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אחריות תאגידית בקבוצת מזרחי-טפחות
 טפחות,מזרחי קבוצת של החמישי התאגידית האחריות לדוח ציר תקזהו 

 הקבוצהשלוחות וראל בישהבת חברות הקבוצה, כלל פעילות את ר הסוק
 תויבוחמת אמשקף ח והד. 2017ת נבשת יידתאגהת ויחרהאי ומחת,בם ולבע

 ייקחזלמיה ועציבעל ח ווולדת, יידתאגהת ויחרהאי ומחתבול לפעצה והקב
 ניין אחת לשנה.הע

 – יומנלאיהבח וויהד ןוארגשל ח וויהד תויחנלה םתאבה תבנכ זה חוד םג
((GRIInitiative Reporting Global  , המתקדםפות שקיהרט לסטנדתואם והוא 

 SRS ןקת .Comprehensiveaccordance n ISRS :RIG תרויב חדשוה
 שםהוא ואף שעברה, נה בשדיווחה הקבוצה לפיו , G4תקן את מחליף החדש 

וח.ון המדוין של הארגוג עם מחזיקי הענייות ודיאלדגש על מהות
 ותיותהמהצת מטרית אכולל וא והן, נייהעמחזיקי למודל תאם בהנכתב הדוח 
 החיצונייםעניין הזיקי מחר עבווהקבוצה ר עבוהמהותיים שאים הנואת רה דישהג

 צירתיאת איפשר שילובם אשר מקבילים, ים וצערני בשצע בוזה תהליך שלה. 
ים. הנושאים המהותי22ותיות והמיקוד ב-צת המהמטרי

 נתנשעוצה, ות בקביחידידית בכל אחת מהתאגת אחריו תלהטמעתנו מחויבו
 צה,הקבועובדי עם יאלוג דין, העניי מחזיקצד מהמועלות הסוגיות נת הבעל 

 מנוהלזה תחום שהצבנו. עדים בילעמידה ומחויבות שלנו הלקוחות עם דיאלוג 
 תובללהת ויערכוהרב ם ויאתיב יחומן, ובארגם ירבם יורמגמשלב ורה, סדורה צב

תהליכים בעלי השפעה לטווח ארוך.
שנקטנועולות פלפורטת מהתייחסות שנה יהבנק, באתר הנמצא המלא, דוח ב 

תוורבהמע ת,וחוקהל תובט םוידק :םובהם ירב םיושאנב 2017 במהלך צהוקבכ
,יהובדלע תיאחראו יהואר ודהבע תביבס תירצי ,להש תיתליקהת-יתחברה

ניהולאתיקה, נאות, תאגידי ממשל של לקיומו דאגה הסביבה, על שמירה 
כחלקומשולבים י הארגונהיום סדר בקדמת עומדים אלו נושאים ועוד. נים יכוס
נית שלנו.ת הארגוובתרבויבת העסקים י בלנטגרלאי

 
 
 
 

 ,כךו םייומנלאיב םיופגלו תוגמלמ תהוחסייתה תא צהוקבה יבהחהר ,נההש םג
 תוחפינושא בהאו"ם מטרות  17לרשימת ת התייחסולראות ניתן הדוח לאורך 

 נוסף,ב.   GoalsDevelopment SDGs-Sustainableנלאומי- בייימא בר-ק
 מבטאתובכך   CompactGlobalה- ליוזמת בהתאם לדווח ממשיכה צה הקבו
 בכל חברתית-סביבתיתאחריות של ינ"ל בסטנדרטים לאימוץ מחויבותה את 

 העסקה,אדם, ות זכויי ומתחבת נוועקרעשרה על בהתבסס ייה העשתחומי 
יתות.יבה ומאבק בשחסב
 צתמקבות, תאגידילאחריות צים ועי  isionVGoodידי על לוותה הדוח יבת כת

ThorntonGrant  ב-ן יינעת יקמחזנה, קן פאהGRI .יםנותנהכך, על וסף נ 
 לאחריותהישראלי המכון ידי על חיצונית, נאותות בקרת עברו זה בדוח המדווחים 

 ת.תאגידי
 להבטיחלקבוצה עים סיימתלויה בלתי חיצונית רה ובקעי מקצוליווי של זה שילוב 

 י.ילותה כראוצג את פעופיע בדוח מייכי המידע המ
 זהועבורנו, מתמיד. לשיפור ניהולי כלי מהווה לשנה אחת המתפרסם זה דוח 

וקיימות.אגידית תאחריות ליישום המתמשכת למחויבות ביותר הטוב הביטוי 
 מכללידית תאגהות האחריבתחום שלנו ולעשייה וח, לדובות תגלשמוע נשמח 

ניין.מחזיקי הע

אחריות תאגידית - למען הסביבה 
והקהילה בה אנו חיים!
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קוחותמשקיעים בל
 יה,תחוולקכלל ת צלחלהת יבחומת וי-טפחחמזרת צוקב
 יורישממ חדא בכל ןזמורך לא ערך םורעב צרייל תלועופ
 הוגנתבהתנהלות ביטוי לידי באה זו מחויבות עילותה. פ
 םיימאתמה םיצרוומ תוירש תלבקל םיצוער ןווגמ תירציו
 תויעשב תחטהב תויבחשב הכרה וךתמ .חוקל לכ יצרכל
 צרכיללהקשבה מחויבת צה הקבוהלקוחות, צון ר
 םייועצקמ םילכ ןתלמו ותויטפר לע ירהלשמ ,חוקלה

 הבנקשל הייחודית צמיחה האסטרטגיית צלחתו. לה
 ןתמ וךת םייפנהס במספרי עקבול ידבגת תבטאמ

 אהלמ תויפקש לע קפדהוה םינווגמ םיגזרלמ נהמע
 םיתוירהש ילגבלספק  נדרשק נשהבידע למ וגענהבכל 

 ן,ככמו ויות. מוגבלעם ים נשלאולהנגשתם ותיו ללקוח
 ולאמכבדים יהיו השיווקיים מסריו כי מקפיד הבנק 

 ניהולוהוראות החוק הוראות את ויתאמו פוגעניים, 
ן של בנק ישראל.נקאי תקיב

משקיעים 
בלקוחות
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 עות הדרכה ש1,710
בנושא שירות נגיש

 עובדים 1,632בהן לקחו חלק 
 מנהלים215ו-

מבט עלחות   קוקיעים בלמש
נקודות שירות

187
 -שמונה ועדקרייתפריסה ארצית מ

 אישי ולשירותיאי אילת נגישות לבנק
ק במגוון ערוציםהבנ

סניפי
3

חדשיםם 
חונפת

עילותמקת הפהע
 חברהחרדי, בבמגזר ה

ערבית ובגיל השלישיה

המאפשרים בנ
2LIV סניפי 6

אי אישי זמין בשעות עבודהק
 

 
 חבות ובשילוב עם שירותים דיגיטליםר

קדמיםמת

מדות שירותע
212

 
 כמותגידול מתמשך ב

 העמדות לשירות עצמי
 אות בפריסההנמצ

ארצית

מיליארד ₪
181

 
אי לציבוראשרסך יתרת ה
אה בהשוו5.7%עלייה של 
2016-ל

הוגנות!
חותמזרחי-טפ

נתפס כבנק ההוגן
בנקאיתמערכת הב

250
כספונים

1,300כ-
חותלקו

ק בכנסיםחלחו קל
 קייםחות עסקולל

אים שוניםבנוש

 

 25,000כ-
 חותקוחות ולקול

 פוטנציאלים השתתפו
חות במהלךקוקרי לבס

2017
 

ה 
 

8.8ציון 
10מתוך 

 חותקושביעות רצון הל
אים נשמרקהגבוהה מהבנ

חמשתהה מבין והיא הגבו
קים הגדוליםהבנ

מיליארד ₪ מעל 
 אי למטרותאשרסך ה

חברתיות וסביבתיות
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הבחר תיקאנב הסריפ
 תוליעפה דקומל ךומסבו תיאקנבה תוליעפה ימוחת כלב יעוצמקו יתוכיא תוריש ןתמ
 םיפינס התוליעפ ביזכר מביכר מוני ה –םהיקס עו אםהירוג מרוז א –תוחוקל הלש
 הצובקה, תוחוקללת ונימזהום יתורישהת בחרהם של. ץראהי בחרבם יוסרפה
 .םישדח םיפינ ס3 וחתפנ 1702ת נשבו, תושדחת ורישת ודוקנה נשכל בת חתופ
 ,םיקסע יזכר מ781 םנש י1702 ףוסל ןוכנוה בחר תיצראם יפינסת סירפ הצובקל
 קנבהי פינסכל . בהיק נבי פינס 46ת אם גם יללוכה, ל"וחבת וחולשום יפינס

