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הקבוצה מכירה בהשפעות פעילותה על הסביבה ועל האקלים 
בכדור הארץ, הנובעות בעיקר מצריכת משאבים ושילוב שיקולים 
סביבתיים בעת מתן אשראי. על כן, קבוצת הבנק חותרת למזער 
את ההשפעה השלילית של פעילותה על הסביבה, על ידי צמצום 
צריכת חומרים, התייעלות אנרגטית וניהול סיכונים סביבתיים. נושאים 
אלו מנוהלים בבנק על ידי החטיבה לבנקאות עסקית בהיבטי ניהול 
סיכוני אשראי סביבתיים ועל ידי אגף לוגיסטיקה בחטיבה למשאבי 

אנוש ומינהל בהיבטי צריכה והתייעלות אנרגטית. 

רובה המוחלט של פעילות הבנק מאופיינת בעבודה משרדית, 
ההשפעות הסביבתיות העיקריות שנוצרות כתוצאה מפעילותנו מקורן 
בצריכת חשמל לתפעול הנכסים, שימוש בדלק לצורכי תחבורה, 
צריכת נייר לביצוע הפעילות המשרדית וייצור פסולת משרדית 
מהפעילות השוטפת. לצד השפעות ישירות אלו, הקבוצה משפיעה 
באופן עקיף על שינוי האקלים כתוצאה מפליטות ישירות ועקיפות 
של גזי חממה הנובעים מצריכת דלק וחשמל. לאור כך פועל הבנק 

לקידום הנושאים הבאים: 

אחריות הקבוצה 
כלפי הסביבה 

לצמצום  המחויבות  במסגרת   – בבנק  הנייר  צריכת  צמצום     
צריכת הנייר, פועל הבנק לשימוש מושכל יותר בנייר בשני מישורים: 
במרכזי  )בסניפים,  בהדפסה  הצורך  צמצום  הראשון,  במישור 

שינוי אקלים

צריכה וייצור 
אחראיים
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צמצום צריכת נייר 
ללקוחות, הדפסת  מכתבים  טפסים,  לצורך  בעיקר  בנייר  הקבוצה משתמשת 
דוחות וכיו”ב. יש לציין כי אחוז ניכר מהנייר מופק על פי הנחיות בנק ישראל עבור 

לקוחות ונמסר להם ידנית. 

ההדפסה ובדיוור ללקוחות(, ובמישור השני שימוש 
באופן  לדיוור  לקוחות  והעברת  ממוחזר,  בנייר 
מבנק  שמתקבלים  להיתרים  )בהתאם  אלקטרוני 
בתחום  הפעילות המבוצעת  כל  בעקבות  ישראל(. 
שנצרך,  הנייר  בהיקף  מתמדת  ירידה  רואים  אנו 
סך  מתוך  ממוחזר  בנייר  השימוש  בשיעור  ועלייה 

הצריכה.
חשיבות  רואה  הבנק   – בפסולת   וטיפול  מחזור   
שלו,  הסביבתית השלילית  בצמצום ההשפעה  גם 
ולכן  פעילותו  במסגרת  שנוצרת  מפסולת  הנובעת 
הפסולת  מחזור  הפסולת.  למחזור  יוזמות  מפעיל 
מתמקד ב-4 כיווני פעולה עיקריים: נייר, בקבוקים 
ופסולת  למדפסות  וטונרים  דיו  ראשי  ופחיות, 

אלקטרונית.  
עמידה ברגולציה סביבתית – הבנק מקפיד לציית   
לכל החוקים החלים על פעילותו ובהם גם לחוקים 

הסביבתיים.

2015201620172018
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בשנת 2018 צמצמה הקבוצה את משקל הנייר בו עשתה שימוש ב-12 טון, 
המהווים ירידה של כ-1.6% ביחס לשנת 2017. זאת, על אף הגידול במספר 
“סניף  פרויקט  הינו  לצמצום  הגורמים  2018. אחד  והסניפים בשנת  העובדים 
הלקוחות  שירות  הסבת  את  הבנק  השלים   2018 שנת  במהלך   – נייר”  ללא 
תהליכי  בסניף  העובדים  מבצעים  באמצעותם  בטאבלטים,  לשימוש  בסניפים 
חתימה דיגיטליים. מהלך זה מאפשר התייעלות וצמצום צריכת הנייר, כמו גם 
קיצור זמני השירות וערך מוסף לכלל הלקוחות של הבנק, מהמגזר הפרטי והן 
אפשרות  יצירת  הינן  הנייר  בצריכת  לצמצום  נוספות  סיבות  העסקי.  מהמגזר 
באופן  העסקה  העתק  שליחת  או  והדפסה  דיגיטלי  בקובץ  ההדפסה  ללכידת 
דיגיטלי ללקוח בלבד, החלפת כלל המדפסות בקבוצת מזרחי-טפחות למדפסות

