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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 אחריות תאגידית בקבוצת מזרחי-טפחות
ת,מזרחי-טפחו צתקבו של השישי תאגידיתה האחריות וחלד צירתק ניכםלפ

צההקבו ושלוחות בישראל הבת חברות צה,הקבו כלל תפעילו תא הסוקר 
 ויבותמח את משקף הדוח 2018. בשנת התאגידית יותהאחר יבתחומ בעולם, 

 נייןהע למחזיקי צועיהבי על ולדווח ית,התאגיד תהאחריו יבתחומ לפעול צההקבו
 נה.אחת לש

 – הבינלאומי הדיווח ארגון של וחהדיו נחיותלה תאםבה תבנכ זה וחד
GRIInitiative)Reporting ,(Global השקיפות נדרטלסט תואם ואוה

 :ComprehensiveaccordanceInSRS .GRI יותרב והחדש המתקדם 
וח.ון המדוין של הארגודיאלוג עם מחזיקי העני ותן שם דגש על מהותיהתק

ותיותהמה צתמטרי את כולל והוא ין,ניהע מחזיקי למודל בהתאם נכתב הדוח 
ייםוניצהח יןהעני יקימחז ועבור צההקבו עבור תייםהמהו נושאיםה את שהגדירה 

 צירתי את אפשר ובםשיל אשר ים,מקביל יםוצער בשני צעבו זה תהליך שלה. 
 ים.הנושאים המהותי 18ותיות והמיקוד ב-ת המהצמטרי

להמשיך תומתחייב ת,ערכי לעשייה שותפה להיות גאה ותמזרחי-טפח צתקבו
צההקבו עובדי למען והמשקיעים, הלקוחות ציבור למען זו ברוח ולפעול 
UN Global יוזמת ותעקרונ על לשמור נמשיך נוא והסביבה. הקהילה ולמען 

 ,Compact איכות העסקה, של יםנדרטסט אדם, זכויות על שמירה ובהם
של הפיתוח יעדי ושמימ את לקדם נמשיך ןוכ תות,בשחי ומאבק הסביבה 

תאגידית אחריות תלהטמע וותנמחויב נות.השו ינובפעולות (SDGs) האו”ם 
 מחזיקי צדמ ועלותהמ תהסוגיו נתהב על נשענת צה,בקבו ותיחידמה תאח בכל 

 ביעדים לעמידה ומחויבות נושל הלקוחות ועם צההקבו יעובד עם יאלוגד ניין,הע
 ומחייב בארגון, רבים יםגורמ משלב סדורה, ורהבצ מנוהל זה תחום צבנו.שה

ות להובלת תהליכים בעלי השפעה לטווח ארוך.תיאום רב והיערכ

 במהלך וצהבקב ננקטוש ולותהפע תמפורטו נק,הב באתר צגהמו המלא, בדוח 
 החברתית- המעורבות ות,וחהלק ובתט קידום ובהם: רבים נושאיםב 2018

על שמירה ובדיה,לע ואחראית ראויה עבודה תסביב ירתצי שלה, תיתקהיל
יםנושא ונים.סיכ ולניהו אתיקה נאות, ידיתאג ממשל של ומולקי דאגה הסביבה, 

בליבת אינטגרלי כחלק ומשולבים וניהארג יוםה סדר בקדמת ומדיםע אלו 
נית שלנו.ת הארגוובתרבו העסקים 

וכך, ייםנלאומבי ולגופים ותלמגמ יחסותההתי את צההקבו הרחיבה נה,הש גם 
וחפית ושאבנ האו”ם מטרות 17 לרשימת תייחסותה תלראו יתןנ וחהד לאורך 

(Sustainable Development Goals). ינלאומבי בר-קיימא  SDGs– נוסף,ב 
מבטאת ובכך Global Compactה- יוזמתל בהתאם לדווח יכהממש צההקבו
יבתיתת-סבחברתי תאחריו של נלאומייםבי נדרטיםסט ימוץלא ויבותהמח את 
 העסקה, אדם, ותזכוי תחומיב נותעקרו עשרה על בהתבסס העשייה תחומי בכל 

 יתות.סביבה ומאבק בשח

BDOב- ימותוקי תאגידית יותלאחר צההקבו צייוע ייד על לוותה הדוח יבתכת
 ,Consulting ב- ייןענ תיקמחז .GRI זה בדוח וחיםהמדו ניםנתוה כך, על נוסף

שילוב תאגידית. תלאחריו ישראליה וןהמכ ידי על ת,ניצוחי תנאותו בקרת עברו 
 כי להבטיח צהלקבו מסייעים תלויה בלתי יתוניצח ובקרה צועימק ליווי של זה 

י.צג את פעילותה כראוייופיע בדוח מהמידע המ

עבורנו, מתמיד. לשיפור ניהולי כלי מהווה לשנה אחת המתפרסם זה דוח 
 גידיתאת אחריות ליישום המתמשכת למחויבות ביותר הטוב הביטוי זהו 

וקיימות.
 מכלל יתהתאגיד ותהאחרי בתחום שלנו ייהולעש לדוח ובותתג לקבל נשמח 

 ניין.מחזיקי הע

 אנו חיים! אגידית – למען הסביבה והקהילה בהאחריות ת
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 בפעילות העסקית והחברתית. SDGs קידום יעדי
 ותהפעיל ותבאמצע SDGs יעדי ימושמ את תמקדמ ותמזרחי-טפח תוצקב

 דוח במסגרת מדווחת צההקבו בה השלישית השנה והיז תית.והחבר תהעסקי
 וסףבנ האו”ם. של הפיתוח יעדי לקידום תהמחויבו על שלה ידיתהתאג ותהאחרי

הבנק של והסביבתית החברתית ותהפעיל על וחלדיו והקישור היעדים ילובש
 העסקית מהפעילות כחלק בר-קיימא וחפית וםלקיד שלנו ויבותהמח את מחזק 

הפעילות ואת צההקבו של ותייחסההת את לקרוא תןני הדוח לאורך נו.של
צההקבו תפעילו על לדיווח תמההיערכו כחלק בנוסף, אלו. יעדים לקידום שלה 

 מטרות לקידום הפועלים יםוסביבתי חברתיים יעדיים ווצבה ים,היעד להשגת 
 ים בטבלה:נק מתמקד. יעדים אלו מודגשבהן הב SDG’sה-

צריכה וייצור 
אחראיים

מים נקיים
אנרגיה נקייה 

ברת השגה

ערים וקהילות 
מקיימות

בריאות טובה ירדגמ יוויוןש יותכיא ךוניח ינוער הוגמי אפס רעב

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

אי צמצום
השיוויון

אקלים  שינוי

שותפות 
להשגת היעדים

תעסוקתית הוגנות
כלכלית  וצמיחה

חיים מתחת 
חיים על פני למים

האדמה

 קד, צםושל
 ותדסמוה קזוחו
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 קיעיםמש
 קוחותבל

 ערך עבורם צרליי ועלתופ לקוחותיה, כלל תלהצלח מחויבת מזרחי-טפחות צתקבו
תונהלתבה יוטיביידל באה וזתויבוחמ.תהוילפע יורישממ חדאלבכ ןזמ ורךלא

מתוך לקוח. כל לצרכי המתאימים ומוצרים שירות לקבלת ערוצים מגון ויצירת הוגנת 
 יצרכל להקשבה תיבוחמ צהוהקב ת,וחוהלק ןוצרתויעשב תחהבט תויבחשב הכרה 

 חהיצמהתייאסטרטג ו.תחצללה םייועצמק םיכל ןתולמ ותויפרט על ירהלשמ ח,והלק
 םילמגזר נהמע ןתמ וךתםייפנהס במספר יעקב ולידבג תתבטאמ נקהב של תיודחייה

ילגב קלספ נדרש קנשהב ידעלמ וגענה לבכ לאהמ תויפקש לע קפדהוה םינוומג
 כי מקפיד נקהב ן,כ וכמ ת.מוגבלויו עם נשיםלא ולהנגשתם תיוללקוחו השירותים 

 תווראוה קוחה תווראה תא ותאמיו ,םיינוגעפ ולא םימכבד וייה םייקוויהש וימסר
 נקאי תקין של בנק ישראל.ול בניה
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 1מספר
 במשכנתאות

 לפי נתוני בנק ישראל

 חתפתי

 נקודות מכירה
 ביישובים ערביים 3 מתוכן6חדשות

10מתוך 8.8
רמת שביעות רצון הלקוחות 

 מהבנקאים היא הגבוהה 
 מבין חמשת הבנקים הגדולים

 )ע”פ סקר מכון ברנדמן(

194 
 מיליארד ₪

סך יתרת האשראי לציבור

 7% של עלייה 
 2017בהשוואה ל-

 משקיעים בלקוחות
 מבט על

 ט-אפיםקידום סטאר
בישראל

 סניפים מתמחי היי-טק 10 הפעלת 
 לפיתוח חברות אלה

29,000כ-
 חותחות ולקולקו

פוטנציאלים
 2018 השתתפו בסקרי לקוחות במהלך 

 1.7 מעל
 מיליארד ₪
סך האשראי

 חברתיות וסביבתיות למטרות 
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

 קאית רחבהפריסה בנ
למוקד ובסמוך תנקאיהב תהפעילו תחומי בכל צועיומק ותיאיכ ירותש ןמת

 מרכזי מרכיב ינוה – עסקיהם או מגוריהם וריזא – הלקוחות של הפעילות 
נותוהזמי השירותים תהרחב לשם הארץ. יברחב הפרוסים יפיםהסנ ותבפעיל

2018 ובשנת חדשות, שירות ותנקוד שנה בכל פותחת צההקבו ללקוחות, 
 נקודות מכירה חדשות. 6 נפתחו 

193 קיימות 2018, שנת וףלס נכוןו רחבה יתארצ ניפיםס תיספר צהלקבו
סניפים ים,עסק מרכזי הכוללות ארצית, בפריסה הקבוצה, של שירות נקודות 

הבנק סניפי במרבית ים,מלא קופה ירותיש ציעיםמ נקהב ניפיס כל ושלוחות. 
ועץי ידי על הלקוח יצרכל ותאםמ וניופנסי ינסנפי ייעוץ שירות גם לקבל ניתן 

 ציעיםמ וחלק תור יתחליפ ישירות ציעיםמ ניפיםהס כל יהב נקבב מוסמך. 
 שירותי קופה מלאים.