 יפילחתי תורישם יעימצם יפינסהכל ב היק נבבו, םיאמלה פוקי תורישם יעימצ
 ץועיית ורישם גל בקלן תינם תיברמב. םיאמלה פוקי תורישם יעימצק לחור ות
 הצוקבל .ךמסומ יסנניפ עץוי ידי לע חוקלה יכרצל םאתומ תויסנניפ תועשקה

 ןווג מעוצי בתוחוקל לםירשפאמ הםינופס כ025- וי מצעת ורישת ודמע 122
 ,יממה בתו שע24ת ונימזת ודמעהת יברמ. יאמצען פואבע דימת לבקות ולועפ
 ,תיפרגואגי ההסירפ בםיפינס לףסונ ב,ן כומ כ.ליע פוני אףינס הןה בתועש בםג
 תועמצאבת ואקנבי תורישת וחוקללם יעימצה, veBL יפיסנ 6  ליעפמ קנבה
.0:002-0:07   -תובח רתוליע פתועשבו ,להק תלבק אלל ,תמדקת מהיגולונכט

תוחוקלה ןוצר תועיבשו תורישה תוכיא
קנבהב יוחמ, ךכם של. ויתוחוקלכל לי בטימוי תוכיאי שיאת ורישק ינעהלל עופק נבה 

ןכו תורי שתלבקל םינווג מםיצור עםרוב ערוציל ,תוחוקל הלו מןגו הןפוא בלהנתלה
תויטרפל עה דפקהך ותת אזכל , חוקלהי כרצלם ימיאתמהם ייאקנבם ירצומח תפל
.ויכרצה לבשקהח ווקלה

 
 

הצובק הלש ירקיע הרשק הץורע רשא כםיצורע ןווגמ בםייקת מתוחוקל הםע גולאידה 
,ינורטקלאר אוד, ןופלט: םיפוסנם יצורעד צל, םיפינסבם יאקנבהא והה יתוחוקלם ע
.תואנדם וסיסנ, כתויתרבת חותש, רהיצקילפ, אטנרטני, אראוד

 

 ,ההוב גהמר בהיל ערומשלו תוחוקל הל שןוצר התועיב שתדי מת אךירעה לתנ מלע
 םילועהם יאמצמהך מסל ע. םיפטושם ירקסך רועוד וקימת וצובקבר זענק נבה
.תוחוקלי הפת כלולהתנהת הם איאתק מנב, הדוקימת הוצובמקם וירקסהמ
 להוע ,1702ת נשלן מדנברן וכמי דיל עך רענש, תוחוקלן וצרת ועיבשר קסמ
.ןמזך רואלבה יציוד אמה הובגת ויהלה יכשממו נלשם יאקנבהמן וצרהת ועיבשש

 .

שביעות רצון מהבנקאי

2011

8.9

2012

8.9

2013

8.9

2014

8.9

2015

8.8

2016

8.8

2017

8.8

תוחוקלל ומנצע תא םימיאמת
ןוכסיחי קיפאות ונוקדיפת וברל, םייסנניפם יתורישום ירצומן ווגמה עימצה צובקה 

,יסיננפ הםבצמל ,היתחווקל ל שםינושה םיכרצל םאתה ב,תודחוי מתובטה ןכו
:ןהיניב, תונושה ייוסלכואת וצובקל שם יידוחיים יכרצלום הייחבם ינושהם יבלשל

 

 תיחכונהת יכלכלהת ואיצמב-  תילכלכה ותאיצמל םמיאמות םירצמו
 ןיינועמע צוממהי טרפהח וקלהה בוה כומנת ויהלה כישמהת יבירהה ב
 ,ההובגת ורידתב תיפסכ תוליזנו ל חיטבישן פואבו פסכת א עיקשהל
.הך זרוצה לנעם מיתנונת הונודקיי פרצוח מתיק פנבה

 

 ייח ביתועמש מדעצ הני ההרי דתשיכ ר -תואתנשכמהם וחבתם ירצומ 
 תושוח תם עתודדומתהבו ידיתע הןונכת בחוקל הל עלקה להרטמ ב.חוקלה
 םירצו מרפס מקיש הקנב ה,חוו טתכור אתובייחתהה מששח ולולב בלש
.דועו" השפוחא בתנשכמ ","ךתלוכי יפא כתנשכמ": ןוגם כיתורישו

משקיעים 
בלקוחות
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 הרבח הת ארידג הקנב ה -תונוש יהיסולכואת וצובלקי דוחיי הנעמ 
 תויגטרטסאה ייוסכלואת וצובכקי שילשהל יגהוי דרחהר זגמה, תיברעה

 ,םירשקהת אק ימעהלן יינועמא והן מעון מזך רואלח ומצלן יינועמא והן בה
 הנב הךות מ,תאז .ול אתוצובק בותוליעפ ת אביחרה לךישמ ה1702 תשנבו

 םייסנניפם יכרצד צלם ייתוברתום ייתרבחם ינייפאמו לאת ויוסכלואלש
 יתימא הןבוליש לאיבה לתנ מל ע,םאתו מהנע מןת מםישרוד ה,םיידוחיי

.יתלארשיה הרבחב

 םייקסע הםיאקנב ה -יקסעה רזגמל יםמאתומה יםתוירשו יםרצומ
 תואקנבהת יירטמ תחתם ילהונמש, תרושתקהי צורעכל בת וחוקללם ינימז
 תקנעה לזרכמ בהיינש הםעפ ב1602-בה כזק נבה. תידוחייהת ידיבריהה
 רשפאמ היביטקרט איארש אקינע מוז תרגסמב והנידמ התוברע בתואוולה
 ,ףוסנב. םייעוצמקם יאקנבי דיל עי וולך ותח תפתהלום דקתהלם יקסעל
 ידוחייר צומן כום יקסעלם יאתהלם ילוכיהם יידוחיית ונודקיפע ימצק נבה
. ץוחר חסם וחתבם ימקדתמת ונורתפן כו' םיקסלעא תנכשמ'ם שב

 תיקסעהה ביטחבם ילהנמום ידבועל שם ישגפמהוף טושהר שקהד במל
 יםסנכו םישגפמ םינושה םיפינסבו םביחרמב יםמייקתמ ,תוחוקל םע
 .םיילאיצנוטפ תוחוקל וקבנ התוחוק לםינמזו מםהיל א,םייקסע תוחוקלל
 םייקס עתוחוקל לםיסנכ בקל חוחק לתוחוק ל0013-כ 1702ת נשך להמב
 ם.ינוש םאישונב

 

 תולבוגמ םע םשינאל תואקנבה יתורשי תשגנה
 לכ לםיתוריש הל שהשגנ הל עשג דהמ שהצובק ה,אשונ התובישח בהרכ הךותמ
 םישנאל תויוכז וןיווש חוק תא םימייקמ בהי קנבו תחוטפ-יחרזמ קנב .היתחווקל
 ןכוה ביבוסת יתשת, םינבמת שגנהל עם ידיפמקך כלם אתהבו, תויולבגומם ע
 תולבגומם עם ישנאשן פואב, רוביצלן תינהת ורישהל שה מאתהוה שגנהל ע
 יפניסמ 5%9כ- ,1702ת נשף וסלן וכנ. תוחונבות וישפוחבו תואך ורצלו כלוי

 קנב ל שםינופסכה מ0%8-כו ,בהי קנב יפינס מ%010-ו תחוטפ-חירזמ קנב
.תויולבגו מםע םישנא לםישיג נ -בה יקנ בלש םינופסכה מ4%9-כו תוחטפ-יחרזמ

תופיקשו תונוגה
 תסיפתת רגסמבן כוק נבהל שי תאהד וקבד וסיי כרעם יווהמת ופיקשות ונגוה
 טרפבו, ןיינעהי קיזחמל כלם עת נגוהם יסחית כרעמ. ולשת ידיגאתהת וירחאה
 החלצהל, ןומאל ססיבה איה, תיקסעה תוליעפה זכרמב םיאצמנש תוחוקלהם ע
 .ףתושך מרת ערייצלות פתושמ
 ןגוההק נבכס פתנת וחפט-יחרזמי כה לוע, רוביצהל כלב רקבך רענשר קסב
 קנבי פכלר וביצהן ומאת דימת אם יפקשמה לאם יאמצמ. תיאקנבהת כרעמב
1.תחוטפ-יחרזמ

חת לרבעון , הנערך א18-65 משיבים בני 1,000קרב טי ייעודי בקר אינטרנ. ס1

על איזה בנק הכי מתאים לומר שהוא הוגן כלפי לקוחותיו?

