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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 קנבל ה״כנמר ו״ור יבד
 !םידבכם ניארוקת ווארוק
 תצובק לש תידיגאתה תוירחאה חוד תא םכל שיגהלו םסרפל םיחמש ונא
 היישעה תא קימעמ ןפואב רקוס םיכנפב אבומה חוהד .2018 תנשל תחופט-חירזמ
 יהישע ,2018 תנש ךלהמב תידיגאתה תוירחאה ימוחתב הצובקה לש תולועפהו

 הרכה ךותמו ,ונלש תינוגראה תוברתבו םיקסעה תבילב ילרגטניא קלחכ תבלושמש
 .תיארחת איכרה עסיפת ןיבת ויקסת עוניון מציק בודר השם קייי קכ

 הנבהה תאו ןיינעה יקיזחמ יפכל ונלש תוביוחמה תא םיאטבמ חווידהו היישעה
 להתנהל ,תוירחא תולגל םיביוחמ ונא ,תילארשיה הכלכלב יזכרמ סינניפ ןוגראכש
 .הביבסהו הרבחת הבוטם ליבאשע מיקשהלת וופיקשב

 תנש ךלהבמ הטקנ הצובקהש תולועפה תא טרופמ ןפואב ונפקיש הז ךמסבמ
 תרושקת לע הרימשו תוחוקלל ךרע תריצי םהבו םיבר םינוש םיאשונב 2018

 םידעצ ,םייתביבוס םייתרבח םיאשונ םדמקה יארשא ןתמ ,םיעמצא ןוגמב םמע
 העקשהו םינווגמ םיטקיורפב תיתרבח תוברועמ ,הביבסה לע הרימשלו תולעייתהל
 ומויקל הגאד ,םידבולע תיארחאו היואר ,תנגוה הדובע תביבס תרייצ ,הליהקב
 תוברל ,םינוכיס לוהינ ,תותיחש תעינמ ,הקיתא תעמטה ,תואנ ידיגאת לשממ לש
 .םייתביבם וסייתרבם חינוכיס

 רועיש לעב ,רתויב ליעיה קנבה ותויהב – תוחפט-יחרזמ קנב לש םיידוחייה םינייפאמה
 םירשפאמה ולא םה ,תיאקנבה תכרעמב ריעצה ישואנה ןהוה םוע ,הובג החימצ
 .ןיינעי הקיזחל מכלי לבטיה מנעת מתק לנבל

 .2017-2021 םינשל תיגטרטסאה שמוחה תינכתל םאתהב לועפל ךישממ קנבה
 ,םייקסעה םירזגמה לכלב ותוליעפ תא ביחרה 2018 תנשב םג ,ךכל םאתהב
 תא ביחרהל ףוסיה קנבה וז הנשב .םיינוניבהו םינטקה םיקסעה ירזגמב טרפבו

 םיתורישה תבחרה םשל ,תושדח תוריש תודוקנ שש ךנחו ולש תיפינסה הסירפה

 ברקבו תידרחה ,תיברעה הרבחב ותוליעפ תמקעה ךות ,תאז .תוחוקלל תונימזהו
 .ישילשל היגה

 המצע האורו ,ן”לדנה קושב תיתועמשמ תינקחש הניה תוחפט-יחרזמ תצובק
 תויונמדהזהו םינויכסה יוהיז תובישחב ריכמ קנבה ףוסנב .ץראה תיינבב הפתושכ
 םירצומ לש םוזיי וא המקה ,חותיפל דעוימש יארשא קינעמו ,וינפב םידמועה
 ףקיה תא 2018 תנשב ונלדגה ךכיפל .תיבויח תיתרבחו תיתביבס העפשה ילעב
 תנשב ₪ דראילימכ לש םוכסמ ,תויתביבוס תויתרבח תומזויל דמעוהש יארשאה

 2018. תנשד ₪ בראילימ 1.7-ל כם שוכסל 2017

 ףילחת ןיא יכ הרכההו ןורקיעה רואל לועפל םיכישממ ונא – וניתוחוקל לומל
 תכרעמל ,הוסנמו יעוצמק ,ישונא יאקנב ומע איבמש ידוחייה ףוסמה ךרעל
 תוריש ןיב לדבהה תא םישועש ולא םה םישנאה ,ונתייארב .חוקלה םע םיסחיה
 ,תישונאה תורישה תסיפת תא םשייל ונכשמה וז הנשב םג .ןיומצ תורישל בוט
 ךות ,תוחוקלהו םיאקנבה ןיב יעוצמקו ישיא רשק ןיב יבטימ ןפואב תבלשמה
 וניה הז בוליש .יאקנבה לא חוקלה תא תברמקש תמדקתמ היגולונכטב שומיש
 תורכינ ןכא תואצותה .ויתוחוקלל עיצמ קנבהש תורישה תיווחב יזכרמ קלח
 ןוצרה תועיבש יכ םיארמ םינשה ךרואל םיכרוע ונאש תוחוקל ירקס – חטשב
 יעבשו םיחמש םישח םהו תיאקנבה תכרעמב רתויב ההובגה איה וניתוחוקל לש
 .קנבם בהיכרצל בופיטן הפואן מוצר

 קנבה חור תא אטבמה ,קנבה לש יתאה דוקה לש ורואל םילעופ ונא םוחת כלב
 ןוגראה תורדש לכב עמטומ קנבה לש יתאה דוקה .וב תררושה תינוגראה תוברתהו

 תומלידב הנדה ,הקיתא תדעו תלעופ קנבב .תונווגמ הכרדה תולועפ תועמצאב
 .יתאד הוקי הכרת עעמטהת לולועפת ווינידה מוותמו ,חטשהת מולועת הויתא

 ונא ךיכפלו ,ישונאה ןוהה תמצעהו חופיטל המוצע תובישח תסחיימ הצובקה
 ,הצובקה דיובע תא חתפלו םדקל ,םיצעהל ןתילכתש תולועפ לש הרשו םטיקונ
 בותר ותיוליעפ ותמייקתמ וז תרגסמב .היישעל םיאלמ םיפותש םיואר ונא םהב
 ,רתוי המיענו החונ הדובע תביבס ריציל ודעונו הדובעה תרגשב תובלושמה

4 



                

          
  

 

 
           
 
 
 

 

 
 
 
     
        

 

 
 

         

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 ןימלוגה ירשקב ךומתלו ,םידבועה לש תיעוצמקה תוחתפתההו עדיה תא ביחרהל
 ךותב חתפתהל ונלש םידבועה תא םידדועמ ונא .םידבועהו תוחוקלה ,קנבה ןיב
 .לוהיי נדיקפתח לומצלה וצובקה

 האור קנבה ,לעופ אוה הכותבש הליהקה לע ויגשיבהו ותוליעפב ןעשנה יקסע ןוגראכ
 עייסל ,םידחמיו םיכרצ םע תיוסולכואב ךמותל ,הליהקב תוברומע תולגל בחוימ מוצע
 תולהתנהל יסנניפ ךוניח םדקלו תויתרבח תורטמ םימדמקה םיקסעלו תותומעל

 ולא תויוליעפ רשאכ ונרובע הוואגל רומק איה הליהקב תוליעפה .הנובנ תיכלכל
 תוחוקל ףא םיתילעו םהיתוחפשמ ינב ,קנבה ידבוע לש תוברועמ ךות תושענ
-יחרזמב םישגפנ“ תויוליעפ תא ביחרהל קנבה ךישמה 2018 תנשב םג .קנבה
 תונווגמ הרשעה תואצרה תועמצאב ,קנבה לא הליהקה רוביח ןתרטמש ”תוחפט
 .םירחאם וייאקנם בימוחתב

 תבייחתמו ,תיכרע היישלע הפתוש תויהל האג תוחפט-יחרזמ תצובק
 ידבוע ןעמל ,םיעיקשמהו תוחוקלה רוביצ ןעמל וז חובר לועפלו ךישמהל
 תמזוי תונורקע לע רומשל ךישמנ ונא .הביבסהו הליהקה ןעמלו הצובקה

UN Global Compact, הקסעה לש םיטרדנטס ,םדא תויוכז לע הרימש םהבו, 
 לש חותיפה ידעי שומימ תא םדקל ךישמנ ןכו ,תותישחב קבאמו הביבסה תוכיא

 .תונושו הניתולועפ( בSDGs)ם”והא

 גולאיד רויצל ותרטמו ,ונלש ןיינעה יקיזחמ םע ףוסנ תרושקת ץורע וניה הז חוד
 חודה תוארוקו יארוק תא םינימזמ ונא .וב םילכלנה םיאשונה כלב ,ףוקשו חותפ
 .ולא םיבושח םיאשונב ותניישע ביחרהל כלונש ידכ ותנוא רגתאל ךישמהלו ביגהל

 ,ימהענ אהירק

 אלדד פרשר – מנכ”ל משה וידמן – יו”ר הדירקטוריון
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 1דבר הממונה על אחריות תאגידית

 תאגידית אחריות דוח ת,ישיהש השנה זו מפרסמת, מזרחי-טפחות צתקבו
וחברות צההקבו כלל פעילות את סוקר הדוח שלה. נייןהע ולמחזיקי ציבורל

 על דגש תשימ תוך ,2018 בשנת בעולם צההקבו ותוחובשל ישראלב הבת 
 והסביבתיים. נושאים החברתייםה

צההקבו ילותבפע משולבים יתהתאגיד תהאחריו מתחומי ושיקולים ושאיםנ
 העסקית ותבפעיל התאגידית ותהאחרי ששילוב נההב מתוך יומי,ום-י באופן 

יוםק וךת זאת עושים אנו שלה. יןהעני ייקולמחז וצהלקב משותף ערך צרמיי
 תפיסת את יעלהטמ מנת על וספקים, לקוחות עובדים, עם וטףש דיאלוג 
 לעמידה ויבותמח וךות בארגון, הגורמים לכלל הבנק של יתידתאגה ותהאחרי

ו.צמננו לעצביעדים שהב

 ומחייב רבים גורמים של עבודה משלב סדורה, צורהב נוהלמ צהבקבו זה תחום 
יכים בעלי השפעה לטווח ארוך.וביל תהליערכות, במטרה להתיאום רב וה

אלו את לאתר במטרה ייםהמהות נושאיםה את ובש ובחנ 2018 שנת במהלך 
נוקיימ כך ולשם ידית,תאגה תהאחריו יבתחומ צההקבו ילותפע תתמקד שבהם 
 חשיבות את נוזיהי זה מדיאלוג צאהכתו ניין.הע מחזיקי עם מעמיק דיאלוג 

 נושאיםה רשימת ביחד. ןנייהע מחזיקי ולכלל נייןהע ממחזיקי אחד לכל נושאיםה
כך ובעקבות ון,והדירקטורי הבנק הנהלת מול ואושרה נהנדו תייםמהו צאונמש

 האחריות בתחומי נקהב ותלפעיל בסיס ווההמה יותהמהות צתמטרי נבנתה 
ולדיווח על הפעילות בדוח זה. התאגידית

 המשכנו לקדם ולפעול במגון תחומים: 2018 במהלך 

מול הלקוחות:
ללקוחות ותיהשיר המענה את להרחיב הבנק של תהייחודי מהאסטרטגיה כחלק 

 ערביים, יםישובבי תוכםמ שלושה חדשים, יפיםסנ שישה פתחנו נים,שו ממגזרים 
 ישי.נק במגזר החרדי ובקרב הגיל השלילות הבנוסף – העמקנו את פעוב

 נווספוה יםהעסקי הלקוחות לקהל המיועדים השירותים, את והתאמנו נוהרחב
 נכס לרכוש עסק לבעל ייעהמס – לעסקים” תה“משכנ יחודי,וי חדש צרמו

 ירות.ת כחלופה לשכוטפת השלפעילו

 מקדמים אשר הבנק תללקוחו והחברתי יהסביבת האשראי היקף את נוהגדל
 ים אלו.ושאים חשובנ

מול הקהילה:
 של ית-חברתיתהקהילת ותבפעיל ההשקעה היקף תא נוהגדל זו בשנה 
 עובדים נדבותוהת תמעורבו על הוא כשהדגש ,2017ל- ביחס 9.5%ב- צההקבו

 נים.בפרויקטים השו

 לבחירת כלים ןמת ורךלצ הרחב, לקהל תאותהמשכנ נושאב נאותסד וערכנ
 ללקוחות יות,נסנפי ותהדרכ לקיים והמשכנ – נוסףוב ותר,בי המתאים ולהמסל

 ים.ות עסקיוחפרטיים והן ללק

 צועימק יליוו צעותבאמ להם ייעומס הדרך תבתחיל חברתיים יםעסק ווהמל נקהב
 ת.י עסק בר-קיימא המקדם מטרות חברתיוצמחו לכדי שיותמיכה כספית, בכד

מול העובדים:
לסביבת דאגה תוך גדל, בבנק העובדים ומספר צמוחל נוהמשכ זו בשנה גם 

 במעטפת והן יתצועוהמק האישית ברמה הן תומכתו ועיתמקצ ת,איכותי עבודה 
 ת של המשפחה והילדים.ונייצהח

 .GRI102-46 ,102-48 ,102-49 נה למדדי. מע1
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

95% ת.תחווהתפ קידום יותמאפשרו ניםנה הבנק ובדיע זו צמיחהמ כחלק
 היקף את הגדלנו נק,הב עובדי מקרב וקודמ 2018 בשנת נושמו מהמנהלים 

 קורסים של שילוב תוך לעובד ההדרכה תשעו צעממו תוא נקבב ההדרכה ותשע
 וח והעצמה אישית.ים, ופיתיים, ניהוליצועמק

 מכלל 50% על 2018 בשנת ועמד לגדול המשיך נקבב נהלותהמ נשיםה וזאח
 ים.נש ןינת הבנק הנהלמחברי ה 42%נהלים, כש-המ

 בתחום הסביבה:
ולמיזעור הסביבה על לשמירה המודעות להעלאת לפעול ממשיך נקהב

 מיחזור, תלהגבר פעולות ועיצב ותבאמצע ופעילות של תהשלילי ההשפעה 
צריכה. וםצמצתייעלות ולה

נייר.ה צריכת את צםצמל יםיחמצל ואנ כארגון, ושלנ והגדילה צמיחהל במקביל 
 ניירה אחוז את ינווהעל ירהני יכתצר תא וןט 12ב- הורדנו 2018 בשנת רק 

 צה.נרכש בקבויר שור מתוך הנינשלח למחזש

 ,7.1%-כב – טלחומ ןפואב ןה ונלש ינמחפה ךרדמה תא ונמצמצ 2018 תנשבףוסנב
 תא 10.8%-ב ונדרוהו ,8.3%-כב –(ינמחפ ךרדמ תומיצע) דבועל יסחי ןפואב ןהו
 .ונלמל ששחת הכירצ

ק:ניהול אחריות תאגידית בבנ
את להעלות תושמטר ידיתתאגה האחריות ועשב את נקבב וציינ זו נהבש גם 

החברתית תהאחריו בנושא ושהע נקהב אשר ותילוילפע באשר המודעות 
נוערכ זה שבוע תבמסגר זו. יהלעש כשותפים העובדים את תוםולר והסביבתית 

 פעילות על פרסים נושא שעשועון נוערכ ים,ונש תעמותו צרימו לרכישת ירידים 
 מחומר יתתרמ כוס ובדיםהע לכל ווחילקנ התאגידית, האחריות בתחום נקהב

 צריכת כוסות חד פעמיות. צםצמנת לממוחזר על מ

ציבשה בר-קיימא יתוחהפ ייעד של ילובהש את להעמיק נוהמשכ נוסף,ב
 של העבודה תניבתכ (,Sustainable Development Goals) SDGs האו”ם, 

,2019 בשנת נקדם אותם SDGsה- יעדי תבבחיר נותמקדה נההש צה.הקבו
 שילוב זו. לשנה תהתאגידי ותהאחרי בתחום צההקבו יעדי את הגדרנו וסביבם 

מחזק נקהב של תיתוהסביב תהחברתי תהפעילו על וחלדיו והקישור יםהיעד
 תוכלו וחהד ורךלא בת-קיימא. עסקית פעילות וםלקיד שלנו ויבותהמח את 

ו.יעדים אל ילות שלה לקידוםצה ואת הפעיחסות של הקבולקרוא את ההתי

 יםשותפ ושאנ וזמותי נו,של העשייה תא יגמצ לשנה אחת המתפרסם זה דוח 
 ת,התאגידי ותהאחרי וםתחב 2019 לשנת הבנק בפעילות מרכזיים יעדיםו ןלה
 א מהווה כלי ניהולי לשיפור מתמיד.והו

 של יסוד ערכי המהווים יפותובשק נותבהוג לפעול להמשיך כמטרה נול שמים ואנ
 האחריות בתחום נושל תקדמותהה על תידבע גם לדווח – צאיו ועלוכפ נק,הב

 עם ובפרט ין,העני מחזיקי כלל עם ושקופה וגנתה יחסים תמערכ ידית.התאג
 זוכים ואנ בו ןלאמו יסהבס היא ת,העסקי תהפעילו במרכז יםשנמצא תהלקוחו

 ת.צלחה משותפולה

 ייההעש יברובד נהליםוהמ העובדים לכל להודות גם תמבקש ניא זו, נותבהזדמ
 ובפרסום בכתיבה ייעוס ואשר בעשייה יומייומ ןבאופ ייעיםשמס בבנק ניםהשו

דוח זה.

 מכלל התאגידית האחריות בתחום נושל ולעשייה לדוח ותתגוב לשמוע נשמח 
 ניין.מחזיקי הע

 אחריות תאגידית — למען הסביבה והקהילה בה אנו חיים!
 בברכה,

 אפר,תמר ס

 גידיתאהממונה על אחריות ת

 //03-7559675saffert@umtb.co.il // ות בנושא הדוח –לפני

 רמת גן 3470 ות, ת”דבנק מזרחי-טפח
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 על קבוצת
 מזרחי-טפחות

 מחזיקי עבור צרנוה והעקיף הישיר לערך רבה חשיבות מייחס נקהב
 לצמיחת הבנק בתרומת ביטוי דילי בא זה רךע עילותו.פמ כתוצאה ענייןה

 במחויבות סקיים,עו רטייםפ ללקוחות בנקאיים רונותפת במתן שק,המ
 ויובדלע ןוגה ולתגמ על בהקפדה ו,תוילפע יוריזבא ילההקה וקיזחל

 כל חוק, יפ על ינהלמד מס ובתשלום עובדים אלפי תבהעסק ו,נהליומ
 ציבור המשקיעים.ירת ערך לצצד יאלו ל

יאהןיינהע ייקחזלמ יכלכל יתחבר ערך ורצילותוליכ יכ יאה נקהב תיירא
 עלילב כלכלי ךער ליצירת גם ותתרום זמן רךלאו הצלחתו את שתבטיח 

םיגרתלא ימהתאמ ורהצב יערךלהלועפקנהב וזתגרבמס .תוינהמ
שיםרחיבת הקריטיים רותיםשיה עבור עסקית ולהמשכיות עתידיים, 

 יינתן. שהדבר ככל חירום, בעתות גם ללקוחותיו מענה ומתן שונים 
 תויניבמד תנגומע תיקהעס תויכההמש יטיבלה ורקשה כלב קנהב תוליפע

 ייעודית.

אדנים מיזוג בנק
(2009) 

 רכישת בנק יהב
(2008) 

מיזוג בנק המזרחי המאוחד
 בע״מ ובנק טפחות בנק

משכנתאות לישראל בע״מ

 העברת מניות הבנק לשליטת
 המדינה באמצעות חברת

בטוחות ) 1983)

 קבלת רישיון
 להתחיל בעסקים

(13.5.1924) 

 שינוי שמו של הבנק
 ל״בנק מזרחי-טפחות בע״מ״

(7.11.2005) 

 הפרטת הבנק והעברה לשליטת
 בעלי שליטה משפחות עופר
וורטהיימר ) 1997, 1995)

 מיזוג עסקי עם עסקי בנק הפועל
 המזרחי בע״מ ושינוי השם ל״בנק
המזרחי המאוחד בע״מ״ ) 1969)

התאגדות כחברה ציבורית
 ״בנק המזרחי בע״מ״

(6.6.1923) 

8 



                

    
 
 
 
 
    
     

  

 

 
 
  
 

 

  

 
 
 
 

 

  

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 .לארשי ץראב ודסונש םינושארה םינקבה לע הנמנ מ”בע תוחפט-יחרזמ קנב
 ליחתהו ,מ”עב יחרזמה קנב םשב ,1923 תנשב תירוביצ הרבחכ דגאתה קנבה
 ,מ”עב יחרזמה לעופה קנב םע גוזימ תובקעב 1969, תנשב .1924 תנשב לועפל
 רדסה תרגסבמ ,1983 תנשב ”. מ”עב דחואמה יחרזמה קנב”ל קנבה לש ומש הנוש
 .הנידמה תטילשל וברעוה קנבה תוינמ ,םיקנבה ןיבל לארשי תלשממ ןיב שבוגש
 הטילשה ילעב תטילשל רבעו ,םיבלש ינשב קנבה טרפוה 1997-ו 1995 םנישב
 הנוש ,מ”עב לארשיל תואתנכשמ קנב תוחפט םע גוזימה תובקעב .םייחכונה
.מ”עב תוחפט-יחרזמ קנב ,יחכונה ומשל גזוממה קנבה לש ומש 2005 רבמובבנ

 ובתפקיד ידמןו משה מר עומד צההקבו וןדירקטורי בראש ,2018 לשנת נכון 
 נכ”ל הבנק מכהן מר אלדד פרשר.מ

 1פעילות הקבוצה והבנק

פועלת והיא בישראל, הגדולות ותהבנקאי תצוהקבו חמש מבין היא נקהב צתקבו
נאית(וקמעו ית)עסק יתמסחר נקאיתב תבפעילו תוסקע צההקבו ובחו”ל. בארץ 

בפריסה עסקים ומרכזי ניפיםס 193 צעותבאמ בישראל, תנתאומשכ ובפעילות 
 ייםעסק מוקדים ידי על נתמכת ייםהעסק הלקוחות תפעילו בנוסף, צית.אר כלל 

ת.נפית עת בעלות התמחוצועיוועל ידי יחידות מטה מק

 שלוחות 3 צעותבאמ תמתבצע לארץ בחוץ הבנק פעילות ,2018 לשנת נכון 
 ת בדרום אמריקה.ציגוונ ת באירופהיגונצ ניפים וחברה בת(,ני סות )שנקאיב

 ורותהקש נותשו בפעילויות נקהב תוצקב עוסקת נקאית,הב תלפעילו וסףבנ
 נותקר של ותפעול הפצה ון,הה בשוק תלפעילו ייעוץ לרבות: ן,ההו וקבש

ת,נאמנו ישירות וני,פנסי ייעוץ לקוחות, עבור ערך ותנייר תיקי ולניה ת,נאמנו
 תפעול ישראל,ב ורסהבב הרשומים ניירותל ערך ירותני רישום שירותי מתן 

 GRI.של ה- 102-45 נה למדד. מע1

 צתקבו תוסקע כן, כמו נתה.משכ אגב וביטוח נותנאמ תקרנו תפעול גמל, קופות
ציה.נדיקולוקחת חלק בעסקאות סי יול אשראהבנק בתפע

)נכון גדולותה הבנקאיות הקבוצות 5 מתוך הקבוצה של היחסי חלקה להלן 
 2018): בדצמבר 31 ליום 

19.1% אשראי לציבור 

פיקדונות הציבור 2

סך המאזן 

הון עצמי 

16.4% 

16.6% 

13% 

 ללא הגדולות, צותהקבו חמש מבין ציבור,ה תנובפיקדו נקהב צתקבו של היחסי חלקה .2
 15.5%. נוהי 2018 צמברבד 31 וםנות מגופים מוסדיים, ליפיקדו
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ש”ח,  בעוד   על סך של   6,889 מיליון בשנת  2018 עמדו  הכנסות קבוצת הבנק
)כולל שכר( עמדו על  4,384 מיליון ש”ח. “הערך  הכלכלי   שההוצאות התפעוליות

מיליון ש”ח.    שנשמר” עמד בשנה זו על  1,336

ש”ח  לעומת   הסתכם בשנת   2018  ב-1,206 מיליוני של  הקבוצה הרווח  הנקי
מיליוני ש”ח בשנת 2017, קיטון של  10.5%. 1,347 

  
 
  

 

  

)מפעילות שוטפת( בשיעור גבוה יותר מהגידול  בהוצאות  צמיחת הכנסות
התפעוליות השוטפות. 

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 1המבנה הארגוני

 ותינכת תמשגבהו קנבה ידעי תגשבה ךומתל דעונ קנבה לש ינוגראה הנבמה
 .”לכנמל תופופכה ,תופוסנ תודיחיו תוביטח לע סוסבמ הנבמה .תיקסעה
 .ןוירוטקרידש האב רשוית לורישה יפופת כימינפת הרוקיבת הביטח

 דירקטוריון
 יו״ר — משה וידמן

 מנהל כללי
 אלדד פרשר

 דובר הבנק
 בני שוקרון

 מזכיר הבנק
 מאיה פלר

 חטיבת
 הביקורת
 הפנימית

 גלית ויזר

 החטיבה
 המשפטית

רחלי פרידמן

 החטיבה
 לבקרת
 סיכונים

דורון קלאוזנר

 חטיבת
חשבונאות
 ודיווח כספי

מנו אביב

 חטיבת שיווק,
 פרסום

 ופיתוח עסקים

דינה נבות

חטיבת משאבי
 אנוש ומינהל

ריטה רובינשטיין

 החטיבה
 לתכנון, תפעול
 ונכסי לקוחות

 ניסן לוי

 החטיבה
 הפיננסית

 משה לארי

 חטיבת
טכנולוגיית

 המידע

אילה חכים

 החטיבה
הקמעונאית

ישראל אנגל

 החטיבה
לבנקאות
 עסקית

אופיר מורד

20182 ביצועים פיננסיים בשנת 

 צביעים על:תי מווח הרב-תקופני הרנתו

ת.צב גידול ההכנסועלייה בק

 GRI. -ל הש 102-45 דדמה לנע. מ1

 םאתהבו (Israeli GAAP) לארשיב םילבקומ תואנובשח יללכל םאתהב םיכורעה ,קנבה לש םייתנשה םייפסכה תוחודה תרגסמב םיחוודמ םירקובמ םייפסכ םינותנ .יפסכ חוד הוהומ וניא הז חוד .2
 תירבה תוצראב םיטפשמה דרשמ תריקח ןיגב םישדח םילקש ינוילימ 546 לש השרפה תוללוכ ,2018 תנשב ,תורחאהו תוילועפתה תואצהוה .ויתויחנהו םיקנבה לע חקמפה לש רוביצל חווידה תוארהול

 גוסמ כםהסב יתרבה תוצראב םיטפשמה דרשמ םע קנבה תורשקתה רבדב םיטרפל (. הנשה לש יעיברה ןועברב םישדח םילקש ינוילימ 121-ו הנשה לש ינשה ןועברב םישדח םילקש ינוילימ (425
“DPAקנבל הם שייפסכת הוחודל 12.ג 26 רואיה בא, רהלם אייפסת כוחול דת עויפסכת הוכלשההם ויאקירמאיה התוחוקם לק ענבת הצובי קקסעת לעגונה הריקחם הויס” ל. 

10 



                

 
2018 2017 2016 2015 הנתונים הפיננסים במיליוני ₪ 

6,000 6,889הכנסות ריבית והכנסות שאינן מריבית 5,640 5,392
4,384 3,611 3,299 3,226 הוצאות תפעוליות ואחרות 

922 806 833 761 הפרשה למיסים 
247 334 186 86 חלוקת דיבידנדים   ביצועים כלכליים

1,336 1,249 1,322 1,319 הערך הכלכלי שנשמר 
2,195 2,197 2,141 1,955 רווח לפני מס 
1,206 1,347 1,266 1,134 הרווח הנקי של הבנק 

187 193מספר סניפים בקבוצה 184 177
194,381 181,118 171,341 159,204 סך האשראי לציבור 

 מתוכם: 
18,977 16,716 15,126 13,909  אשראי לעסקים זעירים וקטנים 
6,585 5,779 4,786 4,786  אשראי לעסקים בינוניים 

16,236 14,833 12,525 13,132  אשראי לעסקים גדולים 
 לקוחות

105,106 114,070 119,559 126,105 אשראי למשקי בית – הלוואות לדיור
20,932 19,824 18,945 16,816  אשראי למשקי בית – אחר 

98 117 81 67  אשראי לבנקאות פרטית 
1,331 1,166 2,586 2,326  אשראי לגופים מוסדיים 
1,103 448 445 430  אשראי למוצרים סביבתיים 

640 646 437 758  אשראי למוצרים חברתיים 
1,200 1,214 1,117 1,166 סך תשלומים לספקים 
95% 94% 91% 88% אחוז הרכש המקומי  ספקים וקהילה
16.1 14.7 14.3 12.9 היקף השקעה בקהילה 

6,354 6,444מספר העובדים בקבוצה 6,185 6,063
2,271 2,407 עובדים 2,035 1,912 הוצאות שכר 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 קבוצהערך כלכלי של ה
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

תשלומי מיסים בשלוחות חו”ל
החלים יםיסהמ שיעורי פי על נקבעת הבנק של נותהב בחברות המס חבות 

לשיעורים המס ותחב תא נקהב משלים לארץ חוץ ניפיס בגין המדינה. באותה 
 ייםהכספ תבדוחו ואלמצ ןנית בחו”ל נותב ותחבר ועייצב נושאב ירוט)פ בישראל. 
 (.58 , עמוד2018 צה לשנתשל הקבו

תמיכה ממשלתית
הטבות או ציםתמרי במס, הקלות ת,סובסידיו קיבלה לא צההקבו ,2018 נתש במהלך 
 פועלת בהן תאחרו נותמדי של תמממשלו וא ישראל תמממשל ותאחר כלכליות 

 )וזאת ואליצ אשראי תנויווכס ידי על כלכלית עזרה נקלב נהנית לא כן, כמו צה.והקב
 (.2018 נתנים בשת בקרן לעסקים קטינה להפחית את הריביולמעט תמריץ מהמד

 1קבוצהמבנה החזקות של החברות העיקריות ב

תאגידי עזר תאגידים בנקאיים

נותטפחות סוכ 100% 
(בע״מ1989לביטוח ) נק יהב לעובדיב 50% 

 המדינה בע״מ
מזרחי-טפחות חברה 100% 

 ות בע״מלהנפק

מזרחי-טפחות חברה 100% 
 ות בע״מלנאמנ

United Mizrahi 
100% 

100% Bank )Switzerland( 
Ltd. )Zurich( 
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 בנק מזרחי-טפחות בע״מ

United Miztahi 
Overseas Holding 

)Co. B.V.) Netherlands 

UMT Re. Ltd. 

100% 

100% 

100% 

100% 
חטיבת הטכנולוגיה
 של מזרחי-טפחות

 בע״מ

נכסים נציבים
וציוד בע״מ

שרותי  מזרחי-טפחות
 אבטחה בע״מ

מאוחדות
 בדו״ח הבנק

מבנה החזקות ושליטה
ורטהיים, צתקבו ןהינ נקבב השליטה בעלות 2018 צמברבד 31 וםלי נכון 

 המחזיקה עופר, צתוקבו צבעה,הה ומכוח ןמההו 21.75%ב- המחזיקה 
 צבעה.ומכוח הה וןמהה 22.33%ב-

 לש םייפסכה תוחודב אומצל ןתינ הטילשהו תוקזחהה הנבמ לע ףוסנ עדימ
 .276-277 םודימבע ,2018 תנשה לצובקה

תאגידים ריאליים שוק ההון

20%  ות ירושלים בע״מפסג אתגר חברה לניהול
תיקי השקעות 100% 

19.99% צת מזרחימקבו רוסאריו קפיטל בע״מ  ות בע״מטפח

 20% ניןנג מזוסטאן מקר
ות מוגבלתשותפ

 בהן השקעות ודותוא תוחזקוהמ החברות על נוספים פרטים 
 של הכספיים בדוחות (147 )עמוד 15 בביאור ואלמצ תןני

 2018. נתוצה לשהקב
 ות לפעילות הבנק.ינן מהותיוספות אשר אות בחברות נ. לבנק אחזק1



                

 

 
 
      
  

      
 

 

   
 
   
           

 

      
 
  
 
   

  
 

     
   

 

         
 
    
 
 
 
 

 

   
  
  

  
 
 
 

 

  
  

 

 
 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 2018 אירועים ושינויים מהותיים בקבוצה בשנת
 קנבה יגשיה רואל – 2017-2021 םינשל השדח יתגטרטסא שמוח יתנכת
 רשיא ,ילארשיה קשמה תא תנייפאמה תיכלכל ורקאמה הביבסב םייונישהו
 השדח תיגטרטסא שמוח תינכת 2016 רבמובבנ 21 םויב קנבה וןירוטקריד
 םיטרפ ,קנבה לש דנדיבידה תוינידמ הנכדוע 2018 ךלהמב 2017-2021. םנישל
 2018. תנשם לייפסכת הוחודל 18 דומה עא, רךל כם עיפוסנ

 ןוירוטקריד טילחה 2017 ינויב 19 םויב – קנבה לש הטמה תודיחי וזכירל יתנכת
 ,קנבה לש הטמה תודיחי תא ,רשפאה כלכ ,זכרל הרטמב םידעצב טוקנל קנבה
 (179 דומע) א”י 25 רואיב ואר ,ךכ לע םיפוסנ םיטרפל .דולב ,דחא יזכרמ רתאב
 2018. תנשם לייפסכת הוחודל

 קושב תוליהפע 2018 תנשב – יתקסעה תוליעפב תויתועמשמ תויוחתפתה
 םכתסה תואקנבה תכרעמב רוידל יארשאה ןתמ רשאכ ה,בחרתה תואתנכשמה
 לעופ קנבה .2017-ו 2016 םינשל סחיב לוידג ,םשידח םילקש ידראיילמ 60כ-ב
 ,םייתימדת םחינומב ןהו וקש חתנ חינומב ןה תואתנשכמה וקשב ותלבוה וקזחיל
 .תואתנכשמי האקנל בת שויחמומק הוזיך חשמהלו

 לע חוקיפל קנבה הנפ 2018 ראברופב 1 םויב – וןהה הנמבב תחויותפתה
 לש ףקיהב קנבה תוינמ לש תימצע השיכרל ורושיא תא לבקל השקבב םיקנבה
 וצקויש וא וצקוהש תוינמ דגנכ עצבתהל הדעונ תוינמה תשיכר .תוינמ ןוילימ 5
םינשל תויצפואה תוינכותלו 2014-2016 םינשל תויצפואה תוינכות יפ לע ,דיתעב

 השיכרה תינכות תא םיקנבה לע חוקיפה רשיא 2018 יוליב 23 םויב 2017-2019. 
 .ועבקנם שיאתנף לופכב

 –1המיתח ישרומו םילהמנה ןוגרא ידי לע םיגצוימה םידבועל רשכ ימכסה
 רכש ןיינעב םילהנמה ןוגרא םע יצוביק םכסה םתחנ 2018 רמבדצב 20 םויב
 תוחודל 7.א 22 רואיב האר םיפוסנ םיטרפל .2022– 2018 םינשל הדובע יאתנו

 ם.ייפסכה

 .GRI102-48 ,102-41 נה למדדי. מע1

 יתנכת קנבה ןוירוטקריד רשיא 2016 רמבדצב 27 םויב – תולעייתה תכנית
 תמדקומה םתשירפ רשפאתת היפל קנבה תלהנה ידי לע הצמלוהש תולעייתה
 הכשמנ 2018 תנשב .םייבטימ םיאתנב 2017-2021, ךלהמב םידבוע 300כ- לש
 תולעייתה :םיאשונב קנבה לש םימייקה םיבאשמה לויצנו תולעייתה תמגמ
 תויתשת ףונימ ךשמה ,ףוניסה ךרעמ לש רתוי הבוט הסירפ עויצב ,םיחטשב
 ,קנבה לש הדותעכ םישמשמה םיחטש לש ינמז ןפואב ’ג דצל הרכשה תועמצאב
 בלש ךשמה ןכו תושדחה תושיגנה תונקתל םאתהב קנבה יפינס תשגנה םויס
.דולי בזכרה מטף מינה סנבן מונכת

 ובין הבנק בין יםהסכמ ונחתמ 2018 בשנת – העסקית הפעילות הרחבת 
וואותהל תיקי של והתחייבויותיהם ויותיהםמזכ 80% למכירת מוסדיים ופיםג

 וואותההל תיקי חדשים. שקלים מיליארדי 2.7כ- ואה הכולל ומםשסכ לדיור 
.60% על עולה ינוא (LTV) המימון שיעור שבהן ותהלווא יםכולל נמכרוש

בסיכון ושיתוף מכירה של עסקאות צעלב נקהב המשיך 2018 שנת במהלך 
יתופיש המשך לארץ. ובחוץ בארץ יםנסינפי יםוגופ יםמוסדי יםגופ עם אשראי 
ניםלש הבנק של תהאסטרטגי יתמהתוכנ חלק וינה מוסדיים גופים עם פעולה 

לתפעול השירותים מתן את הבנק הרחיב זו, ילותפע במסגרת 2017-2021. 
נק.נרכשו מהבור שוואות לדיתפעול הלול וניה יים ובהם,נסינים פנכס של 

שלוחות מספר לבנק – אומיתהבינל גרפיתהגיאו בפריסה התפתחויות 
 )עמוד 2018 לשנת הכספי בדוח תאגידי ממשל בפרק כמפורט ניותמדי במספר 

.)300 

 חברות בארגונים
הבנק ו.של תהמשפטי וועדהוב הפועל בוועד ועלופ הבנקים באיגוד חבר נקהב

 בסביבה ןהשלטו תזרועו עם דיאלוג ייםומק ציבוריותה תהחברו באיגוד חבר 
 נקאית.ורים לכלל המערכת הבנושאים הקשוהפרטית ב תציבוריה
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

קרהפרסים והו
 תיים ומובילים בתחום השיווק:ים יוקרזכה הבנק בפרס 2018 גם בשנת 

כמותג- ,ברציפות החמישית פעםב מזרחי-טפחות, תגהמו תרהוכ 2018 נתבש
 הפועל י,נלאומהבי Superbrands ארגון ידי על (Superbrand) בישראל על 
 הבינלאומי וארהת והינ Superbrand התואר העולם. יברחב נותמדי 70ב-
 על נהליםולמ יםתגלמו וענקשמ וג,המית בתחום ותרבי נחשבוה וקרתיהי
 על מעיד יוקרתיה וארהת י.נלאומבי נדרטבסט יתיהולונ תשיווקי ותצטינה
 המותג כי העובדה ועל במדינה ניםהצרכ ןלבי תגהמו בין צרנוש הקשר צמתעו

תר ממותגים אחרים.יות ורגשיות יוים תועלות מוחשצרכנמספק ל

 נתבש זכה נקהב ווקית,שי יותאפקטיב תודדהמ תית,היוקר האפי בתחרות 
“המחאה מהלך עבור ווק,שי למהלכי נסיםהפינ יתבקטגורי זהב בפרס 2018

 את חיזק זה ישיווק מהלך ישראל”.ב המועדף נקלב מזרחי-טפחות את שהפכה 
לבנק לעבור יאלייםנצפוט ותלקוח של נותםנכו תא הגביר נק,הב של ולידהב

מזרחי-טפחות נוסף,ב ועל.בפ נותהחשבו תיחבפת לגידול יתמשמעות ותרם 
ים“המומח מהלך עבור ווק,שי למהלכי נסייםנהפי בקטגוריית ארד בפרס גם זכה 

 נתה”.ת המשכצונגד מפל של טפחות 
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 תפיסת ניהול
 האחריות התאגידית

 בקבוצת מזרחי-טפחות

 קרונות שבבסיס תפיסת הניהולהע
ייםהמהות נושאיםמה נגזרים בנושא נקהב יותמדינ תא שמובילים תונוהעקר

 האחריות בתחום המקובל הבינלאומי ווחהדי לתקן בהתאם הבנק, שזיהה 
)Global Reporting Initiative(. ׂה- ארגון שפיתח תאגידיתה GRI זו ניותמדי 
 נתמבחי הן ייםכמהות שזוהו ושאיםמהנ אחד לכל ביחס וליתניה גישה וללתכ

 על ותימה באופן שמשפיעים אלו והם יין,הענ יקימחז ינתמבח והן צההקבו
 ת.נים הקרובוילותו ובהם יתמקד בשפע

 מעורבות ההנהלה והדירקטוריון
 תוירחאה תוינידמ תונורקע תא רשאלו תוותהל יארחא קנבה ןוירוטקריד
 .הצובקה תייגטרטסא תא םימלוהו םימשוימ הלא תונורקע יכ אדוול ןכו תידיגאתה
 יכילהתב םבולישו תוינידמה ךמסמ תונורקע םושייל תיארחא הצובקה תלהנה
 .םינושם הימוחתה בדובעה

 תידועיי יוגיה תדעו תושארב תדמוע להנימו שונא יבאשמל הביטחה תלהנמ
 תא תזכרמ הדעווה .תונבה תורבחהו קנבה תודיחי לכל תופתוש הב ,אשונל
 .שרדנם לאתה, בתעת לעת מסנכתמת וונושת הוביטחת בויוליעפה

 הנוממ 2013 תנשב התנומ תידיגאתה תוירחאה תוינידמ תעמטה תרגסמב
 הכרדהו ינוגריא חותיפ ףגא תלהנמ – קנבב תידיגאתה תוירחאה אשונל
 התעמטה ,תוינידמה םושיי לע תיארחא הנוממה .להנימו שונא יבאשמל הביטחב
 ומצעל ביצה קנבה רשא םידעיב הדימעה רחא בקעמ עויצבו םידבועה לכל ברקב
 תידיגאת תוירחא תוליעפ תלהנמ התנומ 2018 תנש ךלהמב ,ףוסנב .םוחתב
 ןינעה יקיזחמ םע ךשמתמ גולאיד ךות הז םוחתב קנבה תוליעפ לע תיארחאה
 .וץ לוחמו ןוגראך הותם בינושה

 ימוחתבש םיאשונה לע תעל תעמ הלהנהל חוודמ הלהנה רבח כל ,ךכל רבעמ
 רחא בקעמ עצובמו רדוסמ לוקוטורפ םשרנ ,ןוידל הלועש אשונ כל יבגל .ותוירחא
 .תוצמלהם הושית יניחבר לזון חוים דייקת, מךרוצה הרמק. בםושייה

 לש תידיגאתה תוירחאה חוד תא תרשאמה איה הצובקה ןוירוטקריד תאימל
 .אשונת ביתנשה הדובעת הינכת תגצוה מינפבה וצובקה
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הטמעה תוך שיתוף פעולה חוצה ארגון
וכובת כולל ן,ארגו צהחו נוהי תהתאגידי תהאחריו ניותמדי של ההטמעה תהליך 
תוף פעולה מגורמים רבים.ומחייב שי צהנושאי הפעילות בקבו את כל 

 המשמשים ית,התאגיד יותהאחר נושאל רפרנטים הוגדרו נקהב יבותחט בכל 
 האחריות ושאנ על ונההממ ןובי הרפרנטים יןב זה. ןניילע החטיבות ציגינכ
 את להטמיע תמנ על שוטפים עבודה יממשק מתקיימים נקבב תאגידיתה

צועה.וח על ביניות ולדוהמדי

 שבתחום יתתאגיד יותאחר ינושא אחר ניטורו מעקב צעלב אחראי נקבב גוף כל 
שעוקבים יותר גבוהים לדרגים וחודיו סמכויות מדרג כולל השוטפת, ואחריות

 הנדסת באגף לדוגמה, כך ומים.התח ןמ אחד בכל תהיחידו וטיפול וםישי אחר 
 תוך בבנק וניםש תהליכים ייעול ידי על ניירה צוםצמ בקרת על אחראים יכיםתהל

חשיבה על הדפסה מופחתת של דוחות וטפסים.

ניםתוהנ נוטריםומ יםמרוכז ביחידות, צעהמתב השוטף לתהליך במקביל 
 ת.לפחו נהלש אחת נקהב ידותיח מכלל ידיתתאגה ותהאחרי לעולם הקשורים 

של תניוהמדי מהטמעת כחלק נק.הב וריוןירקטולד נהלהלה צגיםמו אלה תוניםנ
 הבנק להנהלת צגתמו אשר עבודה, יתתכנ נהש בכל תובשמג ידית,תאג אחריות 

 נות.ת העבודה בחטיבות השוניותכות בניות משולבנגזרות התכ יון.ולדירקטור

ובדים.הע בקרב יתידהתאג ותהאחרי תפיסת תא להטמיע ותרב פועל נקהב
 יימו מספר פעילויות:תקה 2018 בשנת 

.הז םוחתב תודקוממ תורשכה םירבוע תידיגאת תוירחא םוחתב םיקוסעה

 ההדרכה. במרכז ימיםהמתקי בקורסים משולב ידיתתאגה האחריות נושא 

 יות תאגידית.נושא אחרידעת?”( ביטי מידע )“הים תקשורים ופרמופצ

 להגברת נותשו תילויופע קיימנו יתתאגיד יותאחר ועשב תבמסגר
 נושא.ים בהמודעות בקרב העובד

 שבוע אחריות תאגידית
נושאי אחריות תאגידית ומתוך רצון מתוך מודעות לחשיבות גוברת של

יזם הבנק להעמיק את ההיכרות עם הנושא והמחויבות בקרב העובדים,
שבוע אחריות תאגידית אשר כלל מגון פעילויות:

מוקדים בשלושה שהתקיימו עמותות ירידי חברתים: למיזמים  מודעות
אנשים ידי על ונארזים המיוצרים שונים עמותות מוצרי נמכרו ביריד שונים.
שניה מיד בגדים שמוכרת עמותה השתתפה ביריד בנוסף, מוגבלויות. עם
כולל בשווי מוצרים נרכשו אלו בירידים לקהילה. נתרמים הכנסותיה שכל

 של כ 12,000 ₪.

לפעילות דוגמאות ובו סרטון לעובדים הוצג לקהילה: ותרומה  התנדבות
הבנק בקהילה והתנדבות העובדים בפעילויות השונות.

אישי, שי קיבלו הבנק עובדי כלל נבונה: וצריכה סביבתית מודעות
ולעידוד המודעות להעלאת קרה, או חמה לשתיה ממוחזר במבוק כוסות

הפחתת השימוש בכוסות החד פעמיות ביחידות הבנק.

ובו  חברתי בפאזל לשחק הוזמנו העובדים פרסים: נושא שעשועון
בדוח המופיעים הנתונים פי על בבנק החברתית האחריות בנושא חידון
שנרכשו פרסים הוגרלו המשתתפים בין .2017 לשנת התאגידית האחריות

שונות. מעמותות

ולהרחיב בתחום הידע את להעמיק שמטרתה פעילות מתוכננת בשנת 2019
את היקף ההשפעה של הבנק בתחומי האחריות התאגידית.
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

Global Compact 

 מחויבות לדיווח שנתי
 לועפל הצובקה תוביוחמ תא ףקשמ הנשל תחא תידיגאת תוירחא חוד םוסרפ
 התשעש יפכ .ןיינעה יקיזחמל היעויצב לע חוודלו תידיגאתה תוירחאה ימוחתב
 םאתהב ,תואבה םינשב םג חוודלו ךישמהל תביוחמ הצובקה ,תומדוק םינשב
 םיימואלינבה םינקתל םאתהב השנע חווידה .םיקנבה לע חקפמה תוחינהל
 .םוחתם בילבומקה

 םידומעב אורקל וכלות םכינפלש הז חוד לעו יתנש חווידל תוביוחמה לע דוע
 ם.איבה

 מחויבים לעקרונות בינלאומיים

 צהבקבו תהתאגידי יותהאחר תא ולקדם להמשיך ותמחויב וךמת
 ליוזמת 2015 בשנת מזרחי-טפחות תוצקב צטרפהה י,ננסהפי ורובסקט

 של תהעקרונו בעשרת תתומכ צהוהקב האו”ם. של Global Compactה-
 נושל תההתקדמו על מדווחים גם נוא לכך, תאםבה לקדמם. ופועלת וזמההי

ו.נות הללביישום העקרו

 סטנדרטים ץלאימו המחויבות את תמבטא Global Compactב- חברות 
תבססבה העשייה, תחומי בכל חברתית-סביבתית אחריות של אומייםבינל
 וםהי סדר את להוביל תאגיד של יבותלמחו ביטוי ומהווה נותעקרו עשרה על 

י,יטוב לידי באים אלו נותעקרו ובעולם. ועלפ הוא בה במדינה יבתיי-סבהחברת
 ואיכות אדם ויותזכ שחיתות, ניעתמ אחראית, העסקה נושאיב השאר, בין 
 ווהמה זה דוח Global Compact נותלעקרו צההקבו ותמחויב במסגרת יבה.סב

COP  – )Communication וםיישה התקדמות ותאוד לארגון תיתקופ דיווח
.)On Progress 
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 )SDGsיעדי פיתוח בר-קיימא של האו”ם )
 ,םו”אב תורבחה תונידמה 192 םע דחי ,לארשי תנידמ המציא 2015 רבמטפבס
 םיועדיה אימיק-רב חותילפ םידעי 17 תגשהל ץמאמב קלח לוטיל הטלחהה תא
(Sustainable Development Goalsכ- םג SDGs) תורטמ 169 לש שןומימו 
 תשולשב םיימלוע םירגתאב םיקוסע םידעיה .2030 תנש דע תיולבולג הנשמ
 םלכלבו םיבר םימוחת םיפימק ם”ואה ידעי .הכלכלו הביבס ,הרבח – םידמימה
 רומישו םולש ,היישתע ,יתנוזת וןחטיב ,ירדגמ וןיווש ,ךוחינל תושיגנ ,ינוע רוגימ
.דועה ושבי, בםים בייחה

צריםמיי תאגידית, אחריות של נותעקרו על המבוססים בר-קיימא, פיתוח יעדי 
 הסיכוי תא המגדילה ת,משותפ שפה בעלת תיתינורב-מד תרב-מגזרי מסגרת 

 ליישום אפקטיבי ומדיד שלהם.

 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 

 שלה הפעילות ואת צההקבו של תיחסוההתי את לקרוא תןני הדוח לאורך נו.של
 ים אלו.ידום יעדלק

צבוהו היעדים, להשגת צההקבו ילותפע על וחלדיו ותמההערכ כחלק וסף,בנ
 הבנק בהן SDGsה- תמטרו לקידום הפועלים יםוסביבתי תייםחבר יעדים 

 מתמקד. יעדים אלו מודגשים בטבלה משמאל.

תעשייה, חדשנות
 ותשתיות

אי צמצום
השיוויון

איכותי חינוך

אקלים  שינוי

צריכה וייצור
 אחראיים

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

בריאות טובהמיגור העוני

מים נקיים

אנרגיה נקייה 
ברת השגה

שותפות
להשגת היעדים

תעסוקתית הוגנות
כלכלית וצמיחה

מגדרי  שיוויון

אפס רעב

ערים וקהילות 
מקיימות

חיים מתחת 
חיים על פני למים

האדמה
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

SDGs קדמים את מימוש יעדיהמ 2019 יעדים מרכזיים לשנת
 2019 לשנת הבנק מיעדי חלק מהווים אלו )יעדים 1הרלוונטים SDGה- ליעדי וקישורם השונים הפעילות בתחומי הבנק יעדי מופיעים שלפניכם בטבלה 

 המופיעים בסוף כל פרק בדוח(.