 צועבי ללקוחות המאפשרים כספונים 203ו- עצמי שירות עמדות 234 צהלקבו
צמאי.ת מידע באופן עון פעולות וקבלמג

 Live“,“ סניפי 6 מפעיל הבנק וגרפית,הגיא בפריסה ניפיםלס נוסףב כן, כמו 
 קבלת ללא מתקדמת, נולוגיהטכ תצעובאמ תנקאוב ותישיר ללקוחות ציעיםהמ

 7:00-20:00. ילות רחבות –ת פעקהל, ובשעו

תעסוקתית הוגנות
כלכלית  קידוםאיכות השירות ווצמיחה

 קוחותשביעות רצון הל
 מחויב כך, לשם לקוחותיו. לכל ומיטבי איכותי אישי שירות להעניק ועלפ נקהב
 לקבלת וניםמגו ציםערו עבורם צורלי הלקוחות, מול הוגן באופן תנהללה נקהב
 תוך זאת כל הלקוח, צרכיל המתאימים יםבנקאי יםצרמו לפתח וכן ירותש

 ו.יות הלקוח והקשבה לצרכיהקפדה על פרט

 של העיקרי הקשר ערוץ כאשר יםוצער במגון מתקיים ותוחהלק עם הדיאלוג
ן,טלפו וספים:נ ציםערו צדל ניפים,בס נקאיםהב הוא תיהלקוחו עם צההקבו
ת.וסדנאו נסיםכ חברתיות, רשתות ציה,אפליק נטרנט,אי ואר,ד י,ונאלקטר דואר 

ברמה עליה ולשמור הלקוחות של וןהרצ יעותשב תמיד את להעריך נתמ על 
 שביעות סקרי לרבות ים,וטפש סקרים ועורך מיקוד תוצובקב נעזר הבנק גבוהה, 

הממצאים סמך על וכדומה. תההתקשרו בתהליך וחלק תחווי על סקרים צון,ר
 כלפי ההתנהלות את תאיםמ הבנק וד,יקהמ תצוומקבו מהסקרים העולים 

 לשנת ברנדמן מכון ידי על שנערך לקוחות, רצון שביעות מסקר ת.וחוהלק
אודמ גבוהה להיות ממשיכה שלנו איםמהבנק הרצון שביעות כי עולה ,2018

(.10 )מתוך 8.8 ויציבה לאורך שנים ועומדת על 
 נערך 2018 בשנת – הבנקים על הפיקוח של הלקוחות רצון שביעות סקר 

ישראל, בנק ידי על נקיםהב כלל לקוחות בקרב צוןר ותשביע סקר נהלראשו
הם בהם יםבבנק מקבלים שהם ותמהשיר צוןהר יעותשב מידת נבדקה בו 

מרוצים מזרחי-טפחות בנק לקוחות כי אנמצ בסקר נם.חשבו את מנהלים 
 ניכר בפער מוביל והבנק להם, המוצעים גיטלייםוהדי הישירים מהשירותים 

 על פני הבנקים האחרים.

90% 85% 

80% 
68.8% 70% 65% 64% 

60% 

50% 47.4% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

53.3% 

 ןמזמ תוחוקלה ןוצר תועיבש תוחוקלה ןוצר תועיבש רבחל וצילמיש תוחוקלה זוחא
 ףינסב תוירשל הנמתהה ינופלטה דקומב תורישהמ תא להנל החפשמ ןבל וא
 קנבב םנובשח

 תכרעמה עצוממ תוחפט-יחרזמ קנב
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תעסוקתית הוגנות
כלכלית  קוחותמתאימים את עצמנו ללוצמיחה

יסכוןח ואפיקי נותפיקדו תלרבו נסיים,ינפ ושירותים יםצרמו ןמגו ציעהמ צהוהקב
 י,נסנהפי צבםלמ לקוחותיה, של ניםהשו צרכיםל בהתאם מיוחדות, הטבות וכן 

ניהם:בי נות,שו אוכלוסייה צותקבו של יםייחודי צרכיםול בחייהם ניםהשו יםלשלב

 תחפי הבנק 2018 במהלך – הכלכלית אותלמצי אמיםמות מוצרים 
 הכלכלית ותציאבמ הלקוחות, צרכיל תאמיםהמו יםוספנ נותפיקדו וצרימ

 צעהממו הפרטי הלקוח וכן נמוכה ותלהי יכהממש יביתהר בה וכחיתהנ
 ירותתדב כספית נזילות לו יבטיחש באופן כספו את להשקיע יןונימע
והה.גב

והמוביל ולהגד המשכנתאות כבנק – אותהמשכנת בתחום מוצרים 
פועל ים,שנ עשרות לאורך תאותמשכנ יליוןלמ מעל ניקהע אשר בישראל 

 להתאים כדי פועל הבנק ום.תחב ובילכמ צמוע לשמר מזרחי-טפחות 
 בין לאזן לו ויאפשר אשר ננסיים,פי נותתרופ בישראל ציבורול יווחותללק

הבנק והארוך. צרהק לטווח ותננסיהפי ותיווליכ לבין נסייםהפינ צרכיםה
 גשים“נפ יכולתך”, כפי “משכנתה כגון: ושירותים מוצרים מספר השיק 

 א המשכנתה”.אות לציבור הרחב להבנת נושאות – סדנבמשכנת

 שבו העסקי, במגזר – העסקי למגזר המותאמים ושירותים מוצרים
חשיבות נהיש – ייחודיים ניםמאפיי תובעל מורכבת נסיתהפינ נהלותההת
 רב ערך ובעל יותרב חשוב גורם וההמהו ואישי, ושיאנ בנקאי של יומולק רבה 

צועיתמק תלתשתי נוסףב ת.נצוימ שירות תוויילח יאומב עסקים, בעלי ורעב
 ייםצועמק עסקיים ולבנקאים העסקי המגזר עבור צרי נקשהב רחבה 

נקאותב של יםכל תחפי נקהב הלקוח, של תוטוב עבור לפעול נחושיםש
העסקיים. הלקוחות עבור מוסף ערך צריםשיו ותאמיםמ צריםומו ישירה 
אשר לנדל”ן איקמעונ איאשר מחלקת היא לכך הדוגמאות אחת 

של יאשרא בבקשות ולטפל ועיומקצ מהיר נהמע ןמת על אחראית 
 לרבות ניםקט יזמיים ופרויקטים נותקט רכישה ותוצקב נים,קט עסקים 

 38). תמ”א( ניתות עירוהתחדש
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

אי צמצום
השיוויון

 מגון ערוצי השירות
 אך הלקוחות, עם לקשר יקריהע הערוץ תא מהווים ניפיםבס נקאיםהב נםאמ

 דואר ים,וניטלפ מוקדים בהם: נוספים, יםוצער גם ימתמקי צההקבו תזא צדל
 ת,חברתיו ותרשת ות,ציאפליק ייעודיים, נטנטראי יאתר ניות,לפ ניאלקטרו

ות נגישות באופן מלא.ות השונציוהאפלי ק נקתר הבות. אכנסים וסדנא

 נליתציונקפו נולוגית,טכ מתקדם תרא י-טפחותמזרח נקלב – הבנק אתר 
 ושיאנ אישי, בנקאי עם קשר ירתיצל צעיםאמ בתוכו המשלב ועית,צומק

 או לתחומים תריםא תית יש נק,הב אתר של המטריה תחת ועי.ומקצ
 לבעלי ותוהטב ההון שוק תאות,המשכנ בתחום ותייעודי ותוסיוכלא

 ת.כרטיס האשראי של מזרחי-טפחו

 לאפשר במטרה תציואפליק מגון תחפי תמזרחי-טפחו בנק – אפליקציות
 ייםנסנהפי ירותיםוהש וצריםהמ לכלל ומהירה נוחה גישה תיווחוללק

טפחות ות,מזרחי-טפח ייתצאפליק להם. המתאים בזמן יע,מצ הוא תםאו
 נתהלמשכ בקשה ופסט חדשני, צרמו ואף ההון שוק צייתאפליק הבית, עד 

 ת.יגיטליד

 קוחותהוגנות ושקיפות כלפי הל
 תפיסת במסגרת וכן צההקבו של תיהא בקוד יסוד יערכ ויםמהו ותושקיפ נותוגה

ובפרט ניין,הע מחזיקי כלל עם תהוגנ יחסים מערכת ו.של התאגידית ותהאחרי
 צלחהלה לאמון, הבסיס היא העסקית, הפעילות במרכז צאיםנמש הלקוחות עם 
תף.ת ערך משוצירולי

את לבחון בכדי הציבור, כלל בקרב גנותהו סקר הבנק ערך 2018 בשנת 
לשנים בדומה אחרים. לבנקים אהבהשוו הוגן כבנק הבנק של מעמדו 

 ביותר ההוגן כבנק נתפס מזרחי-טפחות בנק כי עלה השנה הקודמות, 
 אית.במערכת הבנק
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אי צמצום
 גיוון לקוחות וקידום אוכלוסיות שונותהשיוויון

ומגזרים תלקוחו של רחב וןלמג נייהלפ רבה יבותחש מייחס נקהב
 פועל הלקוח, תטוב ידוםק ניותמדי תבמסגר ת.הישראלי בחברה 

ניםהשו צרכיםה על ניםעו אשר ושירותים יםצרמו תצירלי נקהב
 צרכים ישנם וניםש ללקוחות יכ נהההב תוךמ זאת, תיו.לקוחו של 
 ירותוהש צרהמו את לקוח לכל להתאים צוןר ומתוך נים,שו
 ניין בכך,ורו. הכל, במטרה לאפשר לכל המעותר עבתאים ביוהמ
 להתאים נתמ על פועל נקהב כך לשם נק.הב של לקוח ותלהי

 ת,השירו וקדיבמ והן יםניפבס ןה נות,שו שפות וברילד ושירותי
 ווחיםהר המדיה כלי צעותבאמ ניםשו אוכלוסייה למגזרי נהופו

 והמקובלים בכל מגזר.