28%

מזרחי טפחות בנק ב׳

20%

13%

בנק ג׳ בנק א׳

23%

7%

בנק ד׳

* התשובות אינן מסתכמות ל-100% בשל האפשרות לענות ״בנק אחר״

נכון לשנת
2017

משקיעים 
בלקוחות
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חלשותמוחיזוק אוכלוסיות 
 
 

לש וצבלמ ןיומב חשבתמ חסי ןתבמ תלוגד צהוקבה תוינימד
מכבדת וירש ןתמעל  ידהקפמ צהוקבלכך,הם תאבהח. וקהל

 לסייעפועלת ומוחלשות, לאוכלוסיות ובפרט לקוחותיה לכלל ורגיש 
צההקבואלו. אוכלוסיות עם העובדים גופים צעות באמוהן ישיר באופן הן להן  

יותיהםבהתחייבווד לעמהמתקשים ללקוחות לסייע ים רבצים מאממשקיעה 
החוברת לסגילהביא מנת על זאת וליכולותיהם בהתאם רים דהסך רועל

המשכנתאות,בתחום כך, תקין. תשלומים למסלול הלקוחות את ולהשיב 
1720 שנת בהגביה ז רכלמרו עבשהושלומים בתר פיגוהרי מקכלל ך מתו
שארכל משפטי. יפול לטהועברו  1.5%כ-רק  )חדשיםפיגור מקרי אלף  20)כ-

תקיןומים תשלול למסלוחזרו חובם את סגרו יה הגבבמרכז שטופלו המקרים 
םיליפע םיהסדר םע םבוכשר ,היבגה כזמר ייד לע םילופטמ תויהל םיכימשמ וא

 ורמת עמידה גבוהה בהסדר.

 
 
 

 
 
 

חברתיים - סביבתייםמוצרים פיתוח 
 וההזדמנויותהסיכונים זיהוי בחשיבות מכיר הבנק 

 ,חותילפ ועדישמ יאשרא קינומע ,וינבפ םיומדהע
 סביבתיתפעה השעלי במוצרים של זום ייאו הקמה 

תית חיובית.וחבר
 אשראיאישר הבנק  2017נת בש-  אנרגיהמקורות לפיתוח אי אשרקידום 

ן ₪ לתחום האנרגיה הירוקה. מיליו448בהיקף של 
 הבנק-  חברתייםמוצרים ייזום או הקמה לפיתוח, המיועד אי אשרהענקת 

 ןקרה","הומדר הנוצפ ןקר" גמהולד) תונוש תונקר תוצעמאב םינטק םיקבעס ומךת
 עסקיםו אתיות חברמטרות המקדמות  )IVNוקרן יים" נונובינים קטלעסקים 

 2017בשנת ים. חברתיים עסקשל ועידוד תמיכה צעות באמוכן יפריה, בפר
ון ₪. מילי650נק למטרה זו כ-העמיד הב

עמירה על המידעגלי הגנה לשמחים סיכון – לא לוק
 מידעלאבטחת ות הפעילהמידע. על נה להגנרחבת צורה בפועלת צה והקב
 יםנויכהסת והערכ ול יהנב תר, יהן יבת, תמקדמוח הלקידע מת ויפרטעל ירה ושמ
 איומיעם דדות להתמומתקדמות טכנולוגיות יכולות פיתוח  ותהליכים, ערכות למ

 הקשורבכל בנהלים עמידה על והקפדה לקוחות למידע הגישה ור ידמסייבר, 
 יכיתהלת הגדרוהדרכה, הסברה ידי על המודעות הגברת ת, נקאיבת לסודיו
 נק.ות הבניים בעת גישה למערכוח קפדות לקהזדה

 אבטחתשות רידלקיים מחויבים לקוחותינו, דות אוע דלמיפים ששנחפקים ס
 עמבצהבנק ף, סבנוזה. ע דמיעל טובה אבטחה רמת פק לסדו עשנוע דמי

 אתלוודא מנת על הספקים בחצרות ניים קפדמידע אבטחת וסקרי בדיקות 
קיום רמת האבטחה הנדרשת.

משקיעים 
בלקוחות
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קהילהמשקיעים ב

 הואבה הקהילה על בפעילותו הנשען עסקי ון כארג
 עהשקוהרבות עולממחויב עצמו רואה הבנק על, פו

 הקהילתיתרבותו עומש למימועל פוהבנק בקהילה. 
 עובדיואת מעודד עוצמותיו, את ביטוי לידי שמביא באופן 

 ויומשאב ויתווליכ תא נףוממ ,תייבטקא תונדבתלה
ים.ושיים והאנהפיזיים, הכספי

 םויק וךת תצעתבמ קנהב לש תיתליקהה תוליהפע
 פיםשותעם רחבות זמות יוש ומימוף רצידיאלוג 

 ,םילנהומ םיבדוע וףתיש ,ארץה יחבבר םייתליקה
 סתריפניצול ך תועילות פהשל פי רגיאוגר זופיוגיוון 
 שלוחוץ-ארגוני נים פתקשור ות, תפויושויום קנק, הב

 ת.המעורבות הקהילתי
 ם,יוגדרמם ייתחברם יומחתי נבשיקר בעתמקד מנק הב

 פעילותוההתרומות מרבית את מנתב הוא אליהם 
ושל  עובדיו:ו תית שלתנדבוהה

ךסחב והקוצמב םייוצמ הרעו נינב וםידל יחופיט וםודי ק.א
 תויתרבח תורטמ יםמדקמה יםקסעו תותומעב הכימת .ב

יםדחויים מכרי צלים בעשנאים קיסעו מ    א

משקיעים 
משקיעים בקהילה

בקהילה
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9

טודנטים ס
83

 קיבלו
מלגות

190,000₪ 
 כישות מעמותותסך הר

  על ידי2017חברתיות בשנת 
הבנק ועובדיו

2,400
ק בתכנית  חינוכית "נוער לתת"חלחים קלו

חניכים 
 

קחברתית,  המופעלת בחסות הבנליזמות 

10,000 
לומדים  

טבמסגרת פרויק
"עברית בסלאם"

 

מעל 
משתתפים ב-

500
14 
סדנאות משכנתא

לקהל הרחב
 חירת המסלולמתן כלים לב

אים ביותרהמת

 

 מיליון 14.7₪
 קעה בפעילותהשקף הסך הי

 קבוצהחברתית של הקהילתית-ה
. 2017בשנת 

2016חס ל- בי3%גידול של כ-

הבנקמסניפי  125
מטהחידות הוי

חברתייםאמצים גופים מ
ומוסדות שונים ביישוביהם

עוש
28,834

ת בקהילהת התנדבו
 

 קבוצה במסגרתקיעו עובדי ההש
 מים ארגונים, פרויקטים ומיז171

קהילתיים וחברתיים

 טיםק פרוי300 מתוך 64
קאיתחרו לקבל תמיכה בננב

קט "זזים"במסגרת פרוי
 

-כ
תלמידים השתתפו בהדר

60,000
 ק"כות "אור ירו

קחסות הבנכים המופעלות בחות בדרלבטי
ארץחבי ה בתי ספר בר200-ב

 

חותחי-טפמזרמשיכים להיפגש במ
 סניפים25- פעילויות "נפגשים" ב157

 בנושאים פיננסיים30מתוכם - 

400
 חותיהם השתתפועובדים ובני משפ
 האגודה בשיתוף במרתון ירושלים

טןה בסרחמלמל

מבט עלקהילה   קיעים במש

ספקים מקו
99% 

מיים
קיט מספחלרוב מו

חותטפ-חיק מזרבנ
קומייםהם מ
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מצותמאחידות י
 שוניםומוסדות חברתיים גופים צים מאמהמטה ויחידות הבנק מסניפי  125

 בפעילותמתבטא זה קשר ן. יכובסנוער י ובנילדים למען הפועלים ביישוביהם, 
 פעילותחברתיים, אירועים קיום מתנדבים, עובדים ידי על וחניכה ליווי של שוטפת 
 "מזרחי-טפחותי ידעל ות נשלחהצירה ית ערכוצעות באמחגים ני לפייחודית 

נים בארץ.ילדים באזורים שובקהילה" ופעילות מרוכזת לרווחת ה

 מהעצמעורבות בפרויקטים לקידום ולה
 של ילדים ובני נוער

 נקהבנוער, ני ובילדים בקידום להשקיע הקבוצה ניות ממדיכחלק 
רט:פוכמבקהילה, ר ענובני רבות עומד דעוומרתיים חבשאים נודם מק

 יכיחנידי על והופעלו ו צעשהוילה בקהיקטים פרו 64ב תמיכה – "זזים"  
 נועות הנוער.ת

 ניב 2,400חלק לוקחים בו ת" "לתנוער בארגון תמיכה –  לתת""נוער  
 רתייםחברויקטים פעילים פומזמים היוץ, רהארחבי בשובים יי 32ב-ר, ענו