2019 יעדים לשנת יעד רלוונטי

 ננסי.ינוך הפינים להגברת החולה עם עמותת פעמושיתוף פע
 ינוער הוגמי

 ים.נה” בירושלהרחבת פרויקט “מובילים שכו •
 ים.וונויות ממוקדות למגזרים מגתה ופעילת משכננאוצוע סדבי •

 יותכיא ךוניח

 ובדים עם מוגבלות.ויות לקליטה וגיוס של עהמשך הפעיל •
 ניפי הבנק.יאוגרפית של סנים, בהתאם לפריסה הגת גיוס עובדים ממגזרי אוכלוסייה שוהרחב •
 וויון מגדרי.וש ותתנכלויניעת הת, מינייעת הטרדה מתה, מננאו הטמעה והדרכת המנהלים בנושא סביבת עבודה •

ית קתוסתע תונגוה
י תיכלכל הח צמו

 ים.סניפים חדש 3 ת: פתיחתהמשך הרחבת השירו •
 ים.ת אנרגטית לקידום עסקת דרך הקרן להתייעלונרגטיייעלות אקידום הת •
 נרגיה.ן היתר לחסוך באצול יעיל של השטחים, במטרה ביני נתהמשך בחי •
 השקעה באג"ח חברתי. •

 תנושד, חהיישעת
 ותיתשות

 ים.ירותים קיימיים והרחבת שניפים חדשים וייעודת סתיחת פצעוית ובמגזר החרדי באמת בחברה הערבת הפעילוהמשך הרחב •
 יז”(.נפגשים סיקסטננסי ממוקד בחברה הערבית, החברה החרדית ולגיל השלישי )“י-טפחות” בתחום הפיילות “נפגשים במזרחהמשך פע •

 יא םומצצ
 יוויוןשה

 נטיים בחטיבה העסקית.ווידים רלים לבעלי תפקונים סביבתינושא סיכהדרכה ב •
 ים.ניפים נוספס 3י, ב-נרגטילים גם בהיבט האיע נםנים, אשר איצ’ילרים יש החלפת •
 צעות גז טבעי.נין המטה בלוד המופעלת באמת הקמת תחנת כח בבהמשך בחינ •
 ושא.נות בנוהסקת מסק ותונית ראשצאווד, קבלת תונין המטה בלת חשמל בבניטור ובקרי” לינרג’ת מערכת “אופטהתקנ •

 םילקא יוניש

 יות בארגון.נוסף בתרבות הצ שיפור •
 .םילן כוגמש בוימך שו, תיתתנשה הדובעית הנכותם לאתהק בנבל הי שתאד הקוי הכרת עעמטך השמה •

 קד, צםושל
 ותדסמוה קזוחו

 עלולות תההנחו נק.הב וריוןירקטד יבפנ שהובאו “הנחות”( ביחד: )להלן יםתונונ תעובדו הנחות, על תבססמ המידע 1968, התשכ”ח- ערך, תניירו בחוק וכהגדרת עתיד, ניפ צופה מידע נםהי בדוח יםהמופיע יםהיעד כלל .1
 ים שאינם בשליטת הבנק.שלא להתממש בשל גורמ
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

1על הדוח השישי לאחריות תאגידית

הדוח ת.מזרחי-טפחו צתקבו שמפרסמת השישי התאגידית האחריות דוח זהו 
התאגידית האחריות תחומיב ובחו”ל בארץ וצההקב של פעילותה את סוקר 

 את הדירקטוריון.אושר בהנהלת הקבוצה ובמלי הדוח 2018. במהלך שנת 

 צההקבו ותוחושל יהב נקב מזרחי-טפחות, נקב ועיצלבי מתייחסת וז ירהסק
ומותבמק למעט (,“הקבוצה” ן:)להל נג’לסא ובלוס ןנדובלו וויץ,בש – ו”לבח

 של או צההקבו תחברו של תןופעילו מאחר זאת, עם ת.אחר ןצוימ בהם 
נוהחלט נק,הב של ויותמהפעיל צתבמק נהשו יותלה יכולה ו”לבח ותיהוחשל

ומותבמק בלבד. מזרחי-טפחות בבנק נעשהל תייחסלה יםמסוימ במקומות 
 צההקבו שלוחות פעילות כלל מקרה, בכל .“הבנק” נחבמו שימוש נעשה אלו 
 הבדלים שקיימים וככל נק,הב של ניותהמדי נותלעקרו ימהבהל נעשית ו”לבח

יהב. בנק לגבי ובפרט במפורש, צוין והדבר ותלפעיל ציפיספ ויגיל תןני יים,מהות

ת.תאגידי יותאחר דוח תמפרסמ תמזרחי-טפחו צתקבו 2012 משנת החל 
בדומה בתחום. תכולל ניתתכ במסגרת ותפעיל של תישנ מעגל סיכם וחד כל 

וחהדיו תלהנחיו תאםבה נכתב זה דוח גם וצה,הקב שפרסמה הקודמים לדוחות 
(GRI– ינלאומהבי הדיווח ארגון של  Global Reporting Initiative,) והוא

-GRI: SRS In accord רתביו והחדש המתקדם השקיפות לסטנדרט תואם 
ance Comprehensive. כמהותי שזוהה נושא בכל כולל, הדוח לכך, בהתאם 

ועיםצהבי העבודה, יכיתהל יות,ניהולה ותישהג של וטפיר צה:הקבו תלפעילו
נייןהע מחזיקי עם נושאב ייםתקשמ יאלוגהד תיאור הנדרשים, למדדים ביחס 

 ניםנתוה ידתמד ופןבא וישינ נעשה מסוימים ומותבמק תידי.ע צועלבי יעדים וכן 
 צויןמ הדבר ת.קודמו לשנים השוואה צגתמו לא ניםנתומה בחלק לכן, צגתם.וה

ת.ורשבהערה מפ

 נתש במהלך יתשגרת צורהוב שוטף ופןבא נאסף בדוח צגהמו ידעהמ רוב 
 ובליווי ניםשו נייםארגו ורותמק וצה,הקב של המידע תמערכו צעותבאמ ווח,הדי

 .GRI102-40 ,102-42 ,102-43 ,102-44 נה למדדי. מע1

 ולבקרה ניטורל למדידה, יםצעואמ יםכל נהב נקהב כך לשם ניים.צוחי ציםיוע
 ופהתקה בסוף נאספו יםתונמהנ חלק נוסף,ב ת.ונוהש תלפעילויו תאםבה

 תוחיםני ותבאמצע צגמו בדוח ידעהמ יים(.ננסהפי צועיםהבי )כגון תהמדווח
 ת.נתיות רב-שצגת מגמוים ביחס לתקופה המדווחת, תוך ההשוואתי

 מבנה פרקי הדוח לדיווח בנושאים המהותיים:

 גישה
 ניהולית

 תהליכים
 ארגוניים

 ביצועים
 לפי

 מדדים
 עמידהדיאלוג

 ביעדים
 יעדים

 להמשך

 תיטנוולרה תוסחייתהה תא םג תללוכ אשונ לכ תליחתב תגצומה תילוהינה השיגה
 ןכדועש ,תוחטפ-יחרזמ צתוקבב תידיגאת תויחרא םושייל תוינידמה ךמסמ ךותמ
 2017. לירפאר בשואו

 BDOב- ימותוקי תאגידית יותלאחר צההקבו צייוע ייד על לוותה הדוח יבתכת
.Consulting

“המכון ייד על תלוי בלתי שלישי צד של חיצונית אותותנ בקרת בוצעה לדוח 
ויהתל בלתי ניתצוחי ובקרה צועימק יליוו של זה שילוב תאגידית”. לאחריות 
 י.כראו ילותהפע תא צגמיי בדוח המופיע המידע יכ להבטיח צהלקבו מסייעים 

 ממחזיקי שנקבל ובמשובים בתגובות מושכל וששימ תלעשו ייביםמתח ואנ
 נו בהקשרים אלו.צמנו, ללמוד מהם ולהמשיך לבדוק את עניין שלהע
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 תחא כלל תונוש תולוקשמ ועבקנ ןינעה יקיזחמ לכל לש ןויצה תא ללקשל תנמ לע
 תכרעה יפ-לע עבקנ ןיינעה יקיזחמ תצובק כל ינויצל ןתינש לקשמה .תוצובקהמ
 תוולקשמה .קנבה ןיבו ןינע קיזחמ ותוא ןיבש רשקהו תידדהה העפשהה תמצוע
 ,13%– םיקפס ,30%– םידבוע ,30%– םיקנבה תוחוקל רוביצ :ןה ועבקנש
 5%. ת –יעוצה מקליה, ק 11% ת –וזילנ, א 11% ם –ירחם איקנב

 :ןינעי הלעת בוצובי קאצמי מרקין עלהל
 סחיב םיקנבה ללכ לש םיתורישב רזעהנ רויבצה ברבק תודמע תניחב .1

 לכל תוחוקל םניהש םישנו םירבג 499 ברקב ,רקס עצוב – םתלונהתהל
 תוירחא ימוחתב םיקנבה תוליעפל סחיב םהיתודמע תא ןחבש ,םיקנבה
 חווידב ךרוצל הבר תובישח סחיימ רוביצה יכ הארה רקסה .תידיגאת
 תמרב וגרודש םיאשונה רשאכ ,תידיגאתה תוירחאה ימוחת תיברמב
 :םניה רתויב הוהבגה תובישחה

 חוקל תויטרפ יאשונ רתיה ןיב) חוקלה לומ תולהתנההו רשקה
 –(תוחוקלה לומ תנגוה תולנהתוה תוחוקל תוריש ,עדימ תחטבאו
 4.4. רגוד

 4.3. גרות – דיארחת אולהתנהת לוביוחמ

 4.1. גרום – דיקנבל הל כלם שייסנניפם היעויצבת הגצה

 רקסל המוד רקס עצוב – קבנה ותלהנתהל חסיב יםדובע תודמע תניחב .2
 וגרודש םיאשונה .םינוש םיגדרו םידיקפתמ ,קנבה ידבוע 63 ברקב ,תוחוקל
 :םניר התויה בהובגת הובישחת המרב

 תחטבאו חוקל תויטרפ רתיה ןיב) חוקלה לומ תולהתנההו רשקה
 4.8. גרו( – דתוחוקלל הות מנגות הולהתנהת ווחוקת לוריע, שדימ

 4.8. גרות – דותיחת שעינמ

 4.8. גרות – דיארחת אולהתנהת לוביוחמ

 1זיהוי נושאים מהותיים באחריות תאגידית

 ףוקית הצובקה העציב , 2018 תידיגאת תוירחא חוד תביתכל תוכרעיה תרגסמב
 םיאשונה םהמ רתוי הבוט הרוצב ןיבהל הרטמב ,םייתוהמה םיאשונה לש ןוכדעו

 .םהילר עתויה בהובגה העפשהי הלעבן ויינעי הקיזחמם ליבושחש

 םיאשונה תמישר לש דוקימ ,תמייקה םיאשונה תמישר לש הריקס לכל הז ךילהת
 םיאשונ תיצרטמ תרייצו םינושה ןיינעה יקיזחמ לומ םינולאשו םירקס סיסב לע
 .תידיגאת תוירחי אמוחתה בצובקת הוליעפת ליטנוולרת וינכדע

 םיאנוש 18-ב תדמקתמה תינכדע תויתוהמ תיצרטמ השבוג הז ךילהתמ האצותכ
 .םייתהומ

 2הצובקר הובם עייתוהמם היאשונש הוביך גילהת

 רקס ברעוה ,תוחפט-יחרזמ תצובקל םייתוהמה םיאשונה יוהיז ךילהת תרגסבמ
 לש םיגיצנו םיקפס ,םידבוע ,תוחוקל – תוירקיע ןיינע יקיזחמ תוצובק ןיב ההז
 יאשונ לש הריקס הכרענ ףוסנב .תידיגאת תוירחא םוחתב תיעוצמקה הליהקה
 תנשל תומייקה תוחודב ומסרפתהש יפכ םלועהו ץראהמ םיקנב 5-ב תומייקה

 .קנבת הם אירקוסה הזילני אתת בריקוס 2017

 והוזש םיאשונב תידיגאתה תוירחאה םלועמ םינוש םידגיה לכל רקסה ןולאש
 מהגודל , 2017 חודב תויתוהמה תיצרטמ יפ לע קנבה לש היישעב םיבושחכ
 ,חוקלה תויטרפ לע הרימש ,םידבוע חותיפ ,תוחוקלה לומ תנגוה תולנהתה
 תדימ יפ לע אשונ כל גרדל ושקבתנ םירקסנה .דועו םירזגמו תוחוקל ןוויג
 1-5 לש םלוסב וגריד רקסה תולאש .תידיגאת תוירחא חודב חווידל ותובישח
 (.הובי גכ– ה 5-ך וומניכ– ה 1 רשאכ)

 .GRI102-40 ,102-44 , 102-46 נה למדדי. מע1
 .GRI102-40 ,102-47 נה למדדי. מע2
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 בקשרי צאנמ הבנק – הבנק להתנהלות ביחס םיקספ עמדות בחינת .3
 תםיסתפ את גם ןלהבי ולנ ובחש יהה ולכן ים,הספק עם מתמשכים עבודה

בהיבטי עליהם ידווח שהבנק חשוב תם,שלדע ים,ושאהנ לגבי ותיהםציפיו
ללקוחות שהועבר לסקר דומה יהה צעשבו הסקר תאגידית. אחריות 

 ברמת שדורגו נושאיםה הבנק. של יםשונ ספקים 21 בקרב וצעוב ולעובדים, 
נם:תר היהחשיבות הגבוהה ביו

ואבטחת לקוח פרטיות יתרה )בין וחהלק מול נהלותוההת הקשר 
 4.7. דורג – הלקוחות( מול הוגנת נהלותוהת לקוחות תשירו מידע, 

 4.5. יתות – דורגניעת שחירות לקוחות ומש

 4.4. ים – דורגנק עם הספקנהלות הבהת

 יםיגנצ 6 בקרב סקר יםקי נקהב – יתעוצקמה הלהיקה עמדת בחינת .4
 ברמת ורגושד ושאיםהנ התאגידית. האחריות בעולם מפתח יתפקיד בעלי

החשיבות הגבוהה ביותר הינם:

 ואבטחת לקוח פרטיות יתרה )בין וחהלק מול נהלותוההת הקשר 
 5. ת מול הלקוחות( – דורגת הוגננהלות והתידע, שירות לקוחומ

 4.7. דורגו – נקהב של ייםנסנהפי צועיםהבי צגתוה שחיתות ניעתמ

 דורג – ותמוגבלוי עם יםנשוא ותמוחלש תאוכלוסיו לקידום ותפעיל
.4.5

 הועברו בהם ירקטוריוןוהד נקהב הנהלת עם מפגשים תקיימוה הבא בשלב 
ן.נייצגו עמדות מחזיקי העוהו ניםשאלו

ושאנ כל של יבותהחש תדרג לגבי הבנק עמדת גובשה התהליך של בסיומו 
 לקבל אפשרו זה מהלך צריתו ית.עדכנ תיותמהו תצמטרי גיבוש צורךל מהותי 

 צה.ות הקבוים בפעילים מהותיושארשימה של נ

1הנושאים המהותיים שנבחרו לדיווח

נושאים וח.לדיו נבחרוש תייםמהו נושאים 18 ציףה צלבתםוה נושאיםה שקלול 
ובמקביל ירקטוריוןוהד נקהב נהלתה ייד על גבוה ציוןב ורגושד נושאים נםהי אלו 
העליון ניהימ ברביע יעיםומופ וניים,צהחי נייןהע יקימחז ידי על כחשובים דורגו גם 
הלקוח ולמ נהלותוההת הקשר ושאנ יכ ותלרא ןנית צהמההמטרי צה.המטרי של 

 ושאנ של הגבוהה תוחשיבו גם ין,הענ מחזיקי כל צלא בדרוג והגב וםמק תפס 
 וגבדיר הבדלים גם יםקיימ ות.וצהקב כלל צלא צמוע על חזר תשחיתו ניעתמ

 נתבש גבוה וןציב שדורגו תייםהמהו יםושאמהנ חלק – ניםהש בין יותהמהות
 תנהלותה נושא – לדוגמה להיפך. וגם 2017 שנת לעומת וגםדיר את ושינ 2018

2017 בשנת האחרון במקום ורגמד היה אשר אחראי( )רכש ספקים עם נקהב
 וויוןש גיוון, נושא ואה לכך וספתנ דוגמה .2018 בשנת 13ה- למקום ועלה טיפס 
שלושה בין התחלק 2017 בשנת אשר בהעסקה אפליה ניעתומ נויותהזדמ

השביעי במקום ודורג אוחד ,17 לבין 14 ומותהמק יןב שדורגו נפרדים נושאים 
אל הגיע אשר נסיםנהפי ועיםיצהב תצגה כמו ושאיםנ לעומתם .2018 בשנת 

גיוון נושא גם וכך ,2018 בשנת 17ה- למקום ירדו 2017 בשנת 8ה- המקום 
 נתבש 18ה- המקום אל ירד 2017 בשנת 5ה- במקום שהיה ומגזרים לקוחות 

 צתלקבו בהתאם ונהש וגדיר מקבלים ניםהשו נושאיםה יכ לראות ניתן .2018
 תחומי ניםהש במהלך נוסףוב צה,קבו ותהלא יםשחשוב והדברים ניןהע יקימחז

 ציבור.תפתחים ומקבלים משקל שונה בהאחריות התאגידית מ

 GRI.של ה- 102-47 נה למדד. מע1
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 2018 מטריצת מהותיות בנק מזרחי טפחות

5.00 

4.50 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 
2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

ביצועים פיננסיים

ניהול סיכונים סביבתי

מוצרים חברתיים/סביבתיים

קידום אוכלוסיות מוחלשות

גיוון לקוחות ומגזרים

 פרטיות לקוח

תנאי העסקה

עובדים  הכשרה ופיתוח

זכויות אדם  קשרי קהילה

חינוך פיננסי

תחום הסביבה ניהול

קשרי ספקים

שיוויון בתעסוקה

הוגנות

שירות לקוחות

מניעת שחיתות

התנהלות אחראית

 תוחפט-יחרזמל תובישח

 ןינעה יקיזחמל תובישח
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אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 2018 נושאים מהותיים דו״ח אחריות תאגידית שנת 
GRI א בדוחנוש גבולות הדיווח  יעדי

SDG GRI מדדי פרק בדוח הסבר כללי  אספקטים מהותיים
 שזוהו

 ציון
 אנוש

 מהותי

 מקום
 בטבלה

Anti-Corruption בתוך הארגון 16 205 אחראית תנהלותלה יביםמחו תותמניעת שחי תותת למניעת שחימחויבו 5 1 
Socio-Economic Compliance בתוך הארגון 16 419 אחראית תנהלותלה יביםמחו ציות(נושא ה תת )לרבות להתנהלות אחראימחויבו תנהלות אחראיתה 5 2 

- לו צהומחו הארגון בתוך - - ים בלקוחותמשקיע ירות לקוחותש שירות לקוחות 4.83 3 
Marketing and Labeling לו צהומחו הארגון בתוך - 417 ים בלקוחותמשקיע נת מול הלקוחותתנהלות הוגה נותהוג 4.83 4 

Customer Privacy בתוך הארגון - 418 ים בלקוחותמשקיע ואבטחת מידע שמירה על פרטיות לקוח ות לקוחפרטי 4.67 5 
Training and Education בתוך הארגון - 404 משקיעים בעובדים תוח עובדיםהכשרה ופי תוח עובדיםהכשרה ופי 4.50 6 

Diversity and Equal Opportunity
בתוך הארגון 8,10 405,406 משקיעים בעובדים ניעת אפליה בהעסקהויות ומיון הזדמנגיוון, שוו וקהתעסיון בשוו 4.33 7

Non-Discrimination 

Local Communities לו צהומחו הארגון בתוך 1,4,10 413 ילהמשקיעים בקה ילהת הבנק בקהפעילו ילהקשרי קה 3.83 8 
Sector Specific Aspect בתוך הארגון 1,10 G4-FS6-8 ים בלקוחותמשקיע יותיות או סביבתת חברתירותים תומכים במטרווש צריםיתוח מופ ים/סביבתייםצרים חברתימו 3.67 9 

Employment 
בתוך הארגון 8 401,402,403 משקיעים בעובדים  נקתנאי ההעסקה בב

ים(י הנהלה-עובד)לרבות יחס תנאי העסקה 3.67 10Labor – Management Relations 

Occupational Health and Safety 
Sector Specific Aspect בתוך הארגון 10 G4-FS13-14 ים בלקוחותמשקיע יותוגבלונשים עם מת מוחלשות ואוכלוסיוילות לקידום אפע ידום אוכלוסיות מוחלשותק 3.56 11 

Human Rights Assessment לו צהומחו הארגון בתוך 8 412 ילהמשקיעים בקה ת אדם בפעילות הבנקשמירה על זכויו ת אדםזכויו 3.5 12 
Procurement Practices 

 תוך הארגוןב
צה לוומחו 8 204,412 ילהמשקיעים בקה עם הספקים ת הבנקנהלוהת קשרי ספקים 3.33 13Labor – Management Relations 

Occupational Health and Safety 

Sector Specific Aspect לו צהומחו הארגון בתוך 9,13 G4-FS9 אחראית להתנהלות יביםמחו יים או חברתיים במתן אשראי והשקעותולים סביבתשילוב שיק ניהול סיכונים סביבתי 3.33 14 

Marketing and Labeling לו צהומחו הארגון בתוך 1,10 G4-FS16 ילהמשקיעים בקה נסית נכונהות פיננהלקידום הת נסינוך פינקידום חי 3.00 15 
Materials 

בתוך הארגון 13 301,302,305 יבהמשקיעים בסב צריכת החומרים של הבנק וםצמצ יבהול תחום סבניה 3.00 16Energy 

Emissions 

Economic Performance
לו צהומחו הארגון בתוך 8,9,13 201,203 תח דברפ  כלכליות השפעות ות)לרב הבנק של ננסייםהפי יםצועהבי תצגה

עקיפות( ננסייםים פיועצבי 2.83 17
Indirect Economic Impacts 

Sector Specific Aspect בתוך הארגון - - ים בלקוחותמשקיע ון לקוחות ומגזריםגיו וחות ומגזריםון לקגיו 2.83 18 
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משקיעים
בלקוחות
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 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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מיליון ₪.   עסקים  גדולים – עסקים בעלי מחזור פעילות מעל  250  

השתלמות,  קרנות   גמל,  קרנות פנסיה, קרנות גופים  מוסדיים  – קופות
כספי  לקוחות.  סל, חברות ביטוח וחברי בורסה  המנהלים נאמנות, קרנות

 

הנכסים  וההתחייבויות  המסחר,  ניהול ניהול  פיננסי – כולל את  פעילות
והשקעות ריאליות. 

 

בישראל, בחלוקה  לפעילות   מהפעילות בנפרד  חו״ל  – מוצגת  פעילות  
של אנשים פרטיים  ופעילות עסקית. 

 

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

לקוחות ממגזרי פעילות פיקוחיים שונים  

עלתפוו לקוחותיה, כלל להצלחת מחויבת פחותרחי-טזמ קבוצת
תויבחומ ותה.ילפע יממישור אחד בכל ןזמ ורךלא ערך עבורם צרייל

 לקבלת ציםערו מגון צירתוי תהוגנ תנהלובהת ביטוי יליד באה זו 
וח.צרכי כל לקימים לצרים המתאשירות ומו

 ו,פרטיות על שמירה הלקוח, צרכיל הקשבה מחייבת היא כן, כמו 
 לעקנבב לוהנמ זה ושאנ.ותחלצלה םייועצקמםילכןתלמ תויבוחומ
 ובעיקר אליה, הקשורים בהיבטים אחת כל נות,השו ותהחטיב ייד

 והשיווק. יתת, העסקונאיות הקמעבחטיב

 קוחות שלנוהל

זאת  בהתאם שונים, פעילות  למגזרי  לקוחות  המשתייכים  משרתת הקבוצה 
לרוב  בהתאם נקבע  הפעילות השיוך  למגזרי  הבנקים.  על  הפיקוח להגדרות 
למחזור הפעילות של הלקוחות )מחזור מכירות שנתי או היקף הכנסות שנתי(. 

 
 

 ים:וחילהלן מגזרי הפעילות הפיק

נקאות פרטית.נשים פרטיים, למעט לקוחות ב– א משקי הבית

 שלהם נסייםנהפי נכסיםה יקת יתרתש פרטיים נשיםא – פרטית אותבנק
 יון ₪.מיל 3 נק עולה עלבב

 יליון ₪.מ 50 ת עד– עסקים בעלי מחזור פעילו עסקים זעירים וקטנים

 ועד ש״ח וןמילי 50 מעל פעילות מחזור בעלי עסקים – בינוניים עסקים
 יליון ₪.מ 250ל-
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„ון   ˙פוז פ̃י

רשאי הבנק יום. 35 של מראש בהתראה עת בכל משיכה .₪ 10,000,000 מקסימלי: הפקדה סכום .₪ 50,000 מינימאלי: הפקדה  סכום

– מיסוי אליהם. ובכפוף הפיקדונות לתנאי בהתאם הינם המחייבים ההצעה פרטי מוקדמת. הודעה וללא עת בכל התנאים את לשנות

מס ליחיד (שינוי המס כפוף לשינויים על פי דין). 15% חייב במס בשיעור של
 

8860 חייגו לפרטים נוספים
* 

חדש!

 מזרחי-טפחותמנהלת לקוחותסוזי טובי

עם ריבית מעולה שקופצת ועולה!  פיקדון שיא

מעולה ותוכלו למשוך את הכסף מפיקדון תפוז בריבית  בכל זמן שתרצו וליהנות מהריבית שצברתם. בואו ליהנות

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 המוצרים העיקריים שאנו מציעים במסגרת
 מגזרי הפעילות השונים של הבנק

ללקוחות צעיםהמו נקאייםהב ותיםהשיר ולמכל – ופיננסים אותבנק
חוזר וחשבון ושב עובר נותחשבו ניהול תלרבו ולתאגידים, פרטיים 

פעילות ת,נופיקדו קבלת לסוגיהם, ותוערבוי אשראי תהעמד דביטורי, 
 במכשירים פעילות וכדומה(, ינטרומוקד אשראי צוא,י וא,)יב וץח סחר 

וד.ת ועובריבי ותות מסחר במטבענגזרים, לרב

 ובעולם, בארץ תבבורסו לקוחות עבור ערך ותנייר ותפעיל – ההון שוק 
 ת,נאמנו נותקר של צהוהפ תפעול ושירותי גמל לקופות תפעול תישירו

 ת אפיקי השקעה ללקוחות הבנק.המשמשו

 ייםהבנקא והשירותים יםננסיהפי וצריםהמ מכלול – איאשר כרטיסי
 ידי על נקהב תללקוחו נפקיםהמו האשראי ייסכרט עם בקשר יםתנהני

 ת כרטיסי האשראי בארץ.חברו

 הן מגורים, ירתד ןבמשכו תהמובטחו לדיור תהלוואו – אותמשכנת
 תיות.ת הסיוע הממשלניוי הבנק והן במסגרת תכמכספ

 תיםשירו ןוכ ן,הנדל״ בתחום תחברו מול בנקאית פעילות – ונדל״ן בנייה
 של יקטיםפרו הקמת מימון לרבות נדל״ן,ה וםתחב ייחודיים נקאייםב

 יווי הסגור.נדל״ן בשיטת הל

 או וחרמושה ייםנסנפי ירותיםוש צריםמו מוכרת או ציעהמ נהאי צההקבו
 נאסרו.ש
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היקף האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות פיקוחיים   
)נטו, באחוזים( 

     

    

  

   

  

  

  

   

 

 

 

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 קה למגזריקפי האשראי לציבור בחלוהי
 חדשים( )נטו, במיליוני שקלים פעילות פיקוחיים 

65% 
11% 

10% 

3% 

8% 
1% 2% 

0% 

 שיעור השינוי
אחוזים()ב 2018 2017  גזר פעילותמ

5.5% 126,105 119,559 
 אותמשקי בית – הלוו

 לדיור

5.6% 20,932 19,824  משקי בית – אחר

-16.2%  אות פרטיתבנק 117 98

5.5% 147,135 139,500  אנשים פרטיים סך הכל

13.5% 18,977 16,717  עסקים קטנים וזעירים

13.9% 6,585 5,779  עסקים בינוניים

9.5% 16,236 14,833  עסקים גדולים

14.2% 1,331 1,166  גופים מוסדיים

12.0% 43,129 38,495  סך הכל פעילות עסקית

31.8% 4,117 3,123  ץארפעילות חוץ ל

םיינוניב םיקסע  רוידל תואוולה – תיב יקשמ

םילודג םיקסע  רחא – תיב יקשמ

םיידסומ םיפוג  תיטרפ תואקנב

ץראל ץוח תוליעפ  םיריעזו םינטק םיקסע
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האסטרטגית  לתוכנית בהתאם הסניפית הפריסה את להרחיב ממשיך הבנק
הכוללת  מתן שירות מיטבי   על בסיס מערכת  שיקולים ותוך כדי בחירת  מיקומים
מעמיד  הבנק  הרחבה,  הפריסה  לצד כלכלית.  שיקולי  כדאיות  וכן  ללקוחות 
שירותי  הבנקאות ההיברידית. נכון לסוף  שירותים בערוצים נוספים באמצעות
קיימות  193 נקודות שירות של  הקבוצה, בפריסה  ארצית הכוללות  שנת  2018,

מרכזי עסקים, סניפים ושלוחות.  

ובסמוך  למוקד  הפעילות  הבנקאית תחומי  בכל  איכותי  ומקצועי שירות  מתן
מרכזי  מרכיב  הינו  עסקיהם  –  מגוריהם  או איזור   – הלקוחות  של  הפעילות
הארץ. לשם  הרחבת השירותים והזמינות  הפרוסים  ברחבי בפעילות הסניפים
במהלך  שנת   שנה.  חדשות  מידי שירות  פותחת  נקודות הקבוצה ללקוחות, 
פתחה קבוצת הבנק  6 נקודות מכירה  חדשות,  מתוכן  3 סניפים של   ,2018
נקודות  מכירה   מספר  של  להעתקה  במקביל  זאת  חלקי,  יהב  בשירות בנק

מיפוי צרכי  לקוחות  למיקומים  נכונים יותר מבחינה גיאוגרפית בעקבות אחרות
להם והרחבת פעילות הגיוס  העתידית.  ובמטרה לשפר את השירות  הניתן הבנק
בין  הישובים   ומכירה  נוספות. הבנק לפתוח  כ- 3 נקודות שירות בשנת   2019 צפוי
2015-2018: שדרות, מגדל העמק, כפר  קאסם,  בין  השנים בהם נפתחו  סניפים
סוהו, אום  אל   רח’ אגריפס בירושלים, חריש, רמות,  נתניה באקה אל  גרבייה,

פאחם, כפר יאסיף, שפרעם וסכנין. 

קופה מלאים,  במרבית סניפי הבנק ניתן לקבל   הבנק  מציעים שירותי כל  סניפי
הלקוח על ידי יועץ מוסמך.  בבנק   מותאם  לצרכי גם שירות ייעוץ  פיננסי ופנסיוני
קופה  מלאים.   תחליפי תור וחלק  מציעים שירותי יהב כל הסניפים  מציעים שירותי

שנת  2018 , נכון  לסוף 234 עמדות שירות  עצמי – לרשות הלקוחות  עומדות,
אלו  מאפשרות ביצוע   יהב.  עמדות מהן  76 של  בנק  234 עמדות שירות עצמי,

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

תעשייה, חדשנות
םיוסהפר צהוקבהייפנס ואהםיחברםילקהלתוירהש תנגשלה יסהבסותשתיות פריסה

בנקאית רחבה
 ירותש מתן הוא ניפיםהס של העיקרי תפקידם הארץ. רחבי בכל 

וךבסמ תיקאנהב תוילהפע יומחת בכל תוחוקלל יועצקומ יתויכא
 בין המיזוג העסק(. או המגורים )מקום השירות נדרש בו למקום 

 נקב וגיזמ,2005 תיבראש תוחטפ נקבןילב חדוהמא יחהמזר נקב
 ,2008 תנבש למהושהש,ביה קנבתישכור 2009 תנבש םינאד
 הצמיחה רטגייתאסט ף,בנוס רחבה. רציתא פיתסני ריסהפ רויצ

 תוך ניפיםהס במספר יעקב ולבגיד מתבטאת נקהב של ודיתהיח
הבנק מעמיד הרחבה הפריסה צדל ים.וונמג למגזרים נהמע תןמ

 ההיברידית. הבנקאות שירותי באמצעות נוספים בערוצים שירותים 
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 Live מרחב
ציעיםהמ ,״Live“ סניפי 6 מפעיל הבנק יאוגרפית,הג יסהבפר ניפיםלס נוסףב

 קהל, קבלת ללא מתקדמת, וגיהטכנול צעותבאמ נקאותב ותישיר ללקוחות 
.7:00-20:00 ילות רחבות –ת פעובשעו

 לבנקאי יריש טלפון צים:ערו במגון ועבור הזמין י,ישא נקאיב צמדמו ללקוח 
נדרשת בהם במקרים ופקס. בדוא״ל ,SMSב- ועמ תמאובטח תבותוהתכ

 יבחר. שהלקוח פיזי יףסנ כל צעותבאמ שירות לקבל ניתן ניף,לס תפיזי הגעה 
וששל עד עלות ללא תן)הני משלוחים ותבשיר להשתמש יכול וחהלק וסף,בנ

 י,אשרא כרטיסי איסוף ורךצל ניף,לס להגיע ורךהצ תא החוסך נה(,בש פעמים 
י המחאות וכדומה.נקספ

 ניםמופ נט,האינטר ותצעבאמ נקבב חשבון לפתיחת יםהפונ ציאליםנוטפ לקוחות 
 Live.  ניפי ה-ירות לסיש

 שעות 24 נותזמי ותהעמד מרבית צמאי.ע ןבאופ ידעמ וקבלת ותפעול וןמג
יל.ינו פעניף את בהן הסביממה, גם בשעו

 ניתן ניפיםס 47וב- השירות בעמדות שיקים הפקדת צעלב תןני הבנק יפיסנ בכל 
 ת.נקסי המחאונפקה מידית של פצע הלב

נים,כספו 203 יםנמצא צההקבו ותברש ,2018 שנת לסוף נכון – כספונים 203
 נק יהב.של ב 51 מהם 

 ערוצים לקבלת שירות בנקאי
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₪  כ״הס בהי (ל״וח תוחולש ללוכ) תוחפט-יחרזמ

234 
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התאמת מוצרים   התאמת  מוצרים  ושירותים  ללקוח  –
ושירותים לסביבה העסקית ולצרכי הלקוחות והנגשתם  
ללקוחות  ולציבור  הרח ב, תוך  הבנת  המאפיינים  
הייחודיים של לקוחות ממגזרים ומרקע שונה בחברה  

הישראלית .

 

  
 

הבנק מקיים מחקרים   ומאפשר יישום מוצלח של ה.
מנטר את השיח ומפעיל אתר   לבחינת דעת הקה ל,
אינטרנט ועמוד פייסבוק לאיסוף תגובות הלקוחו ת. 

שביעות  רצון  הלקוחות  – הבנק פועל לניטור ובקרה  
של  שביעות  רצון  הלקוחות  ומתן  מענה  לפניות  ולתלונו ת.

 

מניעת  אפליה   – הבנק  פועל  למניעת  אפלי ה, המאמצים  
לכך מתבטאים בגיוס לקוחות שוויוני המאפשר לכל  

 

 
 

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

תעסוקתית הוגנות
כלכלית וצמיחה

 לשם ו.לקוחותי לכל ומיטבי תייכוא אישי שירות ניקלהע פועל נקהב
 עבורם צורלי הלקוחות, ולמ הוגן ופןבא נהללהת הבנק מחויב כך,

 המתאימים בנקאיים ריםמוצ פתחל וכן רותשי לקבלת מגוונים רוציםע
חווית הלקוח

 רכיו.לצ שבהוהק הלקוח רטיותפ על דהפהק תוך זאת כל הלקוח, רכילצ
 ואה ,ןכלו ,קנהב תחלצבה יתומשמע בךנד םיוומה קנהב תוחוקל
 נהמע וךת תזא ,םנוצר תויעשב תחטלהב רבה תויבחש חסיימ

 ת,יטבימ לקוח ויתחו וריצל נקהב שואף כן, כמו צרכיהם.ל צועימק
 נסים.נקאיים והפינניית ידע לשימוש מושכל בכלים הבתוך הק

 ושית אישי, אנתתת על שירונית האסטרטגית של הבנק מושוכהת
 םיוומה אלה תונועקר ת.תקדממ יהוגולנטכ םע ובילבש יועצומק

 נק.ות הבני בפעילות מול לקוחמרכיב יסודי וחיו
 ים:דרכ במספר תמושג מיטביות שירות תיכווא לקוח חווית נקתהע

 ואיכות השירות

דיאלוג  והקשבה  – ניהול דיאלוג מתמיד  ומתמשך 
עם הלקוחות הוא כלי מרכזי העומד בבסיס התפיסה 
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זכה הבנק במכרז  להענקת הלוואותבערבות המדינה לעסקים   בנובמבר  2018
אטרקטיב י,  אשראי  במתווה  מדובר  אנרגטי ת. להתייעלות  פעולות  שיבצעו 
ידי   על  ליווי  מקבל  גם  העסק  בבנ ק, ולהתפת ח. להתקדם  לעסקים  המאפשר 
הפעילות תבוא   כל  הדרך ועד לקבלת ההלוואה בפוע ל. בנקאים מקצועיים לאורך

לידי ביטוי במהלך 2019, אז יוכלו העסקים להגיש בקשות בפועל לקר ן. 
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 ינויווש תוריש ןתמבו ,נקבה חוקל תויהל ךכב ןיינועמה
 .תוחוקלל הלכה לליפל אוטנו

 לופיט לע דיפקמ קנבה – ותחוקל ותינפב לופיט
 הרקמ לכ ןחוב ,תוחוקלמ תוינפו תונולתב רדוסמ
 תכרעמ קנבל .םאתהב לעופו םיחקל קפימ ,ופגול
 חולפיהו חותינה תלוכי תא רפשל הדעונש תגרדושמ
 לא קנבה תוחוקל לש תוינפהו םיגוויסה ,םיאשונה לש
 ה.דיחיה

 מוצרים ושירותים
 לקידום חוויית לקוח

יסכוןח ואפיקי תונופיקד תלרבו ננסיים,פי תיםושירו צריםמו מגון ציעהמ צההקבו
 י,נסנהפי צבםלמ לקוחותיה, של יםהשונ צרכיםל בהתאם מיוחדות, ותהטב וכן 

נות.ות אוכלוסייה שווצים של קבולצרכים ייחודי נים בחייהםלשלבים השו

המגיע מידע על מתבסס מסוים לקוחות מגזר צרכיל צרהמו תהתאמ תהליך 
 תוחיםוני מחקרים מסקרים, וכן הלקוחות, יצרכ תא יםציפהמ בשטח, מהבנקאים 

 תאםבה בישראל. נסיםינהפ נףובע צהבקבו צועייםמק גורמים ידי על צעיםהמבו
 הקוד לאור גם נבחן חדש וצרמ של פיתוח כל צה,הקבו של האב תניולמדי

 של צורךל נהמע ותןהנ צרמו צההקבו מגבשת צרכים,ה ידתלמ לאחר תי.הא
 י.נטהמגזר הרלוו

התאמת מוצרים למציאות הכלכלית
 ת,וחוהלק לצרכי המותאמים תונויקדפ צרימו לפתח המשיך נקהב 2018 במהלך 

הלקוח וכן נמוכה להיות יכהממש יתהריב בה יתנוכחה תהכלכלי תציאובמ
 כספית ותנזיל לו שיבטיח ןבאופ כספו את להשקיע נייןמעו צעהממו הפרטי 
ות גבוהה. להלן מספר דוגמאות:בתדיר

 שמירת תוך נוני,בי לטווח להשקיע תללקוחו מאפשר – “תפוז״ פיקדון 
 צורך.האפשרות של משיכה מוקדמת בעת ה

 ןודקיפה ,תאז דצל .ההובג האושת חוקלל רשפאמ ןודקיפה – ״סנאנ“ ןודקיפ
 .ךכק לוקח זוקלהה ודימת בכל עם בינש שולם שותי ממון יפואן בימז

קיהתאמת מוצרים למגזר העס
– יםיחודי ניםמאפיי תובעל ת,ורכבמ ננסיתהפי נהלותההת שבו העסקי, במגזר 
 יותרב חשוב גורם וההמהו ואישי, ושיאנ נקאיב של ומובקי רבה ותחשיב ישנה 

 ת.וינת מצת שירוווייובעל ערך רב עבור בעלי עסקים, ומביא לח

 על הדיגיטליים ציםהערו בכל תמשתמש ותבמזרחי-טפח ההיברידית תנקאוהב
העסק תא ירשמכ שלו, ישיהא נקאיהב עם וישיר זמין קשר ללקוח לאפשר נתמ

ללקוחות יניםזמ ייםהעסק הבנקאים חשוב. ועיצמק וגןע ורםבעב והומהו ובעליו 
דית.הייחו דיתריההיב הבנקאות רייתמט תחת שמנוהלים רת,שוהתק רוציע בכל 

 ולבנקאים העסקי המגזר עבור יצר שהבנק רחבה מקצועית לתשתית בנוסף 
לש םילכ חתיפ קנהב ,חוקלה לש ותובט ורעב לולפע םיושחנש םייועצקמ םייקעס

 עסקיים:ה הלקוחות רעבו ףמוס ךרע ריםשמייצ מותאמים ריםומוצ רהשיי בנקאות 
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 םשב ידוחיי רצומ עימצ קנבה – ינשדח רצומ – ״םיקסלע תהנכשמ“
 תפטושה תוליעפל סכנ שוכרל קסע לעבל עייסמה ,״םיקסעל התנכשמ“
 .תובם רינך שרואס לרפנ האוולהר הזח. התוריכשה לפולחכ

 .ץוחר הם סחוחבת םייקסת עוחוקלם לימדקתת מונורתע פיק מצנבה
 .ל״ימה ףותישב םיקעסל להלכמב םלתשהל םייקסע תוחוקלל עימצ קנבה

לנדל״ן קמעונאי אשראי  מחלקת
מתוך רצון למתן מענה מהיר ומקצועי ולטיפול בבקשות אשראי של

עסקים קטנים, קבוצות רכישה קטנות ופרויקטים יזמיים קטנים לרבות
38(, הבנק הקים מחלקה חדשה בזרוע התחדשות עירונית )תמ״א

המשכנתאות אשר יעודה הינו טיפול בלקוחות אלו. בנוסף, המחלקה
והרחבה של פעילות זו. בתוך אחראית למתן אשראי בקיבוצים ומיסוד
כך, שימוש בחלופת האגודה, הסכם קדם )תנועה קיבוצית דתית( ועוד.

חברה, או בעל עסק
הזמן לקפוץ הגיע
לבעלות משכירות

 מהיום, במקום לשלם שכירות, אתה יכול להיות בעל הנכס.
ם לך ח ך, בתנאם הנ ח אר ת יתאמו לך משכנתא לט ם של טפח מח המ

תך. עזרו לך להעבר את הנכס לבעל ת, ש טפח ם של מח ם פגשה עם המ קבע עד ה

חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בפירעון ההלוואה עלול לגרור מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי-עמידה

*8860 משכנתאות לעסקים מומחה עם לקביעת פגישה

ת ף לאנוש ן תחל ם באמת א ב החש בדברים

תעשייה, חדשנות
התאמת מוצרים עבור תעשיות הטכנולוגיה העיליתותשתיות

 נויש לענף מהיר. צבבק בישראל מתפתחת י-טקההי תעשיית 
ללקוחות הן נים,שו בתחומים נקאיתב ילותלפע גבוה ציאלפוטנ

ייהבתעש המועסקים על ניםנמה הפרטיים תללקוחו והן העסקיים 
ילותופע תא ילמגד נקהב ת,האסטרטגי ניתהתכ מליבת כחלק זו. 

 סטארט-אפ( חברות ת)לרבו העסקיים ההיי-טק לקוחות בקרב 
 שבחטיבה ידיםתאג בסקטור ילההפע ההיי-טק מחלקת תצעובאמ

 בפריסה היי-טק מתמחי ניפיםס עשרה ובעזרת תהעסקי
חברות של תרבו ותמא ותמוקמ נהש מדי בארץ. תגיאוגרפי

לחברות תאימיםהמ ניםשו וןמימ כלי ציעמ והבנק סטארט-אפ, 
סטארט-אפ ותחבר גם מממן הבנק יהן.חי ישלב במהלך אלה 

נהכוו מתוך נקאית,הב במערכת ייחודי במודל צמיחה בשלבי 
 של צלחתןבה ולסייע תהישראלי בכלכלה ותוחדשנ יזמות לעודד 

 חברות אלו.

אשר הוקמה כבר  מחלקת ההיי-טק של הבנק,
אפ צברה עם השנים התמחות במימון חברות סטארט ,2000  בשנת

במודל Venture Lending, אשר במסגרתו מעמיד הבנק אשראי
ובין היתר מקבל אופציות בחברות. הבנק לתקופות של מספר שנים

אפ ממגון תחומי פעילות לרבות תקשורת, ומממן חברות סטארט פעיל
תוכנה, מכשור רפואי, AdTech, אוטומוטיב, סייבר,

 Sport Tech, פינטק ועוד.
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 משכנתה לוקחים מהמומחים של טפחות
נתאותמשכ ןלמיליו מעל ניקהע אשר בישראל והמוביל הגדול תאותהמשכנ נקכב

הבנק בתחום. כמוביל וצמע לשמר מזרחי-טפחות ועלפ שנים, עשרות לאורך 
 יאפשרו אשר נסיים,ינפ נותפתרו בישראל ציבורול ותיוללקוח יםלהתא כדי פועל 

 וך.צר והארוח הקננסים לטוולותיו הפיו לבין יכין צרכין בלו לאז

 פתיחת מקדמת הבנק של תהשירו יסתתפ בארץ, תנקאוהב נףבע למגמה ודניגב
 137 לבנק ,2018 שנת וףלס נכון ות.חדש נתהמשכ תנקודו והרחבת ניפיםס

הרחבה בפריסה וברמד הבנק. צתבקבו יגויותנצ תלרבו משכנתאות, ותודנק
 לכלל מאפשרת המשכנתה נקודות פריסת יה.בפריפר לרבות בישראל, ביותר 

יף.יעוץ עם בנקאי מומחה בסנ נוחה לפגישת י ישראל גישהושבת

ובוודאי לקוחות בחיי ותיומשמע מרגש צעד נההי דירה רכישת כי נההב מתוך 
 מדובר כי העובדה ולאור ננסיפי ידע נעדרים שמרביתם ירים,צע תזוגו בעבור 

הידע את ותיוללקוח ניקלהע שואף הבנק ודאות, אי תחושת ועמ המביא צעדב
 משלב החל ותוחהלק את מלווה הבנק עבורם. ידיאליהא במסלול לבחור 
צמוע בנכס החזקה וקבלת התהליך השלמת ועד נכס, ברכישת נותנייההתע
מספר וךלאר ולויכ הלקוח, נסיבותל בהתאם נותלהשת יעשו זה זמן )משך 

 מזרחי-טפחות של תאותהמשכנ נקאיב כן, כמו ודשים(.ח מספר עד שבועות 
 פועל בו המקום יתוכלוסיא ניב תרבו ופעמים גבוה תקו בעלי ים,צועימק נםהי

 האופטימלי ותהשיר את וללקוחותי להעניק נקלב תמאפשרו אלו תעובדו ניף.הס
 ו,ללקוחותי ואהההלו העמדת לאחר גם תה.המשכנ ילתנט תהליךב ותםא תוללוו
 צריםמו להם ציעמ ובמקביל נתההמשכ יחי לאורך תםאו תללוו יףוסמ נקהב

 נוספים. יםצרכ נות עליים לענלווים אשר עשו תיםושירו

סקרים קבוע ןבאופ צעיםמתב תחום,ב ובילכמ הבנק של תוגומי על לשמור יכד
 צרכי על ודלעמ מנת על תוזא יימיםק ולקוחות ציאלייםנוטפ ותלקוח בקרב 
הגבוהה צוןהר יעותשב והשירות. העבודה תהליכי את בהתאם ולשפר תהלקוחו

 דור תרבו שפעמים בכך ביטוי לידי באה נתאותהמשכ בתחום וחותהלק של 

נערךש מסקר מהבנק. נתהמשכ גם לוקח ותהמשכנתא לקוחות של ההמשך
 לקוחות של ההמלצה שיעור ישראל,ב נקיםהב על וחהפיק ידי על 2018 בשנת 
 לאורך ביותר הגבוה נוהי ותבמזרחי-טפח משכנתה נטלו אשר נתאותהמשכ

 נקים.נים ביחס לשאר הבש

*8860 

ממיליון לקוחות בחרו במומחים יותר

טפחותמס׳
במשכנתאות
שנה 1

טובה!
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 הפוגה לעת מעת לקחת וחללק מאפשר צרהמו – בחופשה״ “משכנתה
צאותההו סך ןבה ופותבתק ועלי להקל במטרה נתה,המשכ תשלוםמ

על מקל נקהב זו צורהב נות.קט תההכנסו ופיןלחיל או גבוהות שלו 
 ניםהמשת צרכיםל תהוהתאמ נתההמשכ ניהולב שליטה ול תןונו הלקוח 
ו.של חיי

 וסףבנ – והשיכון הבינוי משרד של לסיוע התכנית אילזכ שירותים 
 זרוע נקהב מהווה נק,הב מכספי יאשרא תןמ של נקאיתהב ילותלפע

 ן.יכווהש נויהבי משרד יזכא יתלאוכלוסי ירותיםש תןלמ נההמדי של צועבי
 נויהבי משרד של הסיוע ותניתכ במסגרת תהלוואו יםכולל אלו תיםשירו

 לאוכלוסיות ואותוהלו תניםמו יםנקומע מקום תהלוואו תלרבו ן,והשיכו
ת,ההלוואו וםתח במסגרת ועוד(. ידותבני יםוגבלמ עולים, ון:)כג ותיוחדמ

 צדדיםה במכלול המקובל, נקאיהב לשירות נוסףב הבנק, מטפל 
 נפקתה כגון והשיכון, ויהבינ משרד יזכא לשירות הנדרשים ייםהמנהלת

 העיקרי הגורם נוהי ותמזרחי-טפח נקב כי ציין,ל יש זכאות. ודתתע
 הוא נק,הב של הרחבה יםניפהס פריסת ובזכות זכאות, וואותהל ועצבבי

 יית זכאי משרד השיכון.וסנגיש לאוכל

נוהי נקהב של נתאות(במשכ המתמחה יהטלפונ )המוקד תאותהמשכנ מרכז
קבלת שמאפשרים ים,וזמינ ועייםמקצ נקאיםבב מאויש המרכז בישראל, הגדול 
 נתה,המשכ נטילת לאחר גם ות.שע מספר בתוך משכנתה לבקשת ניעקרו אישור 

נותלש יםהמבקש ותללקוח שירות מעניק נקהב וקשוב; יןזמ יותלה ממשיך נקהב
 ללקוח תשלומים הסדר ותלשנ ערב, להחליף נתה,המשכ תשלום חיוב מועד את 

 וד.נתה ועת המשכוע מוקדם אים כלכליים, לפרנקלע לקשיש

להתאים כדי המשכנתה, תחוםב משלימים ותיםושיר צריםומ ןמגו יעמצ נקהב
למספר ניקלהע נהכוו ומתוך עבורו ביותר האופטימלי וצרהמ את לקוח לכל 
 ושהשימ ועידוד הגברה תוך נתה,משכ תרכיש ותאפשר לקוחות של תריו רב 
 ישירים.ים הוצבער

ים:ירותים הבאת השנק איע הבתר מצבין הי

וחדמי אשראי כרטיס הבנק השיק 2006, בשנת – טפחות איאשר כרטיס 
 גבוהה אשראי ממסגרת יםנהנ האשראי כרטיס יבעל משכנתה. לבעלי 

) )₪  תרוןי בשוק. צעתהמו תלריבי בהשוואה מועדפת תבריבי 150,000
 הריבית תשלומי תא משלם שהלקוח בכך מתבטא זה צרלמו ותימשמע

החזרי בנוסף, צמה.ע האשראי מסגרת עבור ולא בלבד ועלבפ וצלהשנ
 ניםש ניפ על החודשיים, נתההמשכ יהחזר עם יחד נפרסים האשראי 

ת.רבו

 נק.בב נתהמשכ בעלי תוחוללק ודיתייע ןחסכו תתכני – משכנתה״ “ענבים 
החוסכים נים.ש 13 של תקופהל חודשית בהפקדה ןחסכו ניתבתכ וברמד

 לקוח בנוסף, עתידית. נתהבמשכ ותלהטב זכאים יויה ניתתוכה במסגרת 
ת.ונינק בהפקדה ראשנתה חדשה, עשוי לקבל מהבנק מענוטל משכה

 ישש וצאותהה על להקל נתמ על – תיק פתיחת דמי תשלום פריסת 
פתיחת ידמ לשלם ותאפשר ציעמ הבנק תה,משכנ נוטליםה תוחוללק

במקום נתה,המשכ החזר עם יחד נגביםה לתשלומים יסהבפר הלוואה 
 וחדבמי מקלה זו אפשרות צמדה.וה יתריב ללא וזאת פעמי חד תשלום 

 נתה.על לקוחות בעלי משכ
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 המוביל נקכב מזרחי-טפחות, – אותהמשכנת בעולם פיננסי חינוך קידום
צותלקבו ולסייע בתחום הידע את לקדם ובאחריות כי מאמין תאות,במשכנ

 ללקוחות ויותפעיל מגון ציעמ הבנק כך, לשם נדל״ן. לרכוש נותשו אוכלוסייה 
ת:ות הבאוהתקיימו בבנק הפעילוי 2018 נקים. בשנתכלל הב

אשר הרחב ציבורל תוחופת תפעילו – אות״במשכנת “נפגשים 
ים״נפגש“ )לדוגמה, ניותפרט לאוכלוסיות בהתאמה מועברת 
 לקוחות של גבוה בשיעור נתהמאופיי אוכלוסייה ית,החרד לחברה 

 בנקאי וותצ הוכשר נים,תכה תהעבר צורךל דירה( הרוכשים יםצעיר
לאוכלוסיית יותר יקמדו מענה לספק במטרה יפיםסנ נפתחוו יעודיי

 בנקאי מול עבודה נתמתכו הוטמעה כן, וכמ תאות.המשכנ רוכשי 
 נושא. נק בכלוח לבניות הלקתובת לפוה כאישי אשר מהו

ברשתות ותפעילוי ומקדם נסיםכ מקיים נקהב – ייעודיים כנסים
ישה,רכ צותקבו עבור היתר בין ים,משקיע מגון עבור החברתיות 

 אחת לכל ומספק חוץ, תושביו נדל״ן גורמי למשתכן, מחיר זוכי 
ונטי לאופן ההשקעה שלהן.ידע הרלוצות את המומהקב

צמח נתאותהמשכ יעוץ וםתח נותהאחרו בשנים – אותמשכנת יועצי 
 להיות לבקש רשאי בכך, נייןהמעו לקוח מאוד. גדל ציםהיוע והיקף 

 צייוע עם עבודה וקשרי יחסים מערכת נקלב נתאות.משכ יועץ ע״י צגומי
 ים״עגול נותולח“ש צועבי וללכ ציף,ר קשר נשמר ימםע אשר תאות,משכנ

 יות “דלת פתוחה״.ת, כחלק ממדינים ופגישות אישיונסצים, כעם יוע

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

 מגון ערוצי השירות
 עם לקשר יהעיקר הערוץ את מהווים בסניפים יםהבנקא נםאמ

 בהם: ים,נוספ יםוצער גם מקיימת צההקבו זאת צדל אך ת,וחוהלק
 ודיים,ייע נטרנטאי תריא ת,ניולפ ניאלקטרו וארד ניים,טלפו מוקדים
נאות.נסים וסדתיות, כת חברת, רשתוציואפליק

ציםוער וןבמג נקאיב ותשיר מקבלים נקהב לקוחות 2018 שנת וףלס נכון 
לקוח לכל בה – ההיברידית״ ות“הבנקא – ייחודיתה יטההש במסגרת מרכזיים, 

 נים.מקוו ציםערו במגון תשירו לקבל ורלבח יכול הוא ובמקביל ניףבס נקאיב יש 
ת, המאפשרתיטלייגוד נקאות אישיתבין ב ייטביברידית היא שילוב מנקאות הב

 מגון באמצעות ניףבס שלהם יהאיש נקאילב ישירה נגישות תהלקוחו לכלל 
נולוגיתהטכ ותההתפתח תא תיסמגי וז ניתוחדש ודיתייח ותשיר יסתתפ צים.ערו

 שלו ישיהא הבנקאי יןלב וחהלק ןבי ומיידי יריש קשר תצירלי ותנקאהב בעולם 
 נתאות.ום המשכת גם בתחושמבסניף. תפיסה זו מי

שימוש במערכות מתקדמות
 עובדי צרכיהם,ל ותאמתומ מיטבית ותשיר תחוויי ללקוחות ניקלהע נתמ על 
CRM מערכת כגון מתקדמים, ולוגייםטכנ ובכלים ותבמערכ נעזרים נקהב

ואודות הלקוח ותאוד המידע כל אלה במערכות נקאי״.לב ישיא מטלות ו״יומן 
 רצף על ושמירה שוטף מעקב המבטיח באופן ומתועד, מרוכז עמו התקשורת 

בהודעה ן,טלפו ותיחבש ים,פנ אל ניםפ מפגש מאפשרת תהתקשור ירות.ש
 ניאלקטרו בדואר הבנק, אל וחהלק של נייהפ או ניףהס צוותמ נייהבפ קולית, 

 ים.מאובטח ובמסרונ

 ותנפגשים במשכנתא
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 רותה והחצוצרה

ההרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל

להרשמה ולפרטים נוספים היכנסו לאתר:

www.mizrahi-tefahot.co.il

, נתניה2 מן מים בני בר
 17:00 ה  | בשע .9.184

אלינו דרך “צור קשר” באתר “נפגשים במזרחי-

טפחות” עד שבועיים לפני הפעילות ונעשה 
כל מ 

אמץ לסייע בהת
 אפשרויות.אם ל

במופע לילדים:
״שלישיית צב

עי המוזיקה:
״םיריש. ו.םייל

טופז ז״ל הנחש בידור של דודו 
 בת פורצת דרך

ההשתתפות בפעילויות פתוחה ללקוחות כל הבנקים וללא עלות

 

                

    
 
 
 
 
 

  
 

   
          
 
          
       

 

     
          
 
 
 

   
 

          
 

 

   
 

  

 

 

שעלו  לצרכים בהתאם הפעולות, באתר כלים מגון בשנת 2018 נוספו
חוויית  שיפור לצורך מהם, שקיבלנו ומשוב משתמשים מלקוחות

המשתמש: 

 

באופן  מוטבים לניהול אפשרות עם באתר חדש ממשק העברות
פשוט ונוח והגדרת מוטב קבוע.

 

 

 םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 ערוצי תקשורת מקוונים
 נליתציונקפו ולוגית,טכנ תקדםמ אתר תמזרחי-טפחו לבנק – הבנק אתר
 ושיאנ אישי, בנקאי עם קשר צירתלי צעיםאמ תוכוב המשלב ית,ועצומק
הבנק תללקוחו ופונה נקהב של הראווה ןחלו את מהווה האתר ועי.צומק
 כלל על מידע קבלת מאפשר האתר לבנק. צטרףלה צהשרו למי וגם 
י,בנקא עם קשר צירתי לצד צמאי,ע ןבאופ הבנק של ותיםוהשיר צריםהמו

 פרטים, תהשאר – דרכים ןבמגו צורךל בהתאם ההשקעות, מרכז או יועץ 
יחת טלפון.צ’אט, קבלת ש

אוכלוסיות וא לתחומים אתרים תתי יש נק,הב אתר של המטריה תחת 
 נפגשים תלפעילו אתר ית(,וערב נגלית)א בשפות יםאתר – וןכג ייעודיות 

יס״:ון “הכרטתר להטבות מועדוא

 שיםלגול ףסמו ךרעו רבים תכנים עמצי – תתאוהמשכנ תחום 
 תוודא חבנר ידעמ קנבב תהנכהמש תוחוקלל צעומ זה קלחב .וב

 בסיס על נכס,ה תסביב נושאב רב מידע גם וכמ שלהם, נתההמשכ
 ו״שע ןוחשב ילבע תוחוקל .ן״ל“מד ןכותה תרא םע להופע וףתיש

 תולנהתהה לכבתוצפלתואפשרמםיננה תוחטפי-חבמזר תהנכומש
 ת באתר אחד.נסינהפי

 ם,יינסניהפ םינכסה על תינועדכ חבהר יהצורמנפיא ילמכ – ההון שוק
 ,יצמאעןופבא תימרב תולייעבתולופע וב צעלב ןתינש כך גודרוש
 ירהז משמש האתר יועץ. או נקאיב עם להתקשרות ותאפשר צדל

צדל ייםקמעונא תלקוחו של לצרכיהם תהמותאמ ניתוחדש תייחודי
 של רחב מגון ציעמ גם כמו ההון. בשוק סוחרים – יםצוענמק לקוחות 

ות בשוק ההון.ות של הלקוחיים אשר תומכים בפעילכלים חדשנ

של יהאשרא יסכרט תוחולק ןוועדלמ תרא – “הכרטיס״ מועדון 
 ומאפשר ועדוןהמ ילותפע על ידעהמ כל תא המרכז מזרחי-טפחות, 
 ים.נטיצעים הרלוווחה לקבלת הטבות למבגישה מהירה ונ

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים

 תוובקרה תויוליהפע ןוגמ תא גיצמ – ותחפי-טחמזר אתרב ם״ישגפנ“
 ת.ונות השניפים, ומאפשר רישום לפעילויות בסנוהמתוכנ

עיר י סניף
 יום שלישי

אנא פנה *התוכנית ניתנת לשינויים ט.ל.ח. אם נדרשת לך התאמת נגישות

. שקט... צל

בתוכנית ה  חצוצרנית

הבחירה שלכם בסניף עיר ימים
 

לילדים פעילות

לגילאים  מתאים

ומחוייבת 4-7

הורים ליווי

כולם...מתייעציםמשכנתא? עםעם של טפחותהמומחיםמחליטים

ממיליון ממתינים לכם:המומחים של טפחות, שעזרו ליותר משלהם, לקוחות להגיע לבית
בדיגיטל

בסניףבטלפון

*8860

העברות מט״ח ואפשרות לביצוע לפי הרכב חתימות בחשבון.

38 



                

   
 

   
 
 
 

 

  

  

ללקוחות  העסקיים   ייחודי מענה  הנותנים  הכלים  הישירים  שדרוג 
באתר האינטרנט של הבנק. 

 

 

משכנתאות   ממומחה   מיידית שיחה  לקבלת  אפשרות   שילוב 
.call me  באמצעות כפתור

 

ולקבל  אישור   באופן  דיגיטלי בקשת  משכנתה להגיש אפשרות 
עקרוני תוך  3 שעות.

 

נושאי  הפעילות   לבחירת  לגולשים  סקר  נפגשים:  השקת אתר
המועדפת עליהם. 

 

עבור  מועדון   חדש  לעסקים: הקמת  אתר “הכרטיס״  מועדון אתר 
הלקוחות ללקוחות העסקיים הכולל מבצעים ייעודיים.  

 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

 

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

ן.יות בחשבוצגת מידע על ערבוה

 ורהאח נהלש בחשבון תנועוות יתרות צגתלה הזמן טווח הרחבת 
ו״ש מעל שנה בחשבון.ת ענועוות לאחזור תוהוספת אפשר

הרחבת יכולות הצ’אט לתחום פתיחת חשבון.

 לאפשר במטרה תציואפליק מגון תחפי תמזרחי-טפחו נקב – אפליקציות
 ייםנסנהפי והשירותים צריםהמו לכלל ומהירה נוחה ישהג יהללקוחות

ים להם:ציעה, בזמן המתאאותם היא מ

נהלל ללקוח תמאפשר ציההאפליק – מזרחי-טפחות אפליקציית 
 מגון צעולב מידע לקבל מקום, מכל ניידה מהטלפון החשבון את 

במחשב להשתמש ומבלי לסניף להגיע ימבל בסלולר ותפעול
 ועץוי נקאיב עם להתכתב אפשרות נהיש זו ציהבאפליק גם האישי. 
 ת.השקעו

נתאותהמשכ ייתאפליקצ – הבית״ עד “טפחות אפליקציית
למימון תניתוכה את לגבש מאפשרת בישראל ותרבי המתקדמת 

נרחב תיסביב ידעומ בתהליך שימושיים כלים תומספק נכסה רכישת 
 להתכתב יםהמשתמש תבאפשרו “מדלן״. אתר עם פעולה בשיתוף 
 ת,נתאובמשכ תמחההמ ישיא יבנקא עם יהציקהאפל ותבאמצע

נתה.נוגע לתהליך לקיחת משכוזמין לכל שאלה או התלבטות ב

המסחר וויתח את המשלימה ציהאפליק – ההון שוק אפליקציית 
 ן,ההו בשוק הפעילים ללקוחות מקסימלית נוחות ומאפשרת 

 הלקוחות יםנהנ צעותהובאמ ההון וקלש תייעודי נההי ציההאפליק
מותאמים החלטה תומכי בכלים ומשימוש ישההגל ייתמחוו

בשוק תרחשהמ על רב מידע קבלת תמאפשר יהציקהאפל לסלולר. 
ייםישהא ניםנתול בנוסף תוזא ולם,ומהע מהארץ ערך ניירות ועל 
 ירהומכ נייהק תפעולו צועבי ועים,יצוב תוראוה פירוט הלקוח, של 

 ת.י ועם יועץ ההשקעונקאי האישת עם הבוהתכתבו

 י-טפחותמזרח – חדשני צרמו – למשכנתה גיטליתדי בקשה טופס
בקשה להגיש נתהמשכ ותבהלווא יניםתעניהמ תללקוחו אפשרות תחפי

לבקשה ניעקרו ישורא ולקבל נקהב באתר וקל וטפש ןבאופ ניעקרו לאישור 
 ת.שעו 24 בתוך 
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מענה ממוחשב בטלפון   24 שעות   ללא  נציג באמצעות ביצוע פעולות
ביממה. 

