפעילותנו†ב≠∏∞∞≥Æ†בזכות†זאת¨†יכולנו†להמשיך

††ולהשקיע†בפיתוח†מוצרים†חדשים¨†גם†בזמן

Æהמשבר†הכלכלי†††

†המשכנו†לעבוד†עם†הקואליציה†לאזרחות

†††בתעשייה†האלקטרונית†©EICC®¨†כדי†ליצור

†††שיפור†חברתי†וסביבתי†ארוך†טווח¨†בשרשרת

Æהאספקה†הגלובלית†בתחום†האלקטרוניקה†††

אינטל†העולמיתÆ†חדשנות†פורצת†דרך

†באינטל†העולמית†מועסקים†למעלה†מ≠∞∞∞¨∞∏

†††נשים†וגברים¨†ביותר†מ≠∞∞≤†אתרים†על†פני

Æמדינות†μ∞≠למעלה†מ†††

†בשנת†∏∞∞≥¨†השקענו†¥±≤†מיליון†דולר†בהכשרה

†††מקצועית†ובפיתוח†עובדים≠†ממוצע†של

†††∞∞∑¨≤†דולר†ו≠†≤Æ∑≤†שעות¨†או†קרוב†לשבוע†מלא

Æשל†הדרכה¨†לכל†עובד†††

מסביב†לעולם¨

יוצרים†מקום†נפלא†לעבוד†בו
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הקוד†האתי†של†אינטל†≠†¢ניהול†עסקים

ביושרה¨†ללא†פשרות†ובמקצועיות¢

הקוד†האתי¨†©Intel Code of Conduct®†מהווה†קו†מנחה

לעובדים†ולמנהלים†באינטל††ישראלÆ†כללי†האתיקה

ומדיניות†השקיפות†נשמרים†לאורך†כל†חיי†העובד

בחברה¨†ומייצרים†ציפייה†לדרך†התנהגות†והתנהלות

Æנאותה

הקוד†האתי†נשען†על†חמשת†עקרונות†הניהול†של

Æאינטל

†אינטל†מנהלת†עסקים†בהגינות†וביושרה

†אינטל†פועלת†בהתאם†ללשון†ולרוח†החוק

†עובדי†אינטל†מתייחסים†בכבוד†זה†לזה

†עובדי†אינטל†פועלים†בהתאם†לאינטרסים†של

†††החברה†ונמנעים†מניגוד†אינטרסים

†עובדי†אינטל†מגנים†על†נכסיה†ועל†שמה†הטוב

†††של†החברה

בנוסף†לקוד†הקצר¨†שערכיו†אינם†משתנים¨†קיימים

Corporate©†באינטל†עקרונות†הנחיה†עסקיים
Æמפורטים†יותר†®Business Practices

אתיקה†תחת†פיקוח

בתשע†השנים†האחרונות†מנהלת†אינטל†ישראל†את

כל†תחום†האתיקה†באמצעות†ועדת†היגוי†ניהולית

Control Management Review©†לנושאי†בקרה

Æ®Committee†הוועדה†מנוהלת†בחסות†מנכ¢לית†אינטל
ישראל†וחברים†בה†מנהלי†כל†הפעילויות†בארץ†וכן

Æמנהל†הביקורת†הפנימית†האזורי

כזרוע†מבצעת†של†הוועדה†מונה†פורום†הכולל†נציגים

®Control Champions Forum©†מכלל†הפעילויות†בארץ

הפורום†עורך†אחת†לשנה†תהליך†מיפוי†חשיפות

̈†על†מנת†לזהות†סיכונים†בנושאי עסקיות†פוטנציאליות

Æחוק¨†תקינה†ואתיקה

שמירה†על†אתיקה†בקרב†הספקים

אינטל†דורשת†גם†מספקיה†לנהוג†על†פי†הקוד†האתי

הנהוג†בחברהÆ†בנוסף¨†מצפה†החברה†מכל†ספקיה†כי

יימלאו†אחר†הקוד†האתי†של†החברות†בתעשיית

האלקטרוניקה†©EICC®†העוסק†בנושאי†אתיקה¨

התנהגות†הוגנת†לעובדים¨†סביבת†עבודה†בטיחותית

ושמירה†על†הסביבהÆ†להלן†אתר†האתיקה†לספקים∫

Supplier.intel.com/static/ethics/

הדרכה†ותשתיות†לעובדים

כל†עובד†חדש¨†עובר†עם†כניסתו†לחברה†סדנה†ובה

סקירה†מלאה†של†הקוד†האתי†של†אינטלÆ†ההדרכה

מועברת†בדרך†כלל†על†ידי†מנהלים†בדרג†בכיר†על

̈†מחויבים מנת†להדגיש†את†חשיבות†הנושאÆ†בנוסף†לכך

כל†עובדי†אינטל†להשתתף†בקורס†רענון†בנושא†הקוד

האתי†אחת†לשנהÆ†החל†משנת†∑∞∞≥†עוברים†העובדים

הדרכות†בנושא†חובתם†וחובת†החברה†להגן†על†פרטיות

Æהעובדים

בשנת†∏∞∞≥†השיקה†החברה†תוכנית†להגברת†מודעות

המנהלים†ואחריותם†לנושאי†אתיקה¨†ציות†לחוק

Æ®Tone & Accountability Program©†ולנוהלי†אינטל

התוכנית†כוללת†תקשורות¨†דיונים¨†שיתוף†במידע

ולקחים†בנושאÆ†כמו†כן¨†הוקם†אתר†אינטרנט†המספק

Æכלים†למנהלים†לצורך†השגת†יעדי†התוכנית

זמינות†ושקיפות†בנושא†האתיקה

החברה†מעודדת†את†עובדיה†וספקיה†להעלות†כל

שאלה¨†דילמה†או†בעיה†אתית†בה†נתקלו¨†בצורה†גלויה

או†אנונימיתÆ†במידה†ועולה†חשש†לגבי†עמידה†בכללי

האתיקה¨†מתקיים†תחקיר†לבדיקת†הנושא†על†ידי

הגורמים†הממוניםÆ†אם†נמצאו†ממצאים†המאששים

Æאת†החשד¨†ננקטים†צעדים†הולמים

אחת†לתקופה†עורכת†אינטל†ישראל†סקר†אנונימי

בקרב†כל†עובדיה†במטרה†ללמוד†על†הבריאות

הארגונית†ועל†שביעות†רצונו†של†העובד†מההנהלה

ומסביבת†העבודהÆ†בסקר†נכללות†שאלות†הקשורות

לנושא†האתיקה¨†ובהתאם†לתוצאותיו†מיושמות

Æתוכניות†עבודה†לשיפור

אתיקה†≠†ברוח†החוק†ויותר

הקוד†האתי†של†אינטל†הוא†הבסיס†להתנהגות†הראויה†שלנו†כלפי†החברה†והקהילה

וכלפי†לקוחותינו¨†עובדינו†וספקינוÆ†הקוד†משמש†אבן†פינה†לתרבות†הארגונית†של

אינטלÆ†הקוד†מסייע†לוודא†שכל†העובדים¨†המנהלים†והדירקטורים†ישמרו†על

הסטנדרטים†האתיים†הגבוהים†ביותר†בכל†פעולותיהםÆ†על†מנת†להשריש†את†הקוד

ולהפכו†לנורמה¨†מפתחת†אינטל†תרבות†של†מודעות†לנושא¨†ומספקת†לעובדים†כלים

Æומנגנונים†שונים†להתמודדות†עם†סוגיות†אתיות

ה ק י ת א

π דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥ דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥∏

†בשנת†∏∞∞≥†עברו†למעלה†מ≠•∑π†מעובדינו

†††בישראל†וברחבי†העולם†הכשרה†פורמלית

Æבנושא†קוד†ההתנהגות†††

†כדי†לקדם†אחריות†תאגידית†בכל†חלקי†שרשרת

†††האספקה†הגלובלית†של†מוצרי†האלקטרוניקה¨

†††סיפקנו†בשנת≠∏∞∞≥†הדרכה†בנושא†ליותר†מ≠∞∂±

†††ספקים¨†המייצגים†כ≠•∞∏†מהוצאות†הרכש†של

Æהתאגיד†העולמי†††

אחריות†עולמית

ß´חושבים†חיוביß†פרויקטß

לאחרונה†מדברים†על†בעיית†מצבור†עתודות†עובדי

היי≠טק†בישראל†ההולך†ומצטמצםÆ†לנוכח†מגמה†זו¨

עתידה†הכלכלי†של†ישראל†כמדינת†היי≠טק†עומד†בפני

Æסכנה†אמיתית

חושבים†חיובי´†ויוצרים†קואליציה†לקידום†החינוך

המדעי

מתוך†רצון†לתת†מענה†לצורך†הלאומי¨†יזמה†אינטל

את†פרויקט†ßחושבים†חיובי´Æß†הפרויקט†מעניק

הזדמנות†ייחודית†לבני†נוער¨†בעלי†מוטיבציה†אך†ללא

יכולת†כלכלית¨†ליהנות†משיעורי†תגבור†במתמטיקה

Æובמדעים†על†מנת†לשפר†את†ציוני†הבגרות†שלהם

כדי†למנף†את†העשייה†לקידום†החינוך†המדעי

טכנולוגי¨†הצטרפו†לפרויקט†חברות†מובילות†במשק¨

ביניהן†יבמ¨†טבע¨†קודאק¨†מארוול†ואגßילנט¨†ויחד†יצרו

Æקואליציה†עסקית

במסגרת†הפרויקט¨†מתנדבים†עובדי†החברות†אחת

לשבוע†במתן†שיעורי†עזר†לתלמידים†לאורך†שנת

הלימודיםÆ†השיעורים†נערכים†במשרדי†החברות

ומאפשרים†לתלמידים†להכיר†מקרוב†את†עולם

היי≠טק†ולהתחבר†אליוÆ†לעובדים†המתנדבים

האפשרות†לבחור†במקצוע†העיקרי†בו†יוכלו†לעזור≠

מתמטיקה¨†פיזיקה¨†מחשבים¨†אנגלית†ועוד¨†ואת

מוקד†הלימוד≠†חטיבות†ביניים†או†תיכוניםÆ†ואכן¨

בעקבות†הפרויקט†חלה†עלייה†משמעותית

בהישגי†התלמידים†שהשתתפו†בו†במקצועות

המדעים°

חלק†מהחברות†המשתתפות†בפרוייקט¨†מאפשרות

לבתי†הספר†המשתתפים†בפרויקט†ליהנות†מרווח

כפול∫†∞∞≥†דולר†עבור†כל†∞≥†שעות†הוראה†של

Æהמתנדבים

†באינטל†פתח†תקווה†שהחלה†את†התוכנית†לפני

†††∑†שנים¨†למדו†בשנת†∏∞∞≥†כ≠∞∞≥†תלמידים†בעזרת

†††כ≠∞π†מתנדבים†מאינטל†ומחברות†המשתתפות

†††בקואליציית†העסקים≠†יבמ¨†אגßילנט¨†טבע¨†מארוול

אתגרים†לאומיים

כחלק†מהתנהלותה†העסקית¨†רואה†עצמה†אינטל†חלק†מהקהילה†ושותפה†לאתגרים

הלאומייםÆ†בנוסף†למאמציה†לצמצום†הפער†הדיגיטלי†©כחלק†ממדיניותה†של†אינטל

Æהעולמית®¨†יוזמת†החברה†פעילויות†ייחודיות†לצרכים†מולם†ניצבת†החברה†הישראלית

השנה†בחרנו†להאיר†גם†את†פעילותנו†הרבה†שנעשתה†לקידום†החינוך†המדעי†טכנולוגי

בישראל†וכן†לקידום†המגוון†בחברה†והיכולת†לדו†קיום†יהודי†ערבי†בישראל¨†בד†בבד

Æעם†התמודדותנו†עם†נושא†הבטיחות†בדרכים¨†שהוגדר†כבעיה†לאומית

†††וקודאקÆ†הפרוייקט†נכלל†בתוכנית†אינטל†העולמית

†††¢אינטל†תורמים†בריבוע¢¨†ובמסגרתו†הוענקו†בשנת

Æכ≠∞∞∞¨≥∑†שקלים†לבתי†ספר†בעיר†פתח≠תקווה†≤∞∞∏†††

†באינטל†חיפה†שותפים†לתוכנית†מתנ¢ס†נווה†יוסף

†††וחברת†פילפס†שהצטרפה†השנה†לקואליציית

†††החברותÆ†בשנת†∏∞∞≥†השתתפו†בתוכנית†כ≠∞∏

†††מתנדבים†וילדים†בהתאמהÆ†בסוף†שנת†הלימודים

†††הקודמת†©∏∞∞≥≠∑∞∞≥®†שיפרו†μ≤†התלמידים

†††שהשתתפו†בפרוייקט†את†ציוניהם†בצורה

Æמשמעותית†††

†באינטל†ירושלים†נערך†השנה†פיילוט†לפרוייקט

†††ßחושבים†חיובי´ß†וכבר†נענו†לאתגר†∞¥†מתנדבים

†††שחנכו†כ≠∞∑†תלמידים†משני†בתי†ספרÆ†הפרוייקט

†††נערך†בשיתוף†עם†מנהלת†חינוך†ירושלים¨†וצפוי

Æלהתרחב†בשנה†הבאה†לעוד†בתי†ספר†††

†באינטל†קרית†גת†פועלת†התוכנית†בשיתוף†אגף

†††החינוך†העירוני¨†ולוקחים†בה†חלק†∞∞±†מתנדבים

Æתלמידים†±μ∞≠וכ†††

ßהטובים†לחינוךß≠†מכשירים†את

המוכשריםÆÆÆÆ†בהוראה°

ב≠∏∞∞≥†אינטל¨†כמקדמת†יוזמות†חינוך†חדשניות

בתחום†המדעים¨†החלה†להוביל†פיילוט†בתוכנית

ארצית†חדשנית≠†ßהטובים†לחינוךÆß†התוכנית¨†הנערכת

בשיתוף†מכללת†הדסה¨†ארגוני†מורים†ומנהלים¨†נועדה

להכשיר†אנשי†היי≠טק†איכותיים†להשתלב†באופן

ממוסד†בהוראת†המדעים†ולהשפיע†על†אקלים†החינוך

בישראלÆ†השנה¨†קיבלו†μ≥†עובדי†אינטל†שהביעו†רצון

בכך¨†הכשרה†פדגוגית†של†¥∏†שעות†לתפקיד†¢תומך

הוראה¢¨†והחלו†להשתלב†בבתי†הספר†השונים†ברחבי

הארץ†בתמיכת†משרד†החינוךÆ†המתנדבים†מסייעים

בהוראה†בכיתות¨†בתגבור†חומר†הלימוד†לאחר†שעות

הלימודים†ובעזרה†בהכנת†שיעורי†הבית†ובהכנה

Æלבחינות†הבגרות



ם י ר ג ת א

דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥∞±

דו†קיום†ומגוון†כערך

אינטל†ישראל¨†היא†חברת†ההיי≠טק†המובילה†בישראל

בהיקף†העסקת†אקדמאים†מהמגזר†הערביÆ†רבים

ממהנדסנו†הערבים†תורמים¨†בנוסף†לעבודתם¨

באמצעות†התנדבות†בקהילה¨†מארחים†בתי†ספר

מהמגזר†הערבי†לסיורים†בחברה†ומרצים†בבתי†הספר

בקהילתםÆ†בכך†משמשים†דוגמה†אישית†לתלמידים

Æמהמגזר¨†להשתלבות†בתעשיית†ההיי≠טק

כדי†לתמוך†בצמצום†הפער†הדיגיטאלי†במגוון

̈†אנו†מאתרים†ומשלבים†מורים†ותלמידים האוכלוסיות

מכל†המגזרים†בכל†יוזמות†החינוך†של†אינטל†העולמית

ÆIntel® Learn†≠ßלומדים†עם†אינטלß†וביניהן†התוכנית

בחיפה¨†בה†ממוקם†מרכז†הפיתוח†הגדול†של†החברה¨

בשיתוף†עיריית†חיפה†ובית†הגפן¨†יצרנו†את†פרויקט

ßאינטל†דיאלוגיß¨†תוכנית†מפגשים†בין†תלמידי†בתי

ספר†יסודיים†יהודים†וערביםÆ†כמו†כן¨†מגוון†קבוצות

חשיבה†מבתי†הספר†הערבים†משתתפות†בתוכניות

ßאוצרות†המדעיםß†וßאוצרות†הסביבהß¨†המאתגרות

Æתלמידים†בחידות†אינטראקטיביות

בטיחות†בדרכים

באינטל†פועלת†מחלקה†האמונה†על†בטיחות¨†גהות

ואיכות†הסביבה¨†ששמה†לה†כמטרה†עליונה†להתמודד

עם†בעיית†תאונות†הדרכים†בקרב†עובדי†אינטל†במספר

מישוריםÆ†אינטל†בוחרת†רכבים†עם†מרכיבי†הגנה

גבוהים†לנהג†ולנוסעים¨†ובנוסף†מקיימת†ברכביה

פיילוט†אלקטרוני†לאבחון†הרגלי†נהיגה¨†כדי†לעמוד

Æעל†הרגלים†שניתן†למגר†או†להעצים

בחברה†קבוצת†עבודה†מיוחדת¨†המורכבת†ממתנדבים¨

ופועלת†להעלאת†המודעות†לבטיחות†בדרכים†בקרב

עובדים†באמצעות†הדרכות†לנהיגה†מתקדמת¨

ותקשורת†פנים≠ארגוניתÆ††בנוסף¨†אינטל†שותפה

בפורום†ßנוהגים†היי≠טקß†לקידום†נהיגה†בטוחה†וכך

Æמשתפת†חברות†היי≠טק†אחרות†בפועלה†בתחום

במסגרת†הצטרפות†לתוכנית†הליסינג¨†העובדים†ובני

̈†נדרשים†לעבור†הדרכה ̈†כולל†נהגים†צעירים משפחתם

עם†קצין†התעבורה†להכרת†הרכב†ולהפעלה†נכונה†של

̈†המגיעים מערכת†הבלמיםÆ†עובדים†מאינטל†העולמית

לעבוד†בארץ†ממדינות†אחרות¨†מקבלים†הדרכה†על

תרבות†הנהיגה†בארץ†וחוקי†התנועה†בישראלÆ†עובדים

היוצאים†לעבודה†בחו¢ל†מקבלים†הדרכה†על†כללי

Æהנהיגה†במדינה†אליה†נשלחו

כחלק†מפעילותה†בקהילה†יזמה†קבוצת†עובדים

בהתנדבות†פרויקט†חינוך†להעלאת†המודעות†לבטיחות

בדרכים†לתלמידים†בכיתות†יאß¨†יהודים†וערבים¨†לזכר

עובד†החברה†שנהרג†בתאונת†דרכיםÆ†אינטל†מקדמת¨

זו†השנה†הרביעית¨†את†ßהאוצרותß†≠†תוכנית†לאומית

המקדמת†זיקה†ומודעות†בקרב†בני†נוער†לנושא

Æהבטיחות†בדרכים

ם י ס ר פ

±± דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥

מנהיגות†ניכרת†במעשים

מאז†±∞∞≥†מוציאה†אינטל†העולמית†מדי†שנה†דו¢ח†אחריות†תאגידית†מקיף¨†הנותן†תמונת†מצב

Æגלובאלית†מהימנה¨†אודות†פעילות†האחריות†התאגידית†של†החברה†ברחבי†העולם

הדו¢ח†נכתב†בהתאם†ליוזמת†הדיווח†העולמית¨†ה≠Global Reporting Initiative©†GRI®†ומהווה†סיכום

שנתי†לפעילות†החברה†בתחומי†הכלכלה¨†החברה†והסביבהÆ†באמצעות†הדו¢ח¨†אנו†מוסרים†דין†וחשבון