ים.וחת הקהילה בה הם חילרו

 במהלך, לילדים"ירוק אור "נית תכלחסות הענקת –  בדרכיםזהירות  
 בהןהארץ, ברחבי ספר בתי  200בכ-הדרכות התקיימו  2017שנת 

ים.ות בדרכנושא הזהירים ב אלף תלמיד60השתתפו כ-

 עמקתוהדים התלמיעצמת להבתכנית תמיכה – ה" שכונ"מובילים  
 םה הב הנוכהש ןיבל םניב הידחיה תוואגו תוכייהש ,הקיהז תושחת

ים.מתגורר

 ןוכשרי בעלוער ני נב 80כ-ח ויפט–  נקר"שחי "פר  –בותותריצירה עידוד  
נקר.שת ממכללם ינטודסטי ידעל ם יודימלת נש במשך םתוהכשר יתונומא

 תוצעבאמ יץקה תופשח במהלך םיובדהע יילד תונדבתה ודידע – צעירץ קי 
ים.נוער המתנדבני הורה לבן תשמת

עורבות חברתית בקהילות שכנותמ
 הממוקמיםהבנק, של יקריים עים מרכזני בשפועלות נק הבשל המטה יחידות 

 תיתחבריה יובעש ןוימבמם גת וורבמעו אלת וידחין. גת רמיר ובעוד ליר בע
ים אלו.נות בערות השכות בקהילבמסגרת פעיל

 תוחסת נקבהעהשאר ן יבי ויטבי ידלבאה וד בלנק הבשל ת יתחברהת וורבהמע
 והופקוו נכתבשנעורים סרטי ת ולתחרו"הולילוד" ים חברתיסרטים יבל לפסט

 ךרהלגיל ז רכמלהקמת מה רותד, בלוהתיכוניים ר פסהבתי די תלמידי יעל 
 מתנ"סבקרבת ת וררוהמתגוהיהודית ית הערבוסיות האוכלילדי ת את המשר

 יימתתקמתו במסגר"מלודיקה", החברתי למועדון חסות נקת העבעיר, יקגו ש
 תונ/בינלב והוצמ ת/בבר ועירא םויקו ,ירבע וערנ ינלב תיתחבר תוליפע
 .דולנוער בה
 תוגרלמס םיטרפצומ להיקהב תונוהש תויוליבפע םיבלתמש קנהב יבדוע וסףנב

 ויקטפרת במסגרירים צעלת נסיניפבהכשרה ספר, י תבת וניועדובמת ותיונדבהת
 וד.ת "עדלודידע" ומרוץ לונים כדוגמניים שן באירועים עירו"דרך הכסף" וכ

 וץבאימהשאר בין וי ביטלידי באה ן גברמת הבנק של החברתית ת המעורבו
 נייןבבות הממוקמנק הבות יחידידי על ן גת רמשל וחה הרות ניומועדוכל ווי ולי
 בחנוכהשנה, הך במהלפת שוטהרבות עולמר עבמר. עיבהבנק של שי ראה

 300כ-- גן רמת בתאטרון המועדוניות ילדי לכל מרכזית פעילות התקיימה 
 ן.ן רמת גצגה "בגדי המלך החדשים" בתאטרוו מהילדים נהנ

משקיעים 
משקיעים בקהילה

בקהילה
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 חתםמתמקדת בבריאות וברוועילותן מותות שפתמיכה בע
ער -של ילדים ובני נו

 בשיתוףים המתקילמסע ת חסותן מ–  תרום"דה "טור אופניים המסע  
 .ןל"יא ילדי ןלמע םיכספ וסיג ותטרומ ןל"יא תתועמ של טורהספ מרכז םע

 ובדים. ע140 השתתפו במסע 2017בשנת 

 תשע"זהנוכה חבחג זה, ייחודי פרויקט במסגרת –  המתנותחנוכיית  
 נוכהחות ממתננו נהרווחה ת ניוומועדות נימיופילדי  1,500כ- )2017)

 נק.ובדי הב ע1,300נרכשו ע"י כ-ש

 ולהגשמהלתכנון ותף שהיה נק הב 2017בשנת גם –  לב"אלת מש" 
 בהנה סדת וצעבאמנעשה ת והמשאלן ונתכ. םיולחם יילדלת ומשאלשל 

 ושה.תפים גם במימנק, אשר היו שו מעובדי הב50השתתפו כ-

 ם.יילדם גבהם ן, סרטי ולחת חוולרת ועלהפתה ועמ–  מציון""עזר  
 תולוח םינש לש "םוק"מ תכותערל תוחס קינהע קנבה 2017 תנבש

נות במסגרת הטיפול שעברו.נת אמו בסדסרטן שהשתתפ

 תוניטיקת וימיהמקת ותובעמומך תנק הב–  חוליםלילדים נות קייט 
 התקיים, 2017שנת בדים. מיוחרכים צעם דים וילחולים דים לילדות עהמיו

 סניףעובדי עם בשיתוף ילדים  150ל-ת באילכיף יום  השביעית, בפעם 
 בשיתוףיימו תקהזו, בשנה נוסף, ב. מנחם"זיכרון "ת עמותעם ת איל

 פותשתתבהבאילת דים לילמחנות , לב"רחשי ו"ה" "שלוועמותות ה
ניף בעיר.עובדי הס

משקיעים 
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בקהילה
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 עסקיםעמותות ובמיכה בת
חברתיותמטרות המקדמים 

 תמיכה בעמותות המעסיקות אנשים עם צרכים מיוחדים:. 1

 –וסף" מ"ערך תר אאת יזם הבנק –  מוסף""ערך אתר  
 ייד לע םיצרויהמ םיתוירלשו םיצרולמ תנווקמ ורמהטפלפ
 םינשא םייקוהמעס םייתיבסבם ינווארגת ותועמ 200כ-

 צרכים מיוחדים.עם 

אתר!אמצעות ה פריטים ב13,500 הציבור רכש 2017במהלך   

 שיפרטי ומתנות רוכש הבנק – עמותות משי טי רופמתנות רכישת  
 חברתיותות מעמותת הרכישוסך נות. השותות העמות צעובאמים ונש

 בשנתש"ח ף אל 160)לעומת ש"ח ף אל 190כ-על עמד  2017בשנת 
2016(.

 יםהמתקיביריד יכה תמ– הקהילה" למען מהלב "יוצרים 
 בירושלים.ממילא ות בשדרסוכות המועד בחול  2010נת מש
 םעים נשאת ויקהמעסת וותעמ 30ת ותפתמשיד ביר

 אלפיות לעשרצריהם מות אציעות הממיוחדים, צרכים 
 המבקרים במקום.

 

 הבנקלעובדי ספרים להשאלת מיזם –  חוזר""סיפור  
ו טוב".תת "שכולהמופעל על ידי משתקמים מעמו

2. תמיכה וליווי מקצועי של עסקים חברתיים:

 וףתיבש קנבה לש םייתברחה םייזמהמ תינכת  – ערך" םע ק"עס קטיופר 
 שלצועי מקיווי וליוע לסשזכו עמותות,  4נבחרו  2017.בשנת  IVNקרן 

 שלולהרחבה להגדלה כספי נק מעוקיבלו עסקיים צים ויועהבנק עובדי 
נית העסקית.תאם לתכהעסק בה

 נהמע םינתונה ם,ייתחברם ייזממ של חותיולפ ודידלע תיב  – כוורת""ה 
 תולילפע תוחס ןתונכ טרףצה קנבה .תולשחומ תויוסלכוא בקרב םיגרתאל

 םיבשלבם ינהלמשל  תותפתובהש יוויבלן והת יכספומה תרבן הת" ורו"הכ
ים.יזמוי המנים של ליושו

משקיעים 
משקיעים בקהילה
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 חינוך פיננסי והכשרתקידום 
עסקיםעלי ב

המשפיעבישראל, ולים הגדים נקהב 5מ-כאחד  
 רבהחשיבות ייחסים מנו אוהמשק, הכלכלה על 

 לספקצים מאמועושים י, הישראלציבור הבקרב י נסנהפינוך החינושא לקידום 
 כלכליתלהעצמה כלים זה ובכלל נה, נכוננסית פית להתנהלוכלים ינו ללקוחות

ציב נכון.ולניהול תק
ימות מספר פעילויות: במסגרת זו מתקי

 בתחומיםהארץ ברחבי נוער בני המכשירה תוכנית – הכסף" ך רדרכת "ע 
 תוצעבאמהכסף" "דרך ת ערכשל ת והדרכו ועברה 2017ת נבשם. יינסניפ
 ויכהדר ורהתמוב םיודימל ןוימלמ תולגמ קנמהב ויבלקש םיטנודטס

 ניים.וער בבתי ספר תיכוני נצות של בקבו

 בבנקכמתמחים והעסקתם בסטודנטים ומקצועית כלכלית תמיכה 
בזמן לימודיהם.