דו-צדדיות והעמקת השימוש בדוחות בקרה יומיים, באמצעות מערכת ממוחשבת 
המחליפה את דוחות הנייר שהיו מודפסים ברמה יום-יומית בסניפים ובמטה. 

לצד המאמצים לצמצום הצריכה, הקבוצה פועלת לשלב רכש של נייר ממוחזר. 
רכש זה היווה בשנת 2018 כ-7.9% מתוך סך צריכת הנייר הכוללת בקבוצה, 
)עלייה של 7% בשיעור צריכת הנייר הממוחזר(. כלל הנייר הממוחזר בו הבנק 
עושה שימוש מיוצר מ-100% סיבים ממוחזרים, והבנק מוודא שחומרי הגלם 
שבהם עושה שימוש הספק הינם ממקור מאושר ועומדים בתקנים בינלאומיים.
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בשנים האחרונות החל בבנק פרויקט 
משמעותי וחשוב לצמצום משמעותי של 

היקפי הדפסת דוחות הבקרה ביחידות 
השונות. במסגרת הפרויקט, מופו דוחות של סניפי הבנק ויחידות 

המטה תוך בחינת משמעות וחשיבות הדוח וכן תדירות השימוש בו. 
במקביל למיפוי הדוחות, נבנתה מערכת תומכת לבקרת הנתונים 

המוצגים בדוחות ונעשה מעבר מהדפסה למערכת ממוחשבת. בשנת 
2006 הודפסו 6.36 מיליון דפים בחודש ואילו עד לשנת 2018 צנח 

מספר הדפים המודפסים בחודש ל-216 אלף בלבד. הפרויקט נמצא 
בעיצומו והמאמצים לצמצום נוסף במספר הדפים המודפסים נמשכים.

20092006 2012 2015 2018
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ניתן  ממוחזר,  בנייר  בשימוש  ועלייה  נייר  של  המוחלטת  בצריכה  ירידה  לצד 
המועבר  הנייר  באחוז  בעלייה  גם  האחרונות  השנים  שלוש  במהלך  להבחין 
למחזור ביחס לסה”כ הנייר שנרכש. בשנת 2018 הקבוצה העבירה למחזור 
כ-68% מסך הנייר הנרכש בקבוצה, בהשוואה לכ-58% מסך הנייר שנרכש 

בשנת 2017, כלומר עלייה של 10% במשך השנה האחרונה.

בשנת 2018 חלה גם ירידה ביחידות ראשי דיו וטונרים שהועברו לגריסה ביחס 
לשנים קודמות – ירידה של כ-16% ביחס לשנת 2017, כ-31% ביחס לשנת 2016 
ו-כ-23% ביחס לשנת 2015. זאת בעקבות הצמצום בצריכת הנייר וכן בעקבות 
החלפה מאסיבית של מדפסות ישנות לחדשות וחסכניות יותר, הן בהיבט צריכת 
הטונרים והן בהיבט צריכת חשמל. החלפת המדפסות הביאה גם לעלייה בפסולת 

אלקטרונית שהועברה לגריטה ב-2018 וכן לחיסכון בשימוש בפלסטיק. 

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

ושביעות רצון בקרב העובדים.

מחזור בקבוקים – הבנק הציב מיכלים לאיסוף פחיות ובקבוקים. בשנת   
2018 נאספו 13,320 בקבוקים, וכספי הפיקדון עבור הבקבוקים נתרמו 

למשפחות נזקקות.

מחזור סוללות ופסולת אלקטרונית – הבנק חבר לתאגיד “אקומיוניטי”,   
תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית, המעסיק עובדים עם מוגבלויות. 
עובדי הבנק נקראו להביא סוללות ופסולת אלקטרונית שנאספו במיכלים 

שהוצבו בשטחי הבנק.