Æמסודר†ועדכני†לכלל†הציבור†ולמחזיקי†העניין†אודות†פעילויותינו†הנוגעות†לחייהם†ולעתידם

החל†משנת†∂∞∞≥†מוציאה†אינטל†ישראל†דו¢ח†אחריות†תאגידית†בשפה†העבריתÆ†החלטה†זו†נבעה

מתוך†הבנה†כי†מסגרת†פעילות†האחריות†התאגידית†של†אינטל†ישראל†לעולם†לא†תהיה†שלמה†עד

Æאשר†נבצע†דיווח†מסודר†על†פעילותנו†לציבור†הישראלי†בעברית

החל†משנת†∑∞∞≥†העמקנו†את†הדיווח†הישראלי†תוך†שאנו†מתבססים†הן†על†הדו¢ח†העולמי†של†אינטל

Æלפעילויות†בישראל†GRI≠והן†על†יישום†הנחיות†הדיווח†של†ה

דו¢ח†זה¨†המסכם†את†שנת†∏∞∞≥†מתמקד†בפעילויות†ההתנדבות†של†שנת†ה≠∞¥†לאינטל†העולמית

Æובמענה†לאתגרים†לאומיים†חדשים¨†בעיקר†בתחום†החינוך

אנו†רואים†בדו¢ח†הישראלי¨†המהווה†נגזרת†מקומית†של†הדו¢ח†העולמי¨†הזדמנות†לחזק†את†קשרינו

www.intel.co.il/csr†∫הדו¢ח†נגיש†לציבור†הרחב†בכתובת†Æעם†מחזיקי†העניין†שלנו†בישראל†והציבור†כולו

revital.bitan@intel.com†∫וחשוב†לא†פחות†מכך¨†פתוח†להערות†אותן†ניתן†לשלוח†לדוא¢ל

על†עשייתה†התאגידית†זכתה†אינטל†ישראל†בפרסי†הוקרה†רבים†ובמקומות†גבוהים†בדרוגי

חברות¨†ביניהם∫

TheMarker†והמגזין†הכלכלי†BDI†אינטל†ישראל†הראשונה†בדרוג†¢מקום†שהכי†טוב†לעבוד†בו¢¨†ע¢י†

Æ≤∞∞∏†לשנת†††

†אינטל†ישראל†מדורגת†בדרוג†פלטינה†ראשונה†בחברות†הפרטיות†בדרוג†מעלה†לאחריות†תאגידית

Æ≤∞∞∏†לשנת†††

Æאות†¢ההשקעה†של†העשור¢†הוענק†לאינטל†ע¢י†משרד†התמ¢ת†

Æשר†התמ¢ת†מוקיר†את†אינטל†על†פיתוח†התעשייה†הישראלית†

†איגוד†משקיעי†הון†הסיכון†©IVA®†מוקיר†את†אינטל†על†תרומתה†יוצאת†הדופן†לביסוס†ולקידום

Æתעשיית†ההיי≠טק†בישראל†††

פרסים†ואחריות†דיווח

האחריות†התאגידית†באינטל†משקפת†את†התיאום†בין†האסטרטגיה†העסקית

Æשלנו¨†ובין†הכבוד†שאנו†מפגינים†כלפי†אנשים†וכלפי†העולם†שמסביבנו

המשמעות†היא†שאנו†חותרים†להצלחה†על†ידי†עשייה†מתוך†יושרה†בלתי

מתפשרתÆ†זה†אומר†שאנו†מקשיבים¨†לומדים†ומנהלים†תקשורת†פתוחה†עם

בעלי†העניין†שלנוÆ†זו†הדרך†שבה†אנו†מנהלים†את†העסק†שלנו†מדי†יום†ביומו¨

Æבכל†אתר†של†אינטל†ברחבי†העולם



ם י ל ד ו מ

דיאלוג†עם†מערכת†החינוך†לצמצום

הפער†הדיגיטאלי†בישראל

היוזמה†העולמית†ßאינטל††בחינוךß¨†המאגדת†את

תוכניות†אינטל†בתחום†החינוך¨†מכוונות†בעיקר†למתן

הזדמנות†שווה†לאוכלוסיות†ייחודיות†להשתלב†בעולם

הטכנולוגי†המודרניÆ†כדי†להתאים†את†התוכנית†לצורכי

הפסיפס†האנושי†בישראל¨†אנו†מקיימים†דיאלוג

מתמיד†עם†משרדי†הממשלה¨†נציגי†הרשויות

המקומיות¨†עמותות†מתמחות¨†מנהלי†בתי†הספר

Æומורים

בהחלטה†משותפת†עם†גורמי†ממשל†בארץ¨†אנו

ממקדים†את†תוכניותינו†בקרב†תושבי†הפריפריה¨

̈†בני†מיעוטים†ותלמידים†שאינם†נגישים עולים†חדשים

לטכנולוגיית†המיחשובÆ†הצלחת†התוכניות†נמדדת

Æבהליך†פעיל¨†הנבדק†מדי†שנה¨†מול†יעדים†שנתיים

לכל†תוכנית†יש†צוות†היגוי†הבודק†את†ממצאי†ההערכה

Æמול†אינטל†העולמית†וקובע†את†היעדים†הבאים

מודלים†משולבים†של†מעורבות†קהילתית

כחלק†מהותי†מתרבותנו†הארגונית¨†אנו†מעורבים

בקהילות†בהן†אנו†פועלים†ותורמים†לקידומןÆ†כל

תוכניות†המעורבות†של†אינטל¨†מנוהלות†בשיתוף

הדוק†עם†הרשויות†המקומיות¨†תוך†התאמה†בין

הצרכים†המקומיים†למדיניות†האחריות†התאגידית

של†אינטל†העולמיתÆ†בירושלים†עומדים†נציגי†קשרי

קהילה†באינטל†בקשר†עם†הנהלת†מנח¢י†©מנהלת

חינוך†ירושלים®†ובמיוחד†עם†המחלקה†לחינוך†מדעי

טכנולוגי¨†על†מנת†לזהות†ולתמוך†בפרויקטים†חינוכיים

≠†מדעיים†בירושלים¨†ולעקוב††אחרי†ביצועם†ומדדי

ההצלחה†שלהםÆ†מודל†דומה†מתקיים†באינטל†פתח

תקווה¨†המשתפת†פעולה†עם†העירייה†בכלל†ואגף

Æהחינוך†בעיר†בפרט†במגוון†פעילויות†חינוכיות†בעיר

מודלים†למעורבות†ולדיאלוג†עם†הקהילה

מניסיוננו†אנו†מאמינים†שרק†באמצעות†הקשבה¨†דיאלוג†ושיתוף†פעולה¨†ניתן

לחולל†שינוי†אמיתי†ארוך†טווחÆ†כך†אנו†מפתחים†את†המוצרים†שלנו¨†וכך†אנו†נוהגים

Æבמגענו†עם†עובדינו†ועם†הקהילות†בהן†אנו†פועלים

בפעילותנו†בישראל¨†מעורבים†באופן†שוטף†ועקבי†נציגי†הרשויות†המקומיות

ומשרדי†הממשלה†הרלוונטיםÆ†כחברה†עולמית†אנו†שותפים†למיזמים†הגלובליים

שמקדמת†אינטל†ברחבי†העולםÆ†עם†זאת¨†כחלק†מהחברה†הישראלית¨†אנו

Æמתאימים†את†תוכניותינו†העולמיות†לצורכי†המדינה†והשעה

±≥ דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥ דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥≥±