 

 להלכהמ – י"למה ףויתשב ותחפט יחמזר של םינקט םיקלעס כללהמ 
 .)ולניהלישראלי ה)המרכז המי"ל וף בשיתהבנק מפעיל ותה אלעסקים 
 ת.נהלים ובעלים של חברות עסקיו מ80 השתתפו כ-2017במהלך 

 "נפגשיםתכנית במסגרת -   רץהארחבי בבסניפים פיננסיים מפגשים  
 ללאפיננסיים שים פגמ 30, 2017שנת ך במהלהתקיימו פחות", זרחי-טבמ

 פים.משתת 1,000כ-חלק לקחו בהם ץ, הארברחבי הבנק פי בסניעלות 
 שקעותוהמשכנתא פנסיוני, ץ ייעוחיסכון, בנושא הרצאות כללו פגשים המ
 ן.וק ההובש

 ולחברותהעסקי למגזר מפגשים סדרת - הבינלאומי" במגרש גשים "נפ 
 תוחברולם ילעסקתאם והם יהמפגשן וכתוץ. חחר לסו נשלם יחומהמם ע

 תוחה ללא עלות לקהל הרחב.ת בהם פוההשתתפו

עולםעל ר רוובעי מקצוע דמיעניקות מדנאות ס–  תאמשכנת סדנאו  
ים.תתפהמשור עבותר יבים תאהמול המסלת לבחירים וכלת ותאנהמשכ
ים. משתתפ560ן לקחו חלק כ-ת, בהנאו סד14נו  קיימ2017בשנת 

 

 פים"כסגיוס ך הליוהאצת שנות ד"חעיון ביום –  תתועמוהלי למנעיון יום  
 להםע סיילרה במטעמותות מנהלי  07כ-פו שתתה 1720שנת בך רעשנ

ת פעילותם העסקית.בהרחב
משקיעים 
משקיעים בקהילה

בקהילה
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פילוח תקציב ההשקעה בקהילה לפי תחומי פעילות )2017(

#    העצמת ילדים ובני נוער
#    תמיכה בעסקים חברתיים  

ובאוכלוסיות מוחלשות
#    חינוך פיננסי
#    חינוך וחברה

#    אחר

49%

4%

20%

21%

7%

297 mm x 210 mm

משקיעים 
בקהילה

מחויבים 
להתנהלות 

אחראית

14

משקיעים 
בסביבה

משקיעים 
בלקוחות

משקיעים 
בעובדים

חותנפגשים במזרחי טפ
נפגשים במזרחי-במסגרת פרויקט "

 תויוילפעשל חב רן וומגצע ומת" וחטפ
 שלזיים רכמפים סניברות עבהמו

 בתחומם.מובילים מרצים ידי על הבנק 
 הערב תובשעם יימיקתמ, םירב נאהוה העשרה יושאנב םיוסקעם יהמפגש

 נקים,הבכל ות לקוחצדם, מות עלכל ללא אליהם, וזמנים ומנוחה ניבאווירה 
 מפגשים 157התקיימו  2017שנת במהלך הרחב. והקהל השכונה תושבי 
 לגילהמיועדים מפגשים ות לרבהארץ, ברחבי מרכזיים יפים סנ 25ב-שונים, 

ו.אליעד לקהלי המותאמים תכנים עם החרדי, ולמגזר הערבית לחברה השלישי, 

עה בקהילההשק
2017בשנת צה הקבושל ית-חברתית הקהילתבפעילות ההשקעה היקף סך  

ון ₪. מילי14.7עמד על 

 ניהול אחראי של שרשרת האספקה
 גםומשפיעה צה הקבות פועלהקהילה, למען ילותה מפעכחלק 

 מסודרניהול צעות באמהישראלית בכלכלה נוספים גורמים על 
 ראליים.שיפקים סעם רות שוהתקפקה סהאשרת רששל ראי ואח

 ירהשמהיבטי ינת בחהשאר ן ביוללת כספקים עם ההתקשרות 
שהבנקההתקשרות בחוזי כך, עובדיו. כלפי הספק של בסיסיות אדם זכויות על  

אתכדין להעסיק מתחייבים הקבלן או הספק בו סעיף מנוסח עליהם חותם 
משפטיתנורמה כל פי על ות זכוילהם ניק להעשכר, להם לשלם יהם, עובד

נלקחתספק לבחירת השיקולים במסגרת אפליה. של סוג מכל ולהימנע מחייבת 
לקבוצהבנוסף, הסביבתית. האחריות בתחום להיבטים התייחסותו גם בחשבון 

ים. מהם ישראל99%יים כך ש- ת ספקים מקומות להעדפמדיני

 
 
 
 

היקף ההשקעה בקהילה בקבוצה )במליוני ש״ח(

        וי כסףובשו תרומה בכסף ים       נדבות עובדות הת תרומה בשווי שע
7.143.14

9.1276.122.12

20172016201520142013

משקיעים
משקיעים בקהילה
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14 August 29, 2018 5:27 PM תאריך עדכון אחרון: | | ביצוע:  ארט: רותם גודל סגור: A4  |  קופי: לקוח | | תקציבאי/ת: ביא 3527 2018h 20h8_WEB_haBE2 שם: 35274

4.74.64.44.274.2

109.78.58.48



297 mm x 210 mm

משקיעים 
בקהילה

מחויבים 
להתנהלות 

אחראית

15

משקיעים 
בסביבה

משקיעים 
בלקוחות

משקיעים 
בעובדים

משקיעים בעובדים
ךבדנ וילהנמו קנבה ידבעו ללכב האור קנבה תלהנה 

לודיהג ידעיו תיקסעה היגטרטאסה תמשהגב ירקעי
נקבבי שונאהב אשמהל והינ. תויחוורבות וליעפהפי קיהב
:םירושיי מנשע בצובמ

 
 

 דעו, ףטושהל ויפטהך רד, רותיאהב לשמ, טרפבל ויפטה
.שהיפרה בלש
 תוביוחמ.םינושהו יטביהל ענק בבי שונאהב אשמהח ותפי
 תונורקעה שולשם ושייבי ויטבי דליה אבו ידבועלנק בה
  :נקבת הוליעפם בייזכרמ

 וידבוע בהאו רקנב ה –תדבכ מהדוב עתביב סתריצי 
 ךות םמודיקל לעופ ןכ לעו ותחלצהל םפיתוש וילהנמו
.תדבכמת וכמותה דובת עביבת סריצי
 לע רומש לדיפק מקנב ה –םידבוע התויוכז להגאד 

 .דגאתה לםתוכ זל עהרימ שדצ ל,וידוב עלל כתויוכז
 שרדנהמר תוים יבוטה דובעי אנתו ידבועלק ינעמנק בה
 .הדובעי הקול פי חע

 תלהונ מםידבוע התחוו ר –יםדובעה תחוורל הגאד 
 נקבהי דבועלה חוורת פטעמת ריצי: תואבהם יכרדב
 תואיר בל עהרימש לתבחר נתינכ ת,םהיתוחפש מינבו

 נתיתנו הריקומ תינוגרא תוברת תגנהה ,םידבועה
 יכה נבהך ותמ, יאנפהת ועשבת וליעפלת ויורשפא
.דחאנק כבהד ובוער הובך ערר עצויה ן זוזיא

משקיעים 
בעובדים
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600 כ-
עובדים ו
 