 

 

שלא דרך רשת  האינטרנט, המאפשר   למחשב  הבנק, חיבור  ישירות
מהירות פעולה גבוהה יותר באמצעות המחשב הביתי.

 

פקס  במגון   הלקוח  באמצעות שוטף  לחשבון מידע  בנקאי קבלת 
נושאים, בתדירות המוגדרת על ידי הלקוח. 

 

בכל רגע  נתון   תהליך  בקשת המשכנתה עדכון על  התקדמות קבלת
באמצעות שירות  GPS טפחות. SMS -במייל וב

 

 

 

  
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 יםוצלער נוסףב – פעולות ולביצוע מהבנק מידע לקבלת נוספים ערוצים
 ת:ות הבאות גם האפשרוישתוארו עד כה, לרשות לקוחות הבנק עומדו

נים בזמן אמת בסלולר.קבלת עדכו

צ’אט עם בנקאי משכנתאות ובנקאי השקעות. 

 תיבת ההודעות.התכתבות עם בנקאי ב

 – קידום דיאלוג והקשבה
 הדרך שלנו להבין את

 הצרכים של הלקוחות שלנו
הלקוח את לראות כל קודם היא תושיואנ תישיא תנקאוב נק,הב תפיסתל

 וששימ עושה הבנק ןבה ורמותהפלטפ גיוון שלו. צרכיםה את יטבה ולהבין 
 נסיםכ וד,מיק צותוקב מפגשים, ניהןבי – תלקוחו עם השוטפת תקשורתב

 ולהישאר הזמן כל מעודכן יותלה בכך, צליחלה לו מאפשר – ניםשו יםוסקר
 ת.וחוונטי עבור הלקרלו

מגדיל ניפים,ס לפתוח יךשממש היחיד הגדול נקהב נוהי י-טפחותמזרח נקב
צורךל תזא י,נושוא יאיש שירות תןמ על ומקפיד האדם, כוח היקף את 

 ין בנקאים ולקוחות.ת הישירה בתקשורוה יאלוגוחיזוק הד המשך שימור 

 2018: וג במהלךנק לקידום הדיאליוזמות הבת ללהלן דוגמאו

נפגשים בסלון הביתי
 צותמקבו חלק תיו.לקוחו מקרב מיקוד צותקבו של מפגשים הבנק עורך תלע מעת 
 –(Neuro Linguistic Programming) NLPה- בשיטת נעשות ודהמיק
 המפגש ת,ביתי סלון שיחת מדמה הקהל עם המפגש זו בשיטה י״.שפת י“מיפו
 ימיתנטאי פתוחה, שיחה שמתאפשרת כך מארח, תבבי צותמחי ללא יםמתקי

נוכח מהבנק וותצ חסמים. שמסיר חיבור תפים,המשת עם מיטבי ורחיב תצירוי
האחרון בחלק רק בשיחה תלבומש מזדהה הוא פעיל, תףשו ינוא אך במפגש 

 והלקוחות יםצרכנה עם צעיאמ יבלת קשר צורלי תמאפשר זו שיטה המפגש. של 
תר את צרכיהם.ין טוב יובמטרה להב

 בהן ,NLP בשיטת 10 מתוכן מיקוד, קבוצות 12 התקיימו ,2018 בשנת 
 לקוחות. 100השתתפו כ-
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בזמן  אמת   אותנו  – התייחסות יותר כיצד הלקוחות  רואים  להבין טוב 
מסייעת  לגבש   ברשתות  השונות, המתייחסות לפעילות הקבוצה, לאמירות
הם   בו  האופן  ואודות  או  פוטנציאליים(  הלקוחות  )קיימים אודות  תובנות

תופסים את הבנק ואת המוצרים והשירותים שמציע. 

 

מחייב יכולות  תחקור   שיפור תהליכי  למידה – שימוש  ברשתות חברתיות
מענה שירותי בטווחי זמן  קצרים.  הפקת לקחים  ומתן סיטואציות שירותיות,
לאחר   ברשת  החברתית,  לא  מרוצה ללקוח  מהיר  מענה פעמים  רבות, 
תחושת  הלקוח   יכול לשפר  בצורה משמעותית את ביצוע תחקיר מקצועי,
שלו.  הבנה זו מחייבת תהליכי למידה קצרים ואיכותיים וכן  ומידת האמון
עבור  הלקוח   יעילה  שתביא לפתרון מיטבי יכולת לקיים תקשורת  פנימית

בזמן הקצר ביותר. 

 

והשיח  ברשת  תגובות  הציבור  – קמפיינים  שיווקיים  הצלחת  בחינת 
שיווקיים,   של  קמפיינים  את מידת ההשפעה  וההצלחה מאפשרים  לבחון

בנוסף לסקרים קבועים הבוחנים אפקטיביות.  

 

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 קוחותקרי עמדות לס
 סקרים ,SMS בהודעות יםסקר ותבאמצע גם תיהלקוחו עם מתקשרת צההקבו

מטופלים צוןר שבעי שאינם לקוחות צון.ר שביעות יוסקר תדמית צרים,מו יושאבנ
 לקוחות 29,000כ- לקוחות בסקרי השתתפו 2018 בשנת ניף.הס מנהל ידי על 

 אלים.ולקוחות פוטנצי

 מקוונים את עצמנו ללקוח
 וגיםובבל יותחברת ברשתות נטרנט,האי ברשת השימוש וברג תונוהאחר ניםבש

 לכך, בהתאם ירותים.ש נינותו לקוחות בין עסקית תקשורת עבור גם צעיכאמ
 תםצעובאמ פייסבוק, ודף נטאינטר אתר נויש יהב ולבנק י-טפחותמזרח נקלב

כדי רבים ציםמאמ משקיע הבנק נים.שו ושאיםבנ ובותתש ולקבל ותלפנ יתןנ
 ללמוד ובכך ו,ירותיש ודותא יהווירטואל במרחב שמתקיים לשיח יבולהג לנטר 

ת ולהשתפר:ובות הלקוחותגמ
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

קייםלקוחות עס
עם תהעסקי בחטיבה נהליםומ עובדים של והמפגשים השוטף הקשר מלבד 

ללקוחות וכנסים מפגשים ניםהשו ניפיםובס במרחבים מתקיימים לקוחות, 
 המפגשים מטרת ציאליים.פוטנ ולקוחות נקהב תלקוחו ניםמוזמ יהםאל עסקיים, 

 המתאימים הבנק צריומ חשיפת צדל יםנטירלוו תוכן ולמותבע העשרה יאה
תפים.ינג בין המשתלקהל היעד ונטוורק

 קיימים לקוחות 1,400כ- השתתפו בו גדול כנס נערך 2018 שנת במהלך 
פעילים לקוחות עבור התקיים נוסף וכנס העסקית, בחטיבה אליםופוטנצי
בו העסקית והחטיבה הפיננסית החטיבה של הבנק של אותהעסק בחדר 

 סקטור תאגידים, סקטור ללקוחות נועדו אלו יםנסכ לקוחות. 800 השתתפו 
 ת זוגם.י/בנונדל״ן, ללקוחות סקטור עסקים ולבנ

 בהמשך – אל״המונדי משחקי – אומיהבינל במגרש “נפגשים פעילות
משחקי בתקופת הספורט תמעולמו מסרים שכלל לעסקים תיתקשור יןלקמפי
 הבנק של העסקים במרכזי התקיימו ,2018 נדיאלמו בכדורגל, העולם גביע 
 משחקי של משותפת צפייהמ ותליהנ שבאו העסקיים, תהלקוחו עם יםמפגש

 תתפים.מש 580נבחרים. במפגשים אלו לקחו חלק כ-המונדיאל ה

י,דיגיטל יווקש נושאי)ב יםלעסק קורסים של סדרה מקיים נקהב וסף,בנ
 מזרחי- של לעסקים״ “המכללה במסגרת ננסים(ופי תומכירו מו״מ איקומרס, 

ובעלים מנהלים 150-כ 2018 במהלך השתתפו בהם י״ל,המ בשיתוף ותטפח
צהוהר תתףהש העסקית יבההחט של הבכיר הסגל עסקיות. חברות של 

ן,נדל״ ת)כדוגמ ייעודיים ותוחלק לפלחי ניםהפו ייםצועמק נסיםכ במסגרת 
 ארגון של ייםהמרכז נסיםלכ חסות ניקהע והבנק י-טק(,והי ונייםינב לקוחות 

 2018. בשנת CFOה-

 שומרים על הקשר
שוטף, באופן ניםשו יםממגזר לקוחות מעדכן נקהב ניוזלטר() יעודיי מקוון ןבידיעו
 חדשים נסייםינפ ותיםושיר ותהטב וןמג ציעמ ניות,רבעו מאקרו סקירות מספק 
 ת.ונותבות תוכן שת הלקוחות בכניין אוכן מע

של מזרחי-טפחות
לעסקים

תבדוק את מנהל כספים, עסק, בעל

הפורמולה
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הבנקאים בסניף נוהגים בהוגנות כלפיך    

   
 
 
 
 

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 קוחותקידום שביעות רצון הל

 סקרי שביעות רצון
ברמה עליה ולשמור הלקוחות של וןהרצ יעותשב תמיד את להעריך נתמ על

 סקרי לרבות שוטפים, סקרים ועורך ודמיק צותבקבו נעזר הבנק גבוהה, 
בתהליך וחלק תחווי על סקרים ינים,תענימ סקרי ת,תדמי סקרי צון,ר יעותשב

 וד,המיק תצוומקבו מהסקרים וליםהע צאיםהממ סמך על וכדומה. ההתקשרות 
ות כלפי הלקוחות.נהלהבנק מתאים את ההת

 עולה ,2018 לשנת ןברנדמ מכון ידי על שנערך לקוחות, וןרצ שביעות מסקר 
 לאורך יבהיצו מאוד גבוהה תלהיו ממשיכה שלנו נקאיםמהב צוןהר ותששביע

 מתוך 8.8 על לעמוד המשיכה מהבנקאי הרצון שביעת 2018 בשנת גם ן.זמ
.10 

 שביעות רצון מהבנקאי

 ים:הבא יםבפרמטר (10 מתוך 8.5) ודמא גבוהים ניםציול ומלקוחותי זוכה נקהב

הבנקאים שמחים לתת שירות 

אווירה חיובית בסניף  

 נערך 2018 בשנת – הבנקים על הפיקוח של הלקוחות רצון שביעות סקר 
בו ישראל, בנק ייד על יםהבנק כלל לקוחות בקרב וןרצ שביעות סקר נהלראשו

נהליםמ הם בהם בבנקים מקבלים שהם מהשירות צוןהר ותשביע מידת נבדקה 
 תיםמהשירו ציםמרו תמזרחי-טפחו נקב לקוחות יכ צאנמ בסקר חשבונם. את 

 הבנקים ניפ על ניכר בפער מוביל והבנק להם, צעיםהמו והדיגיטליים ישיריםה
 ים.האחר
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האחרות בקשות.  מהפניות שהתקבלו היו תלונות ו- 19% 81%  
בשנת  2018 טופלו  3,155 תלונות.   

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

- קוחות של מזרחי-טפחותשביעות רצון גם ממועדון הל
מועדון “הכרטיס״

במועדון ותחבר ותבאמצע יאה תיולקוחו עם יבלהיט הבנק של הדרכים אחת 
 ניותצרכ והטבות ותנקאיב ותהטב יולחבר ציעמ ועדוןהמ יס״.“הכרט לקוחות 
השוטפות ותצאבהו שקלים ותומא תעשרו של לחיסכון המביאות ותמשתלמ

 מבצעים צדל ועותקב הנחות יעמצ המועדון השנה לאורך ת.הבי משק של 
נים.שו בענפים עסק ובתי תרשתו של רחב ןבמגו תקופתיים ייםאטרקטיב

 הפועלים עסק תיבב וןהמועד חברי של עסקאות אלפי תמאו צעובו 2018 בשנת 
חברי ידי על הטבה קודי אלף 90 מעל והורדו ן,המועדו עם ולהפע יתוףבש

 להשקת יתתשת נתהנב 2018 בשנת נה.הש לאורך ניםהשו צעיםלמב המועדון 
ביטוי לידי ואשתב תפעילו נקבב העסקיים תוחוהלק מול גם ועדוןהמ תפעילו

 2019. בשנת 

 קוחותמדידה וטיפול בפניות ל
 הגברת תוך נק,הב ובין נםבי היחסים ורולשיפ וקלחיז נותהזדמ הן וחותלק של יותפנ

 חשיבות רב מקור הלקוחות יותבפנ רואה הבנק ן.צוהר יעותשב ומידת ןהאמו
 נהלותהת של צמהלהע נותוהזדמ ותיואיכ צועימק נהמע ניתן בהם יםמקר יהוילז

 על והשפעה רבה חשיבות ניותהפ מן ולההע ידעלמ זאת, לצד וראויה. ינהתק
 נקהב זו, ראייה מתוך ים.נקאיב תהליכים ולשיפור ליקויים תיקוןל ירות,הש יפורש

 ציבור.ניות הת בפיטביצורה מו כמטרה לטפל בצמשם לע

צעותבאמ ור,ציבה ניותבפ וללטיפ היחידה אל ותישיר ותיעמג ותהלקוח תפניו
אחרים. נייםיצוח גורמים צעותבאמ או ישראל נקב ותבאמצע נק,בב ניםשו גורמים 
 נושאל הבנק גישת את מפרטת אשר לקוחות תשירו נתאמ תקיימ הבנק באתר 

 עומד היחידה בראש ציבור.ה ניותפ ליחידת תהאפשריו ייההפנ דרכי תוא ניות,הפ
 ועובדיו נציבה נק.הב של הראשית נימיתהפ למבקרת הכפוף ציבור,ה ותתלונ ציבנ

וקלבד ציבור, נתתלו לכל ניםפ ואמש וללא ותייקטיביבאוב להתייחס יםאחרא
נייהפ בכל לטפל ויבמח נקהב ות.במהיר הפונה ללקוח ולהשיב ודי,יס ופןבא אותה 

ת,אמינו של ערכים תהמקדמ נו,של ניתהארגו תולתרבו תיהא הקוד לערכי בהתאם 
 פועל לקוחות ניותבפ יפוללט נההממו הגורם יהב בבנק ושקיפות. נותהוג יושרה, 

ת האגף.נהלוף למוץ משפטי, בכפבאגף ליע

תוך קבלתה על למשוב זוכה הציבור לפניות ביחידה שמתקבלת פנייה כל 
 קבלתה מיום ימים 45 עד ומקצועי אמל מענה ומקבלת עסקים ימי שני 

 יום(. 60 גים בהם תיענה הפנייה בתוך)למעט מקרים חרי
 שהתקבלו ציבורה יותפנ על ידעמ ותבשקיפ נטנטרהאי באתר מפרסם נקהב

נה.במהלך הש

ומתייחסות ציבור, בפניות לטיפול ביחידה וטופלו התקבלו אשר הפניות 
 2018: לכלל הפניות שהתקבלו במזרחי-טפחות ובבנק יהב בשנת 
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נושאי התלונות שהתקבלו בשנת 12018:
יהב מזרחי טפחות

 יעורש
 נותתלוה

ותצדקהמו

 שיעור
נותהתלו

 מספר
ותונתל

 יעורש
 נותתלוה
ותצודקה

 שיעור
ותונהתל

 מספר
ותונהתל אנוש

11% 32% 381 12% 21% 406  צעיאמ
תשלום

10% 21% 255 11% 17% 342  אשראי
יורלד

7% 8% 95 12% 17% 326  עובר ושב
)כולל חח"ד(

6% 19% 226 7% 16% 321  איכות
ותהשיר

- - 0 7% 11% 208 אשראי
יור()לא לד

11% 6% 75 4% 10% 197
 ילותפע
 ת שלנוספ

תאגידה
15% 5% 59 11% 2% 38 מט"ח
10% 2% 29 14% 1% 30 מידע
36% 2% 25 3% 2% 32 ת ערךיירונ

28% 2% 18 8% 2% 48  נותפיקדו
ותונוחסכ

- 0.2% 2 - - 0  חשבון ללא
נועהת

8% 2% 25 0% 1% 17 אחר

- - 1,190 - - 1,965  סה"כ
ותונתל

.308A 1. סיווג נושאי הפניות הינו בהתאם להוראת בנק ישראל

ממצאי התלונות ב-2018:
סך התלונות שנמצאו מוצדקות – במהלך שנת 2018 אחוז התלונות שנמצאו 
מוצדקות מבין התלונות היה כ-9% בבנק מזרחי-טפחות וכ-10% בבנק יהב )שאר 
התלונות נמצאו לא מוצדקות, תלונות אשר הטיפול בהן הסתיים ללא קביעת עמ דה1. 

או שמושאן של התלונות לא היה בסמכות היחידה2(.

תלונות לקוחות בנושא נגישות – במהלך שנת 2018 התקבלו בקבוצה 11 
תלונות בנושא נגישות )5 במזרחי-טפחות ו-6 בבנק יהב(. מתוכן לא נמצאו 

תלונות מוצדקות.

תלונות בנושא הפרת פרטיות של לקוחות – בשנת 2018 התקבלו בקבוצה 
16 תלונות בנושא הפרת פרטיות )10 במזרחי-טפחות ו-6 בבנק יהב(. מהן 
נמצאו מוצדקות 5 תלונות )5 כולן במזרחי-טפחות(, שטופלו כנדרש ובהתאם 

לנוהלי הקבוצה. 

תלונות לקוחות בנושא אפליה בקבלת שירות – במהלך 2018 התקבלו בקבוצה 
17 תלונות בנושא אפליה )11 במזרחי-טפחות ו-6 בבנק יהב(. מהן תלונה אחת 
נמצאה מוצדקת בבנק מזרחי-טפחות וטופלה כנדרש ובהתאם לנוהלי הקבוצה. 

1. מקרים בהם מדובר בגרסה מול גרסה, ללא אסמכתאות מבוססות, או מקרים בהם לא קיימת משמעות 
לקביעת עמדה, לצורך מתן סעד ללקוח ופתרון הבעיה

2. תלונות הנוגעות לכך שהסניף לא אישר אשראי, הטבות בעמלות או הסדר חוב
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

אי צמצום
 הוגנות ושקיפותהשיוויון

 קוחותכלפי הל
 ווההת טפחות, נקב עם המזרחי נקב של המיזוג לאחר ,2005 משנת החל

 תאםבה חדשה. יתבנקא אג’נדה להוביל והיא ברורה, מטרה הבנק צמולע
ובטינקאבתוירשש בכך וגלהד ת״יושנהא תונקאהב ןוחז“חוסנ ת,לזא

נהמבי צרכן,ה תא ניהעי נגדל הרואה תניוחדש צועיתמק נקאותבב מתחיל 
לבנק הייחודית ההיברידית הבנקאות תפיסת כך בשפתו. אליו ומדברת אותו 

 מיטבי שילוב לטובת הבנקאות בעולם הטכנולוגית פתחותההת את המגייסת 
 ירהיש תוישנג תוחוקהל לכלל תומאפשר ,תיליטיגוד תיושנא תוקאנב ןיב

 ים.וצצעות מגון ערניף באמי האישי שלהם בסלבנקא
 שקיפות על הקפדה תוך הלקוח, עם נתהוג יחסים מערכת על שומר נקהב

 נדרש לספק לגבי השירותים ללקוחותיו.נוגע למידע שמלאה בכל ה
 קוחותיוקרב לתפיסת הוגנות הבנק ב תפיסת תבמסגר וכן נקהב של האתי בקוד יסוד ערכי מהווים ושקיפות 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

 נימבח נקהב מקיים העובדים, בקרב תנוההוג ערך חשיבות את תלהעלו נתמ על 
 במערכי יםנטירלוו ניםתכ ומשלב לבנק הנקלטים חדשים לעובדים בנושא ידע 

 הדרכות נקהב צעבי 2018 בשנת נים.השו לתפקידים וההכשרה ההדרכה
 סקר צעבו כן, כמו לעובדיו. צמיתע ללמידה ומדהל יץוהפ וגנותהה ושאבנ תונוש
 של נותההוג תפיסת על דעתם נהנבח ובהם נקבב יפיםהסנ מנהלי בקרב ונימיאנ
 משמעות נתהב המנהלים, של גבוהה ותמעורב רמת על צביעה הסקר נק.הב

 נק.ים בבנהלתו בקרב המנות והטמעערך ההוג

את לבחון יבכד , 1יבורצה כלל בקרב נותהוג סקר נקהב ערך 2018 בשנת גם
 בנק כי עלה נההש גם אחרים. נקיםלב בהשוואה הוגן כבנק נקהב של מעמדו 

 נקאית.נק ההוגן במערכת הבנתפס כב תמזרחי-טפחו

 נק אחר״.נות “בבשל האפשרות לע 100%נן מסתכמות ל-. התשובות אי1
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 ולקודים נותלתק תציו יא של יםמקר בגין הוזהר ולא נסנק לא נקהב 2018 נתבש
 נסיים.ינוצרים פים ומירותתן מידע אודות שיים לגבי מנטרוולו

גילוי נאות
מתן על נה,ובראשו בראש מבוססת, תהלקוחו כלפי ותוהשקיפ תההוגנו תפיסת 

 ישה,נגו ברורה בדרך נסייםינהפ ירותיםוהש יםצרהמו ילגב נדרשה המידע מלוא 
 ות הטובות ביותר עבורם.המאפשרת להם לקבל את ההחלט

 וראותוה החוק בדרישות יעמדו לקוחות עם שהסכמים כך על מקפיד נקהב
 אגף של העבודה תתכני במסגרת ת.נאו וילגיל נוגעב נקיםהב על וחיקהפ

 צריםלמו וגעבנ המועבר ידעהמ לגבי ותביקור צעותמתב ת,נימיהפ ורתהביק
 מול הסכמים גם נדגמים אלו בבדיקות ת.וחוללק ניםניתה ניםשו יםושירות
 ושאבנ לרבות עדכון, צעלב נדרש בהם הסכמים צאיםנמ בו במקרה ת.הלקוחו

ת.נושא מקבל ביטוי בדוח הביקורת, הת ועמלוילוי נאוג

 ניםעדכו של העברה ןוכ תים,ושירו צריםמו ותאוד ווקייםשי מסרים פרסום גם 
 החוק תולהוראו צההקבו לערכי בהתאם יםנעש יימים,ק ללקוחות יםוטפש

 הגילוי לחובת בהתאם הנדרש המידע מלוא את וכוללים נקים,הב על יקוחוהפ
 ת.הנאו

מנגישים את תעודת הזהות הבנקאית
ייםהפרט ותוחהלק כל 2015 משנת החל ,425 ישראל נקב להוראת בהתאם 
ויותוההתחייב נכסיםה כלל על מידע הכוללת ת״,בנקאי זהות ת“תעוד מקבלים 

 השוטפת הפעילות יכוזור נההש במהלך צאותוההו ותנסההכ סך בבנק, שלהם 
 ן.בחשבו

 ולכן ת,וחוללק נקאיתהב הזהות תעודת של הנגשה על וחדמי דגש שם נקהב
נקאותהב ירותילש תתזכור עם יחד מהותה, על כללי הסבר דף לה צורףמ

 קשר ירתצלי וןהטלפ ומספר לקוח כל של האישי נקאיהב שם ציון תוך האישית 
 עמו.

 קוחותקידום תמחור הוגן לל
מיטבית התאמה צעלב לה המאפשר מתקדם מודל תחהפי ותמזרחי-טפח צתקבו

תומך ודלמ הינו המודל שלו. ההחזר יכולותו הסיכון לרמת יוצרכו הלקוח ןבי יותר 
 תוך בלבד נייםנייע יקוליםש תוךמ הלקוח עבור החלטות לקבל ומסייע החלטה 

 צעים ללקוח.צרים המוויים להשפיע על תמחור המותים שעשיקיון עיוונ
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 שיווק
 ופרסום
 אחראי

וראותה את ויתאמו ניים,וגעפ ולא יםמכבד ויהי השיווקיים מסריו כי ידמקפ הבנק
ן של בנק ישראל.נקאי תקיול בניה החוק והוראות 

ומים,פרס ווקית,שי ורתלתקש הנוגע בכל ברורים נדרטיםסט פי על פועל הבנק 
קבע דרך ניםנבחו יווק,הש נוהליב יםמעוגנ אלו נדרטיםסט ות.וחסוי ירותמכ קידום 

 והלילנ תאםבה צורך.ה במידת יותר ואף נהבש פעם מסודר ובאופן קמפיין בכל 
 ותואמים וקהח בדרישות עומדים נקהב בשם המפורסמים המסרים כלל ווק,השי

 נות הבאים:את העקרו
הימנעות מעיסוק בסוגיות המצויות במחלוקת בחברה הישראלית.

למגזרים מסריו את מתאים נקהב – געניפו שאינו באופן מכבד פרסום 
 ריםסהמ שלהם. רבותייםהת דיםולקו רמותלנו שיותאמו ךכ סייהבאוכלו שונים 

 ,תוננאמ ,תוניאמ –תטפוהש ותוילבפע קנהב תאםיחנהמ תונוקרהע תאםיקפמש
 ת.וחוית ומחויבות ללקועוד האדם, יושרה מקצשמירה על כב

כגורם הרחב. לקהל יםמסר תבהעבר נתמתאפיי צההקבו של יווקיתהש ילותהעפ
ייםציאלנפוט לקוחות כלפי הן – והפרסום השיווק בתחום ועליםפ אנו במשק מוביל 

 גילוי תבחוב ידהועמ וקהח ותדריש על הקפדה תוך – יםקיימ תלקוחו כלפי והן 
ת.צות באוכלוסייה הישראליים את הקבוו מכבדות מלאה וכן תוך שאננא

נתמבחי הן נףבע המקובלים הקודים כל ע״פ נוהלמ יווקיתהש התקשורת תחום 
הפרסום כי מקפידה צהוהקבו נטריים,הוולו ודיםהק ברמת ןוה יקההאת כללי 
ו.יה ולרדייזנייה לטלווי כללי האתיקה של הרשות השצע על פיתב שלה 

 ציהלרגול תציו אי של מקרים יןבג נסנק ולא הוזהר לא נקהב 2018 שנת במהלך 
 יווקית.ורת שונטריים לגבי תקשים וולו לקודו/א
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מ ת ממהפסמשאממ
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לשם כך הבנק פועל במישורים הבאים:  

שפות  שונות   – הבנק פועל על מנת להתאים שירותיו    
לדוברי  שפות  שונו ת, הן  בסניפים  והן  במוקדי  השירו ת.

גיוון באמצעי המדיה – הבנק פונה למגזרי אוכלוסייה    
שונים באמצעות כלי המדיה הרווחים והמקובלים בכל  

מגזר. 

החברה הערבית  – מבוצע  באמצעות  ביסוס  מערך    
סניפים  בישובים  ערביים  ומעורבי ם, ועל  ידי  התאמת  

תכנים בנקאיים ושיווקיים לשפה הערבי ת.

החברה החרדית – התאמת  המסרים  השיווקיים    
מוצרים   פיתוח  תוך  החרד י, מהמגזר  לאוכלוסייה 

רלוונטיים למגזר ז ה.

הגיל  השלישי   – התאמת  שירותים  וקיום  פעילויות    
ייעודיות  לאוכלוסייה  ז ו.

    

    
 

 

      

        

  

 

: י ו

: ו ו .

!החלצהבל ויל גכב  רהיירם קירציימ ת ובבותסת מותלד

 תוישונאף לילחן תיא , תמאם ביבושחה ם ירבדב

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

אי צמצום
השיוויון

19 30 עי | ם רב 11.7, י
עליזה צביה קוגניטיביד״ר מומחית לאימון התנהגותי

70 באינטרנט אני לא בן

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

הרחב לקהל פתוחה עלותהפעילות ללא

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

ין * . ר פ ל ב ע ל 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. וגבל, ו קו ר , ר ה ההרש ההרצאות, במועדי שינויים ייתכנו זו. חברה עם להתקשרות הבנק של המלצה בה לראות ואין ההרצאה של לתוכנה אחראי הבנק

9 30 ן | ם ראש 12, י 8 

انتقل الى مزراحي طفحوت: 8860*

״ في بنكك بتعاملوا معك مجرد رقم حساب  ״

ي تتـذَمر.
ِ
بـكـف

إذا ما بتنتقل،
وضعك ما بتغَير!

ומגזרים לקוחות של רחב למגון לפנייה רבה חשיבות מייחס הבנק 
פועל הלקוח, טובת קידום מדיניות במסגרת הישראלית. בחברה 

של השונים הצרכים על ניםעו אשר ושירותים צריםמו צירתלי הבנק 
קוחות וקידוםגיוון ל

 שונים, צרכים ישנם שונים ללקוחות כי ההבנה מתוך זאת, לקוחותיו. 
 רו.עבו רביות המתאים רותשיוה רהמוצ את לקוח לכל להתאים רצוןו

 נק.הב של חוקל תוילה בכך, ןיינוהמע לכל לאפשר במטרה ,הכל

אוכלוסיות שונות
השלישי בגיל ולדעת ליהנות להתעדכן,

 ,6 בולוקסו ,תוחפטי-חרזמלשהירצלהףיסנלםינמזומ

לפרטים התקשרו עכשיו

8860 לסניף בית שמש
* 

ממני 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
 :םינום שירזמגי לדוחיה ינען מתמל לעונק פב, הףסונב

ומעברים שינוי
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פתיחת  סניפים  החרדי, הן  באמצעות מעמיק את הקשר גם עם  הציבור הבנק
פנייה   מבצע  הקיימים.  הבנק  הרחבת הפעילות  בסניפים באמצעות חדשים  והן 
התאמת השפה  והמסרים   תקשורת  ייעודית באמצעות למגזר זה  בערוצי ממוקדת

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

מדברים בשפה שלך
 נהפו ינסנהפי העולם כי נההב ומתוך הלקוח טובת קידום ניותממדי כחלק 
 בשפות ללקוחות שירותיו את ציעמ נקהב ים,וונמג צרכים עם יםשונ יםלקהל

 נות:שו

בשפה ירותש לקבל יכולים וניםהש ניםהטלפו ילמרכז ניםהפו וחותלק
 את הדובר יבנקא צאנמ לא למרכז נייתםפ תובע במקרה המבוקשת. 

ת.וזרהשפה – נלקחים פרטי הלקוח לקבלת שיחה ח

בשפות יוללקוחות ייעודי תהשקעו ותשיר מאפשר ההשקעות מרכז 
 תומך המרכז נוסף,ב נגלית.וא יתספרד רוסית, ת,צרפתי ערבית, 

 מבנקאי שירות קבלת ומאפשר ינלאומיתהב הפרטית נקאותהב תוחובלק
בשפה שהלקוח בחר בה.

 ניםותנ אשר זרות, ותשפ דוברי יםבנקא נםיש נתאותהמשכ במרכז 
נכס תברכיש יניםתעניהמ חוץ יתושבל נקלב ניסהכ שער יםומהוו נהמע

 ת,נגליבא נהמע תןנו החוץ תושבי דסק בארץ. נתהמשכ ולקיחת בארץ 
 ובספרדית. יתצרפתב

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

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

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

 החברה הערבית
וכתאר ניתתכל תאםבה הערבית, בחברה העסקית הפעילות את מרחיב נקהב

 סניפים נקהב תחפ 2018 )בשנת חדשים יפיםסנ פתיחת צעותבאמ טווח, 
 נתלש נכון ניפיםס 7)כ- יימיםק ניפיםבס ותפעיל והרחבת ושפרעם( יןבסכנ

פרסומים צגתוה ניםהשו יההמד ציבערו ממוקדת תשיווקי ייהפנ וךות (,2018
 2018 שנת וףלס נכון למגזר. נבחרש יעודיהי נטורהפרז ובלתבה השנה במהלך 

 ן,סכני שפרעם, צרת,נ יאסיף, כפר – ייםהערב וביםישב יםסניפ תלמזרחי-טפחו
 ום אל פאחם וכפר קאסם.באקה אל גרביה, א

במסגרת הערבית לחברה ודיותייע תילויופע ושולב 2018 בשנת גם נוסף,ב
יעד.ה לקהל ציםוהמר התכנים התאמת תוך במזרחי-טפחות״, “נפגשים 

 בשפרעם אסם,ק בכפר אחם,פ אל אוםב פעילויות 10 התקיימו זו, במסגרת 
 ובעכו.

החברה החרדית 
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 נט“באינטר כגון: השלישי, לגיל יםהייעודי ניםמהתכ חלק נורוענ ,2018
 מעבר ין״.צוהמ הזיכרון “סוד ״,FOMO צהמהחמ “הפחד ״,70 בן לא ניא

 העשרה צאותהר גם יםלמשתתפ נונית המעשיר, ןתוכול צאותלהר
ופנסיה. ההון שוק ת,ונוחסכ וכמ וונטייםרל ייםנסנפי בתחומים תצרוק

 היו צאותההר כל סניפים, 8ב- זה לקהל הרצאות 32 נערכו סה״כ 
 ת לקהל הרחב ללא עלות.פתוחו

 של תפתמשו תפעילו – ותיקים״ אזרחיםל גיטליתדי איתבנק “העצמה 3.
 העבירו נקהב ציגינ נקים.הב ואיגוד תיחבר וויוןלש המשרד ישראל, נקב

 בתי במספר ותיקים יםלאזרח יגיטליד נסיפינ נוךחי בנושא צאותהר
הבנק ניפילס הלקוחות וומנז נוסףב בשלייקס״. ישי“של במסגרת נועקול

 הדרכה תחוברו 3 הפיק נקהב בדיגיטל. ילותהפע על אישית להדרכה 
 ת״:ת דיגיטליות בנקאינושא “הדרך הקלה לפעילב

 נט של מזרחי-טפחות.מדריך לשימוש באתר האינטר

 י-טפחות.ציה של מזרחיך לשימוש באפליקמדר

 ירות בסניפי מזרחי-טפחות.ות שעמד

 ושלשימ יהשליש הגיל תוחוללק עבודה כעזר ותומשמש שימשו אלו וברותח
 צעים הדיגיטליים של הבנק.באמ

 נייההפ ולערכיו. המגזר צרכיל השיווקית השפה מותאמת לכך, תאםבה יים.וקהשיו
 וכן ומובייל נטרנטאי אתרי הרדיו, החרדית, ותיתונהע כגון צים,ערו במגון תנעשי
 ת עם החברה החרדית.ים בערים המזוהוופוסטר צותילוט חוצעות שבאמ

“נפגשים במסגרת תהחרדי בחברה ותוקדממ יותפעילו לשלב המשיך נקהב
גרתבמס וכלוסייה.הא לצרכי ציםוהמר התכנים התאמת תוך במזרחי-טפחות״, 

בית טרפון, עסקים מרכז בסניפים פעילויות, 15 התקיימו 2018 במהלך זו, 
לחברה ותייעודי נתהמשכ תסדנאו נערכו וסף,בנ בירושלים. אולהוג שמש 

 תחפ ית,עיל ביתר אלעד, אשדוד, ירושלים, ברק, ניב הבאות: בערים החרדית 
 ת שמש.תקווה ובי

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

 ייםהייחוד ותיםוהשיר צריםוהמ את יבלהרח במטרה צים,ערו במספר פעל נקהב
 לקהל זה:

דובדבן״ “פיקדונות כגון השלישי, לגיל ודייםייע צריםומו שירותים תקשור .1
שוטפת גמלה או שוטפת חודשית הכנסה מקבל וחהלק אלו תונויקדבפ – 

ותשלום ריבית(, וספתבת קרן ידתיח תשלום תכולל השוטפת )הגמלה 
 גם ציעמ נקהב כן, כמו נסיה.הפ ומילתשל השלמה כמעין מהווה זה 
 ידי על צרכיו,ול ישיהשל ילהג תוחולק עבור המותאם ייוננספ וץייע ותשיר

 ים.צים מומחועי

ייעודיות צאותוהר מפגשים סדרת – סיקסטיז״ גשים“נפ פעילות המשך .2
תנהלות“ה יתבנקא צאההר הכוללת ניםהשו נקהב ניפיבס השלישי לגיל 

 יז״סיקסט נפגשים“ תפעילו ובמהלכה״. נסיההפ לקראת ונהנב כלכלית 
י,נושוהא האישי בקשר המתמקדת נקהב יתמאסטרטגי כחלק נתהנב

 במהלך זו. לאוכלוסייה ייםהק נויהפ ןלזמ ותיאיכ מענה לתת במטרה 
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אי צמצום
 קידום אוכלוסיותהשיוויון

 מוחלשות וסיוע
 ללקוחות במשבר

היותו בשל זאת, בישראל. מוחלשות אוכלוסיות לחיזוק מחויב הבנק
 אוכלוסיות על נמנים יומלקוחות שחלק יווןוכ הישראלית מהחברה חלק 

צים מרכזיים:ייע במספר ערונק לסו. במסגרת זו פועל הבאל

 לאוכלוסיות לסיוע פועל נקהב – מוחלשות אוכלוסיות קידום 
םינש ,םייביח תוחוקל תולרב תיישראלה חברהב תולשחומ

 ישיר באופן נזקקת, יהואוכלוסי מוכות יםנשל נותבמעו השוהות 
 ת גופים העובדים עם אוכלוסיות אלו.צעוובאמ

 שירות מתן על פידמק הבנק – רבמשב ללקוחות מכבדתרושי
 ים.ות בקשימכבד גם ללקוח

 קידום אוכלוסיות מוחלשות

 סיוע לנשים נפגעות אלימות
 ישראל, נקב ובשיתוף נקיםהב איגוד וזמתבי תנקאיב בין נהלאמ צטרףה נקהב

 במקלטים השוהות תאלימו נפגעות נשים של תננסיהפי ודדותההתמ תלהקל
 נשיםל תונובמע תהשוהו נשיםל לסייע יאה נההאמ מטרת מעבר. ותובדיר
 להן ייעלס אמת בזמן יוכל אשר וחדמי קשר איש תצעובאמ הן תאלימו תנפגעו

 הליכים תיטנק יכובלע ימים,מתא בתנאים ניות,עקרו הסכמות צעותבאמ ןוה
 ן.נגדמשפטיים כ

אלו, במקלטים המצויות נשים של פניות 12 בבנק התקבלו 2018 במהלך
 נתבש ניותפ התקבלו לא יהב, נקבב י.הייעוד הקשר איש ידי על וטופל אשר 
 ת.ות אלימונפגע יםנשבתחום הסיוע ל 2018

 קבלי פיצויים )ניצולי שואה(שימור ריבית למ
 שואה( צוליני) צוייםפי יםהמקבל ותללקוח וטובה ידהאח יביתר לשימור תתכני
 אחרים צריםלמו ודיגבנ וזאת הגבלה, ללא אלה נותפיקדו לחדש ותאפשר ןומת

 וש מוגבל.בהם החיד

52 



                

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    
 
 

 

 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

 קשי מקלטקדונות עובדים זרים ומבפי
זרים לעובדים תונופיקד שירותי תןלמ במכרז ישראל ינתמד ידי על נבחר נקהב

 ידי על המועברות תההפקדו את צובר נקהב תהשירו במסגרת מקלט. ומבקשי 
עבודתו את מסיים ובדהע כאשר תו.עבוד וםסי עד הזר העובד ורעב יקהמעס
 נולחשבו בהעברה וא )במזומן ובקשת לפי לו תנמסר וןיקדהפ יתרת בארץ 

 בחו"ל(.

 סיוע ללקוחות במשבר
ובפרט הלקוח, של ולמצב ומבין מתחשב יחס במתן תוגלד הבנק תניומדי

בחטיבה מיוחדים ותוחלק ורסקט למשבר. ותוהיקלע כלכליים קשיים של במקרים 
וקרים,מב נותחשבו יהולונ תוחומלק ובותח תבגביי הטיפול על האמון העסקית, 

 נקלעוש ללקוחות ורגיש מכבד ירותש מתן על ומקפיד זו תניולמדי בהתאם פועל 
 למשבר.

 בהם להסדרים חייבים לקוחות עם להגיע תמנ על רבים יםצמאמ משקיע נקהב
וד.יוכלו לעמ

לקוחות סקטור יגינצ יימיםמק יבים,חי תוחולק עם הסדרים לקדם נתמ על 
עם ותפיםמש צעיםמב לקוחות, עם מפגשים צגיםיהמי יןהד ועורכי מיוחדים 

 והן מלקוחות ןה המגיעות להסדרים בקשות ניםובוח והגבייה, האכיפה רשות 
 לרבות סיוע ניארגו עם נקהב של השוטף הקשר על נוסף זאת, סיוע. נימארגו

 ים.ת חייבווים לקוחוים" ועמותת "ידיד" שמלונארגון "פעמ

מרכז הגבייה הארצי
 של יהארצ הגבייה ממרכז יזומה נייהפ מקבל חוב או פיגור צברש לקוח ככלל, 

במרכז הבנקאים יוחדים.מ ותוחלק סקטור של לטיפול העברה בטרם עוד נק,הב
 המתקשים תללקוחו לסייע תמנ על יסודיו מקיף באופן וודרכוה והוכשר הגבייה 

 להביא ותיהם,ליכול בהתאם הבנק עם הסדר לערוך תיהםייבויובהתח לעמוד
ן.לסגירת החוב ולחזור למסלול תשלומים תקי

במטרה ולקוח, וחלק לכל אישית תאמהובה מושכל באופן יםצעמבו ההסדרים 
הבנקאים ודרכוה הגבייה, ציממאמ כחלק נקלעו. אליהם הקשיים תא לפתור 

 נובע מהיכן הכל, לפני ולברר, ובאמפתיה יותושבאנ תוחובלק לטפל המטפלים 
ים.וח ומהי הסיבה לפיגור בתשלומו מתמודד הלקהקושי אית

למרכז שהועברו בתשלומים יגורהפ מקרי כלל מתוך המשכנתאות, בתחום כך, 
לטיפול הועברו 2%כ- רק חדשים( ורפיג מקרי 18,500)כ- 2018 בשנת הגבייה 

למסלול ווחזר חובם את סגרו ייההגב במרכז ופלושט המקרים שאר כל משפטי. 
 עם ובםכשר הגבייה, מרכז ידי על יםמטופל ותלהי ממשיכים או יןתק תשלומים 

 ים פעילים ורמת עמידה גבוהה בהסדר.הסדר
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

אי צמצום
 קידום נגישותהשיוויון

 לאנשים עם
 מוגבלות

 מאפשר ובכך מוגבלות, עם לאנשים ושירותי נגשתלה פועל הבנק
 נק.ין בכך להיות לקוח הבנילכל אדם המעו

 ים:צעת במספר מישורים עיקרינק מתבהנגשת הב

 ישנגלה נקהב פועל זו במסגרת – מתקנים של פיזיתגשההנ
 ללקוחות, רנטהאינט ראת ואת רותשי דותעמ פונים,כס פים,סני

 וח.וש נת בהם שימיוכלו לעשו ותכך שגם אנשים עם מוגבל

 םיתוירהש תנגשלה ועלפ נקהב – אותבנק שירותי שלגשההנ
 נשים עם מוגבלות.ת לאן זכויויים בהתאם לחוק שוויוהבנקא

קאות לאנשים עם מוגבלותהנגשת שירותי הבנ
תיםהשירו של נגשהה על דגש שמה צההקבו ושא,הנ תבחשיבו הכרה מתוך 

 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

נוהל על ידי רכזת נגישות שעברה הסמכה לכך כנדרש.ות בבנק מנגישנושא ה

 מזרחי- נקב יפימסנ 96%כ- ,2018 שנת לסוף נכון – סניפים הנגשת 
 מוגבלות עם נשיםלא נגישים הינם יהב נקב מסניפי 100%ו- תטפחו

 של וראיש קיבלו ונגשהו שטרם ניפיםהס וים.נלו ואביזרים נההמב ברמת
 למול הנגשה בהליכי יםצאונמ הכלכלה במשרד ותנויהזדמ וויוןש ציבותנ

 וונטית.ות הרלהרש

בנק של ניםהכספו כלל ,2018 שנת לסוף ןנכו – כספונים גשתהנ
 גובה נתמבחי מוגבלות עם לאנשים נגישים יהב בנק ושל מזרחי-טפחות 

 המכשיר.

 נגשתלה יוזמות מספר מקדמת הקבוצה – שירות עמדות גשתהנ
ירותהש עמדות למשל, כך הארץ. ברחבי המופעלות ותהשיר ותעמד

 גם ותפעול צועבי המאפשר יםמתא בגובה צבותמו בבנק החדשות 
 נגשותמו יהב בנק של השירות עמדות גלגלים. בכיסא הנעזרים נשיםלא
 ובכלל נולוגית,טכ ינהמבח והן פיזית נהמבחי הן מוגבלות עם נשיםלא
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 השראה, לולאת תמערכו צבוהו נגישות, תתוכנ בהם וטמעהה זאת
 מיקרופון ומגש תמיכה.

 תיםהשירו שגם כך על מקפיד הבנק – המקוונים השירותים של גשההנ
 ת,זא נדרש.ל בהתאם ונגשיםמ יהיו ניםמקוו תקשורת ציבערו יםתנהני

 את צרוךל ותמוגבל עם אנשים על מקלים אלו ציםשערו נהההב תוךמ
 נתש לסוף נכון ניפים.לס להגיע ידרשלה מבלי נים,השו ירותיםהש

 ת,הפעולו תרא את כוללים הבנק של ונגשיםהמ נטינטרהא אתרי 2018
 ת.הבנקאי יהציקהאפל ןוכ תהלקוחו ןמועדו תרא ווקיים,השי יםהאתר

וכן ההון בשוק למסחר ונגשמ אתר הבנק השיק 2018 במהלך וסף,בנ
 הבנקאי בתחום נגשותמו יותאפליקצ נקהב יקלהש יצפו 2019 בשנת 

ולמסחר בשוק ההון.

 – וניםוהמקו תיםהשירו ים,הפיזי וצה,בקב הנגישות יהסדר כלל 
נט של הבנק.ינטרמפורסמים באתר הא

 ודיותייע הדרכות עוברים צהבקבו ומנהלים עובדים – גישנ שירות קידום 
 הדרכה לומדת צעובי נקהב עובדי כלל 2018 בשנת נגיש. תשירו ןלמת

 תםיסכנ עם ייעודי באופן ודרכוה חדשים יםועובד נגיש, שירות ןמת נושאב
 הכוללות הדרכה, תשעו 3,199 הועברו זו הכשרה תבמסגר יד.לתפק

 ן.יענולומדות בסיס ולומדת ר

צותקבו עבור הנגשה צעתמבו וגבלות,מ עם יםנשלא נגשההה על וסףנ
 נולוגיה,לטכ נמוכה נגישות עם ואנשים תזרו שפות דוברי בהן ת,נוספו אוכלוסייה 

 כגון האוכלוסייה המבוגרת.

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

אקלים שינוי

 פיתוח מוצרים
 סביבתיים וחברתיים

 םידומעה תויונמדזהוה םינוכיסה יוהיז תובישחב ריכמ קנהב
 לש םוזיי וא המקה ,חותפיל דעוימש יארשא קינעמו ,וינפב
 .תיבוית חיתרבחו תיתביבה סעפשי הלעם בירצומ

 םוזיי וא המקה ,חתויפל דעוימה יארשא קתנעה
 אשונה םודיקל ביוחמ נקבה – יםיתביבס יםרוצמ
 חותיפל יארשא ןתמב עייסמ אוה ,ןכלו יתביבסה
 ,הז ללכבו היגרנא תקפה םוחתב תושדח תויגולונכט
 היגרנא תקפהל םינקתמ םיקהל םישקבמה תוחוקלל

 .תיראלסו
ייזום או ההקמ תוח,לפי עדהמיו ראיאש תענקה

ננסיפי מוסד והינ והבנק ותהי – חברתיים מוצרים 
וצמיחתו, המשק ליציבות באחריות לחלקו המודע מרכזי 

 נותשו נותקר תצעובאמ ניםקט יםבעסק תומך הוא 
 בפריפריה עסקים או חברתיות תמטרו תהמקדמו

 ים.ים חברתיוד של עסקות תמיכה ועידוכן באמצע
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אשראי סביבתי
2018 ובמהלך ו,ללקוחותי תיסביב אשראי לקידום וריםמיש במספר פועל הבנק 

 הבא: וטירהפ ילפ בתיותביס מטרות קידוםל ₪ מיליון 1,103כ- של כוםס העמיד 

תנלהג המשרד לש םיזהמ תבמסגר – יתגטנרא להתייעלות ןקרה
 לסיוע הכלכלה, משרד של נונייםובי קטנים יםלעסק נותוהסוכ הסביבה 

 םילעסק תוואוהל נקהב יקנמע ת,ינרגטאתויעליתהםוידבק םינקט םילעסק
עניקה ראשוני, כשלב ,2018 תשנ ךהלבמ זה. סוגמ רויקטיםפ דמיםהמק

 מיליון ₪. 178 אי בסךאשר הבנק היקף 
אושר 2018 שנת במהלך – רגיהאנ רותמקו לפיתוח ראיאש קידום

 המופקת נרגיהא ת,מתחדש אנרגיה – הירוקה נרגיההא לתחום אשראי 
 רגיותבאנ ששימוה רציה.קוגנ מתקני מימון וכן זוג מתכלים שאינם שאביםממ
 נתש מהלךב שראוש אישראהףקהי .יבההסב םויהזתאתיחמפ ואל

 מיליון ₪. 448לכ- 2017 מיליון ₪ ובשנת 925גיע לכ-ה 2018
 – יתתביבס הכלשה תולעב תרובחל יארשא ןתבמ הביבס ילוקיש בוליש
 תוינידמ יכמסמ תרגסבמ ,םייתביבסה םינויכסה לוהינ םוחתב תוינידמ קנבל
 םייתביבס םינוכיס תוינידמ םיללוכ קנבה לש תוינידמה יכמסמ .יארשאה
 וןכיסב ולפיטו הכרעה ,יוהזיל היוגולדותמ תיוותומ התרגסמב רשא ,תידועיי

 .יתביבסה

בדברים החשובים באמת, אין תחליף לאנושיות
לפועל. הוצאה והליכי פיגורים בריבית חיוב לגרור עלול ההלוואה בפירעון עמידה אי הבנק. דעת לשיקול כפוף אשראי סוג כל מתן שחם. ואלטשולר הפניקס בשיתוף ההלוואות העמדת

ת טפח רח ק מ  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

 אשראי חברתי
2018 במהלךו ללקוחותיו, חברתי יאשרא וםלקיד מישורים במספר ועלפ נקהב

 הבא: ירוטהפ לפי חברתיות מטרות לקידום ₪ מיליון 640כ- של סכום העמיד 

 םיקעס םקדמקנבה– מה״ודר נהופצןקר“:םינקט םיקלעס יאשרא
 ואל וריםיזא של םיכתהפ ייד על וםוהדר ןוצפה ורמאיז יםניוניובםניקט
נסהכבה לוידג,קהותעס תויונמהזד תירציתוצעאמבתאז,הכימש יקדולמ

השנים במהלך הבנק ידי על הוקצו זו במסגרת החיים. באיכות ושיפור 
מיליון 58 מהם ₪, מיליון 871 של בסך אותהלוו 2018 שנת לסוף ועד 

2017. ן ₪ בשנתמיליו 85 לעומת לבדה, 2018 ₪ במהלך שנת 

 2012 משנת החל – ובינוניים קטנים לעסקים המדינה בערבות הקרן 
 םילעסק נהיהמד תובערב תוואוהל ןתלמ ןהקר תבמסגר נקהב ילפע

נההמדי שקיימה החדש במכרז נקהב זכה 2016 בשנת ניים.ינווב יםקטנ
צוהוק זו במסגרת 2016. ממאי החל זו במסגרת תהלוואו להעמיד והחל 

 של בסך אותהלוו 2018 שנת לסוף ועד השנים במהלך הבנק ידי על 
 דהבל 2018 נתש מהלךב₪ןויילמ 582 םמה ₪, דאריילמ 3.661

2016, בשנת שהושקה ןבקר .2017 בשנת צושהוק ש״ח נימיליו 544ו-
 60% מהווה המועמד ראישבא הבנק של חלקו ז,המכר שותרילד בהתאם 
 וואות.ת ההלים המעמידה אנסית עם גופים מוסדיינת פמשותפו

וףתיבש תוואוהל ידמעמ קנהב – יוזמה״ IVN“ קרן עם ףשיתוב אותהלוו
 חברתיים, בעסקים ובתמיכה שקעהבה פיתוח,ב ממוקדת אשר הקרן, עם 

 שיםלאנ בסיכון, ריםעיוצ רלנוע ובתעסוקה עיתמקצו רהשבהכ דיםהמתמק
ת.ויורה חד תוולמשפח םיישלקש ם,יחררומש יםירלאס ם,יוחדימםיצרכ םע

שנים, רעש ךלמש ש״ח מיליון של ךס להלוות הבנק החליט זו במסגרת 
 2017. החל משנת 
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 יףנס יעקהש 2018 תנבש – בארה״ חתושל של ותיברתח ותקעשה
 יכפ ,לר(וד ינוילימ 5.04)כ- ₪ ןוילימ 18.1כ- בארה״ב ג’לסנא וסל
 ,Community Reinvestment Act( CRA( וקח במסגרת נדרשה
תולשחומ תויוסלכואל תואתנכמש תוקינמעה תויודיעי תונאמנ תונקרב

 ,2017ל- ביחס 3%כ- של בעלייה מדובר בארה״ב. קטנים לעסקים והלוואות 
 יון ₪.מיל 17.5 ושקעואז ה

 2018 פילוח האשראי החברתי לשנת

3% 0.2% 

88% 

9%

 תלוכי יטועמ
 םייתרבח םיקסע
 םינטק םיקסע
 הירפירפ חותיפ

שלום, צדק
המוסדות  אבטחת מידעוחוזק

 ושמירה על פרטיות
 המידע

 ידעהמ תאבטח ושאנל רבה תחשיבו חסיימ נקהב
 הוגדרה כך, לשם ותיו.וחלק מידע יותפרט על ירהולשמ

אושרה אשר יברוסי מידע אבטחת תניוומדי יהאסטרטג
 דרישות את וההולמת והדירקטוריון הבנק הנהלת ידי על 

תנהלה של תהויבוחמ תא תנמעג וז תוינימד ישראל. נקב
נכסי נותואמי שלמות חיסיון, נות,זמי לאבטחת הבנק 

 שמירת על בדגש יו,ולקוחות נקהב של המידע ומערכות 
 רמיקו דיניותמ בנקאית. דיותסוו הלקוח עדמי רטיותפ
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ניהול והפחתת הסיכון – בהתאם  למיפוי הסיכונים  
הבנק מיישם תהליכים  וטכנולוגיות לגידור   העדכני,

ולהפחתת הסיכון. 

 

בקרה  בכדי לזהות   בקרה  – הבנק מבצע תהליכי
של הכלים והתהליכים  שהוגדרו.  פערים באופן היישום

 

 

 
       

 
      

      
 

 
 

         
 
 

  

ואישי  רב.   כספיהם, אלא גם מידע  פיננסי לא רק  את מפקידים  בידינו הלקוחות  שלנו
במציאות  הטכנולוגית  הקיימת  היו ם, ובהינתן  איומים  כגון  הונאות  דיגיטליות  ופשיעה  
מבין הצעדים  שניתן   על  המידע. נרחבת  להגנה קיברנטית, הקבוצה פועלת בצורה

לפרט, אנו פועלים בדרכים הבאות: 

לרבות  ניטור   הערכת  סיכונים למערכות ולתהליכים, ניהול  סיכונים  – ביצוע
פעולות רגישות, ניתוח ועיבוד מידע, זיהוי אנומליות, תגובה ובקרה. 

 

ביכולות טכנולוגיות  מתקדמות   עם איומי  סייבר – פיתוח ו שימוש התמודדות
קיברנטית. בין  היתר, הבנק   לרבות  פשיעה עם איומי  סייבר, להתמודדות
על מנת  לזהות ולמנוע  של פעילות הלקוחות  בערוצים השונים, מבצע ניטור
הלקוחות ומעדכן את הלקוחות במידה  וזוהה  שימוש לא  מורשה בחשבונות
מידע הקשורים  לבנק במרחב   בגורמים  חיצוניים לאיתור נכסי כזה,  ומסתייע

הסייבר. 

 

סודיות  ופרטיות   – הגישה  למידע  הלקוחות  ממודרת  וניתנת  בהתאם  למדיניות 
הקפדה על נהלים בנוגע לשמירת  פרטיות   שנקבעה  בנושא. בנוסף, קיימת

מידע הלקוח וסודיות בנקאית, תוך ביצוע בקרה ואכיפה שוטפת.  
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קנהב חרבםבה םיקרבמ יכ חהיטמב קנהב לש וץחה
 ץ(,חו )מיקור ג’ צד באמצעות לקוחותיו מול פעולות לבצע 
 הלקוח מידע פרטיות על ירהשמ של נאיםת ימיםמתקי

 ניות הבנק.צל הספק, לפי דרישות מדיא
ים:נק במישורים הבאוצע בבושא מבול הנניה

מיפוי, ניתוח, מיפוי  סיכונים  – הבנק מבצע  מעת  לעת
ניהול והערכה של מכלול הסיכונים העומדים בפניו.