 מענה ייחודי לקבוצות אוכלוסייה שונות
צותכקבו ישיהשל והגיל יתהחרד החברה ת,הערבי החברה תא הגדיר נקהב

נייןמעו הוא ועמן ןזמ לאורך וחצמל ןניימעו הוא בהן ותאסטרטגי אוכלוסייה 
 ייםחברת ניםמאפיי אלו ותשלאוכלוסי נההב מתוך ת,זא הקשרים. את להעמיק 

 נתמ על מותאם, נהמע תןמ הדורשים ייחודיים, יםננסיפי צרכים צדל ותייםותרב
 להביא לשילובן האמיתי בחברה הישראלית.

לפרטים התקשרו עכשיו
8860  *לסניף בית שמש

ממ ני אכפת שלי לבנקאי
אותי. רואה הוא

בבנק! אדם בן לי יש
שמש בית אמסלם, יצחק

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?
תעבור!  לא? פשוט

70 באינטרנט אני לא בן

ראש המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט (CIP) יאיר עמיחי המבורגר
בבית ספר סמי עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה

השלישי בגיל ולדעת ליהנות להתעדכן,

הרחב לקהל פתוחה עלותהפעילות ללא

mizrahi-tefahot.co.il 8860*לפרטים והרשמה היכנסו לאתר מזרחי-טפחות. ההרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל.
 

אין תחליף לאנושיות החשובים באמת, בדברים

*אין לאפשרויות. בהתאם לסייע מאמץ כל ונעשה לפ ני הפעילות שבועיים עד במזרחי-טפחות" "נפגשים באתר קשר" "צור דרך אלינו פנה אנא נגישות, התאמת לך נדרשת אם

ט.ל.ח. מוגבל, המקומות מספר מראש, ההרשמה ההרצאות, במועדי ייתכ נו שינויים זו. חברה עם להתקשרות הבנק של המלצה בה לראות ואין ההרצאה של לתוכנה אחראי הבנק

הרצליה ,6 סוקולוב מזרחי-טפחות, של הרצליה לסניף מוזמנים
19 30 עי | ם רב 11.7, י

19 30 ן | ם ראש 12, י 8 

עליזה צביה קוגניטיביד״ר מומחית לאימון התנהגותי

ומעברים מייצרים קריירהשינוי בכל גיל ובהצלחה!דלתות מסתובבות

انتقل الى مزراحي طفحوت: 8860*

״ في بنكك بتعاملوا معك مجرد رقم حساب  ״

ي تتـذَمر.
ِ
بـكـف

إذا ما بتنتقل،
وضعك ما بتغَير!



                

 
 
  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

החברה הערבית
אל נהפו הבנק ,ערבים בישוביים חדשים סניפים שני נפתחו ,2018 בשנת 

 בהובלת ניםהשו המדיה ציבערו ממוקדת ווקיתשי יהבפני הערבית החברה 
 ויותפעיל ולבוש 2018 בשנת גם נוסף,ב למגזר. נבחרש ודיהייע נטורהפרז
 ות”.נפגשים במזרחי-טפחת “ות ומותאמות לחברה הערבית במסגרייעודי

החברה החרדית
פתיחת באמצעות הן החרדי, הציבור עם גם הקשר את מעמיק הבנק 

 הבנק הקיימים. בסניפים הפעילות הרחבת אמצעותב והן חדשים סניפים 
התאמת צעותבאמ ייעודית ורתתקש יוצבער זה למגזר תממוקד נייהפ צעמב

החרדית בחברה ממוקדות תילויופע לשלב יךוממש יים,וקהשיו והמסרים השפה 
 צרכיל ציםוהמר ניםתכה התאמת וךת ת”,במזרחי-טפחו נפגשים“ במסגרת 

 האוכלוסיה.

הגיל השלישי
 י,השליש הגיל ציבור בקרב ילותפע תלהרחב ניתמהתכ כחלק 2018, בשנת 

תיםוהשירו צריםהמו תא להרחיב במטרה צים,ערו במספר פעל נקהב
המשך ,דובדבן” כ”פיקדונות יםייחודי נותפיקדו כגון זה, לקהל הייחודיים 

 ישיהשל לגיל ותייעודי תצאווהר יםמפגש תסדר – סיקסטיז” גשים“נפ פעילות 
 ותיקים אזרחיםל דיגיטלית בנקאית להעצמה ופעילות ניםהשו נקהב יפיבסנ

 ים.יגוד הבנקויון חברתי ואנק ישראל, המשרד לשוותפת של בות מש– פעיל

אי צמצום
 קידום אוכלוסיות מוחלשות וסיועהשיוויון

 ללקוחות במשבר
של צבולמ ומבין מתחשב יחס במתן דוגלת צההקבו ניותמדי

למשבר. תוהיקלעו כלכליים ייםקש של במקרים בפרט הלקוח, 
אשר מרכזיים ציםערו במספר לסייע נקהב פועל זו במסגרת 
ללקוחות מכבד שירות תניםנוו ותמוחלש וסיותאוכל מקדמים 
האמון העסקית, בחטיבה יםיוחדמ תוחולק סקטור כך, במשבר. 

וקרים,מב תונוחשב ולניהו מלקוחות תחובו יתבגבי יפולהט על 
ישורג מכבד ותשיר ןמת על ומקפיד זו יותלמדינ תאםבה פועל 

 על רבים ציםמאמ משקיע נקהב למשבר. נקלעוש ללקוחות 
 וד.לעמ יוכלו בהם להסדרים יביםחי לקוחות עם יעלהג נתמ

הבנקים איגוד יוזמתב נקאיתב יןב נהלאמ נקהב צטרףה וסףבנ
 נשים של ננסיתהפי ותההתמודד להקלת ישראל, בנק ובשיתוף 

 פעילות מעבר. ובדירות במקלטים ותהשוה אלימות תנפגעו
 לעובדים ונותפיקד ןמת היא מוחלשות אוכלוסיות לקידום תוספנ

 זרים ומבקשי מקלט.
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ים, לאסירים משוחררים, לקשישים ולמשפחו
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

אי צמצום
 קאות לאנשים עם מוגבלותהנגשת שירותי הבנהשיוויון

תיםהשירו של נגשהה על דגש שמה צההקבו ושא,הנ תבחשיבו הכרה וךמת
 זכויות ןשוויו חוק את מקיימים יהב נקוב י-טפחותמזרח נקב יה.לקוחות לכל 

תשתית ים,מבנ תנגשה על מקפידים לכך ובהתאם ת,מוגבלויו עם נשיםלא
 עם שאנשים ופןבא ציבור,ל יתןהנ תהשירו של והתאמה נגשהה על ןוכ וסביבה 

ת.וחוובנ ותתו בחופשיצרוך אומוגבלות יוכלו ל

מסניפי 100%ו- מזרחי-טפחות בנק מסניפי 96%1כ- ,2018 שנת לסוף נכון 
 אנשיםל הם גם נגישים הקבוצה של הכספומטים כלל גישים,נ הינם יהב בנק 

 .גבלותעם מו

יהיו ניםמקוו תתקשור יוצבער ניםניתה ותיםהשיר שגם כך על מקפיד נקהב
גשיםהמונ אינטרנטה אתרי 2018 שנת לסוף נכון נדרש.ל בהתאם מונגשים 

 מועדון אתר השיווקיים, האתרים הפעולות, אתר את כוללים הבנק של 
 אפליקציה הבנקאית.הלקוחות וכן ה

 הדרכות ובריםע צהבקבו נהליםומ יםהעובד כן, ועל זה נושא על דגש שם נקהב
 הדרכה שעות 3,199 הועברו זו הכשרה במסגרת נגיש. ותשיר ןלמת יעודיותי

 לעובדים בנושא נגישות.

