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משקיעים בסביבה

אחריות הקבוצה כלפי הסביבה
אנרגיה נקייה
ברת השגה

שינוי אקלים

בנק מזרחי-טפחות מכיר בהשפעות פעילותו על הסביבה ועל האקלים בכדור
הארץ ,הנובעות הן באופן ישיר מצריכת המשאבים של הבנק ,והן באופן עקיף
– דרך שרשרת הערך שלו .על כן הבנק חותר למזער את ההשפעה השלילית
של פעילותו ,להגן על הסביבה שבה הוא פועל ולשפר אותה .לשם כך הוא דואג
לצמצום צריכה של חומרים ,לקידום התייעלות אנרגטית וניהול הסיכונים הסביבתיים.
נושאים אלו מנוהלים בבנק על ידי החטיבה לבנקאות עסקית – בהיבטי ניהול
סיכוני אשראי סביבתיים ,ועל ידי אגף לוגיסטיקה בחטיבת ההון האנושי ,משאבים
ותפעול – בהיבטי צריכה והתייעלות אנרגטית.

אסטרטגיית הפעילות הסביבתית של הבנק מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:

צריכת האנרגייה בקבוצת מזרחי-טפחות (לא כולל שלוחות חו"ל)

#צריכת משאבים אחראית
#ניהול וצמצום המדרך הפחמני
#העלאת מודעות לנושאי סביבה

חשמל
(קוט"ש)1

צריכת משאבים אחראית  -התייעלות אנרגטית
צריכת האנרגייה היא אחת מההשפעות הסביבתיות המשמעותיות של הקבוצה ,בשל פעילותה בבנייני
משרדים .לכן הקבוצה מנהלת ומודדת תחום זה ונוקטת מהלכי התייעלות אנרגטית ,לרבות החלפת מערכות
זוללות אנרגייה למערכות מתקדמות ,בעלות ניצול אנרגטי יעיל.

דלק
(ליטרים)

הנושא מנוהל על ידי ועדה להתייעלות אנרגטית ,המורכבת
מאנשי מקצוע מאגף הלוגיסטיקה ויועצים מקצועיים
קבועים .תפקידה של הוועדה הוא לבחון כל רעיון ואפשרות
של התייעלות – מרכישת מערכות מתקדמות בעלות יכולת
ניתוח ובקרה ,שיסייעו לצמצם את צריכת האנרגייה ,ועד
התאמה של טמפרטורת המים הקרים ביחידות הקירור בהתאם
לטמפרטורת חוץ ,שעות עבודה ,כיבוי אורות או כיבוי מזגנים
מרוכז לאחר שעות הפעילות וכו'.

2016

2017

2018

2019

סך צריכת החשמל למ"ר

280

286

229

216

סך צריכת החשמל לעובד

5,727

5,658

5,116

4,744

סך צריכת החשמל

35,420,720

35,490,911

32,535,599

30,983,930

סך צריכת בנזין

731,837

690,497

675,060

715,235

סך צריכת סולר

101,366

110,344

119,631

131,881

סך צריכת דלק

833,203

800,841

794,691

847,116

סך צריכת חשמל

127,515

127,767

117,128

111,542

סך צריכת בנזין

24,576

23,194

23,031

24,402

אנרגייה ()2GJ
סך צריכת סולר

3,726

4,061

4,615

5,088

ירידה של

כ4.7% -

סך צריכת האנרגייה

בצריכת החשמל

של הקבוצה
וכן צמצום סך צריכת האנרגייה

ב2.5%-

עצימות
אנרגטית

סך עצימות אנרגטית למ"ר
(/GJמ"ר)
סך עצימות אנרגטית לעובד
(/GJעובד)