 

 לבקרת החטיבה דיי על מנוהל דעהמי אבטחת שאנו
ולוגיה.יתוף חטיבת הטכננים בשיכוס

 תישווהדר תיונהמדי את ירהמגד יםנסיכו תלבקר החטיבה 
והוומה תונוהש תוידחיה תא חהנמ ,םינוהש םיאושנב

 ידע.י אבטחת המומבקר בהיבט גורם מאשר 

 נהגה ילגמע תלתפעומ יעהטממ יהגולונכטה תיבטח

וגדרושה תוישלדרו תוינילמד םתאבה ,םייגולונכט םיצעואמ
 ריגותח עתומני זיהוי ר,לניטו ראיתואח ובחטיבה בבנק 
ו.ת אלניות ודרישוממדי

ניהול לתקן ךהוסמ בבנק ההיברידית הבנקאות תחום 
ISO 27001. אבטחת מידע 

 מעגלי הגנה לשמירה – לא לוקחים סיכון 
על המידע
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 הקבוצה עובדי של דעותהמו רמת להגברת פתשוט עילותפ – רהוהסב תעומוד
 תקיימותמ זו, במסגרת תיות.חבר וברשתות נטנטרבאי ניםלסיכו נהליהומ

 ידעמתחטאב יקמבז םיצופמןוכ םינהללמ תוצאוהר םיחדש םיובדלע תוהדרכ
 תא ירבגהל טרהבמ ,תאז .םלוומהע ארץמה םינוש םיועירא לע ,ברייס תנגוה
 העובדים כלל של תהאישי האחריות את ולהדגיש ים,לאירוע ותודעהמ תרמ

 של המידע נכסי על ירהושמ הלקוחות ידעמ ותפרטי לאבטחת נהליםוהמ
 מידע אבטחת אבנוש הדרכה שעות 2,774 הועברו 2018 במהלך נק.הב
 עובדים ומנהלים. 1,329ל-
 יצוער ןומג םיימימק ונא ואר,תשיכפ – הישירים בערוצים הפעולה בטחתא

 נטנטראי אתרי יל,ובימתייציקאפל תצעובאמ תולרב נו,תיוחולק עם תורתקש
םיצומער חדלא תוצטרפהה תבע .SMS ינוומסר ינואלקטר וארד ים,נוש

 על מיטבי באופן ורלשמ נתמ על לפעול עליהם צדיכ יםנחמו הלקוחות אלו, 
 חוקלה לש תוימאו תוהזדה יכילתה וגדרוה ,ןכ וכמ .םלהש ידעוהמ םתויטפר
 צים.נייה בכל אחד מהערות פבע

 ינקאבוליהנתוראלהםתאבהם,ינוהשםיצובער תורתקשהתא נהלמנקהב
תוקאנביתוירשןתבמ םייקאנהב םיידתאגהתוילפע תא ירההמסד 367, ןיקת

 לאיתור ההזדהות, וקלחיז צעיםאמ מספר יישם הבנק ללקוחות. בתקשורת 
 פעילות נק.הב ועסקי ותהלקוח ותפעיל על נהההג רמת ולחיזוק תנומליוא

2019. יך גם במהלךזו תמש

 עותבאמצ רותשיי פחותרחי-טזבמ בנק שבוןח פתוחל עונייניםהמ לקוחות 
ישראל נקב לכך שנתן ישורלא בהתאם זאת, ותלעש יוםכ יםוליכ נטהאינטר
 נקב פיזי, זיהוי לשם נקלב להגיע צורךה על להתגבר תמנ על .2015 משנת 

 עם דאווי שיחת של רכתעמ עותבאמצ לקוח זיהוי עלבצ גם רשאי ראלשי
 טנטרניהא תוצעבאמ ןוחשב םיחתושפ תוחוקלשל םיידקפמונא.יקאנהב

 ידעמ תחטבא ילנה לע תותפשרה אלל תאוז תיבטימ תמשמש תייווחמ ונהיי
 יות הלקוח.מחמירים ומתוך שמירה על פרט

ובפרט פנימי, ידעלמ שנחשפים נושל ספקים – הספקים את גם בודקים
 אבטחת תדרישו ייםלק יםמחויב תינו,לקוחו אודות למידע נחשפיםש ספקים 

 הבקרה ייכתהלמ חלקכ זה. ידעמעל ובהטחהאבט תרמ לספק וועדנש ידעמ
363, תקין נקאיב ניהול להוראת ובהתאם הספקים בעולם יםהסיכונ ניהולו

 על פקיםהס רותבחצ דנייםפק עדמי אבטחת ריסקו דיקותב עמבצ הבנק 
 ת.נדרשום רמת האבטחה הנת לוודא את קימ
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 אחראית להתנהלות םביחוימ בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות קיעיםמש

מסתכלים קדימה

 2018 עמידה ביעדי 

סטטוס  יעד
צעבו  ניפים חדשיםס 3 המשך הרחבת השירות: פתיחת

צעבו  ת בחברה הערבית ובמגזר החרדית הפעילוהמשך הרחב
 יימיםק יםשירות והרחבת ייםודוייע חדשים ניפיםס פתיחת תצעובאמ

צעבו  נסים ללקוחות עסקייםהמשך קיום כ

צעבו  וצהן הגבוהה של לקוחות הקבצויעות הרשימור שב

צעבו  ירהת, תוך שמוחות לקונויטבי לטיפול בתלת מהמשך מתן שירו
 ותיווחנק ללקנות ביחס הבוגעל ה

צעבו  ניםים המתקיימים במכללה לעסקים קטהמשך פעילות בקורס

 צעבו
 ייםנפגשים במזרחי-טפחות" למגזרים ייעודת "הרחבת פעילו

 יז"(נפגשים סיקסטישי )"חברה הערבית, למגזר החרדי, לגיל השל
 ולעסקים

צעבו  וקדות למגזר החרדיויות ממנאות משכנתה ופעילצוע סדהמשך בי

צעבו  ומחיםים למגזר העסקי ולחברות עם המהמשך קיום סדרת מפגש
 נו לסחר חוץשל

ומפגשים עם לקוחות עסקיים בתחומים שונים המשך ביצוע כנסים
ובכלל זה בנושאי סחר חוץ

סניפים חדשים 3 המשך הרחבת השירות: פתיחת

סיוע לעסקים קטנים בקידום התייעלות אנרגטית דרך הקרן להתייעלות
אנרגטית

יחידות לימוד ו-5 4 השקעה באג״ח חברתי להעלאת שיעור בוגרי
ברהט במתמטיקה

פתיחת באמצעות החרדית ובחברה הערבית בחברה הפעילות הרחבת המשך
וייעודיים והרחבת שירותים קיימים סניפים חדשים

המשך פעילות “נפגשים במזרחי-טפחות״ בתחום הפיננסי ממוקד בחברה
הערבית, החברה החרדית ולגיל השלישי )“נפגשים סיקסטיז״(

תפקידים רלוונטיים בחטיבה  הדרכה בנושא סיכונים סביבתיים לבעלי
העסקית

 שימור שביעות הרצון הגבוהה של לקוחות הקבוצה והמשך מתן שירות
מיטבי לטיפול בתלונות לקוחות, תוך שמירה על הוגנות ביחס הבנק

 ללקוחותיו
מעקב אחר שינויים במרחב האיומים והתאמה של שיטות מערכי ההגנה

 בבנק בהתאם לשינויים אלו על מנת שיבטיחו את רמת ההגנה על מערכות
הבנק ומידע לקוחותיו. המשך הגברת המודעות לסיכוני סייבר בקרב עובדי

ומתן כלים בסיסים להבנת מתאר האיומים ודרכי ההתגוננות הרצויות הבנק

2019  יעדים לשנת

אקלים שינוי

איכותי  חינוך

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

אי צמצום
השיוויון

שלום, צדק
המוסדות וחוזק
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חניכים 2,500 משקיעים בקהילה  28,700כ-
לוקחים חלק בתכנית החינוכית

ליזמות חברתית, ער לתת""נו מבט על עות התנדבותש
 המופעלת בחסות הבנק במסגרת השקיעו עובדי הקבוצה 

 פעילות בקהילה

68,000כ- גידול של מידיםתל "אור ירוק לילדים" השתתפו בהדרכות 12.8%
 בתי ספר 200בחסות הבנק, ב- בפעילויות נפגשים במזרחי-טפחות 

161 , נערכו2018 במהלך
 פעילויות בנושא חברה ורווחה, 

 פיננסיים נושאיםפעילויות ב 32 ו
הרכישות  סך 240,000₪

מעמותות חברתיות
 על ידי הבנק ועובדיו 2018 בשנת 

מהספקים
הם 95% 

גידול של  מתוכם 18% 9.5% מקומיים
בהיקף ההשקעה בפעילות מהפריפריה

 קהילתית-חברתית בסכום של 

 ₪מיליון 16.1
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תמיכה בעמותות ועסקים המקדמים מטרות חברתיות או  מעסיקים   ב .
אנשים עם מוגבלויות 

 
 
 

 
 

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

מיגור העוני

תעסוקתית הוגנות
כלכלית וצמיחה

אי צמצום
השיוויון

 השפעה על
החברה הישראלית

 מעורבות באמצעות 
 והתנדבות

הבנק על,פו הוא בה הקהילה על עילותופב עןשהנ עסקי כארגון
 למימוש פועל הבנק בקהילה. והשקעה למעורבות מחויב עצמו רואה 

 ודדמע ו,יתוצמועתאיויטביידל יאשמב ןופבא תיתילהקה ותוורבמע
ויומשאב ויתווליכתאנףוממ ת,ייבאקט תונדבתלהויובדעתא

 ידי על בבנק מנוהלים ואל יםושאנ ים.ושיוהאנ יםהכספי הפיזיים, 
 והדרכה, ינארגו וחפית שבאגף ילה”בקה ותי-טפח“מזרח תיחיד

נהל.נוש ומיי את משאבהפועל בחטיב

 ציףר דיאלוג קיום תוך צעתמתב הבנק של הקהילתית הפעילות 
וףתיש,הארץ יחבבר םייתילקה םיתפושםעתוחברתווזמי ושימומ

 פריסת ניצול תוך פעילותה של פיגיאוגר פיזורו גיוון ומנהלים, עובדים 
 תוורבהמע של ינווץ-ארגחו םינפ ורתקשו תויותפוש םויק נק,הב

 ת.הקהילתי

אליהם ם,מוגדרי יםתיחבר יםומתח ינבש יקרבע מתמקד נקהב
 ושל שלו ותיתההתנדב והפעילות תתרומוה יתמרב תא נתבמ הוא 

 עובדיו:
א. קידום ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות 
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מעורבותו  של  הבנק  בתחומים  אלו  באה  לידי  ביטוי  
בפעולות שונות :

מעורבות עובדים ומשפחותיהם בקהילה – התרומה  
לקהילה  הפכה  ליעד  חשוב של  עובדי  הבנ ק, וההנהלה  

מקפידה לתמרץ עובדים ליטול חלק בפעילות ז ו. 

 

מעורבותבפרויקטים רחבים המסייעים לנוערבמצוקה  
ולאנשים  עם  מוגבלויות  – הבנק ועובדיו מעורבים  
בפרויקטים העוסקים בהעצמת בני נוער בסיכון ובעידוד  
ההתנדבות  בקרב בני הנוע ר, וכן  בפרויקטים  המסייעים  
לעמותות  המעסיקות  אוכלוסיות  עם  צרכים  מיוחדי ם. 

 

השקעה בחינוך פיננסי – תמיכה והעלאת מודעות  
פיננסית בקרב בני נוער, לקוחות והציבור הרח ב.

 

הבנק   שיתוף מחזיקי  העניין במעורבות בקהילה   –
רואה חשיבות  רבה בשיתוף לקוחותיו בפעילותו בקהילה 
 – הן ע”י שיתופם בהחלטה על יעדי תרומות הבנק  
לעמותות,  והן  בשילובם  בפרויקטים  שונים  שהבנק  

יוז ם.

 

הבנק   השקעה  באמצעות  תרומות , חסויות  וציוד  –
תורם  ריהו ט, מוצרי  חשמל  ומחשבים  לעמותות  שונות,  

לאחר בחינת עמידתן בכללי ניהול תקי ן.

 

     
 

     

  

  

 

39% 

36% 

15% 9% 

1% 

 רעונ ינבו םידלי תמצעהו םודיק
 תושלחומ תויסולכואמ

 םייתרבח םיקסעבו תותומעב הכימת

 יסנניפ ךוניח

 הרבחו ךוניח

 רחא

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

תחומי פעילות עיקריים 

 קידום והעצמת ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות

 תמיכה בעמותות ובעסקים חברתיים

 חינוך וחברה חינוך פיננסי

פילוח תקציב ההשקעה בקהילה לפי תחומי פעילות 
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אי  צמצום
 תויסולכואר מעוי ננבם וידלת ימצעהם וודיקהשיוויון

 ותשלחמו
 קנבה ךישמה ,רעונ ינבו םידלי תמצעהו םודילק הצובקה תוינידממ לקחכ
 :וה זרטל מש שומיו מרשפיאם שינוום מגיטקיורפע ביקשהל

 םייקתמה ,טקיורפה תרטמ – הלהיקה ןעמל רעוהנ תועותנ –”םיזז“
 רעונה תועותנ יכינח תא דדועל הניה ,רעונה תועותנ תצעומ ףותישב
 לעופה ,טקיורפה תרגסמב .הליהקהו הרבחה ןעמל בדתנהלו לועפל
 היישעב תוברועמ לש םיטקיורפל תועצה רעונה ינב םישיגמ ,2012 תנשמ
 נתשב ושגוהש תועצהה 340-כ ךותמ .קנבה תכימתב וכזיש ,תיתליהק

 תסיפתמ קלחכ ,ףוסנב .קנבה ךמות םהב םיטקיורפ 69 ורחבנ 2018
 קנבה ידבוע לש םהיתוחפשמ ינב דודיעו קנבה לש הליהקב תוברועמה
 םידבועה ידלי תא ישיא ןפואב ןימזמ קנבה ,תיתליהק תוליעפ םודיקב
 ”.םיזזט “קיורפק בלח תחקל

סיפורי “פרויקט נבחר בשנת 2018 “זזים” פרויקט במסגרת
יחד ויצרו אבות בית דיירי אימצו גבעתיים צופי שבט במסגרתו סבתא”
 יצירה המספרת את סיפורו האישי של הקשיש בשיתוף עם בוגרי שנקר.

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים

 ,תיתרבח תומזיל תיכוניח תינכתל ףתוש קנבה 2012 תנשמ –”תתל רענו“
 ,תינכתה תרגסמב ”.תתל“ תתומע םע ףותישב ,רעונ ינב תמצעהו תובדנתה
 םייתברח םיטקיורפ םיליעפמו םימזויש ,רעונ ינב םיוומלו םיצעיימ קנבה ידבוע
 41-ב תוליעפה המייקתה 2018 ךלהבמ .םייח םה ןהב תוליהקה תחוורל
 םינוש םריגזממ םכיינח 2,500 לקח הב וחלקו ץראה יבחרב םיבושי
 ,תויולבגומ ילעב רעונ ינב ,ןויכסב רעונ ינב םהיניב ,תילארשיה הברחב
 .חופיי טבושייר מעוי ננבו םימלוס, מםיזורד

 תינכת תלעפה ךרוצל ”םהברא רןק”ל ברח קנבה –”םאלסב יתרבע“
 תנשב .םיידוהי םירומ ידי לע םייברע רפס יתבב תירבעה הפשה ידומילל

 לש תופתתשהב םייברע רפס יבת 34-ב המייקתה תוליעפה 2018
 .יםדימלת 10,500-כת וויתכ 348

“A WishMake ”– לש תולאשמו תומולח תמשגהל תלעופה התומע 
 ןונכתל ףתוש היה קנבה 2018 תנשב םג .תושק תולחמב םילוחה םידלי
 תועצמאב השענ תולאשמה ןונכת .םילוח םידליל תולאשמ 6 לש מהשהגלו

 .שומימב םג םיפתוש ויה רשא ,קנבה ידבועמ 30-כ ופתתשה ןהב תואנדס 2
 .התומעל הה שמרתב הרעת לוסק חינעק הנבה 2018 תנש, בףוסנב

 הלועפ ףותישבו ןטרס ילוח םידליב תלפטמה התומע –”םחמנ ןורכיז“
 יםדלי 150-ל תליאב ףיכ םוי ,תינימשה הנשה וז ,קנבה םיימק התיא
 םילשוריב הלואג ףינס ץמיא הנשה ךלהמב .תליא ףינס ידבוע םע ףותישב
 ימיוב םיגחב םמע גגוח אוה ותוליעפ תרגסמוב ”םחנמ ןורכיז“ דילי תא
 .םידליל הת שדלוהה

 .םידלי םג םהב ,ןטרס ילוח תחוורל תלעופה התומע –”ןויצמ רזע“
 .קנבה תוחוקל תריחב פ”ע תיפסכ המורתב התכז התומעה 2018 תשנב
 רגאמ תמקה תועצמאב םצע חמ רגאמ תלדגהל עייס קנבה 2016 תנשב
 תמורתל םיקוקהז םילוח לש םתושרל דמוע רגאמה .קנבה ש”ע םצע חמ
 .לופיטם הצח עמ
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 םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

 תולחמב םילוחה םידלי תחוורל תלעופה התומע –”דליל החמש“
 ,התומעה לש המרתה ברלע תוסח קנבה קינעה 2018 תשנב.תושק
 סייגו םילשוריב םילוח יתבב םידלי חמשל קנבה יבדתנמ תועצמאב עיסי
 .התומעי לדועיה ימרתם הוית בומורת

 .םהיתוחפשמ ינבו ןטרס ילוח םידלי תחוורל תלעופה התומע –”בל ישחר“
 םייקתהש טןסר ילוח םידליל נהחמל ותסח ןנת קנהב 2018 תנשב
 .תלאיב

 תנשב .םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי תחוורל תלעופה התומע – ה”ולש“
 םמיע םזיו התומעה ידלי תא ספירגא ףינס תועצמאב קנבה ץמיא 2018

 .התומעה לש המרתה ברעל תוסח קנבה ןתנ ,ןכ ומכ .תוידוחיי תויוליעפ

 ח”עשתה הכונח גחב ,הז ידוחיי טקיורפ תרגסמב – תותנמה יתיכונח
 הכונח תותנממ ונהנ החוור תוינודעומו תוימינפ ידלי 1,700כ- ((2018

 תולעב םידבועה םישכור תונתמה תא .קנבה ידבוע-1,000כ י”ע ושכרנש
 .קנבה תלהנה תמרות תונתמה לש האלמה תולעל המלשהה תאו ,תיקלח

Make A Wish 

 פרויקט זזים

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים

 ידי לע ,יתרבח תחקרמ תיב הליעפמה התומע –”אהופרל םירבח“
 הניא םדיש םישנאל המורתכ ןתרבעהו שומישב ןניאש תופורת ףוסיא
 ,קנבה יפינסב םיבצומה םיידועיי ףוסיא יכלימ תועמצאב .ןתונקל תגשמ
 תוברעומ תופורתה .ךרוצ דוע ןבה ןיאש תופורת םיריבעמ תוחוקלו םידבוע
 םע םילוחל ןתרבעה םרטב ,םייעוצמק םיחקור ידי לע תוקדבנו התומעל
 2018 תנש ףוס דעו תוליעפה תליחתמ .תופורת ןומימב םייכלכל םיישק
 הלעמל לש יוושב תופורת דבלב תוחפט-יחרזמ קנב תועמצאב ופסאנ

 .ח”ן שוילימ 5מ-
 ץיקה תשפוח ךלהמב בדנתהל םידבועה ידלי תא ןימזמ קנבה –”רעיציק“
 ובדתנהש םידבוע ידלי 30כ- .הליהקב תולעפוה תויתרבח תותומעב
 .םהלת שובדתנהת הועשם לאתהי בפסי כוושה ברושתו לכז 2018-ב

 ”, םידליל קורי רו“א תינכתל תוסח קינעה קנבה – םיכרדב תרוהיז
 םיידוסי רפס יתבל העיגמה תיביטקארטינא תדיינ תועצמאב תלעפומה
 אשונב םינכתל םידימתלה םיפשחנ תוליעפה תרגסמב .ץראה יבחרב
 תונקהלו םיכרדב ןוכיסה ימרוגל םתוא ףושחל הרטמב םיכרדב תוחיטב
 ,החוטב הביכרב םידימלתה םיסתנמ תוליעפב .תודדומתהל םיכל םהל
 2018 תנש ךלהבמ .תוחיטבה ילכלל םיפשחנו הנוכנ הייצח םילגרתמ
 ופתתשה ןהב ,ץראה יבחרב רפס יתב 200-כב תוכרהד וימיקתה
 .םידימלף תלא 68כ-
 ,םילשוריב ’ה’-ד תותיכ ידימתלל תיתנש וד תינכת –”הנושכ םיליבומ“
 ,םירוסי ידי לע רפסה תיבל הבורקה הביבסהו הנוכשה לע םידמולה
 תיבב םירועיש תרגסמב ןכו הילא תורושקה תויומד םע שגפמ תועמצאב
 ,הקיזה תשוחת תמקעהו םידימלתה תמצעה – תינכתה תרטמ .רפסה
 תינכתה .םיררוגתמ םה הב הנוכשה ןיבל םניב הדיחיה תוואגו תוכיישה
 .יבצ ןד בי דוסת מלבוהת במייקתמ
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גן  מאומצות ומלוות  של העיר  רמת מועדוניות – כל  מועדוניות הרווחה
בעיר.  בחנוכה  הראשי של  הבנק הממוקמות  בבניין על  ידי יחידות הבנק
רמת  גן  –  בתיאטרון  המועדוניות לכל  ילדי  מרכזית התקיימה  פעילות 

כ-300 ילדים נהנו מהצגה “סינדרלה” בתיאטרון רמת גן.

 

תומך  גן,  בו  צבי” ברמת  – פרויקט של תיאטרון  “בית “ימי  תיאטרון”
על-ידי  יחידות הבנק נהנים   בתי ספר  המאומצים הבנק  ובמסגרתו תלמידי
ופעילות   סדנאות  תלמידי  התיאטרון,  של  המשלב  הצגה חוויתי, מיום 
במהלך  שנת הלימודים התשע”ח השתתפו כ- 150 תלמידים   תיאטרלית.

בתי ספר בימי תיאטרון אלו.  מ- 5

 

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

שותפות
 קידום הקהילה המקומיתלהשגת היעדים

הקהילות עם קשריו את לחזק לבנק חשוב הקהילתית, הפעילות גרתבמס
בקהילות מזרחי-טפחות בנק פועל כך לשם פועל. אהו בקרבן המקומיות 

 ובעשייה במימון גם ומעורב הבנק, של הפעילות מרכזי אל הקרובות השונות 
 גרת פעילות בקהילות השכנות.חברתית במס

יםגופ יםמאמצ המטה ויחידות נקהב ניפיס מבין 125– אמצותמ יחידות .1
ן.יכובס נוער ובני ילדים למען הפועלים ביישוביהם, יםשונ תומוסדו חברתיים 

נדבים,מת יםעובד ידי על וחניכה ליווי של שוטפת ילותבפע מתבטא זה קשר 
 ירהיצ ערכות צעותבאמ חגים לקראת ייחודית פעילות יים,חברת אירועים קיום 

 הילדים תוחלרו מרוכזת ילותופע בקהילה” “מזרחי-טפחות ייד על תנשלחוה
 נים בארץ.באזורים שו

 עובדים בו גדול מטה ןבניי וקםממ לוד ירבע – לוד בעיר קהילתית פעילות .2
יות רבות בעיר.ותף לפעילונו שתאם, הבנק הימעובדי המטה. בה 1,300כ-

 סרטים יבללפסט הרביעית, השנה וז חסות, ניקהע נקהב – “הולילוד” 
 הספר בתי תלמידי ע”י ווהופק תבונכש יםנעור סרטי תולתחרו ייםחברת
 “הולילוד” הסרטים יבלפסט תבמסגר נוהוקר יםהסרט בלוד. נייםהתיכו

ים בעיר.שהתקי

ילדי את המשרת הרך לגיל מרכז להקמת תרם נקהב – הרך לגיל מרכז 
תנ”ס שיקגו בעיר.ת מית המתגוררות בקרבוהיהוד האוכלוסיות הערבית 

 במסגרתו “מלודיקה”, החברתי למועדון תחסו ניקמע נקהב – “מלודיקה” 
נוער בעיר. יתית לבנת חברימת פעילומתקי

 ילהבקה תונוהש ותבפעילוי משתלבים הבנק ובדיע – בקהילה מתנדבים 
 בהכשרה ספר, יבת ניותבמועדו תנדבותיוהת תלמסגרו יםצטרפומ
 ייםונעיר ירועיםבא וכן הכסף” “דרך ויקטפר במסגרת יםצעירל יתנסנפי
 וגמת “עדלודידע” ומרוץ לוד.ים כדונש
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ווההמצ תנווב נילב וניעיר אירוע – דלו העיר לתלמידי מצווה בר
סיור כולל האירוע החמישית. נההש זו ירושליםב שמתקיים ולהוריהם 

 תתפותבהש היום, וםבסי ייגחג וטקס המערבי, ותלובכ העתיקה בעיר 
 ציגי הבנק.ראש העיר לוד ונ

 הראשית נהלההה יןבבני גן, רמת בעיר – גן רמת בעיר קהילתית פעילות .3
נות בעיר.ות שונק לוקח חלק בפעילויוהב עובדים 900של הבנק, עובדים כ-



                

 

 
 

   
  

  
 
   
  
 
 
 

  
 
 

  
    
    
 
 
 

 

  
 
   

   
  

   
    

  
  
   
    

 

 
 

 
 

 

 
 

תעסוקתית הוגנות
כלכלית וצמיחה

תעשייה, חדשנות
 ותשתיות

 קדמיםתמיכה בעמותות ובעסקים חברתיים המ
 מטרות חברתיות

כחלק מפעילותו הקהילתית, תומך ומקדם בנק מזרחי-טפחות עמותות
 את אשר מקדמים חדשנות חברתית, במטרה להרחיב ועסקים חברתיים 

השפעתו לקידום הקהילה:

בשיתוף הבנק של תייםהחבר המיזמים ניתתכ – ערך” עם “עסק פרויקט 
 עם יותוסוכלא המקדמות תובעמותו יםחברתי יםבעסק לתמיכה IVN קרן 

 צת דרך.ופור יתים בדרך חדשנצרכים מיוחד

בתחילת צאיםנמ אשר ותותעמ או יםחברתי עסקים המיזם, תבמסגר
 ומליווי נקהב של כספי נקממע נותוליה מועמדות להגיש ניםוזממ דרכם 

ישוהג ותותועמ עסקים 100כ- 2018 בשנת ים.עסק אנשי של צועימק
עובדי של צועימק וליווי לסיוע שזכו ת,עמותו 4 נבחרו ומתוכם מועמדות, 

י,ארגונ יתוחפ ית,עסק יתתכנ תיבתכ נושאים:ב עסקיים ציםועוי הבנק 
כספי מענק יבלוק תותהעמו ן,כ כמו וכדומה. נוש,א ימשאב ניהול שיווק, 

 הפרויקטים העסקית. ניתתכל בהתאם העסק של ולהרחבה להגדלה 
 ישי.ני שלי האור עראבה, כלי קאסו ואנער צב,ים לקשנבחרו הם: חרד

– עמותה המקדמת אוכלוסיות מוחלשות  חרדים לקצב
במגזר החרדי באמצעות שימוש בתורת הלחימה הברזילאית

“קפוארה” המשלבת תנועתיות וקצב. העמותה פועלת לשיקום בני
והתאמת מסגרות תעסוקתיות/לימודיות עבורם וסיוע בשיבוצם הנוער

100 לקחו חלק בפעילות 2018 בשנת ליחידות מתאימות בצה”ל.
בשנת 2017. 70  בני נוער, לצד

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים

נהמע ניםנותה יים,חברת מיזמים של ולפיתוח ידודלע בית – “הכוורת”
לפעילות תחסו תןכנו הצטרף נקהב וחלשות.מ אוכלוסיות בקרב לאתגרים 
 בשלבים מנהלים של ובהשתתפות בליווי והן כספית ומהבתר הן “הכוורת” 

 ים.נים של המיזמשו

 תנוומק המרופטלפ –”ףוסמ ךרע“ רתא תא םזי קנבה –”סףומ ךרע“ רתא
 יםיתבסבי יםנוגרא ,תותומע 200-כידילע יםרוצימה יםתוירשלו יםרוצמל
 ”הוואר ןול“ח הווהמ וז המרופטלפ .םידחוימ םיכרצ םע םישנא םיקיסעמהו
 תא ףושחל םהל תעייסמו ,םייתביבוס םייתרבח םינוגרא תואמל ידוחיי

 תרטמ .תיקסעהו תיטרפה – הבחרה הליהקה ינפב םהירצומו םהיתוריש
 .םייתרבחה םינוגראהו םיילאיצנטופה תוחוקלה ןיב רבחל איה םזימה
.םידחוים מיכרצ םת עווסיכלואל 2017 תנך שלהמש בגנור התאה

משותף לפרויקט טוב” “שכולו לעמותת חבר נקהב – חוזר” “סיפור 
 ספריה צעותבאמ נקהב ילעובד ספרים להשאלת מיזם להפעלת 

 נייןובב גן ברמת ההנהלה יןבבני ספריות 2 הוקמו וסףבנ נטית.נטראי
ולו טוב”.ת “שכתקמים מעמותי משות על ידהבנק בלוד המופעל

 עובדים 24 “ער”ן”, ותתעמ עם וףבשית הכשיר, נקהב – “ער”ן” 
 “ער”ן” ותתעמ של החם ולק יםהפונ נשיםלא נהבמע להתנדבות

נט.צעות האינטרבאמ

נערךש ית”עסק נןתכול “לחשוב וןעי יוםב – עמותות למנהלי עיון יום 
 להם לסייע במטרה עמותות מנהלי 60כ- השתתפו 2018 בשנת 

 בהרחבת פעילותם העסקית.

 דיריב ךמות קנבה םינש רפסמ הזמ –”הלהיקה ןעמל בלהמ םירצוי“
 תוכוס דעומה לוחב 2010 תנשמ םייקתמה ”, הליהקה ןעמל בלהמ םירצוי“
 ותקיסמעה ותמותע 30 תופתתשמ דיריב .םילשוריב אליממ תורדשב
 םירקבמה יפלא תורשעל םהירצומ תא תועימצה ,םידחוימ םכירצ יעלב
 ם.וקמב
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

מיגור העוני

אי צמצום
השיוויון

קידום חינוך פיננסי
על המשפיע אל,בישר גדוליםה הבנקים מחמשת כאחד 

 לקידום רבה חשיבות מייחס מזרחי-טפחות והמשק, הכלכלה 
ץאממ ועושה אלי,הישר הציבור בקרב הפיננסי החינוך אנוש
להתנהלות כלים הציבור, לכלל גם כמו ללקוחותיו, לספק רב 

 תקציב ולניהול כלכלית להעצמה כלים זה ובכלל נכונה, פיננסית 
 גרת זו מתקיימות מספר פעילויות:במס נכון.

 ונא ,תואתנכשמה םוחתב לארשיב ליבומה קנבכ – תהנכשמ תואנדס
 תואנדסה .הז אשונב תואנדוס תוכרדה םויקל הבר תובישח םסיחיימ
 לולסמה תריחבל םיכלו תואתנכשמה םלוע לע יעוצמק עדימ תוקינעמ
 תוחוקל קלח םיחקול ולא תואנדסב .םיפתתשמה רובע רתויב םיאתמה
 .רחא םוקמב התנשכמ חתקל ,רבד לש ופוסב םיטילחמש ימ םוג קנבה
 תלבקל רתויב םיבוטה םיכלה תא תתל ונלש תוירחאה וז יכ םישח ונא
 תואדנס 10 ומנייק 2018 נתשב .תאז שקבמש ימ כלל וזכש הטלחה
 תוידועיי תואנדס 9 ןכותמ ,םיפתתשמ 940-כקלחוחלק ןבה ,תהנשכמ
 .יתדרחה הרבחל
 .םייסנניפה םימוחתב רעונ ינב הרישכמה תינכת –”סףכה ךרד תכרע“
 ,םירומ לש בחר רוביצל רשפאל הרטמב ,קנבה רתאב העיפומ וז הכרע
 םיטרופמה םינכתב רעונ ינב ךירדהלו הינכת תא דומלל םיצעויו םיכירדמ
 תנשב .קנבה רתאל התלעוהו תיברעל המגרות הכרעה 2016 תנשב .הב

 ולביקש םיטנדוטס תועצמאב ”ףסכה ךרד“ תכרע לש תוכרדה ורבעוה 2018
 יתבב רעונ ינב לש תוצובק וכירהד הרומתבו םידומיל ןומימל תוגמל קנבהמ
 תמאתומה ”םיידוסיל ףסכה ךרע“ תכרע החתופ ףוסנב .םיינוכית רפס
 ידבועל תדעוימ הכרעה ,ראשה ןיב .םיידוסיה רפסה יתבב תותיכב תוליעפל
 2018 נתשב .םהידלי לש רפסה יתבב תוליעפ ריבעהל םיניינועמה קנבה
 תוליעפ וריבעהש קנבה ידבוע 90-כ לש שםומישל הלאשוה הכרעה
 .םיהדלל ים שיידוסר היפסי הבתב

 שי ופרטי נותמת רוכש נקהב – מעמותות שי ופרטי מתנות רכישת
ניםמוזמ העובדים החגים ותובתקופ נות,השו תהעמותו תצעובאמ ניםשו

 האתר ותצעובאמ הבנק במטה מכירה ירידיב נבחרים צריםמו לרכוש 
 נק.נימי של הבהפ

 םינש עשת ינפל הלחהש המזוי –”םורת הד רוט“ םיינפואה עסמ
 טרופסה זכרמ םע ףותישב םייקתמ טקיורפה .קנבב תרוסמל הכפהו

 2018 נתשב .ן”ליא ידלי ןעמל םיפסכ וסיג ותרטמו ן”ליא תתומע לש
 .םידובע 130 עסו במפתתשה

ובשיתוף נקנערך בחסות הב– מרוץ ה במרתון ירושלים ץ העממיהמרו
ובני עובדים 440מ- למעלה השתתפו ובו בסרטן, למלחמה האגודה 

2018. משפחותיהם בשנת 
 נההש וז ימתהמתקי בסרטן, המאבק למען צעדה – פסח צעדת 

 עובדים ובני משפחותיהם. 100השתתפו השנה כ- ת, ובההתשיעי
 ויותילפע עמה וקיים מטכ”ל סיירת תיחיד תא ימץא נקהב – לוחם” ץאמ“

 תחררים,מש נסכ ן:כגו היחידה, של ועיםאיר הבנק ירחא נוסף,ב ות.שונ
וד.צים וענת קמב”סד

 בירידי הבנק עובדי ידי על ונרכשש ותחברתי תותמעמו תישוהרכ סך 
₪ אלף 240כ- על עמד בבנק ותשונ יותפעילו צעותהאמ או תעמותו

 2017. אלף ₪ בשנת 190 , לעומת2018 בשנת 

 ור דה תרוםט

 ושליםתון ירמר
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

 ןבה ,הנוכנ יתלכלכ תולהתנהל תואנדס ומייקתה 2018 תנש ךלהבמ
 תוגלמ 90 קינעה קנבה 2018 תנשב ,ףסונב .םיטדנוסט 70-כ ופתתשה
 םידחר ,הייופתא יאציו) תושלחומ תיווסלוכאמ םייינטצמ םיטנדטוסל
 יתבמ םידימלת תרשכה הבחרוה ריפס תללכמ םע רשקה תרגסמבו ’(דכו

 .קנבהת מוגת מללבקו לכזם שיטנדוטי סדל ית עורדשר בפס

 נטיםת לסטודחלוקת מלגו

 הלכלמה – ל”ימה ףויתשב תוחפט יחרזמ לש םינטק םיקסעל הללכמה
 ילארשיה זכרמה) ”לימה ףותישב קנבה ליעפמ התוא ,םינטק םיקסעל
 סרוק כל תרגסמב .יסנניפ סרוקו קוויש סרוק :םיסרוק ינש הריבעמ (לוהינל
 תופתתשה רובע םימלשמ קנבה תוחוקל .םישפגמ השימח םימייקתמ
 .קנבי הדי-לד עסבוסס מרוקן הכ, שלזור מיחם מיסרוקב

 הלועפה וףתיש תרגסמב – םיקיתו םיחרזאל יתלטיגיד יתאקנב המצעה
 תנשב המייקתה ,םיקנבה דוגיאו יתברח ןויוושל דרשמה ,לארשי קנב לש

 ליגה תיוסיכלוא ברקב סינניפה עדיהו תועדומה םודיקל הפינע תוליעפ 2018
 יתב רפסמב קנבה יגיצנ ידי לע תואצרה ורבעוה תוליעפה תרגסמב .ישילשה
 לע תישיא הכרדה תלבקל םיפינסל ונמזוה קנבה תוחוקלו ץראה יבחרב עונלוק
 ושמישש אשונב הכרדה תורבוח קנבה קיפה וז תרגסמב .לטיגידב תוליעפה
 ךירדמ ,קנבה לש טנרטניאה רתאב שמתשמל ךירדמ – קנבה תוחוקלל רזעכ
 תנשב .םיפינסב תורישה תודמע לע טוריפו קנבה לש היצקילפאב שמתשמל

 רקס עצוב ךיהלתה םויסב .רתאבו םיפינסב וז תוליעפב ךישמי קנבה 2019
שאםיפתתשמה לש ןוצר תועיבש  םלוס) תוליעפל םיהובג םיגוריד וקינעה ר ,
 (:רתויה בובגן הויצו הניה 1-55, ןיג בורידה

 עייסל הז עדימ לש תלוכיהו םישגפמב ןתינש עדימה תוריהב תדימ
 4.5. ם –יילטיגידם היתורישש בומישל

 תובקעב םיילטיגיהד םיתורישב שמתשהל חוקלה תלוכי תכרעה
 4.4. ת –ושיגפה

 הלשכהל תודסומ םע םירשקו םיטנדוטסל יתסנניפ הלשכה קוזיח
 ידי לע ההובג הכלשהל תודוסמ םע רשקה תא קימעה קנבה – ההובג
 םיטנדוטסל תואצרה ןתמ ,תואטיסברינואו תוללכמ םע הלועפ ףותיש
 רפסמב םיטנדוטסל תוגמל ןתמ ןכו םיבדתנמ םידבועו םילהנמ ידי לע
 .םייסנניפת הועוצמקת בולכלמת וואטיסרבינוא

 זרכהמ תרגסבמ םיטנדוטסל הנוכנ תילכלכ תולהנתהל תואנדס םייקמ קנבה
 תללכמ – החוורל םימשונ“ יח לת תללכבמ םיטנדוטסל יסנניפ ץועייל
 םטינודסט םדיובע זכרמב .קבנה תוסחב 2015 תנשב םקוהש ,י”ח לת
 וב תורבעומו קנבה ישנאמ תינסניפ הרכדה ורבעו םידומיל תגלמ ולבקיש
 .אשונת לועדומת האלעהם לישגפמת ווישית אואנדם סג
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

 םישגפנ“ תינכת תרגסמב – ץראה יבחרב םיפינסב םייסנניפ םישפגמ
 םיסינניפ םישגפמ 2018, 22 תנש ךלהבמ ומייקתה ”,תוחטפ-חירזמב

 ים.פתתשמ 789 לקח וחלק םבה ,ץרהא יבחבר קנבה יפינסב תולע אלל
 תואצרה ולכלו ,המיענו החונינ הריוואב ברעה תועשב ומייקתה םישגפמה
 החפשמה תכלכל ,התנכשמ ,ינוסינפ ץועיי ,תונוכסחו תונודקפ אשונב
 .ןוהק הושת בועקשהו

 תוברחלו יקסעה רזמגל םישפגמ תרדס –”ימואלניבה שרמגב םישפגנ“
 ”םשיגפנ“ תוילעפל טויליפ קשוה 2017 רבמצדב – ץוח רסחל םיחמומ םע
 יזכרבמ תמייקתמ ץוח רחס אשונב םישגפמה תרדס .םיקסעה םוחתב תידועיי

 םיפינסמ דחא כלב (. עבש ראבו הווקת חתפ ,היתננ ,הפיח) קנבה לש םיקסעה
 רחס תוליעפל םיטינוולרה םינשו םישגפמ השולש תב הרדס תמייקתמ ,ולא
 ,רומאכ ,םהב תופתתשההו תורבחלו םיקסעל םאתוה םישגפמה ןכות .ץוח
 םיגשפמ 10 וכרענ 2018 תנש ךלהבמ .בחרה להקל תולע אלל החותפ
 .םיפתתשמ 360-לק כו חחם לקה, בץור חחם סלועם ביקסעם ליידועיי

 בהק ינבי בסנניך פונים חודיק
 רועיש תתומע“ םע בהי קנב ידבוע תובדתנה תרגסמב –”רחא רועיש“
 ביחרב םיסרוק 12 תברעבה 2018 תנשב ובדתנה םידבוע 112”,רחא
 ם.ידלי 250-ה למכת חיכלת כלולהתנהם ליכלע ודת ייינקהץ לראה

איכותי קידום חינוך וחברהחינוך
 המשיך הבנק לקידום החינוך והחברה, בין היתר 2018 בשנת 

אות:דרך הפעילויות הב

 נההש זו ניק,הע נקהב – בעכו בקהילה גותמנהי לפיתוח מרכז 
בשיתוף ובעכ ילתיתקה תנהיגומ וחלפית מרכז להקמת תחסו ת,השלישי
צמהוהע וםקיד לפיתוח, ועלפ המרכז בישראל. וןהשלט לאיכות המכון 

 ובלהוה להשפעה יביםהמחו הארץ, צפוןב צעירים נהיגיםמ ודתעת של 
 ת בקהילתם ובחברה הישראלית.קהילתי

יותרב צליחהמ נוכיהחי ויקטהפר נוהי “תגלית”, ויקטפר – “תגלית”
עם והקשר היהודית הזהות חיזוק ינהה הפרויקט מטרת היהודי. בעולם 
העובדים את לשתף בחר נקהב העולם. ברחבי ודיםיה יריםצע של ישראל 
 עובדים 20 איתר ית,תגל עם תוףבשי נק,הב ית.תגל של תצוקבו בליווי 

בוגרים נםהי בהן תתפיםשהמש תגלית של צותקבו 20 לליווי וצטרפשה
רוסית ת,נגליא דוברי העולם, ברחבי וניםש ניםוארגו בחברות המועסקים 
 צטרפוה בפרויקט שהשתתפו נקהב עובדי 24-32. בגילאי וספרדית, 

 ויותילהפע בכל עימם תפוהשת השבוע, מסופי אחד במהלך וצהלקב
 י.וקה הישראלתעסיצגו את עולם הוי

מזרחי-טפחות בנק תתףהש 2018 שנת במהלך – השברים את אסוףל
 ועדויות פריטים תצלוה לאיסוף ושם, יד עם יתוףבש י,לאומ במבצע 

העובדים לכלל נקהב פנה זו ותפעיל במסגרת השואה. תקופותמ
 לספר במטרה שואה יצולני של עדויות צלםול לתעד בבקשה והלקוחות, 

 תו לדורות הבאים.את סיפורם האישי ולשמר או
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יוזמות מקדם מזרחי-טפחות בנק – הישראלית בחברה אירועים ציון 
ציוןל ופועל נהמהמדי כחלק שלהם תיכוהשי תחושת לחיזוק עובדיו בקרב 

 ואהלש הזיכרון יום טקסי קיום כדוגמת נה,הש בלוח מיוחדים אירועים 
 תתפותהש ן,הרמדא בחודש וןמז תחבילו אריזת נק,הב נינייבב ורהולגב

 העצמאות ביום עלם תותעמו של תקווה” של אורות “דגל יקטלפרו תרומהו
ועוד.

בעלי נוער בני 80כ- טיפוח – שנקר” “פרחי – ותרבות יצירה עידוד 
 נטיםסטוד ייד על לימודים נתש במשך והכשרתם אומנותי כשרון 

 ממכללת שנקר.

 להעניק נקהב המשיך השנה גם – אתיופיה אייוצ לסטודנטים גותמל
 מכון עם הקשר תבמסגר תוזא תיופיה,א יצאיו נטיםלסטוד ותמלג

 2014. צר כבר בשנתניברסיטה העברית שנופוירשטיין והאו

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים

 “נפגשים במזרחי-טפחות”
 יפההשא מתוך מפגש. מקום גם אלא י,נסנפי מרכז רק לא הוא הבנק ניףס

צרי נקהב ניפים,ולס נקלב נושל הלקוחות ובלקיר ועלשפ ינושא נקב ותלהי
 בסביבת תושביםה תא ולהפגיש להעשיר צים,להע תושמטר תי,חבר פרויקט 

נק.סניפי הב

 פעילויות של רחב מגון צעמו במזרחי-טפחות” יםנפגש“ פרויקט במסגרת 
בתחומם. יםמוביל ציםמר ידי על נקהב של יםמרכזי יםניפבס ועברותהמ

 הערב תבשעו מתקיימים רבים, והנאה העשרה בנושאי עוסקים המפגשים 
 נקים,הב כל תלקוחו צדם,מ עלות כל ללא יהם,אל ניםומוזמ וחהנינ ירהבאוו

 נה והקהל הרחב.ושבי השכות

אלו הסניפים בהם התקיימו פעילויות “נפגשים במזרחי טפחות”
2018: במהלך שנת 

שרון: מרחב | שפרעם # אתא קרית # העמק מגדל # נהריה # עכו צפון: מרחב 
העין ראש # נווה מרום דן: מרחב | ננהרע # חדרה # פאחם אל וםא # יםימ עיר 

יהודה: מרחב | פ״ת מ.ע # טרפון מ.ע # שמואל גבעת # קאסם כפר # אילן בר # 
אשקלון ברנע # נהיב # רחובות דרום: מרחב | שמש תבי # ולהגא ירושלים מ.ע 

 ולוןקוגל ח # רמת אביב # נהכיכר המדי מרחב מרכז: דרך מצדה )ב״ש( | # 

 צאותההר ועל המרצים על מידע שכולל ודייעי תרא פועל הפרויקט ובתלט
 ובעמוד הראשי באתר גם צאנמ הפרויקט על ידעמ נים.השו לקהלים תוהפעילויו

 גם תקודמו תבפעילויו שהיו ולמשתתפים תללקוחו ועברומ נק,הב של יסבוקהפי
 הם אף יםמוזמנ וחבריהם יהםמשפחות ניב עובדים, ודי.ייע ניוזלטר תצעובאמ

 ו.למפגשים אל
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במהלך  2018 – נרשמו  96,526 ביקורים באתר הייעודי 
של “נפגשים”! 

במהלך שנת  2018 התקיימו  161 מפגשים שונים,  ב-26 סניפים  מרכזיים 
לחברה הערבית ולחברה  החרדית,  ברחבי  הארץ, לרבות מפגשים  המיועדים
השתתפו  8,620  אלו  במפגשים  יעד  אלו. לקהלי  המותאמים עם  תכנים 
משתתפים. זאת  לצד 157 מפגשים בהם השתתפו  7,100 משתתפים  בשנת  
של  “נפגשים סיקסטיז”  אלו, נערכו  32 מפגשים י יעודיים בנוסף לפעילויות . 2017

בשנת   2018.

במספר  המשתתפים   זוכות לאהדה רבה, הבאה לידי  ביטוי הפעילויות השונות
שעולה  מהמשובים   כפי  מהמפגשים,  מאוד  גבוהים  רצון שביעות  ובנתוני 
מידת   בדומה לשנת  2017 , שמועברים בתום כל מפגש – גם בשנת  2018,

שביעות הרצון מהמפגשים המשיכה להיות גבוהה ועמדה על 4.8 מתוך 5.

שלוש   הפרויקט,  התקיימו  במסגרת  הרגילות  הפעילויות לצד  במהלך  2018 ,
סדרות מפגשים בקונספטים ייחודיים:

מרץ-מאי  נערכו   החודשים  במהלך   – לישראל”  פעילות  “חוגגים  70 
קשור  ישירות   האישי שסיפורם  של  מרצים  הרצאות השונים  בסניפים 

למדינה ובעולמות שונים )ספורט, תרבות, ביטחון וסיפורים אישיים(. 

 

פעילות “בחירת  הקהל” – במהלך החודשים  יוני-יולי הצביעו הגולשים  
לכך  נערכו   לשמוע,  ובהתאם אותן הם  מעוניינים נושאי  ההרצאות ובחרו

במהלך חודש אוקטובר ההרצאות הנבחרות. 

 

במהלך  חודש    – תרבות  ויצירה”  לחודש  בשכונה  “נפגשים  פעילות 
מפגשי תרבות  שכללו שיחות, הרצאות ומופעים   נערכו  בסניפים נובמבר,

אינטימיים של אמנים ויוצרים ישראלים.  

 

הורחב  היצע   צרכי  הלקוחות, הבנת  מתוך סיקסטיז”  –  “נפגשים 
פותחה  סדרת   כך,  לגיל  השלישי. גם  והותאמו  מפגשים הפעילויות

המפגשים “נפגשים סיקסטיז”. 

לקהל  הגיל   ורלוונטיות התקיימו  32 פעילויות  ייעודיות   בשנת  2018,
מפגשים אלו  כללו הרצאות בנקאיות לצד   השלישי ב- 8 סניפים ייעודיים.
מהגיל  השלישי  חוץ  בנקאיות בנושאים שהותאמו למשתתפים הרצאות

והרצאות העשרה כלליות.  

ביחס  לשנה   מפי  2  יותר  אנשים,  השתתפו   1,667  אלו  בפעילויות 
טובים  מאוד   אז השתתפו  כ-700 אנשים.  המשתתפים נתנו ציונים קודמת

לפעילות הן ברמת התוכן והן בארגון. 

 

 

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

מספר פעילויות במסגרת ״נפגשים״ 
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ונוער  בסיכון   לילדים  ירושלים”  “שלוה  וכדורסל במרכז  ג’ודו  חוגי מימון 
ולילדים עם מוגבלויות. 

 

  

בשיתוף עמותת “השמיים  הם   של נוער  בשכונות מוחלשות תמיכה  וליווי
הגבול”. 

 

 

 

עם  צרכים   גני  ילדים  – לדוגמה  רבים,  עובדים  בפרויקטים התנדבות
מיוחדים, איסוף ותרומת מזון ופעילויות עם קשישים. 
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 שולבו 2018 נתבש – החרדית ובחברה הערבית בחברה “נפגשים”
נפגשים“ במסגרת החרדית ולחברה הערבית לחברה תייעודיו ילויותפע

 במסגרת היעד. לקהל ציםוהמר ניםהתכ התאמת תוך במזרחי-טפחות”, 
 בסניפים הערבית החברה עבור נוספות פעילויות 10 התקיימו ו,ז
 החברה עבור פעילויות 15ו- ושפרעם, עכו קאסם, כפר פאחם, אל וםא

 וגאולה שמש תבי ברק, ניבב וןטרפ יםעסק מרכז בסניפים החרדית
 ים.בירושל

מעורבות בקהילה של בנק יהב
 ניתתכ הסתיימה 2018 ניביו – אתיופיה אייוצ נוער ובנות בני העצמת 

 נכתבה זו ניתתכ שמש. יתבב ייסו וברנק בבי”ס שהתקיימה זו”ם ותנהיגהמ
 בקרב והמנהיגות הזהות ושתתח פיתוח וכוללת ידל”“פ תתעמו ע”י ועברהוה
 וגם אורחים ציםומר לחיקוי מודלים עם מפגשים תיופית,הא מהקהילה נוער יבנ

 צועות הליבה.ודי במקסיוע לימ

ת הבאות:ילויואת הפע 2018 יהב בשנת נקים בנוסף, קיב

 יהב ועלהפ בשיתוף בסיכון נוערל כדורסל ותצקבו של יוויול הקמה 
ים.ירושל

 מוגבלות בעלי אנשים עם תפותמשו יותפעילו – דירה” “אמץ פרויקט 
 ים.תת אקי”ם ירושלשכלית בשיתוף עמו

 עמותת וףבשית ןיכובס לילדים נייםאופ על רכיבה תצוקבו של וויולי הקמה
 י שמשון”.“רוכב

ישראל. ת ילדיותת “המפעל” להכשרימיות עמוי בפנתמיכה וליו

תמיכה באגודה לסוכרת נעורים בישראל בקייטנת הקיץ. 

השתתפות במסע אופניים “טור דה תרום”, בשיתוף עמותת איל”ן. 