מחזור וטיפול בפסולת  
נייר, אלקטרונית  ל-3 סוגי פסולות:  הטיפול בפסולת בבנק מתמקד בהפרדה 

וראשי דיו.

דרך סוג הפסולת
יעד לפינויהטיפול

היקף 
ב-2015
)בטון(

היקף 
ב-2016
)בטון(

היקף 
ב-2017
)בטון(

היקף 
ב-2018
)בטון(

פסולת נייר
העברה 
למחזור 
)בטון(

חברת 
428465432501ק.מ.מ

אחוז פסולת 
הנייר 

שמועברת 
 למחזור ביחס
לסה״כ הנייר 

הנרכש

52%59.3%58.1%68.4%

טיפול 
בפסולת 

אלקטרונית

גריטה 
)בטון(

חברת 
14223566אקומיוניטי

טיפול בראשי 
דיו וטונרים

גריסה 
)ביחידות(

חברות 
ק.מ.מ 
וכחילה

16,27118,06514,85112,472
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איסוף בגדים לתרומות ולמחזור – בבניין המשרדים של הבנק בלוד,   
משפחותיהם.  ובני  העובדים  של  בגדים  איסוף  לטובת  מכולה  הצבנו 

האיסוף נעשה בשיתוף עמותת “פתחון לב”.  

שימוש חוזר בריהוט – בעת מכירה או החזרה של נכס, מבוצעת בחינה   
האם ניתן להשתמש בריהוט במקום אחר בבנק ובמידה וכן – הריהוט 
נתרם  הריהוט   – ניתן  ולא  במידה  בהתאם.  החלופי  למיקום  מועבר 

לקהילה.

כוסות רב פעמיות – בשנת 2018 רכש הבנק עבור כל העובדים כוסות   
חד  כוסות  צריכת  צמצום  עודד  ובכך  מבמבוק,  ממוחזרות  פעמיות  רב 

פעמיות. 

התייעלות אנרגטית
עקב הפעילות בבנייני משרדים, צריכת האנרגיה מהווה את אחת מההשפעות 
הסביבתיות המשמעותיות של הקבוצה. לכן, הקבוצה מנהלת ומודדת תחום זה 
להתייעלות  ועדה  על-ידי  מנוהל  הנושא  אנרגטית.  התייעלות  ונוקטת במהלכי 
מקצועיים  ויועצים  הלוגיסטיקה  מאגף  מקצוע  מאנשי  המורכבת  אנרגטית, 
קבועים. תפקידה של הוועדה הוא לבחון כל רעיון ואפשרות של התייעלות – 
יכולת ניתוח ובקרה שיסייעו לצמצם את  מרכישת מערכות מתקדמות בעלות 
צריכת האנרגיה ועד התאמה של טמפרטורת המים הקרים ביחידות הקירור 
בהתאם לטמפרטורת חוץ, שעות עבודה, כיבוי אורות או כיבוי מזגנים מרוכז 

לאחר שעות הפעילות וכו’.

 צריכת האנרגיה בקבוצת מזרחי-טפחות  
)לא כולל שלוחות חו”ל(

2015201620172018

)1KwH( 5,9235,7275,6585,116צריכה לעובד

291280286229צריכת חשמל למ"ר

סך צריכת החשמל 
)KwH(35,912,43335,420,72035,490,91132,535,599

סך צריכת הבנזין 
729,016731,837690,497675,060)ליטרים(

סך צריכת הסולר 
95,202101,366110,34499,631)ליטרים(

סך צריכת הדלקים 
824,218833,203800,841794,691)ליטרים(

)2GJ( 129,285127,515127,767117,128סה"כ חשמל

)GJ( 24,49224,57623,19423,031סה"כ בנזין

)GJ( 3,5163,7264,0614,615סה"כ סולר

)GJ( 157,293155,817155,022144,775סה"כ אנרגיה

KwH .1 – קילו ואט לשעה
GJ .2 – ג’יגה גאול – יחידה למדידת אנרגיה

297 mm x 210 mm
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ניתן לראות על פי הנתונים המוצגים בטבלה ירידה של 9.5% בצריכת החשמל 
היחסית לעובד, כמו גם ירידה בסך צריכת החשמל המוחלטת בקבוצה. לסיכום, 
בשנת 2018 המשיכה מגמת ההתייעלות בצריכת האנרגיה בקבוצה )חשמל 

ודלקים(, כאשר סה”כ צריכת האנרגיה ירדה ב-6.6%. 