155,817

155,022

144,774

141,032

1.23

1.24

1.16

0.98

25.53

24.84

22.76

21.59

 – KwH .1קילו ואט לשעה
 – GJ .2ג'יגה ג'אול – יחידה למדידת אנרגייה
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בשנת  2019המשיכה מגמת ההתייעלות של צריכת האנרגייה בקבוצה (חשמל ודלק) ,חלה ירידה של כ4.7%-
בצריכת החשמל של הקבוצה וכן צומצם סך צריכת האנרגייה ב .2.5%-הגידול בצריכת הסולר נובע מהרחבת
שירותים להובלת כספים הניתנים לגורמים חיצוניים באמצעות בלדריות המופעלות על ידי מזרחי-טפחות
שירותי אבטחה .בשנת  2019נרכשו על ידי הבנק בלדריות נוספות לאור הרחבת הפעילות בתחום זה .הגידול
בצריכת הבנזין נובע גם הוא מגידול במספר הרכבים בחברה לאור הרחבת הפעילות.
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משקיעים בסביבה
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 הטמפרטורה המסופקת במערכת
מיזוג האוויר לטמפרטורת האוויר הרצויה והעלאת טמפרטורת המים הקרים הזורמים בתוך צנרת מערכת
מיזוג האוויר בבניין המטה בלוד .ההתאמה נעשית באופן ספציפי לכל אזור ,בהתאם לדרישות הספציפיות.
נוסף על כך ,נעשתה התאמה של שעות הפעילות של מערכת מיזוג האוויר לשעות הפעילות העסקית בבניין,
לעיתים אף התקבלה החלטה בשיתוף היחידות העסקיות לרכז פעילות לאזורים מסוימים כדי לאפשר ניתוק
של המערכת בשעות הערב .הנושא נבחן וההתאמות מבוצעות באופן שוטף.
#ניצול מערך הגנרטורים לשעת חירום בשעות השיא בשוטף – בהתאם להסכם שנחתם בשנת 2014
מול חברת החשמל ,הבנק משתתף בתוכנית השלת עומסים של רשות החשמל ומוכר לחברת החשמל חשמל
בשעות השיא ,על פי דרישה שלה ,באמצעות הפעלת הגנרטורים לשעת חירום .זאת ,על מנת לסייע לצמצום
נקודות השיא ברמה הלאומית ולנצל את הסולר בגנרטורים במט"ל (מרכז טכנולוגי לוגיסטי).
#התקנת מערכת סירקולציה לסולר בגנרטורים – לצורך מניעת זיהום הקרקע בסולר פסול לשימוש
וכן לשם הארכת אורך החיים של הסולר .כמו כן ,מתבצעת בדיקת אטימות מכלי סולר למניעת דליפה.

עצימות אנרגטית
(סך קוט"ש /מ"ר)
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מהלכים להתייעלות אנרגטית בצריכת חשמל
#שימוש בתאורת לד – החלפה
הדרגתית של גופי התאורה במתקני
הבנק לתאורה חסכונית .מדיניות
הבנק היא כי בכל סניף או מבנה
חדש שנבנה או משופץ תותקן
תאורה חסכונית .בשנת  2019החל
הבנק בהחלפה מדורגת של התאורה
לתאורת לד בסניפים הישנים ובמטה.
בשנה זו הוחלפה התאורה בכ 15-סניפים ,והפרויקט ימשיך גם בשנים הבאות.

בימים אלו הבנק
מתכנן את בניית
בנין מט"ל  5אשר
יבנה על פי תקן
סביבתי.