 קהילה של שלוחות חו”למעורבות ב
 הקהילתי בתחום נג’לס(א וסבל )סניף בארה”ב צההקבו שלוחת תפעילו

 מתמקדת בפעילויות הבאות:

 בארה”ב השלוחה עובדי 10 נדבוהת 2018 במהלך – בקהילה התנדבות .1
 ת.ובת הקהילה המקומישעות לט 60 ישווהקד

ואוכלוסיות תייםחבר בעסקים יכהלתמ ותהפועל חברתיות לעמותות תרומות .2
 ילדים צמתולהע חברתית יהועשי נוךחי לקידום ננסי,פי נוךחי וםלקיד מוחלשות, 

 דולרים. 40,000 היקף התרומה עמד על 2018 נוער. בשנת יובנ

 ייםחברת וניםלארג יםדולר 6,100כ- 2018 בשנת תרמה וןונדבל השלוחה
 יםחברתי ושאיםנ ולקידום תמוחלשו תואוכלוסיו ניםקט בעסקים יםומכהת

 נוספים.
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היקף ההשקעה מורכב מסך התרומות בכסף ושווה כסף וכן העלויות הנלוות  
העומד על למעלה מ- 10 מיליון  ש”ח   )10,530,281  לפעילות הבנק בקהיל ה,
השוות ערך לכ-5.6  וכן משוויין הכספי של שעות ההתנדבות של העובדים , ש” ח(,
לעת  מעת תורם הבנק כספית, תרומה מלבד מיליון ש”ח  )5,596,825 ש”ח(1.
אלף ₪.  בשווי 170 ומחשוב ריהוט תרם יהב בנק זו, במסגרת ותשתיות. ציוד גם

 
 

 

בפעילות הקהילתית-חברתית של  סך היקף ההשקעה
מיליון ש”ח, בהשוואה ל-14.7 16.1 עמד על 2018 הקבוצה בשנת

)גידול של כ-9.5%(. 2017 מיליון ש”ח בשנת

 

 

השקיעו עובדי הקבוצה 2018 בשנת התנדבות עובדים
שעות ב-2017,  28,834 שעות התנדבות בקהילה לצד 28,691 
ארגונים, פרויקטים ומיזמים קהילתיים וחברתיים. 171  במסגרת

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

שותפות קבוצה )במיליוני ש״ח(קעה בקהילה בקף השהיהשקעה בקהילה 
להשגת היעדים

בכ-0.5%,  ירד ההתנדבות שעות שמספר אף ,2018 בשנת עלה העובדים של ההתנדבות שעות שווי .1
וזאת מאחר ושווי השכר השעתי בקבוצה עלה.
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

 מעורבות תוך שיתוף, דיאלוג וקבלת משוב
תיים.קהיל ושותפים יםחברתי יםגופ עם שוטף יאלוגד קיום תוך נעשה בקהילה והמעורבות הפעילות תווהמ יבושג

צוילמי ומביאה נהלש נהמש החברתית תהמעורבו יתתכנ את מחדשת ים,צרכה את מאתרת צההקבו זו בדרך 
 כדי נק,הב של יוליוו צמוד מעקב נעשה יםויקטהפר בכל כן, כמו הקהילה. למען משאביה השקעת של מיטבי 

 יעדם:יעים לתרומה מגלהבטיח שכספי ה

 ייםור גופים חברתיקטים ואיתיזום פרו צורךת ברחבי הארץ, ליות רבויות מקומינוך ברשווחה וחנק מקיים קשר מתמיד עם מחלקות רוהב
 נית ההשקעה ביוזמהנן את תכנק ומתכן הבוטפת בקהילה. בשיתוף גורמים אלו, בוחותם השיכולות לאמץ כחלק מפעיל נקידות הביחש

 נהיגותנית מת כמו תכניויות עירוויות לתכנת הבנק או הענקת חסת גן על ידי יחידויות הרווחה בעיר רמועדוננטית, כדוגמת אימוץ מהרלוו
 וד.יים בלמקומית בעכו או פסטיבל הסרטים החברת

 רשויות מקומיות

נוער, יתרום נית, המטפלות בילדים ובת שותפים בהחלטה לאילו עמותונק להיוות הבויקט המאפשר ללקוח– פר “שותפים מבחירה”
 צביע עבורין אותם להונה ללקוחותיו ומזמנק פיפות, הבנה האחת עשרה ברצתקיים זו השויקט, המאלף ש”ח. במסגרת הפר 500 הבנק 
 ני נוער.יקטים משותפים לרווחת ילדים ובתות הזוכות פרוים עם העמותות המועדפות על ידם. הבנק מקיהעמו

 ו,נפיים של קרמבנחם, כן, זיכרון מית השנטי, האגודה למלחמה בסרטום, אנוש, בירוק, אור של ורות: אתות הבאות את העמווחבחרו הלק 2018ב-
 ציון ועזרה למרפא.מגדל אור, עזר מ

לקוחות

תרומת הבנקואילו ייהנו מ ו בפרויקטותות ישתתפ– פרויקט המאפשר לעובדי הבנק להיות שותפים בהחלטה אילו עמ “הצבעת – השפעת”
 בחרו 2018צרכים מיוחדים. ב- יני נוער בסיכון ובעליקטים לרווחת בנק פרוימות יחד עם הבותות הזוכות מקיאלף ש”ח. העמ 100 בסכום כולל של 

נים,יט יד, פעמווער אהבה, להושילדים והנן, כפר הואה, חיבוק ראשוים לרפן, גדולים מהחיים, חברי”ת: ביה”ח אלות הבאות העמותובדים אהע
ים, שמחה לילד ושק”ל.וחי רפואה 

 עובדים

 יםותננו יוזמים פרויקטים הננים. בעקבות זאת אנים שוות וארגויים דיאלוג מתמיד עם עמותות חברתיצרכים הבנק מקור הכחלק מאית
 ים” עליהם סופר בהרחבה בפרק.וק לילדו”אור יר ים מבחירה”, “חברים לרפואה”ויקט “שותפת פרצרכים אלו, כדוגמנה למע

 וארגונים עמותות
 חברתיים
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

 תוליעפל הה שעפשההת וויביטקפאת הדידמ
 תא םג דדומ קנבה ,הליהקה ןעמל תוליעפמ ןוצר תועיבש לש הדידמ דבלמ
 :ברועא מום ההם ביטקיורפל הה שעפשההת וויביטקפאה

 םייטנוולרה םימרוגל םינולאש חולשל גאוד קנבה – םיבושמו םניואלש
 תורפתשה ךרוצלו םיפתתשמה ןוצר תועיבש תניחבל תוליעפ םוסי רחאל
 םירצוי“ דיריב ופתתשהש תותומעל םינולאש וחלשנ לשמל ךכ .תדמתמ
 עסבמ ופתתשהש קנבה ידבולע בושמ ינולאש ”, הליהקה ןעמל בלהמ
 תותומעה ילהנמ םע גולאיד םייקתמ ןכו ”, םורת הד רוט עסמ“ םיינפואה
 דימתמ גולאיד םיימק קנבה ,ףוסנב .םרובע ךרענש ןויעה םויב ופתתשהש
 תודיחי“ טקיורפב םידבועה םיבדתנמ םהב םייתרבחה םיפוגה יגיצנ םע
 תדימ ,ראשה ןיב ,תנחבנ םהב ,םירוקיבו םינולאש תועצמאב ”,תוצמאמ
 ופסאנש םינותנהמ .קנבב הדיחיה םע רשקהמו תובדתנההמ ןוצרה תועיבש
 םהב םייתרבחה םינוגראה לש ןוצרה תועיבש תמר יכ אצמנ 2018 תשנב
 ביחרהל השקב תמייקו ,דואמ ההובג תויהל הפיוסמ קנבה ידבוע םיבדתנמ
 .םיפוסם ניבדתנם מידבות עועמצאת בוליעפת הא

 םיחקל תקפה לש ךילהת עצבתמ תיזכרמ תוליעפ םות םע – יםקחלתקפה
 תובקעב .חטשהמ לבקתהש בושמה ססיב לעו םייטנוולרה םימרוגה כל םע
 .אבהת לננכותמת הוליעפם בירופישו םייונים שישענ םיחקלת הקפה

 קנבב םישענש םייזכרמ םיטקיורפב – יהתואצותו תוליעפה תניבח
 תוליעפה תואצות תא םיזכרמ רשא תוחוד םילבמק ונא תוליעפה םותב
 הכימתו תוליעפ תנש םותב ,המגודל .שארמ ורדגוהש תורטמה לומ לא
 תדימ רחא בקעמ םייקתה ”ךרע םע קסע“ טקיורפ לש םייתברחה םיקסעב
 םימזימה יכ הלע .םינוש םירטמרפב םיקסעה לש רופישהו תוחתפתהה
 תויחוורה תא ,תעצוממה תישדוחה םתסנכה תא ולידגה טקיורפב ופתתשהש
 .םיקסעומר הפסת מאם והלש

 תוליעפף לרטצהה לנמזהת וויוליעפר הושקת
 םתוא ןימזמו ,תוחוקלו םידבוע ברקב תויתרבחה תויוליעפה תא רשקתמ קנבה
 :תויוליעפן הוגמק בלת חחקל

 תוחוקל ףותישל המרופטלפכ קנבה רתאב תויוליעפ םוסרפ – קנהב ראת
 ןעמל בלהמ םירצוי“ דיריל הנמזה :תואמגוד) םינוש םייתרבח םיטקיורפב
 םירבח“ תתומעל תופורת ףוסיא טקיורפ ,םילשורי ןותרמל המשרה ”,הליהקה
 םוסרפ ,םירופב תונמ יחולשמ דירי םוסרפ ”,םיזז“ טקיורפ םוסרפ ”,האופרל
 ”(.ךרם עק עסעט “קיורפא לרול קוק

 תועצמאב םידבועה םע דימתמ גולאיד םייקמ קנבה – ניוגראםניפגואליד
 ”.הליהקב תוחפט-יחרזמ“ רתאב תונושה תויוליעפה םוסרפו ינוגרא םינפ רושקת

 יוטיב ידיל םיאב חולב .קנבה ידבוע ללכל קלוחמו הנש לכב קפומ – נהשחלו
 .הנשי הנל פה עסירפם ביבדתנמם הידבועל הת שויוליעפהם ויטקיורפה

 תוברועמ תא הכירעמו הריקומ קנבה תלהנה – םיבדתנמ םידבועל הרקוה
 םייקתמ םייתנשל תחא .ןוגראה יכרעמ קלח ךכב האורו הליהקב םידבועה
 הלהנהה יתנשה ןזאמה סנכ תרגסמבו םיבדתנמה םידבועל הרקוה ברע
 .הליהקן לתמורתת בונייטת מצודיחים ויפינל סה עזירכמ

 ינוי שדוח ךלהמב קנבה םייקש יתדיגאתה תוירחהא עובש תרגסבמ
 םיגיצמה םינוטרסו תונומת קנבב םייזכרמ תומומקב םיכסמב ונרקוה 2018

 .הליהקק בנבת הוליעת פא

 נדביםערב הוקרה לעובדים מת
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

תעסוקתית הוגנות
כלכלית  ק הכלכלהחיזווצמיחה

 הישראלית
 באמצעות ניהול

 אחראי של
 קהשרשרת האספ

₪ 

 ףיקע ליכלכ ךרעו ולש ןיינעה יקיזחמל רישי ליכלכ ךרע רציימ נקבה
 קלחכ .ולש הקפסאה תרשרשמ קלח םיווהמה םיקפסלו תורבחל
 גולאיד םייקמ קנבה ,הקפסאה תרשרש לש יארחאו רדוסמ לוהינמ
 יגיצנ לש םירויסו םיישיא םישגפמ תועצמאב ולש םיקפסה םע ףיצר
 לע הרימש יטביה ,תריה ןיב ,ןוחבל הרטמב ,םיקפסה לצא נקבה
 תורשקתהה יזוחב .וידבוע פילכ קפסה לש תוייססב םדא תויוכז

 םיבייחתמ ןלבקה וא קפסה וב ףיעס חסונמ םהליע םתוח נקבהש
 תויוכז םהל קינעהל ,רכש םהל םלשל ,םהידבוע תא ןידכ קיסעהל
 ומכ .הילפא לש גוס לכמ ענמיהלו תבייחמ תיטפשמ המרונ לכ יפ לע
 תוסחייתה ןובשחב תחקנל קפס תריחבל םליוקישה תרגסמב ,ןכ
 .תיתביבסת הוירחאם הוחתם ביטביהק לפסה

 :םיאבם הירושימם בשויה מקפסאת הרשרל שי שארחל אוהינ
 םייזכרמ םיקפס תורצחב םירוקיב – ןידכ הקסעהל יםקספ תרקב
 .קנבה רידגהש םינוירטירקל םאתהב םיקפסה תניחבו ,קנבה לש
 .תורשקתהה תקספה לש ךילהל יופצ ,םינוירטירקב דמעו וניאש קפס
 הקסעהה יאנתש דיפקמ קנבה – ץוח רוקימ ידובע יאנת תרקב
 יבגל תונקתהו םיקוחה לכל םאתהב ויהי ץוח רוקימ ידבוע לש
 קדוב ידי לע תעצובמ הקידבה .הדעסהו ןויקינ ,הרימש ידבוע
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

 תלבק תוברל ,קוחה תוארוהל םאתבה ךמוסמ רכש
 .תויפיצפת סוקידת בשקבם לידבועת מוינפ
 תלכלכ קוזיחל תוירחא ךותמ – ימוקמ שכר םודיק
 םיימוקמ םיקפס תפדעה תוינידמ קנבה םייקמ ,לארשי
 שכרה לש טלחומה בורהש ךכ (,ןבל-לוחכ תרצות)
 .םיימוקם מיקפסו מנינק הבב

 םייקמ לארשיב הרבחל תוירחא ךותמ – יםקספ ףודתע
 הליהקל םימרותש םיקפס תפדעה תוינידמ נקבה
 שכר ףודעת ןכ ומכ .םנוגראב יתא דוק פי לע םליעופו
 .ההובת גיטגרנת אוליעם ידקל מעד בויצ

 לעופה ,הקיטסיגולה ףגא קנבב ןומא שכרה אשונ לע
 .להנימש ווני אבאשת מביטחב

 הקפסאת הרשרל שי שארחל אוהינ
 ,תילארשיה הכלכלה לע עיפשמה יתועמשמ םרוג הניה תוחפט-יחרזמ תצובק
 .הקפסאה תרשרש לש יארחאו רדוסמ לוהינב הבר תובישח האור ךכ ךותמו

 הנשי ,תיארחא הקפסא תרשרש אשונב התסיפתלו הצובקה לש תוינידמל םאתהב
 העודי םולשת תוינידמ תמייק קנבל .םיימוקמ םיקפס םע תורשקתהל ללככ הפדעה
 .שארע מבקנו וילב אייחתהן שמזם ביקפסם ללשד ליפק מקנבהם ויקפסם הע

 םיימקומ םקיפס תפדעה
-3,300כמ םיתוריש תלבמק הצובקה .םיימומק םיקפס תפדעהל תוינידמ הצובקל
 םמה 95%.םישדח םיקפס 380 םכותמ (בהיב 870-כ םכותמ) יםליעפ יםקפס
 םוחתב םינלבקב רבודמ .הריריפפה ריוזיאמ 18%– םכותמו םיילארשי םיקפס
 ,תוספדמ ,ידרשמ דויצ ןוגכ) דויצ יקפס ,לוהינ תוברחו םיסכנ יריכשמ ,הקזחאהו יוניבה
 ,םיצעוי ןוגכ) םיתוריש יתנונ ןכו (דועו בושחמ דויצ ,םיבשחמ ,םינופלט ג,ניסיל
 (.ןויקיי נתוריי שקפסמע ודית מחטבאב וושחי מתוריי שקפ, סםיחקפ, מםיננכתמ

 1.2 לע הצובקב םיפקסל וחתפנש שכרה תונמזה ודמע 2018 תנש ךלהבמ
 .ח”ד שריאלימ

 התפלגות הרכש בקבוצה לפי תחומים
45% 

39% 40% 

35% 

30% 

25% 21% 
20% 

15% 

10% 8% 8% 7% 6% 6% 
5% 3% 

1% 
0% 

 החטבא רחא תוברת יוניב םדא חכ קוויש בושחמ םיתוריש הקיטסיגול
 החוורו םייללכ
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה קיעיםמש בלקוחות משקיעים 

 קבוצה לפי מיקום גיאוגרפיהתפלגות הספקים ב

72% 

11% 
11% 7%

 ןופצ
 זכרמ
 הביבסהו םילשורי
 םורד

יוםק של סף נאיתתכולל נקהב של הרכש תניומד – איםאחר ספקים תיעדוף
ירהושמ המגן בחוקי עמידה לרבות יםנאות העסקה תנאי ים,והיתר עסק רישיון 

האם – לדוגמה הספקים, צלא ניםשו יםפרמטר ניםוחב ואנ העובדים. יותזכו על 
 של ההחלטה ולישיק במסגרת בעבודה. וגהות ותהבטיח כללי על שומר העסק 

 קוד וקיום לקהילה תרומה של פרמטרים גם ןבחשבו נלקחים יםספק ירתבח
 י.את

 שמירה על חוקים וזכויות אדם
 החוקים לכל בהתאם הפועלים ספקים עם ורק אך להתקשר מקפיד נקהב
 מקפיד ו,ספקי עם הסכמים על נקהב חותם כאשר כן, כמו יים.נטהרלוו תתקנווה

כלפי כמעסיק תיוחובו במלוא לשאת הספק ובתח את יכללו יםשההסכמ נקהב
 החלות הדין תהוראו כל את למלא הספק חובת לרבות מטעמו, מי ו/או עובדיו 

 ים.ים המסדירים העסקה וזכויות עובדוקעל מעביד כלפי עובדיו, ח

בקרת ספקים
 הבנק של הרכש ומנהל יקהלוגיסט אגף מנהל עורכים 2013 נתמש החל 
צלא וריםיקב צעובו ניםהש במהלך הבנק. של ייםמרכז ספקים צרותבח יםביקור

 הביקור תא חוזרים. ביקורים כבר ווצעב אף חלקם ואצל המרכזיים, הספקים כל 
 ו.צוינש וניםלקריטרי בהתאם הספקים את לבחון במטרה שפותח שאלון והמלו

 י להליך של הפסקת ההתקשרות.צפו נים,נו עומד בקריטריוספק שאי

צההקבו לחוק, בהתאם – ץחו מיקור עובדי של העסקה איתנ על בקרה
ייבדקו והסעדה( שמירה ן,ניקיו) חוץ מיקור עובדי של ההעסקה נאישת מקפידה 

הבנק ובדע עימם הספקים כל 2018 שנת לסוף נכון וסמך.מ שכר בודק ייד על 
 נוןנגמ עומד העובדים ותלרש שנבדקו. החוק בהוראות עמדו ואל בתחומים 

ות של מעסיקיהם.צי ת ואיי על הפרוונימי ודיסקרטדיווח אנ

 לרבות נים,סיכו תהערכ צעמב נקהב – שחיתות סיכוני בנושא ספקים בקרת 
 נותהחשבו בשוטף. עובד איתם משנה ניוקבל ספקים בקרב שחיתות, וניסיכ

 יםנבדק יוןניקה נותוחשבו ציםהשיפו עבודות בתחום הקבלנים של יםהסופי
 ום.י על התחידי המפקח האחרא ופן שוטף עלנית ובאפרט

 ייחודי סעיף קיים יםומפקח יםאדריכל מול נחתמיםה ותייםמשמע יםבחוז וסף,בנ
 ישי.צד שליפין מו בעקן אנאה, במישרייהם לקבל כל טובת הוסר עלהא

 ספקים ושל עובדים של והדרכה לבקרה שוטף באופן ועלתפ וצההקב – בטיחות
 נושא בטיחות.ב
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 מסתכלים קדימה

שיתוף פעולה עם עמותת “פעמונים” להגברת החינוך הפיננסי

הרחבת פרויקט “מובילים שכונה” בשכונת תלפיות

ויצירת פעילויות עומק המשך פעילות “נפגשים במזרחי-טפחות”
בנושאים כללים ובנושאים פיננסים המותאמים למגזרים השונים

צעיר” ב-5% הרחבת מספר המשתתפים בפרויקט “קיץ

2019 הפקת ערב הוקרה לעובדים מתנדבים בקהילה במהלך

איכותי חינוך

אי צמצום
השיוויון

שותפות
להשגת היעדים

מיגור העוני

2019 יעדים לשנת  2018 עמידה ביעדי

סטטוס  יעד
 צעבו

יותבמס’ הפעילו 9%גידול של כ-  ויות “נפגשים במזרחי טפחות”בפעיל 5%גידול של כ-

צעבו  יםנסי לתלמידינינוך פנושא חוח ערכת הדרכה בפית
 ו’ת ד’-בכיתו

צעבו  נת רמותונה” בשכויקט “מובילים שכהרחבת פרו

צעבו  10%צעיר” ב-ויקט “קית מספר המשתתפים בפרהרחב

צעבו ילהתנדבים בקהובדים מת ערב הוקרה לעהפק
 2018 במהלך 

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

45.6 
 ה לעובדבממוצע שעות ההדרכ גידול

 מכלל המנהלים בקבוצה
 עמוצמב עותש
 נשים 42% עובדל

 הבכירה בהנהלה
 חותטפ חיק מזרל בנש

6,444
2018  הועסקו בקבוצה בשנת

 עובדים
 עובדותו

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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 בהגשמת עיקרי נדבך ומנהליו הבנק עובדי בכלל רואה הבנק הנהלת
 וברווחיות. הפעילות בהיקפי הגידול ויעדי העסקית האסטרטגיה

 ים:ני מישורצע בשנק מבוושי בבניהול המשאב האנ
העובדים של

 ,ףוטשה לופיטה ךרד ,רתויאה בלשמ ,טרפב לופיטה מזרחי-טפחות
 .השירפב הלד שעו

 .םינושו היטביל הנק עבי בשונאב האשמח הותפי
 .להנימו שוני אבאשמה לביטחי הדל יל עהונה מא זשונ

סביבת תוחבפי יביטו לידי באה ובעולם בישראל עובדיה לכל וצההקב מחויבות
 של יכולתה העובדים. לכלל נים,הוג העסקה נאית על והקפדה נעימה עבודה 

 נהמע ןנות אשר עבודה מקום צורלי ולאורם ובדיהע צרכיל יבלהקש צההקבו
 וקש.ודה איכותי ומבלאורך זמן, היא זו שהופכת אותה למקום עב

 ממשיכים להרחיב את המשפחה
 המועסקים מספר גם ולכן לשנה משנה לצמוח יםממשיכ מזרחי-טפחות צתבקבו
עובדים 6,444 צהבקבו וועסקה 2018 שנת לסוף נכון בהתאם. גדל צהבקבו

 ומנהלות. ועובדות, מנהלים 

 קבוצהמספר המועסקים ב

6,185 6,354 6,444 7,000 
6,063 

82 84 
6,000 78 

5,197 

906 

82 

5,368 

904

5,470 

890 

5,135 

850 
5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

2015 2016 2017 2018 

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

0 
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5,470 

890 

84 
15 

56 

13 

גילאי עובדים ומנהלים סך המועסקים בקבוצה )נכון לסוף שנת  2018(
גילוה ,40.2 הינו גיה(הטכנולו חטיבת )ללא הבנק עובדי של הממוצע גילה

 (58%) צההקבו עובדי מרבית 40.7. הינו בקבוצה העובדים כלל של הממוצע 
 מעובדי 21%ו- ומטה 30 בני נםהי צההקבו מעובדי 31-5021%, בגילי ינםה

 ומעלה. 51 ניצה בהקבו

בהי  ןודנול
ל״וח תחולש  ךיריצ
(תיגולונכטה הביטחה ללוכ) תוחפט-יחרזמ  סל׳גנא סול

2018 2017  נתוני כוח
סה"כ האדם גברים נשים סה"כ גברים  נשים

1,250 636 614 1,216 626 590  מנהלים

5,194 1,715 3,479 5,138 1,714 3,424  עובדים

2,450 1,086 1,364 2,390 1,059 1,331  מטה

3,994 1,265 2,729 3,964 1,281 2,683  סניפים

6,444 2,351 4,093 6,354 2,340 4,014  סה"כ

2018 2017 
 קבוצת

 גיל
 אחוז
 מכלל

 העובדים
גברים  נשים

 אחוז
 מכלל

 העובדים
גברים  נשים

21% 301 1,025 22% 343 1,028  30 עד
 עובדים

 אינםש
 בתפקידי

ניהול

46% 1,058 1,890 44% 999 1,821 31-50 

14% 357 565 15% 372 575 51 
 ומעלה

0.29% 7 12 0.30% 3 15  30 עד

 המנהלים
בקבוצה

13% 359 454 12% 337 440 31-50 

6% 269 147 7% 286 135 51 
 ומעלה

21% 308 1,037 22% 346 1,043  30 עד

 סה"כ
מועסקים

58% 1,417 2,344 57% 1,336 2,261 31-50 

21% 626 712 21% 658 710 51 
 ומעלה

מלאה במשרה ועסקוה ובדיםמהע 93%כ- – צהבקבו המועסקים כלל יןמב
 נטיםסטוד הינם חלקית במשרה יםועסקהמ רוב חלקית. במשרה והיתר 

 וני(.העובדים במרכז הבנקאות )המוקד הטלפ
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 קים בקבוצה לפי גילאחוז המועס

22% 22% 21% 21% 

54% 55% 57% 58% 

24% 23% 22% 21% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

2015 2016 2017 2018 

 30 דע 31-50 הלעמו 51

 פילוח גיאוגרפי
גדול כארגון ים(נהלומ עובדים )6,360 ישראלב גרים צההקבו ובדימע 98.7%כ-

 גרים 26%כ- הארץ. חלקי בכל גרים צההקבו עובדי רחבה יתניפס פריסה בעל 
 השפלה איזורב 18%כ- והסביבה ירושלים באיזור 18%כ- המרכז, איזורב

 גרים באיזורי פריפריה בצפון ובדרום. 21%וכ-

 – נהלים(ומ עובדים 84) חו”ל בשלוחות מועסקים וצההקב ובדימע 1.3%כ-
 העסקת על הקפדה נהיש מקומיים. המכריע רובם אנג’לס. ולוס יץשוו נדון,לו

ויםמהו כך, בחו”ל. נקהב תוחובשל ניםהשו ובתפקידים נהלהבה ייםמקומ
 מחברי 90% ויץ,בשו הבת חברת נהלתה ימחבר שליש ניש יםהמקומי העובדים 

 נג’לס.יף לוס אי הנהלת סנמחבר 100%נדון ו-הנהלת סניף לו

אחוז מסך העובדים מספר עובדים  ץאראיזור ב

11% 719  דרום

 אלישר

18% 1,186  ירושלים והסביבה

10% 663  צפון

18% 1,177  שפלה

14% 916  שרון

26% 1,699  תל אביב רבתי

98.7% 6,360  אלסה"כ בישר

0.9% 56  נדוןלו

0.2% 15 ציריך  שלוחות חו״ל

0.2% 13  נגל׳סלוס א

1.3% 84  סה"כ שלוחות חו"ל

100.0% 6,444  סה"כ קבוצת מזרחי-טפחות
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 ךסמ זוחא
 םידבועה

30% 

26% 

25% 

18% 18% 

15% 

10% 11% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

ןופצ םורד ןורש הלפש םילשורי  ביבא לת
הביבסהו  יתבר

         

76% 75% 

69% 

71% 

70% 

72% 

73% 

74% 

75% 

72% 

73% 

74% 

73% 

71% 

70% 

69% 

68% 

67% 

66% 

2015 2016 2017 2018 

 (היגולונכטה תביטח ללוכ אל) תוחפט-יחרזמ קנב תוחפט-יחרזמ תצובק

                

 

עמד  שיעור    2018 בשנת  – האקדמאים  בקבוצה  שיעור  עולה  לשנה משנה 
על  כ-75%  חטיבת  הטכנולוגיה( כולל  )לא  בבנק  מזרחי-טפחות האקדמאים 
על  כ-9.5%. בכלל הקבוצה – שיעור  האקדמאים בשנת   ושיעור הסטודנטים

לצד כ-71% בשנת  2017. עמד על כ- 73%, 2018 

ככל ל, הבנק  מיישם  מדיניות  לפ יה, כל  עובד  בבנק  מוגדר  כבר  מיומו  הראשון 
כעובד הבנק לכל דבר ועניין, ובהתאם לכך אינו מעסיק עובדים חיצוניים  באמצעות  
חברות שירותים או  חברות כוח  אד ם. מדיניות זו ח לה, כמובן, גם על עובדי  מרכזי  
הבנקאו ת, שרובם  כאמור  סטודנטים  ושעבודתם  מאופיינת  בתחלופה  גבוהה 
כוח אדם עבור  תמיכה   מקבל שירותים  מחברות יותר. עם זאת, מעת לעת  הבנק

בתפעול פרויקטים לתקופה קצובה ובמספר מועט של עובדים.  

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

שיעור האקדמאים פריסה גיאוגרפית של עובדי קבוצת מזרחי-טפחות
 2018 בישראל, לשנת 

עובדים חיצוניים השכלה
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 תחלופת עובדים
 .ותוא דירוהל ףאו ,יםדבועה ברקב ךומנ הפוחלת רועיש רשמל תפאוש הוצבקה
 ןמ םידבועכ וידבוע כל לש הקסעהל קנבה תוינידממ תעפשומ םידבועה תפולחת
 םתקוסעתש ,םיטנדוטס םניה םבורב רשא ,תואקנבה יזכרמ ידבוע ללוכ ,ןיינמה
 הובג וניה וללה םיזכרמב הפולחתה רועישש ,ןאכמ .הבר תויתדותנב תנייפואמ
 .הצובקל הל כלה שפולחתר הועיל שע עיפשמי וסחן יפואב

 לע דמוע (תואקנבה יזכרמ יאצוהל, )2018 תנשב הצובבק הפולחתה רועיש
 תוחפט-יחרזמ תצובק לש ,ללוכה הפולחתה רועיש .2017 תנשב 7.4% תמולע 8%

 תשנב 9.4% תמועל 10.7% לע דמוע 2018 תנשל (תואקנבה יזכרמ ללוכ)
 רבהסלתניתנ 30 ליגל תחתמ םידבוע ברקב תסיחי ההובג הפולחתה .2017

 םניה רומאכש ,םיינופלטה םיזכרמה ידבוע םניה םהמ יתועמשמ קלחש ךכב
 .ןיינמן הק מני בדבוע

 התויה לע םידיעמה ,ליג תצובק לכב הפולחתה יפקיה תא תוארל ןתינ הלבטב
 הבלטב םינותהנ .הריעצ הייוסכלוא רובע בייצו שקובמ הדובע םומק הצובקה לש
 .תואקנבי הזכרי מדבות עא םיללום כניא

2018 12017 

 קבוצת
 גיל

 עובדים
 ומנהלים

 שהעסקתם
 הסתיימה
 )פוטרו/

 התפטרו/
 פרשו(

 עובדים
 ומנהלים
 שנקלטו
 לעבודה
 בבנק

 עובדים
 ומנהלים

 שהעסקתם
 הסתיימה
 )פוטרו/

 התפטרו/
 פרשו(

 עובדים
 ומנהלים
 שנקלטו
 לעבודה
 בבנק

54 102 66 89  )כולל( 30 עד

88גברים 111 70 84 31-50 
 )כולל(

58 6 44 6  51 מעל

200 219 180 179  גברים סה"כ

 )כולל( 30 עד 211 128 227 147

114נשים 94 104 92 31-50 
 )כולל(

58 4 24 3  51 מעל

319 325 256 306  סה"כ נשים

201 329 194 300  )כולל( 30 סה"כ עד
202 205 174 176  )כולל( 31-50 סה"כ
116 10 68 9  ומעלה 51 סה"כ
519 544 436 485  סה"כ

 נים,הטלפו למרכזים גם יםיחסהמתי יםתונהנ את וכלל 2017 תאגידית תאחריו בדוח שפורסמו תוניםהנ .1
 יות תאגידית זה.צגים בדוח אחרוונים המים את הנתינם תואמן אועל כ
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 גברים 219– חדשים ומנהלים יםעובד 544 צהלקבו וצטרפה 2018 בשנת
200– וצהבקב עבודתם את וז נהבש וסיימ ומנהלים יםעובד 519 נשים. 325ו-

 נהליםומ עובדים ורבשימ צלחהה על יםמעיד ואל ניםנתו נשים. 319ו- גברים 
 ראשון לתפקיד בעיקר לקליטה, חדשות משרות תיחתופ תהתרחבו צדל

 נקאית.יירה בבקר

 כולל( נים,ש 5 )עד צהבקבו חדשים עובדים נםהי מהמועסקים 36%– ותק
23% יםומהוו נהש 21מ- למעלה כבר נואית צאיםשנמ עובדים מועסקים צידםול

יםצעירו חדשים עובדים לצד נוסיםומ ותיקים עובדים של גיוון מהמועסקים. 
 חדשים, ותיונרע לצד ניםש רבת יותצועומק יונארג וןזיכר ידע, של ימורש מאפשר 

 שנים. 12.8 הוותק הממוצע בקבוצה עומד על תפתחות.יחה והצמ

 2018 קבוצה, לשנתפילוח ותק המועסקים ב

23% 

36% 

22% 

20% 

 (ללוכ) םינש 5 דע
 (ללוכ) םינש 6-10

 (ללוכ) םינש 11-20
 הלעמו הנש 21
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מגדרי  שיוויון

תעסוקתית הוגנות
כלכלית  וצמיחה

 קידום סביבת
 עבודה ותנאי

 העסקה הוגנים

 וסקהע ודיייע יותמדינ מסמך גובש יולעובד נקהב תממחויבו כחלק
 שהשלו שוםביי ביטוי דילי באה זו מחויבות שי.האנו שאבבמ פולבטי

 נק:ילות הביים בפעות מרכזעקרונ

 ודיובבע האורקבנה– תדבכמ הדובע תביבס תירצי
 ךות םמודיקל לעופ ןכ לעו ותחלצהל םפיתוש וליהנמו
 .תדבכמת וכמוה תדובת עביבת סריצי

 לע רומשל דפיקמ נקבה – יםדובעה תויוכזל הגאד
 .דגאתהל תםוכז לע הרימש דצל ,וידבוע ללכ תויוכז
 שרדנהמ תרוי םיבוט הדובע יאנת וידבעול קינעמ נקבה
 .הדובעי הקול פי חע
 תלהונמ םידבועה תחוור – יםדובעה תחוורל הגאד
 נקבה ידבעול החוור תפטעמ תריצי :תואבה םיכרדב
 תואירב לע הרימשל תבחרנ תינכת ,םהיתוחפשמ ינבו

 תניתנו הריקומ תינוגרא תוברת תגנהה ,םידבועה
 יכ הנבה ךותמ ,יאנפה תועשב תוליעפל תויורשפא
 .דחאנק כבהד ובוער הובך ערר עצוה ין זוזיא

 םע ףוצר חיש םייקמ נקבה – יםדובעה תויוכז לע הרימש
 .םידבעוה תויוכז לע רומשל דפיקמו ,םהיגיצנ םעו םידבעוה
 תרגסמב םליהנתמ םידבועהו םליהנמה םע הדובעה יסחי

 גציימה םידבועה ןוגרא תועצמאב רוטקס לכ םע ,תיצוביק
 ו.תוא

 םייוניש לע דעומ דועבמ וידבועל עידוהל דפיקמ נקבה
 תא ואצמי םיברועמה םידדצה לכש תנמ לע םיינוגרא
 לכ .אלמ הלועפ ףותיש ךות תאזו תרויב םיאתמה ןותרפה
 תףשמה יעוצקמ יוולי ךות םיעצובמ םיינוגראה םייונישה
 ,הקסעה םויס לש םירקמב .יונישה תלבוהב םליהנמה תא
 יכרצב תובשחתה ךות איה תמדקומה העדוהה תפוקת
 בייחתמהמ תחפת אלש דבלבו תכרעמה יצוליאו דבועה
 .קול פי חע

אי צמצום
השיוויון
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הקפדה על שכר ותנאים סוציאליים כחוק
 מקפיד חו”ל, בשלוחות זה ובכלל ילותו,פע איזורי בכל – החוק בדרישות עמידה 

מקפיד גם כך ומתוך החוק, להנחיות בהתאם ולעובדי שכר תשלום על נקהב
 ההסכם במסגרת ועסקיםהמ ובדיםלע כי ציין,ל יש יב.המחי ימוםינהמ שכר על 

לדרישות תאםבה צההקבו פועלת נוסף,ב לשנה. תאח תעדכןמ השכר י,וצהקיב
 עבודה וקיוח ומנוחה עבודה ותשע לידה, ותופשלח ציאהלי הקשור בכל החוק 

 נוספים.

גבוהים נקהב לעובדי ולמיםשמש ההבראה דמי – גדליםמו אלייםסוצי איםתנ
 נק.ובדי הבי המחלה של עוכך גם מכסת ימ מהקבוע בחוק, 

 לאותו ינהה ידהל ופשתמח החזרה לחוק, בהתאם – לידה לחופשת אהיצי
במהלך העובדת. עם מלא יאוםבת צעיםמתב – נעשים אם – ייםינווש תפקיד,ה

חזרו ומתוכן ידהל לחופשת ובדיםע 4ו- תעובדו 533 טוב במזל צאוי 2018 שנת 
 ים.עובד 4עובדות ו- 239 לעבודה 

 שמירה על זכויות העובדים
מעסיק נואי הבנק בכלל. אדם ותוזכוי בפרט ועובדי ותזכוי את מבטיח נקהב

 שגם וודאמ נקהב מכך, יתרה בכפיה. העסקה של תבפרקטיקו נוקט וא ילדים 
 ובדים כדין.ות עימם הוא מתקשר מקפידים על זכויהספקים ע

1יחסי הנהלה-עובדים ושמירה על זכות ההתאגדות

 הטכנולוגית החטיבה מעובדי 90% מזרחי-טפחות, בנק מעובדי 94%כ- על 
 נםאי אשר ובדים,הע תרתי קיבוציים. הסכמים חלים יהב בנק מעובדי 89%ו-
ישי.ובדים לפי הסכם העסקה אציים, עועסקים על פי ההסכמים הקיבומ

 ונים: ארגון עובדי מזרחי-טפחות, ארגוןש עובדי הבנק מאוגדים בשלושה ועדים 
 ת בע”מ.נולוגיה של מזרחי-טפחויבת הטכי חתימה וועד חטורשים ומנהלמ

 של הפעולה מרחב את המבטיחים ולנהלים יותנחלה מודעים הבנק נהלימ
 ים ופועלים בהתאם לכך.הוועד

 ועריאש םידבוע תוגיצנ-הלההנ יסחי םוחבת םייזכרמה םיעוריאה ןלהל
2018: ךלהבמ

הבוררות נמשכה 2018 במהלך –2005-2015 כלכלית בוררות 
 ציגותנ לבין י-טפחותמזרח הנהלת יןב 2005-2015 יםשנ ורעב הכלכלית 

2019. נוארוררות פורסם ביהעובדים. פסק הב

 הסכם נחתם 2018 צמברבד – המנהלים עמותת עם עבודה הסכם 
2022. נו בתוקף עד סוףנהלים שהית המי עם עמותצקיבו

 באוגוסט – לטכנולוגיה החטיבה של העובדים גוןאר עם העבודה הסכם 
 נושהי יהוגלטכנול יבהבחט העובדים ארגון עם יוצקיב הסכם תםנח 2018

 2021. וףבתוקף עד ס
 GRI.של ה- 102-41 נה למדד. מע1
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 1נתוני חופשת לידה של עובדי קבוצת מזרחי-טפחות

2018 2017 
סה"כ גברים נשים סה"כ גברים  נשים

537 4 533 503 5 498  לקחו חופשת לידה

243 4 239 249 5 244 
 מתוכם מספר העובדים שחזרו

 אחר סיום חופשתלעבודה ל
 הלידה

265 - 265 - - -
 יצאו לחופשת לידה במהלך

 ארו בחופשת לידה/השנה ונש
 2אחר השנה הקלנדריתחל"ת ל

222 3 219 235 - 235 

או לחופשתמס' העובדים שיצ
ארוונש 2017 לידה בשנת 

 חודשים לאחר 12 מועסקים 
 חזרתם לעבודה

29 - 29 - - -
 יצאו לחופשת לידה במהלך

 א לחזורהשנה ובחרו של
 2לעבודה

צמצום פערי שכר
עובדים אשר המירבי, ולהתגמ סכום כפוף 2016, באוקטובר 12 וםמי החל 

 ים“מחויב בפרק )כמפורט התגמול וקבח ותורטהמפ ותלמגבל לו, זכאים בבנק 
וההעסקה נההכהו נאית (.128 בעמ’ תגמול ניותמדי – ית”אחרא נהלותלהת
 למגבלות הותאמו אשר נק,הב של הכללי והמנהל ןהדירקטוריו ראש ושבי של 

 כהגדרתו שלהם, תגמולה בשל החזויה צאהההו יןב יחסה )קרי: ולהתגמ וקח
משרה תעלו לפי נק,הב ששילם ביותר נמוךה ולהתגמ בשל צאהההו לבין וק,בח

 וםבי הכללית האסיפה ייד על אושרו (,35מ- קטן ן,בעקיפי או ישריןבמ מלאה, 
 2017. בפברואר 14

 קתיקידום ביטחון תעסו
 ים:תי בקרב עובדיה במספר דרכוקן תעסת לקדם ביטחוצה פועלהקבו

נקתהע על יטמחל הבנק בלבד, יםשנ 3 של יחסית צרק זמן פרק לאחר
מעובדי 71%כ-–2018 לסוף נכון נוהל.ל בהתאם לעובד, קביעות 

 מעובדי הקבוצה(. 70%הבנק הינם עובדים קבועים )וכ-

 א.

עובדי עבור טווח ארוך תעסוקתי אופק צירתוי יירהקר לפיתוח מסלולים  ב.
צה.הקבו

עקב צומיםצמ של למקרים תרוןפ נויש צי,והקיב העבודה הסכם במסגרת 
 ייעלות.הת

 ג.

2018 2017 

סה"כ גברים נשים סה"כ גברים  נשים

4,479 1,607 2,872 4,441 1,619 2,822  קבוע

1,498 451 1,047 1,473 451 1,022  בניסיון

467 293 174 440 270 170  אחר
 ות חו”ל.וחנם כוללים את שלים איונ. הנת1
 נים קודמות.ינם ברי השוואה לשתונים אלה אתונים ולכן ניסוף הנבוצע טיוב של א 2018 . בשנת2
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במהלך  תקופת  דרך  בהגעה  לאבני הטבות  שונות  – מעגל  העבודה 
בקידום,  בנקודות ציון לפי   בקליטה, עם קבלת  קביעות, העבודה  בבנק:

ותק ולקראת היציאה לגמלאות. 

 

   
  

 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

ציון במסגרת עבודתם.ים לאשר הגיעו להישגים ראוי

 יוזמות ידודבע גדולה תחשיבו רואה הבנק – העובדים של ייעול הצעות 
 ועדת נקלב ללקוח. תשירו תןמ ותהליכי עבודה תהליכי ושיפור תניוחדש
צעותבה ןלדו תפקידה אשר יעלות”,והתי יסכוןח לשיפור, יוזמות וד“עיד

מתכנסת הוועדה ובדים.הע יםולחשש עבודה יכיתהלב ותוהתייעל שיפור 
 יותרב ותהטוב צעותהה ת.המתקבלו תצעובה לדון במטרה ןלרבעו אחת 

מוענקים הפרסים ים.בפרס ציעיםהמ את תומזכו במערכת יושמותמ
נהגהשהו מבורכת מסורת זוהי נק.הב מנכ”ל תפותבהשת חגיגי בטקס 

 של ניתהארגו ותבתרב חשוב ערך ווהומה בבנק רבה צלחהבה והוטמעה 
הבנק.

 הצעות ייעול. 1,350גישו העובדים כ-ה 2018 בשנת 

 דאגה לרווחת העובדים

 הטבות לעובדים
 ו,עבודת תשנו במהלך העובד את המלווים מעגלים, ושהשל על דגש שם נקהב
 משבר ברגעי ורךהצ במקרה וגם האישיות ותבשמח ית,צועהמק תפתחותובה
 ניסיוןב עובדים בין הבחנה ללא להטבות, זכאים נקהב עובדי כלל צוקה.ומ

לעובדים במשרה קבועה.

 נים לפי לוח השנה.ים שושי בחגים ובאירוע יות ותוו– הטב השנה גלמע
 70ה- נתש ודלכב נקהב עובדי לכלל שי חולק 2018 בשנת וסף,בנ

 ישראל. תלמדינ

 תגמול עובדים
 יו, בהם:ים לעובדים חיובייצוביל מספר מהלכים לתגמול ומתן תמרהבנק מ

מחליט נהלה,הה צתלהמל תאםבה לשנה אחת – בשכר קידום
 צועיםבי על תבססבה בארגון, תדרגו ידוםק מהלך ילגב הדירקטוריון 

לעובדים ניםהשו להסכמים בהתאם צעמבו המהלך החולפת. נהבש
 תאםבה למנהלים אישיים, בחוזים יםנהלולמ ובדיםלע צי,והקיב בהסכם 

 נקאות.ניסיון במרכזי הבניים בנקאים טלפותם עימם ולבנחלהסכם ש

 ותוך צההקבו של ננסיהפי צבהלמ בהתאם לשנה, אחת – אישי בונוס
 נקתהע על וריוןהדירקט מחליט נוספים, עסקיים בשיקולים תהתחשבו

עובד לכל נוסהבו והיקף ונוסלב הזכאות חלוקתם. ןואופ שיעורם נוסים,בו
ונוסמהב חלק נהלים.המ תצהמל ועל יעדיםב ידתועמ סמך על נקבעים 
 צועיםבי פי על תןני האחר וחלקו ים,העובד לכלל אחיד ופןבא מחולק 

ים של העובד ותרומתו להצלחת הבנק.אישי

 בהסכם ולעובדי משלם נקהב – אהתשו בגין ומענק שכר תוספת מענק 
ביעדי העמידה ורלא נההמשת נקמע ההסכם, בתקופת צי,הקיבו

 שכר תלתוספ יתקבע ואההתש נקממע חלק נוסףב ההון. על התשואה 
 קבועה, בהתקיים רף תשואה.

 באופן לכך יחסומתי יםצטיינמ ובדיםע מוקיר נקהב – מצטיינים עובדים
נק,הב הנהלת כלל בפני וקרהלה זוכים יניםצטיהמ העובדים יוחד.מ

 נעשית יניםצטיהמ ובדיםהע בחירת מרשים. בטקס נכ”להמ ובנוכחות 
 ישגיהם ותרומתם של העובדים לבנק.צת המנהלים, הבהתאם להמל

על יםותגמול ציםתמרי תמערכ קיימת ניפיםהס במערך – אישיים פרסים
 מיוחדים. צעיםובמב הסניף יותבפעילו ים,השונ במדדים נותהצטיי בסיס 

נאיפ ופעילות תיחבר ושגיב למטרות ניפיתס במסגרת התגמול ניתן ובלר
 לעובדים וקרהכה אישיים פרסים יםמחולק הבנק במטה ניף.בס לעובדים 
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

של בחייהם אירועים לרגל הטבות – העובדים של המשפחתי גלהמע
ת,הולד ימי כגון באירועים שי ניתן זו במסגרת ומשפחותיהם. העובדים 

 צבא/ל וגיוס א’ לכיתה העלייה עם ןוכ וכד’, לידות נה,חתו ווה,מצ בר/בת 
 י.שירות לאומ

נוספות: נים ממגון הטבותנה נקי הבובדנוסף, עב

 חשבון בניהול נותשו מהטבות גם נהנים הבנק ובדיע – איותבנק הטבות 
 ועדפים.ות בתנאים מוממסגרות והלווא נקהב

 והחזר עובדים ילדי עבור יםילד ניוג ונותמע סבסוד – למשפחה הטבות
 ודים גבוהים של ילדיהם.על תשלומים ללימ

.זכאות לקרן השתלמות

ת,היחידו נהלימ תי,המשפח למעגל הדאגה במסגרת – משבר בשעת סיוע 
של צביםבמ גם הקרובה תוובסביב בעובד ומכיםות מלווים נוש,א משאבי בסיוע 
וקמהה העובדים ביוזמת משבר, יבמצב הבנק תמיכת על וסףנ ומשבר. קושי 

מהמשכורת מפרישים בכך ניםנייהמעו עובדים הדדית. לעזרה עובדים קרן גם 
ים.צבי משבר שונים במן, המסייעת לעובדובת הקרנוע לטצ סכום 

 המילואים למשרתי שי נקהוע 2018 בשנת – איםהמילו למשרתי מצדיעים 
 בכנס ילואיםהמ משרתי את ןצייומ מוקיר אף נקהב ימים(. 5מ- למעלה ירתו)שש

נהלי הבנק.של כלל מ

לטיול סמלית, בעלות נק,הב ובדיע וזמניםמ לחודש אחת – ישראל שביל 
 ישראל נתלמדי 70ה- שנת ודלכב דרך. מורי של בהדרכה ישראל ילשב במסלולי 

 הדרכה התקיימה נוסףב ית.ובעתל ירותהשי ברכס ייעודיים סיורים יימוהתק
וטיול ותסוכ המועד בחול לכיש חבל בפארק סיור בתיה, תבמזכר צילום תוסדנ

 בפעילות חלק לקחו 2018 בשנת הבחירות. ביום ניםיצנ אגם בפארק משפחות 
 ני משפחותיהם.ובדים ובע 800כ-

 2,500 תתפותבהש הבנק לעובדי קיץ ועאיר התקיים 2018 בשנת – ץקי אירועי
ני משפחותיהם.ובדים ובע

 אחת סמלית, תבעלו ים,וזמנמ וגםז נותי/בובנ העובדים – הטוב הסרט מועדון 
צאההר וויבלי צית,אר בפריסה ועולנק יבת במספר נבחר, בסרט צפותל ןלרבעו

ועד צעותבאמ זאת, בפעילות חלק תלקח ניםמוזמ הבנק גמלאי גם וכיבוד. 
 ובני יםגמלא ובדים,ע 3,500כ- תבפעילו חלק לקחו 2018 נתבש הגמלאים. 

 משפחותיהם.

 שומרים על אורח חיים בריא

סדנאות בנושא התקיימו 2018  במהלך שנת

מיקומים שונים ברחבי הארץ בהן השתתפו ב-7  בישול בריא
עובדים שקיבלו העובדים טיפים בנושאי תזונה בריאה ונהנו כ-350

מחוויית בישול משותף.

 בנושאי צאותהר יימותמתק השנה במהלך – לעובדים העשרה אותהרצ
 העובדים של ידעה את להעשיר תמנ על וסייבר, נומיהארגו יאה,הח

 נים.ן שונייי עבתחומ
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לעובד במשרה מלאה,  הינו  39  שבוע  העבודה – שבוע העבודה  בבנק,
שעות המוגדרות בחוק.  שעות במקום  42
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 ולפעילויות כיף לימי צאוי ובדיםהע יכ מקפיד הבנק – גיבושו כיף ימי
 כוחות ורצבול ירגעלה השגרה, את לשבור נותהזדמ יםהמהוו ,גיבוש

מחודשים.

המטה ייןבבנ נקהב עובדי לרשות – בלוד המטה בבניין כושר חדר 
 השבוע במהלך ניםשו יםוחוג יותפעילו מגון ציעהמ ושרכ חדר עומד בלוד 

 ת.בעלות סמלי

המתקיימים ניםתובמר עובדים תהשתתפו מעודד נקהב – מרתונים
 מרתון כדוגמת ים,תונלמר ההרשמה ותבעלוי תתףומש הארץ ברחבי 

 למעלה תפוהשת בו תרום״ דה ״טור ייםאופנ ומסע לוד מרתון ושלים,יר
ובדים ובני משפחותיהם.ע 780מ-

מדי תתתפוהמש ספורט תצוקבו 12 בבנק – עבודה למקומות ליגה 
 פעיל ופןבא שותפים נקהב ימעובד 150כ- עבודה. תלמקומו בליגה שנה 

 ציגינ 2018 בשנת ות.ובתחרוי יםבאימונ חלק לוקחים נק,הב נבחרותב
ייםהתק נוסף,ב באילת. שהתקיימה בספורטיאדה תפוהשת צותהקבו
 נק,הב נכ”למ תפותבהשת הבנק, של הספורט צותקבו לכל מוזיקלי ערב 
צות אלה.ותפות העובדים בקבידום השתוק ודלעיד

מדאגה כחלק –40 גיל מעל העובדים לכלל איותרפו סקר בדיקות 
 ואיותרפ סקר ותבדיק ןמממ נקהב לרווחתם, ודאגה ובדיםהע לבריאות 
40. ובדים מעל גיללכלל הע

מחלה/ צותלהתפר חשש ייםק בהם במקרים – גפותומ למחלות מודעות 
 ת.ננוההתגו דרכי בדבר עובדיו את לעדכן דואג נקהב בארץ, מגפה 
 נק,הב של העסקית ההמשכיות תבתוכני מעוגן אף כזה במקרה ולהטיפ

 בהתאם להוראות בנק ישראל.

קשר לשמירת הדואגת ווחהר תאחראי פועלת נקבב – רווחה איתאחר
 טיפול גם כמו צרכיהם,ו בבקשותיהם קשות, ותבמחל החולים יםעובד עם 
 ואיים.וע כספי בהיבטים רפנזקקת לסי ובדים שמשפחתםוע לעוסי

 צעימב הדם, נקב עם בשיתוף ת,לע תמע מקיים, נקהב – דם תרומות
 ת דם בקרב עובדיו.התרמ

 איזון עבודה-פנאי
 צועיתמק תקדמותוה יכולות יתוחפ ובין ומשפחה ירהקרי ןבי ומאוזן וןנכ ילובש
רווחת על ישיר ופןבא משפיע ישית,א והתפתחות אישיים נייןע תחומי פיתוח צדל

 לשעות ודההעב ותשע יןב איזון על ורלשמ עובדיו את מעודד נקהב לכן, העובד. 
 שבוע במהלך יהיה ובדלע יכ ומקפיד זה נושאב ובדיםלע ותהדרכ מקיים נאי,הפ

ים:נוי למשפחתו ולעיסוקים נוספהעבודה זמן פ

 ניםניתה החופשה יימ מכסת – הבנק חשבון על נוספים חופשה ימי 
 נה בהתאם לחוק ובהתאם לוותק ואף גבוהה מכך:לעובד מדי שנה הי

החופשה. ימימ בלבד חלקי ןבאופ נגרעים המועד בחול חופשה יימ

ימי 5 דתו של החג בימי נהש מידי צללנ זכאי י,יהוד נושאי עובד 
 החופשה לימי בנוסף נםהי ואל ימים הבנק. חשבון על חופשה 

ועל.ינו פנק אנה העברי, במהלכם הבבחגים לפי לוח הש

 ו,ילדי תהולד נתו,חתו לרגל יםנוספ חופשה יימ לעובד ניקמע הבנק 
 ו.תונה של ילדיצווה וחבר/בת מ

 תםודעב במהלך ניש יאקדמ וארלת שלומדים בבנק יםקבוע יםעובד
ים.ודי חופשה עם סיום הלימים ביממזוכ

–”( Caregivers)“ חולה משפחה בבן שמטפלים בעובדים תמיכה 
 בהם משבר, צביבמ גמישות ומגלה יםובדהע לקראת בא הבנק ככלל, 

 ולה.נדרשים עובדים לטפל בבן משפחה ח
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 על העולה ורבשיע הבראה מדמי ניםנה נקהב עובדי – הבראה דמי
הקבוע בחוק.

 נקוב כספי ערך בעל שובר מקבלים ובדיםהע נהלש תאח – נופש שובר 
 תאם לבחירתם.נופש בארץ או בחו”ל, בה תלהזמנ

דואגים לעובדים לקראת יציאה לגמלאות
 תםהגע תלקרא יםלעובד תדואג צההקבו אחראית, העסקה ותניממדי כחלק 

י פרישה מוקדמת(:ציאה לגמלאות )או במסגרת הסדרלגיל הי

 צבהלק זכאים – אותלגמל אההיצי גילל בהגיעם הפורשים עובדים 
צעות כחוק.נק מבוובדי הבנסיה. ההפרשות עבור עמקרן הפ

)פרישה אותגמלל היציאה גילל הגעתם טרם הפורשים עובדים 
מסלולים: ניש קיימים תמוקדמ פרישה אושרה להם לעובדים – מוקדמת( 

 העובדים זכאים כן, כמו וגדלים.מ ייםצופי ומסלול מוקדמת נסיהפ מסלול 
נק במימון קורסי הכשרה.ים אלו לסיוע מטעם הבים במסלולורשהפ

 נתלסד ניםמוזמ מוקדמת ישהפר או לגמלאות יאהיצ תלקרא צאיםנמה עובדים 
זכאים הפורשים ויתי.חו לסיור גם הפורשים נוהוזמ 2018 בשנת ישה.פר

 ידי על ניםהמאורג תרבות יואירוע בחגים, שי תווי נק,הב חשבון ולניהב להטבות 

נתמך, גם הוא, על ידי הבנק.ועד הגמלאים ש

 רבות שנים לאחר גברים, 54ו- נשים 55 אותלגמל יצאו 2018 שנת במהלך 
 של עבודה מבורכת בקבוצה.

 הטבות לעובדי ולפורשי בנק יהב
 קייטנה, ות,השתלמ ןלקר זכאות ים:לעובד הטבות מתן על יםמקפיד יהב נקבב

ן,וכ וד.יגוב רווחה מקרן הטבות י,שנת נקמע הבראה, נות,עיתו נות,מעו ות,מלג
 שי תק,ו נותש 25 ציוןל נקמע כדוגמת נים,שו ירועיםובא בחגים יםומענק הטבות 

 ים ועוד.ישיבחגים, שי לאירועים א

ציאההי גיל נילפ ורשיםהפ לעובדים מוגדלים צוייםפי מסלול ייםק יהב נקבב
יוםל יש בחגים, יש כגון נות,שו תמהטבו ניםנה יהב נקב יגמלא לגמלאות. 

 ציבתק ניקמע הבנק כן, וכמ נאי.פ ותובפעילוי בחוגים והשתתפות ההולדת 
 ציעמ נקהב הבנק. ילגמלא תצאווהר טיולים ןלמימו הגמלאים, ציגותנל

 תק.ת ונוש 30ובד שלו מעל ל-י לעיונתשלום ליועץ פנסת בתתפוהש
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 2018 נתוני היעדרות )במספר ימים( לשנת

שמירה על בטיחות העובדים
זאת יו,עובד יטחוןוב בריאות ות,בטיח על ירהבשמ רבה חשיבות ואהר הבנק 
 ושאנ את נהלמ נקהב להם. והדאגה ההעסקה נאימת נפרד יבלת כחלק 

תחום ובהתאם לחוק.י לנה ייעודי ממוות על ידוהגה תהבטיחו

הבטיחות נושא ואה העובדים בטיחות על בשמירה המרכזיים ההיבטים אחד 
או נקהב של ברכב המשתמשים עובדיו, את יךלהדר מקפיד הבנק בדרכים. 

במסגרת זהירה. יגהנה ועל הרכב של הבטיחות מערכות על נג,ליסי ברכב 
 ת,לע תמע תעבורה ותבטיח ציןק שולח תעבורה,ב ובדיםהע לבטיחות הדאגה 

 בזמן נהיגה חורף, נהיגת בנושא וטפיםש ניםעדכו ני,אלקטרו וארד צעותבאמ
וד.ת ועחופשו

עבודה תונותא 15 אירעו 2018 בשנת – עבודה אונותבת 63%כ- של ירידה 
הבנק .2017 בשנת 41 לעומת במהלכה, או נהממ חזרה העבודה, אל בדרך 

יד.נות אלה גם בעתתאו ימשיך לפעול להורדת מספר 

 לגיל הגיעו שילדיהם לעובדים, הבנק שולח לשנה, אחת 2016, משנת החל 
דגשים נקהב מעביר זו בגלויה חדש. נהג וילליו דגשים ובה גלויה יון,ריש צאתהו

 נאילת נהיגה והתאמת יגהנהב ותבטיח ון:כג נושאיםב החדש הנהג להורה 
 הסביבה.

 שיעור היעדרות
 גין ימי מחלהב

 ימי מחלה
שנוצלו איםמילו  חופשה

47,845 67 54,622  נשים
 מזרחי-
 טפחות

5.0% 15,850 2,485 29,492  גברים

 סה"כ 84,114 2,552 63,696

8,072 11 12,174  נשים

 בנק
 יהב

4.6% 2,256 160 4,960  גברים

10,328 171 17,134  סה"כ

קה בסניףהתמודדות עם מצבי מצו
 ושאבנ ותהדרכ הבנק 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 וד.ש
ים.תקיים תהליך הפקת לקחומ

 2018 בשנת – הבנק בסניפי לקוחות מול קונפליקט עם להתמודדות הכשרה 
 עם תתמודדולה ותומיומנ כלים המשתתפים יבלוק במסגרתה סדנה יימההתק

 עובדים 100כ- תתפוהש בסדנה נק.הב ניפיבס תוחולק מול נפליקטקו צבימ
 נקאים בסניפים ברחבי הארץ.נוסף לעבודתם כבהמשמשים כקבטי”ם ב
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הבנק פועל באופן אקטיבי לגיוס עובדים מקבוצות אוכלוסייה שונות וממגזרים  
ולשם כך משתף פעולה   המאופיינים בתת ייצוג בשוק התעסוקה כצעד אסטרטג י,
הבנק מתאים את מבחני המיון בתהליך הגיוס   גם עם עמותות וארגונים ייעודיי ם.
למועמדים מאוכלוסיות אלו – בדרך   )שנערכים במכוני מיון מקצועיים חיצוניי ם(

כלל באמצעות מתן תוספת זמן ואפשרות להיבחן בשפת האם )כגון ערבי ת(. 

עובדים מהחברה החרדית  – כחלק מאסטרטגיה  ליצירת סביבת עבודה מגוונ ת, 
במסגרת מאמציו משתף הבנק   הבנק פועל לשילוב עובדים מהחברה החרדית .
מרכז   –  ” מרכז “כיוון המכון להכוון תעסוקתי בבני בר ק, פעולה עם “בראשית” –
מרכזי פיתוח תעסוקת   ועם “מפת”ח ” – הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלי ם,

בנוסף הבנק משתתף בירידי תעסוקה ייעודיים לעובדים   חרדים של ג’וינט ישרא ל.
בין היתר במרכז האקדמי  לב בירושלים ובקמפוס החרדי  מהחברה החרדית .
כמו כן  עושה הבנק  שימוש באתר האינטרנט “גלאט ג’וב ס”  בקריה האקדמית אונ ו.
השימוש באמצעי גיוס  אתר  ייעודי לאוכלוסייה החרדית לצורך  חיפוש משרו ת. – 

אלו נעשה בהתאם לצורכי הבנק. 

הוקם בשנת  2017 צוות  ייחודי של כ- 20 נשים   במרכז הבנקאות )המוקד הטלפונ י(
הן מקבלות הכשרה   רוב המועמדות מגיעות ללא רקע וניסיון תעסוקת י, חרדיות .
בעת  הקמת הצוות  ולאורך  כל  תקופת עבודתן  נעשו   בנקאית  במהלך תפקידן .
ונעשות  התאמות  נדרשות  על  מנת  לשלבן  בעבוד ה, הן  במשמרות  מותאמות  והן 

בסביבת העבודה.  