מודל†הקשר†בין†אינטל†לקהילה†≠

בקרית†גת†והדרום

עם†ההכרזה†על†הקמת†המפעל†בקרית†גת†בשנת

∂ππ±¨†פיתחה†אינטל†קרית†גת†מודל†ייחודי†לקשר†עם

Æהקהילה

המודל†מבוסס†על†העקרונות†המנחים†הבאים∫

†ההנהגה†המקומית†מובילה†את†המאמץ†המשותף

†††לפיתוח†קרית†גת†והאזור†ואינטל†מהווה†שותפה†וזרז

Æלקידום†התוכניות†††

†תחומי†הפעילות†המרכזיים†שזוהו†ע¢י†שיתוף

†††ההנהגה†המקומית†הם∫†חינוך¨†תעסוקה¨†פיתוח

Æספקים†ותשתיות†††

†המודל†מתמקד†בתוכניות†מערכתיות¨†הנבנות

Æלטווח†ארוך¨†וניתנות†לשכפול†ולהרחבה†††

†החשיבה†והעשייה†מתבצעות†במשותף†על†פי

†††הצרכים¨†תוך†מעקב†והערכהÆ†עם†זאת¨†המודל

†††מבוסס†על†ההנחה†שקשרי†גומלין†המשפיעים†על

†††הקהילה†הם†תהליך†ממושך¨†ואת†תוצאותיהם†ניתן

Æיהיה†לראות†בטווח†הארוך†††

†עובדי†אינטל†מהווים†יסוד†מרכזי†במעורבות

†††בקהילה¨†ונוטלים†חלק†פעיל†בתוכניות¨†מעבר

Æלהשקעה†במשאבים†ובאמצעים†††

מדיניות†המעורבות†והתוכניות†נקבעות†בצוותים

משותפיםÆ†כדי†לבחון†את†הפעילויות†ולדון†בהמלצות

לשנה†הבאה¨†מתכנס†צוות†היגוי†אחת†לשנהÆ†בצוות

נמצאים†אנשי†מפתח†מאינטל¨†מהקהילה†ומההנהגה

האזוריתÆ†בצוות†שותפה†ההנהגה†הבכירה†≠†מנהלי

מפעל†אינטל†לכיש†קרית†גת¨†ראש†העיר†קרית†גת¨

ראשי†המועצות†האזוריות†יואב¨†לכיש†ושפיר¨†נציגי

תחומים†וצוות†קשרי†קהילה†באינטל†בראשות†ראש

Æעיריית†קרית†גת†ומנהלי†אינטל

במסגרת†מודל†הקשר†בין†אינטל†לקהילה†בקרית†גת

והדרום¨†מתנדבים†עובדי†החברה†במגוון†תוכניות†כגון∫

מועדון†המחשבים†ßאינטל†קלאבהאוסß†ובבתי†ספר¨

כחלק†מתוכנית†ßאינטל†תורמים†בריבועß†©עמודים

Æ®±¥≠±∏

כרמל¨†מנהל†אגף†החינוך†בעירייה†וה¢קרן†הקהילתית

טירת†כרמל¢¨†בה†חברים†תושבים¨†נציגי†עסקים

ועמותותÆ†התוכניות†להן†שותפה†אינטל†נבחרות

ומנוהלות†בצוותי†עבודה†המורכבים†מנציגי†הרשות

המקומית†ונציגי†הקרן†הקהילתית¨†ומנוהלות†תוך

Æראייה†מערכתית

תחום†החינוך†המדעי†הוגדר†כנושא†לשיתוף†פעולה

בעירÆ†בשיתוף†פעולה†זה†מובילה†אינטל†תוכניות†חינוך

רב†שנתיות†ופרויקטים†בתחומי†ההשכלה†וטיפוח

ילדים†ונוערÆ†התוכניות†מתקיימות†בכל†בתי†הספר

בטירת†כרמלÆ†מנהלי†בתי†הספר†שותפים†לתוכנית

בכל†שלביה∫†מהכנת†התוכנית¨†תפעולה†ועד

Æלהערכתה

כשותפה†לתהליך†ולצרכים¨†מעודדת†החברה†את

עובדיה¨†המהווים†את†עמוד†התווך†בעשייה†בפועל¨

Æלהתגייס†לעידוד†מצוינות†טכנולוגית†ומדעית†בעיר

בין†התוכניות†החינוכיות¨†¢חוגורדון¢†ו¢אינטל†תורמים

בריבוע¢Æ†בנוסף¨†נענית†החברה†לצרכים†חד†פעמיים

Æויוזמת†פעילויות†ממוקדות†בהתאם†לצרכי†הקהילה

עידוד†וייזום†קבוצות†התנדבות†עובדים

אינטל†מעודדת†קבוצות†וולונטריות†של†עובדים

המתנדבים†לקדם†תהליכים†ערכיים†כמו†שמירה†על

הסביבה¨†בטיחות¨†מצוינות†בחינוך†וכוÆß†באמצעות

דיאלוג†מתמיד†עם†הקהילה¨†יוזמות†הקבוצות

פרויקטים†ארוכים†או†קצרי†טווחÆ†הפרויקטים†מנוהלים

ומבוקרים†על†פי†מתודולוגיית†העבודה†של†אינטל†תוך

הקצאת†לוחות†זמנים¨†יעדים†ומדדי†התקדמותÆ†בין

הקבוצות∫

קבוצות†ירוקות†≠†קבוצות†עובדים†מתנדבים

המובילים†את†נושא†איכות†הסביבה†באתרי†החברה¨

בקרב†משפחות†העובדים†ובקהילות†בהן†פועלת

אינטלÆ†בין†הפעילויות†של†הקבוצות∫†פעילות†בקרב

תלמידי†בתי†ספר¨†פיתוח†ערכות†חינוכיות†בנושאי

מחזור¨†אירוח†אנשי†אקדמיה†בנושאי†איכות†הסביבה

בתעשייה¨†יצירת†פרויקטים†לעידוד†מיחזור†פסולת

Æבקרב†העובדים†ובני†משפחותיהם

בנוסף¨†מקיימת†אינטל†קרית†גת†פעילויות†ייחודיות∫

†קרן†לעידוד†מצוינות†בחינוך≠†הקרן†הוקמה

†††בשיתוף†אינטל†ואגף†החינוך†בעירית†קרית†גת†והיא

†††פועלת†בראיה†אזורית¨†במטרה†לטפח†ולעודד

†††מצוינות†בתחומי†המדע†והטכנולוגיה†בקרב†בני†נוער

Æואוכלוסיות†ייחודיות†††

†עידוד†סטודנטים†ותושבי†הדרום†ללמוד†את

†††תחומי†ההנדסה†והמדעים≠†על†ידי†הענקת†מלגות

†††לימודים†בשיתוף†קרן†אייסףÆ†הסטודנטים†חוזרים

†††לקהילה†ומקדמים†בה†תוכניות†חינוך¨†הכוללות

†††מדעים†בבתי≠ספר†יסודיים†והכשרת†בני†נוער

†††מצטיינים†להדרכה†יחד†עמם†בכיתותÆ†נוסף

†††לפוטנציאל†הידע†שלהם¨†הסטודנטים†הם†מודל

†††להזדהות†ולהצטיינות†עבור†התלמידיםÆ†הפרויקט

†††מאפשר†תמיכה†בסטודנטים†תושבי†האזור¨†הגברת

†††המוטיבציה†ללימודי†מדעים†וטכנולוגיה†והכנת

†††עתודת†עובדים†לתעשיית†ההיי≠טקÆ†קידום

†††סטודנטים†והענקת†מלגות†מתקיימים†גם†במסלול

Æלהנדסאים†במכללות†באזור†הדרום†††

†סיוע†בהקמת†מעבדות†מדעיות†בבתי†ספר

†††מקיפים†כגון∫†רובוטיקה¨†פיסיקה†וביולוגיה

Æוכן†נתנת†אפשרות†ללמוד†במעבדות†באינטל†††

†מרכזי†המבקרים†של†אינטל†בקמפוסים

†††השונים≠†אינטל†מהווה†מודל†ודוגמא†בתחומי

†††העשייה†השוניםÆ†במהלך†∏∞∞≥†ביקרו†במרכזים

π¨≥∞∞≠השונים¨†ובעיקר†במרכז†בקרית†גת†למעלה†מ†††

†††מבקרים¨†ביניהם†תלמידי†בתי†ספר¨†סטודנטים¨

†††נציגי†ממשל†ואירגונים†או†חברות†מהתעשייה¨

Æלצרכי†העשרה†ולמידה†בתחומי†ניהול†עסקי†שונים†††

מודל†הקשר†בין†אינטל†לקהילה†≠

טירת†כרמל

בטירת†כרמל¨†הסמוכה†למרכז†הפיתוח†של†אינטל

במת¢מ†חיפה¨†מובילה†אינטל†מזה†¥†שנים†מודל

פעילות†חברתית≠כלכליתÆ†המודל†מבוסס†על†שיתוף

פעולה†בין†המגזר†הציבורי¨†העיסקי†והמגזר†השלישי

ומתעצם†משנה†לשנהÆ†פעילות†אינטל†בעיר†מתבצעת

ומבוססת†על†דיאלוג†שוטף†עם†ראש†העיר†טירת



דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥¥±
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חגיגות†ה≠∞¥†לאינטל¨