 יכיבהל צאיםנמו הכלכלה במשרד נויותהזדמ ןשיוו ציבותנ של ישורא קיבלו הונגשו שטרם ניפיםהס 1.
 וונטית.ות הרלנגשה למול הרשה
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תעשייה, חדשנות
ותשתיות

אקלים  שינוי

 פיתוח מוצרים סביבתיים וחברתיים
 העומדים יותוההזדמנו ניםיכוהס יזיהו בחשיבות מכיר נקהב

 של וםיזי או הקמה לפיתוח, שמיועד אשראי ניקומע יו,בפנ
ת.תית וחברתית חיוביצרים בעלי השפעה סביבמו

2018 במהלך – אנרגיה מקורות לפיתוח איאשר קידום 
 מטרות לקידום ש”ח מיליון 1,103כ- של סכום הבנק העמיד 

קטנים בעסקים תמיכה תוך הירוקה אנרגיהו סביבתיות
קידום נההי לכך דוגמה .אלו יוזמות המקדמים ובינוניים 
המופקת נרגיהא המתחדשת, נרגיההא וםבתח פרויקטים 

נוסף,ב ציה.קוגנר תקנימ ןמימו וכן וגז מתכלים נםשאי ממשאבים 
 לעסקים נותוהסוכ הסביבה נתלהג המשרד של המיזם במסגרת 

קטנים לעסקים לסיוע הכלכלה, משרד של נייםנוובי ניםקט
 לעסקים תהלוואו הבנק מעניק אנרגטית, התייעלות בקידום 
ויקטים מסוג זה.ים פרהמקדמ

 במהלך – חברתיים מוצרים ייזום או הקמה לפיתוח, המיועד אשראי קידום 
הבנק חברתיות. מטרות לקידום ש”ח מיליון 640כ- של סכום העמיד 2018
 קטנים לעסקים המדינה לערבות “הקרן במסגרת ואותהלו במתן פעיל 

 ניםקט עסקים לעידוד דרומה” צפונה “קרן תבמסגר ותהלווא ותןונ ובינוניים”
 ”IVN קרן עם בשיתוף ותהלווא מעמיד נקהב נוסף,ב בפריפריה. נייםנוובי

תיים,חבר יםבעסק ובתמיכה בהשקעה בפיתוח, ממוקדת אשר ,יוזמה”
 עם לאנשים בסיכון, צעיריםו לנוער ובתעסוקה יתצועמק בהכשרה המתמקדים 
 וריות.ת חד ה צרכים מיוחד

בדברים החשובים באמת, אין תחליף לאנושיו

לפועל. הוצאה והליכי פיגורים בריבית חיוב לגרור עלול אה

ת

ההלוו בפירעון עמידה אי הבנק. דעת לשיקול כפוף אשראי סוג כל מתן שחם. ואלטשולר הפניקס בשיתוף ההלוואות העמדת

ת טפח ק מזרח  ב

ה ת מד כה מכרז קרן בערב  ז

ם ם וב ם קט לעסק

*8860 חייג כספים, בעל עסק, מנהל

בנקאי עסקים יעמוד לרשותך בתהליך

הלוואה בערבות מדינה עם

ליווי מקצועי של בנקאי אישי
לכם מגיעה הבנקים, כל לקוחות



                

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
  
  
 
 

 

 
 
 

 
 

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

תעשייה, חדשנות
 התאמת מוצרים עבור תעשיות הטכנולוגיהותשתיות

העילית
 ניתתכה תמליב כחלק מהיר. צבבק בישראל תחתמתפ י-טקהי תעשיית 

 לרבות( יםהעסקי ההיי-טק לקוחות בקרב פעילותו את מגדיל הבנק ית,האסטרטג
 מתמחי סניפים עשרה בעזרת יי-טקה מחלקת צעותבאמ )סטארט-אפ תחברו

חברות של רבות ותמא וקמותמ שנה מדי בארץ. גאוגרפית יסהבפר היי-טק
במהלך אלה תלחברו תאימיםהמ ניםשו מימון כלי ציעמ והבנק סטארט-אפ, 

ייחודי במודל צמיחה בשלבי סטארט-אפ תחברו גם מממן נקהב ייהן.ח שלבי 
הישראלית בכלכלה נותוחדש יזמות לעודד נהווכ וךמת הבנקאית, במערכת 

כבר הוקמה אשר נק,הב של ההיי-טק תמחלק אלו. חברות של צלחתןבה ולסייע 
במודל סטארט-אפ חברות ימוןבמ התמחות יםהשנ עם צברה 2000, בשנת 

 ,Venture Lending מספר של לתקופות אשראי נקהב מעמיד תובמסגר אשר 
 ת.ציות בחברותר מקבל אופובין הי ניםש

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

 אבטחת מידע ושמירה על פרטיות המידע
מידע לאבטחת הפעילות המידע. על נהלהג תנרחב צורהב פועלת צההקבו

ניםהסיכו והערכת בניהול יתר,ה בין מתמקדת, הלקוח מידע תפרטיו על ושמירה 
איומי עם להתמודדות ותמתקדמ ולוגיותטכנ ותיכול יתוחפ ותהליכים, למערכות 

הקשור בכל בנהלים עמידה על והקפדה הלקוחות למידע ישההג ורמיד סייבר, 
 תהליכי הגדרת והדרכה, הסברה ידי על המודעות תהגבר ית,בנקא לסודיות 

 נק.ת גישה למערכות הבניים בעהזדהות לקוח קפד

ידיםמקפ נו,לקוחותי ותאוד למידע נחשפיםש ספקים כי מקפידה אף צההקבו
 זה. מידע על טובה אבטחה רמת לספק נועדוש מידע אבטחת דרישות לקיים 

 על הספקים תצרובח יםקפדני מידע אבטחת וסקרי בדיקות צעמב הבנק וסף,בנ
 מנת לוודא את קיום רמת האבטחה הנדרשת.
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רואה  עצמו מחויב   בפעילותו על הקהילה בה הוא פועל,  הבנק עסקי  הנשען כארגון
למעורבות  והשקעה  בקהי לה. הבנק  פועל  למימוש  מעורבותו  הקהילתית  באופן 
אקטיבית,  וממנף  שמביא לידי ביטוי את עוצמותיו, מעודד את עובדיו  להתנדבות
והאנושיים. נושאים  אלו מנוהלים בבנק על   הפיזיים,  הכספיים את  יכולותיו ומשאביו
פיתוח  ארגוני והדרכה, הפועל בחטיבת   בקהילה”  שבאגף ידי יחידת “מזרחי-טפחות

משאבי אנוש ומינהל.

ומימוש  יוזמות   הפעילות הקהילתית של הבנק מתבצעת תוך קיום דיאלוג  רציף
ופיזור  גיוון ומנהלים, עובדים שיתוף הארץ, ברחבי קהילתיים שותפים עם רחבות
פנים  ותקשור שותפויות קיום הבנק, פריסת ניצול תוך הפעילות של גיאוג רפי

וחוץ-ארגוני של המעורבות הקהילתית. 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

 קיעיםמש
 קהילהב
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

28,700כ-
עות התנדבותש

 במסגרת השקיעו עובדי הקבוצה 
 פעילות בקהילה

גידול של

12.8%
בפעילויות נפגשים במזרחי-טפחות 

161 , נערכו2018 במהלך 
 פעילויות בנושא חברה ורווחה, 

 פיננסיים נושאיםפעילויות ב 32 ו

מהספקים
הם 95%

 מקומיים
 מתוכם 18%

 מהפריפריה

 משקיעים בקהילה
 מבט על

 חניכים 2,500
 לוקחים חלק בתכנית חינוכית

 ליזמות חברתית, ער לתת""נו
 המופעלת בחסות הבנק

68,000כ-  מידיםתל
 "אור ירוק לילדים" השתתפו בהדרכות

 בתי ספר 200בחסות הבנק, ב-

הרכישות  סך 240,000₪

מעמותות חברתיות
 על ידי הבנק ועובדיו 2018 בשנת 

גידול של
9.5%

בהיקף ההשקעה בפעילות 
 קהילתית-חברתית בסכום של 

 ₪מיליון 16.1
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אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

שותפות הוא אליהם מוגדרים, חברתיים תחומים ארבעהב בעיקר מתמקד הבנק 
קהילההשקעה בלהשגת היעדים

עובדיו ושל שלו ההתנדבותית הפעילות התרומות, מרבית את מנתב 
הקבוצה של הקהילתית-חברתית בפעילות ההשקעה היקף סך אף מחוצה לה.אליו ו בקהילה קרובה 

לעומת 9.5%כ- של גידול ₪, מיליון 16.1 על עמד 2018 בשנת 
ווהוש בכסף התרומות מסך מורכב ההשקעה היקף .2017 שנת  תחומי פעילות עיקריים
 הבנק נוסף,ב בקהילה. הבנק תלפעילו הנלוות תמהעלויו ןוכ כסף 

 קידום והעצמת ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות

 תמיכה בעמותות ובעסקים חברתיים

חינוך וחברה  חינוך פיננסי

 קעה בקהילה לפי תחומי פעילותפילוח תקציב ההש

 ףסכ-יוושבו ףסכב המורת םידבוע תובדנתה תועש יוושב המורת

 רעונ ינבו םידלי תמצעהו םודיק
 תושלחומ תויסולכואמ

 םייתרבח םיקסעבו תותומעב הכימת

 יסנניפ ךוניח

 הרבחו ךוניח

 רחא

השקיעו כ-1,500 2018 בשנת התנדבות עובדים
171 שעות התנדבות בקהילה, במסגרת 28,691 מעובדי הקבוצה

ארגונים, פרויקטים ומיזמים קהילתיים וחברתיים.

