
משקיעים 
בקהילה

50%
מעובדי הקבוצה מתנדבים

בפעילויות שונות

72% 

כ-

מהספקים הינם עסקים 
קטנים וזעירים

גידול של כ- 7.5%

בפעילויות נפגשים

1,800 

כ-

חניכים השתתפו בתכנית 
"נוער לתת" ליזמות חברתית 

₪ 240,000 

כ-

סך הרכישות 
מעמותות חברתיות

31,000 

כ-

שעות התנדבות 

היקף ההשקעה 
הקהילתית-חברתית:

19.1מיליון ₪
גידול של 18.8%

97%
ספקים מקומיים 

מתוכם 14% מאיזורי פריפריה

80,000 

כ-

תלמידים השתתפו 
בהדרכות "אור ירוק לילדים"

מבט על
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משקיעים בקהילה

חיזוק 
המעורבות 

בקהילה
חינוך 
פיננסי

חינוך 
וחברה

קידום 
עמותות 
 ועסקים 
חברתיים

אסטרטגיית הבנק בתחום המעורבות החברתית, מטרתה עידוד צמיחה מכלילה לצורך קידום שוויון הזדמנויות 
בחברה הישראלית בארבעה נושאי ליבה:

השפעה על החברה הישראלית 
באמצעות מעורבות והתנדבות 

כארגון עסקי הנשען בפעילותו על הקהילה שבה הוא פועל, הבנק רואה עצמו 
מחויב למעורבות והשקעה בקהילה. הבנק פועל למימוש מעורבותו הקהילתית 
באופן שמביא לידי ביטוי את עוצמותיו, מעודד את עובדיו להתנדבות אקטיבית 
וממנף את יכולותיו ומשאביו הפיזיים, הכספיים והאנושיים. נושאים אלו מנוהלים 
בבנק על ידי יחידת "מזרחי-טפחות בקהילה" שבאגף פיתוח ארגוני והדרכה, 

הפועל בחטיבת הון אנושי, משאבים ותפעול. 

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

וחוץ-ארגוני של המעורבות הקהילתית. 

מעורבות בקהילה – בנק מזרחי-טפחות מעודד מעורבות חברתית בקרב עובדי הבנק ובני משפחותיהם כמו 
גם בקרב הציבור הרחב. הבנק מעודד את עובדיו לאמץ גופים חברתיים ולקחת חלק בפעילות התנדבותית 
בכל מקום בו הבנק פועל. בנוסף, הבנק מאמין שלצורך הרחבת מעגלי ההשפעה עליו לפעול להעצמת ערכי 
ההתנדבות והנתינה בקהילה בקרב כל הגילים בחברה הישראלית. ההתנדבות מגבירה את תחושת השייכות 

לקהילה ויוצרת אינטראקציות בין-אישיות.

חינוך פיננסי – הבנק רואה בחינוך פיננסי אמצעי להגברת שוויון הזדמנויות, מסייע לצמצום פערים כלכליים-
חברתיים ומביא לשיפור ברווחה ובאיכות החיים של האוכלוסייה, ולפיכך שם לו למטרה להקנות לכלל הציבור 

ידע פיננסי להתנהלות כלכלית נבונה שתסייע בהעצמה כלכלית. 

קידום עמותות ועסקים חברתיים – בנק מזרחי-טפחות פועל לחיזוק היכולות העסקיות והארגוניות של 
 עמותות ועסקים חברתיים, תוך מתן כלים עסקיים וניהוליים, במטרה להעצים את האימפקט החיובי שלהם. 

כמו כן, הבנק מעודד רכישת מוצרים ושירותים מעמותות ועסקים חברתיים, הן בקרב עובדיו הן עבור לקוחותיו.

חינוך וחברה – בנק מזרחי-טפחות רואה את סניפי הבנק כמקום לבניית קהילה תומכת ויציבה ולא רק כמרכז 
פיננסי, על כן, הבנק שם דגש על קידום תחום החינוך והחברה וחיזוק קשריו עם הקהילות המקומיות שבהן 
הוא פועל. הבנק הקים פרויקט חברתי במטרה להעצים, להעשיר ולהפגיש את התושבים הגרים בסביבת סניפי 

הבנק עם העובדיו. וכן מעורב הבנק במימון ובעשייה חברתית במסגרת פעילות בקהילות השכנות לסניפיו.

אסטרטגיה זו אשר נבחנה ועודכנה במהלך 2019, הותאמה לאסטרטגיה העסקית של הבנק, כמו גם למגמות 
בארץ ובעולם. כחלק מתהליך בניית האסטרטגיה נבחנה התאמה לערכי הבנק, יכולת רתימת עובדים ומעורבותם, 

רלוונטיות לסוגיות החברתיות בארץ ובעולם וחיבור לחדשנות.