הניתנים  כספים  להובלת  שירותים  מהרחבת  נובע  הסולר  בצריכת  הגידול 
לגורמים חיצוניים באמצעות בלדריות המופעלות על ידי מזרחי-טפחות שירותי 
הרחבת  לאור  נוספות  בלדריות  הבנק  ידי  על  נרכשו   2018 בשנת  אבטחה. 

הפעילות בתחום זה. 

מהלכים להתייעלות אנרגטית בצריכת חשמל
שימוש בתאורת לד – החלפת גופי התאורה להחלפה הדרגתית במתקני   
הבנק לתאורה חסכונית. מדיניות הבנק היא כי בכל סניף או מבנה חדש 
שנבנים או משופצים, תותקן תאורה חסכונית. בנוסף, בשנת 2018 בוצע 
מכרז רוחבי לרכישת גופי תאורת לד באופן הדרגתי בכל מבני הבנק בהם 
והתחלת  הזוכה  בחירת  ובמטה.  בסניפים  זה,  מסוג  תאורה  קיימת  לא 

תהליך החלפת גופי התאורה יבוצע בשנת 2019.  

הפעלת מערכת שליטה ובקרה בבנייני מטה  – המערכת שולטת בכיבוי   
תאורה יזום בשעות שאינן שעות הפעילות והיא כוללת כיבוי תאורה אוטומטי 
לאחר שעות הפעילות וצמצום התאורה בחניונים. המערכת מכבה באופן 
אוטומטי את התאורה בכל אחד ממבני המטה בבנק לפי שעה שהוגדרה 
מראש. כמו כן, הותקנה בבנק מערכת תאורה המכבה אוטומטית את האור 

בחדר ריק מאנשים, ומדליקה אותו אוטומטית עם כניסת אדם לחדר.

חיסכון בצריכת החשמל במטה הבנק בלוד  – נעשה באמצעות התאמת   
האוויר  לטמפרטורת  האוויר  מיזוג  במערכת  המסופקת  הטמפרטורה 
הרצויה – העלאת טמפרטורת המים הקרים הזורמים בתוך צנרת מערכת 

297 mm x 210 mm

2015 2016 2017 2018

291
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228.8
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עצימות אנרגטית )סך קוט״ש/מ״ר(

2015 2016 2017 2018

129,285 127,515 127,767 117,128

3,516 3,726 4,061
4,615

24,492

157.293 155.817 155.022
144.775

24,576 23,194
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לכל  ספציפי  באופן  נעשית  ההתאמה  בלוד.  המטה  בבניין  האוויר  מיזוג 
איזור, בהתאם לדרישות הספציפיות. בנוסף, נעשתה התאמה של שעות 
בבניין,  העסקית  הפעילות  לשעות  האוויר  מיזוג  מערכת  של  הפעילות 
במקרים מסוימים אף נתקבלה החלטה בשיתוף היחידות העסקיות לרכז 
פעילות לאיזורים על מנת לאפשר ניתוק המערכת בשעות הערב. הנושא 

נבחן, וההתאמות מבוצעות באופן שוטף.

ניצול מערך הגנרטורים לשעת חירום בשעות השיא בשוטף  – בהתאם   
לחברת  מוכר  מול חברת החשמל, הבנק   2014 להסכם שנחתם בשנת 
הפעלת  באמצעות  שלה,  דרישה  פי  על  השיא,  בשעות  חשמל  החשמל 
הגנרטורים לשעת חירום. זאת, על מנת לסייע לצמצום נקודות השיא ברמה 

הלאומית ולנצל את הסולר בגנרטורים במט”ל )מרכז טכנולוגי לוגיסטי(.

זיהום  מניעת  לצורך   – בגנרטורים  לסולר  סירקולציה  מערכת  התקנת   
הקרקע בסולר פסול לשימוש, וכן לשם הארכת אורך החיים של הסולר. 

כמו כן, מתבצעת בדיקת אטימות מיכלי סולר למניעת דליפה.  

התקנת מערכות מיזוג אויר – במהלך 2018 יחידות מיזוג האוויר בחדרי   
המחשב חוברו ברשת תקשורת לביצוע אופטימיזציה של הפעלת מערכות 

המיזוג.