חותיהםמשפבני 
 

 ק במפגשים בנושאחלחו קל
 אה, בריאות גוף ונפשתזונה ברי

ואימון לחיים טובים יותר

מבט עלקיעים בעובדים   מש
עובדים ועובדות

6,354
2017קבוצה בשנת קו בהועס

אה בהשוו3%עליה 
2016 לשנת 

297 mm x 210 mm

16

הצעות ייעול לשיפור
1,033

 
 קוחותהשירות לל

 קבלו מעובדיםהת
2017במהלך 

נשים מכלל המועס
63%

קים ב
 
49%

קבוצה

מנהלותנשים 
קבוצהמכלל המנהלים ב

 מספר ב11%עלייה של כ- 
המנהלות בקבוצה

נשים בהנהלה הבכירה
42% 

חותטפ-חיק מזרשל בנ

 בדיקות סקר רפואיות
 קהבנכלל עובדי מוצעות ל

40מעל גיל 

עממוצ גיל 40
קשל עובדי הבנ

 שנים12.6
קק בבנהוות

כ- 
עובדים, ג

2,500
מלאים

חותיהםובני משפ
 השתתפו בפעילות

טוב"ט ה"מועדון הסר

99%
 מהעובדים
מועסקים

39אלבישר
 עבודהשעות 

שעות עבודה מצומצמות
עבשבו

 
קחוחס למוגדר בבי קידום פני

99%
מי

 קודמושיעור המנהלים ש
קמקרב עובדי הבנ

שיעור אקדמאים
74%

 
בבנק

 סדנאות
 פרישה

מלאיםלג

חנותשול
השתתפות עובדים
עגולים
 

 איםחים בנושבדיונים פתו
טגייםאסטר

270,000-כ
הדרכהעות ש

לכלל עובדי ה
42.5

קבוצה בשנת 
עות ש

2017

עובדע למוצבמ

 150כ-
עובדי הבנק שותפים באופן פ

ספורטאים
עיל

 חלקחים הבנק ולוקחרות בנב
מונים ובתחרויותבאי
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חהחיב את המשפממשיכים להר
 םיקועסהממספר ם גן ולכ נהלשנה משח וצמל םייכממש תוחי-טפחמזר תצוקבב

 עובדים 6,354צה בקבוהועסקו  2017שנת לסוף נכון בהתאם. גדל צה בקבו
 ת:נהלוועובדות, מנהלים ומ

עסקה הוגניםעבודה ותנאי הקידום סביבת 
 זכויותיהםלדאגה ד לצדיה עובלדת מכבדה עבוסביבת רת ליצימחויבת הקבוצה 

 יקוחי פעל נדרש מהתר וים יובטודה עבי נאתיה ובדלעיקה נומעם תחווולר
 בהתפתחותועבודתו, נות שבמהלך ובד העאת וה מלוזו, במסגרת העבודה. 

 תרבותנהיגה ומתיהם משפחוני ובלעובדים רווחה ת מעטפוצרת יית, צועהמק
 תחוולרת ורבת ויוילפענק בבם ייתקלהו יכהמש 2017ת נבשירה. וקמת ינוארג

 הטובהסרט ון מועדישראל, בשביל טיול יהם- וביניהם משפחותני ובהעובדים 
ועים משפחתיים בקיץ ובחגי ישראל.ואיר

 הראשוןומו מיכבר מוגדר נק בבעובד כל לפיה, ת ניומדימיישם הבנק ככלל, 
 באמצעותחיצוניים עובדים מעסיק אינו לכך ובהתאם ועניין, דבר לכל הבנק כעובד 

 ות שירותים או חברות כוח אדם.חבר

 סה״כ        שלוחות חו׳׳ל        יהב        מזרחי טפחות )כולל חטיבת הטכנולוגיה)
2014

5,898

801

5,019

78

2015

6,063

850

5,135

78

2016

6,185

906

5,197

82

2017

6,354

904

5,368

82

משקיעים 
בעובדים
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עסקה שוויונייםעבודה מגוונת וגיוס והסביבת 
 וממגזריםות שונאוכלוסייה ות וצמקבעובדים לגיוס י אקטיבבאופן פועל נק הב

 עולהפף משתכך ולשם רטגי, אסטד כצעעסוקה התבשוק ייצוג בתת פיינים המאו
 םיהורישכ יסבס לע םיטלקנ ודהלעב םיועמדמ .םייודיעי םינווארג תותועמ םע םג

 לאומית,שתייכות הס בסיעל דת עובאו ד עובף אפלה מאינה וכן הקבוצה, רכי וצ
 אוכלשהי ת מוגבלונית, מינטייה מגדר, ין, מגיל, נית, אתאו ת תרבותידתית, 

 הטבותמתן נת מבחיהן נית וויושצורה בפועל נק הבכן, כמו אחר. מאפיין כל 
 ניםיויטרלקרבהתאם ות הדרגבסולם ום קידנת מבחין והובדים לעות המוענק

יים בלבד.נטניים ורלווייים ענת בשיקולתחשבווריהם, תוך הניים ולכיששוויו
 תרבותיתשות רגיהמגלה דה עבוסביבת מחייב שונים זרים ממגדים עובשל שילוב 

 צעמבנק הבוכך ובדיה, עשל ותרבותיים תיים דלצרכים צמה עאת תאימה ומ
 החלוכן , אלו סיות מאוכלודים עמלמוס הגיוך בתהליהמיון מבחני התאמת 

 ועדי חגם.ימי חופשה נוספים לעובדים לא יהודים במניק  מע2018מ-
 םיידקתפוה םיגהדר לכב בדוע לכ לש וכרש - דתבוולע דבולע והוש כרש

 ו,כישוריפי על אלא העובד, של מגדרית תייכות להשקשר ללא נקבע צה בקבו
 ועד.תפקיד המיוקתי והנו התעסניסיו

 יםנשהבמספר  3.7%של יה עלהייתה  2017בשנת כי ות לראניתן -  נשיםקידום 
צה. במספר הנשים המנהלות בקבו%11יה של צה באופן כללי ואף עליבקבו

עובדיםמול מהלכים לתג
ת,ובדרגם וידק םיהניובו יובדע וץתמרוול תגמלם ימהלכ מספר ילובמ נקהב 

ים.יינצטי ופרסים אישיים לעובדים מנוס אישבו

ח קריירהמסלולי פיתועובדים ומנהלים וחניכה של הדרכה ו
 םיובדלעת ווהעשרת והדרכם, יורסקן וומגת וללכצה ובקבההדרכה ת ינתכ

 שתרכיוע דהירחבת להכלליים שאים בנווהן עיים מקצושאים בנוהן – ולמנהלים 
 ללוהכ ,יודיעי הכשרה לולמס םתאומ ובדע לכלכש ,םינוש םייישא םיורישכ

תאמים לפי תפקידו.קורסים המו
 יםמסלולמספר ציעה ומול ניהת למשרוובדיה עשל ום ידקת ודדמעצה הקבו

 להכשרת"מטרה" נית תכניהול, לעתודה כגון: ולמנהלים, לעובדים קריירה לפיתוח 
 ם.יידתעם ייועצמקם יידתפקלם יובדעת הכשרת ינתכום יירבכם יידתפקלם ינהלמ

 נק.נו קודמו מקרב עובדי הב מהמנהלים שהתמ99% כ-2017בשנת 
 ההדרכהשעות וממוצע הדרכה, שעות  270,146של סך הושקעו  2017נת בש

 שעות.42.5לעובד היה - 

עבודהחיים בריא ואיזון בית ח מירה על אורש
 ובדים,העבקרב בית-עבודה איזון על ושמירה יא ברחיים אורח מעידוד כחלק 
 שובריגיבוש ימי יאות, ברבנושא צאות הרניהן: וביויות פעילמספר ימות מתקי

 העובדיםולרשות רפואיות, סקר בדיקות ממומנות  40גיל מעל לעובדים שגרה, 
ין המטה בלוד ועוד.ניעומד חדר כושר בב

 מלאותעובדים לקראת יציאה לגדואגים ל
 לילג םתהגע תקראל םיובדלע תואגד צהוקבה ,תיחראא קההעס תויניממד קחלכ

 ניםמוזמאלו ובדים עוקדמת. מפרישה הסדרי ת במסגראו ת לגמלאוציאה הי
 ירועיואים, בחגשי וי תונק, הבון חשבניהול בות להטבוזכאים פרישה ת לסדנ
נתמך, גם הוא, על ידי הבנק.י ועד הגמלאים שידנים על ורגת המאתרבו

משקיעים 
בעובדים

18     August 29, 2018 5:27 PM :קופי: לקוח | ארט: רותם | ביצוע:   | תאריך עדכון אחרון  |  A4 :2018 3527  תקציבאי/ת: ביא |    גודל סגורh 20h8_WEB_haBE2 35274 :שם



297 mm x 210 mm

משקיעים 
בקהילה

מחויבים 
להתנהלות 

אחראית

19

משקיעים 
בסביבה

משקיעים 
בלקוחות

משקיעים 
בעובדים

משקיעים בסביבה

 הסביבהעל ותה פעילת בהשפעוירה מכצה הקבו
 תיכצרמיקר בעת וובענההארץ, ור בכדם יהאקלועל 

 כן,על שראי. אמתן עת בסביבתיים שיקולים שילוב ושאבים מ
 עלותה ילפעשל ית ילהשלההשפעה ת אלמזער ת תרוחיא ה

 אנרגטיתהתייעלות חומרים, צריכת צמצום ידי על הסביבה, 
 תיים.נים סביבניהול סיכוו

משקיעים 
בסביבה
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דקות של שיחות וידאו קונפרנס 
38,400