מיגור העוני

צמצום אי 
השיוויון

הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

תקציב ההשקעה בקהילה לפי תחומי פעילות לשנת 2019

28%39%

11%

16%

6 %

חינוך פיננסי

מעורבות 
בקהילה

חינוך 
וחברה

אחר
עמותות 

ועסקים חברתיים

היקף ההשקעה החברתית
של הקבוצה בשנת 2019

עמד על 19.1מיליון ₪

בהשוואה ל-16.1מיליון ₪

ב-2018 גידול

18.8% 
של

היקף ההשקעה מורכב
מסך התרומות בכסף 

העומד

על כ- 16.4 מיליון ₪

ותרומות בשווי כסף 
בעלות של

מיליון ₪ כ- 2.7 

שיעור ההשקעה בקהילה
 מתוך סך הרווח הנקי 

לפני מס עומד על 

0.65%

היקף ההשקעה החברתית
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חיזוק המעורבות בקהילה
בנק מזרחי-טפחות שם דגש רב על מודעות לשונות ורגישות לאוכלוסיות מוחלשות. לשם כך הוא 
פועל לטפח בחברה הישראלית ערכים כגון עזרה הדדית והתנדבות. כחלק מהמדיניות להעצמת 
ערכי ההתנדבות והנתינה לקהילה וחינוך הדור הצעיר לערכים אלו, הבנק מעודד את העובדים ובני 
משפחותיהם להתנדבות פעילה וממשיך להשקיע בפרויקטים מגוונים שיאפשרו מימוש מטרה זו. 

להלן פרויקטים נבחרים שהתקיימו בשנת 2019:

יחידות מאמצות – סניפי הבנק ויחידות המטה מאמצים יותר מ-100 גופים חברתיים ומוסדות שונים 	 
ביישוביהם, הפועלים למען אוכלוסיות מוחלשות. קשר זה מתבטא בפעילות שוטפת של ליווי וחניכה 
על ידי עובדים מתנדבים, קיום אירועים חברתיים משותפים, פעילות ייחודית לקראת חגים באמצעות 
ערכות יצירה הנשלחות על ידי "מזרחי-טפחות בקהילה" ופעילות מרוכזת לרווחת הילדים באזורים 

שונים בארץ.

"זזים" – תנועות הנוער למען הקהילה – מטרת הפרויקט, המתקיים בשיתוף מועצת תנועות הנוער, 	 
היא לעודד את חניכי תנועות הנוער לפעול ולהתנדב למען החברה והקהילה. במסגרת הפרויקט, הפועל 
משנת 2012, מגישים בני הנוער הצעות לפרויקטים של מעורבות בעשייה קהילתית, שיזכו בתמיכת 
הבנק. מתוך כ-300 הצעות שהוגשו בשנת 2019 נבחרו 60 פרויקטים שבהם תומך הבנק. כך למשל 
בשנת 2019 נבחר פרויקט "המשחקייה" במסגרתו תנועת אריאל, סניף חומת שמואל, הקימו משחקייה 
לילדים עם מוגבלות. המשחקייה פועלת כל שבוע בימי חמישי בשעות 17:00–19:00 ולכל ילד יש תומכת 
שצמודה אליו, משחקת ויוצרת איתו יצירות. נוסף על כך, כחלק מתפיסת המעורבות בקהילה של הבנק 
ועידוד בני משפחותיהם של עובדי הבנק בקידום פעילות קהילתית, הבנק מזמין באופן אישי את ילדי 

העובדים להשתתף בפרויקט "זזים".

"נוער לתת" – משנת 2012 הבנק שותף לתוכנית חינוכית ליזמות חברתית, התנדבות והעצמת בני נוער, 	 
בשיתוף עם ארגון "לתת". במסגרת התוכנית, בני נוער יוזמים ומפעילים פרויקטים חברתיים, בתמיכת 

סניפי הבנק ויחידות המטה מאמצים 
יותר מ-100 גופים חברתיים 

ומוסדות שונים בישוביהם, הפועלים 
למען אוכלוסיות מוחלשות. 

קשר זה מתבטא בפעילות שוטפת של 
ליווי וחניכה על ידי עובדים מתנדבים, 

קיום אירועים חברתיים משותפים 
ופעילות ייחודית לקראת החגים.