כחלק מהאסטרטגיה ליצירת סביבת  עבודה מגוונ ת,  עובדים  מהחברה  הערבית  –
כחלק ממאמצי   לגייס עובדים מהחברה הערבית . המשיך הבנק גם בשנת  2018
ועמותת “אלפנאר ”, שמפנות   הגיוס מתקיים שיתוף פעולה עם עמותת “קו משווה ”

לבנק מועמדים לבנק מהחברה הערבי ת. 
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 ךותמ ,תאז .הדובעה תביבסב ןויווש םודיקל ףטוש ןפואב לעופ קנבה
 ףא הלפמ וניא נקבה .ןויוושה ךרע לש הנוליעה ותובישחב הרכהה
 ,ןימ ,אצומ ,עזג ,םולא ,תדל תוכייתשה סיסב לע תדבעו וא דבעו
 הנומאהמ תעבונ וז תוביוחמ .רחא ןיפיאמ לכ וא םירומג םוקמ ,ליג

גיוון, שוויון ומניעת
 אפליה בהעסקה

 ןה ליכלכו יתרבח ךרע רצוי הדובעה תביבסב ירזמג ןויווש םודיק יכ
 .תהוללכב תליארשיה הרבחה רובע ןהו וידבוע רובע ןה ,נקבה רובע
 לע םינמנה נקבה תוחוקלל תעייסמ ףא םירזמג ןומגמ םידבוע תקסעה
 קינעמו םידוחייה םהיכרצב ריכמה תוריש תלבקב ,םינושה םירזמגה
 םדא לכ טולקל תלוכיב יוטיב ידלי אב ןוויגה ןורקיע .םלוה הנעמ םהל
 םיווש םיאנת ןתמב יוטיב ידיל אב ןויוושה ןורקיע וליאו ,קנבב הדובעל
 .נקבם בידבועהד מחל אכל

 סביבת עבודה מגוונת

מגדרי  שיוויון

תעסוקתית הוגנות
כלכלית  וצמיחה

אי צמצום
השיוויון
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 היבטחת בדחוית מינכותם ביטדנוטב סוליש
רהשכה 2015 תנז שאת ממייקה מיגולונכטת הביטח הגיולונכלט — 

 םיטנדוטם סירשכוו מבם וינש 4 ךשמנ רוזחל מ. כבשחמי העדמם ביטדנוטסל
 תבשלת מינכת. ההביטחם בישרדנב הושחמות העוצקמות בחמתהם ליחרבנ
 (OJTה )דובי עדך כוה תדימת לפוקת ,יותעמשט מקיור, פםיילטונרם פידומיל

 םימייסמם הירגבו. לימדקאר הואתת המשלהל ליקבמת בא, זהכית חנפוקות
 תביטע של חוקבם הידבועל הגסב בלתשהע לצוחה מלצהל בולסמת הא
 .ות זינכוי של תנשר הוזחמל החה 2018 תנשב .היוגולנטכה

 םינוש םירזגממ םידבוע לש בוליש – םידויה אל םידבועל םיפסונ השפוח ימי
 םיכרצל המצע תא המיאתמו תיתוברת תושיגר הלגמש הדובע תביבס בייחמ
 ולכוי םידוהי םניאש םידבוע 2018 תנשמ לחה ,ןכל .הידבוע לש םייתוברתו םייתד
 ימיל ףסונב ,קנבה ןובשח לע השפוח ימי 5 םהידעומבו םהיגח ימיב הנש ידמ לנצל
 .לעוו פניק אנבם הכלהמ, בירבעה הנשח הוי לפם ליגחה בשפוחה

 תויונמדזה וויוןש םודיקל בחוימ קנבה – תויולבגומ םע יםדובע ובליש
 םע םישנא תקסעהל קוחה תוארוהב הדימעה תרגסמב .תויולבגומ םע םישנאל
 םידיקפת רותיאו תולבגומ םע םידבוע תטילקל היגטרטסא השבוג ,תויולבגומ
 םע םידבוע תקוסעת תיארח“א הנימ קנבה .תונושה תודיחיב םרובע םייטנוולר
 םידבוע יקיסעמל הכימת זכרמ םע תוליעפ ירשק םימייקתמ ,ןכ ומכ ”. תויולבגומ
 עוסיב תוחמתמה תונוש תותומע םע ןכו הכלכלה דרשמ לש תויולבגומ םע
 תויולבגומ םע םידבוע רפסמ קנבב םיטלקנ הנש ידימ .ולא םידבוע תמשהב
 .תולבגומ םע םישדח םידבועל םיידועיי םינתק םיפוסנ ןכו ,םינוש םידיקפתל
 ,תשגנומ קנבב הדובעה תביבס ,תויולבגומ םע םידבוע לש בוליש חיטבהל תנמ לע
 .תופוסת נומאתת הושעם נייפיצפם סיכרצ םילור עשאכו

העסקה שוויונית ומניעת אפליה

 הבנק מקדם נק,בב וןהשווי נותעקרו מקידום כחלק 
 עובדים תלאפליי בקשר ןה תזא יה.אפל תונעהמ ניותמדי
בקרב יההאפל תניעמ ת.וחולק לאפליית בקשר ןוה

 וקידום העסקה גיוס, יכיבהל ויביט ידיל באה נקהב עובדי 
 נוסף,ב שהוא. סוג מכל מאפליה נעיםנמה ניים,ויושו
 לעובדים המאפשר נימיאנו ופקס טלפון קו מפעיל נקהב
 צורך.נות במידת הלפ

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

 בסיס על נקלטים לעבודה ועמדיםמ הישראלית. בחברה יםשונ ממגזרים 
 השתייכות יסבס על עובדת או ובדע אף מפלה אינה וכן צה,הקבו צרכיו ישוריהםכ

 מוגבלות ית,מינ ייהנט מגדר, מין, גיל, נית,את או תרבותית דתית, ית,לאומ
יין אחר.כלשהי או כל מאפ

 וויוןש להבטיח נתמ על ןוהמיו הגיוס יכיתהלב התאמות תנעשו צורךה במידת 
 ואפשרות זמן תוספת כלל בדרך הן תההתאמו ועמדת.ומ מועמד לכל תנויוהזדמ

 ית(.להיבחן בשפת האם )כגון ערב
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 העסקה שוויונית
 של נתוהוג ניתויושו להעסקה תהנוגעו החוק תישובדר ודלעמ מקפידה צההקבו
ים.עובד

 נתמבחי גם יתיונשוו צורהב פועלת צההקבו – לעובדים בהטבות שוויון 
לאותן זכאים ומלאה חלקית במשרה יםהעובד לעובדים. ותהמוענק ותההטב

 בין הכוללות, ותנדרטיהסט ההטבות על השפעה אין המשרה ולאחוז הטבות, 
ת,הסטנדרטיו ההטבות מלבד ועוד. לעובד ותתנמ לחג, שי נופש, החזרי תר,הי

בין הבדל נויש יהןולגב המשרה, מאחוז נגזרות אשר יותציפספ ותהטב ישנן 
ומחלה. חופשה יימ או ביגוד הבראה, ידמ כגון: וחלקית מלאה במשרה מועסקים 

לעבודה. יםממועמד או מעובדים יהאפל על אחת נהתלו תקבלהה 2018 במהלך 
על תהנעש תודחיי כי בבנק לעבודה התקבל שלא מועמד התלונן במסגרתה 

נבעה העובד קבלת אי כי עלה נקבב תהנעשש מבדיקה המתקדם. גילו רקע 
 הבנק השיב גם כך בלבד. יםיניעני ניםקריטריו בסיס ועל ייםצועמק משיקולים 

 נה.ועמד במענה לתלולמ

 קידום שוויון מגדרי

בסביבת מגדרי יוןשוו ידוםלק רבה חשיבות מייחס נקהב
ועובדיו ניתשוויו העסקה ותמדיני נוקט נקהב העבודה. 
 צרכיל תאםובה כישוריהם יסבס על יםומקודמ נקלטים 

הדרגים בכל ועובד עובד כל של שכרו בלבד. נקהב
המגדרית להשתייכות קשר ללא נקבע בבנק והתפקידים 

 התעסוקתי נוניסיו יו,ישורכ פי על אלא העובד, של 
גברים בין שכר הבדלי ןאי נקבב כן, על המיועד. תפקידוה

תשלום על הבנק מקפיד ו,פעילות איזורי בכל לנשים. 
גם כך וךומת החוק תלהנחיו תאםבה לעובדיו שכר 

 ניתשוויו תנהלותוה המחייב, ינימוםהמ שכר על מקפיד 
 ות לעובדיו.נת ההטבות המוענקגם מבחי

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

ועד.המי ידוהתפק תיהתעסוק וניסיונ ו,כישורי פי על אלא ובד,הע של מגדרית 
ומים,ד תפקידיםב ונשים גברים של שכרם הושווה בה בבנק, שנערכה בבדיקה 

 ת,אישיו ותותוספ בארגון, ותק כמו עובד, לכל ודייםייח יםפרמטר יניקו )תוך 
 שכר הבדלי אין צע,בממו י,כ צאנמ וכד’( ק”מ תתוספ ום,י נותמעו וגמתכד
 נשים.ותיים בין גברים למה
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63% 63% 64% 

58% 59% 60 56% 
49% 50% 47% 42% 42% 42% 

37% 38% 38% 40 

25% 27% 29% 

20 

נה.ותה שמכלל המועסקים בא 63.2% , שהיוו2017 בסוף שנת

2018 נתש לסוף וןנכ – בקבוצה המנהלות הנשים במספר 4% של עלייה 
מכלל 50%כ- תהמהוו נשים, 614 על עמד צהבקבו תנהלוהמ יםנשה מספר 

 מכלל 49%כ- ושהיו ,2017 שנת בסוף נשים 590ל- ואהבהשו המנהלים, 
 נה.נהלים באותה שהמ

 דבלב
 ל״כנמס)
 (הלעמו

2016 2017 2018 

 קידום בשכר באופן שוויוני
 ייםונשווי יוניםיטרלקר בהתאם בשכר מקודמים צהבקבו ותוהעובד יםהעובד

 נטיים בלבד.ניים ורלוונייולים עת בשיקולכישוריהם, תוך התחשבו

מניעת הטרדה מינית
ועובדת ובדע לכל נעימה,ו וחהבט ודהעב תסביב להבטחת יםמהצעד כחלק 
 הטרדה יעתמנ על נההממו ת.נימי הטרדה ניעתמ על מקפיד הבנק מגדר, ומכל 

 ייהפנ כל י.נימאנו באופן אליה ותלפנ ניתן גם ושא,בנ ניותלפ הכתובת היא ניתמי
 מוחלט ומקרה מקרה כל לנסיבות ובהתאם לנהלים, בהתאם תמתברר נהותלו

נקוט.צעדים ל ובאילו וליצד לפעכ

 מינית הטרדת מניעת בנושא הדרכה שעות 639 הועברו 2018 במהלך 

2018 2017 2016 

42% 42% 42%  חברות הנהלת בנק מזרחי-טפחות בלבד
 )סמנכ"ל ומעלה(

29% 27% 25%  אגף/סקטור/מרחב מנהלות

38% 38% 37%  מנהלות סניפים, מחלקות ומרכזי עסקים

59% 58% 56%  מנהלות מדור ותחום

67% 67% 66%  אינן בתפקידי ניהולעובדות ש

50% 49% 47%  אחוז המנהלות בקבוצה
 )מתוך כלל המנהלים בקבוצה(

64% 63% 63%  סה"כ מועסקות בקבוצה

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים

שיעור נשים לפי דרג רב שנתי נשים בקבוצה ובהנהלה
4,093 הועסקו 2018 שנת לסוף נכון – בקבוצה הנשים במספר 2% של עלייה 
 נשים 4,014ל- ואהבהשו צה,בקבו המועסקים מכלל 63.5% המהוות נשים, 

 תורבח תולהנמ תולהנמ תולהנמ תודבוע תולהנמה זוחא כ״הס
 תלהנה /רוטקס/ףגא ,םיפינס רודמ ןניאש ךותמ) הצובקב תוקסעומ
קנב בחרמ תוקלחמ םוחתו ידיקפתב םילהנמה ללכ הצובקב

-יחרזמ יזכרמו לוהינ (הצובקבשיעור נשים לפי דרג 1
 תוחפט םיקסע

 והתעמרות במקום העבודה לעובדים ומנהלים. ות חו”ל(.יחסים לבנק מזרחי-טפחות ובנק יהב )ולא לשלוחונים מתיהנת 1. 
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

איכותי  הכשרהחינוך
 ופיתוח עובדים

תנהלהו.יובדעשל יישואיועצמקחותילפ רבה תויבחש חסיימנקהב
כישוריהם של מתמיד ובשיפור האנושי ההון בפיתוח רואה הבנק 

 בהגשמת חיוני מרכיב ומנהליו, הבנק עובדי של והאישיים המקצועיים 
יםושמימ יישהא וחתיוהפ ההדרכה ייכתהל ו.של תיהעסק יההאסטרטג

ניכהח ממסלולי החל בבנק: העובד של ההעסקה תתקופ כל לאורך 
רכהדה תכניות במגון פותשתתה רךד ד,פקילת סההכני עם והסמכה 
 דותבעתו פותהשתת באמצעות הבא דפקילת הכנה פקיד,הת במהלך 

ישה.ת ועד פעילות הכנה לקראת פרניהוליו ות אצועיומק
 למיומנויות מענה הנותנים שתלמויותוה עיון ימי רסים,קו תכנית לבנק 

פי על תפקידה למילוי ותנדרשה ותוניהולי ותנהגותיהת ועיות,צמק
 בתחומי הינם המועברים הקורסים תר.ביו הגבוהות ידההמ אמות 

ולהרחבה להשלמה תויוילפע ודדמע נקהב וסף,נב ם.ינוהש תוילהפע
 צעותבאמ העשרה ויותילופע ועובדי אצל האקדמית ההשכלה של 
ת.ניוצוות חיתלמויהש

 ויעדיהם ביצועיהם על העובדים עם דיאלוג לקיים מקפיד הבנק 
דיםעוב ולתגמל מצוינות דדעול וכן, שוב,ומ רכהעה תהליכי עותבאמצ

 הענקת בבנק, דרגותה בסולם דיםעוב דוםקי בונוסים, ענקתה דיי על 
 ים.יינצטנים והכרזה על עובדים מצטייים אישיים לעובדים מפרס
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 ים.נהלים בדרגים השוננכים על ידי מים נחניהוליים הבקורס

 עימטהל םתרטמש םינוש םיטקיורפ חתפמ הכרדהה זכרמ – דמול ןוגרא
 לאכ הדימלל םיסחייתמ םידבועהו םילהנמה ותרגסמב ,דמול קנב לש תוברת
 םישגנומ רזע ירמוח .הדובעה תדמעב םג תמייקתמה תכשמתמ תוליעפ
 דיקפתל הסינכ תרגסמב ,קנבה לש הדימלה לטרופב םידבעולו םילהנמל
 .דועת וימצה עדימלת לובשקותת מוכרת עוצפו, מהכינת חמייקתש מדח

 הדימלה תכרעמב בר שומיש השענ 2018 ךלהמב – דהימל כתרעמ
 יבגל תופיקש דבועל תרשפאמה ,ןכל םדוק הנש קר העמטוהש ,השדחה
 ותוחתפתה לע ףיצר בקעמ להנמלו תננכותמה תישיאה הכרדהה תינכת
 ילולסמו (שדח דבוע כלל הבוח ןניהש) ססיבה תודמול .דבועה לש תיעוצמקה
 ןפואב תעצבתמ הכרדהה ירצות תצפה ,ףוסנב .תכרעמל ולעוה הכינחה
 .וילא ןעוממש ישיא ליימ לבמק ןעמנ כלש הזכ ןפואב ,תכרעמהמ יטמוטוא
 ות,נגוה ות,תיחשו דוחש :נהיבב וצפוהש ותילטורוגר ותדומלל ותאמגוד
 םילהנמה תושרל רזע ירמוח םיאצמנ םג וז תכרעמב .ן”לדנב םימודא תורוא
 .דועת וימצה עדימלת לובשקותת מוכרם עיללוכ, הםידבועהו

 חותיפו הרשעהל םינוש םסירוק וידבועל עימצ קנבה – הרעשה יסרוק
 הנשה םג .תופש דומיל סרוק ןוגכ ,דיקפתה תושירדל רבעמ םג תויונמוימ
 לע הרשעה תואצרה תורבעומ וב ”,תעדה ץע“ טקיורפ םע קנבה ךישמה
 6 ומייקתה 2018 תנשב .הימדקאהו םיקסעה םלועמ םיריכב םיצרמ ידי

.הטי מדבועו םילהנה מאמו כפתתשש הגפכל מ. בתואצרה

של ולהרחבה להשלמה ויותפעיל מעודד נקהב – אקדמית השכלה 
 של הלימוד שכר תצאובהו תתףומש ועובדי בקרב האקדמאית ההשכלה 

ים הזכאים לכך.נבחר יםעובד

ניותתכל בהתאם ים,העובד לכלל הדרכה יתתכנ שנה בכל תנבני יהב בבנק 
ובדים.ת לכלל העת זו מופצוצרכי הבנק, תכני העבודה 

270,146 לעומת הדרכה, שעות 286,590 של סך הושקעו 2018 בשנת 
 2017. בשנת 

 הדרכה וחניכה של עובדים ומנהלים
 לעובדים והעשרות תהדרכו ים,קורס מגון כוללת צהבקבו ההדרכה תתכני
 לאו( אם יןוב ציהרגול לפי יםנדרש אם ין)ב צועייםמק נושאיםב הן – יםנהלולמ
 כשלכל ונים,ש ישייםא וריםישכ ישתורכ ידעה להרחבת כלליים נושאיםב ןוה

תאמים לפי תפקידו.ולל קורסים המויעודי, הכעובד מותאם מסלול הכשרה י

 מה בכל צי-בנק,חו תייםתשתי למהלכים אסטרטגי תףשו נוהי ההדרכה מרכז 
נוי, הטמעה והדרכה.ניהול שישקשור ב

 עיון וימי ויותהשתלמ ציעמ נקהב – והשתלמויות עיון ימי הכשרות, 
נדרשותה וליותניהו יותנהגותהת יות,צועמק נויותיומלמ נהמע יםתנהנו

ביותר. הגבוהות ידההמ לאמות תאםבה וניםהש תפקידיםה למילוי 
ירותש ת,השקעו אשראי, נים:השו הבנקאיים צועותבמק הינם הקורסים 
כמו ועוד. מידע ותמערכ תהטמע עבודה, יכיתהל הטמעת ניהול, ומכירה, 

 כנסי כדוגמת: יםצוניחי ועייםמקצ נסיםבכ תפיםמשת הבנק עובדי כן, 
 ן, ועוד.יים, שוק ההונתרו”ח, עו”ד ש

 הדרכות על מיוחד דגש נויש לעובדים, ותיתנהנ ההכשרות תבמסגר
 למורכבותו מותאמת רגולטורי נושא כל של ההטמעה שיטת – ציהרגול

 ניםתכ תלהטמע גם תמתייחס ההדרכה וונטית.הרל היעד ייתולאוכלוס
לאורך נוןוריע ירותכש לשמירת וגם ים,נהלוהמ העובדים בקרב יםחדש
הטמעת נושאב נסכ תר,הי ןבי תקיימו,ה ונההאחר השנה במהלך זמן. 

 ניםלכלכל יותצ נושאב עיון יום יות,צ נינאמול סניפים ינהללמ ציותה תרבות 
ועוד.

ת.וניהולי יתצועמק ניכהח על דגש שם נקהב – אישית חניכה תכנית 
 נהלמ ידי ועל צועלמק יתעמ ידי על נחנך חדש, לתפקיד נסהנכ עובד, כל 
 ניכיםח התפקיד. לבעל ומותאמת ניתמוב חניכה יתתכנ תבמסגר ידההיח
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 ממוצע שעות ההדרכה

2018 2017 
 ממוצע
כללי גברים נשים  ממוצע

כללי גברים  נשים

*59.5 61 57.9 49.5 47.1 52.2  מנהלים

41.6 41.2 42.5 40.9 42.1 40.2  עובדים

24.2 24.6 23.7 21.5 20.6 22.3  מטה

58.1 54 66.9 55.2 62.3 51.8  סניפים

45 44.1 46.6 42.5 43.4 42  ממוצע
 שעות כללי

 כל תתפוהש בו יומיים בן יםנהלמ נסכ בשל המנהלים של ההדרכה שעות במספר ידול*ג
 נהלים בארגון.המ

 ממוצע שעות הדרכה לעובד
50 
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42.5 

 בדיקת אפקטיביות תכנית ההדרכה
של נהמוב תהליך קיים ידה,הלמ תהליכי ולוייע ועיותהמקצ שיפור בחינה, צורךל

 כך לשם קיימים. למידה ניתכל והן חדשים ידהלמ ילתכנ הן יביותאפקט בדיקת 
 נוקט מרכז ההדרכה במספר דרכים:

 במטרה המשתתפים יע” ההדרכה בסיום משוב יטפס מילוי – משובים
עובדים משוב ימילו וכן מההדרכה המודרכים צוןר שביעות את לבחון

 לשיפור ההדרכה תרומת את וןלבח במטרה זמן, לאחר ומנהלים 
 במסגרת השוטפת. העבודה במהלך וויישומ הידע הטמעת צועים,הבי

 ניםהתכ נטיותורלוו בשימוש שהיו העזרים צאה,ההר תיכוא נתנבח ובהמש
נותחותומ ותנוטרמ ותהמילולי וההערות המשובים ניציו העובד. תפקידל

ייםנושי נערכים תיהםובעקבו סעיף, בכל ןתקה תלסטיי התייחסות כולל 
המשובים שקלול יישומם. אחר מעקב תוך הבאות תבהכשרו נדרשים 
 על העיד 2018 בשנת תקיימושה והקורסים תההכשרו כלל עבור והדירוג 
ים.ודרכצד המצון מוהה ושביעות ריות גבאפקטיב 2015 2016 2017 2018 
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 תורישכמה תוינכת חתיפ קנבה – יתלויהנ הדותעל הרשכה יתנכת
 םוחתב ןה – םיידיתע םידיקפת תארקל םימיאתמ ואמצנש םידבוע
 םודיקל םימיאתמ ואמצנש םילהנמו םידבוע .ילוהינה םוחתב ןהו יעוצמקה
 תינכת ,לוהינל הדותע :ןוגכ ,תונוש תורשכה ,וז תינכת תרגסמב ,םירבוע
 םידבוע תרשכה תינכתו םיריכב םידיקפתל םילהנמ תרשכהל ”הרטמ“
(.םיקסי עלהנמה לדותעם )ידיתם עייעוצם מקידיקפתל

ת,יהולינ עתודה ורסק ציעמ יהב נקב – יהב בבנק מנהלים הכשרת 
 העובדים נים.ומכה יאליםנצפוט ים,שונ בדרגים נהליםמ תלהכשר המיועד 

 ים.מתאימ ניסיוןו תקו בעל ובדע כל לגשת יכול אליו ון,מי יךתהלב יםנבחר

 הכשרת עובדים בנושא זכויות אדם

יידעו עובדיו שכלל לכך רבה תחשיבו מייחס נקהב
יבטיה בכל האדם, יותזכו בתחום תסוגיו עם להתמודד 
 נק,הב בחיי תמהותי ודיס אבן והמהו זה ושאנ עבודתם. 

ילותו.יים בפעים המרכזומהווה אחד מהערכ
 ויבותמהמח כחלק – הבנק בפעילות אדם זכויות שמירת 

זכויות על לשמור נקהב מקפיד אדם, זכויות ירתלשמ
 ותו, ולהימנע מפעולות או מהלכיםפעיל אדם בכל איזורי 

 מעביר כך, לשם אלו. ויותבזכ לפגוע שעשויים יםעסקי
 הטרדה ניעתמ ניהם:בי נושאים, במספר תהדרכו נקהב
הגבלת בנושא האבטחה נשילא יעודיותי הדרכות נית,מי

 ושמירת אפליה יעתמנ נושאיםה וכד’. בכוח השימוש 

 הגורמים מתכנסים ייםלחודש תאח – הנלמד החומר ועדכון בחינה
 על והחלטה שהתקבלו המשובים תינלבח ההדרכה במרכז נטיםהרלוו

 ייםנושי נעשים נוסףב ההדרכות. את לשפר במטרה נדרשים נוייםשי
 לשאלות נההמע ותהתפלג את המנתח יחיםמס יתוחנ דוח ותבעקב
אילו בוחנים קורס בכל הנלמד. החומר הטמעת של נהובחי יםבקורס

 נדרשים ואילו תתפיםלמש היטב וובנוה ברורה צורהב והועבר נושאים 
נוסף. ודלחיד

 נילתכ יםנוגעה קורסים עבור – הקורס סיום לאחר אפקטיביות מבדקי 
נהש ציכח נוסף, מבדק צעלב נדרשים הקורס תפימשת נק,בב תציו

 מידת את לבחון וכך נלמדה ומרהח יישום את וןלבח נתמ על ו,סיומ לאחר 
ואופן העברת הקורס. ניםתכות של ההאפקטיבי

קריירה מסלולי פיתוח 
 למשרות ובדיהע של וםקיד מעודדת וצההקב – ניהול למשרות עובדים קידום 

שהתמנו מהמנהלים 95%-כ 2018 בשנת כך. לשם כלים להם ומספקת יהולנ
יםפעמ מס’ ניםמוזמ משפחתם יובנ חדשים מנהלים הבנק. עובדי מקרב קודמו 
 ניםייומצ יםמוקיר נקהב נהליומ המנכ”ל נוכחותב נכ”להמ בלשכת לאירוע בשנה 

 נק.ים בבנהלאת קידומם למ

ים:נהליע מספר מסלולים לפיתוח קריירה לעובדים ולמנק מצהב

ומדורים ומיתח למנהלי ועדתהמי ניתתכ – מנהלים לפיתוח תכנית 
 ישיא ייעוץ רבים, קורסים תכולל ניתהתכ ומחלקות. יפיםסנ למנהלי וכן 

 ול.ניה נויותיומניית מוסדנאות להק
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס משקיעים בעובדים קיעיםמש בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

חטיבת ובהן ותחטיב במספר מנוהלים אדם ותזכוי
והעסקה גיוס בהיבטי העוסקת נהל,ומי נושא משאבי 

נקאותלב החטיבה הקמעונאית, ובחטיבה העובדים, של 
ימיתהפנ הביקורת תוחטיב נסיתנהפי יבההחט העסקית, 

 ניעתלמ בקשר חטיבה לכל ונטייםהרלו יםבהיבט – 
ניתן להם.ת ובשירות הוס לקוחואפליה בגי

הדרכות נקהב צעמב העובדים, בקרב האדם תזכויו נושא תא יעלהטמ במטרה 
 וסףבנ נק.בב נייןהע מחזיקי כלל של והיבטים לקוחות של יבטבה זה בתחום 

 ת,ינימ הטרדה ניעתמ האתי, הקוד להטמעת אתיקה נושאב הדרכות ימותמתקי
ציבור. יותושירות נגיש ופנ יות בעבודהוויון הזדמנוש

 בנושא הכשרה שעות 9,500 מזרחי-טפחות בקבוצת הועברו ,2018 במהלך 
 .1מדיניות ונהלים בדבר היבטי זכויות אדם הרלוונטיים לפעילות הבנק

 נםאי אלה יםתונונ אדם, זכויות נושאב ההדרכה שעות של המדידה טיוב צעבו 2018 בשנת .1
 נים קודמות.ברי השוואה לש

 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
 ים:ים משלימוצצה פועלת בשני ערהקבו

 גוניתאר ג שוטף עם העובדים והעמקת התקשורת הפניםאלו. קיום די1

 . הענקת משוב שנתי קבוע לעובדים2

תינוגרם אינפת הרושקתת הקמעהם וידבועם הג עולאים דויק
פועלת בדרכים  מגוונות: של שיח פתוח  הקבוצה על  מנת לייצר תרבות ארגונית

צעותבאמ ת,ועובד עובד כל עם ציףר קשר קיום – לעובדים נגישות 
 אגף של ומוקד ידות,יחה בכל תדיר ופןבא יםהנמצא נוש,א משאבי רכזי 

 ים.נוש הזמין לשאלות עובדי אמשאב

 צההקבו של יריםהבכ יםנהלוהמ ההנהלה חברי – ישירים גשיםמפ
 את וישיר וטףש באופן ופוגשים ניפיםוהס ידותהיח בכל יוריםס יימיםמק

העובדים הפזורים ברחבי הארץ.

עובדים חברים בהם ומים,פור מספר מפעיל הבנק – פורומים הפעלת 
 מדרגים יםיגנצ בין שכזה מפגש נות.שו תומיחידו ניםשו מדרגים ומנהלים 

 את ומשפר צהבקבו ידותהיח בין תהתקשור תא מגביר ותשונ ידותומיח
פועל הבנק, שמפעיל ומיםהפור בין יהן.בינ המשותפים העבודה יממשק

ניפים,והס היחידות מכל יםיגצנ הכולל ת,וניארג יםפנ תתקשור פורום גם 
 ניםהפ ורתהתקש ושיפור וםלקיד בדרכים לדון לעת מעת המתכנס 

 נית.ארגו

 חברי נקאיים,הב הקורסים במסגרת – ועובדים בכירים מנהלים גשימפ
 ומדים.ציגים את החטיבה בראשה הם עובדים ומצים לענהלה מרהה
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הבנק קיים כנסי 2018 בשנת כנסי נתיב העשרה —
עובדים - “נתיב העשרה לעובדים שרוצים לדעת יותר”. הכשרה

שמטרתה חיזוק התקשורת הפנים ארגונית והעמקת ההיכרות של
העובדים עם פעילות הבנק, הסביבה העסקית בה הוא פועל, תרבותו

מחזורים של כנס זה, בהם 3 התקיימו 2018 ומאפייניו. בשנת
המשתתפים הועשרו בתכנים על שוק הנדל”ן והמשכנתאות, מסחר

בשוק ההון ועל מגמות בכלכלה הגלובלית.

באתר המתפרסם עובדים יתוןע – ברשת” “בינינו מידע, עלון פרסום 
 ניםשו ושאיםנ על תבותכ ותמתפרסמ וןעית בכל נק,הב ובדיע של הפנימי 

שמשולבות מיוחדות תמערכו ובדים,ע תנדבוהת אישי, קידום כגון ןבארגו
ברשת”, נוני“בי של תונוגילי 5 פורסמו 2018 בשנת ועוד. בבנק בעבודה 

 עובדים 1,600כ- של וצעממ עם נות,יליוג 44 הכל סך ופורסמ היום ועד 
ת.ונונסו לכתבות הששנכ

 נקודותו היבטים וכזיםמר ני”ציר זה נוני“בי באתר – רציני” זה “בינינו 
צועית ואישית לאורך הדרך.ובד מקים את העציון המלוו

ים”עגול “שולחנות מפגשי יימוהתק 2018ב- – גולים”ע “שולחנות 
 בכיר נהלמ בהובלת פתוחים ניםלדיו הבנק יעובד כלל ניםוזממ שאליהם 

 ויקטהפר תבמסגר נק.הב של ומוי סדר שעל נושאיםב הנהלה חבר וא
נדבך ינהה ילותהפע עובדים. 144 תתפותבהש יםמפגש 3 יימותקה

 דיאלוג לקיים ןצור תוךמ בבנק, תוניארג הפנים תקשורתה בקידום נוסף 
 ים מרכזיים בבנק.ות ותהליכנות לגבי פעילויות רעיוולהעל

לעובדים, צאותהר יימותתקמ מזרחי-טפחות בבנק – לדעת טוב
להעלות במטרה נק,הב של יםצועימק ועובדים מנהלים ידי על שמועברות 

 בבנק הקיימת הרחבה ותהפעיל ועל התפקידים על תהמודעו את 
ובדים.הע של המחוברות ותחושת החטיבות בין הקשר יזוקח ורךצול

 נייר, ללא ניףס כדוגמת: נושאים במגון תצאוהר יימותקה 2018 בשנת 
 הפעילות מידע, ואבטחת סייבר לקוחות, בגיוס צמיחה נועימ הון, תהלימו

 לחודשיים, אחת התקיימו תצאוההר ת.הפרטי נקאותוהב תהבינלאומי
 ים.עובד 85צאות השתתפו כ-ת מההרובכל אח

 קת משוב לעובדיםהענ
 תנש ךלהבמ .םהיעויצב לע רידס בושמ ולבקי הידבועש ךכ לע הדיפמק הצובקה

100% .תישיא השיפג וא החיש תרגסבמ בושמ ובליק הצובקה ידבועמ 2018,
ושאבנ ותסדנא מתקיימות המשוב, ועדלמ סמוך אישית. בשיחה ועברמ המשוב 

 אף עובדים הערכת נושאב נאותסד ההערכה. יךתהל על הסבר אוגדן ומופץ 
 ניהולית.י ההכשרה הת כחלק מתהליכמועברו

 נק.נעשה בבת משוב על הים לתוב הדדי ומאפשר גם לעובדנו משהמשוב הי
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 מסתכלים קדימה

 2019 יעדים לשנת 2018 עמידה ביעדי

סטטוס  יעד
צעבו  י והוקרה של עובדי הבנק בהגיעם לגיל פרישהוקרת פורשים – ליווה

 נת פרישהצעות סדבאמ

צעבו  יותוס של עובדים עם מוגבלווגי ת לקליטהילויוהמשך הפע

צעבו  יאוגרפיתים בהתאם לפריסה הגוסייה שוני אוכליוס עובדים ממגזרהרחבת ג
 נקניפי הבשל ס

צעבו  ווחהי בריאות ורים בתחומת העשרה לעובדהרחבת פעילו

צעבו  צי ארגוןים וימי העשרה חות כנסצעונית באמיזוק התקשורת הפנים ארגוח

צעבו  נגיש לעובד בתחומי ההדרכהת והמידע ההעמקה והרחבה של השקיפו
 (LMSצעות המערכת החדשה לניהול הלמידה )באמ

צעבו  צעות מערכת הלמידהיביות ההדרכה באמנה של אפקטשיפור הבחי
 החדשה

המשך הרחבת השימוש במערכת הבינה )LMS( והעמקת
השקיפות והמידע הנגישים לעובדים ולמנהלים באמצעות

 המערכת

נתיב העשרה לשיפור הגדלת מספר המשתתפים בכנסי
התקשורת הפנים ארגונית

וליווי המשך הפעילויות לקליטה וגיוס של עובדים עם מוגבלויות
 המנהלים של עובדים אלו

הרחבת גיוס עובדים ממגזרי אוכלוסייה שונים בהתאם לפריסה
הגיאוגרפית של סניפי הבנק

נאותה, מניעת הטמעה והדרכת המנהלים בנושא סביבת עבודה
הטרדה מינית, מניעת התנכלויות ושוויון מגדרי

איכותי חינוך

תעסוקתית הוגנות
כלכלית וצמיחה

איכותי חינוך
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 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

בצריכת הניירירידה כספי הפיקדון עבור הבקבוקים  נתרמו לקהילה
 לעומת אשתקד

 ה ב-הקטנ
 ירידה של

 טון 12

 של 8.3%
 מדרךמות העצי
 ביחס לעובד חמניהפ

3.2% 
 בצריכת דלקים

 לעומת שנה קודמת
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

אקלים  שינוי

צריכה וייצור
 קבוצהאחריות ה אחראיים

 כלפי הסביבה
האקלים עלו הסביבה על עילותהפ עותפשבה רהמכי הקבוצה

 שיקולים ובושיל משאבים צריכתמ יקרבע תנובעוה הארץ, בכדור 
למזער תרתחו נקהב צתקבו כן, על אשראי. מתן תבע ייםסביבת

 צוםצמ ידי על הסביבה, על פעילותה של השלילית ההשפעה את 
 םיושאנ .םייתיבסב םינוכיס לויהנו תיטגנרא תוליעיתה ,םיומרח תיכצר
 וליהנייבטבה תיעסק תונקאלב יבהחטהייד על נקבב םיוהלנמואל

 למשאבי בחטיבה לוגיסטיקה אגף ידי ועל יםסביבתי אשראי ניסיכו
 ת.נרגטיייעלות איכה והתצר ינהל בהיבטומי נושא

 ת,ימשרד ודהבעב תנייופמא נקהב תוילפע של חלטוהמ ובהר
 ןורקמ ונתוילמפע צאהותכ תוצרונש תוייקרהע תויתיבהסב תוההשפע

ורה,חבתיורכצל בדלק ושימש ם,ינכסה ולתפעל חשמל תיכצרב
 משרדית פסולת וייצור המשרדית הפעילות צועלבי נייר צריכת 

 עהפישמ הקבוצה אלו, רותשיי עותפשה דלצ פת.שוטה עילותפמה
ועקיפות ישירות ותמפליט צאהכתו האקלים ינושי על עקיף ופןבא

 הבנק פועל כך לאור וחשמל. דלק יכתצרמ נובעיםה חממה גזי של 
 ים הבאים:ושאלקידום הנ

 צוםלצמ תהמחויבו במסגרת – בבנק הנייר צריכת צמצום
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 ורים:ישמ יבשנ ניירב יותר ושכלמ ימושלש הבנק פועל נייר,ה צריכת
 במרכזי ניפים,)בס בהדפסה צורךה צוםצמ הראשון, ורישבמ



               

 
 
 

 

ההדפסה ובדיוור ללקוחות(, ובמישור  השני שימוש  
באופן   לדיוור  לקוחות   והעברת  ממוחזר, בנייר 
שמתקבלים  מבנק  )בהתאם  להיתרים אלקטרוני
בתחום  המבוצעת  כל  הפעילות  בעקבות  ישראל(. 
שנצרך,   בהיקף  הנייר  מתמדת  ירידה  רואים  אנו
סך   ממוחזר  מתוך  בנייר השימוש  בשיעור  ועלייה 

הצריכה. 
רואה  חשיבות   הבנק בפסולת    – וטיפול  מחזור  
השלילית  שלו,   ההשפעה  הסביבתית בצמצום גם 
ולכן   במסגרת  פעילותו  מפסולת  שנוצרת הנובעת
מחזור  הפסולת   הפסולת.  למחזור  יוזמות  מפעיל
נייר,  בקבוקים   פעולה  עיקריים: מתמקד ב- 4 כיווני
ופסולת   למדפסות   וטונרים דיו   ראשי  ופחיות,

  
עמידה  ברגולציה סביבתית – הבנק מקפיד  לציית 
ובהם גם  לחוקים   על  פעילותו לכל החוקים  החלים

הסביבתיים. 

 

 

 
 

    
          

         
        

      
        

אחראית להתנהלות ביםחוימ בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 צמצום צריכת נייר
הדפסת ללקוחות, מכתבים טפסים, ורךלצ בעיקר ניירב משתמשת צהוהקב

עבור ישראל נקב תנחיוה פי על ופקמ ירמהני יכרנ אחוז כי צייןל יש ו”ב.וכי דוחות 
 ת.ידני לקוחות ונמסר להם 

2018 2017 2016 2015 

732 744 784 823  סה"כ צריכת נייר
 )טון(

7.9% 7.4% 6.9% 6.3% 
 אחוז שימוש בנייר

 ממוחזר ביחס
 לצריכת הנייר

 )2015-2018קבוצה )צריכת הנייר ב

נית.אלקטרו

10% 

0% 0 

80% 700 

611 68% 70% 600 579 
541 59% 519 58% 60% 

500 

50% 
400 

40% 

300 
30% 

200 
20% 

2015 2016 2017 2018 

428 
465 

432 

501 

63 51 55 57 55 58 
97 100 93 100 

52 54 

52% 

 (ןוט)A4 ריינ רוזחימל ריינ תלוספ (ןוט) ימינפ שומישל ריינ
 (ןוט) רווידל ריינ (ןוט) רזחוממ ריינ רוזחימל רבעוהש ריינה זוחא

100 
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

2015 2016 2017 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 בשנים האחרונות החל בבנק פרויקט
 משמעותי וחשוב לצמצום משמעותי של

 היקפי הדפסת דוחות הבקרה ביחידות
במסגרת הפרויקט, מופו דוחות של סניפי הבנק ויחידות  השונות.

המטה תוך בחינת משמעות וחשיבות הדוח וכן תדירות השימוש בו.
נבנתה מערכת תומכת לבקרת הנתונים במקביל למיפוי הדוחות,

המוצגים בדוחות ונעשה מעבר מהדפסה למערכת ממוחשבת. בשנת
צנח 2018 מיליון דפים בחודש ואילו עד לשנת 6.36 הודפסו 2006

אלף בלבד. הפרויקט נמצא מספר הדפים המודפסים בחודש ל-216
נמשכים. נוסף במספר הדפים המודפסים בעיצומו והמאמצים לצמצום

20092006 2012 2015 2018 

6.36 

2.43 

1.04 

0.70 0.216 

 כמות דפים מודפסים )מיליון(

טון, 12ב- שימוש עשתה בו הנייר משקל את הקבוצה צמצמה 2018 בשנת
 במספר הגידול אף על זאת, .2017 לשנת ביחס 1.6%כ- של ירידה המהווים 

“סניף פרויקט נוהי צוםצמל הגורמים אחד .2018 בשנת והסניפים ובדיםהע
 הלקוחות שירות הסבת את נקהב השלים 2018 שנת במהלך – יר”ני ללא 
יכיתהל ניףבס ובדיםהע צעיםמב תםצעובאמ בטאבלטים, ושלשימ יפיםבסנ

 גם כמו ייר,הנ צריכת וםצצמו התייעלות מאפשר זה מהלך דיגיטליים. חתימה 
והן הפרטי מהמגזר נק,הב של הלקוחות לכלל מוסף וערך השירות יזמנ צורקי

אפשרות ירתיצ נןהי ניירה צריכתב צוםצמל תנוספו ותסיב העסקי. מהמגזר 
 באופן העסקה העתק יחתשל וא והדפסה יטלייגד ובץבק ההדפסה ללכידת 

 למדפסות מזרחי-טפחות צתבקבו תהמדפסו כלל תהחלפ בלבד, ללקוח יטלייגד
 ממוחשבת מערכת תבאמצעו יים,יומ בקרה בדוחות השימוש תוהעמק תצדדיודו-

 ודפסים ברמה יום-יומית בסניפים ובמטה.נייר שהיו מות ההמחליפה את דוח

ממוחזר. יירנ של רכש לשלב ועלתפ וצההקב הצריכה, צוםצמל ציםהמאמ צדל
 צה,בקבו הכוללת ניירה צריכת סך מתוך 7.9%כ- 2018 נתבש וההיו זה רכש 
הבנק בו הממוחזר ניירה כלל הממוחזר(. יירהנ צריכת בשיעור 7% של יה)עלי

 הגלם ומרישח מוודא והבנק ים,ממוחזר סיבים 100%מ- צרמיו וששימ עושה 
 ים.נלאומיתקנים בינם ממקור מאושר ועומדים בשבהם עושה שימוש הספק הי
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לאיסוף פחיות  ובקבוקים. בשנת   מחזור  בקבוקים – הבנק  הציב מיכלים
הבקבוקים  נתרמו   וכספי  הפיקדון עבור  2018 נאספו  13,320 בקבוקים,

למשפחות נזקקות.

 

   
 
 

  
  

     

 
  

 
 

 
 
 

 
   

   
 

 אחראית להתנהלות ביםחוימ בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

מחזור וטיפול בפסולת
 ניתאלקטרו יר,ני פסולות: סוגי 3ל- בהפרדה מתמקד נקבב תבפסול הטיפול 

 וראשי דיו.

 היקף
 2018ב-

 )בטון(

 היקף
 2017ב-

 )בטון(

 היקף
 2016ב-

 )בטון(

 היקף
 2015ב-

 )בטון(
יעד לפינוי  דרך

הטיפול  ג הפסולתסו

501 432 465 428  חברת
 ק.מ.מ

 העברה
 למחזור
 )בטון(

 פסולת נייר

68.4% 58.1% 59.3% 52% 

 אחוז פסולת
 הנייר

 שמועברת
 למחזור ביחס
 לסה״כ הנייר

 הנרכש

66 35 22 14  חברת
 וניטיאקומי

 גריטה
 )בטון(

 טיפול
 בפסולת

 אלקטרונית

12,472 14,851 18,065 16,271 
 חברות
 ק.מ.מ
 וכחילה

 גריסה
 )ביחידות(

 אשיטיפול בר
 דיו וטונרים

 ניתן ממוחזר, ניירב בשימוש יהועלי נייר של המוחלטת צריכהב ידהיר צדל
המועבר יירהנ באחוז בעלייה גם תונוהאחר ניםהש וששל במהלך ןלהבחי

 למחזור העבירה הקבוצה 2018 בשנת שנרכש. ניירה לסה”כ ביחס למחזור 
נרכשש ניירה מסך 58%לכ- ואהבהשו בקבוצה, הנרכש הנייר מסך 68%כ-

 נה.במשך השנה האחרו 10% , כלומר עלייה של2017 בשנת 

 סחיב הסירגל ורבעוהש םירנוטו ויד שיאר תוידחיב הידרי םג הלח 2018 תשנב
 2016 תנשל סחיב 31%כ- ,2017 תנשל סחיב-16%כ לש הדירי – תומדוק םינשל
 תובקעב ןכו ריינה תכירצב םומצצה תובקעב תאז .2015 תנשל סחיב 23%כ--ו

 תכירצ טביהב ןה ,רתוי תוינכסחו תושדחל תונשי תוספדמ לש תיביסאמ הפלחה
 תלוספב היילעל םג האיבה תוספדמה תפלחה .מלשח תכירצ טביהב ןהו םירנוטה
 .קיטסלפש בומישן בוכסיחן לכו 2018-ה בטירגה לרבעוהת שינורטקלא

מהלכים לעידוד מחזור בקרב העובדים
הבנק ות,הקיימ ערכי תהטמע לשם הבנק וקטשנ נותהשו הפעולות במסגרת 

 בעיקר התמקדו המהלכים העובדים. בקרב המחזור לעידוד מהלכים מקדם 
 מודעות את להגביר נתמ על נית.אלקטרו ופסולת וללותס בקבוקים, ורבמחז

בכל מחזור. המעודדים יםייעודי שלטים נקהב ייד על צבוהו נושא,ל יםהעובד
 רב פעולה שיתוף ושגוה פרי, המהלכים נשאו נבחרו,ש תחומיםמה אחד 

 ים.צון בקרב העובדות רושביע

ניטי”,“אקומיו ידתאגל חבר נקהב – אלקטרונית ופסולת סוללות מחזור 
 ת.מוגבלויו עם עובדים המעסיק נית,אלקטרו פסולת ורלמחז תיחבר תאגיד 

 במיכלים נאספוש ניתאלקטרו תופסול תסוללו יאלהב ונקרא הבנק יעובד
 ו בשטחי הבנק.צבשהו
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 צריכת האנרגיה בקבוצת מזרחי-טפחות
 )לא כולל שלוחות חו”ל(

2018 2017 2016 2015 

5,116 5,658 5,727 5,923  (KwH1צריכה לעובד )

229 286 280 291  צריכת חשמל למ"ר

32,535,599 35,490,911 35,420,720 35,912,433  סך צריכת החשמל
(KwH) 

675,060 690,497 731,837 729,016  צריכת הבנזין סך
 )ליטרים(

99,631 110,344 101,366 95,202  סך צריכת הסולר
 )ליטרים(

794,691 800,841 833,203 824,218  סך צריכת הדלקים
 )ליטרים(

117,128 127,767 127,515 129,285  (GJ2סה"כ חשמל )

23,031 23,194 24,576 24,492  (GJסה"כ בנזין )

4,615 4,061 3,726 3,516  (GJסה"כ סולר )

144,775 155,022 155,817 157,293  GJ)גיה )אנר סה"כ

 וד,בל נקהב של המשרדים יןבבני – ולמחזור לתרומות גדיםב איסוף
 משפחותיהם. ניוב העובדים של בגדים איסוף לטובת מכולה צבנוה

וף עמותת “פתחון לב”.האיסוף נעשה בשית

נהבחי צעתמבו נכס, של החזרה או ירהמכ בעת – בריהוט חוזר שימוש 
 הריהוט – וכן ובמידה בבנק אחר וםבמק בריהוט להשתמש תןני האם 

 נתרם הריהוט – ניתן ולא במידה תאם.בה החלופי למיקום ועברמ
לקהילה.

כוסות ובדיםהע כל עבור נקהב רכש 2018 בשנת – פעמיות רב כוסות 
 חד כוסות צריכת צוםצמ עודד ובכך מבמבוק, תוחזרוממ תפעמיו רב 

 ת.פעמיו

התייעלות אנרגטית
 מההשפעות אחת את מהווה נרגיההא צריכת משרדים, נינייבב ותהפעיל עקב 

 זה תחום ומודדת מנהלת צההקבו לכן, וצה.הקב של יותהמשמעות תיותהסביב
 ייעלותלהת ועדה ידיעל- והלמנ נושאה ת.נרגטיא ותהתייעל במהלכי וקטתונ
ייםצועמק ציםויוע הלוגיסטיקה מאגף צועמק נשימא המורכבת ת,נרגטיא

– תתייעלוה של ותואפשר וןרעי כל וןלבח הוא וועדהה של תפקידה קבועים. 
את לצמצם ושיסייע ובקרה יתוחנ ולתיכ ותבעל תקדמותמ מערכות מרכישת 

ירורהק ידותיחב הקרים המים ורתטמפרט של התאמה ועד האנרגיה צריכת 
 מרוכז ניםמזג יכיבו או ורותא יבויכ עבודה, ותשע חוץ, ורתלטמפרט בהתאם 

 ילות וכו’.לאחר שעות הפע

 .1KwH קילו ואט לשעה – 
 .2GJ ידת אנרגיה– ג’יגה גאול – יחידה למד 
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 כ״הס למשח רלוס ןיזנב

144.775 

               

בטבלה ירידה של  9.5% בצריכת  החשמל  לראות על פי  הנתונים המוצגים ניתן
החשמל המוחלטת  בקבוצה. לסיכום,  היחסית לעובד, כמו גם ירידה בסך  צריכת
)חשמל  בקבוצה  בצריכת  האנרגיה  בשנת  2018 המשיכה מגמת  ההתייעלות

ודלקים(, כאשר סה”כ  צריכת האנרגיה ירדה ב-6.6%.

כספים  הניתנים   להובלת  שירותים  מהרחבת  נובע  הסולר הגידול  בצריכת 
מזרחי-טפחות  שירותי  על  ידי לגורמים חיצוניים באמצעות בלדריות המופעלות
לאור  הרחבת   בלדריות  נוספות הבנק על  ידי  נרכשו  בשנת  2018  אבטחה. 

הפעילות בתחום זה.  

  
 
  
 
 

   
 
 
 
 

   
 
 

 אחראית להתנהלות ביםחוימ בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 קוט״ש/מ״ר( עצימות אנרגטית )סך 

2015 2016 2017 2018 

291 
280 

286 

228.8 
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 )GJסך צריכת אנרגיה )
מהלכים להתייעלות אנרגטית בצריכת חשמל

תקניבמ הדרגתית להחלפה התאורה גופי החלפת – לד אורתבת שימוש 
 חדש מבנה או סניף בכל כי היא נקהב ניותמדי נית.חסכו תאורהל הבנק 

וצעב 2018 בשנת נוסף,ב נית.חסכו תאורה תותקן צים,ופמש או ניםנבש
בהם הבנק נימב בכל הדרגתי באופן לד תאורת גופי לרכישת רוחבי מכרז 

 והתחלת הזוכה בחירת ובמטה. ניפיםבס זה, מסוג תאורה קיימת לא 
2019.  וצע בשנתי התאורה יביך החלפת גופתהל

 בכיבוי שולטת המערכת – מטה בבנייני ובקרה שליטה מערכת הפעלת 
אוטומטי תאורה יבויכ תכולל והיא ילותהפע תשעו שאינן תבשעו וםיז ורהתא

 באופן מכבה המערכת נים.ניובח התאורה צוםצמו תהפעילו תשעו לאחר 
 שהוגדרה שעה לפי נקבב המטה ניממב אחד בכל תאורהה את יומטאוט

 האור את אוטומטית המכבה תאורה מערכת בבנק הותקנה כן, כמו מראש.
ת אדם לחדר.ניסת עם כבחדר ריק מאנשים, ומדליקה אותו אוטומטי

התאמת צעותבאמ נעשה – בלוד הבנק במטה החשמל בצריכת חיסכון 
 האוויר לטמפרטורת האוויר מיזוג במערכת ופקתהמס הטמפרטורה 

 מערכת נרתצ תוךב הזורמים הקרים המים טמפרטורת העלאת – יהצוהר
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ננקטים מספר  מהלכים  הרכב  הארגוני, את צריכת  הדלקים בצי על  מנת לצמצם
דלקים, מהלכים אלו  מייעלים את   המשלימים זה את זה. מעבר לחיסכון  בצריכת

ניצול הזמן וחוסכים בעלויות:

   
 
 
 
 
  

 אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 של יעיל צולניב נקהב של תצלחמו לפעילות תנוספ עדות זוהי .2017 לשנת
השטחים.

התקנת אושרה 2018 בשנת – במט”ל אופטינרג’י”“ מערכת התקנת 
ת.נרגטיא תייעלותלה שמסייעת חשמל צריכת אחר ובקרה ניטורל תוכנה 

מיזוג מערכות של נעתמו ותחזוקה תתקלו ייזוח גם מאפשרת וז מערכת 
2019. ילות במהלך שנתנס לפעיכצפויה לה אוויר, קירור ועוד. המערכת 

להקמת האפשרות נהנבח 2018 בשנת – במט”ל חלופית אנרגיה בחינת 
 צמיע חשמל צוריי צורךל טבעי, גז תבאמצעו המופעלת במט”ל כח תחנת 

 מהמערכת נפלטיםה החום בעודפי שימוש ציה”,נר“קוג צועבי וכן ניין,לב
 וסהקמפ מתכנון כחלק כעת, נהבבחי צאנמ נושאה ניין.הב קירור צורךל

 (.5 נים הקרובות )מט”לנות בשוי להיבצפהכולל ה

מהלכים להתייעלות אנרגטית בצריכת דלקים

 העומד תהסעו מערך נהלמת מט”ל נייןבב – הסעות מערך הקמת 
 ההסעה רכב גודל בארץ. ניםשו יםמאיזור יעיםהמג ובדיםהע תלרשו

 הסעות מערך והוסדר תאםהו בנוסף, בפועל. נוסעיםה ותלכמ ותאםמ
צורךל לכך הזקוקים לעובדים ובלוד, ןג ברמת הבנק של המטה נינייב ןבי

 נתבש ניות.מו או ייםפרט ברכבים נסיעות וסךשח מה ת,וישיבו פגישות 
 יומיומי וששימ עשו עובדים 350 2016-2017, יםלשנ בדומה ,2018

 נה.נות בכל שבהסעות מאורג

לכל ציפיספ ופןבא נעשית ההתאמה בלוד. המטה נייןבב האוויר מיזוג
 שעות של התאמה נעשתה נוסף,ב ציפיות.הספ לדרישות בהתאם איזור, 

ין,בבני תהעסקי הפעילות לשעות האוויר מיזוג מערכת של ילותהפע
לרכז העסקיות ותהיחיד בשיתוף החלטה נתקבלה אף מסוימים במקרים 
נושאה הערב. בשעות המערכת ניתוק לאפשר נתמ על לאיזורים פעילות 

ן שוטף.צעות באופוההתאמות מבו נבחן, 

בהתאם – בשוטף השיא בשעות חירום לשעת הגנרטורים מערך ניצול 
לחברת וכרמ הבנק החשמל, חברת מול 2014 בשנת נחתםש להסכם 
 הפעלת צעותבאמ שלה, דרישה פי על השיא, בשעות חשמל החשמל 

 ברמה השיא נקודות צוםלצמ ייעלס תמנ על זאת, ום.חיר לשעת נרטוריםהג
י(.נרטורים במט”ל )מרכז טכנולוגי לוגיסטצל את הסולר בגנהלאומית ול

זיהום ניעתמ צורךל – גנרטוריםב לסולר סירקולציה מערכת התקנת 
 הסולר. של החיים אורך הארכת לשם ןוכ לשימוש, פסול בסולר הקרקע 

ניעת דליפה.ת מיכלי סולר למת אטימויקצעת בדתבכמו כן, מ

בחדרי האוויר מיזוג תיחידו 2018 במהלך – אויר מיזוג מערכות התקנת 
 מערכות הפעלת של יהימיזצאופט צועלבי תקשורת תברש חוברו המחשב 

וג.המיז

– יעילה ולא ישנה המערכת בהם בסניפים אווירה מיזוג מערכת החלפת 
נוספים. יפיםסנ 5וצעה ההחלפה ב-ב 2018 במהלך 

יעיל צולני של בחינה וטףש ןבאופ צעמב נקהב – שטחים של יעיל ניצול 
עבודה, ותעמד בהוספת צורך עולה אם אותו. המשמשים יםהנכס כלל של 

צעותבאמ שטח, הוספת ללא זאת לעשות תניתכנו אפשרות נתנבח ראשית 
שוטף באופן צעומב בוחן נקהב כן, כמו העבודה. איזורי של מחדש ארגון 

באופן מביא בשטח השימוש ייעול ודפים.ע שטחים של והחזרה מכירה 
 3ב- שטחים צומיצמ אושרו 2018 בשנת חשמל. צריכתב לחסכון גם עקיף 
מגמת והמשך העובדים במספר הגידול ותלמר כי להבחין ןנית ים.סניפ

 ביחס וצמצומ נקהב שטחי ,2018 במהלך חדשים ניפיםס של הפתיחה 

117



               

  
  
  
 
 
  
   

 

  
 
 

   
 

 
 
 
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

אחראית להתנהלות ביםחוימ בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

מדרך פחמני  מוהתקיי 2018 בשנת 
למדוד ידהמקפ צההקבו האקלים, נוישי תתופע את צםצמל יפהמהשא כחלק

 )מכלול וסולר נזיןב צריכתמ ישירה צאהתוכ נגרמותה החממה גזי ותפליט את 
 עקיפות תופליטו (2 )מכלול בבנק החשמל יכתצרמ וצאהכת תעקיפו תפליטו (,1

 פליטות לראשונה צההקבו חישבה 2017 בשנת האספקה. בשרשרת תנוספו
 ופסולת למחזור, ועברהמ נייר, ולתופס ירני צריכת ת,עסקיו יסותמט צאהתוכ

(.3 ת, המועברת לגריטה )מכלולניאלקטרו

 ייתוגלמתודל בהתאם נעשה החממה גזי ותפליט יצאמ מדידת 
(Green House Gas Methodologyה- GHG)1 , בהתאמות שימוש תוך 

 נת הסביבה.החישוב של המשרד להג

 צה בחו”ל.ות הקבוו כולל את פעילינוב אהחיש

36,000 
 בוידאו

 קונפרנס

דקות שיחה

/http://www.ghgprotocol.org .1 

–Conference (Video ) אוויד לישיבות פיזיות מישיבות מעבר
ניבמב וידיאו ותלישיב ותמערכ של נהבהתק נקהב החל 2012 משנת 
למדידת תמערכ ושלשימ נסהנכ 2014 שנת במהלך והמרחבים. המטה 
 יותר ובט להעריך לבנק לאפשר כדי וז צורהב ותנערכה תהישיבו מספר 

לירידה מביאות ואל שיחות זו. במסגרת שהושג ןהחיסכו היקף תא
 התקיימו 2018 בשנת נק.הב תריא ןבי ובדיםהע של נסיעותה במספר 
 לפשט הוחלט אף נהלאחרו ות(.יחש 1,261)בכ- יחהש דקות 36,000

ן שיגביר את השימוש בה.וש במערכת זו באופאת אופן השימ

 אחד להסיע העובדים את מעודד נקהב –Carpool) ) שיתופיות נסיעות 
 שהסיעו לעובדים תשורה תןמ צעותבאמ ,Carpool של בשיטה השני תא

צבשעו מיוחד בכרטיס תימותח של מסוימת כמות וצברו אחרים יםעובד
MOOVIT. חברת עם שנעשה פעולה יתוףש צעותבאמ וכן כך, לשם 

 חלק שלקחו כך על תשורה קיבלו הבנק עובדי 30כ- 2018 בשנת 
 ת.נסיעות משותפוב
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 (CO2eq) המדרך הפחמני של קבוצת מזרחי טפחות

 אחוז השינוי לעומת
2017 2018 2017 2016 2015 

-0.2% 1,913 1,917 1,989 1,965  – פליטות ישירות 1 מכלול
 מצריכת דלקים

-8.3% 18,504 20,185 21,347 24,988  – פליטות עקיפות 2 מכלול
 מצריכת חשמל

-7.6% 20,417 22,102 23,336 26,953 ( –CO2eסך המדרך הפחמני )
 בלבד 2ו- 1 מכלולים 

-8.5% 3.2 3.5 3.8 4.5 CO2e עצימות מדרך פחמני )טון
 בלבד 2ו- 1 לעובד( – מכלולים 

8.9% 720 661 נמדד לא נמדד לא

 – פליטות עקיפות נוספות 3 מכלול 
 אהאספקה כתוצבשרשרת ה

 מטיסות עסקיות, צריכת נייר
1אלקטרונית ונייר למחזור(ופסולת )

-7.1% 21,137 22,763 - - ( –CO2eסך המדרך הפחמני )
 3ו- 1, 2 מכלולים 

-8.3% 3.3 3.6 - - CO2e עצימות מדרך פחמני )טון
 3ו- 1, 2 לעובד( – מכלולים 

 י היעודיים לטיפול בפסולת.ולת לאתרנוע הפסושי ירינוע הנית הכרוכות בשת פליטואינן כוללו 3 . הפליטות במכלול1
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ספקיו  האסטרטגיים, מועבר  ספקים – בעת ביקור אגף לוגיסטיקה  אצל
הספקים  באיזו  מידה  בוחן  סביבה.  השאלון ייעודי  בנושא להם  שאלון
כולל  היבטיה הסביבתיים.   האחריות  התאגידית התואם  את פועלים  באופן
את הפסולת?  כיצד   נשאלים הספקים שאלות  כגון: היכן משליכים בשאלון
מהי   “ירוק”?  שוכנת  במבנה  החברה  האם  בפסולת? הטיפול  מתבצע 

התייחסות החברה לתקנים “ירוקים”? וכד’.