∞∞∞¨μ∂†שעות†התנדבות

את†חגיגות†שנת†ה≠∞¥†להיווסדה¨†בחרה†אינטל

העולמית†לציין†באמצעות†תרומה†של†מיליון†שעות

Æהתנדבות†בקהילות†בהן†היא†פועלת†ברחבי†העולם

Æשעות†התנדבות†∂μ¨∞∞∞†חלקה†של†ישראל†ביעד†היה

∂μ¨∞∞∞†מעובדי†החברה†בישראל†נרתמו†ותרמו†∑∞•

שעות†התנדבות≠†פי†שלושה†ויותר†בהשוואה

לשנה†שעברה°

על†מנת†להעצים†את†התרומה¨†חברו†העובדים

לקבוצות†גדולות†על†פי†תחומי†ההתנדבותÆ†חלק

מהקבוצות†התמקדו†בפעילויות†מדעיות≠†סייעו

בשיעורי†בית¨†והפעילו†סדנאות†חוויתיות†בבתי†ספר

ובמוסדות†חינוךÆ†קבוצות†אחרות†הנעימו†את†זמנם

של†חולים†בבתי†החולים†ובמרכזים†הרפואייםÆ†חלק

מהקבוצות†העבירו†שיעורי†עזר†בשימושי†מחשב

לקשישים†ולאוכלוסיות†נזקקותÆ†כמו†כן¨†התגייסו

עובדי†אינטל†למען†הסביבה¨†וערכו†פעילויות†להגנה

עליה†כמו†ניקוי†חופים†ושימור†אתרי†טבעÆ†בנוסף¨

התנדבו†עובדי†החברה†באופן†עצמאי†במקומות

מגוונים†לפי†נטיית†ליבםÆ†בזכות†העובדים¨†שולבו†גם

מקומות†כמו†מגן†דוד†אדום¨†מוזיאון†המדע†בירושלים¨

אקי¢ם¨†בית†חולים†כרמל†בחיפה†והמועצה†הלאומית

¨ßאינטל†תורמים†בריבועß†להתנדבות¨†כחלק†מתכנית

Æוקיבלו†∞∞≥†דולר†על†כל†∞≥†שעות†התנדבות

ßחושבים†חיובי´ß†קואליציית†עסקים

לצמצום†הפער†הדיגיטלי

מתוך†רצון†לתת†מענה†לצורך†הלאומי†בהגדלת†מאגר

עובדי†ההיי≠טק†העתידי¨†יזמה†אינטל†את†פרויקט

ßחושבים†חיובי´Æß†במסגרת†הפרויקט†מעבירים

מתנדבים†שיעורי†עזר†במתמטיקה†ובמדעים†לבני

נוער¨†בעלי†מוטיבציה†אך†ללא†יכולת†כלכלית¨†לקראת

בחינות†הבגרותÆ†השנה†הצטרפו†לפרויקט†חברות

מובילות†במשק†ויחד†יצרו†קואליציה†עסקיתÆ†מידע

Æπ†נוסף†בעמוד

ברחבי†העולם

מושיטים†יד†באמצעות†התנדבות

כאשר†נשיא†ומנכ¢ל†אינטל¨†פול†אוטליני¨†הציב†בפני

העובדים†את†האתגר†לתרום†מיליון†שעות†התנדבות

בשנה†אחת¨†הוא†העלה†את†הרף†עבור†תכנית

Æההתנדבות†של†אינטל†לרמה†חדשה

העובדים†נענו†לאתגר†בהתלהבות¨†ותרמו†ב≠∏∞∞≥

יותר†מכפל†מספר†השעות†שנתרמו†ב≠∑∞∞≥Æ†אלפי

עובדים†שלא†התנדבו†בעבר†העניקו†מזמנם

וממרצםÆ†בסך†הכולל¨†•¥μ†מעובדינו†התנדבו†ב≠∞¥

מדינותÆ†ב≠∏∞∞≥†≠†בהשוואה†לשנת†∑∞∞≥†שבה

התנדבו†•∏≤†ב≠¥±†מדינות†≠†בהדרכה†אישית

לסטודנטים¨†בהוראת†חוגי†מתמטיקה¨†במיון

תרומות†לבנקי†מזון¨†במתן†ייעוץ†משפטי¨†בשתילת

עצים†ועודÆ†קרן†אינטל†הרחיבה†את†השפעתה†של

תנועת†ההתנדבות†כשתרמה†למעלה†מ≠Æμ∏†מיליון

דולר†במענקים†תואמים¨†באמצעות†תכנית†ßאינטל

בריבועß†לבתי†ספר†ולמלכ¢רים†בהם†נערכה

Æההתנדבות

תורמים†בריבוע

Volunteers Matching Grant©†ßאינטל†תורמים†בריבועß

Program®†היא†תוכנית†שיזמה†אינטל†העולמית†במטרה

לעודד†התנדבות†מתמשכת†בקרב†עובדיהÆ†במסגרת

̈†עבור†כל†∞≥†שעות†התנדבות†של†עובדי†אינטל התוכנית

Intel©†ישראל†במוסד†חינוכי¨†מעניקה†קרן†אינטל

Foundation®†∞∞≥†דולר†למוסד†החינוכי†בו†נערכה

ההתנדבותÆ†בשנת†ה≠∞¥¨†הרחיבה†אינטל†את†התוכנית

ובמסגרתה†היא†תומכת†הן†במוסדות†חינוך†והן

בארגונים†ללא†כוונת†רווחØחוץ†ממשלתייםÆ†ב≠∏∞∞≥

העניקה†אינטל†כ≠∞∞∞¨∞∞∞¨±†ש¢ח†ל≠≤μ†מוסדות†חינוך

בהם†נערכו†ההתנדבויותÆ†בישראל†מתבצעת†התוכנית

Æ¢בשיתוף†עמותת†¢תפוח

מעורבות†חברתית†בקהילה

אנו†משתפים†פעולה†עם†חברי†קהילות¨†עמותות¨†מנהיגים†אזוריים†וקובעי†מדיניות

כדי†לבנות†קהילות†משותפות†ומועצמותÆ†אנו†מחפשים†פרויקטים†המשלבים†את

המומחיות†הטכנית†של†אינטל†עם†האנרגיה†של†עובדינו¨†בשאיפה†להגיע†לתרומה

מירבית†בתחומים†של†שיתוף†בחינוך†ובטכנולוגיה¨†אחריות†סביבתית¨†בטיחות¨

Æמעורבות†ותמיכה†בקהילה

התנדבות

עם†ערך†מוסף
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עידוד†ללמודי†מדעים†וטכנולוגיה