הבנק, לרווחת הקהילות שבהן הם חיים. במהלך 2019 התקיימה הפעילות ב-32 יישובים ברחבי הארץ 
והשתתפו בה 1,800 חניכים ממגזרים שונים בחברה הישראלית, בהם בני נוער בסיכון, בני נוער עם 

מוגבלויות, דרוזים, מוסלמים ובני נוער מיישובי טיפוח.

"Make A Wish" – עמותה הפועלת להגשמת חלומות ומשאלות של ילדים החולים במחלות קשות. 	 
בשנת 2019 הבנק היה שותף לתכנון ולהגשמת ארבע משאלות לילדים חולים. תכנון המשאלות נעשה 
באמצעות סדנה בה השתתפו כארבעים מעובדי הבנק, אשר היו שותפים גם במימושן. נוסף על כך, 

בשנת 2019 הבנק העניק חסות לערב התרמה של העמותה.

"זיכרון מנחם" – עמותה המטפלת בילדים חולי סרטן והבנק מקיים עימה שיתופי פעולה זו השנה 	 
התשיעית. במהלך השנה אימץ סניף גאולה בירושלים את ילדי "זיכרון מנחם" ובמסגרת פעילותו הוא 
חוגג עימם בחגים ובימי ההולדת של הילדים. נוסף על כך, מטה הבנק בלוד שימש נקודת מפגש והכנה 

לקראת היציאה של ילדי העמותה למחנה הקיץ בסלוניקי. 

"עזר מציון" – עמותה הפועלת לרווחת חולי סרטן, בהם גם ילדים. בשנת 2019 זכתה העמותה בתרומה 	 
כספית על פי בחירת לקוחות הבנק. בשנת 2016 הבנק סייע להגדלת מאגר ייחודי שבניהול העמותה, 
באמצעות הקמת מאגר ייחודי על שם הבנק, והשנה נמצא תורם מתאים ראשון ממאגר זה. המאגר עומד 

לרשותם של חולים הזקוקים לתרומת מח עצם וטיפול.

"שמחה לילד" – עמותה הפועלת לרווחת ילדים החולים במחלות קשות. בשנת 2019 העניק הבנק 	 
חסות לערב התרמה של העמותה וסייע באמצעות מתנדבי הבנק לשמח ילדים בבתי חולים בירושלים 

ולגייס תרומות ביום התרמה ייעודי לעמותה.

"שלוה" – עמותה הפועלת לרווחת ילדים עם צרכים מיוחדים. בשנת 2019 אימץ הבנק באמצעות סניף 	 
אגריפס את ילדי העמותה ויזם עימם פעילויות ייחודיות, כדוגמת סדנאות בישול. כמו כן, העניק הבנק 

חסות לערב התרמה של העמותה. 

חנוכיית המתנות – במסגרת פרויקט ייחודי זה, בחג חנוכה התש"פ )2019( נהנו כ-1,700 ילדי פנימיות 	 
ומועדוני רווחה ממתנות חנוכה שנרכשו על ידי עובדי הבנק. את המתנות רוכשים העובדים בעלות חלקית, 

ואת ההשלמה לעלות המלאה של המתנות תורמת הנהלת הבנק. סך התרומה עמד על כ-85,000 ₪. 

שותפות 
להשגת היעדים

צמצום אי 
השיוויון

היקף ההשקעה החברתית 
של הקבוצה לאורך השנים 

)במיליוני ₪(

 תרומה בכסף ובשווי-כסף  תרומה בשווי שעות התנדבות עובדים
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"חברים לרפואה" – עמותה המפעילה בית מרקחת 	 
חברתי, על ידי איסוף תרופות שאינן בשימוש והעברתן 
כתרומה לאנשים שידם אינה משגת לקנותן. איסוף 
התרופות מתבצע באמצעות מכלי איסוף ייעודיים 
המוצבים בסניפי הבנק, ועובדים ולקוחות מעבירים 
תרופות שאין בהן עוד צורך. התרופות מועברות 

לעמותה ונבדקות על ידי רוקחים מקצועיים, בטרם העברתן לחולים עם קשיים כלכליים במימון תרופות. 
מתחילת הפעילות ועד סוף שנת 2019 נאספו באמצעות הבנק בלבד תרופות בשווי של למעלה מ-5 

מיליון ש"ח.

"קיץ צעיר" – הבנק מזמין את ילדי העובדים להתנדב במהלך חופשת הקיץ בעמותות חברתיות 	 
הפועלות בקהילה. כ-42 ילדי עובדים שהתנדבו ב-2019 זכו לתשורה בשווי כספי בהתאם לשעות 

ההתנדבות שלהם.