#התקנת מערכות מיזוג אוויר – יחידות מיזוג האוויר בחדרי המחשב חוברו ברשת תקשורת לביצוע
אופטימיזציה של הפעלת מערכות המיזוג.
#החלפת מערכת מיזוג האוויר בסניפים שבהם המערכת ישנה ולא יעילה – בשנת  2019בוצעה
החלפה בארבעה סניפים נוספים.
#ניצול יעיל של שטחים – הבנק בוחן באופן שוטף 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 אזורי העבודה .כמו כן ,הבנק בוחן באופן שוטף מכירה והחזרה של שטחים
עודפים .ייעול השימוש בשטח מביא באופן עקיף גם לחיסכון בצריכת חשמל.
#בשנת  2019אושרו צמצומי שטחים בארבעה סניפים  -למרות הגידול במספר העובדים והמשך
מגמת הפתיחה של סניפים חדשים במהלך  ,2019שטחי הבנק דומים לאלו שהיו בשנת  .2018זוהי
עדות נוספת לפעילות מוצלחת של הבנק בניצול יעיל של השטחים.
#בחינת אנרגייה חלופית במט"ל – בשנת  2019אושרה הקמת תחנת כוח במט"ל המופעלת באמצעות
גז טבעי ,לצורך ייצור חשמל עצמי לבניין ,וכן ביצוע "קוגנרציה" – שימוש בעודפי החום הנפלטים
מהמערכת לצורך קירור הבניין .הנושא נמצא כעת בשלבי תכנון ,כחלק מתכנון הקמפוס הכולל הצפוי
להיבנות בשנים הקרובות (מט"ל .)5
#קידום בנייה ירוקה – בניין מט"ל  1אשר בבעלות הבנק נבנה על פי תקן בניין ירוק מצטיין .בימים אלו
הבנק מתכנן את בניית בניין מט"ל  – 5תכנון בניין זה נעשה אף הוא בליווי יועץ סביבתי המומחה לתחום
הבנייה הירוקה .היועץ מלווה את הפרויקט מתחילת הדרך ועד לקבלת תו תקן סביבתי בתום הבנייה.

#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
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משקיעים בסביבה

מהלכים להתייעלות אנרגטית בצריכת דלק
כדי לצמצם את צריכת הדלק בצי הרכב הארגוני ,ננקטים מספר מהלכים המשלימים זה את זה .מעבר לחיסכון
בצריכת דלק ,מהלכים אלו מייעלים את ניצול הזמן וחוסכים בעלויות.

#מעבר מישיבות פיזיות לישיבות וידאו ( – )Video Conferenceמשנת  2012החל הבנק בהתקנה של
מערכות לישיבות וידיאו במבני המטה והמרחבים .במהלך שנת  2014נכנסה לשימוש מערכת למדידת מספר
הישיבות הנערכות בצורה זו כדי לאפשר לבנק להעריך טוב יותר את היקף החיסכון שהושג במסגרת זו .שיחות
אלו מביאות לירידה במספר הנסיעות של העובדים בין אתרי הבנק .בשנת  2019התקיימו כ 68-אלף דקות
שיחה לעומת  36אלף בשנת ( 2018כ 2,500-שיחות לעומת כ 1,250-בשנת  .)2018זאת בשל פישוט אופן
השימוש במערכת זו ,שהוביל להגברת השימוש בה.
#הקמת מערך הסעות – בבניין מט"ל מתנהל מערך הסעות העומד לרשות העובדים המגיעים מאזורים
שונים בארץ .גודל רכב ההסעה מותאם לכמות הנוסעים בפועל .כמו כן קיים עידוד שימוש בתחבורה
ציבורית בכלל ,וברכבת בפרט ,באמצעות מערך שאטלים מתחנת הרכבת לבניין מט"ל ,שהוא מערך
משלים לכל אורך שעות היממה .נוסף על כך ,הוסדר מערך הסעות בין בנייני המטה של הבנק ברמת גן
ובלוד ,לעובדים הזקוקים לכך לצורך פגישות וישיבות .מהלך מותאם זה חוסך נסיעות ברכבים פרטיים
או במוניות .בשנת  ,2019בדומה לשנים קודמות 350 ,עובדים עשו שימוש יום-יומי בהסעות מאורגנות.
#נסיעות שיתופיות ( – )Carpoolהבנק מעודד את העובדים להסיע זה את זה בשיטה של ,Carpool
באמצעות מתן תשורה לעובדים שהסיעו עובדים אחרים וצברו כמות מסוימת של חתימות בכרטיס מיוחד
שעוצב לשם כך .נוסף על כך ,בסוף שנת  2019החל הבנק ביצירת שיתוף פעולה עם חברת WAZE
להרחבת היקף הנסיעות השיתופיות בקרב העובדים.