החלפת מערכת מיזוג האוויר בסניפים בהם המערכת ישנה ולא יעילה –  
במהלך 2018 בוצעה ההחלפה ב-5 סניפים נוספים.

ניצול יעיל של שטחים – הבנק מבצע באופן שוטף בחינה של ניצול יעיל   
של כלל הנכסים המשמשים אותו. אם עולה צורך בהוספת עמדות עבודה, 
ראשית נבחנת אפשרות תכנונית לעשות זאת ללא הוספת שטח, באמצעות 
ארגון מחדש של איזורי העבודה. כמו כן, הבנק בוחן ומבצע באופן שוטף 
באופן  מביא  השימוש בשטח  ייעול  עודפים.  של שטחים  והחזרה  מכירה 
עקיף גם לחסכון בצריכת חשמל. בשנת 2018 אושרו צמצומי שטחים ב-3 
מגמת  והמשך  העובדים  הגידול במספר  למרות  כי  להבחין  ניתן  סניפים. 
ביחס  צומצמו  2018, שטחי הבנק  סניפים חדשים במהלך  הפתיחה של 

לשנת 2017. זוהי עדות נוספת לפעילות מוצלחת של הבנק בניצול יעיל של 
השטחים.

התקנת מערכת “אופטינרג’י” במט”ל – בשנת 2018 אושרה התקנת   
תוכנה לניטור ובקרה אחר צריכת חשמל שמסייעת להתייעלות אנרגטית. 
מערכת זו מאפשרת גם חיזוי תקלות ותחזוקה מונעת של מערכות מיזוג 
אוויר, קירור ועוד. המערכת צפויה להיכנס לפעילות במהלך שנת 2019.  

בחינת אנרגיה חלופית במט”ל – בשנת 2018 נבחנה האפשרות להקמת   
תחנת כח במט”ל המופעלת באמצעות גז טבעי, לצורך ייצור חשמל עצמי 
“קוגנרציה”, שימוש בעודפי החום הנפלטים מהמערכת  ביצוע  וכן  לבניין, 
קירור הבניין. הנושא נמצא בבחינה כעת, כחלק מתכנון הקמפוס  לצורך 

הכולל הצפוי להיבנות בשנים הקרובות )מט”ל 5(.

מהלכים להתייעלות אנרגטית בצריכת דלקים
על מנת לצמצם את צריכת הדלקים בצי הרכב הארגוני, ננקטים מספר מהלכים 
המשלימים זה את זה. מעבר לחיסכון בצריכת דלקים, מהלכים אלו מייעלים את 

ניצול הזמן וחוסכים בעלויות:

העומד  הסעות  מערך  מתנהל  מט”ל  בבניין   – הסעות  מערך  הקמת   
ההסעה  רכב  גודל  בארץ.  שונים  מאיזורים  המגיעים  העובדים  לרשות 
מותאם לכמות הנוסעים בפועל. בנוסף, הותאם והוסדר מערך הסעות 
בין בנייני המטה של הבנק ברמת גן ובלוד, לעובדים הזקוקים לכך לצורך 
פגישות וישיבות, מה שחוסך נסיעות ברכבים פרטיים או מוניות. בשנת 
יומיומי  שימוש  עשו  עובדים   350  ,2016-2017 לשנים  בדומה   ,2018

בהסעות מאורגנות בכל שנה.
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 –  )Vt3e8 C8nfecen1e( וידאו  לישיבות  פיזיות  מישיבות  מעבר   
וידיאו במבני  משנת 2012 החל הבנק בהתקנה של מערכות לישיבות 
המטה והמרחבים. במהלך שנת 2014 נכנסה לשימוש מערכת למדידת 
מספר הישיבות הנערכות בצורה זו כדי לאפשר לבנק להעריך טוב יותר 
לירידה  מביאות  אלו  שיחות  זו.  במסגרת  שהושג  החיסכון  היקף  את 
במספר הנסיעות של העובדים בין אתרי הבנק. בשנת 2018 התקיימו 
36,000 דקות שיחה )בכ-1,261 שיחות(. לאחרונה אף הוחלט לפשט 

את אופן השימוש במערכת זו באופן שיגביר את השימוש בה. 