 הנסיעות שלאות לירידה במספר המבי
קהעובדים בין אתרי הבנ

42%עליה של 
2016-חס לקות שיחה ביבד

297 mm x 210 mm

מותעציצמצום 
מניחך הפמדרה

 את גם השנה מצמהצקבוצה ה
המדרך הפ

בכ
חמני 

-8%
 עובדחס לבי

 
קודמתחס לשנה הבי

מבט עלמשקיעים בסביבה   

20

"אקומיוניטי" 
 שיתוף פעולה עם תאגיד

 חזור פסולתחברתי למ
 קטרונית, המשלב ומעסיאלק

עובדים בעלי מוגבלויות

 1.2%
ירידה של

 חסית שלבצריכה הי
עובדמל לחש

צריכת נייר 
7.4%
חזרממו

 
 מתוך סך צריכת הנייר

 קבוצהכוללת בה
(6.9% 2016-)ב

 בקבוקים12,600
חזרומוחיות ופ

 קדון עבורכספי הפי
 קים נתרמוקבוהב

קותקחות נזלמשפ

58%
מסך הנייר

 קבוצהבהנרכש 
חזורח למנשל

 טון40
ירידה בצריכת הנייר

לעומת אשתקד

 38%
עלייה של

 טיפול בפסולתב
טרוניתקאלה

ירידה של

בצרי
6%

הבנזיןכת 
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צמצום צריכת נייר
 תהדפס ת,וחוללקם יתבמכ ם,יטפסורך צליקר בעיר ינבת תמשמשצה וקבה

 ישראלבנק הנחיות פי על מופק מהנייר ניכר אחוז כי לציין יש וכיו"ב. דוחות 
 ת.ידניעבור לקוחות, ונמסר להם 

 ן,טו 40ב-שימוש עשתה בו נייר המשקל ת אצה הקבוצמה צמ 2017בשנת 
 עובדיםהפר במסדול הגיף אעל זאת, . 2016שנת לביחס  5%של רידה יהמהווים 

 ר",נייללא ף "סנירויקט פהינה זה לצמצום סיבות האחת . 2017שנת בפים סניוה

צריכת הנייר בקבוצה 2015-2017 )טון(

A4 צריכת נייר   

צריכת נייר לדיוור   

צריכת נייר לשימוש   
פנימי

צריכת נייר ממוחזר   

אחוז צריכת הנייר   
שהועבר למיחזור

201720162015

784
823 744

800

600

700

500

400

300

100

200

579
541

611

97

63
52

100

54
51

93

55
55

58%
59%

52%

 ת.צפי לירידה נוספים  אף קי2018נים הבאות, כך שבשנת שיימשך גם בש
 וחזרממייר נשל רכש לשלב ת פועלצה והקבצריכה, הצום צמלצים המאמצד ל

 צוםלצמחשמליים ים ידימייבשי וכשת רוכן ידיים לניגוב נייר וטואלט ייר נן כגו
 תוללהכ ירינהת יכצרלסך  חסיב 7.4%- כ2017 תנבש והויה זה רכש .ירינת יכצר

.2016יחס לשנת צי אחוז בייה של חתון המהווה עלצה, נבקבו
 ממוחזרים,סיבים  100%מ-צר יומשימוש עושה נק הבו בהממוחזר הנייר כלל 

 מאושרממקור נם היהספק וש שימעושה שבהם הגלם שחומרי מוודא והבנק 
ים.נלאומיתקנים ביועומדים ב

משקיעים 
בסביבה

21     August 29, 2018 5:27 PM :קופי: לקוח | ארט: רותם | ביצוע:   | תאריך עדכון אחרון  |  A4 :2018 3527  תקציבאי/ת: ביא |    גודל סגורh 20h8_WEB_haBE2 35274 :שם



297 mm x 210 mm

משקיעים 
בקהילה

מחויבים 
להתנהלות 

אחראית

22

משקיעים 
בסביבה

משקיעים 
בלקוחות

משקיעים 
בעובדים

 טיתעלות אנרגהתיי
 מההשפעותאחת ת אמהווה יה האנרגת צריכים, משרדייני בבנילות הפעעקב 
 תחוםומודדת ת נהלמצה הקבולכן, צה. הקבושל ת המשמעותיויבתיות הסב

 תויעליתלה ועדה יידעל-ל והנמ ושאנה .תיטנרגא תוליעיתה ילכבמה תקטונו זה
 ים.ועקביים צועמקצים יועויסטיקה וגהלמאגף צוע מקנשי מאהמורכבת ת, נרגטיא

  חשמל          סולר          בנזין

)GJ( סך צריכת האנרגיה

129,285

3,516
24,492

127,515

3,726
24,576

127,767

4,061
23,194

2015

129,285

3,516

24,492

157,293

2016

127,515

3,726

24,576

155,817

2017

127,767

4,061

23,194

155,022
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 מלמהלכים להתייעלות אנרגטית בצריכת חש
 החשמל,יכת צרבת ינרגטאייעל להתת נמעל ים מהלכמספר צעו בו 2017נת בש

 מערכתהפעלת נית, חסכולתאורה   LEDתאורת בוש שימשבהם: המרכזיים 
 עותששאינן בשעות זום יתאורה בכיבוי השולטת המטה בבנייני ובקרה שליטה 

 התאמתידי על  חשמל צריכת בון חיסכיונים, נבחהתאורה צום צמוילות הפע
ועוד.ויה צהרויר והאת לטמפרטוריר ווהאמיזוג ת במערכופקת המסורה הטמפרט

בשנים 2015 ו-2016 מכלול 3 לא נמדד, לכן בגרף לא מופיעים נתונים אודות הפליטות של גזי חממה במכלול   
3 בשנים אלו. יודגש, כי אין להסיק מכך שבשנים אלו לא היו פליטות במסגרת מכלול 3.

המדרך הפחמני של הקבוצה
)CO2e טון(

20,185

1,917

661

2017

21,347

1,989

2016

24,988

1,965

2015

0 מכלול 3    0 מכלול 2    0 מכלול 1

חמנימדרך פ
 למדודמקפידה וצה הקבים, האקלוי שינופעת תאת צמצם למהשאיפה כחלק 

 וסולרבנזין מצריכת ישירה כתוצאה הנגרמות החממה גזי פליטות את 
 פליטותו )2)מכלול בבנק שמל החריכת מצכתוצאה פות עקיפליטות , )1)מכלול 

 שונהלראשבים מחאנו  2017בשנת פקה. האסבשרשרת נוספות פות עקי
 למחזור,המועבר נייר, ת ופסולייר נצריכת יות, עסקת יסומטצאה כתופליטות 

 .)3ת, המועברת לגריטה )מכלול נית אלקטרוופסול
 םצטמצה 2-ו 1 םילולכבמ צהוקבה לש חממהה יגז תוטילפ קףישה ןיחבלה ןתינ

 באופןן וה-  5%כ-של ירידה – מוחלט באופן הן  2016לעומת  2017בשנת 
. 8% – ירידה של כ-)צימות מדרך פחמנייחסי לעובד )ע

משקיעים 
בסביבה
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מחויבים להתנהלות אחראית

 פידמקהישראלי, במשק מוביל פיננסי כמוסד 
 ,הלוכ קנבה תצובקב תאז ליחנומ ,קנהב

 ביטוילידי באה זו ת מחויבואחראית. צורה בנהל להת
 התאגידיהממשל כללי ישום וביהחוק וראות הוד בכיב

 עלפיד מקהבנק עליו. החלות הרגולטוריות וההוראות 
 כן,כמו שחיתות. מקרי למניעת ופועל אתית התנהלות 

 בהשגתת התומכונים סיכניהול לתרבות נק הביב מחו
 שמירתוך תשלו העסקית האסטרטגיה ום ישובייעדיו 

 תו ללקוחותיו.מחויבו

מחויבים 
להתנהלות 

אחראית
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חויבות לציות לרגולציהמ
 התאגידיהממשל כללי ויישום ן הדיקיום על יתרה הקפדה מקפידה וצה הקב
 מתקיימתזה שא בנוהקבוצה עילות פעליה. החלות ריות רגולטוהראות וההו

 קיוםעבודה, ותהליכי נהלים של סדורה הטמעת וביניהם מישורים במספר 
 בתחומיםוראות ההקיום על בקרות צוע ביים, השונציה הרגולנושאי בת הדרכו

 רושאותריגות בחפול טיציות, סיכוני קיימים בהם דים המוקזיהוי שונים, ה
 הוגנותעל פדה והקלמתחרים ביחס הוגנת תחרות ניהול הבקרה, במסגרת 

ים.בפעילות מול כל הגורמ

 חראיתמדיניות ניהול סיכונים א
 צעותבאמנמוך, ון סיכופיל פרעל בשמירה דוגלת נק הבשל ההשקעה ניות מדי