 יות.ציוד ותשת תורם מעת לעת גם 

 קבוצה )במיליוני ש״ח(קעה בקהילה בקף השהי
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

אי צמצום
קידום הקהילה המקומיתהשיוויון  קידום והעצמת ילדים ובני נוער מאוכלוסיות

קשריו את לחזק נקלב חשוב ת,הקהילתי תהפעילו במסגרת מוחלשות
 פועל כך לשם פועל. הוא בקרבן ותהמקומי תהקהילו עם 
מרכזיאל הקרובות נותהשוילותבקהמזרחי-טפחות בנק

 הבנק המשיך נוער, ניוב ילדים צמתוהע לקידום צההקבו ניותממדי כחלק 
נים שיאפשרו מימוש של מטרה זו.להשקיע בפרויקטים מגוו

גם ורבומע גן, ורמת לוד יםבער ובעיקר הבנק של הפעילות 
נות.השכ תבקהילו פעילות תבמסגר תיתחבר ובעשייה במימון   ובני ילדים ומעצימים המקדמים פרויקטים גוןבמ הבנק השקיע ,2018 בשנת

גופים אמציםמ המטה ויחידות הבנק סניפי מבין יחידות 125 נדב,ולהת וללפע נוערה תנועות ניכיח תא המעודד “זזים” פרויקט כדוגמת נוער,
ניוב ילדים למען הפועלים בישוביהם, שונים ומוסדות חברתיים   נדבותהת חברתית, יזמותל תנוכיחי תניתכ המפעיל לתת” נוער“ ןבארגו תמיכה

בפרויקטים הבנק תמך 2018 שנת במהלך נוסף,ב ון.בסיכ נוער  יץהק בחופשת תנדבלה העובדים לילדי הקורא – צעיר”“קי נוער, יבנ תצמוהע
וד.תיים בערים רמת גן ולקהיל  יםהעוסק נוספים יקטיםופרו נדבותם,הת על כהוקרה תשורה להם ניקומע

בתמיכה בילדים חולי סרטן ובנוער בסיכון.

 בפעילות ההשקעה סך מתוך 36%כ- זה בתחום הבנק השקיע סה”כ 

שותפות
להשגת היעדים
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

תעסוקתית הוגנות
כלכלית  וצמיחה

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

 קדמיםהמ חברתיים קיםובעס בעמותות תמיכה 
מטרות חברתיות

ועסקים תעמותו תמזרחי-טפחו נקב ומקדם תומך תית,הקהיל ילותומפע כחלק 
השפעתו את יבלהרח במטרה חברתית, ותחדשנ מקדמים אשר חברתיים 

בעסקים לתמיכה IVN קרן עם פעולה יתוףש הפרויקטים, יןב ילה.הקה לקידום 
 ניתחדש בדרך וחדיםמי צרכים עם יותוסוכלא המקדמות תובעמותו חברתיים 

 ועי שלוליווי מקצ לסיוע ותות שזכועמ 4 נבחרו צת דרך. במסגרת הפרויקטורופ
ושא.צים עסקיים בניוענק וי הבעובד

סוכות המועד בחול המתקיים ילה”,הקה למען מהלב צריםו“י ביריד תמיכה 
 ציעותהמ מיוחדים, יםצרכ בעלי המעסיקות ותעמות תפותמשת ירידב בירושלים. 

 יהם לעשרות אלפי המבקרים במקום.צראת מו

אשר נוספים רבים יקטיםולפרו אלו ויקטיםלפר רבה יבותחש מייחס נקהב
יםהעובד את משתף נקהב כן ועל חברתיים ועסקים תבעמותו תמיכה מטרתם 

 צרימו לרכוש לעובדים ציעומ החגים לכבוד ירידים מקיים ואף הפרויקטים ברוב 
נים.ת שועמותו

 בפעילות ההשקעה סך מתוך 15%כ- זה בתחום הבנק השקיע סה”כ 
 הקהילתית-חברתית.

אי צמצום
השיוויון

קידום חינוך פיננסימיגור העוני
הכלכלה על המשפיע בישראל, הגדולים הבנקים תמחמש כאחד 

 ושאנ לקידום רבה ותחשיב מייחס י-טפחותמזרח והמשק, 
 לספק רב מאמץ ועושה הישראלי, יבורהצ בקרב נסיהפינ נוךהחי

ונה,נכ נסיתפינ נהלותלהת יםכל יבור,הצ לכלל גם כמו ותיו,ללקוח
זו תבמסגר נכון. יבתקצ ולניהול כלכלית צמהלהע כלים זה ובכלל 
 הבנק הקים וסף,בנ הרחב. ורציבל משכנתה תנאוסד הבנק מקיים 
2018 בשנת גם ים.ננסיפי תחומיםב נוער ניב המכשירה תתוכני

 השכלה תא לחזק ובכך יםנטלסטוד מלגות לחלק נקהב המשיך 
והה.ות להשכלה גבוסדנטים וקשרים עם מנסית לסטודינפ

 ההשקעה סך מתוך 9%כ- זה בתחום הבנק השקיע סה”כ 
 בפעילות הקהילתית-חברתית.

נטיםת לסטודחלוקת מלגו  ושליםתון ירמר ור דה תרוםט
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

איכותי קידום חינוך וחברהחינוך
והחברה ינוךהח בקידום לתמוך נקהב המשיך 2018 בשנת 

 של רחב למגון לפנייה רבה יבותחש מייחס נקהב בישראל. 
לקחת נקהב בחר כן, על ית.הישראל בחברה ומגזרים יותאוכלס
 חיזוק שמטרתו “תגלית”, ויקטפר כדוגמת יקטיםבפרו חלק 
 ברחבי יהודים יריםצע של ישראל עם והקשר יתהיהוד ותהזה
תיופיה.צאי אים יונטות לסטודת מלגולם והענקהע

2018. בשנת גם המשיך במזרחי-טפחות” נפגשים“ פרויקט 
בסניפים המועברות יותפעילו של רחב וןמג צעמו במסגרתו 
 למפגשים בתחומם. וביליםמ ציםמר ידי על הבנק של מרכזיים 

 נההשכו תושבי הבנקים, כל לקוחות עלות, כל ללא נים,מוזמ
והקהל הרחב.

26ב- שונים, גשיםמפ 161 התקיימו 2018 שנת במהלך 
 השתתפו אלו גשיםבמפ ץ,ארה ברחבי מרכזיים סניפים 
 משתתפים. 8,620

 ההשקעה סך מתוך 39%כ- זה בתחום הבנק השקיע סה”כ
 בפעילות הקהילתית-חברתית.

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

הוגנות תעסוקתית
כלכלית  באמצעות הישראלית הכלכלה קחיזווצמיחה

 קהניהול אחראי של שרשרת האספ
מסודר ניהולב רבה תחשיבו רואה מזרחי-טפחות צתקבו

 צההקבו של ותינילמד בהתאם האספקה. תשרשר של ואחראי 
 העדפה ישנה ככלל ת,אחראי אספקה שרשרת נושאב תהיסולתפ

תשלום ותינימד תקיימ לבנק מקומיים. ספקים עם תלהתקשרו
 שהתחייב בזמן לספקים לשלם ידמקפ נקוהב יםהספק עם ידועה 
 נקבע מראש.אליו ו

מקבלת הקבוצה מקומיים, ספקים להעדפת הקבוצה מדיניות גרתבמס
אלייםישר ספקים מהם 95% אשרכ פעילים ספקים 3,300מכ- שירותים 
איזורי הפריפריה.מ 18% ומתוכם 

 1.2 על בקבוצה לספקים שנפתחו הרכש הזמנות עמדו 2018 שנת במהלך 
 מיליארד ש”ח.

 תרים,והי עסק וןישיר קיום של סף תנאי וללתהכ הרכש ניותמדי על מקפיד נקהב
 ובדים.הע זכויות על ושמירה המגן בחוקי עמידה לרבות נאותים העסקה נאית
 לכל בהתאם ועליםהפ ספקים עם ורק אך תקשרלה מקפיד נקהב נוסף,ב

נטיים.נות הרלווהחוקים והתק

ספקים צרותבח ביקורים עורכים הבנק של הרכש נהליסטיקה ומוגאגף ל עובדי 
 וץח מיקור עובדי של ההעסקה נאישת מקפידה צהוהקב נק.הב של מרכזיים 

צעמב נקהב וסף,בנ מוסמך. שכר בודק ידי על ייבדקו )והסעדה שמירה יון,יקנ(
 עובד תםאי נהמש ניוקבל ספקים בקרב ות,שחית ניסיכו לרבות ים,סיכונ הערכת 
 בשוטף.
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רואה בעובדיו  ומנהליו שותפים  יצירת סביבת עבודה מכבדת  – הבנק
להצלחתו ועל כן פועל לקידומם תוך יצירת סביבת עבודה תומכת  ומכבדת. 

 

מקפיד לשמור על זכויות כלל  עובדיו,   לזכויות העובדים  – הבנק דאגה
תנאי  עבודה טובים   הבנק  מעניק לעובדיו על זכותם  להתאגד. לצד שמירה

יותר מהנדרש על פי חוקי העבודה. 

 

– רווחת העובדים מנוהלת בדרכים הבאות:  יצירת  דאגה  לרווחת העובדים
נרחבת  לשמירה  משפחותיהם,  תכנית הבנק  ובני מעטפת רווחה  לעובדי
העובדים,  הנהגת תרבות ארגונית מוקירה ונתינת אפשרויות  על  בריאות
ערך  עבור העובד   מתוך הבנה כי איזון זה  יוצר לפעילות  בשעות הפנאי,

והבנק כאחד. 

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 קיעיםמש
 בעובדים

 האסטרטגיה בהגשמת עיקרי נדבך ומנהליו הבנק עובדי בכלל רואה הבנק הנהלת
 בבנק שיהאנו שאבהמ ניהול רווחיות.וב עילותפה פיבהיק דולהגי דיעוי סקיתעה

 ים:ני מישורצע בשמבו

ועד שלב  הפרישה.  משלב האיתור, דרך הטיפול  השוטף, הטיפול בפרט,
פיתוח המשאב האנושי בבנק על היבטיו השונים.