נסיעות שיתופיות )C cp88l( – הבנק מעודד את העובדים להסיע אחד   
את השני בשיטה של Carpool, באמצעות מתן תשורה לעובדים שהסיעו 
עובדים אחרים וצברו כמות מסוימת של חתימות בכרטיס מיוחד שעוצב 
 .MOOVIT וכן באמצעות שיתוף פעולה שנעשה עם חברת  כך,  לשם 
חלק  שלקחו  כך  על  תשורה  קיבלו  הבנק  עובדי  כ-30   2018 בשנת 

בנסיעות משותפות. 

מדרך פחמני
כחלק מהשאיפה לצמצם את תופעת שינוי האקלים, הקבוצה מקפידה למדוד 
את פליטות גזי החממה הנגרמות כתוצאה ישירה מצריכת בנזין וסולר )מכלול 
1(, פליטות עקיפות כתוצאה מצריכת החשמל בבנק )מכלול 2( ופליטות עקיפות 
נוספות בשרשרת האספקה. בשנת 2017 חישבה הקבוצה לראשונה פליטות 
כתוצאה מטיסות עסקיות, צריכת נייר ופסולת נייר, המועבר למחזור, ופסולת 

אלקטרונית, המועברת לגריטה )מכלול 3(. 

למתודלוגיית בהתאם  נעשה  החממה  גזי  פליטות  מצאי   מדידת 
בהתאמות  שימוש  תוך   , 1)Green House Gas Methodology( GHG-ה

החישוב של המשרד להגנת הסביבה. 

החישוב אינו כולל את פעילות הקבוצה בחו”ל.

/http://www.ghgprotocol.org .1

36,000
בוידאו 

קונפרנס 

דקות שיחה 

 בשנת 2018 התקיימו
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  )CO2eq( המדרך הפחמני של קבוצת מזרחי טפחות

1. הפליטות במכלול 3 אינן כוללות פליטות הכרוכות בשינוע הנייר ושינוע הפסולת לאתרי היעודיים לטיפול בפסולת.

אחוז השינוי לעומת2015201620172018
2017

מכלול 1 – פליטות ישירות 
1,9651,9891,9171,913-0.2%מצריכת דלקים 

מכלול 2 – פליטות עקיפות 
24,98821,34720,18518,504-8.3% מצריכת חשמל

 – )CO2e( סך המדרך הפחמני
26,95323,33622,10220,417a7.6% מכלולים 1 ו-2 בלבד

 CO2e עצימות מדרך פחמני )טון
4.53.83.53.2a8.5%לעובד( – מכלולים 1 ו-2 בלבד

מכלול 3 – פליטות עקיפות נוספות 
בשרשרת האספקה כתוצאה 
מטיסות עסקיות, צריכת נייר 

ופסולת )אלקטרונית ונייר למחזור(1

6617208.9%לא נמדדלא נמדד

 – )CO2e( סך המדרך הפחמני
aa22,76321,137a7.1%מכלולים 1, 2 ו-3

 CO2e עצימות מדרך פחמני )טון
aa3.63.3a8.3%לעובד( – מכלולים 1, 2 ו-3
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ניתן להבחין שהיקף פליטות גזי החממה של הקבוצה בשנת 2018 לעומת 
2017 בירידה באופן מוחלט – ירידה של כ-7.1%, וכן באופן יחסי לעובד 

בהתייחס לעצימות המדרך הפחמני – ירידה של כ-8.3%. 

ו-2016 מכלול 3 לא נמדד, לכן בגרף לא מופיעים נתונים אודות הפליטות  1. בשנים 2015 
של גזי חממה במכלול 3 בשנים אלו. יודגש, כי אין להסיק מכך שבשנים אלו לא היו פליטות 

במסגרת מכלול 3.

2. טון שווה ערך פד”ח/מ”ר

דיאלוג בנושאי סביבה
קבוצת מזרחי-טפחות מקפידה לקיים דיאלוג בנושא סביבה, אשר ממוקד 
בשיח עם לקוחות וספקים רלוונטיים בנושא השפעות סביבתיות הנגזרות 

מפעילותם.  
ספקים – בעת ביקור אגף לוגיסטיקה אצל ספקיו האסטרטגיים, מועבר   
הספקים  מידה  באיזו  בוחן  השאלון  סביבה.  בנושא  ייעודי  שאלון  להם 
פועלים באופן התואם את האחריות התאגידית כולל היבטיה הסביבתיים. 
בשאלון נשאלים הספקים שאלות כגון: היכן משליכים את הפסולת? כיצד 
מהי  “ירוק”?  במבנה  שוכנת  החברה  האם  בפסולת?  הטיפול  מתבצע 

התייחסות החברה לתקנים “ירוקים”? וכד’.