יוזמות הבנק לצמצום צריכת האנרגיה
קוט"ש

ג'גה ג'אול ()GJ

חיסכון משוער
של טביעת הרגל
הפחמנית

החלפת נורות במשרדים
לנורות LED

165,000

594

94

חידוש מערכות מיזוג אוויר

104,000

374

59

סך הכול

269,000

968

153

יוזמות לצמצום צריכת
החשמל

יוזמות לצמצום צריכת הדלק
מעבר לישיבות וידאו

בשנת  2019הוכפלו
כמות שיחות וידאו
קונפרנס לעומת
שנת 2018
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צריכת חשמל משוערת שנחסכה

ליטר

ג'גה ג'אול ()GJ

חיסכון משוער
של טביעת הרגל
הפחמנית

10,000

241

23.38

צריכת דלק משוערת שנחסכה

כלל יוזמות הבנק לצמצום צריכת האנרגיה חסכו

כ176-

טון פד"ח

צמצום צריכת נייר
הקבוצה משתמשת בנייר בעיקר לטפסים ,מכתבים ללקוחות ,הדפסת דוחות וכיו"ב .יש לציין כי אחוז ניכר
מהשימוש בנייר נובע מניירות שהופקו על פי הנחיות בנק ישראל עבור לקוחות ונמסרו להם ידנית.

2016

2017

2018

סך הכול צריכת נייר (טון)

784

744

734

אחוז שימוש בנייר ממוחזר
ביחס לצריכת הנייר

6.9%

7.4%

7.9%

צריכת הנייר בקבוצה
2016-2019
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צריכת נייר לשימוש פנימי
צריכת נייר לדיוור
צריכת נייר A4
סה"כ צריכת נייר (טון)
צריכת נייר ממוחזר

בשנת  2019צמצמה הקבוצה את כמות הנייר שבו עשתה שימוש ב 8-טון .זוהי ירידה של כ 1%-לעומת שנת
 .2018צמצום זה נעשה בה בעת שהפעילות העסקית של הבנק המשיכה לגדול ולצמוח .אחד הגורמים
לצמצום הוא פרויקט "סניף ללא נייר" ,שבו הסב הבנק את שירות הלקוחות בסניפים לשימוש בטאבלטים
לתהליכי חתימה דיגיטליים .מהלך זה מאפשר התייעלות וצמצום בצריכת הנייר ,כמו גם קיצור זמני השירות
וערך מוסף לכלל הלקוחות של הבנק ,מהמגזר הפרטי ומהמגזר העסקי .סיבות נוספות לצמצום בצריכת הנייר
הן :יצירת אפשרות ללכידת ההדפסה בקובץ דיגיטלי ושליחת העתק העסקה באופן דיגיטלי ללקוח בלבד,
החלפת כלל המדפסות בקבוצה 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 היה בשנת
 2019כ 8.5%-מתוך סך צריכת הנייר הכוללת בקבוצה (עלייה של  5%בשיעור צריכת הנייר הממוחזר
לעומת השנה הקודמת) .כלל הנייר הממוחזר שבו הבנק עושה שימוש מיוצר מ 100%-סיבים ממוחזרים.
 – 102-48 .1בוצע תיקון של הנתנים בשל טעות סופר.
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הבנק מוודא שחומרי הגלם שבהם הספק עושה שימוש הם
ממקור מאושר ועומדים בתקנים בין-לאומיים.
פעולות החיסכון בצריכת הנייר
של הבנק אפשרו חיסכון

של כ75.2-

כמו כן ,כחלק מקידום פעילות הבנק לשמירה על הסביבה גם
בקרב לקוחותיו ,הבנק ממשיך לפעול לקידום דיוור בר-קיימא
ומעודד את לקוחותיו לקבלת דיוור בהודעות אלקטרוניות ובכך
לצמצם את צריכת הנייר ולשמור על הסביבה .כיום40% ,
מלקוחות הבנק מקבלים את הדיוור בדוא"ל ,והבנק
ממשיך לקדם ולעודד את לקוחותיו לחתום על קבלת דיוור
בדוא"ל במטרה לקדם את צמצום צריכת הנייר.