פולבטי העוסק ייעודי דיניותמ מסמך גובש לעובדיו הבנק ממחויבות כחלק 
 מרכזיים עקרונות שלושה ביישום ביטוי לידי באה זו מחויבות האנושי. במשאב 

נק:ילות הבבפע
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

מכלל נשים63.5% משקיעים בעובדים
286,590כ-
המועסקים בקבוצה הדרכה עותש מנהלות נשים 50% מבט על  2018 קבוצה בשנתה לכלל עובדי

 מכלל המנהלים בקבוצה 45.6
 עמוצמב עותש
 נשים 42% עובדל

 הבכירה בהנהלה ה לעובדבממוצע שעות ההדרכ גידול
 חותטפ חיק מזרל בנש

 עובדים
עובדותו 6,444

2018  הועסקו בקבוצה בשנת

40.2 
95%
קידום פנימי
שיעור העובדים והמנהלים שקודמו   עממוצ גיל
לתפקידי ניהול מקרב עובדי הבנק  של עובדי הבנק

 שנים 12.7
 75% חות-טפחיק מזרהממוצע בבנ קהוות

 עורשי
 אקדמאים בבנק
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

העובדים של מזרחי-טפחות
סביבת תוחבפי יביטו לידי באה ובעולם בישראל עובדיה לכל וצההקב מחויבות 

 של יכולתה העובדים. לכלל ניםהוג העסקה תנאי על והקפדה ימהנע עבודה 
 נהמע ןנות אשר עבודה מקום צורלי ולאורם יהובדע צרכיל יבלהקש צההקבו

 וקש.ודה איכותי ומבורך זמן, היא זו שהופכת אותה למקום עבלא

 ממשיכים להרחיב את המשפחה
 המועסקים מספר גם ולכן לשנה משנה לצמוח יםממשיכ י-טפחותמזרח צתבקבו
 עובדים 6,444 בקבוצה הועסקו 2018 שנת לסוף נכון בהתאם. גדל צהבקבו

 ועובדות, מנהלים ומנהלות.

6,185 6,354 6,444 7,000 

מגדרי שיוויון

אי צמצום
השיוויון

הוגנות תעסוקתית
כלכלית וצמיחה

 קידום סביבת עבודה
 ותנאי העסקה הוגנים

שמירה על זכויות העובדים 
 הבנק בכלל. אדם ויותוזכ בפרט ועובדי תזכויו את מבטיח נקהב
תרהי בכפיה. העסקה של תבפרקטיקו נוקט וא ילדים יקמעס נואי

 על מקפידים מתקשר ואה ימםע הספקים שגם מוודא נקהב מכך, 
 ובדים כדין.ות עזכוי

יחסי הנהלה-עובדים ושמירה על זכות ההתאגדות
מעובדי 90% מזרחי-טפחות, בנק מעובדי 94%כ- על 

 הסכמים חלים יהב בנק מעובדי 89%ו- הטכנולוגית החטיבה 
 ההסכמים פי על יםמועסק נםאי אשר העובדים, תיתר קיבוציים.

2015 2016 2017 2018 

6,063 

5,470 

890 
84 

5,135 

78 
850 

5,197 

82 

906 

5,368 

82 

 י.ים, עובדים לפי הסכם העסקה אישציהקיבו 9046,000
5,000

 הראשון יומומ כבר וגדרמ נקבב עובד כל לפיה, ניותמדי מיישם הבנק ככלל, 
 יםונייצח ובדיםע מעסיק נואי לכך תאםובה יין,וענ דבר לכל נקהב כעובד 4,000
 ות שירותים או חברות כוח אדם.ות חברצעבאמ 3,000

2,000 

תגמול עובדים  1,000

כ״הס בהי ל״וח תוחולש (תיגולונכטה הביטחה ללוכ) תוחפט-יחרזמ

 ,36.5% גברים, המהווים 2,351 מבין כלל העובדים המועסקים ישנם 
 63.5%. נשים, המהוות 4,093ו-

0 
בהם ובדיו,לע חיוביים ציםיתמר ןומת לתגמול יםמהלכ מספר ובילמ נקהב

 ומענק שכר תוספת נקמע יים,איש ופרסים יאיש נוסבו נקתהע בשכר, קידום 
 יעול של העובדים.ת יצעוינים וקידום הצטיירת עובדים מואה, בחתש יןבג
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 דאגה לרווחת העובדים והטבות לעובדים
 ו,עבודת תשנו במהלך העובד את המלווים מעגלים, ושהשל על דגש שם נקהב
 משבר ברגעי ורךהצ במקרה וגם האישיות ותבשמח ת,צועיהמק תפתחותובה
ניסיוןב עובדים בין הבחנה ללא להטבות, זכאים נקהב יעובד כלל צוקה.ומ

 משפחותיהם ולבני לעובדים הטבות מעניק הבנק קבועה. במשרה לעובדים 
בנוסף, בבנק. העבודה שנות לאורך העובדים של בחייהם אירועים גללר

 וממסגרות הבנק חשבון בניהול שונות מהטבות גם נהנים הבנק עובדי 
 אים מועדפים.אות בתנוהלוו

שמירה על אורח חיים בריא
 שנת במהלך התקיימו העובדים, בקרב אברי חיים אורח מעידוד כחלק 
בהן ארץ,ה ברחבי שונים מיקומים 7ב- אברי בישול אבנוש אותסדנ 2018

 יאההח כגון וניםש נושאיםב ותצאהר ותקיימה נוסףב עובדים. 350כ- השתתפו 
ורטספ ותבפעילוי העובדים ובשיל השגרה, ירתלשב וגיבוש כיף ימי יה,נומוארגו
הליגה במסגרת ספורט ותותחרוי ודבל המטה נייןבב כושר חדר ים,תונמר כמו 

 ועוד. 40ה- גיל את צושח לעובדים יותרפוא סקר בדיקות ימוןמ ודה,עב למקומות 

 איזון עבודה-פנאי
 צועיתמק תקדמותוה יכולות יתוחפ ובין ומשפחה ירהקרי ןבי ומאוזן וןנכ ילובש
על ישיר ופןבא משפיע אישית, תפתחותוה אישיים ןעניי יתחומ פיתוח צדל

שעות בין איזון על לשמור עובדיו את מעודד הבנק ן,כ על ובד.הע רווחת 
 לעובד כי ומקפיד זה נושאב יםלעובד הדרכות ייםמק אי,הפנ לשעות העבודה 

צעותבאמ יםנוספ ולעיסוקים ולמשפחת נויפ זמן העבודה שבוע במהלך יהיה
 על נוספים חופשה ימי ןמת בחוק, מהקבוע תותהפחו ותשבועי שעות מספר 

 ופש ועוד.ובר נוגדלים, שון, דמי הבראה מחשבון הארג

דואגים לעובדים לקראת יציאה לגמלאות
תםהגע תלקרא יםלעובד תדואג צההקבו אחראית, העסקה ותניממדי כחלק 
 הנמצאים עובדים ). וקדמתמ פרישה הסדרי במסגרת וא( לגמלאות ציאהיה לגיל 
 נתבש ישה.פר נתלסד ניםמוזמ מוקדמת פרישה או תלגמלאו ציאהי תלקרא
 יהולבנ תלהטבו זכאים יםורשהפ תי.חווי לסיור גם הפורשים וזמנוה 2018
 הגמלאים ועד ידי על ורגניםהמא תרבות ירועיוא בחגים, יש תוי נק,הב ןחשבו

י הבנק.נתמך, גם הוא, על ידש

 עבודה של רבות שנים אחרל עובדים, 99 אותלגמל אויצ 2018 שנת במהלך 
 מבורכת בקבוצה.
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 שמירה על בטיחות העובדים
זאת ובדיו,ע וביטחון תבריאו בטיחות, על ירהבשמ רבה ותחשיב רואה נקהב

 ושאנ תא נהלמ נקהב להם. והדאגה ההעסקה נאימת נפרד תיבל כחלק 
 תחום ובהתאם לחוק.י לנה ייעודי ממוות על ידוהגה תהבטיחו

קה בסניףהתמודדות עם מצבי מצו
 ושאבנ ותהדרכ נקהב יעובד עוברים העובדים, בטיחות על משמירה כחלק 

 עובדי יםשעובר ותההכשר במסגרת ניף.בס צוקהמ צבימ עם תמודדותה
מקרי עם התמודדות של הכשרה עוברים הם נק,לב תםניסכ עם ניפיםהס

 ושאבנ הדרכות יפיםבסנ ימותמתקי ת,ולומדו עזר ומריח ציםמופ וסף,בנ שוד. 
 ים.תקיים תהליך הפקת לקחומ

מגדרי שיוויון

אי צמצום
השיוויון

הוגנות תעסוקתית
כלכלית וצמיחה

קהגיוון, שוויון ומניעת אפליה בהעס
 שונות סיהאוכלו מקבוצות דיםעוב לגיוס אקטיבי פןבאו עלפו הבנק 

,יגטטראס צעדכ קהותעסהקובש גוצייתתבםינייופאהמ םיגזרמומ
כחלק ייעודיים. וארגונים ותעמות עם גם פעולה משתף כך ולשם 

 לשילוב ועלפ נקהב נת,מגוו עבודה סביבת תצירלי מאסטרטגיה 
 עמותות עם עולהפ ףבשיתו ערביתוה החרדית מהחברות דיםעוב

מבחני את מתאים הבנק זו, במסגרת אלו. רותחב בקרב פעילותה
 )חיצוניים עייםמקצו מיון במכוני רכיםעשנ( סהגיו ךבתהלי המיון 

 תוספת מתן צעותבאמ כלל בדרך – ואל תמאוכלוסיו יםלמועמד
 ).כגון ערבית( ת האםזמן ואפשרות להיבחן בשפ

שכר שווה לעובד ולעובדת
 להשתייכות קשר ללא נקבע צהבקבו תפקידיםוה הדרגים בכל עובד כל של שכרו 

 ועד.תפקיד המיוקתי והתעסנו הניסיו ישוריו,מגדרית של העובד, אלא על פי כ

קידום נשים בקבוצה ובהנהלה
ייהעל וכן צהבקבו המועסקות נשיםה במספר 2% של יהעלי חלה 2018 בשנת 

 מנהלות נשים 2018, 50% בשנת צה.בקבו המנהלות הנשים במספר 4% של 
 נהלה הבכירה.נשים בה 42%צה ומכלל הקבו

 גיוס שוויוני
 ועמדותולמ למועמדים שווה ותהזדמנ ניקהמע וסגי יךהל על מקפידה צההקבו

 םהיורישכ יסבס לעםיטלקנהודבלע םימדועמ.תילאישרההברחבםינושםיגזרממ
ת,לאומי השתייכות בסיס על תעובד או עובד אף מפלה אינה וכן צה,הקבו צרכיו

 כל או כלשהי וגבלותמ נית,מי נטייה מגדר, ין,מ גיל, נית,את או תתרבותי דתית, 
 יין אחר.מאפ
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בשנת 2018 הושקעו סך של  286,590 שעות הדרכה.ממוצע שעות  ההדרכה  
לעובד עמד על  45.6 שעות בשנת  2018.