 

   
 
 
 

 

        
         

                  

לעובד יחסי אופןב וכן ,7.1%כ- של ירידה   מוחלט אופןב בירידה 2017 –

אחראית להתנהלות ביםחוימ בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים

 לעומת 2018 בשנת הקבוצה של החממה גזי פליטות שהיקף להבחין ניתן 

 8.3%. בהתייחס לעצימות המדרך הפחמני – ירידה של כ-

 )e2CO )טון 1קבוצההמדרך הפחמני של ה
30,000 26,953 

23,336 25,000 

1,965 

24,988 

22,763 

1,989 1,917 

18,504 20,185 

720 

21,347 

661 

1,913 

21,137 
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2015 2016 2017 2018 

– 0.25 0.22 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

0.15 

0.18 0.18 

2015 2016 2017 2018 
 (ר״מ/ח״דפ ךרע הווש ןוט) תינמחפה לגרה תעיבט תומיצע
 LINEAR(ר״מ/ח״דפ ךרע הווש ןוט) תינמחפה לגרה תעיבט תומיצע

הפליטות אודות ניםנתו יםמופיע לא בגרף לכן נמדד, לא 3 מכלול 2016ו- 2015 יםבשנ .1
פליטות והי לא אלו שבשנים מכך להסיק אין יכ יודגש, אלו. יםבשנ 3 במכלול חממה יגז של 

 3. במסגרת מכלול 

 ווה ערך פד”ח/מ”ר. טון ש2

דיאלוג בנושאי סביבה
ממוקד אשר סביבה, אבנוש גאלודי לקיים מקפידה מזרחי-טפחות קבוצת 
 גזרותהנ סביבתיות השפעות אבנוש רלוונטיים וספקים לקוחות עם בשיח 

 מפעילותם.

 כ״הס 3 לולכמ 2 לולכמ 1 לולכמ

 2עצימות טביעת הרגל הפחמנית

 ועמותות יםארגונ עם דיאלוג ייםלק ידמקפ הבנק סביבה גוניאר
הבנק ןבה ויותלפעיל נותרעיו מועלים במסגרתם אשר יבה,סב נושאיב

 זה יאלוגמד צאהכתו הסביבה. על בשמירה ולהשקיע לתרום יכול 
מחזור שתייה, יות/בקבוקיפח מחזור כגון: פרויקטים, מספר והתקיימ

 ,Carpool ירותש נית,אלקטרו פסולת מחזור ת,סוללו מחזור תרופות, 
 עובדיו תא משתף נקהב וכד’. “זזים” יקטפרו תבמסגר תיותסביב וזמותי

 נושאים הללו.ת בולקוחותיו בפעילויו

120



                

 
 

 

מערכות ממוחשבות ועל  ידי   על  ידי צריכת  וגריסת הנייר מתבצעת בקרת
הספקים השונים.  

 

 

 

 

מקבל באופן שוטף דוח,  המשקף  המשתמש ברכב של  הבנק, כל  עובד
הדלק ברכב שלו. בדרך זו  עולה המודעות לחיסכון   לו את  נתוני צריכת

בצריכה על ידי שימוש יעיל ונכון ברכב.

 

 
 

 אחראית להתנהלות םבימחוי בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 קרה ועמידה ברגולציהב
 ולטוריותרג תהפרו ןבגי תציונקס או ותקנס צהוהקב על הוטלו לא הדיווח נתבש

 תיים.נושאים סביבב

 תחומיו על תיהסביב ניהולה בתחום תניצווחי תנימיפ בקרה צעומב עורך נקהב
 ים:השונ

נתוני צריכת הדלק בקבוצה מועברים מחברת פזומט. 

נתוני צריכת החשמל של הקבוצה מועברים מחברת החשמל. 

נתוני מחזור הפסולת האלקטרונית מועברים מדוחות הספק.

 באגף ייםנטהרלוו תפקידיםה בעלי של שוטף במעקב יםצאנמ הללו נושאיםה כל 
 יסטיקה.וגהל
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 אחראית להתנהלות ביםחוימ בסביבה משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

מסתכלים קדימה

 2019 יעדים לשנת 2018 עמידה ביעדי 

סטטוס  יעד
צעבו

 צורה יעילה,ול השטחים הקיימים בניצ נתהמשך בחי
 ומכירת/החזרת ניתן, ות ללא הגדלת שטח אםת עבודה נדרשהוספת עמדו

 צורך בהם. נק איןים עודפים, אשר לבשטח

צעבו  ייר".ניף ללא ננייר בעקבות המשך פרויקט "סת הצריכצום בצמ המשך

 2018 בתהליך, בשנת
 וצע מכרז רוחביב

 יםתית להחלפת התאורה בסניפת עבודה רב-שננה וגיבוש תכניבחי
ית מסוג לד.לתאורה חסכונ

צעבו  ודה רב-ת עבים וגיבוש תכנישנ 10 י ואיתור כל המזגנים שגילם מעלמיפו
 נרגיה.צריכת א ינתיעילים מבח ים שנמצאו לאית להחלפת מזגנשנת

צעבו  ניתתכ ים, וגיבושת שיפוץ סניפים חדשנות במסגרתרמי של חלו בידוד
 ים.ת לשאר הסניפנתיעבודה רב-ש

צעבו  2018. וספים במהלךניפים נס 3ים ב-ים ישנצ'ילר תהחלפ

 צא כלאנמ צע,ולא ב
 אפקטיבי

 צורך חסכון בחשמל בשעותיני המטה, לני מים בבנינים למתקת שעוהתקנ
 ילה ובמהלך סופי השבוע.הל

בבחינה  ני מטהתת מתח חשמלי במבים להפחן בקרת להתקינת האפשרובחי
 ניפיםובס

 ביקור מדגמי אצל ספקים מרכזיים.

יעיל של השטחים. המשך בחינת ניצול

צריכת הנייר. צמצום  המשך

יעילים גם בהיבט האנרגטי, צ’ילרים ישנים, אשר אינם  החלפת
סניפים נוספים. ב-3

המשך בחינת הקמת תחנת כח במט”ל המופעלת באמצעות גז
טבעי לשם ייצור עצמי של חשמל.

התקנת מערכת “אופטינרג’י” לניטור ובקרת חשמל במט”ל,
ותחילת קבלת תוצאות ומסקנות בנושא.

תאורת לד בסניפים, לאור בחינת הזוכה תחילת ביצוע החלפת
במכרז שיבוצע בשנת 2019.

תעסוקתית הוגנות
כלכלית וצמיחה

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

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

שלום, צדק
המוסדות  קבוצהמחויבות הוחוזק

 להתנהלות אחראית
 זאת נחילומ נק,הב ידמקפ ישראלי,ה במשק מוביל ננסיפי וסדכמ

באה זו תמחויבו אחראית. ורהבצ להתנהל כולה, נקהב צתבקבו
 התאגידי הממשל כללי וםיישוב החוק וראותה ודבכיב ביטוי לידי 

 תנהלותה על מקפיד נקהב ו.עלי החלות יותהרגולטור תוההוראו
 תותרבלקנבה יבוחמ,ןכוכמ .תותיחשיקרמתיענלמ לועופ תיתא
תיקהעס יהגטטרהאס םוישיבו וייעד תגבהש תכומתה םינוכיס לויהנ

 על נוהליםמ ואל נושאים ותיו.ללקוח מחויבותו תשמיר תוך שלו 
 תיבחט ,םינויכסתקרלב יבהטחהתולרב ת,ויבטח מספר ייד

 מזכירת ידי על וכן ומינהל, נושא למשאבי החטיבה נולוגיה,הטכ
 נק.הב

קבוצהדירקטוריון ה
 ק,נהב של יידתאגה הממשל וליהנתבמסגר – קטוריוןדירה פעילות 

ת,ננסיהפי נותויתולא נקהב לעסקי ותבאחרי נושא יוןהדירקטור
 רבותל דין,ל בהתאם דיו,פקית מילוי ךרלצו רבייםמ עיםאמצ ונוקט 

 ינהללםתאבה ,ןוכ 301 וראהה ןובכלל ,ןיקת יקאנב וליהנ תווראה
נק,בב ותנתיהש העבודה ותניתכ ישורא במסגרת יון.הדירקטור

 האחריות בתחום העבודה תניתכ גם ירקטוריוןהד לאישור תובא 
 התאגידית.
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

חברי הדירקטוריון
9– דירקטורים 12 הקבוצה בדירקטוריון מכהנים 31.12.2018 ליום נכון 

 נאיתחשבו נותיוממ בעלי דירקטורים 9 יםמכהנ יוןבדירקטור נשים. 3ו- גברים 
 דירקטורים 4ו- כאמור( תמומחיו בעלי יםדירקטור 6– הביקורת ת)ובועד ננסיתופי
 על ושמונ ניים,צוחי וריםדירקט 2 מתוכם תקין, נקאיב ניהול הוראת לפי נייםצוחי

ויים.ים הינם גם דירקטורים בלתי תלצוניורים החיירקטפי חוק החברות. כל הד

 ניםסיכו ניהול ושאבנ ידעו וןניסי בעלי דירקטורים גם נםיש הדירקטורים בין 
 ותק חברים בעלי 7 נהנים של הדירקטוריון מוניהול הסיכו ועדת ני אשראי.וסיכו

 ירותכש בעלי ינםה נקבב יםהדירקטור כל וועדה.ב החברות תבמסגר רב ניסיוןו
כדירקטורים מסווגים נםוהי ות,החבר נותתק וראותלה תאםבה צועית,מק

 למנכ”ל, ופיםכפ אינם הדירקטורים כלל ות.החבר נותתק צורךל “מומחים”, 
ין או בעקיפין.ישרבמ

 31.12.2018: ליום נכון הבנק, דירקטוריון חברי רשימת להלן 

משה וידמן, יו”ר 

צבי אפרת 
יהונתן קפלן סבינה בירן 

יוסף שחק
)חדל לכהן ביום 25.04.2019(

רון גזית 

אבי זלדמן 
חנה פאייר 

 נחשון יואב-אשר

 ומעלה. 51 כלל חברי הדירקטוריון הינם בגילאי

 בדוחות 265-266 יםודבעמ ואלמצ ניתן הדירקטוריון יחבר על נוסף ידעמ
צמודב המפורסם תיהתקופ וחבד וסףובנ .2018 לשנת צההקבו של ייםהשנת

 ורטיםמפ ובו לני”ע( הבורסה – מאי”ה נטינטרהא )באתר הכספיים לדוחות 
 ניהולו ואופן הבנק על וספיםנ ופרטים יקורתב תאגידי, ממשל של ושאיםנ

 .331-347 יםודבעמ

 נוןתק תהוראו לפי ות,המני בעלי של תהכללי יפהבאס נעשה וריםהדירקט נוימי
 ת.ת חוק החברותאם להוראוובה נקת של הבההתאגדו

 שיפור אפקטיביות עבודת הדירקטוריון
 מספר תקין נקאיב ולניה תלהורא וןעדכ ישראל בנק פרסם 2017 ביולי 5 וםבי

 עבודת תאפקטיביו תא לשפר ונועד להוראה ניםהעדכו ן.דירקטוריו נושאב 301
במסגרת יון.הדירקטור של יתועצהמק ירותוכש תא ירולהגב ןהדירקטוריו

חברים, 10מ- יותר לא נהימ ירקטוריוןד כי היתר, ןבי נקבע, נתהמעודכ ההוראה 
נדרשיםה וריםהדירקט יעורש והועלה נקאי”ב יוןיסנ “בעל של ההגדרה הורחבה 

דירקטור יכלול וןהדירקטורי כי נקבע לשליש, תישימחמ כאמור וןניסי בעלי להיות 
נושאיםה רשימת צמהצומ ,1וגיההטכנול תחומיב מוכח וןניסי בעל תלפחו אחד 

 על כי נקבע ותיו,לוועד ןהדירקטוריו סמכות תא ציללהא תןני לא שלגביהם 
וכן יון,הדירקטור ראש ושבלי מירבי ונהכה למשך ותינימד ועלקב וריוןהדירקט
 ו.ותפקוד עבודתו ולדרכי יוןהדירקטור ויותלסמכ הקשורות תנוספו ותהורא נקבעו 

 יםהדירקטור מספר ייןלענ החוזר. פרסום מיום נההי תלהוראו ןהעדכו תתחול
 יםהעדכונ וםיישל נערך נקהב .2020 ביולי 1 וםמי התחולה ועדמ ירותםוכש

 בהוראה.

 נולוגית.נות טכנולוגיה מידע וחדשהוקמה ועדת טכ 28.01.2019 ום. בי1
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

ועדות הדירקטוריון
 :1ועותת קבו בדירקטוריון ארבע ועדופעל 2018 במהלך שנת 

איאשר ועדת שם
.ריאיה פנ, חקחף שסוי ,רפוה עריאו, לרש-אבאון יוחשנ ,תרפי אב, צ(ר”וין )מדיה ושמ  הרכב

 תרקב תדיחי לש תיתנש ברהו תיתנשה הדובעה תינכתב ןולד ,ןוירוטקרידה תאילמ ינפב ובאויש תוצלמה שבגלו יארשאה םוחתב םייללכ תוינידמ יאשונב ןולד תכמסומ וז הדעו
 תפקיד .ןרשאל ןוירוטקרידה תיאלמ ינפב ץילמהלו ,יארשהא תוינידממ תוגרוחה יארשא תושקבב ןודל התוכמסב ,ןכ ומכ .יארשא ןוכיסב םירושקה םיאשנוב םייתיע םיחוויד לבקלו ,יארשהא

ועדת ניהול סיכונים  שם

.קחף שסוי ,לןפן קתנוה, יןמינו םהרב, אןמדלם זהרב, אתיזן גו, רןריה בניב, ס(ר"וין )מדיה ושמ  הרכב

 ןוכיסה ןוביאת ךממסב ןודל הדעווה תכמסומ וז תרגמסב ת.ימינפה הרקבהו קנבה ןוה ןנוכת ,קנבב םינוכיסה לש הרקבלו לוהינל םירושקה תוינידמו םיאשנוב ןודל תכמסומ וז הדעו
 תללוכה היגטרטסהא ידעי אשנוב ןוירוטקרידה תיאלמ ינפב אובויש תוצלמה שבגלו ןודל הדעווה תכמסומ ,ןכ ומכ .םינוכיס תרקבו לוהינ תרגמס ןיינעל בהא תוינידמ ךממסב ,ןכו
 םינוכיסה ךממסבו ןוהה תומילה לש הכרעהה ךילהת ,םישדח םירצומ ,תיקסעה תויכשמהה לוהינ ,תלויזנה ןוכיס לוהינ ןיינעב ןודל הדעווה תכמסומ דוע ת.ללוכה ןוכיסה תייגטרטסאו

 .םינושם הינוכיסל הוהית נוינידי מכמר מסושיל אן עוירוטקרידי הנפץ בילמהל, וינועברה

 תפקיד

ועדת תגמול  שם
.ריאיה פנ, חןריה בניב, ס(ר"וין )מינו םהרבא  הרכב

 תויהל הכירצ לומגתה תוינידמ .ןיקת יאקנב לוהינ תאורוהל םאתהבו תורבחה קוח יפ לע שרדנכ ,לומגת ילהנו לומגת תוינידמ לע ןוירוטקרידה ינפב ץילמהלו ןודל תכמסומ וז הדעו
 ,עבקשנ יפכ קנבה לש ןוכיסה ןוביאתל רבעמ םינוכיס ודדועי אל לומגתה יצירמתש ךכ ,לוש הרקבה תביבסו ךורא חווטל תויגטרטסהא ויתורטמ ,קנבה לש תינוגרהא תוברתל םאתהב
רושיא ןיינעב ןיורוטקרידל הדעווה ץילמת םישנ לוששל תחא .למוגתה תוינידמ לש המושיי תניחב ךרוצל השנל תחא תוחפל תסנכתמ הדעווה .ןתיא ןוה סיסב לע הרמיש ורשפאוי

 יאשנו לומגת תא תרשאמ ןכו קנבה ידבוע לשו קנבב ריכבה גרדה לש השירפהו הקסעהה יאנת לש תנוורקעה לע ןוירוטקרידל הצילממ וז הדעו ,ףסנוב .העבקשנ תוינידמה ינויש או 
 .ןיינעי הפ, לתיללכה הפיסהאו ןוירוטקרידי הדל יו ערשם יאורט, בהרשמה

 תפקיד

ועדת ביקורת  שם
.ןמדלי זב, אריאיה פנ, חקחף שסו, יריאי מכדר, מןריה בניב, ס(ר"וין )מים נוהרבא  הרכב

 קנבה ידבוע לש תונולתב לופיטה ןפוא יבגל םירדסה עובקל ,םנוקיתל םכירד ןוירוטקרידל עיצהלו קנבה לש וקיסע לוהינב ולגתנש םייוקילב ןודל ןניה וז הדעו לש הידקיפתו היתויכומס
 תאוקסע רשאל ןכו תורבחה קוחב רומאכ תלוועפו תאוקסע רשאל ,םרושיא לע תוצלמה תתלו םהב ןודל ,רוביצל םיינועברהו םייתשנה תוחודה תא ןוחבל ,ויקסע לוהינב םייוקילל רשקב

' ללבכו תויצה ןיצק תדובע לע חוקיפל ,ותניחבמ יארחאה םרוגה תויהל רתוקיבה תדעו תא הנימ ןוירוטקרידה ,ףסונב . 312 מס ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל םאתהב ,םירושק םישנא םע
 .המושיי לעם וייקסם עילבגי הנידבך ורת עוריינ ינידה בפיכת האינכת עוצית בזא

 תפקיד

 נויים בהרכב הוועדות.נויים בהרכב הדירקטוריון במהלך השנה חלו שיצוין כי בעקבות השי. י1
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 עבודת הדירקטוריון
 בישיבות וריוןירקטהד תבמליא ניםיוד צעותבאמ ידיותפק את ממלא יוןהדירקטור
 וכן צורך(,ל בהתאם ותרי תכופים במועדים )או לחודש אחת לפחות ותהמתקיימ

ועדותיו. תת במסגרבישיבו

השתלמויות 4 ן,הדירקטוריו יבותיש 31 וריוןהדירקט קיים 2018 שנת במהלך 
 ועדת ישיבות 32) נותהשו יוןהדירקטור ותועד של תישיבו 60ו- דירקטורים 

ישיבות 6ו- אשראי ועדת יבותיש 9 נים,סיכו ניהול ועדת ישיבות 13 ת,ביקור
 ול(.תגמ ועדת 

 נושאיםה של יהאר החלק ווח.ולדי לדיון ניםשו נושאים מובאים יוןהדירקטור ניבפ
 יםצועיהמק הגורמים ידי על ונושנד לאחר מובאים יון,הדירקטור ניבדיו וצגיםהמ
 לפי נהלה,הה צותהמל נק.הב תנהלה ידי ועל הבנק של הבקרה ציותנקופו

ים.נכללות בחומר הרקע המופץ לדירקטור יין,הענ

דגש ימתש וךת נים,נייוע נושאים של שורה נקבעה ןהדירקטוריו נהלי במסגרת 
 יםנהלשה תוך לדירקטוריון, לדווח נדרש לגביהם אשר נק,בב ניםהסיכו ניהול על 

 התייחסות הנהלים יםכולל וכן נתם,תכומ ואת הדיווחים יפותתכ את והגדיר
 וחים כאמור:ים דיוועים אשר טעונידיים בדבר סוגי איריווחים מלד

 נכ”ל שסוקר את כלל פעילותנק את דוח המנכ”ל הביג מאחת לחודש מצ
יות תאגידית.י אחרושאתייחסות לנובכלל זה ה נק, אירועים מיוחדיםהב

 של ניםסיכו לניהול הועדה בפני נקהב נהלתה ציגהמ לרבעון אחת 
ניםהסיכו כלל לדיון עולים שבה ירהסק ירקטריון,הד ובפני ןוריוהדירקט

ומעת ווחהמד ברבעון וניםיכהס ובקרת ניהולב ותהתפתחוי נק,הב של 
ות תאגידית.נושאים הקשורים לאחרי לעת 

 יגיםחר יטייםקר ירועיםא וןהדירקטורי ניבפ הובאו לא הדיווח תשנ במהלך 
 ים.יים, חברתיים או סביבתיים כלכלנושאב

 במסגרת ניםשו גורמים עם ותהתייעצ יוםולק מידע תלקבל הדירקטור תזכו

בנקאי ניהול והוראת החברות חוק וראותלה בהתאם נקבעה תפקידו, ימילו
 נהלי במסגרת נהועוג ןהדירקטוריו נושאב הבנקים על המפקח של 301 תקין 

 וריון.הדירקט

 תאז כל ,םיינויצח םיצעויב עייתסהל ןוירוטקרידה יאשר ,תאז םיקידמצה םירמקב
 ,רוטקריד יאכז ,ןכ ומכ .301 הארוהוב תורחבה קוחב ובעקנש תוביסובנ ןופאב
 האצוהה יוסיכ םא ,הרבחה ןובשח לע יעוצמק ץועיי לבקל ,םידחוימ םירמקב
 תורבחה קוחב עובקל םאתהבו ףופכב כלהו ,הרבחה ןוירוטקריד ידי לע רשוא
 301.   אהרהובו

לקראת לדיון נושאים יעלהצ יכולים ניותהמ בעלי ות,החבר וקלח תאםבה
 ייםמק נקהב אשר ת,ניוהמ בעלי של ותהכללי לאסיפות מעבר הכללית. האסיפה 

 ווחודי ים,השונ נייןהע ימחזיק עם בקשר צאתנמ נקהב נהלתה ין,ד פי על נדרשכ
וריון.ונטי, לדירקטים במסגרת זו, מדווחים, ככל שרלועל נושאים העול

 יביותאפקט הערכת צעמב הבנק – הדירקטוריון עבודת אפקטיביות הערכת 
נים.מוב ניםשאלו תצעובאמ ,301 וראהלה תאםבה ןהדירקטוריו של ודההעב

 ו,עבודת תלאפקטיביו וגעבנ צמיתע הערכה הדירקטוריון צעמב תייםלשנ אחת 
 וריון בלבד.ירקטתתפות חברי הדן בהשבדיו

 תאםבה וןהדירקטורי עבודת של אפקטיביות תהערכ צעתמבו יהב נקבב
 ידי על צעובו ותההערכ עתה עד תקין. נקאיב ניהול תלהוראו 301 וראהלה

 ן.ת הדירקטוריונו במליאנדויים ווניצים חיועצ
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מדיניות תגמול
נההכהו יתנא ולמעט ניים,צוהחי הדירקטורים לרבות הדירקטורים, תגמול 

 נותתק פי על צעמבו בהמשך( ורטשיפ )כפי הדירקטוריון יו”ר של והעסקה 
 נות)“תק 2000תש”ס- וני(,יצח לדירקטור צאותוהו ולתגמ בדבר )כללים ותהחבר

 התגמול”(.

קבלת לאחר נק,הב של הכללית האסיפה אישרה ,2017 בפברואר 14 וםבי
לנושאי תמעודכנ תגמול יותמדינ התגמול, תועד צתוהמל ןהדירקטוריו של אישורו 

נים,ש לשלוש בתוקף נת”(,המעודכ התגמול תניו“מדי )להלן: נקבב המשרה 
וריוןהדירקט יו”ר של ההעסקה יתנא אושרו כן, כמו .2017 נוארבי 1 וםמי החל 
הוראת ,1999נ”ט-התש ת,החברו וקלח תאםבה נההי זו ניותמדי נכ”ל.המ ושל 

 “הוראה )להלן: נקאי,ב בתאגיד תגמול ניותמדי ושאבנ A301 ןתקי בנקאי ניהול 
301A” ייםננספי תאגידיםב משרה נושאיל תגמול וחוק ול”(התגמ תוראו“ה וא 

 2016יג(, התשע”ו-תגמול חר צורכי מס בשלצאה לוואי התרת ה ור מיוחדיש)א
 נותהעקרו על מושתת נתהמעודכ ולהתגמ ניותמדי ים”(.בכיר שכר וק“ח ן:)להל

 לאמץ נכוןל ראה התגמול, ועדת תהמלצ לאחר נק,הב ירקטוריוןשד ייםוחבהר
 האסטרטגית ניתתוכל היתר, בין לב, בשים נק,בב משרה נושאי ולתגמ ייןבענ

 נושאי משרה.י ההעסקה הנהוגים כיום בבנק לתנאשל הבנק ול

 1 וםבי שהחלה תקופהל ןהדירקטוריו ראש יושב של וההעסקה ונההכה נאית
 יוםב 2016. במרץ 8 וםבי תהכללי האסיפה במסגרת אושרו 2015 צמברבד
קבוע ולתגמ כוללים והם התגמול, נאית של עדכון ושרא 2017 בפברואר 14

בחוק כהגדרתו ול,התגמ תקרת נת,המעודכ תגמולה תניולמדי בהתאם בלבד. 
ושבי של ין(,ד פי על פיטורים יצויופי וליםלתגמ תשלומים ללא י:)קר בכירים שכר 
יותרב נמוךה השכר ממכפלת נהקט תהיה הכללי והמנהל וןהדירקטורי ראש 

 של התגמול תתקר .35ב- קבלן, עובד תלרבו מלאה, במשרה נק,הב ובדע של 
 בסעיף הנקוב הסך על תעלה לא דירקטורים(, נם)שאי האחרים המשרה ושאינ
 ים.ני שקלים חדשמיליו 2.5 )א( לחוק שכר בכירים, העומד כיום על2

 הלעי אל יברימה התנשמה לומגתה ,תנכדועמה לומגתה תוינידמל םאתהב
 םהב ,םיגירח םיאתנ םייקתהב טעמל תאז ע,ובקה לומגתהמ םיזוחא 85 על
 ,ןכ ומכ .עוקבה ולמגתהמ םיזוחא 170 לע הלעי אל יברימה התנשמה לומגתה
 ירמוש םניהש הרשמ יאשונל יברימה הנתשמה לומגתה יכ קנבה ןוירוטקריד עבק
 םיאכז ויהי הלא הרשמ יאשונ יכו עובקה לומגתהמ םיזוחא 55 לע הלעי אל ,ףס
 תוינידמל םאתהב עובק לומגת הווהמה תורוכשמ יתש הבוגב רומיש קנעמל
 םיביכרמ ינש ללוכ םירוטקריד םניאש הרשמ יאשונל לומגתה .תנכדועמה לומגתה
 םיעוציב הנתומ הנתשמ ולמגתו (,םיוולנ םיביכרו) תישדחו תרושכמ :םיירקיע
 לוקישב לומגת ללוכ ןכו םיישיא עויצב ידדמ לע ,קנבה לש עויצב ידעי לע סוסבמ)
 רשא (, תידיגאתה תוירחאה םוחתב תורטמ םימדמקה םידעי הז לכלבו ,תעד
 לע הלעי אלש רועישב ךורא חווטל ינוה לומגת םג לוכליש לוכיו ,יפסכ קנעמ ללוכ
 לומגתה תליבח לוללכ היושע ןכ .םיעוציבה הנתומ הנתשמה לומגתה ןמ תיצחמ
 לומגתה ןכו (,םייתנש םיקנעמ) ינוניב חווטל לומגתה .השירפ םע רשקב םילומגת
 ,קנבה ןיבל הרשמה אשונ ןיבש םיסרטניאה תוהז תא םדקל םידעוימ ךורא חווטל
 תגשהל הרשמה אשונ לש ותמורתו ותולכלב קנבה יעויצב ןיב רשקה תא קזחלו

 לש ןוכסיה ליפורפל המאתה ךות ,הרשמה אשונ לומגתל םירומאה םיעויצבה
 ,תוינידמב םיעובקה םיאתנה םייקתהב ,תנכדועמה תוינידמה יפ לע .קנבה
 לומגתה יכ ע,בקנ דוע .התנשמה לומגתה םולשתמ קלח לש הסירפ עצובת
 .לומגתה תוינידמב וטרופש תוביסנב ,וקלח וא ולוכ ,הבשהל ףופכ היהי הנתשמה
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צתההמל קבלת לאחר יון,הדירקטור החליט ,2017 במרץ 20 וםבי נוסף,ב
 למעט הבנק, יעובד לכלל תמעודכנ תגמול ניותמדי לאשר תגמול,ה ועדת של 

בבנק משרה לנושאי נתודכהמע התגמול ותינימד חלה שלגביהם המשרה יושאנ
ניותמדי נק”(.הב ובדיע לכלל נתהמעודכ התגמול תניו“מדי ן:)להל לעיל כאמור 

 העובדים של התגמול יבתנא נהד נקהב ובדיע לכלל נתודכהמע התגמול 
שאר ושל נקבב האחרים המנהלים של ולהתגמ יתנאב וכן בבנק, יםהמרכזי
ניותמדי לפי ההעסקה או הכהונה נאית 2017-2019. יםלשנ נקהב עובדי 

תנה,מש תגמולו קבוע תגמול כוללים נק,הב עובדי לכלל נתהמעודכ התגמול 
לתשלום ייבותתחה או אחר תשלום הטבה, וכל פרישה נאית וכן נק,בב כמקובל 
 תגמול של ההשבה תהוראו כאמור. העסקה וא נהכהו בשל ניםניתה כאמור, 

 נהמשת תגמול של השבה ייןלענ יחולו משרה, יושאלנ ביחס שנקבעו נהמשת
 על ידי העובדים המרכזיים בבנק.

וללים.ציים כנק נגזר מהסכמים קיבוית עובדי הבשכרם של מרב

 ורסםשפ יהמייד הדיווח ראה נתהמעודכ התגמול יותמדינ אודות יםוספנ לפרטים 
 .2017-01-003454 מס’ אסמכתה 09.01.2017 וםבי

 מניעת ניגוד עניינים
ן.הדירקטוריו בקרב יניםעני ניגוד ניעתמ בדבר יןהד ותהורא כל את יישםמ נקהב

וראותוה 1999נ”ט-התש החברות, חוק תהוראו פי על זה נושאב פועל הבנק 
 כוללת ן,כ כמו קשורים”. אנשים עם נקאיב ידתאג “עסקי 312 תקין נקאיב ניהול 

 נושא זה.ת מפורטות ביפה של הבנק הוראונית האכתכ
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שלום, צדק
המוסדות  מחויבות לציותוחוזק

 לרגולציה

כללי ויישום הדין קיום על יתרה הקפדה מקפיד הבנק
 ו.יעל תוחלהתויורולטהרג תווראוהה יידתאגה הממשל 

 ןיהד תווראה וםישיל בקשר תציעימתיהמשפט יבההחט
את מלווה וכן הבנק, תצקבו ותפעיל של ןתיהובהשלכו
 לבקרת החטיבה רגולציה. עדכוני של ההטמעה תהליכי 

 ים:נק במספר מישורת בבנים מוודאת קיום פעילוסיכו

יוםק על מקפיד הבנק – נהלים של סדורה הטמעה
 נהלים, של מוסדר מערך צעותבאמ הדין הוראות 

יישוםה יכיתהל ת.ממוכנו ותומערכ עבודה יכיתהל
 להם, ניםעדכו או דין, והוראות וקיםח של וההטמעה 

 לבקרת שבחטיבה תציוה אגף ידי על יםוטרמנ
נים.סיכו

הדרכות יוםק – לעובדים שונים ופרסומים הדרכה 
 הדרכות תבמסגר הן השונים, ציההרגול נושאי על 

נק,הב עובדי של ההכשרה מתהליך כחלק יותנקאב
כמו וליחידה. לתפקיד בהתאם וקד,ממ ופןבא והן 
 והודעות וניםעל לעת מעת מפרסם תציוה אגף כן, 

וראות החוק.ציות לה נושאיהכוללים דגשים ב
 ת,נעשי ציותה תהטמע – אותההור קיום על בקרה 

 וראותהה קיום על ותבקר צועבי ייד על היתר, יןב
ים.בתחומים השונ

 בהם המוקדים זיהוי – ציות סיכוני ומיפוי זיהוי 
וראותה של מהפרה נבועל העלול מוגבר ןיכוס ייםק

 בהפחתת הפעילות צימאמ את למקד תמנ על דין, 
 ניעת הפרות.נים אלה ובמסיכו
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 קרה שוטפת על התנהלות תקינהציות וב
וראותלה ציות ווידואל אחראים וקבע ציההרגול תהוראו של מיפוי מנהל נקהב

כחלק עיסוקה. בתחום ציהלרגול תציול תאחראי חטיבה כל ומים.תחה בכל 
 הדרכות לעובדיה צההקבו תמקיימ ציות,ה תרבות והטמעת ציותה מפעילות 

 ת,ושחיתו שוחד סיכוני טרור, ןומימו הון נתהלב ניעתמ ציות, הבאים: יםושאבנ
ההגבלים חוק ת,בינלאומיו ציותנקלס ציות ות,צי-גבולחו יםסיכונ פנימית, יפהאכ

 גם תייחסתמ צההקבו י.האת ודוהק ותנא ויגיל הלקוח, כלפי נותהוג העסקיים, 
 ים.ילות עם מיעוטת פענות, לרבוות שווכלוסילאיסור אפליה בין א

 ומפעיל למעילות, גם תיחסוהתי יםהכולל וליים,תפע ניםיכוס סקרי עורך נקהב
 ניטור מעילות.וטף למערך ש

 נוקטו ימיתפנ ואכיפה תציו יסיכונ של מיפוי שוטף באופן ומעדכן מתחזק נקהב
צמם.צמת במטרה לונות מגובפעולו

 קנסות הבנק על וטלוה לא 2015-2018, ת,ונוהאחר ניםש ושהשל במהלך 
 צתקבו ששילמה תשלום ןניילע נות.ותק לחוקים יותצ אי בשל 1משמעותיים

 ראה הברית, ותבארצ המשפטים משרד תחקיר יוםלס הסדר במסגרת נקהב
נושא זה.הפרק להלן ב

 ניותמדי של אופי בעלי נושאיםו ותעמד מקדם נואי נקהב ין,תק ניהולמ כחלק 
 ת,פוליטיו למפלגות תורם נואי נקהב כך. צורךל תשדולו ילמפע ינווא תציבורי
 ישראל נתבמדי אסורה זה מסוג תפעילו ים.רשמי למוסדות או יטיקאיםלפול
 ורק אך נדרשש ןיכה יתיבורהצ בזירה פועל נקהב לחוק. בהתאם ועלפ נקוהב

 ו העסקיים.יניבהקשר לעני

משמעותי לא בסכום כספי וםיצע לתשלום ערך ותנייר תמרשו דרישה נקבב התקבלה 2018 יולי בחודש .1
 נתבש התרחש ואשר ותהשקע צייוע על החלה ערך יירותנ רשות הוראת של הפרה ירועא עם בקשר 
.2017 

חריגות תילויובפע מטפל נקהב – בחריגות טיפול
 ניפים.בס והן במטה הן הבקרה, תבמסגר שאותרו 

תהליכים לשיפור צותהמל יישום כולל יפולהט
 וטיפול לקחים הפקת יים,הליקו תיקון וידוא ובקרות, 
צורך.י, במידת המשמעת

הבנק – הציות גףאל עובדים לפניות אנונימי קו 
 ווחלדי וחיםהפת נימיאנו ופקס וןטלפ קו מפעיל 

 ציהומניפול תרמית בנושאי צורךה במידת ובדיםע
יות אחרים.נושאי צניירות ערך ובב

 על ויהתל בלתי ביקורת צעמב הבנק – ביקורת 
 ביחידות היתר, בין ות,נוגעה תוראוולה לנהלים תציו
ותיים בבנק.יכים מהתהלוב

 יהולנ על מקפיד הבנק – גנתהו תחרות ניהול 
 עמדות מקדם נואי תחריו,למ ביחס הוגנת ותתחר

 ורך כך.יל שדולה לצנו מפעים ואיציבורי נושאיםו

מול ובפעילות נותהוג על מקפיד נקהב – גנותהו
הקפדה לרבות לקוחותיו, וללמ ובפרט גורם, כל 
 ללקוח המתאימים ירותיםוש צריםמו מכירת על 
 צרכיו.ול
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 קוחותחקירה הנוגעת לעסקי קבוצת הבנק עם ל
קאיםאמרי

 בקשר יץושוו הברית ותארצ יותרשו בין מגעים נהלוהת 2011 שנת במהלך 
 בנקים מספר שוויץ, תרשויו לבקשת הללו. נותהמדי שתי יןב מס כפל נתלאמ
 ויותלרש 2011 ספטמבר מחודש החל מסרו וויץ,ש מזרחי בנק ובהם צריםשווי

 על יקאים,אמר תוחולק עם עסקיהם אודות ותבקששה יםכמותי ניםנתו וויץ,ש
2013 אוגוסט מחודש במכתב ית.הבר צותבאר תלרשויו אותם שיעבירו נתמ

 נפתחה כי הברית, ותצבאר המשפטים משרד ידי על שוויץ מזרחי נקלב נמסר 
 חקירה הנוגעת לעסקיו.

ידי על ירההחק יקףה הרחבת על נהלראשו נקלב נמסר 2014 נייו ודשבח
 נתיתין-מדיהב הפעילות כל על שתחול כך ת,הברי צותבאר המשפטים משרד 
יקאים.נק עם לקוחותיה האמרת הבוצשל קב

צתלקבו הסדר של וסכםמ ווהלמת להגיע תמנ על ומתן משא נוהל יםהצדד בין 
י-טפחותומזרח ויץשו ימזרח נק,הב בין נחתם 2019 במרץ 12 וםובי הבנק 
צותבאר המשפטים משרד ןובי נק”(הב צתקבו ות)“חבר בע”מ נותנאמל חברה 

(Deferred Prosecution Agreement הברית הסכם  DPA.)”ההסכם“( ) 

שילוחית יותאחר עצמה על לקבל הסכימה נקהב צתקבו להסכם, תאםבה
יםמעש ןבגי (,Respondeat Superiorה- נת)דוקטרי האמריקאי יןהד פי על 

בנקאי יים,פרט נקאיםב – נקהב תוצבקב לשעבר ימיםמסו עובדים של ומחדלים 
 בניגוד פעלו אשר – ותדומ תאחריו ותרמ בעלי אחרים עובדים ןוכ לקוחות קשרי 
בהצהרת המפורטים ים,ומחדל מעשים 2002-2012; יםבשנ נהליהול תניולמדי

אשר להסכם, נספחכ ורפתהמצ )“Statement of Facts”( מוסכמת עובדות 
 שלהם המס ותממחויבוי להתחמק אמריקאים, ותוחללק תאפשרה בעטיים 

צות הברית.באר

 של כולל סך הברית צותאר לממשלת שילמה נקהב צתקבו ההסכם, פי על 
 וםהתשל סכום ולל”(.הכ וםהתשל )“סכום הברית ותארצ דולר ןיליומ 195

 על שהיה המס סכום את המשקף ארה”ב דולר יוןילמ 53 של מסך מורכב וללהכ
 המס לרשות לשלם נקהב צתקבו תחברו של ונטיםהרלו האמריקאים תהלקוחו

צמחוש נסותההכ את המשקף ארה”ב דולר מיליון 24 של סך ית,האמריקא
 של בסך נסוק אלה מלקוחות נקאייםב תיםשירו ןמת ןבגי נקהב צתקבו לחברות 

 מיליון דולר ארה”ב. 118

 מיושמות( כבר ככולן ובן)שר ותמסוימ ולותפע נקוטל התחייב נקהב נוסף,ב
 בחברות ותלרב ימות,מתא ותצי ניותתכו FATCA נינגנומ ישוםלי נוגעותה

באופן פעולה לשתף להמשיך נקהב צתוקב ייבהתחה וכן יות,נטרלוו ורותקש
 נשוא עם בקשר ידן, על שיתבקש ככל הברית, תצובאר הרשויות עם מלא 
ירה.החק

”(Information)“ נדחה וםאיש כתב נקהב תצקבו כנגד וגשה להסכם, בהתאם 
 כתב כאמור. נקהב תצקבו יעובד מעשי בגין ת,הברי צותבאר משפט לבית 

 וראותבה ודתעמ נקהב צתקבו שאם ופןבא ים,נתיש של תקופהל נדחה ישוםהא
 נ”ל ללא הרשעה.תום התקופה התב האישום בההסכם, יבוטל כ

 נדרשה האישור הברית תצובאר המשפט בית ידי על ניתן 2019 במרץ 19 וםבי
 לתקפו של ההסכם.

ובנק ירהבחק תתפתחויוהה על וטףש באורח הבנקים על לפיקוח וחדיו נקהב
 צתקבו חברות ווחודי כן, כמו יצריות.השוו הפיקוח לרשויות דיווח וויץש מזרחי 

 יץבשוו ישראל,ב להן תנטיוווהרל הפיקוח יותלרשו וופרטי ההסכם על נקהב
 צות הברית.ובאר

פיו על נקים,הב על המפקחת של מכתבה נקבב התקבל 2019 במרץ 27 וםבי
של יקומעמ מוסדר יךתהל לבצע ההסכם, רקע ועל החקירה תום עם נקהב נדרש 
 בדימוס, שופט תבראשו תלויה בלתי ועדה נוימי לרבות ים,לקח והפקת בחינה 
 כלליות צותוהמל תמסקנו ושוגיב הבקרה ותהליכי ניהולייםה התהליכים תלבחינ
 הקמת על 2019 במרץ 27 וםבי החליט נקהב וןדירקטורי שנדרש. ככל ת,ואישיו

 ועדה כאמור.
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

שלום, צדק
המוסדות  ניהול ובקרתוחוזק

 סיכונים
מסמך תר,הי יןב ולל,הכ ו,של יםניכוהס ובקרת יהולנל וסדרמ מערך נקלב

 ניהול ותונעקר נק,הב של ןיכוהס יאבוןת את המגדיר ונים,הסיכ לניהול מסגרת 
 יםנויכהס תולבקר וליהנל תוינימד יומסמכ אב( )מסמך יידתאגה והממשל םינויכהס

נתיתש בתדירות המאושרים אלה, ותינימד מסמכי ונים.ש בתחומים יםהפרטני
 ומליאת ריוןרקטודיה של סיכונים לניהול דהעהוו הבנק, הנהלת דיי על פחות(ה )לכל 

והושז וניםבסיכ נקהב של הטיפול אופן את תר,הי ןבי ירים,מסד ן,הדירקטוריו
 ן,יטיומונ אסטרטגי סיכון כוללים אלה וניםיכס הבנק. ילותלפע יםמהותי כסיכונים 

םייולתפע םינויכסם,יינסניפםינויכסם,ייתיבסב םינויכסתולרב יאשרא ינויכס
 ציות ניסיכו י,משפט וןוסיכ ינושהא המשאב יבר,וסי מידע אבטחת סיכון לרבות 

 תונגוה ,תולוגב צהוח ןוכיס ,ורטר ןוימומ ןוה תנלבה וריסא ,יהצלוגור תויצ :םיללוכה
Conduct),) של נוףהסי תלאסטרטגיי ותנימדי תקשורת,ב נקאותב ניהול יסיכונ

יף.סנ סגירת של ירועא ניהולו יםחדש ניפיםס לפתיחת תונועקר הכוללת הבנק 
 ות חו”ל.וחני שליכוול סניהות חדשה לאושרה מדיני 2018 במהלך 

 מדיניות ניהול סיכונים אחראית
צעותבאמ נמוך, סיכון ילפרופ על בשמירה וגלתד הבנק של ההשקעה ניותמדי

 פעילות זאת, מלבד ומבוזר. נאיקמעו הארי שחלקו אשראי יקבת אחזקה 
 ובעלי נזילים תייםאיכו יםנכסב ותבהשקע ובהבר תמרוכז הבנק של נוסטרוה

הסיכון רמת לפיכך, ישראל. נתמדי של חוב תאגרו ברובן מזערי, אשראי וןסיכ
 להבטיח היתר, בין ועדה,נ וז תניומדי נמוכה. היא הבנק של ההשקעות תיק של 

אלא גבוה, סיכון בעלי נכסיםב נקהב ידי על מושקעים נםאי ציבורה ותשפיקדונ
 ת.נקאינמוכה יחסית למערכת הב נשמרת רמת סיכון 

 תקין נקאיב ניהול להוראת בהתאם ינהה ניםסיכו ולניה נושאב הבנק תפעילו
 נתבש נקיםהב על המפקח ידי על פורסמה אשר נים”,סיכו “ניהול נושאב 310

נים,סיכו ניהולל באזל ועדת תנועקרו על בעיקר מתבססת וראההה .2012
ניםסיכו ניהול תפיסת תכולל ההוראה באזל. צותבהמל ויביט לידי שבאו כפי 
 ן.והו וניםסיכ ובקרת לניהול מסגרת להקמת תונועקר ומפרטת יתתאגיד כלל 
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

למלא תמנ על ןמהדירקטוריו נדרשיםה התהליכים את גם מבהירה ההוראה
 ועדת תנולמ דרישה כולל ,301 תקין בנקאי ניהול בהוראת נדרשכ ותיוחוב את 

 יהוללנ תאחראי הבכירה נהלההה ההוראה, פי על נים.יכוס יהוללנ ןדירקטוריו
 נהלמ בראשה תולמנו וניםיכס ניהול תצייונקפ יםלהק נדרשתו וטףהש ניםהסיכו

 צייתנקפו של מעמדה ואת ותהאחרי תחומי תא תמפרט ההוראה י.ראש וניםסיכ
 וראה במלואה.ת ההנק מיישם אים, והבול הסיכונניה

 נים,סיכו ובקרת ולניה של יםשונ יםבתחומ יעודייםי ניותמדי ימסמכ נקלב
במסמכים התווה נקהב יוןדירקטור ציה.והרגול החוק ותהורא ביישום ומכיםהת

הבנק של האסטרטגית ניתוכלת בהתאמה נים,הסיכו ולניה נותעקרו תא אלה, 
 את היתר בין ובעתהק יותינמד – וניםסיכ ובקרת יטורלנ תהעקרונו את וכן 

של תנאו יישום ילא נקהב של נותהסובל שמידת קביעה ובפרט הסיכון, וןתיאב
יא אפס.ציה, הורגול הוראות חוק 

נק.הב של תנימיהפ הבקרה מערך את מסדירים יםייעודי תניומדי מסמכי 
 בעת יםוחהדיו שרשרת את קובעת האתי, הקוד בהיבטי תומכת זו מסגרת 

ימיתהפנ הבקרה תתרבו ותונעקר את תקובע וכן נות,תקי תיבל ולותפע צועבי
 נדבכיםה יידתפק את מפורש ןבאופ מגדירים נק,הב של ניותהמדי מסמכי בבנק. 

 נתהלב איסור ציות, )כולל: יתנימהפ הבקרה יפוללט תאגידי בממשל ניםהשו
 ן,הדירקטוריו תפקידי את מפרטים והם נאות(,והו מעילות תפעולי, משפטי, ן,הו

 מסגרת ישוםלי האחראים נקהב של ההגנה קווי ידיותפק נהלההה יתפקיד
נק.ימית בבת הבקרה הפננת אפקטיביונימית ובחיהבקרה הפ

 ת.הוגנו בסיכון ולהטיפ מסגרת ציותה ניותמדי למסמך וסףהתו 2017 בשנת 
 וריוןירקטד ע”י ואושר יותצה יותלמדינ צורף רב, זמן מזה בבנק ופלהמט זה וןסיכ
 ניהול תחום זה.ואה הבנק ביבות הרבה שרור החשנק, זאת לאהב

 םימיאתמ םילהנו םימורופ ועבקנ ,טרפבו ,תיתצובק המרב עצבתמ םינוכיסה לוהינ
 קנבה תוחולשבו בהי קנבב םג םינוכיסה תרקבו לוהינ יכילהת יכ אדוול תנמ לע
 .הצובקת הוינידת מם אימאו”ל תוחב

 ניסיכו לניהול חדש תניומדי מסמך ווסףהת 2018 בשנת יל,לע לאמור בהמשך
שלוחות על “פיקוח 306 מס’ ישראל בנק וראותלה בהתאם חו”ל, ותשלוח

 הפעילות .01.01.2019ב- לתוקף נכנסת אשר 2018ב- ורסמהשפ בחו”ל”, 
ממוקדת פרטית נקאותב תיושירו תעסקי ילותפע תכולל צהבקבו נלאומיתהבי

נותמדי של קטן במספר תציגויונו יםסניפ נות,ב ותחבר צעותבאמ ומוגבלת 
 ובקרת ניהולל תהמסגר לקביעת מרכז מסמך נוהי ניות,המדי מסמך בעולם. 

ת.וחונים בפעילות השלהסיכו

 יניהם:וב ים,השונ ניותהמדי במסמכי וספיםנ ניםעדכו 2018 בשנת ווצעבכן כמו 
 נגזרים יםבמכשיר תלקוחו של מסחר ילותבפע הטמון האשראי סיכון יהולנ

 יהולונ פתיחת תונועקר תהסדר נטים(,הספקול ותללקוח )ובפרט ערך תניירווב
ן,ההו וקש רשות ידי על המפוקחים מוסרים ננסייםפי ירותיםש נינותל נותחשבו

 הרשות ע”י נוהלשמ יםהרכז במרשם ומיםהרש צעהה לרכזי נותחשבו וכן 
 ן.נת הוון הלבות ניהול סיכינית ערך, במדניירול

 מניעת מימון טרור וסחר עם גורמי אויב
 הבקרה וויק לאפקטיביות תתורמה סיכון, מבוססת בגישה נוקט נקהב
 צעדים וםייש הכוללת טרור ומימון ןהו תהלבנ ניסיכו עם ותהנא תתמודדווה

 ון להפחתתם בהתאם.מבוססי סיכ

 של הפעילות ירבד בכל שזורים הבנק באמצעות טרור ימוןומ ןהו נתהלב וניסיכ
 נותעקרו הבנק ניותמדי וללתכ אלה, ניםיכוס לנהל נתמ על ו.לקוחותי עם נקהב
 ולמתן לקוחות לקבלת נאיםלת ייחסיםמת תונוהעקר זה. בתחום תואו נחיםהמ
 יווג לקוחותועם עסקיו, לס נדרשת עם הלקוחצוע פעולות, להיכרות הובי ירותש

ת,ציבורי נהמבחי ופיםהחש ללקוחות ודייםיחהי ניםלסיכו סיכון, ותרמ ילפ נקהב
טרור מימון תלמניע יים,וקח בלתי וריםהימ לפעילות ת,ושחיתו שוחד לסיכוני 

 לפעילות באשר לכללים ות,נלאומיבי יותנקצלס ציותל אויב, ורמיג עם וסחר 
 ת.ולניטור פעולות בלתי רגילו נטים,נדקורספו
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

מעורבות ההנהלה והדירקטוריון בניהול הסיכונים
 ן,הדירקטוריו של ניםסיכו ניהולל הוועדה יבפנ נקהב נהלתה יגהמצ נהלש אחת 

 מסמך את ירקטוריוןהד יאתמל ניובפ וןהדירקטורי של תהביקור ועדת ניבפ
התאגידי הממשל תפעילו את סוקר זה מסמך נק.הב של נתיהש ICAAPה-

ת,הנסקר השנה במהלך ניםהסיכו התפתחות תא נים,יכוהס ולניה בתחום 
 צמיתע הערכה תצאוותו צוןקי ועיאיר יבפנ יבותויצו נקהב ןהו תעמידו את ובפרט 

הבנק ניותומדי הסיכון וןלתיאב בהתאמה ים,הסיכונ לרמת בארגון צעתהמבו
ובאופן וסףבנ נתנבח ניםהסיכו ולניה יותאפקטיב נים.הסיכו ולניה איכות ורמת 
 חברי זה. יךתהל במסגרת ונהונד צגתומו יתנימהפ הביקורת ידי על יתלו בלתי 

 ים.ת בנושא ניהול סיכונן עוברים מעת לעת הדרכות והכשרוהדירקטוריו

מלוות יון,והדירקטור נהלההה לאישור ובאותהמ הבנק, של העבודה ותתכני
 בין ההלימה את היתר בין הבוחן נים,סיכו לבקרת יבההחט של אתגור במסמך 

 נק.ן הכולל של הביכויאבון הסת לתות העבודה העסקיותכני

 היחידות לפי צעבו יהמיפו נה.הג וילקו יםמיפוי עובד תהליך נוסף ,2018 נתבש
 וחדמי דגש ניתן בתהליך בבנק. נוהליםהמ יםהמהותי יםוהסיכונ נותהשו
 יםבשנ הורחבו אשר ציותנקפו נים,הסיכו ובקרת ניהולל ההגנה ציותנקלפו

 נההמב יותאפקטיב של תקופתית להערכה שוטף נוןמנג כן, וכמ ת.נוהאחרו
נים.הסיכו לניהול המסגרת תיניומד ממסמך כחלק שולב נה,ההג יקוו של ניהארגו

ישראל, נקב נחיותלה בהתאם נק,הב מפרסם ,2015 שנת וףמס החל בנוסף, 
התפתחות בדבר דומה, סקירה תנתני בדוח נט,נטרבאי ני()רבעו ניםיכוס דוח 

 ניםהסיכו ניהול בתחום תאגידיה הממשל פעילות נק,בב ניםהסיכו ובקרת ניהול 
 ועוד.

בחינת אפקטיביות תהליכי ניהול הסיכונים
 ניםהסיכו ניהול איכות ינתלבח תהליך נהלש אחת צעמב הבנק לעיל, כאמור 

 נהלימ עמדת תא ניםהבוח ניםמוב ניםשאלו תצעובאמ צעמבו יךהתהל ו.של

 ומההגל הסיכון תרמ לגבי נק,בב ניםהשו ניםהסיכו ובקרי יםהשונ ניםהסיכו
 איכות לגבי תםעמד את וכן, בקרה, לה יםמבצע וא נהליםמ הם ותהא תבפעילו

וון הסיכון.נים והערכה בראייה קדימה את כיונים השות הסיכיהול ובקרנ

 לקבל נתמ על המעריכים, מעגל לחיזוק נוספים יםמהלכ צעובו ,2018 בשנת 
 נים.נה השוווי ההגנים מקתר בכלל ההיבטים השונה שלמה יותמו

כדי ת,הקודמו צאותתול בהשוואה גם ותנבחנ נתייםהש ניםהשאלו תצאותו
ובמטרה נים,השו יםהסיכונ ובקרת הניהול ןבאופ ויש, במידה פערים, על לעמוד 
 ואיכות יציפהספ ןהסיכו לרמת נוגעב נהליםהמ בהשקפת ויותתפתחה לזהות 

הסיכון ינהלמ בין יאלוגד מתקיים התהליך, במסגרת שלו. והבקרה ניהולה
על והשפעותיהן ותנתיהש העבודה ניותלתוכ באשר יוןד לרבות הסיכון, ובקרי 
 ת,חולשו וזוה בהם המקומות כי לוודא מטרה ומתוך ניםהסיכו ניהול ואיכות רמה 

 יטופלו במהלך השנה.

(Risk Advisory-ה ךילהת ךרואלו םינוכיסה לוהינ תוכיא תניחב תרגסמב RAS 
Services) יוהיזו תואצותה ןובילל ,ןוידל םינוכסיה ילהנמ םע תושיגפ וכרענ 

 תללוכ ”םוח תפמ“ התנבנ ,ךכל ףוסנב .קנבה ינפב םידמועה םינוכסיהו םירגתאה
 לש רושימל תסחייתמ ”םוחה תפמ“.קנבה ףושח םהילא םייתוהמה םינויכסל
 תא תללוכ ןוכיסה תמצוע .הנש לש קפואל תושממתהל תורבתסהו ןוכיסה תמצוע
 ותשממתהל ותרבתסההו (,ותרקב ללוכ) לוהינה ותכיוא ותיחכונה קנהב תפישח
 נהשב תויפוצ תויוחתפתה יבגל עדיו הכרעה ,תיטורסיה תוגנהתה ןובשחב תחקול
 ןוכיס) ברייס ינוכיסל תוסחייתה ראשה ןיב תללוכ םוחה תפמ יכ ןייצנ .הבורקה
 ןתמל קנבה תוכרעיה ,תואנוהו תוליעמ ,תונגוה ,היצלוגרו תויצ ינוכיס (, ימלוע
 .דוע, ו(תיקסת עויכשמהם )וריחת בוחוקלת לוריש

 נההש במהלך יותההתפתחו ותלרב המסכמת האיכותית ההערכה תצאותו
 נק,הב הנהלת ניבפ וןלדי עולים נים,לסיכו החום ומפת הקרובה, לשנה יצפוה
 וריוןירקטהד של הביקורת ועדת ירקטוריון,הד של ניםהסיכו ולניהל ועדההו

 ישראל. נקן מועברים לעיון ביאה, וכוהמל
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העולמית לחשיפה  הפיננסית הפוטנציאלית   גברה  המודעות בשנים  האחרונות
המפקח על  הבנקים  לאיכות הסביבה. על פי  הנחיות הנובעת מהוראות הנוגעות
במכלול  לסיכון  הסביבתי  החשיפה  ניהול  להטמעת  מהבנקים  לפעול נדרש 
בעת  מתן  סיכון  מהותי עבודה  לזיהוי לרבות קביעת  תהליכי בבנק, הסיכונים 
של  איכות  בהערכה  התקופתית ככל  שקיים, הערכת  הסיכון, אשראי  ולשילוב
על פי  הצורך  זה, גם יחידת השמאות  בוחנת האשראי שהועמד. כחלק  מתהליך
חשש לזיהום קרקע ובהתאם קובעת  שווי  הנוגעים  לאיתור היבטים סביבתיים

לביטחון נכסים המובאים לבדיקתה. 