בשיתוף†קרן†אייסף¨†מעניקה†אינטל†ישראל†מלגות

לימודים†לסטודנטים†הבוחרים†בתחומי†ההנדסה

והמדעיםÆ†הסטודנטים†מתחייבים†לתרום†שעות

הדרכה¨†חונכות†וליווי†אישי†לתלמידים†המשתתפים

בתוכניות†החינוך†שמפעילה†אינטלÆ†בשנת†∏∞∞≥

השתתפו†מאות†תלמידים†בפרויקט†המתקיים†בקרית

Æגת†ובפתח†תקווה

עזרה†מסביב†לעולם

†אינטל†עבדה†בשיתוף†NetHope†על†פיתוח†פתרונות

†††טכנולוגיים†עבור†תכניות†שונות†של†ארגונים†חוץ

†††ממשלתיים†©NGOs®†בתחומי†שירותי†הבריאות¨

Æהפיתוח†הכלכלי†והסיוע†לקורבנות†אסון†††

†בעקבות†רעידת†אדמה†הרסנית†בפרובינציית

≥μ¨∞∞∞≠ואן†בסין¨†תרמו†עובדי†החברה†יותר†מßסיצ†††

†††שעות†התנדבות¨†כמו†גם†תרומה†כספית†שהוקבלה

†††על†ידי†קרן†אינטל¨†עד†לסכום†כולל†של†Æπ∂†מיליון

Æדולר†††

ßתוכנית†האוצרות†של†אינטלß

לאחר†שלוש†שנות†פיילוט¨†הושקה†בשנת†∂∞∞≥†תכנית

ßבמעמד†שרת†החינוך¨†פרופ†ßהאוצרות†של†אינטלß

יולי†תמירß†Æאוצרות†המדעיםß¨†בשיתוף†האגף†למדע

ולטכנולוגיה†במשרד†החינוך¨†מקדמת†זיקה†ואהבה

למדע†וטכנולוגיהß†Æאוצרות†הסביבהß†בשיתוף†המשרד

להגנת†הסביבה†ומשרד†החינוך¨†מקדמת†את†ערכי

השמירה†על†הסביבהß†Æאוצרות†הבטיחותß†בשיתוף

האגף†לזהירות†ולבטיחות†בדרכים†במשרד†החינוך

והרשות†הלאומית†לבטיחות†בדרכים¨†מקדמת†ערכי

שמירה†על†הבטיחות†בדרכיםÆ†לתוכנית†שותפים

החידונאי†דן†חמיצר†ומכללת†גורדון¨†המעניקה†ייעוץ

אקדמי†ופדגוגי†לתוכניתÆ†בשנת†∏∞∞≥†בלבד¨†נחשפו

Æלתוכנית†∞∞∞¨∞±†תלמידים†מכ≠∞¥≥†בתי†ספר

ßהטובים†לחינוךß≠†מכשירים†את

המוכשריםÆÆÆ†בהוראה°

ב≠∏∞∞≥†יצא†לדרכו†פיילוט†בתוכנית†ארצית†חדשנית

Æבהובלת†אינטל†ßהטובים†לחינוךß†≠של†משרד†החינוך

במסגרתה†קבלו†עובדים†הכשרה†פדגוגית†של†¥∏

שעות†לתפקיד†ßתומך†הוראהß†והחלו†להשתלב†בבתי

Æπ†מידע†נוסף†בעמוד†Æהספר†השונים†ברחבי†הארץ

תרומות

כחלק†מאחריותה†הציבורית¨†תורמת†אינטל†עשרות

אלפי†שקלים†בשנה†לארגוני†רווחה†ולעמותות

בישראלÆ†מדי†רבעון†בוחרת†החברה¨†מתוך†הבקשות

̈†מספר†עמותות†אליהן†מועברת הרבות†המופנות†אליה

התרומות¨†תוך†מתן†עדיפות†לארגונים†הפועלים

Æבתחומי†הרווחה¨†הטכנולוגיה†והחינוך

אינטל†קרית†גת

†קידום†החינוך†והקהילה≠†הנהלת†המפעל†ועובדיה

†††פועלים†במשותף†במגוון†רחב†של†תוכניות†ביניהן≠

†††אימוץ†בתי†ספר†לילדים†עם†בעיות†התנהגותיות¨

Æוליווי†מוסדות†חינוך†וגנים†בקרית†גת†והסביבה†††

†††קבוצות†מתנדבים†מקיימות†קשר†חם†ופורה†עם

†††מרכזי†אק¢ים¨†אש¢ת†ו¢אנוש¢†בקרית†גת¨†עם†ילדי

Æפנימיית†נווה†חנה†ועולים†ממרכז†הקליטה†††

†קורסי†מחשב†לאוכלוסיות†רחבות≠†מתנדבי

†††אינטל†קרית†גת†מנחים†קורסי†אינטרנט†לאוכלוסיות

†††ייחודיות¨†כגון∫†נגמלי†סמים¨†נשים†מובטלות¨

Æאוכלוסיית†גיל†הזהב†ואמהות†חד†הוריות†††

†לימודי†אנגלית†בבתי†ספר†יסודי≠†מתנדבי†אינטל

†††מסייעים†לתלמידים†להתכונן†לתחום†האנגלית

Æבמבחני†המיצב†††

אינטל†יקום

†סיוע†לילדים†בסיכון≠†שלוחת†הפיתוח†של†אינטל

†††ביקום†מאמצת†את†בית†אלעזרקי≠†יש†בו†כ≠∞∞≥

†††ילדים†בסיכוןÆ†בשנת†∏∞∞≥†התנדבו†עשרות†עובדים

†††מיקום†בימי†שיא†מדעיים†שנועדו†להעשרת†חייהם

Æשל†התלמידים†ולהרחבת†הידע†הלימודי†שלהם†††

אינטל†פתח≠תקוה

†ביה¢ס†נר†עציון≠†בביה¢ס†לומדים†כ≠∞∞≤†תלמידים¨

†††מרביתם†יוצאי†הקהילה†האתיופיתÆ†תלמידים†רבים

†††בביה¢ס†עלו†בשנה†האחרונה†בלבד†מאתיופיה¨

†††והמצוקה†הכלכלית†והתרבותית†ניכרתÆ†המתנדבים

†††מפעילים†את†התלמידים†במגוון†פעילויות†מדעיות

†††חווייתיות†ומהנות¨†פעילויות†לחגים†ופעילויות

†††העשרה†שונותÆ†השנה¨†חברו†המתנדבים†לתלמידי

†††בית†הספר¨†ויחד†שינו†את†פני†בית†הספר¨†באמצעות

Æציורי†קיר†מרהיבים†בהשראה†מעולם†המוסיקה†††

†פנימיית†¢אביב¢≠†במהלך†חופשות†לימודים

†††ארוכות†מקיימת†אינטל†פתח†תקווה†קשר†קבוע†עם

†††ילדי†פנימיית†¢אביב¢¨†בה†שוהים†ילדים†שהוצאו

Æמהבית†††

דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥∂±

†אקי¢ם≠†השנה†החלה†אינטל†פתח†תקווה†בפעילות

†††התנדבותית†במסגרות†של†אקי¢םÆ†המתנדבים†ביקרו

†††בחטיבת†הביניים†¢ממ¢ד†שלום¢¨†חגגו†עימם†את

†††חגי†ישראל¨†העבירו†פעילויות†העשרה†בנושא†מדע

Æוטכנולוגייה†שהעניקו†לתלמידים†רגעים†של†אושר†††

אינטל†ירושלים

†התנדבות†לצמצום†הפער†הדיגיטאלי†ותמיכה

†††באוכלוסיות†מיוחדות≠†עובדי†החברה†מנחים

†††בהתנדבות†קורסי†מחשב†ואינטרנט†בסיסיים

†††ומתקדמים†לילדים†ולמבוגרים†מאוכלוסיות†מגוונות¨

Æויוצרים†פעילויות†לימוד†חוויתי†בבתי†ספר†††

†תמיכה†באוכלוסיות†ייחודיות≠†מתנדבי†אינטל

†††לוקחים†חלק†במגוון†פעילויות†התנדבותיות

†††בהוסטלים†לפגועי†נפש¨†בבתי†ספר†לחינוך†מיוחד¨

†††במשפחות†נזקקות†ובאזורים†טעוני†טיפוח†ברחבי

Æירושלים†††

†איכות†הסביבה†על†המפה≠†שמירה†על†איכות

†††הסביבה†הפכה†למגמה†מעשית†רווחת†בקמפוס

†††הירושלמיÆ†בין†הפעילויות†המתמשכות†בנושא∫

†††שיקום†שמורת†הטבע†¢סטף¢¨†הקמת†גינה†קהילתית

Æבשכונת†קריית†יובל¨†מיחזור†בקבוקים¨†קטיף†ועוד†††

†תוכניות†חינוך≠†למעלה†מ≠∞∞∞≤†תלמידים¨†הורים

†††ומורים†מירושלים†נחשפים†לתוכניות†שמובילה

†††אינטל†לקידום†מדעיםÆ†לדוגמה†תוכנית†ליוזמה

†††בית†ספרית†רב†שנתית¨†שנועדה†להעצים†באופן

†††משמעותי†את†העיסוק†במדעים†ובטכנולוגיה

†††באמצעות†מומחים¨†עבודות†חקר¨†תוכנית†למצוינים

†††ולמתקשים†ועודÆ†כמו†כן¨†נערכים†בתמיכת†אינטל

†††ימי†עיון†לתלמידים†ולמוריםÆ†ימי†פעילות†מרוכזים

†††במדע†ובטכנולוגיה†במרכזי†איכות†כמו†מכון†וייצמן

†††ובמוזיאונים†ופעילות†בתחום†איכות†הסביבה∫

†††מודולת†לימוד†וסיור†סביב†הדילמה†בין†פיתוח

Æושימור†בעיר¨†כדוגמה†לפיתוח†בר†קיימא†עירוני†††

תרומת†ציוד†בכלל†ומחשבים†בפרט†≠†בפסח¨†בראש

השנה†ולעיתים†במהלך†השנה†מתקיימים†בכל†אתרי

אינטל†מבצעי†איסוף†תרומות†ציוד†מהעובדים†לטובת

מוסדות†בקהילהÆ†בשנת†∏∞∞≥†תרמה†החברה†∞∂≤

מחשבים†משומשים†לרווחת†הקהילה¨†לבתי†ספר

Æולמועדוניות

גם†עובדי†אינטל†תורמים†מכיסם†לקהילה†≠

כמסורת¨†הסכום†הנאסף†ממכירת†הכרטיסים†לאירועי

החברה†לעובדים†מועבר†כתרומה†מהעובדים†למען

הקהילהÆ†בשנת†∏∞∞≥†נתרמו†∞∞∞¨μ¥†ש¢ח†מכספי

Æהעובדים†לקהילה

התנדבות†מאורגנת†בקהילה

בנוסף†לעידוד†התנדבויות†יזומות†של†העובדים¨

המאוגדות†תחת†התוכנית†ßתורמים†בריבועß¨†יוזמת

אינטל†פעולות†התנדבותיות†מחלקתיות†ותוכניות

מקומיות†לחיזוק†אוכלוסיות†מיוחדותÆ†כל†אתרי†אינטל

בישראל†¢מאמצים¢†מוסדות†של†אוכלוסיות†ייחודיות

Æכנוער†וילדים†בסיכון¨†בעלי†נכויות†וקשישים†בקהילתם

̈†יוצאים†העובדים†לפעילויות†משותפות בעידוד†החברה

כגון†אירועים†בחגים¨†פעילויות†כיף¨†סדנאות¨†הדרכה

בקורסי†מחשבים†והשקעת†מאות†שעות†בשיפוץ¨

Æצביעה¨†גינון†וטיפוח

אינטל†חיפה

†ßחוגורדוןß≠†תוכנית†ייחודית†לקידום†ילדים†מחוננים

†††ומצטיינים†בכיתות†גß≠וß†בה†הם†מאותגרים†באמצעות

†††חידות†חשיבה†רב†תחומיות†הנכתבות†ומופעלות†ע¢י

†††דן†חמיצרÆ†בשנת†∏∞∞≥†השתתפו†בתוכנית†כ≠∞∞≤

†††ילדים†מחוננים†מחיפה†ומטירת†הכרמלÆ†לתוכנית

†††שותפים†מכללת†גורדון¨†דן†חמיצר¨†המשרד†להגנת

†††הסביבה¨†עיריית†חיפה¨†עיריית†טירת†הכרמל†ומשרד

Æהחינוך†††

†ßאינטל†דיאלוגיß≠†תוכנית†מפגשים†בין†תלמידי†בתי

†††ספר†יסודיים¨†יהודים†וערבים¨†שנועדה†לקדם†את

†††חזון†הדו≠קיום†והשכנות†הטובה¨†תוך†דגש†על†שימוש

†††במדעים†ובטכנולוגיהÆ†בשנת†∏∞∞≥†השתתפו

†††בתוכנית†למעלה†מ≠∞∞≤†תלמידיםÆ†הפרויקט†מנוהל

Æבשיתוף†בית†הגפן†ועיריית†חיפה†††

†ßבנות†למדעß≠†ב≠∑∞∞≥†הושקה†תוכנית†המעודדת

†††נערות†מחיפה†ומהצפון†שאותרו†כבעלות†חוזקות

†††בתחום†המדע†והטכנולוגיה¨†לבחור†במגמות†ראליות

†††ויחידות†מוגברות†במקצועות†המדעיים†עם†כניסתן

†††לתיכוןÆ†בתוכנית†לוקחות†חלק†מהנדסות†מתנדבות

†††מאינטל†ומהוות†דוגמה†אישית†לנערותÆ†התוכנית

†††בשיתוף†אינטל¨†משרד†החינוך†ומדע≠טק†©המוזיאון

Æ®למדע†חיפה†††

†התנדבויות†וביקורים≠†עובדי†אינטל†חיפה

†††מתנדבים†בקהילה†במגוון†רחב†של†תחומים†בהם∫

†††העשרה†מדעית†חוויתית†לתלמידי†החינוך†המיוחד

†††והרגיל¨†צביעה†אומנותית†של†בתי†ספר†ופעילות

Æלהגנת†הסביבה†††



±π דוח†אחריות†חברתית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥
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דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥∏±