מיליון דפים,

שהם שווים

לכ353-

טון פד"ח.

צריכת נייר משוערת שנחסכה

יוזמות לצמצום
צריכת הנייר

יחידות

טון

חיסכון משוער של
טביעת הרגל הפחמנית

"סניף ללא נייר"

 1.1מיליון

5.5

5

דיוור בדוא"ל

 74.1מיליון

370.5

348

סך הכול

 75.2מיליון

376

353

משקיעים בסביבה

צריכת מים
צריכת המים בקבוצת מזרחי-טפחות משמשת בעיקרה לצרכים משרדיים .היקף צריכת המים של קבוצת
מזרחי-טפחות לשנת  2019עמד על כ 90,927-קוב .עצימות צריכת המים של הקבוצה עומדת על 13.9
(קוב /עובד).

ניהול וצמצום המדרך הפחמני
כחלק מהשאיפה לצמצם את תופעת שינוי האקלים ,הקבוצה מקפידה למדוד את פליטות גזי החממה
הנגרמות כתוצאה ישירה מצריכת בנזין וסולר (מכלול  ,)1פליטות עקיפות כתוצאה מצריכת החשמל בבנק
(מכלול  )2ופליטות עקיפות נוספות בשרשרת האספקה כתוצאה מטיסות עסקיות; צריכת נייר ופסולת נייר,
המועברת למחזור; פסולת אלקטרונית ,המועברת לגריטה (מכלול .)3

1

מדידת ממצאי פליטות גזי החממה נעשה בהתאם למתודלוגיית ה, )Green House Gas Methodology( GHG-
תוך שימוש בהתאמות החישוב של המשרד להגנת הסביבה.
1

מחזור וטיפול בפסולת

השנה הצטרפה לראשונה קבוצת מזרחי-טפחות למערך הדיווח הוולונטרי על פליטות גזי החממה של המשרד
להגנת הסביבה ,שבה מדווחת הקבוצה על פליטות גזי החממה שלה בהתאם למתודולוגיה מוסמכת.

הטיפול בפסולת בקבוצה מתמקד בהפרדה לשלושה סוגי פסולות :נייר ,אלקטרונית וראשי דיו.
סוג הפסולת

דרך הטיפול

יעד לפינוי

היקף
ב2016-
(בטון)

היקף
ב2017-
(בטון)

פסולת נייר

העברה
למחזור (בטון)

חברת ק.מ.מ

465

432

501

טיפול
בפסולת
אלקטרונית

גריטה (בטון)

חברת
אקומיוניטי

22

35

66

46

טיפול
בראשי דיו
וטונרים

גריסה
(ביחידות)

חברות ק.מ.מ
וכחילה

18,065

14,851

12,472

9,711

היקף
ב2018-
(בטון)

היקף
ב2019-
(בטון)

2

400

 100%מפסולת הנייר והפסולת האלקטרונית של הקבוצה מועברים למחזור .כמו כן ,בשנת  2019חלה גם
ירידה ביחידות ראשי דיו וטונרים שהועברו לגריסה לעומת השנים הקודמות – ירידה של כ 22%-לעומת
שנת  ,2018כ 34.6%-לעומת שנת  2017וכ 46%-לעומת שנת  .2016זאת בעקבות הצמצום בצריכת הנייר,
החלפה מסיבית של מדפסות ישנות לחדשות וחסכניות יותר וכן תחילת שימוש בטונרים מקוריים במקום
תואמים ,שהם יעילים יותר וניתנים לשימוש לטווח ארוך יותר.