 תוליפע ,תאז לבדמ .וזרבומ יאנוקמע יארה וקלחש יאאשר קיתב קהחזא
 ובעלינזילים יים יכותאבנכסים בהשקעות ברובה מרוכזת הבנק של נוסטרו ה

 הסיכוןת רמלפיכך, ישראל. ת מדינשל חוב אגרות ברובן מזערי, אשראי ון סיכ
 להבטיחר, היתבין דה, ענוזו דיניות מנמוכה. היא הבנק של עות שקההתיק של 

 אלאגבוה, סיכון י בעלנכסים בנק הבידי על מושקעים אינם ור ציבהות שפיקדונ
 תלמערכ תיחסי וכהנמ ןויכס תרמ לע ומרהש ,קנבב וריבצה ייד לע וקדופה

 ת.נקאיהב

חברתייםהול סיכונים סביבתיים וני
 םיולבמשם ייתיבוהסבם ייתחברהם ינויכהס

נים של הבנק.ול הסיכוניהול מכלב
 מכלולאת בוחן הבנק צה, הקבוניות מדיי פעל 

 וכוללויסודי מקיף נו היהתהליך י, אשראמתן בטרם הלקוח ני נתוואת נים הסיכו
 יכולתננסית, הפינותו איתהלקוח, טיב על יעידו שיבטים ההול מכלשל בחינה 

 תוויתמוים, סביבתינים יכולסניות המדיבמסגרת ו. תנהלותהואופן שלו ההחזר 
 יםניכוהסניהול ת יונמדיתי. הסביבון בסיכוטיפול הערכה וי, יהלזוגיה ולתודמ

ניות.הסביבתיים, מאושרת מדי שנה בדירקטוריון כחלק ממסמכי המדי
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מניעת שחיתותחויבות שלנו להמ
 דמצהן שחיתות, עי רואישל שותם רחהתעת למניף שוטפן באועלת פוהקבוצה 

 רהדיהגזו, רת סגבמחיצוניים. רמים גוד מצוהן לקוחותיה ד מצהן דיה, עוב
 יצרהפנימית, ובקרה תפעולי סיכון בהיבטי לטיפול סדורה מדיניות הקבוצה 

 הרתעהניעה, ממקדים, ור איתהמאפשרים  ים תמשכמניטור ובקרה י תהליכ
 להדרכתשונים באמצעים עלת פווכן שר פהאבמידת אלו באירועים פול וטי

ושא זה.נהליה בנעובדיה ומ
 ידעממ ואור טינמ צאהותכ תוידהמ והרטב יעהלפג חשד להתגשמ תבע

 לקחיםוהפקת ור תחקי הליכצעת ומבהמקרה את ת בוחנוצה הקבשהתקבל, 
נותו.ישניעת הלמ
 4,639ל-יתות שחניעת מבנושא הדרכה שעות  21,487הועברו  2017נת בש

 תמעת והדרכם יוברען ויורירקטהדי חברוסף, נבם. ינהלמ 1,009ול-ם יובדע
נאות.והות יתות, מעילוניעת שחושא מלעת גם בנ

מירה על זכויות אדם ואתיקהש
 תבפעילוהמרכזיים ים מהערכואחד תית, מהויסוד אבן וה מהוהאדם ות ויזכושא נ

 ולהימנעפעילותה, אזורי בכל אדם זכויות על לשמור מקפידה הקבוצה הקבוצה. 
 תוועברמכך, לשם ו. אלת יוובזכוע לפגים יושעשים יעסקים ממהלכו את וולמפע

 העבודה,במקום מינית הטרדה מניעת ביניהם: נושאים, במספר לעובדים הדרכות 
 צההופנוסף – בציבור. ת ניוופיקה אתיש, נגושירות בעבודה ויות הזדמנוויון ש

 הועברו, 2017במהלך  הבנק. עובדי לכלל נגיש שרות נושא בנון ריעת לומד
 בדברונהלים ת ניומדינושא בהכשרה שעות  17,077מזרחי-טפחות צת בקבו

ונטיים לפעילות הבנק.ויות אדם הרלויבטי זכה
 וכוללבו השוררת ית הארגונוהתרבות הבנק וח ראת המבטא אתי וד קנק לב

 מגדירהקוד האדם. וכבוד פות שקישרה, יוהוגנות, ובכללם לפעילותו יסוד ערכי 
 ויכהמש 2017ת נשבמהלך ו. בשמים ועלהפלכלל ם ייוהראת ונהלתההי כללת א

 יזומיםנים דיוכגון ות פעולום קיבאמצעות תי, האהקוד בהטמעת נק הביחידות 
.ודוע קהיתא אושנב הומדל ועציב ,קהיתא אושנב םילהנמ יגשמפ ,תויתא תולמיבד

מחויבים 
להתנהלות 

אחראית

26     August 29, 2018 5:27 PM :קופי: לקוח | ארט: רותם | ביצוע:   | תאריך עדכון אחרון  |  A4 :2018 3527  תקציבאי/ת: ביא |    גודל סגורh 20h8_WEB_haBE2 35274 :שם



297 mm x 210 mm

משקיעים 
בקהילה

מחויבים 
להתנהלות 

אחראית

27

משקיעים 
בסביבה

משקיעים 
בלקוחות

משקיעים 
בעובדים

2018יעדים מרכזיים לשנת 
קוחותל
 תוצעבאמ יחרדה גזרבמו תיהערב חברהב תוליהפע תחבהר המשך 

ים והרחבת שירותים קיימיםוייעודיניפים חדשים ת סתיחפ
וצהן הגבוהה של לקוחות הקבצוות הרשימור שביע 
 עלרה שמיך תולקוחות, בתלונות פול לטימיטבי רות שימתן ך שהמ 

תיונות ביחס הבנק ללקוחווגה
 לחברהיים- ודייעלמגזרים במזרחי-טפחות" נפגשים "ת פעילות הרחב 

 ולעסקים)ים סיקסטיז"נפגשהערבית, למגזר החרדי, לגיל השלישי )"

קהילה
ות"נפגשים במזרחי טפחת "ילויו בפע5%גידול של כ- 
ת ד'-ו'ים בכיתוידנסי לתלמינינוך פנושא חתוח ערכת הדרכה בפי 
10%צעיר" ב-ויקט "קיץ ים בפרת מספר המשתתפהרחב 
ים מרכזיים ספק5צל י אביקור מדגמ 

עובדים
 שהריפלגיל בהגיעם הבנק די עובשל רה והוקליווי - שים רפורת הוק 

 נת פרישהת סדצעובאמ
ויותיוס של עובדים עם מוגבלוגיטה ת לקלילויוהמשך הפע 

ארגוןצי חוהעשרה וימי כנסים צעות באמית ארגוננים הפתקשורת החיזוק   
 ההדרכהי בתחומלעובד נגיש הוהמידע ות השקיפשל והרחבה העמקה  

 )LMSצעות המערכת החדשה לניהול הלמידה )באמ

סביבה
 םיימיקה םיחטהש לוצינ תניחב המשך 

 תונדרשודה עבת ועמדת וספהילה, יעורה צב
 עודפים,שטחים ומכירת/החזרת ניתן, אם שטח ת הגדלללא 

ורך בהםנק אין צאשר לב
יר"ניף ללא ניייר בעקבות המשך פרויקט "סיכת הנצרצום בצמהמשך  
 םייפנבס ורהתאה תלפחלה תיתנרב-ש ודהעב תינכת ושיבגו נהיחב 

 םילייע לא וצאנמש םינגמז תלפחלהו ,LED וגמס תינוחסכ ורהאתל
צריכת אנרגיהנת מבחי

מחויבים להתנהלות אחראית
 רתוהגבשות דחציות ראות הושום וייניתוח הציות, רבות תר פושיך שהמ

יות הבקרהאפקטיב
 

 ללקוחותמשמעותי אשראי מתן בעת הסביבתי הסיכון היבט נת בחיהמשך  
 קלחכ קעקרה םוחת על בדגש ,םייתומה םייתיבסב םיטיבה ילבע םנישה

ודה השוטפתמשגרת העב
ניתתכות באמצעהבנק של העסקית ת ינוההגתפיסת הטמעת המשך  

ו"לנתית, תוך התמקדות בשלוחות חההדרכה הש
 

 העבודהנית לתוכבהתאם נק הבשל י האתוד הקערכי הטמעת המשך  
 פיוןאאתיקה, שי פגמקיום כגון: כלים, במגוון ש שימוך תושנתית, ה
 םוי םויק ,תיתביטח תגרבמס קהיתא תינכת ושביגו תויכער תולמיד

צורך בעדכון ערכי הקוד האתינת היקה ובחיאת
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