חינוך†≠†הזדמנות†שווה†בישראל

בישראל¨†מופעלות†מזה†שנים†מגוון†תוכניות†החינוך

של†אינטל†העולמיתÆ†כדי†לענות†לצורכי†האוכלוסייה

הישראלית†המגוונת¨†התאימה†אינטל†ישראל†את

התוכניות†למערכת†החינוך†הישראלית¨†תוך†שהיא

משלבת†בעשייה†את†משרד†החינוך¨†את†הרשויות

המקומיות†הרלוונטיות†ואת†העמותות†המוציאות

לפועל†את†התוכניותÆ†בשנת†∏∞∞≥†השקיעה†אינטל

ישראל†כ≠∂±†מיליון†ש¢ח†בפרויקטים†שונים†בתחומי

Æהחינוך†וההשכלה†הגבוהה†בישראל

חדשנות†עולמית≠†הדור†הבא

†באמצעות†תכנית†Intel® Teach†הענקנו†הכשרה

†††מקצועית†ליותר†מ≠±Æ±†מיליון†מורים¨†כך†שמספר

†††המורים†שהודרכו†ברחבי†עולם†עבר†את†∂†מיליון

Æמאז†תחילת†התכנית†††

†בהמשך†למסורת†ההשקעה†של†אינטל¨†הכריזה

†††קרן†אינטל†על†ההתחייבות†הגדולה†ביותר†עד†היום∫

†††השקעת†∞≥±†מיליון†דולר†בחינוך†למתמטיקה

Æומדעים†במהלך†∞±†השנים†הקרובות†††

השכלה†גבוהה†בטכנולוגיה

אינטל†שותפה†למערכת†החינוך†העל≠תיכונית

Æ®אוניברסיטאות†ומכללות†אקדמיות†וטכנולוגיות©

בין†הפעילויות∫†ליווי†מחקרים¨†הענקת†פרסי†לימודים

ומלגות†לסטודנטים†בתארים†מתקדמים¨†תמיכה

במעבדות†מחקר†והוראה¨†מתן†הרצאות†ופיתוח†קורסי

Æלימוד†בסיוע†מומחים†מאינטל

ßלומדים†עם†אינטלß

התוכנית†החדשנית†ßלומדים†עם†אינטלß†שהחלה

בשנת†¥∞∞≥¨†מסייעת†לבני†נוער†בגילאי†∂±≠∏

המתגוררים†באזורים†בעלי†גישה†מוגבלת†למחשבים¨

לפתח†מיומנויות†מחשב†חשובות†וכישורי†חשיבה

בדרך†חווייתית†ואישיתÆ†מעל†∞∞∞¨∞≤≥†צעירים†בישראל

הוכשרו†מאז†תחילת†התוכניתÆ†בשנת†∏∞∞≥†לבדה

Æהשתתפו†בתוכנית†∞∞∞¨∞∂†צעירים

להפעלת†התוכנית†חברה†אינטל†ישראל†למשרד

Æ¢החינוך¨†לרשויות†מקומיות†ולעמותת†¢תפוח

ßאינטל†לומדים†וחושבים†עם†טכנולוגיהß

בשנת†∂∞∞≥†הושקה†במתכונת†פיילוט†תוכנית†לפיתוח

מקצועי†של†מורים†ßאינטל†≠†לומדים†וחושבים†עם

טכנולוגיהÆß†התוכנית†מהווה†המשך†לתוכנית†ßאינטל

חינוך†לעתידIntel Teach To The Future©†ß®†שהופעלה

בשיתוף†משרד†החינוך†ומכללת†אחווה†לחינוך¨

במסגרתה†הוכשרו†בין†השנים†μ∞∞≥≠∞∞∞≥†למעלה

מ≠∞∞∞¨∞≥†מורים†מכל†קצוות†הארץÆ†בשנת†∏∞∞≥†לבדה¨

Æהוכשרו†במסגרת†התוכנית†כ≠∞∞∞≤†מורים

ß®ISEF©†תחרות†מדענים†צעיריםß

התחרות†הבינלאומית†למדענים†צעירים†בחסות

אינטל†נועדה†לקדם¨†לפתח†ולעודד†חשיבה†יצירתית

Æומקורית†במדעים†ובטכנולוגיה†בקרב†בני†נוער

התחרות†השנתית†הישראלית¨†נערכת†בחסות†אינטל¨

מוזיאון†המדע†ע¢ש†בלומפילד†ירושלים†ומשרד

החינוךÆ†בתחרות†שהתקיימה†בישראל†בשנת†∏∞∞≥

זכו†בפרס†הראשון†יגאל†נזר†שערך†מחקר†גנטי†מתקדם

וחקר†את†הקשר†בין†פוליאמינים†לבין†גדילה†תאית¨

ויחיאל†רדר†ויוגב†אורנשטיין†עבור†פיתוח

טכנולוגי≠רפואי††חדשני†≠†מערכת†ממוחשבת†לאבחון

Æנקודות†חן†מסוכנות†וזיהוי†שומות†סרטניות

ßאינטל†קלאבהאוסß

הרבה†מעבר†למועדון†מחשבים

אינטל†מפעילה†מועדוני†מחשבים†©ßאינטל

קלאבהאוסß®†בקרית≠גת¨†בירושלים†ובחיפה†עבור†בני

נוער†שאין†בביתם†מחשבÆ†מועדוני†המחשבים†של

אינטל†מהווים†נדבך†משמעותי†בפעילויות†התנדבות

̈†הפועלים†כמעין לצמצום†הפער†הדיגיטליÆ†המועדונים

מתנ¢סים†וללא†תשלום¨†מספקים†לבני†הנוער†גישה

Æוזמינות†לטכנולוגיה†עילית

חינוך

אנו†מאמינים†שתלמידים†ראויים†לרכוש†את†המיומנויות†הדרושות†כדי†להיות†חלק

מהדור†הבא†של†ממציאים†ומחדשיםÆ†אנו†יוצרים†שותפויות†עם†ממשלות¨†עם†משרדי

חינוך¨†עם†אוניברסיטאות†ועם†ארגונים†ללא†מטרות†רווח¨†כדי†לפתח†תכניות†חינוכיות

העונות†על†צורכיהן†של†קהילות†שונותÆ†במהלך†העשור†האחרון¨†השקענו†למעלה

Æממיליארד†דולר†בשיפור†החינוך†וההשכלה†ברחבי†העולם

חינוך¨†הזדמנות

שווה†בישראל
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עתיד†בר†קיימא

כמובילים†בתעשיית†האלקטרוניקה¨†אנו†משתפים

פעולה†עם†ממשלות¨†עם†גורמים†בתעשייה†ועם

ארגונים†נוספים†במספר†יוזמות†שנועדו†לצמצם†את

השפעות†השינוי†האקלימי†על†תעשייות†טכנולוגיית

המידעÆ†אנו†גם†מממנים†מחקרים†ומקדמים†יוזמות

רחבות†לגילוי†ולקידום†דרכים†נוספות†שבהן†יכולה

טכנולוגיית†המידע†לסייע†במאבק†בשינויי†האקלים

Æבכל†מגזרי†הכלכלה

†כחלק†מהיוזמה†למיחשוב†משמרי†האקלים

†††©Climate Savers Computing Initiative®†שנוסדה

†††במשותף†על†ידי†אינטל†וגוגל†ב≠∑∞∞≥¨†∞∞¥†חברות

†††התחייבו†להשתמש†בטכנולוגיות†יעילות†יותר†כדי

†††להפחית†את†פליטות†ה≠CO2†הקשורות†ל≠IT†בשיעור

Æ≤∞±∞†עד†μ∞•†של†††

ßתכנון†לסביבהß†גישת†הניהול

כבסיס†למדיניות†הסביבתית†של†אינטל†נבדקת

¢טביעת†הרגל†האקולוגית¢†של†המוצרים†שאינטל

ßתכנון†לסביבהß†¨מייצרת†עוד†בשלב†תכנונם

Æ®Design for Environment©

בתהליך†זה†נבדקת†השפעת†גורמים†שונים†על

הסביבה†ומוגדרים†יעדים†סביבתיים†ארוכי†טווחÆ†כן

מוגדרים†יעדים†לכל†טכנולוגייה†בתחומים†של†צריכת

מים¨†אנרגיה†וכימיקלים¨†יצירת†פסולת†ורמת†פליטות

Æלסביבה

היעדים†הסביבתיים†ארוכי†הטווח¨†מתווים†את

מדיניותה†הסביבתית†של†חברת†אינטל†ומובילים

לשיפור†ביצועים†מתמיד†בתחום†זהÆ†היעדים

לטכנולוגיה¨†נקבעים†בתחומים†השונים†ליחידת†מוצר

Æומתבססים†על†המגבלות†המחמירות†ביותר†בעולם

באמצעות†קביעת†יעדים†אלו†מבטיחה†החברה

אפשרות†לייצור†המוצר†בכל†מדינה†בה†היא†פועלת

ללא†מגבלה†הנובעת†מחקיקה†סביבתיתÆ†לדוגמה¨

ערכי†הפליטה†לבורון†ולפלואורידים†בשפכים¨†כפי

Æשהוגדרו†במדינת†ישראל†הם†מהמחמירים†בעולם

לאור†זאת¨†הדרישה†מהטכנולוגיה†החדשה†שאינטל

מפתחת¨†היא†לעמוד†בערכי†פליטה†אלו†בכל

Æהמפעלים

≤± דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥ דו¢ח†אחריות†תאגידית†≠†אינטל†ישראל†∏∞∞≥∞≥