המדרך הפחמני של קבוצת מזרחי-טפחות ()CO2eq
2017

2016
מכלול – 1
פליטות ישירות מצריכת דלק

1,989

מכלול – 2
פליטות עקיפות מצריכת חשמל

21,347

1,917
20,185

2018
1,913

2,042

18,504

מכלול  – 23פליטות עקיפות נוספות
בשרשרת האספקה כתוצאה
מטיסות עסקיות ,צריכת נייר ופסולת
(אלקטרונית ונייר למחזור)

לא נמדד

סך המדרך הפחמני (– )CO2e
מכלולים  2 ,1ו3-

23,336

22,763

עצימות מדרך פחמני (טון CO2e
לעובד) – מכלולים  2 ,1ו3-

3.8

3.6

3.3

עצימות מדרך פחמני (טון CO2e
למ"ר) – מכלולים  2 ,1ו3-

0.18

0.18

0.15

3

2019

16,714

661

857

21,274

3.0
0.13

4

4

אחוז השינוי
לעומת 2018
6.7%
-9.6%

847

-1.16%

19,603

-7.8%
-9.0%
-23.5%

הבנק עומד בהוראות המשרד להגנת הסביבה בכל מה שקשור לסילוק פסולת רגילה ומסוכנת.3
 .1נתון זה חושב על בסיס ההנחה שחבילת דפי  A4של  500דפים שוקלת כ 2.5-קילו.
 .2בשנת  2018בוצע פרויקט לצמצום שנות שמירה בארכיב הבנק.
 .3כגוף פיננסי ,הפסולת המסוכנת של הבנק כוללת סוללות ונורות .נתונים אלה מוצגים בתוך הפסולת האלקטרונית של הבנק.
134

/http://www.ghgprotocol.org .1
 .2הפליטות במכלול  3לא כוללות פליטות הכרוכות בשינוע הנייר ושינוע הפסולת לאתרים היעודיים לטיפול בפסולת.
 .3בשנת  2016לא נמדד מכלול  3וסך המדרך הפחמני לשנה זו כולל את מכלולים  1ו 2-בלבד.
 – 102-48 .4בוצע תיקון של הנתנים בשל טעות סופר.
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היקף פליטות גזי החממה
של הקבוצה בשנת 2019
הצטמצם

ב7.8%-

עצימות המדרך הפחמני
לעובד ירדה

עצימות המדרך הפחמני
למטר ירדה

ב9%-

ב23.5%-

העלאת המודעות לנושאי סביבה -
מהלכים לעידוד מחזור בקרב העובדים

ביחס לשנת 2018

לעומת היקף הפליטות של
הקבוצה בשנת 2018

המדרך הפחמני של הקבוצה
לאורך השנים
(טון )CO2e

משקיעים בסביבה

הבנק פועל לקידום ההבנה של חשיבות הנושא ,לשמירה על הסביבה וליצירת מודעות סביבתית בקרב
עובדיו .לשם כך ,מדי שנה נערכות הכשרות בנושאי סביבה והבנק מקדם יוזמות למחזור וצמצום פסולת
בקרב העובדים ובני משפחתם.
21,274

19,603
857

847

22,763
661

25,000
20,000
15,000

16,714

20,185

18,504

10,000
5,000

2,042

1,913
2019

2018
מכלול 1

עצימות טביעת הרגל הפחמנית
(טון שווה ערך פד"ח/מ"ר)

1,917
מכלול 2

0.136

0.15

2019

2018

0
2017

מכלול 3

0.18

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

2017

עצימות טביעת הרגל הפחמנית-טון שווה ערך פד"ח/מ"ר
עצימות טביעת הרגל הפחמנית-טון שווה ערך פד"ח/מ"ר ()Linear

מקור הפליטות – מכלול 3
טיסות
עסקיות

פסולת
אלקטרונית

טונרים
וראשי דיו

המהלכים נשאו פרי בכל אחד מהתחומים שנבחרו ,הושג שיתוף פעולה רב והייתה שביעות רצון בקרב העובדים.

1%

#מחזור בקבוקים – הבנק הציב מכלים לאיסוף פחיות ובקבוקים .בשנת  2019נאספו  10,000בקבוקים,
וכספי הפיקדון עבור הבקבוקים נתרמו למשפחות נזקקות.