ועמותות  ארגונים  עם  דיאלוג  לקיים  מקפיד  הבנק   – סביבה  ארגוני   
בנושאי סביבה, אשר במסגרתם מועלים רעיונות לפעילויות בהן הבנק 
זה  מדיאלוג  כתוצאה  הסביבה.  על  בשמירה  ולהשקיע  לתרום  יכול 
מחזור  שתייה,  פחיות/בקבוקי  מחזור  כגון:  פרויקטים,  מספר  התקיימו 
 ,Carpool סוללות, מחזור פסולת אלקטרונית, שירות  תרופות, מחזור 
יוזמות סביבתיות במסגרת פרויקט “זזים” וכד’. הבנק משתף את עובדיו 

ולקוחותיו בפעילויות בנושאים הללו.

)CO2e המדרך הפחמני של הקבוצה1 )טון

עצימות טביעת הרגל הפחמנית2
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בקרה ועמידה ברגולציה
בשנת הדיווח לא הוטלו על הקבוצה קנסות או סנקציות בגין הפרות רגולטוריות 

בנושאים סביבתיים. 

הבנק עורך ומבצע בקרה פנימית וחיצונית בתחום הניהול הסביבתי על תחומיו 
השונים:

בקרת צריכת וגריסת הנייר מתבצעת על ידי מערכות ממוחשבות ועל ידי   
הספקים השונים. 

נתוני צריכת הדלק בקבוצה מועברים מחברת פזומט.  

נתוני צריכת החשמל של הקבוצה מועברים מחברת החשמל.  

נתוני מחזור הפסולת האלקטרונית מועברים מדוחות הספק.  

כל עובד המשתמש ברכב של הבנק, מקבל באופן שוטף דוח, המשקף   
לו את נתוני צריכת הדלק ברכב שלו. בדרך זו עולה המודעות לחיסכון 

בצריכה על ידי שימוש יעיל ונכון ברכב.

כל הנושאים הללו נמצאים במעקב שוטף של בעלי התפקידים הרלוונטיים באגף 
הלוגיסטיקה. 
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 ביקור מדגמי אצל ספקים מרכזיים.

המשך בחינת ניצול יעיל של השטחים.

המשך צמצום צריכת הנייר.

החלפת צ’ילרים ישנים, אשר אינם יעילים גם בהיבט האנרגטי, 
ב-3 סניפים נוספים.

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.

תחילת ביצוע החלפת תאורת לד בסניפים, לאור בחינת הזוכה 
במכרז שיבוצע בשנת 2019.
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מסתכלים קדימה

יעדים לשנת 2019עמידה ביעדי 2018

סטטוסיעד
המשך בחינת ניצול השטחים הקיימים בצורה יעילה, 

הוספת עמדות עבודה נדרשות ללא הגדלת שטח אם ניתן, ומכירת/החזרת 
שטחים עודפים, אשר לבנק אין צורך בהם.

בוצע

בוצעהמשך צמצום בצריכת הנייר בעקבות המשך פרויקט "סניף ללא נייר".

בחינה וגיבוש תכנית עבודה רב-שנתית להחלפת התאורה בסניפים 
לתאורה חסכונית מסוג לד.

בתהליך, בשנת 2018 
בוצע מכרז רוחבי

מיפוי ואיתור כל המזגנים שגילם מעל 10 שנים וגיבוש תכנית עבודה רב-
בוצעשנתית להחלפת מזגנים שנמצאו לא יעילים מבחינת צריכת אנרגיה.

בידוד תרמי של חלונות במסגרת שיפוץ סניפים חדשים, וגיבוש תכנית 
בוצעעבודה רב-שנתית לשאר הסניפים.

בוצעהחלפת צ'ילרים ישנים ב-3 סניפים נוספים במהלך 2018.

התקנת שעונים למתקני מים בבנייני המטה, לצורך חסכון בחשמל בשעות 
הלילה ובמהלך סופי השבוע.

לא בוצע, נמצא כלא 
אפקטיבי

בחינת האפשרות להתקין בקרים להפחתת מתח חשמלי במבני מטה 
בבחינהובסניפים

הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

שינוי אקלים