יעדי†המדיניות†הסביבתית†של†אינטל

עד†לשנת†≥±∞≥∫

†הפחתת†גזי†חממה†ב≠•∞≥†מבסיס†∑∞∞≥†©יעד

†††הפחתה†אבסולוטי†הכולל†בתוכו†גם†הפחתה

Æ®מנורמלת†ליחידת†מוצר†††

†הפחתת†צריכת†המים†ליחידת†מוצר†מבסיס†∑∞∞≥

Æ®יעד†חדש†לשנה†זו©†††

†מיחזור†מעל†•∞∏†מכמות†הפסולת†המסוכנת†והלא

†††מסוכנת†הנוצרת†במפעל†©תוספת†של†•∞±†מיעד

Æ®≤∞∞∑†זה†בשנת†††

†הפחתה†של†•∞±†מבסיס†∑∞∞≥¨†בייצור†פסולת

Æ®כימית†ליחידת†מוצר†©יעד†חדש†לשנה†זו†††

BFR Free &©†הובלה†לייצור†מוצרים†נטולי†הלוגנים†

Æ®PVC-Free†††

Æ≤∞±∞†עמידה†ביעדי†∑∞∞≥†עד†

אנרגיה†ושינויי†אקלים

אנו†משלבים†יעדי†ביצוע†מתחום†איכות†הסביבה†בכל

שלב†בפעולותינו≠†החל†בתכנון†מאפיינים†¢ירוקים¢

במבני†החברה¨†דרך†ייצור†המוצרים†וכלה†בטיפול

בפסולתÆ†מאז†±∞∞≥¨†השקענו†ברמה†העולמית†≤≥

מיליון†דולר†במאות†פרויקטים†לשיפור†החיסכון

באנרגיה¨†וחסכנו†חשמל†בכמות†המספיקה†להאיר

יותר†מ≠∞∞∞¨∞μ†בתים†בארה¢בÆ†בשנת†∏∞∞≥†הפחתנו

את†פליטות†ה≠CO2†לרמה†נמוכה†משנרשמה†ב≠∑∞∞≥¨

ואנו†בדרכנו†ליעד†של†הפחתת†פליטות†גזי†חממה

ב≠•∞≥†עד†≥±∞≥†בהשוואה†ל≠∑∞∞≥Æ†המפעל†החדש

בקריית†גת†פעל†נמרצות†במהלך†שנת†∏∞∞≥¨†עם

הקמתו¨†להסבת†מערכות†דודי†החימום†לפעולה†על

ÆCO2≠בסיס†גז†טבעי†ובכך†הפחית†את†פליטת†ה

בכל†דור†חדש†של†טכנולוגיית†ייצור¨†אנו†מפתחים

ומייצרים†מיקרו≠מעבדים†המעניקים†ביצועים

טכנולוגיים†חזקים†יותר†וביצועי†צריכת†אנרגיה

חסכניים†יותרÆ†למעשה¨†אנו†מעריכים†כי†המעבר

למיקרו≠ארכיטקטורה†™Intel®Core†היעילה†בצריכת

האנרגיה¨†חסכה†∞≥†טרה≠ואט†שעות†חשמל†בין

∂∞∞≥†ל≠∏∞∞≥†בהשוואה†לטכנולוגיה†שאותה

החליפה¨†כך†שנמנעו†פליטות†CO2†בכמות

שוות≠ערך†להורדת†≤†מיליון†מכוניות†מהכבישÆ†אנו

גאים†בכך†שמרכז†הפיתוח†באינטל†חיפה†הוא

נושא†הדגל†בתחום†הפיתוח†באינטל†העולמית≠

והאחראי†המרכזי†להצלחת†החברה†להפחתה†של

בין†•∞¥≠∏≥†בצריכת†האנרגיה†של†המוצר†אל†מול

Æבביצועי†המהירות†שלו†¥∞≠μ∞•†עליה†של

פליטות¨†שפכים†ופסולת

השקעה†של†יותר†מ≠∞∞±†מיליון†דולר†בתכניות†לשימור

מים†במהלך†העשור†האחרון¨†אפשרה†לאינטל†למחזר

למעלה†מ≠≤†מיליארד†גלון†מים†בשנהÆ†עם†הקמתו

של†מפעל†הייצור†החדש†בקריית≠גת†ובמהלך†שנת

∏∞∞≥†השקיעה†אינטל†כ≠∞¥†מיליון†דולר†בהקמתם†של

Æכ≠±±†מערכות†איסוף†וטיפול†בפסולת†כימית

המערכות†מאפשרות†טיפול†ובידוד†אפקטיבי†של

מזהמים†מזרם†השפכים†התעשייתי¨†וכך†מגדילות†את

Æיכולות†המחזור†והשבת†הקולחין†להשקייה†בחקלאות

בהמשך†לכך¨†במהלך†שנת†∏∞∞≥†הוקם†והופעל

בהצלחה†מתקן†הטיפול†בשפכי†תעשיה†בטכנולוגיית

MBR†©ריאקטור†ביולוגי†ממבראנלי®¨†בהשקעה†של

כ≠∞≥†מילון†דולר†נוספיםÆ†מתקן†זה†הוא†הראשון†מסוגו

באינטל†בעולם¨†והוא†עדות†חיה†למחויבות†החברה

Æלשמירה†על†הסביבה†בכל†מקום†בו†היא†פועלת

המתקן†השלים†את†שלב†ההרצה†ומטפל†בהצלחה

בשפכים†התעשייתיים†של†קמפוס†לכיש†להשגת

איכות†גבוהה†המאפשרת†עמידה†בפרמטרים

Æמהמחמירים†בעולם

במהלך†שנת†∏∞∞≥†העברנו†למיחזור†או†לשימוש†חוזר

בממוצע†כ≠•∞∂†מהפסולת†הכימית†וכ≠•μμ†מהפסולת

המוצקה†שנאספו†ממפעלינו†בארץ¨†ואנו†ממשיכים

לפעול†על†מנת†להשיג†את†יעדי†המיחזור†החדשים

שהציבה†אינטל†העולמית†השנהÆ†בנוסף¨†פעילות

ההסבה†של†המפעל†בירושלים†במהלך†∏∞∞≥†הניבה

מיחזור†של†ציוד†ייצורי†ותומך¨†ברמה†של†מאות†טונות

Æמתכות¨†פלסטיק†ועץ

יחד†עם†כל†זאת¨†ניצול†המים†וייצור†הפסולת†ברמת

החברה¨†גדלו†ב≠∏∞∞≥†במונחים†אבסולוטיים†בשל

Æצמיחת†החברה†והמורכבות†הגדלה†של†תהליכי†הייצור

אנו†מתכננים†להכפיל†את†מאמצינו†ב≠π∞∞≥†כדי

להישאר†על†המסלול†לעמידה†ביעדי†הפחתת†ניצול

המים†וייצור†הפסולת†שלנו†עד†≥±∞≥Æ†במפעל

בקריית≠גת†החלו†כבר†בימים†אלה†בפעילות†נמרצת

להטמעת†פרוייקטים†לחסכון†ושימוש†חוזר†במים
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• Extending our technology leadership, we introduced the high-

   performance, energy-efficient Intel® Core™ i7 processor family.

• While the global economic climate significantly impacted our fourth-

   quarter financial results, we generated $10.9 billion in cash from

   operations in 2008, enabling us to continue to invest in innovation,

   even during the economic downturn.

• We continued to work with the Electronic Industry Citizenship

   Coalition (EICC) to effect lasting social and environmental improvements

   in the global electronics supply chain.

Fueling the Innovation Economy
Intel was founded by Gordon Moore and Robert

Noys in Santa Clara, California, in 1968. In 1972,

Intel introduced the first microprocessor, thereby

creating the computer revolution that changed the

world. Today, as the world’s largest semiconductor

chip maker, based on revenue, Intel supplies

communications and software products, mother-

boards, and, of course, microprocessors to the

worldwide computer industry.

Intel Israel
Intel Israel has been operating since 1974, when

the first Intel development center outside of the

United States was opened. In 1985, Fab 8, the first

non-U.S. production plant, opened in Jerusalem.

The company focuses on the development and

manufacturing of network and communications

products as well as micro-processors. In parallel, it

heads the mobile domain in Intel Corporation. Some

6,470 people are employed in the four development

centers in Haifa, Yakum, Petach Tikva, and Jerusalem,

and in the two production plants in Kiryat Gat and

Jerusalem.

Development Centers—Global
Mobility Begins in Israel
Intel Israel's development centers serve as a

strategic growth engine for Intel Corporation and

are responsible for some of the technological

breakthroughs that change the face of global

computerization. At present, the centers’ engineers

head Intel's global mobility strategy. The Israel

development centers focus on processors for

computers and wireless communication products.

Over the years, many of Intel Corporation's core

technologies have been developed at the centers,

including the processor for the first personal

computer, MMX technologies that constitute the

basis of the Pentium processor, technology platforms

for Intel® Centrino mobile computers and the Intel®

Core™ 2 Duo processor. Similarly, the first Ethernet

controller, the first fast Ethernet, and the first

wireless LAN were developed in Israel. Currently,

the next generations in Intel’s advanced computer

families are being developed in Israel and Intel

Israel's engineers are heading the WiMax revolution.

In keeping with a global company that creates the

future in the computer and Internet fields, VLSI

(very large-scale integration), CAD tools for VLSI,

and software technologies are being developed in

Haifa.

Manufacturing Centers—Advanced
Production Platforms
The manufacturing center in Kiryat Gat (Fab 18)

began operating in 1999. In 2008, the Intel plant

was transferred to Numonyx. Fab 28, a highly

advanced Intel manufacturing plant was opened in

Kiryat Gat in the second half of 2008. The plant

manufactures Intel's next generation processors

using 45-nanometer technology. The decision to

build the new plant is a significant landmark for

Intel Israel: it acknowledges the company's past

achievements and expresses faith in its ability to

continue making a significant contribution in the

future. The manufacturing center in Jerusalem

(Fab 8) is being adapted for new business

assignments.
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An Overview of Intel’s 2008 Corporate Responsibility Report - Israel

Intel Israel: a Vital Growth Engine for Israel's Economy

I am honored to present you with Intel's fourth corporate social responsibility

report. This year, Intel Corporation chose to celebrate its 40th anniversary by

donating 1 million hours of volunteer service to the communities in which it does business. Intel Israel

played a role in achieving this global goal, with 70% of our employees contributing 65,000 hours of

volunteer work. In addition, we donated ILS 16 million in 2008 to a range of educational activities

across Israel.

Throughout the year, we intensified our involvement in innovative educational programs. Some

employees volunteer by teaching math and science lessons to underprivileged pupils, while others

are trained as teacher aids. Other efforts focus on assimilating the use of technology in the school

curriculum. We have also initiated and built a coalition with other leading corporations to help promote

technological education in Israel. These new activities add to our ongoing support of universities,

colleges and research institutions to help develop human capital for the high tech industry.

Our commitment to environmental performance generates long-lasting benefits. We make sure all our

new buildings are built with "green" construction methods. We have also launched the Membrane Bio

Reactor to treat wastewater from our Fab 28 plant in Kiryat Gat, which manufactures chips with 45

nanometer technology. The MBR, in which we invested ILS 80 million, is the first wastewater treatment

facility in the world established by Intel and the largest of its type in Israel.

Since Intel first opened its R&D and production centers outside the USA, Intel Israel has been responsible

for some of the breakthrough technologies and products that transformed the nature of computing.

We are proud that the energy-efficient developments that lead Intel's new computers were conceived

in Israel.

We regard our advanced technological developments as an opportunity to nurture the communities

in which we operate. This year, as part of a new pilot, we connected Sapir College and the kindergartens

in Sderot to the Internet with WiMAX (wireless broadband networking) technology.

With 6,470 employees across Israel, Intel is the country’s largest private employer, with direct and

indirect impact on the income of tens of thousands of families. As part of our responsibility towards

our employees, we are doing everything to cut costs and streamline operations during these times

of crisis—except for laying off employees. Intel's financial soundness, the challenging work it offers

and our broad range of employee welfare programs are the corporate traits that earned Intel first

place among the best companies to work for in Israel.

2009 marks the 35th anniversary of Intel Israel. We will continue to contribute our utmost to the

country based on ongoing dialogue with ministries, municipalities and NGOs. 2009 holds major economic

challenges as a result of the global recession. I am confident that with strong teamwork and motivation,

we will come out of the crisis even stronger.

Maxine Fassberg, Vice President, Intel Corporation; General Manager, Intel Israel