מחזור נייר

8

4% 6%

#מחזור סוללות ופסולת אלקטרונית – הבנק חבר לתאגיד "אקומיוניטי" ,תאגיד חברתי למחזור פסולת
אלקטרונית המעסיק עובדים עם מוגבלויות .עובדי הבנק נקראו להביא סוללות ופסולת אלקטרונית,
ואלה נאספו במכלים שהוצבו בשטחי הבנק.

%

81

%
136

במסגרת הפעולות השונות שנוקט הבנק לשם הטמעת ערכי הקיימות ,נערכות הדרכות בנושא סביבה .כמו כן,
הבנק מקדם מהלכים לעידוד המחזור בקרב העובדים .המהלכים מתמקדים בעיקר במחזור בקבוקים ,סוללות
ופסולת אלקטרונית .כדי להגביר את מודעות העובדים לנושא ,הציב הבנק שלטים ייעודיים המעודדים מחזור.

#איסוף בגדים לתרומות ולמחזור – בבניין המשרדים של הבנק בלוד מוצבת מכולה לטובת איסוף בגדים
של העובדים ובני משפחותיהם .האיסוף נעשה בשיתוף עמותת "פתחון לב".
צריכת נייר

#שימוש חוזר בריהוט – בעת מכירת נכס או החזרתו ,מתקיימת בחינה האם ניתן להשתמש בריהוט במקום
אחר בבנק .אם הדבר אפשרי – הריהוט מועבר למיקום החלופי בהתאם ,ואם לא – הריהוט נתרם לקהילה.
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השפעות עקיפות
עיקר השפעותיו העקיפות של הבנק נובעות ממתן אשראי ומימון פרויקטים .לכן קיימת לבנק מדיניות ניהול
סיכונים סביבתיים ,וכחלק מניהול הסיכונים במתן אשראי נבחנים גם אלמנטים מתוך מדיניות זו ,הכוללים בין
היתר הערכה ,מעקב וניהול הסיכונים .נוסף על כך ,הבנק שואף לפתח מוצרים ושירותים שיעזרו ללקוחותיו
לנהל את ההשפעות הסביבתיות שלהם עצמם .הבנק מכיר בכך שלשינויי האקלים ישנה השפעות משמעותיות
בטווח הארוך על הכלכלה והקהילה ,ולניהול השפעות אלה נדרשים שיתופי פעולה רב-מגזריים .כמוסד
פיננסי ,הבנק שותף בניהול השפעות אלה ובין היתר פועל למימון פרויקטים לטיפול במשבר האקלים ,מתן
אשראי ללקוחות לצמצום הפליטות וקידום מוצרים עם ערך סביבתי( .להרחבה על המוצרים ראו עמ׳ .62

משקיעים בסביבה

בקרה ועמידה ברגולציה
בשנת הדיווח לא הוטלו על הקבוצה קנסות או סנקציות בגין הפרות רגולטוריות בנושאים סביבתיים.
הבנק עורך 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 מחברות הדלק השונות.

דיאלוג בנושא סביבה

1

הקבוצה מקפידה לקיים דיאלוג בנושא סביבה ,אשר ממוקד בשיח עם לקוחות וספקים רלוונטיים בנושא
השפעות סביבתיות הנגזרות מפעילותם .כמו כן הבנק שואב רעיונות לפעילויות ויוזמות מהשיח המתקיים,
ובעזרתן הבנק יכול לתרום ולשמור על הסביבה.

#ספקים – בעת ביקור אגף לוגיסטיקה אצל ספקיו האסטרטגיים ,מועבר להם שאלון ייעודי בנושא סביבה.
השאלון בוחן באיזו מידה הספקים פועלים באופן התואם את האחריות התאגידית ,כולל היבטיה הסביבתיים.
בשאלון נשאלים הספקים שאלות ,כגון מהו אופן הטיפול בפסולת ,שאלות בנוגע לשילוב תקנים ירוקים בפעילות
הספק וכד'.

|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 העובדים והמנהלים הרלוונטיים באגף לוגיסטיקה .כמו כן,
במסגרת מחויבותו של הבנק לשמירה על הסביבה ,השנה לראשונה מצטרף הבנק ל"מנגנון הוולונטרי" ,יוזמה
של המשרד להגנת הסביבה לדיווח על פליטות גזי החממה של הבנק במסגרת פעילותו .הדיווח הוא שנתי.