מעודדת קידום של עובדיה למשרות  ניהול  מסלולי פיתוח קריירה  – הקבוצה
הכשרה   ותכנית  לפיתוח  מנהלים  כגון  תכנית כך  לשם  כלים  להם  ומספקת 
מקרב  קודמו שהתמנו מהמנהלים כ-95%   2018 בשנת ניהולית. לעתודה 

עובדי הבנק. 
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איכותי הדרכה וחניכה של עובדיםחינוך
 קריירה ומנהלים ומסלולי פיתוח 

והעשרות הדרכות קורסים, ןמגו וללתכ צהבקבו ההדרכה תניתכ
נדרשים אם בין( יםצועימק נושאים ןבמגו – ולמנהלים לעובדים 

 הידע להרחבת כלליים נושאיםב והן )לאו אם ובין יהולצרג לפי 
 מסלול תאםמו עובד כשלכל ים,שונ אישיים כישורים תורכיש

 תאמים לפי תפקידו.ולל קורסים המויעודי, הכהכשרה י

 דיאלוג עם העובדים
 כחלק נהליו,ומ ועובדי עם תשוטפ תקשורת ולניהל רבה תחשיבו ייחסמ נקהב

 ובדים,הע עם השיח תא להרחיב תמנ על אחראית. העסקה יבתסב תניוממדי
העובדים עם שוטף גאלודי קיום יםמשלימ ציםערו ניבש תפועל צההקבו

לעובדים. קבוע שנתי משוב הענקת לצד ארגונית הפנים התקשורת והעמקת 

ת,ונומגו בדרכים פועלת צה,הקבו פתוח שיח של יתארגונ ותתרב צרליי נתמ על 
 העובדים ןלבי בכירים יםנהלומ נהלהה חברי ןבי ישירים מפגשים למשל, 
 לעובדים נגישות ניפים,ובס ביחידות יוריםס תצעובאמ הארץ יברחב יםהפזור
העשרה תיב“נ כנסי נוש,א ימשאב רכזי תצעובאמ

ינו ברשת” ועוד.ני מידע “בינתר”, פרסום עלויו
 לדעת ציםשרו לעובדים –
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הארץ,  הנובעות  ועל  האקלים בכדור על  הסביבה הקבוצה מכירה בהשפעות  פעילותה
על  כן, קבוצת  מתן אשראי. ושילוב שיקולים סביבתיים בעת בעיקר מצריכת משאבים
של פעילותה על הסביבה, על  ידי  הבנק חותרת למזער את  ההשפעה השלילית

צמצום צריכת חומרים, התייעלות אנרגטית וניהול סיכונים סביבתיים. 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

משקיעים
בסביבה 
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 משקיעים בסביבה 7.9%
ירידה של

10.8% 
מלחשבצריכת ה  מתוך סך צריכת הנייר הכוללת

 מבט על חזרממו צריכת נייר

13,320
 חזרומו חיותבקבוקים ופ

7.4%)בקבוצה )ב-  ביחס לשנה קודמת 2017

 טון 12
בצריכת הניירירידה כספי הפיקדון עבור הבקבוקים  נתרמו לקהילה

 לעומת אשתקד

 ה ב-הקטנ
ירידה של  של 8.3%

 מדרךמות העצי
 ביחס לעובד חמניהפ

3.2% 
 בצריכת דלקים

 לעומת שנה קודמת
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בנייר בעיקר לצורך טפסים, מכתבים ללקוחות, הדפסת  הקבוצה משתמשת
כי אחוז ניכר מהחומרים המודפסים מופק על פי  הנחיות   וכיו”ב. יש  לציין דוחות
בשנת  2018 צמצמה הקבוצה  את   להם  ידנית. ישראל  עבור לקוחות ונמסר בנק
הנייר בו עשתה שימוש  ב-12 טון, המהווים ירידה של   כ-1.6% ביחס  משקל
 .2018 במספר  העובדים והסניפים בשנת על אף  הגידול לשנת  2017 . זאת,
שהמשיך גם  בשנת  2018. ללא  נייר” פרויקט  “סניף אחד  הגורמים לצמצום הינו

שנוקט הבנק לשם הטמעת ערכי הקיימות, הבנק   במסגרת הפעולות השונות
התמקדו בעיקר  בקרב  העובדים. המהלכים מקדם מהלכים לעידוד המחזור
להגביר את  מודעות  על  מנת ופסולת  אלקטרונית. במחזור בקבוקים, סוללות
בכל  אחד  המעודדים  מחזור. שלטים י יעודיים על ידי  הבנק העובדים  לנושא, הוצבו
שיתוף פעולה רב  ושביעות  והושגו שנבחרו, נשאו המהלכים פרי , מהתחומים

רצון בקרב העובדים.

התייעלות אנרגטית 
מהווה את אחת  מההשפעות   משרדים, צריכת  האנרגיה עקב  הפעילות בבנייני
מנהלת ומודדת תחום  זה  של  הקבוצה. לכן, הקבוצה הסביבתיות המשמעותיות
מנוהל  על-ידי ועדה להתייעלות   ונוקטת במהלכי  התייעלות אנרגטית. הנושא
אנרגטית , המורכבת  מאנשי מקצוע  מאגף  הלוגיסטיקה  ויועצים מקצועיים  קבועי ם. 

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

אקלים שינוי

צריכה וייצור
מהלכים לעידוד מחזור בקרב העובדים אחריות הקבוצה כלפי הסביבה אחראיים

צמצום צריכת נייר 

 
צריכת הנייר בקבוצה )2015-2018)

( GJ( סך צריכת אנרגיה
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אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 מדרך פחמניעצימות אנרגטית )סך  קוט״ש/מ״ר( 
 ודלמד ידהקפמ צהוהקב ,םיקלהא יונישתופעתתאםצצמל יפהמהשא חלקכ
מכלול( וסולר בנזין צריכתמ ישירה צאהכתו ותנגרמה החממה גזי פליטות תא

 עקיפות תופליטו )2 מכלול( בבנק החשמל יכתצרמ צאהתוכ תעקיפו פליטות 1), 
 תויטפל נהולראש צהוהקב ישבהח 2017 תנבש האספקה. תבשרשר תווספנ
 תלוופס ,ורחזלמ ועברהמ ,ירינ תולופס ירינ תיכצר ,תויקעס תויסטמ צאהותכ

).3 מכלול( ת, המועברת לגריטהניאלקטרו

 בירידה 2017 לעומת 2018 בשנת הקבוצה של החממה גזי פליטות היקף 
 צימותלע חסבהתיי דבלעו חסיי אופןב כןו 7.1%, כ- של דהירי – חלטמו אופןב

 8.3%. המדרך הפחמני – ירידה של כ-

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
2015 2016 2017 2018 

291 
280 

286 

228.8 

)e2CO קבוצה )טוןהמדרך הפחמני של ה מהלכים להתייעלות אנרגטית בצריכת חשמל  החשמל, צריכתב יתנרגטא יעללהתי במטרה יםונש מהלכים צעובו 2018 בשנת
 26,953 30,000 יניינבב ובקרה יטהשל תמערכ תהפעל לד, תורתאב ושימש שבהם: םייהמרכז ןלהל

1,989 1,965 1,917 

18,504 20,185 

720 
21,137 

22,763 23,336 

21,347 24,988 

661 

1,913 0 

5,000 

15,000 

25,000 

10,000 

20,000 

 תלשע םיורנרטהג מערך ולצינ,ודבל קנהב טהבמ חשמלהתיכצרבןויסכח טה,המ
ם,יורנרטבג ולרלס יהצולירקסתמערכ תנתקה וטף,ובש יאהש תובשע םוירח

 המערכת בהם בסניפים האוויר מיזוג מערכת החלפת אויר, מיזוג מערכות התקנת 
 ל”טבמ ”יג’נריטופא“ תכמער תנקתה ,םיחטש לש לייע לוצינ ,להייע אלו נהיש

 ית במט”ל.נרגיה חלופת אובחינ

2015 2016 2017 2018 
 כ״הס 3 לולכמ 2 לולכמ 1 לולכמ
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אחראית להתנהלות מחויבים בסביבה משקיעים בעובדים משקיעים בקהילה משקיעים בלקוחות  משקיעים