 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

אקלים  שינוי

 םינוכיס לוהינל תוינידמ קנבה עבק ,יארשאה ינוכיס לוהינ תוינידמ תרגסמב
 תרקבו לוהינ ךליתהמ קלחכ ,וז תוינידמ .יארשא ןתמ תעב םייתביבס
 ביט על םיססבתהמ םילוקיש קר אל ןובשחב האיבמ ,קנבה לש םינוכיסה

 ניהול סיכונים
 תגוהנתה ,קנבב קתו ,תונמיהמ ,תוליזנ ,יסנניפ ןסוח ,ןעורפיה רשוכ ,חוקלה
 הנבה ךותמ ,תאז .םייתביבס םליוקיש םג אלא ,תוחוטבה ביטו ןובשחה

 סביבתיים
 הפיסת ךותמ .הביבסה לע העפשה םיתיעל הנשי תוחוקלה תוליעפל יכ
 םליוקיש םג ,הז ללכבו ,םינושה םליוקישה ןיב ןוזיא אוצמל נקבה ףאוש ,וז
 .ויתוחוקלם לירצומו םיתורין שתמם בייתביבס
 עהמטה ךרוצל – הביבס ינוכיס אשונב םייטנוולר יםדובעל תוכרדה
 תמוייקתמ ,םייתביבס םינוכיס ולהינל קנבה תיוינדמ לש םייבטמי םושויי
 ןתמב םייתביבס םינוכיס תקידבבו יארשא ןתמ יכליתהב תוקסועה תוכרדה
 ,יוהיזל היוגולדותמ תיוותומ ,םייתביבס םינוכיסל תויינדמה תרגסמב .יארשא
 תרשואמ םייתביבסה םינוכיסה תוינידמ .יתביבסה ןוכיסב לויפטו הכרעה
 .תוינידמי הכמסמק מלחנק כבן הוירוטקרידה בני שדמ

 וחברתיים

סיכונים סביבתיים
סיכון סביבתי לבנק הוא הסיכון להפסד העלול לנבוע מהרעה במצבו הפיננסי ש
זיהו הלווה בשל עלויות גבוהות שנגרמו כתולדה של מפגעים סביבתיים )כגו ן:
חומרים מסוכנים וכ ו’( מרגולציה בתחום איכו זיהום קרקע, שינויי אקלים , אוי ר,
או מכך שהבנק ייש מירידה בשווי בטוחות החשופות לסיכון סביבת י, הסביב ה,

בסיכו הנגרם על ידי פרויקט שהבנק מממן . באחריות עקיפה למפגע סביבת י,
אחריות כלפ מוניטין , הסביבתי נכללים גם סיכונים נוספים הנגזרים מסיכון ז ה:

צד שלישי וכדומ ה.
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 נוהי תיהסביב ההיבט כאשר ות,וחהלק של בחינה תצעומב ותהעסקי תהיחידו
 ן.ותי גם כי היקף האשראי המאושר מהמהות

 ייחסלהת הפרויקט תא ויםהמלו נייםצוהחי המפקחים נדרשים נדל”ן יקטיבפרו
שווי ןמת תבע כן כמו ויקט.הפר נתמבחי נטגרליאי כחלק הסביבה איכות ינושאל

השמאים, נדרשים לדיור, אשראי נושאי לאשראי בטוחה המהווים ןנדל” לנכסי 
נדרש על פי התקן.יבה ככל שות סביכי אייחס להיבט, להת19 בהתאם לתקן 

 הבדיקה ותמשמעוי יבתיותסב להשפעות חשד קיים או יותיקצנדאי עולות כאשר 
יותר. ומעמיקה תתרחביבתית מהסב

נהבמב או בהיקף וישינ נויש כאשר וא לשנה, אחת ניםודכמע אשראי אישורי 
במקרים ותר.י ופותתכ תיםלעי ניםנדו ואל אישורים ואז ללקוח, ניתןש האשראי 

 הם, אף ייםמהות ינםה ייםהסביבת וניםוהסיכ ימהות אשראי במתן ניםד בהם 
 י.ות לכך במסגרת בקשת האשראתייחסיחידה העסקית כוללת הה

 רשא ,תידועיי םייתביבס םינוכסי תוינידמ םיללוכ קנבה לש תוינידמה יכמסמ
 תויינדמ .יתביבסה וןכיסב ולפיטו הכרעה ,יוהיזל היוגולדותמ תיוותומ התרגסמב
 .תוינידמה יכמסממ קלחכ קנבה ןוירוטקרידב הנש ידמ תרשואמ םייתביבסה םינוכיסה

סיכונים חברתיים
הבנק ןיטימונ נקאית.הב במערכת יימיםהק ניםהסיכו אחד נוהי תיהחבר הסיכון 

נושאיםב עיסוק כדוגמת: יםחברתי ניםסיכו תממשותמה צאהכתו יפגעלה עלול 
 וד.וע יהוסיוכלמהא תצובקבו לפגוע ולשעל פרסום תית,חבר רגישות בעלי 
 משולבים הון( והלבנת ציהרגול )כגון: ותנקאהב תחוםב ייםהחברת ניםהסיכו

את וחןב נקהב צה,הקבו יותינמד יפ על נק.הב של ניםהסיכו מכלול יהולבנ
ויסודי יףמק ינוה תהליךה אשראי, מתן בטרם הלקוח נינתו ואת ניםיכוהס מכלול 
 ת,ננסיהפי תותנואי הלקוח, טיב על ידושיע ההיבטים ולמכל של נהבחי וכולל 

 נהלותו.ת ההחזר שלו ואופן התיכול

וממפה בוחן נקהב – מקרו-כלכליות לתמורות אםבהת המוצרים סל שינוי
בין נק,הב של המרכזיים העסקים וויבק תנויווההזדמ ניםהסיכו את שוטף באופן 
יםנוישי נקהב צריו צורךה במידת יות,מקרו-כלכל תתמורול בהתאם גם השאר 

 ההנחיות תחת ניפיםהס צועיבי על להנהלה ווחדי מועבר וכן צריםוהמ בתמהיל 
 ומלץ.צרים המת על תמהיל המונווההכוו

יישום והטמעת הנושא
 האשראי שיקולי במערכת סביבתיים ניםיכוס ובבשיל המרכזיים יריםהצ אחד 

 בקרב זה ושאלנ נטייםהרלוו הגורמים של המודעות והטמעת הפנמה נוהי
יים.העוסקים במתן אשראי בהיקפים מהות

יבתיתוהסב תיתהחבר ותהמדיני את ליישם העובדים יכולות את לשפר נתמ על 
המשתתפים עובדים נוסף,ב ים.נסוכ שוטפות ותהדרכ נקהב יםמקי נק,הב של 

צאההר דרך ייםהסביבת יםהסיכונ ושאנ תא למדו בכיר, אשראי בקורס 
בבנק האשראי ניותמדי בנושא ניםיכוס לבקרת החטיבה ייגנצ ידי על שמועברת 

 עובדים 68 השתתפו 2018 בשנת יים.הסביבת יםהסיכונ נושאל ותתייחסה תוך 
 יר.מנהלים בקורס אשראי בכ 23ו-
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

שלום, צדק
המוסדות  קההטמעת אתיוחוזק

 קיתעס

לשיתהא ודקהתאןויורטקירהד ישרא 2008 תנבש
 הבנק של לפעילותו יסוד יערכ וללכ יהאת הקוד הבנק. 
ודהק ם.האד ודוכב תויפשק ושרה,י ת,ונוגהםובכלל
צעותבאמ הארגון שדרות בכל מוטמע נקהב של האתי 

 בראשות תיקהא תועד תלרבו ת,נומגוו הדרכה פעולות 
 נההד ודשית,ח בתדירות תכנסתהמ נקהב תירמזכ

 מדיניות ומתווה שטח,מה העולות אתיות דילמותב
 ות להטמעת ערכי הקוד.ופעול

קוד האתיה
כפי בו, השוררת ניתהארגו תרבותוה נקהב רוח את מבטא נקהב של האתי הקוד 
תנהלותהה יכלל את מגדיר הקוד יו.נהלומ עובדיו של יהםבעינ תמשתקפ שהיא 

 מהשטח, ושעל אירועים ניתוח על מבוסס והוא בשמו, ועליםהפ לכלל הראויים 
 ות בשגרת העבודה.ות העולות ודילמוגית עם סתמודדוומהווה כלי עזר לה

 :ותוליעת פאםיחמנק הנבל הי שתאד הוקי הכרע

נותהוג נותויצמ  נותאמי

שקיפות מחויבות  נותנאמ

ושרהי  שמירה על כבוד האדם

של תאגידי ולממשל בכלל, תאגידי לממשל הכרחי נאית נההי מלאה ותשקיפ
 ומכיםת תהליכים אירועים, של תנאו יגילו ניותמדי בפרט. יעיל סיכונים ניהול 

 ומאפשרים התומכים שוטפים עבודה ממשקי צריםוי הולם, ניארגו נהומב
 בקרב מעודדים הבנק והנהלת יוןהדירקטור תפקידו. את צעלב נקהב ןלדירקטוריו

 להנחלת המהותיים צעיםהאמ אחד ויושרה. אתיקה של גבוהה רמה ןהארגו
 תו בקרב כל עובדי הבנק.תי לבנק והטמעוד את קיושרה הוא כתיבהאתיקה וה

הבנק ירמזכ בראשות לחודש, תאח המתכנסת אתיקה, תועד תפועל נקבב
 הקוד את להטמיע פועלת הוועדה ניפים.והס המטה יחידות יציגנ תא וכוללת 

 כתובת מהווה ועדההו כן, כמו זה. הטמעה תהליך נתוחוב וטףש ןבאופ תיהא
 ות אתיות העולות מהשטח.צות ודנה בדילמייעלהת

 נק.תר הבצוא באניתן למ י במלואות הקוד האתא

קוד האתיהטמעת ה
 וששימ תוך י,האת הקוד תבהטמע נקהב ידותיח יכוהמש 2018 שנת במהלך 

נית העבודה:במגון כלים, בהתאם לתכ

הקוד להטמעת העבודה יתלתכנ בהתאם – ולדירקטוריון להנהלה דיווח 
תיקהא ושאבנ וססטט דוח ההנהלה ורוםפ מקבל וןלרבע אחת האתי, 
 על יווחד יוןהדירקטור ניבפ ציגמ יקההאת ועדת יו”ר נהש צילח ואחת 

 ו.הטמעת הקוד ואירועים אתיים שהתרחש
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אתיקה – במהלך   2018 הושקעו 4,831 שעות בהדרכה  על  הדרכות  
כל  עובד  אתיקה, שעברו   3,899 עובדים ומנהלים. האתי  ובנושאי הקוד
של הבנק  ובנוסף עובר  הקוד  האתי לומדה  בנושא נדרש  לבצע חדש  בבנק
הלומדה   בקרה על  ביצוע  קורס.  מתבצעת במסגרת הדרכה  פרונטלית 

בנושא אתיקה.

 

בשנת   התקיים  האתיקה  בארגון,  פעילויות  במסגרת   – שבוע  אתיקה 
במטרה לשים את נושא האתיקה במרכז  תשומת  2018 שבוע  אתיקה
עברו הדרכה  באמצעות משחק   בשבוע זה כל  יחידות הבנק הלב  הארגוני,

שעסק בנושא האתיקה ברשתות החברתיות. 

 

אחת  העבודה  מתקיים  כחלק  מתוכנית  – בדילמות  אתיות  יזום  דיון 
יזום  בדילמות אתיות. דיווחים   בארץ ובחו”ל  דיון לרבעון  ביחידות הבנק

על כך מועברים לוועדת האתיקה באופן שוטף.

 

הטמעת היבטים אתיים בהערכת  עובדים – בשאלון הערכת  העובדים,  
החלטות  ארגוניות  עליהם מתבססים בעת  קבלת אחד  המקורות המהווה
גם להיבטים אתיים  בהתנהלות   )כמו קידום, תגמול ועוד(, ישנה  התייחסות

של העובד.  

 

הבנק  מקיימים מפגשים   מנהלים  בנושא אתיקה – חברי  הנהלת מפגש
עם מנהלים )מדרג מנהלי תחומים ומעלה( לצורך דיון בסוגיות אתיות.

 

 

לימוד  בנושא   יחידת  לקורסי  הליבה  – שילוב האתיקה הכנסת  נושא 
אתיקה בחלק מהקורסים הבנקאיים.

 

דנים בסוגיות  אתיות הרלוונטיות  הכשרת  מנהלים  – בהכשרות הניהוליות
זאת ועוד, בשנת  2018, הקוד  האתי. על  ערכי למנהלים תוך  התבססות
כלל המנהלים  בפעילות   אשר במסגרתו  השתתפו התקיים  כנס מנהלים

בנושא אתיקה. 

 

דילמות  ערכיות   לאפיין  במטרה   – במסגרת  חטיבתית  פעילות  קיום 
ותהליכים רלוונטיים ליחידה וגיבוש תכנית אתיקה פנימית.

 

בכל נושא,  ובכלל  דרכים שונות  לפניות – הבנק מאפשר  לעובדיו לפנות
זאת,  באמצעות   היממה.  ובכל  שעות ערוצים במגון  בנושאי  אתיקה  זה 
ליו”ר ועדת האתיקה בדוא”ל, תיבת דוא”ל  ייעודית בנושאים אתיים  פנייה
יכולים  לפנות   לבנק  גורמים  חיצוניים אנונימיות. לפניות  טופס  מקוון  וכן 
ישנו  לבנק  ואתר  הבנק.  הציבור פניות  מוקד  אתיים  באמצעות  בנושאים
באופן  אנונימי. המידע  על מוסר המידע, ו ניתן לפנות נוהל המבטיח  הגנה
בשלוחות  המודעות  בלוח  בפורטל  הארגוני,  מופיע דרכי  הפנייה  בדבר 
להוראה חדשה של  בנק ישראל,   חו”ל, ומפורסם בסניפים. כמו כן,  בהתאם
על  ידי  בנושא  תלונות הציבור, בהתאם לנוסח שנקבע פרסום  לציבור בוצע
קשר שוטף עם  הפונה, למעט  הבנק מקפיד  לקיים הפיקוח על  הבנקים.

במקרים בהם לא  ניתן לעשות זאת )למשל בעת פנייה אנונימית(.

 

סקר  לבחינת   מדידת אפקטיביות הטמעת  הקוד – במהלך שנת   2015 בוצע
האתי ביחידות הבנק וזאת בהמשך לסקר  שבוצע  הקוד הטמעת  אפקטיביות 
ואת  הדגשים  ערכי  הקוד את  הצורך בעדכון הסקר בחן, בין  היתר, בשנת  2013.
במהלך  שנת 2017 התקיימו  קבוצות מיקוד   האתיקה  בארגון. להרחבת  פעילות
ערכי  הקוד   בעדכון הצורך  ובחינת  הקוד  האתי  הטמעת  אפקטיביות לניתוח 

האתי.

הקוד אתי והתוכנית  האסטרטגית החדשה – במסגרת  התוכנית האסטרטגית 
המציע   כבנק  של הבנק  לשנים 2017-2021 חודד הבידול של  מזרחי-טפחות 
מתקדמים.  בהתאם לתכנית   המלווה  בכלים טכנולוגיים אישית  ואנושית בנקאות
וממשיכה לפתוח  סניפים ועמדות   ששמה במרכז  את הבנקאי זו ולמדיניות הבנק,
שמהווים  בסיס   ערכי הקוד האתי  הייחודיים, הבנק מטמיע בארגון  את שירות,

להתנהלות העסקית והבינאישית בבנק. 

 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

דילמות אתיות  – הצגת דילמות אתיות באתר הקוד האתי.
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אירועים   עובדים –  של  ומעילות  הונאות  מקרי 
סיכוני ם,  לבקרת  החטיבה  ידי  על  מנוטרים  חריגים 
לבחינה וטיפול לחטיבת   במקרה הצור ך, ומועברי ם,

הביקורת הפנימית .

 

מקריהונאהשללקוחותהבנק–מנוטרים ומטופלים  
וסייבר   מידע  באבטחת  לטיפול  היחידות  ידי  על 
בחטיבה  לבקרת  סיכונים  ובחטיבת  הטכנולוגי ה, על  
ידי חברת מזרחי-טפחות שירותי אבטחה הפועלת  
ידי המסלק ה. בחטיבה למשאבי אנוש  ומנה ל, וכן  על

 

פעילות לקוחות הבנק הנחשדים כקשורים לשוחד  
ושחיתות – מנוטרים ומטופלים על ידי אגף הציו ת.

 

ידי   על  ומטופלים  מנוטרים  ושוד –  גניבות  מקרי 
יחידת   אבטח ה,  שירותי   מזרחי-טפחות   חברת  

אבטחת מידע וסייבר וחטיבת הביקור ת.

 

מקרי אבטחת מידע וסייבר – מנוטרים  ומטופלים  
בחטיבה   וסייבר  מידע  לאבטחת  היחידות  ידי  על 

לבקרת סיכונים ובחטיבת הטכנולוגי ה.

 

 
 

 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

 ירועיא של תרחשותםה תלמניע וטףש ןבאופ ועלפ מזרחי-טפחות 
ושאנ .םיינוציח םיורמג צדמ ןוה ויתוחוקל ,ויובדע צדמ ,תותיחש

 כתוצאה וזאת, מישורים, במספר בבנק מנוהל שחיתות מניעת 
 המחויבות שלנו

 להוראת 38 לסעיף בהתאם ועלפ וכן ת.נקאיהב ותהפעיל מאופי
םיומחת יזהה יקאנב ידתאג וילפ ,350 מספר ןיתק ינקאב וליהנ

 ם,יובדלע םיייאלצנוטפםיניינעיודיגנםצריויה יםידתפק םימייק בהם 
 ,וז תגרבמס .תויולת יתלב תוירקוס ורטינ םהילע ליחיו םתוא מזערי

 ובקרה יתפעול סיכון בהיבטי וללטיפ סדורה יותמדינ נקהב ירהגד
 ים.ניטור מתמשכי בקרה וצר תהליכפנימית, וי

 הטיפול על נותהאמו יחידות מספר בין נקבב נחלק ושא,בנ ולהטיפ
 ים:נושאים השונב

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

 הקיתאה תדעו ”רוי ידי לע םילפוטמ – הקיתא ירקמ
 (.נקבת הריכזמ)

 רהוטב העיגפל דשח הלגתמש תעב ל”נה םירקמה לכב
 תברועמ ,לבקתהש עדיממ וא רוטינמ האצותכ תודימה

 תא ןוחב קנהב ע.וריאה תקידבב תורקיהב תביחט
 םירקמב םיחקל תקפהו רוקחת יכליה עצבמו םירקמה
 םישרדנה םירקמב ,ףסונב .םתונשיה תעינמל ,םייטנוולרה

 םחייווד םירבעמו וא/ו לארשי תרטשמב הנולת תשמוג
 .תיוטנוולרהתויושרל

 מישורים בשני נושאב סדור לטיפול יםמרכזי תהליכים מספר מוביל נקהב
 ים:ירועים חריגניעה והדרכה וטיפול במקרים ואעיקריים – מ

מניעה והדרכה
 נהלי תהגדר על מקפיד נקהב – לעובדים סדורים נהלים הפצת 

 לאופי בהתאם העובדים לכלל צתםוהפ לעובדים, סדורים נהגותהת
נקאי.עיסוקם הב

 נושאים, ןבמגו תלומדו ובדיולע מפיץ נקהב – עובדים להדרכת לומדות 
ידע,מ אבטחת ושחיתות, שוחד ונייכס ות,והונא תמעילו מניעת ניהם:בי

וכן תהלומדו ננורוע 2018 בשנת ים.פנ ומידע עסקיים הגבלים י,את קוד 
 ייםוניצהח העובדים – זו לומדה צעלב ייבתהח תוספנ אוכלוסייה הוגדרה 

 של הבנק.

בכל השוטפת ותהפעיל את מלווה יותצה אגף – שוטפות והדרכות ץייעו
 שוטפים נהוהכוו ייעוץ צעותבאמ הן נים,השו ותציה נייכוס במכלול הקשור 

ובמטה. ניפיםבס העובדים לכלל תפרונטליו תהדרכו צועבי צעותבאמ ןוה

למידה יתהליכ צועלבי סדורה תודולוגיהמ לבנק – אירועים תחקור 
 והן בארץ ועים)לאיר נותםהיש יעתמנ לשם נדרשותה ותפעול והסדרת 

לאירועים בחו”ל(.

 הקוד תא נותהשו יוביחידות מטמיע הבנק – אתיקה כללי הטמעת 
נית סדורה.תכ נים עפ”ינים ומגווצעים שוהאתי, באמ

 מפעיל הבנק – הפנימית הביקורת למערך עובדים לפניות אנונימי קו 
 צורך.נות במידת הים לפים לעובדונימי המאפשרקו טלפון ופקס אנ
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 קחיםקת לטיפול במקרים והפ
יתורא מעגלי שלושה ילמפע נקהב – ובקרה איתור גלימע הפעלת
 המעגל יות,העסק ידותוביח בסניפים בקרה נוהי הראשון המעגל ובקרה: 

ווחולדי תונאולחשב החטיבה נהל,ומי נושא למשאבי יבהבחט ניהש
ישיהשל והמעגל ונים,סיכ לבקרת והחטיבה המשפטית החטיבה כספי, 

 יתורא לאפשר ונועד המעגלים שלושת הפנימית. ורתהביק בחטיבת 
ת האפשר.ים אלו במידול של מקרוטיפ ניעה, הרתעהמקדים, מ

וסףהא מאגר – פסת”ל( )מערכת בבנק תפעוליים סיכונים פורטל 
 כלל מבין מסווג ישראל, בנק נחיותה לפי נטייםהרלוו האירועים כל את 

 נםבגי לדיווח וחם,ניתל ופועל ותיים,החריגים/מה ואל את ים,האירוע
נדרש. נם, לון, ולתחקיר בגיבארגו

צועלבי שוטף מהלך ייםמתק בבנק – תפעוליים לתהליכים סיכונים בקרי 
 עם תיאוםב הבנק, יחידות בכלל התפעוליים לתהליכים יםסיכונ סקרי 

 ניםהטמו יםהתפעולי וניםהסיכ את ותלזה מטרה מתוך ת,היחידו נהלימ
 על נדרשים חיזוק יתהליכ ולהגיד תםחומר מידת את להעריך ילותם,בפע

 נת למזערם.מ

אירועים צפתה ידי על הן תפעוליים אירועיםל הדיווח תרבות חיזוק
 צפתוה יםשונ באירועים יםתחקיר צועבי יות,ייעוד ותוהדרכ נסיםכ לשטח, 
יד.תם בעתוע הישנות לשטח במטרה למנהמסקנו

אירועים ציפההמ מערכת – הון( הלבנת איסור )מערכת אהמ מערכת 
 שני( )קו יותצה ואגף ראשון( )קו ניפיםהס ידי על ניםהנבח חריגים 
ות הדין.תאם להוראן, בהנת הויסור הלבת לאים לרשוומועבר

 י,הראש ניםיכוהס מנהל תבראשו – תפעוליים לסיכונים היגוי ועדת 
האירועים של סקירה תומקבל ן,לרבעו תאח לפחות קבוע, ופןבא נסתתכמ

לעדכון ותצהמל כן, כמו ליישום. תצווהמל נקטושנ ותהפעול שהתרחשו, 
 נתןבהי וח,ללק ותהשיר לשיפור תהליכים על בדגש תפעוליים תהליכים 

 יםתהליכ מספר השנה וצעבו זו במסגרת נים.הסיכו ומזעור הולם ורניט
בין יוף/העתקה()ז אשראי בכרטיסי הונאה ועימאיר נזקה נתלהקט

 בכרטיס תקינה לא לפעילות חשד בדבר תוחוללק חמות התראות השאר 
י שברשותם.האשרא

יםהסיכונ נהלמ בראשות – וסייבר מידע אבטחת לסיכוני היגוי ועדת 
 מידע אבטחת נושאיב לדון לרבעון, אחת קבוע באופן נסתתכמ הראשי, 

ום.יישת לצויבר, לרבות סקירת אירועים והמלוסי

בין ציההאינטגר על המופקד תקופתי פורום – פנימית בקרה פורום 
ים.מהותי יםרוחבי יםבאירוע תרהי בין הדן נק,בב הפנימית הבקרה תחומי 

 מנהלי ותובהשתתפ יהראש ניםיכוהס נהלמ בראשות – ציות פורום 
 ולםלע הקשורים ומקרים יםאירוע להעלות נועדש ותהעסקי תהחטיבו

 ייםמהות ציהרגול ניעדכו לתאר ןוכ מהותיים ציות ניבסיכו לדון יות,הצ
 ישומם.ואת ההיערכות לי

מניעת מעילות והונאות
 חריגה פעילות תורלאי ים,ניפהס כלל פעילות על וטףש ורניט מתקיים בבנק 

 בכלל הפעילות על צעמתב ילותמע יעתלמנ ניטורה ות.וחהלק של תנובחשבו
במקרה אותם. ולמנוע תבמעילו הקשורים יםסיכונ תלזהו במטרה הבנק יסניפ

 במעילות לטיפול הבנק ותינימד תמופעל לאי-סדרים, או למעילה חשד מאותר בו 
זה. בחשד לטיפול נדרשתה יםוחהדיו ושרשרת הדרכים את תהקובע ת,נאווהו

 צעדים כלפיו ננקטים נק,ב עובד ידי על הבנק נוהלי של הפרה שמתגלה במקרה 
 של תיהא בקוד המוטמעים יםולערכ ההפרה תלחומר בהתאם – יםמשמעתי

 תאםובה ולהנהלה הכללי נהללמ ןלדיו ומובאים מדווחים הבדיקה צאיממ נק.הב
תהליך צעמתב בנוסף, ן.הדירקטוריו של הביקורת לוועדת גם המקרה, יבותנסל

בהם במקרים תיד.בע דומים מקרים ניעתמ צורךל לקחים והפקת תחקיר של 
 לבנק מדווח ירועוהא ישראל למשטרת נהתלו מוגשת למעילה, חשד קיים 
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 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים 

 הבנק של הפנימית לביקורת יווחד ובתח גם ובעתק נקהב יותמדינ ישראל.
 ציאל לאירוע.נבמקרה של פוט

נהלים וכן דין תוהפרו ותונאה ות,במעיל לטיפול ונהלים יותמדינ מסמכי נקלב
 של ובקרה יווחד מעקב יהול,נ זיהוי, וכלי נותעקרו נקהב קבע במסגרותיהם 

הפרדת ישםשמי ניארגו מבנה הבנק קבע כן, כמו אלו. יםלסיכונ תחשיפו
ניםסיכו למזער שמטרתם נוספים, יםוכל ןיכומ מערכות ודה,עב יכיתהל תפקידים, 

 נים,הסיכו ניהול בתחום תניומדי ימסמכ במספר ולבותמש אלה ויותפעיל אלו. 
וד.וע תפעוליים סיכונים ניהול יפה,רצ ופשהח ציה,רוט נוש,א משאבי יהולנ ן:כגו

במסגרת כלשהן הנאה ותטוב מקבלת להימנע ובההח חלה צההקבו עובדי על 
 זה נושאב ברורים נהלים צהלקבו הספקים. וא תוחוהלק מול העבודה קשרי 

יוחדיםמ תנאים או הטבות נות,מת נקתהע לפיהם. וללפע נדרשים ובדיםוהע
תאםובה ברור סמכויות מדרג פי על ונטי,הרלו והללנ בהתאם יעשהת ללקוחות 
 מתקשרת וצההקב אלו, נהליםמ חריגה ועלמנ תמנ על ישראל. נקב להוראות 

ושא זה.ת העובדים בניכה אומדר

 בכלל סדורה עבודה ניתלתכ בהתאם יקותבד וצעבו 2018 שנת במהלך 
 יבטים של שחיתות.וצה, לרבות בההקב

 מנגנון לדיווח על אירועים חשודים
וטיפול באירועי שחיתות

הפרת וא נאההו ילה,מע ועלאיר חשד על לדווח חובה מוטלת עובד כל על 
 נהההג את ירמסד ייעודי נוהל גלוי. וא ינימנוא תלהיו יכול הדיווח נהלים.ו דין 

את לעודד נתמ על ןדי והפרות ונאותה מעילות, על וחושדיו לעובדים נתניתה
 העלולה מפגיעה לחשוש מבלי יווחים,ד להגיש חובתם תא לקיים נקהב עובדי 

 יווח אפשרית במגון דרכים.צאה מכך. מסירת הדתויגרם להם כלה

 או לאירוע, חשד בהתקיים נדרשיםה דיווחים תשרשר קבעה נקהב תניומדי

 וכי נוהלמ ועהאיר כי מבטיחה הדיווחים תשרשר מהותי. ועאיר התרחשות בעת
 נים.סיכו וניהול ושאנ משאבי ובהם נק,בב ייםנטהרלוו ורמיםהג כל בו יםמעורב
 וריוןירקטהד ו”רלי ידיתמ ידווחו נאותהו וא למעילות נוגעיםה תייםמהו יםאירוע

 של הביקורת וועדת ו”רלי התחקיר דוח מועבר ותייםמה ירועיםבא נכ”ל.ולמ
נק.וריון ולמנכ”ל הבירקטיקורת, ליו”ר הדוועדת הביון, להדירקטור

למעילת נגעש ,2018 במהלך נאותהו או ותמעיל נושאב אחד דיווח הוגש בבנק 
 נק.בב יותר מועסק נואי ובדהע וצה,הקב ינהלל בהתאם ופלט יווחהד עובד. 

 נהתלו והוגשה הבנקים, על הפיקוח ותלהנחי בהתאם ישראל נקלב וחדו נושאה
 נזק מהותי. נגרם וללקוחותיו לא נקנק. לבת הבניובמשטרה בהתאם למדי

הדרכות בנושא שחיתות
 4,381ל- שחיתות מניעת אבנוש הדרכה שעות 28,767 הועברו 2018 בשנת 

 מנהלים. 998עובדים ול-
 ת,שחיתו ניעתמ נושאב גם לעת תמע ותהדרכ עוברים הדירקטוריון חברי וסף,בנ

 נאות.והו תמעילו

143



 

 
 

 
 

  
 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

נושא הסיכונים הסביבתיים בקרב היחידות המשך הטמעת
נוספים באמצעות הדרכות ייעודיות. ועובדים רלוונטיים

יישום  שיפור היכולות המיכוניות של אגף הציות למעקב אחרי
הרגולטור. הוראות

המשך הטמעת ערכי הקוד האתי של הבנק בהתאם לתוכנית
העבודה השנתית, תוך שימוש במגון כלים, כגון:

קיום פעילות במסגרת חטיבתית במטרה לאפיין דילמות •
 ערכיות ותהליכים רלוונטיים ליחידה וגיבוש תכנית אתיקה
והמשך פעילות בכל רבדי הבנק: סניפים, יחידות פנימית

וחברות הבנות. המטה
ניתוח התובנות שעלו בשבוע האתיקה בנושא אתיקה •

 ברשתות החברתיות וגיבוש המלצות לכללי התנהגות
 ראויה ברשתות חברתיות.

תיקוף ההמלצות לעדכון הקוד האתי יהווה מצע לפעילות •
 “שבוע האתיקה 2019 ”.

המשך מעקב שוטף אחר הוראות בנק ישראל ורגולציה שוטפת,
כולל בחינת השלכותיהן האפשריות על פעילות הבנק והלקוחות,

נכון והוגן בלקוח בהתאמה לתוכן החוק והיערכות לטיפול
החדש. מבין החוקים שנבחנו השנה יש לציין את חוק חדלות

צפוי להיכנס לתוקף בספטמבר 2019.  פירעון אשר

היערכות לבחינה מקיפה של אופן הטיפול בספקי מיקור חוץ
כחלק מהוראת בנק ישראל חדשה, הצפויה להיכנס לתוקף

במרץ 2020.

שלום, צדק
המוסדות וחוזק

אקלים שינוי

                

 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

סטטוס  יעד
צעבו  םידבועת וודיחיב הרקם בייתביבסם הינוכיסא השנו תעמטך השמה

 ת.וידועית יוכרדת הועצמאם ביפסנו םייטנולור

 צעבו
 תוחוקלי לתועמשי מארשן אתת מעי בתביבסן הוכיסט הבית הניחך בשמה
 קלחע כקרקם הוחל תש עגד, בםייתוהם מייתביבם סיטביי הלעם בניהש
 ת.פטושה הדובעת הרגשמ

צעבו  תרבגהו תושדת חויצ תאורום הושייח וותינ ,תויצת הוברת רופיך ששמה
 .הרקבה תויביקטאפ

צעבו  הרקי בלכת ווכרדת הובר, לתותיחשד וחוי שנוכית סעמטך הילהת ךשמה
 ם.ימאיתמ

צעבו  תינכת תועצמאק בנבל הת שיקסעת הנויגהת הסיפת תעמטך השמה
 .ל"ות חוחלושת בודקמתך הו, תתיתשנה הכרדהה

צעבו

 הדובעת הינכותם לאתהק בנבל הי שתד האוקי הכרת עעמטך השמה
 :ןוג, כםילן כוגמש בומיך שו, תתיתשנה
 םיפינסהם מילהנם מה עלהנהי הרבל חה שקיתי אשגפם מויק •

 .הקיתת האדעי וגיצת נופתתשה, בתודיחיהו
 םיכילהתת וויכרת עומלין דייפאה לרטמת ביתביטת חרגמסת בלויעפ •

 ת.ימינה פקיתת אינכת שוביגה ודיחים לייטנולור
 תיתת אלוהנתל הד עחויש מגם דשוו י" ביתה שנקיתם אוים "ויק •

 ת.ויתרבחת הותשרב
 .יתד האוקי הכרן עוכדעך ברוצת הניחב •

 אחראית להתנהלות מחויבים בהביבס משקיעים םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות משקיעים

מסתכלים קדימה

יעדים לשנת   2019עמידה ביעדי  2018
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חיצונית   בקרה
קס מדדים  ואינד

 אחראית להתנהלות םבימחוי בהבסבי םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי
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 אחראית להתנהלות םבימחוי בהביבס םמשקיעי םבדיבעו םמשקיעי בקהילה םמשקיעי בלקוחות םמשקיעי

 הצהרת הבטחת איכות:
קבוצת בנק מזרחי-טפחות,

 2018 דוח אחריות תאגידית לשנת 

 קדמהה
 תסיפת םודיקל לעופה יולת יתלב ירוביצ ףוג וניה יתדיגאת תוירחאל ןכומה
 ןוכמה (. Corporate Social Responsibility) םידיגאת לש תיתרבחה תוירחאה
 תרכומ) תיטרפ הלכלמ וניהש םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה תרגסמב לעופ

 ,םייעוצמק םישגפמ םויקב ,רתיה ןיב ,לעופ ןוכמה .םיקסע להנמלו םיטפשמל (ג”מל
 תוימושיי תויגולודותמ לש תירבעל ”רויג”ב ,קוש תוריקוס םירקחמ ,תוחוד תביתכב
 השקבב ןוכמה לא תוחפט-יחרזמ תצובק התנפ 2019 יאמ שדוחב .דועו םלועהמ
 2018. תנשת לידיגאתת הוירחאח הודת לוכית אחטבך הילהם תייקל

 ,ךכל רבעמ .ךילהתב עקשוהש ןמהז יוסיכל םולשת ךכ לע לבמק ןוכמה יכ רהצומ
 יקסע רשקב םייוצמ (הדובעה תא עציבש) רתרוא דעיל רמ אלו ןוכמה אל יכ ןיוצי
 .יאמצעו יולת יתלב היה תוכיאה תחטבה ךילהתו תוחפט-יחרזמ תצובק םע יצועיי

 החוסנו תורעה ורעוה ,חודה תטויט הקדבנ תוכיאה תחטבה ךילהת ךלהמב
 .”לנת הוכיאת החטבת הרהצה

 גישת העבודה
 שארב ,ותרטמש ךילהת וניה תידיגאת תוירחא תוחוד לש תוכיא תחטבה ךילהת
 ךילהתב .יעוצמק בושמ ןתמ תועצמאב יחווידה רצותה תוכיא תא רפשל ,הנושארבו
 :םייזכרת מונורקה עשולם שה עמילהד במוח עודם האן החבנ

 ולע רשא תומייקה יאשונ לוכלמל תוסחייתה – Inclusiveness תוינללוכ .1
 .ןייני עקיזחל מב שחן רוגמע מדימף הוסיאת ווצעוויהך הילהתב

 .הרבחה תוליעפב םייתוהמה םיאשונל תוסחייתה – Materiality ותיותהמ .2

 .ןיינע יקיזחמ י”ע ולעוהש םיאשונ לע חוויד – Responsiveness תויבתוגת .3

 םיאצהממ
 תמגמל ףרטמצ אוהו םסרופמה ישישה אוה תוחפט יחרזמ תצובק לש הז חוד
 תשירדל המילהב תאזו לארשיב יאקנבה רזגמה לכל לש תומייקה יחוויד ץומיא
 ,GRI-ה לש תוינכדעה חווידה תויחנה תא ץמאמ חודה .םיקנבה לע חקפמה

 Comprehensive. הנוכמה הבחרה חווידה תרגסמב הדימע ךות תאזו SRSה-
 יפכ חווידהו יוליגה ףקיהב תדמוע ןכא תוחפט-יחרזמ תצובק תאזב ריהמצ ינירה
 .ליעו לניוצת שונורקעש הולשה בדימה עגימצו וה זמרש בקבתא מוהש

 .ןויצל היואר תיעוצקמ תוחתפתה לש המגמ גיצהל ךישממ ,רפסבמ ישישה ,הז חוד

 :חולד תורהע
 הכרעהו הניחב ךילהת גימצ חוד – ןיינע יקיזחמ םע גולאידה יכילהת תמקעה
-יתברחה חווידל םג ןכלו קנבה עוציבל תויתוהמה תויגוסה לש תשדוחמ
 סיסבב ךא םינותנ ףוסיא לש םירדוסמ םיכלהמ לכל הז ךילהת .יתביבס
 .גולאיד ,ותנפשב וא ’, ןיינע יקיזחמ בוריע‘ לש ןורקיעה יומצ GRI-ה תשגי
 םע רתוי םיקומע חיש ייכלה םג קנבה םוזיי םירקסל ףוסנב יכ איה ותנצלמה
 .רומאח הישב החרת מר אשפאת לנל מת עאזו ולן שיינעי הקיזחי מגיצנ

 חוודמ םתוא תויתוהמה תויגוסה לש תשדוחמ הכרעהו הניחב גימצ הז חוד ,םויסל
 היוסיכלוא ימגדמ ברקב םירקס עויצב ןה לכלו ףימק ןפואב עצוב ךלהמה .קנבה
 חווידל תויתוהמה תויגוסה רותיא .קנבה תלהנה םע קימעמ חישב ןהו םילודג
 ועצבי םיחוודמה םינוגראה יכ הפומצו חווידה ךילהתה בלב תאמצנה היגוס הניה
 תילכל הכרעה עויצבמ רבעמה .םינש המכ ידמ ולא תויגוס לש תשדוחמ הכרעה
 רתויב בושח רבעמ וניה רדוסמ יתנומכ הכרעה ךלהמ עויצבל םימדוקה תוחודב
 היהי ןתינ ,וז היגולודותמ רמשית םאב .חווידה ךילהתב שממ לש רופיש הווהמו
 .םינשך הרואן ליינעי הקיזחת מודמעי בונישי הרחב אוקעלך וישמהל

 ,הכאמלם בישועת לוכרבב

 רתרוא דעיל
 תידיגאת תוירחאן לוכמש האר
 םיקסעלט ופשמי למקדאז הכרמה
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 קיימא של האו”םיעדי פיתוח בר- – SDGs | Global Compactל- CoP דיווח

SDGs UNGC – CoP עמוד בדוח אור המדדתי מדד אנוש  פרק

-

ציפיתספ דרישה יןא
 CoP של 

8 שם הארגון 102-1 

 פרופיל
גוןארה 102 

 מדדים
 כלליים

9 ים העיקרייםצרים והשירותתיאור הפעילות, המו 102-2 

10 המיקום של מטה הארגון 102-3 

9  ת הארגון אונת פעילוות המרכזיות מבחיינות המדושמ וןת בהן פועל הארגנוהמדי
נושאים שבהם דן הדוחנת הנטיות מבחינן רלוושהי 102-4 

10,12 ות המשפטיתתארגנצורת ההי הבעלות ואופ 102-5 

28-29 תם משרת הארגוןוקים אוהשו 102-6 

גודל ומידע על הארגון 84-89, 9-11 102-7 

6 84-89 מידע אודות עובדי הארגון 102-8 

ציפיתספ דרישה יןא
 CoP של 

78-80 תיאור שרשרת האספקה של הארגון 102-9 

ים בארגון ובשרשרת האספקהויים משמעותישינ 78-80, 13 102-10 

133-135 נעת" על ידי הארגוןות המוישום עקרון "הזהירי 102-11 

17-18 ותם אימץ הארגוןות התאגידית שאום האחריתחת בנוו עקרונות את, אמניוצוות חייוזמ 102-12 

13 ומייםינלאו בנות לאומיים אי שתדלוננים ו/או ארגות באיגודים, ארגוחבר 102-13 

- ציפיתספ דרישה יןא
 CoP של 

4-5  נכ"ל, יו"ר או מעמד בכירן מיר בארגון )כגוצהרה מטעם מקבל ההחלטות הבכה
ות לארגון ולאסטרטגיה של הארגוןות הקיימוננטיות של עקריל( לגבי הרלוומקב 102-14 

 אסטרטגיה
ידיתתאגום האחריות הורים לתחת הקשנויונים והזדמיכותיות, סהשפעות משמעו 55-56, 13, 6-7 102-15 

 מדדים כלליים
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16.3 10 

138-139 תנהגות של הארגוןות ההנורמת, הסטנדרטים ונוי הארגון, העקרותיאור של ערכ 102-16 
 אתיקה
 ויושרה

102 
 מדדים
 כלליים

138-139 
142-143 

 נהגותנוגע להתוח בצות ולדיויעניים והפנימיים של הארגון להתיצוים החינוניאור המנגת
ושרה עסקיתאתית וחוקית וי 102-17 

-

 אין דרישה
 CoP ית שלציפספ

124-127 יוןות הדירקטורת ועדנה הממשל התאגידי של הארגון, לרבומב 102-18 

 ממשל
 גידיתא

6,128 ידיתתאג תון בנושאי אחריוויות של הדירקטוריצלת סמכהא 102-19 

6,128 ידיתתאגום האחריות הנוי של גורם בכיר לתחמי 102-20 

16.7 21-22 ,64 ,78 ידיתתאג תין בנושאי אחריונייקי עת עם מחזצותהליכים להתייע 102-21 

5.5 ,16.7 126 תיויון וועדוור הרכב הדירקטורתיא 102-22 

16.6 125 צועי בארגון?תפקיד בין גם בוריון מכהיו"ר הדירקט האם 102-23

5.5 ,16.7 125 תיוולוועדו ןנוי לדירקטוריותיאור תהליך המי 102-24 

ניםניגוד עניי ניעתמ 140-142, 129 16.6 102-25 

-

15,124,127  ים והאסטרטגיהת, הערכון בקביעת המטרויון והנהלת הארגתפקיד הדירקטור
יתהארגונ 102-26 

15-16 יתידתאג תנושאי אחריוון בוקידום הידע של הדירקטורי יתוחצעים לפיאור האמת 102-27 

125,127 יוןצועי הדירקטוריים להערכת בתיאור התהליכ 102-28 

16.7 15,124,127 ידיתתאג תנושאי אחריו יהול שלוי ובנירקטוריון בזיהתפקיד הד 102-29 

-

15,127  ונים בתחום האחריותניהול סיכ יביות של תהליךינת האפקטון בבחתפקיד הדירקטורי
ית בארגוןהתאגיד 102-30 

15,127,135 יוןון ע"י הדירקטוריים בארגים וסביבתיים, חברתיים כלכלנושא ינה שלת הבחתדירו 102-31 

20  יםנושאודא שכל הת והאחראי לוות התאגידיורם הבכיר המאשר את דו"ח האחריהג
המהותיים מדווחים 102-32 
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-

15-16,20-22 יוןני הדירקטורוהבאתם בפ ור נושאים קריטייםתהליכים לתקש 102-33 

 ממשל
 גידיתא

102 
 מדדים
 כלליים

13,15-16,127  וריוןירקטני הדים, שהובאו בפיים, חברתיים וסביבתיים כלכלושאים קריטיים בנושאנ
נושאים שכאלו ים לטפל ולפתורוניאור המנגנות 102-34 

128 נהלה הבכירהן וההוריותגמול של הדירקטניות התיאור מדי 102-35 

-

ציפיתאין דרישה ספ
 CoP של 

128 יאור תהליך קביעת התגמולת 102-36 

16.7 128 ניין בתהליך התגמולת מחזיקי עמעורבו 102-37 

-
100-101 ניציונתי החן השכר השיותר וביתי של בעל השכר הגבוה ביחס בין השכר השנה 102-38 

128  ני שלציוובין אחוז ח תרי לבעל השכר הגבוה ביויחס בין אחוז העלאה בשכר השנתה
נתי לכלל העובדיםהעלאה בשכר הש 102-39 

- ציפיתאין דרישה ספ
CoP 19-21 של  יין של הארגוןי הענת מחזיקצוירוט קבופ 102-40 

 ג עםדיאלו
 מחזיקי עניין

8.8 3 91 צייםים הסכמים קיבווז העובדים עליהם חלאח 102-41 

- ציפיתאין דרישה ספ
 CoP של 

21-22 ן עמם נערך דיאלוגנייצות מחזיקי העירת קבוובח ויתהליך זיה 102-42 

21-22  תדירות הדיאלוג עם ותין שלו, לרבי הענייחס לדיאלוג עם מחזיקן בור גישת הארגותיא
נת הדוחציפי במסגרת הכנערך דיאלוג ספ וכן האם יין,צת מחזיקי ענכל סוג וקבו 102-43 

22-23  ופן הטיפול של הארגוןן ואנייי עיאלוג מחזיקת דו במסגרים שהועלנושאים העיקריה
נושאים אלוב 102-44 

- ציפיתין דרישה ספא
 CoP של 

8-10  ן והאם דוחים המאוחדים של הארגוופיעות בדוחות הכספייות המימת הישופירוט רש
האחריות התאגידית מכסה את כולן 102-45 

 פרקטיקת
 הדיווח

20-22,24 נושאים המהותייםת ההשפעה של הולת הדוח וגבולותהליך הגדרת תכ 102-46 

23-24 נת הדוחוהו בתהליך הכים שזנושאים המהותיימת הרש 102-47 

6,13 נים מדוחות קודמיםנתו ניסוח מחדש של 102-48

6,13,21 תמודוק חיווד תופוקתל סחיב םהיתוולבוג םייתוהמה םיאושנה תמישרב םייתוהמ םוייינש 102-49 

20 ופה המדווחתהתק 102-50 
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4 ,6 ,20 ועד פרסום הדוח האחרוןמ 102-51 

 פרקטיקת
 הדיווח

102 
 מדדים
 כלליים

4,6 תדירות הדיווח 102-52 

-  אין דרישה
 CoP ית שלציפספ

7 ניופרטי איש קשר לשאלות בדבר הדוח או תכ 102-53 

15,20  GRI Standards 102-54תאם ל-ת הארגון על דיווח בהצהרה

147 GRI Content index 102-55 אינדקס –

146 נית על הדוחצויכות חית אצוע בפועל של הבטחובי ותינימד 102-56 

 מדדים בנושאים מהותיים
SDGs UNGC – CoP עמוד בדוח אור המדדתי מדד  א המהותיהנוש

-

 אין דרישה
 ציפית שלספ

CoP 

8,24 תיונושא המהותי וגבולוהסבר על ה 103-1 

201 
 ביצועים
 כלכליים

 מדדים
 כלכליים

8 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

8 וליתניהישה הת הגמדיד 103-3 

8.1 ,8.2 ,9.a 
,9.1 ,9.4 ,9.5 

צר הארגוןערך כלכלי ישיר שי 10-11 201-1 

13.1 136-137  נויצאה משיות הארגון כתוילוינים אחרים לפעוסיכו ותנוייות והזדמנסנההשלכות הפי
האקלים 201-2 

-
51,96,105 נסיהתגמול לעובדים ופ וישה אניות פרן תכן בגיות הארגוהתחייבוי 201-3 

12 יבל הארגון בתקופה המדווחתתמיכה, המענקים ו/או הסיוע הממשלתי שקה 201-4 

- 6 

24,90 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1 202 
 נוכחות
 בשוק

90,100 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

90,100 וליתניהישה הת הגמדיד 103-3 
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1.2 ,5.1 ,8.5 
6 

92,101  נימוםן בהשוואה לשכר המיוח של רמת השכר ההתחלתית בארגוהטו
ילותבחלוקה לפי מגדר ואיזורי פע 202-1 202 

 נוכחות
 בשוק

 מדדים
 כלכליים

8.5 85-87  ילות מקומיות באיזורי פעילותים מקהועסקירים המיעור המנהלים הבכש
ותייםמשמע 202-2 

-
 אין דרישה

 ציפית שלספ
CoP 

24,63 תיונושא המהותי וגבולוהסבר על ה 103-1 

203 
 השפעות
 כלכליות
 עקיפות

63 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

63 וליתניהישה הת הגמדיד 103-3 

5.4 ,9.a ,9.1 
,9.4 ,11.2 

56,64,75  תלעותל רקיעב םיקפומסה םיתורישו תויתשתב תועקשה לש העפשהו חותיפ
 203-1 (םיתורישב) נווב ורפ או (םירצומב)"ןיעב" המורת ,ירחמס רדסה תועצמאב ,רוביצה

1.2 ,8.2 ,8.3 
,8.5 ,10.b 

63-77 יות של הארגוןת עקיפות משמעותות כלכליוהשפע 203-2 

-  אין דרישה
 ציפית שלספ

CoP 

24,78 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1 

204 
 פרקטיקות

 רכש

78-79 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

78-79 וליתניהישה הת הגמדיד 103-3 

8.3 79-80  ים באיזורי פעילותות בפועל במסגרת רכש מספקים מקומיצאיחס ההו
משמעותיים 204-1 

-

10 

24,140 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1 

205 
 מניעת

 שחיתות

140 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

140-143 וליתניהישה הת הגמדיד 103-3 

16.5 

142  ים לשחיתותנוגענים היכויקה לאיתור סות הארגון בהן נערכה בדיחיד
יקהו בבדתיים שזוהנים המשמעווהסיכו 205-1 

124,142-143 תותניעת שחיוהלים למניות הארגון וננושא מדיור, הדרכה ווהכשרה בתקש 205-2 

143 ננקטוות שופה המדווחת ופעולי שחיתות בתקאירוע 205-3 
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- 7 ,8 

ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 24,111-112,136-137 103-1 

301 
 חומרים

 מדדים
 סביבתיים

ולית ומרכיביהניההגישה ה 56,111-112,136 103-2 

ניהוליתישה הת הגמדיד 111-112,121,136-137,144 103-3 

משקל או נפח החומרים בהם הארגון משתמש 111-116,118-120 7 12.2, 8.4 301-1 

8.4 ,12.2 ,12.5 8 
נעשה שימוש כחומרי גלם ים הממוחזרים בהםאחוז החומר 110,112-113 301-2 

וכד' צרכי שימוש חוזר, מיחזורצרים ואריזות שהוחזרו למו 115 301-3 

-
6 

84 ,24 תיונושא המהותי וגבולוהסבר על ה 103-1 

401 
 העסקה

 מדדים
 חברתיים

84 ניהולית ומרכיביההגישה ה 103-2 

ניהוליתישה הת הגמדיד 108 103-3 

ור תחלופת עובדי הארגוןשיעור גיוס עובדים חדשים ושיע 88-89 10.3, 8.6, 8.5, 5.1 401-1 

3.2 ,5.4 ,8.5  אין דרישה
 CoP 93-97,100 ית שלציפספ

 נות לעובדיםנית ןים עובדים במשרה מלאה שאינת שמקבלההטבו
ניתבמשרה חלקית או זמ 401-2 

ת לידהופשושימור עובדים/ות לאחר חזרה מח שיעור חזרה לעבודה 91-92 6 8.5, 5.4, 5.1 401-3

-
3 

תיונושא המהותי וגבולוהסבר על ה 24,90 103-1 

402 
 יחסי עובדים

- הנהלה

90 ניהולית ומרכיביההגישה ה 103-2 

90 ניהוליתישה הת הגמדיד 103-3 

8.8 90 נייםיים ארגוינונימלית בעת שתקופות ההודעה מראש המי 402-1 

-
6 

24,102 תיונושא המהותי וגבולוהסבר על ה 103-1 

404 
 הכשרה
 ופיתוח

ניהולית ומרכיביההגישה ה 102-103 103-2 

104-105,108 ניהוליתישה הת הגמדיד 103-3 

4.3 ,4.4 ,4.5 ,5.1 
,8.2 ,8.5 ,10.3 

ות הדרכה לעובדתי לשעצע השנהממו 104 404-1 
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8.2 ,8.5 ציפיתאין דרישה ספ
CoP 103,105-106 של  ות בכושר התעסוקה של העובדיםויות, התומכומניות לפיתוח מיתכנ 404-2 404 

 הכשרה
 ופיתוח

 מדדים
 חברתיים
 מדדים

 חברתיים

5.1 ,8.5 ,10.3 6 107 ירהצועיהם ופיתוח הקריאחוז עובדים המקבלים משוב סדיר על בי 404-3 

-

6 

24,98 תיונושא המהותי וגבולוהסבר על ה 103-1 

405 
 גיוון

 תעסוקתי
 ושוויון

 הזדמנויות

98 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

108 וליתניהישה הת הגמדיד 103-3 

5.1 ,5.5 ,8.5 98-99  ות ההנהלה של הארגון ובקרב העובדים )מגדר, גילוסדהגיוון במ
יבטי גיוון אחרים(וה 405-1 

5.1 ,8.5 ,10.3 100  נשים וגברים בכל דרג באתרי פעילות ן שכר הבסיס שלהיחס בי
משמעותיים 405-2 

-
6 

24,99,105-106 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1 

406 
 איסור
 אפליה

99,105-106 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

100,105-106 וליתניהישה הת הגמדיד 103-3 

5.1 ,8.8 ,16.b 100 ננקטוות שמקרי אפליה והפעול 406-1 

-

2 ,1 

24,105-106 תיונושא המהותי וגבולוהסבר על ה 103-1 

412 
 הערכה
 בתחום

 זכויות אדם

80,105-106 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

17,74,108 וליתניהישה הת הגמדיד 103-3 

1 

17,105-106  םדא תויוכז אנושב תרוקיבל תופופכה ןוגרהא לש תוילויעפה רועיוש רפסמ
תוליעפ תנידמ יפל ,םדא תויוכז לע תויוליעפה לש העפשהה תכרעה וא 412-1 

106 
 לש םילהונ וא תוינידמל ושדקוהש חווידה תפוקתב הכרדהה תועש ךס
 זחואו ,וןגראה תויוליעפל ןהלש תיוטנוולרהו םדא תויוכז אושנב וןגראה
 הז אשונב ולא םילהונו ןוגראה תוניידמ יבגל תוכרדה ורבעש םידבועה

412-2 

2 17 
 יםתיות הכוללמספר ואחוז ההסכמים והחוזים להשקעות משמעו

 ות אדםנוגע לזכוית אדם או שעברו בדיקה ביפים העוסקים בזכויוסע
)”Screening“( 

412-3 
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-

1 

24,67 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1 

413 
 קהילות
 מקומיות

 מדדים
 חברתיים

67 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

108 ניהוליתישה הת הגמדיד 103-3 

62,73-76 
 ת הקהילה המקומית, בהןן הארגון מערב איות בהאחוז הפעילו

 ויות המיישמותומית ו/או פעילילה המקהוערכה ההשפעה על הקה
 יותיתוח קהילתת פניותכ

413-1 

1.4 
 העפשן היה אצובקל

 תלויהל קת עילילש
 תמיווקמ

 תיות )בכוח או בפועל( עליליות משמעופעולות בעלות השפעות של
ילות מקומיותקה 413-2 

- ציפיתאין דרישה ספ
 CoP של 

30-31,54 ילותוסיות מוחלשות לפי איזור פעות לאוכלנקודות שיר G4-FS13 

52-53 יות מוחלשותוסנסיים לאוכלנצרים פינגשת מויוזמות לה G4-FS14 

-

ציפיתאין דרישה ספ
 CoP של 

24,46,48 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1 

417 
 שיווק וסימון

 מוצרים
 ושירותים

46,48 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

46,48 ניהוליתישה הת הגמדיד 103-3 

47-48 
 צריםון בנוגע למונוהלי הארגנדרש לספק בהתאם לסוג המידע ש

 צריםות של מוות משמעותין מספק, ואחוז קטגוריים שהארגוושירות
 ות אלהת לדרישושירותים הכפופו

417-1 

16.3 
48  ת ו/אויה מחייבולצוח של אי עמידה ברגופת הדיותקמספר המקרים ב

צרים ושירותיםון מונטריים העוסקים במידע וסימקודים וולו 417-2 

48  ת ו/אויה מחייבולצוח של אי עמידה ברגופת הדיותקמספר המקרים ב
ווקיתת שיתקשוריים העוסקים בנטרולוקודים ו 417-3 

-
43,46-48,51 נסים הוגניםנתים פיים ושירוצרצרים ומכירת מון מויות לתכנומדינ G4-FS15 

37,51,69,71,103  ננסי ללקוחות הבנקינוך הפיידום החום של קתחת בור היוזמותיא
והקהל הרחב G4-FS16 
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- ציפיתאין דרישה ספ
 CoP של 

24,57 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1 

418 
 פרטיות
 לקוחות

 מדדים
 חברתיים

27,32,44-45,57 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

44,57 ניהוליתישה הת הגמדיד 103-3 

45 יות הלקוחצדקות בדבר הפרת פרטנות שנמצאו מומספר התלו
ני לקוחותנתו ובדבר אובדן של  418-1 

-
ציפיתאין דרישה ספ

 CoP של 

24,130,140 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1 419 
 ציות

 גולציהלר
 בתחום
 החברתי
 והכלכלי

130,140,148 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

48,130,140 ניהוליתישה הת הגמדיד 103-3 

16.3 121,131  ציות ותיים שהוטלו על הארגון בגין אית משמעציווסנק ותנסק
יה חברתית וכלכליתצלרגול 419-1 

- ציפיתאין דרישה ספ
 CoP של 

24,133 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1  בקרה על
 מדיניות
 וניהול

 סיכונים
 חברתיים-
 סביבתיים

ולית ומרכיביהניההגישה ה 111,133 103-2 

ניהוליתישה הת הגמדיד 111,133 103-3 

127  יבתיתת-סבות החברתיינית על יישום המדיקורוירות הבהיקף ותד
תיים-סביבתייםים החברול הסיכונניה יכיותהל G4-FS9 

9 ציפיתאין דרישה ספ
 CoP של 

24,55 ותיונושא המהותי וגבולהסבר על ה 103-1 

 פרופיל
 מוצרי הבנק

49,55 ולית ומרכיביהניההגישה ה 103-2 

49,55 ניהוליתישה הת הגמדיד 103-3 

28-29,55-56 ירותים שמספק הארגוןצרים ושערך הפורטפוליו של מו G4-FS6 

56 יותת חברתנועדו לקדם מטרו וצרים אשרערך המ G4-FS7 

56 יותו לקדם מטרות סביבתים אשר נועדצרערך המו G4-FS8 
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