#ארגוני סביבה – הבנק מקפיד לקיים דיאלוג עם ארגונים ועמותות בנושא סביבה ,אשר במסגרתו
מועלים רעיונות לפעילויות שבהן הבנק יכול לתרום ולהשקיע בשמירה על הסביבה .כתוצאה מדיאלוג זה
התקיימו כמה פרויקטים ,כגון מחזור פחיות/בקבוקי שתייה ,מחזור תרופות ,מחזור סוללות ,מחזור פסולת
אלקטרונית ,שירות  ,Carpoolיוזמות סביבתיות במסגרת פרויקט "זזים" וכד' .הבנק משתף את עובדיו
ולקוחותיו בפעילויות בנושאים הללו.

 .1נותן מענה למדד  102-43של הGRI-
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מסתכלים קדימה

משקיעים בסביבה
יעדים לשנת 2020

עמידה ביעדי 2019
יעד שהוגדר
ביצוע החלפת תאורת לד בסניפים ,לאור בחינת הזוכה
במכרז שבוצע בשנת 2019

מענה לSDGs-
אנרגיה נקייה
ברת השגה

סטטוס

יעד שהוגדר

בוצע – הוחלפה תאורה
ללד ב 15-סניפים

המשך ביצוע החלפת תאורה לנורות לד בסניפים (כ 15-סניפים)
ובמט"ל

בוצע – בוצע אצל 2
ספקים מרכזיים

בחינת מודל לעידוד בחירת רכבים היברידיים למנהלים

בוצע – אושר צמצום
שטח ב 4-סניפים ,וכן
נוספו  15עמדות בסניפים
קיימים ללא תוספת שטח

הרחבת מערך שיחות  Video Conferenceבאמצעות מערכות VC
ייעודיות והוספת מערכות מתקדמות לחדרי ישיבות

המשך צמצום צריכת הנייר

בוצע

המשך בחינת החלפת צ'ילרים ישנים בסניפים ( 2סניפים)

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

בוצע – הוחלפו צ'ילרים
ישנים ב 4-סניפים

בחינת אפשרויות לעידוד נסיעה באמצעות  ,CARPOOLבאמצעות
שיתוף פעולה עם אפליקציות ייעודיות

המשך בחינת הקמת תחנת כוח במט"ל ,המופעלת
באמצעות גז טבעי ,לשם ייצור עצמי של חשמל.

בוצע – אושרה הקמת
תחנת כוח במט"ל
המבוססת גז טבעי ,מצוי
בשלבי תכנון

המשך בחינת ניצול יעיל של השטחים (הוספת כ 15-עמדות
בסניפים קיימים ,ללא תוספת שטח)

התקנת מערכת "אופטינרג'י" לניטור ובקרת חשמל במט"ל
ותחילת קבלת תוצאות ומסקנות בנושא

לא בוצע – הספק הפסיק
את פעילותו בארץ

המשך צמצום צריכת הנייר

הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

ביקור מדגמי אצל ספקים מרכזיים

תעשייה ,חדשנות
ותשתיות

המשך בחינת ניצול יעיל של השטחים

מענה לSDGs-
אנרגיה נקייה
ברת השגה

אנרגיה נקייה
ברת השגה

אנרגיה נקייה
ברת השגה

אנרגיה נקייה
ברת השגה
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שינוי אקלים

אנרגיה נקייה
ברת השגה

צריכה וייצור
אחראיים

צריכה וייצור
אחראיים

צריכה וייצור
אחראיים

שינוי אקלים

שינוי אקלים

שותפות
להשגת היעדים

צריכה וייצור
אחראיים

צריכה וייצור
אחראיים

שינוי אקלים
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