 מחויבים
 להתנהלות אחראית
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

קבוצה להתנהלות אחראיתמחויבות ה
 הבנק תוצבקב זאת ומנחיל נק,הב מקפיד ישראלי,ה במשק ובילמ נסיינפ כמוסד 

 החוק הוראות בכיבוד וייטב ידיל באה זו ותמחויב אחראית. צורהב תנהללה ולה,כ
דפימק הבנק עליו. החלות ריותרגולטוה ראותוההו דיהתאגי שלהממ כללי שוםוביי
 תרבותל הבנק מחויב כן, כמו יתות.שח מקרי תניעלמ ופועל תיתא תנהלותה על 

 וךת ושל תיקהעס יהטגהאסטר םוישיוב וייעד תבהשג תומכתה םינויכס לויהנ
 ו.ת מחויבותו ללקוחותישמיר

 מחויבות לציות לרגולציה
תווראלה תויצ ואידוול יםחראא וקבעה יהצולהרג תווראה של יויפמתנהלמ צהוהקב
 כחלק סוקה.עי בתחום רגולציהל לציות ראיתאח חטיבה כל התחומים. בכל 

 הדרכות לעובדיה צההקבו יימתמק ות,ציה תתרבו תוהטמע ותציה תמפעילו
ת,ושחיתו שוחד סיכוני טרור, ןומימו וןה נתהלב ניעתמ ציות, הבאים: יםושאבנ

 ההגבלים חוק ינלאומיות,ב ציותנקלס ותצי ות,צי-גבולחו ניםסיכו פנימית, אכיפה 
 וד האתי.נאות והק ת כלפי הלקוח, גילויהעסקיים, הוגנו

 עם ילותבפע לרבות ת,נושו יותאוכלוס בין אפליה לאיסור גם מתייחסת צההקבו
 ים.מיעוט

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

אקלים  שינוי

 מדיניות ניהול סיכונים אחראית
 נמוך, סיכון פילפרו על רהשמיב דוגלת הבנק של עהשקהה דיניותמ

 ומבוזר. נאיקמעו הארי שחלקו אשראי בתיק אחזקה צעותבאמ
תוקעבהש ובהבר תוכזמר קנהב של וטרוסנהתוילפע ת,זא מלבד

אגרות ברובן מזערי, אשראי סיכון ובעלי יליםנז ייםאיכות בנכסים 
 של תוההשקע יקת של ןוהסיכ תרמ יכך,לפ ישראל. תנימד של חוב 
 תונויקדשפ חילהבט תר,יה ןיב ועדה,נ וז תוינימד וכה.נמ יאה נקהב
לאא,והגב ןויכסילבע םיכסנבקנהב ייד לעםיקעושמםניא וריבצה

 ת.נמוכה יחסית למערכת הבנקאי נשמרת רמת סיכון 

ניהול סיכונים סביבתיים וחברתיים
 סיכוניםה מכלול בניהול שולביםמ סביבתייםוה רתייםהחב הסיכונים 

של הבנק.

נתוני ואת הסיכונים מכלול את בוחן הבנק הקבוצה, מדיניות פי על 
בחינה וכולל דיסווי ףמקי הינו ךהתהלי ראי,שא מתן רםבט הלקוח 

ת,ננסיהפי תותנואי הלקוח, יבט על ושיעיד ההיבטים מכלול של 
ניםלסיכו ניותהמדי במסגרת ו.התנהלות ןואופ שלו ההחזר יכולת 

 בסיכון פולוטי רכהעה זיהוי,ל דולוגיהמתו מותווית סביבתיים, 
 שנה דימ רתשמאו סביבתיים,ה סיכוניםה ניהול דיניותמ סביבתי.ה

 ניות.בדירקטוריון כחלק ממסמכי המדי
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

שלום, צדק
המוסדות  המחויבות שלנו למניעת שחיתותוחוזק

 םיורישמינבש ושאנב ורסד לויפטלםייכזמר םיכילתה מספר להיובמ צהוקבה
ים:עיקרי

 צתהפ נם:הי זה צורךל ימיםהקי והפעולות ניםנוהמנג – והדרכה מניעה 
והדרכות ייעוץ עובדים, להדרכת תלומדו לעובדים, יםסדור יםנהל

הטמעת סדורה, וגיהבמתודול שימוש וךת ירועיםא תחקור שוטפות, 
 הביקורת למערך יםעובד ותלפני ימייםנונא ציםערו והפעלת אתיקה כללי 

נימית.הפ

צורךל יםהקיימ והפעולות ניםנגנוהמ – לקחים והפקת במקרים טיפול 
ייםתפעול ניםסיכו פורטל ובקרה, איתור מעגלי ושהשל הפעלת נם:הי זה 

 תרבות וקיזח יים,תפעול תהליכיםל ניםסיכו יסקר ), פסת”ל מערכת( בבנק 
 ),וןה הלבנת איסור תמערכ( מאה מערכת תפעוליים, ועיםלאיר וחהדיו

 אבטחת נילסיכו תנוספ היגוי וועדת תפעוליים ניםלסיכו ייגוה ועדת וםקי
 ציות. נימית ופורוםמידע וסייבר, פורום בקרה פ

 ,צהוקבהללבכ ורהסד ודהעב תינכתלםתאבה תוקיבד וצעוב 2018 תנש לךבמה
 יתות.לרבות בהיבטים של שח

30 

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

קוד האתיה
 הוגנות, ובכללם פעילותול יסוד ערכי כולל הבנק של האתי הקוד 

 בכל מוטמע הבנק של האתי הקוד דם.הא דוכבו פותשקי שרה,יו
 תועד תולרב ,תונווגמ כההדר תולופע תוצעאמב ןוגהאר תושדר

 תוינימד והותומ מהשטח, תוולהע תויתא תוילמבד נההד יקהתא
וד.ת ערכי הקולות להטמעופע

כפי בו, השוררת הארגונית והתרבות הבנק רוח את מבטא הבנק של האתי הקוד 
תנהלותהה יכלל את מגדיר הקוד יו.נהלומ עובדיו של יהםבעינ תמשתקפ שהיא 

 מהשטח, ושעל אירועים ניתוח על מבוסס והוא בשמו, הפועלים לכלל הראויים 
 ות בשגרת העבודה.ות העולות ודילמוגיתמודדות עם סומהווה כלי עזר לה

 ו:תי של הבנק המנחים את פעילותערכי הקוד הא

 נותהוג נותויצמ נותאמי

 שקיפות מחויבות נותנאמ

 ושרהי שמירה על כבוד האדם



                

  
 

 	
 	

 	

 	
 	
 	

 	 
 	
 	

 	
 	

 	
 	
 	

 	
 	

 
 

 

 
 

 

אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 SDGs קדמים את מימוש יעדיהמ 2019 יעדים מרכזיים לשנת 
 חלק ופיעיםמ ניכםשלפ בטבלה ת.והחברתי העסקית פעילותה תצעובאמ SDGs יעדי מימוש תא מקדמת מזרחי-טפחות צתקבו

1נטיםהרלוו SDGונים וקישורם ליעדי ה-ת השנק בתחומי הפעילומיעדי הב

 2019 יעדים לשנת 

מיגור העוני

איכותי חינוך

תעסוקתית הוגנות
כלכלית וצמיחה

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

אי צמצום
השיוויון

אקלים שינוי

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

 יסנניפך הנויחם הודיקם לינומעת פתומם עה עלועף פותיש
 ’ו-’ת דותיכם בידימלתי לסנניך פנויא חשנוה בכרדת הכרח עותיפ

 םילשורי” בהנוכם שיליבומט “קיורת פבחרה

 תלובגום מם עידבול עס שויגה וטילקת לוילויעפך השמה
 קנבי הפינל סת שיפרגאוגה הסירפם לאתה, בםינוה שייסלוכי אורזגמם מידבוס עוית גבחרה
 ירדגן מויוושת ווילוכנתת העינ, מתיניה מדרטת העינ, מהתאונ הדובת עביבא סשנום בילהנמת הכרדהו העמטה

 םישדם חיפינס 3 תחיתת: פורישת הבחרך השמה
 תיטגרנת אלועייתהן לרקך הרת דיטגרנת אלועייתם הודיקם ביטנם קיקסעע לויס
 יתרבח ח”גאה בעקשה

 םימיים קיתורית שבחרהם ויידועיים וישדם חיפינת סחיתת פועצמאי בדרחר הזגמבו תיברעה הרבחת בלויעפת הבחרך השמה
 ”)זיטסקים סישגפנ(“ ישילשל היגלת וידרחה הרבח, התיברעה הרבחד בקומי מסנניפם הוחת” בתוחפט-יחרזמם בישגפנת “לויעך פשמה

 ריינת הכירם צוצמצ ךשמה
 םיפסנו םיפינס 3-, ביטגרנט האביהם בם גיליעם יניר אש, אםישנם יירלי’צ תפלחה
 תיקסעה הביטחם בייטנולום רידיקפי תלעבם לייתביבם סינוכיא סשנוה בכרדה

 ןוגראת בויצת הוברתף בסנו רופיש
 נווכדית עניחבו ,תיתשנה הדובעת הינכותם לאתהק בנבל הי שתד האוקי הכרת עעמטך השמה

 )נחות”“ה ביחד: ןלהל( יםתונונ עובדות הנחות, על תבססמ המידע 1968, - התשכ”ח ערך, תניירו וקבח כהגדרתו תיד,ע ניפ צופה ידעמ נםהי וחבד המופיעים היעדים כלל 1. 
 ת הבנק.ים שאינם בשליטות עלולות שלא להתממש בשל גורמנחנק. ההיון הבני דירקטורו בפשהובא
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