"סיפור חוזר" – הבנק חבר לעמותת "שכולו טוב" להפעלת מיזם להשאלת ספרים לעובדי הבנק באמצעות 	 
שלוש ספריות שהוקמו בבניין ההנהלה: ברמת גן, בלוד ובבניין הבנק ברחוב אגריפס בירושלים. הספריות 

מתופעלות על ידי משתקמים מעמותת "שכולו טוב".

"ער"ן" – הבנק, בשיתוף עמותת "ער"ן", החל בסבב הכשרה שני לעובדים וגמלאים המתנדבים במענה 	 
לפניות לקו החם של עמותת "ער"ן" באמצעות האינטרנט. זאת נוסף על כ-20 עובדים אשר סיימו את 

ההכשרה בשנת 2018 וממשיכים להתנדב בעמותה באופן פעיל.

מסע האופניים "טור דה תרום" –  יוזמה שהחלה לפני תשע שנים והפכה למסורת בבנק. הפרויקט 	 
מתקיים בשיתוף עם מרכז הספורט של עמותת איל"ן ומטרתו גיוס כספים למען ילדי איל"ן. בשנת 2019 

השתתפו במסע 130 עובדים. 

המרוץ העממי במרתון ירושלים – מרוץ הנערך בחסות הבנק ובשיתוף האגודה למלחמה בסרטן, ובו 	 
השתתפו בשנת 2019 כ-600 עובדים ובני משפחותיהם. 

צעדת פסח – צעדה שמטרתה העלאת המודעות למאבק בסרטן. הצעדה מתקיימת זו השנה העשירית 	 
והשתתפו בה השנה כ-600 עובדים ובני משפחותיהם.

תרומת עובדים ל"עזרה למרפא" – עובדי הבנק המעוניינים בכך תורמים משכרם מדי חודש לעמותת 	 
"עזרה למרפא". סך התרומה לשנת 2019 היה 192,000 ₪.

קידום עמותות ועסקים חברתיים
העמותות והעסקים החברתיים מסייעים לאוכלוסיות מוחלשות, מקדמים ערכים של שוויון, תרומה 
ושמירה על זכויות אדם. כחלק מפעילותו הקהילתית, תומך בנק מזרחי-טפחות בעמותות ועסקים 

חברתיים אשר מקדמים חדשנות חברתית, במטרה להרחיב את השפעתו לקידום הקהילה.

במסגרת זו מתקיימות מספר פעילויות:

לתמיכה 	   IVN קרן  בשיתוף  הבנק  של  החברתיים  המיזמים  תוכנית   - ערך"  עם  "עסק  פרויקט 
דרך.  ופורצת  חדשנית  בדרך  מוחלשות  אוכלוסיות  המקדמות  ובעמותות  חברתיים   בעסקים 
במסגרת המיזם, עסקים חברתיים או עמותות אשר נמצאים בתחילת דרכם מוזמנים להגיש מועמדות וליהנות 
ממענק כספי של הבנק ומליווי מקצועי של מנטורים מקצועיים. בשנת 2019 הגישו מועמדות כ-100 עסקים 
ועמותות מתוכם נבחרו 4 עמותות, שזכו לסיוע וליווי מקצועי של עובדי הבנק ויועצים עסקיים בנושאים שונים, 
כגון כתיבת תוכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש ועוד. נוסף על כך, קיבלו העמותות 
מענק כספי להגדלה ולהרחבה של העסק בהתאם לתוכנית העסקית. להלן ארבעת הפרויקטים שנבחרו:

NAILIT - מיזם עסקי-חברתי לקידום עצמאות כלכלית של נערות בסיכון המופעל על ידי עמותת  נש"ר  	

)כפעילות עסקית נפרדת(. המיזם כולל הפעלת דוכני חוויה )צמות, לק וקעקועי ציור( באירועים.

Kite Pride - מיזם המפעיל תעסוקה שיקומית של גברים ונשים שיצאו ממעגל הזנות והסחר בבני  	
אדם או שנמצאים בתהליכי יציאה ממנו. המיזם מייצר ומשווק תיקים ייחודיים ממפרשים ומצנחי 

רחיפה שיצאו משימוש. 

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

תכנית המיזמים החברתיים של 
הבנק בשיתוף קרן IVN לתמיכה 

בעסקים חברתיים ובעמותות המקדמות 
אוכלוסיות מוחלשות בדרך חדשנית 

ופורצת דרך. 
בשנת 2019 נבחר מיזם בשם אלמנארה 

המטפל בקידום אנשים עם מוגבלות 
בחברה הערבית. העמותה מעסיקה 
שישה מדריכים עם צרכים מיוחדים.
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הדרכות של ערכת "דרך הכסף" באמצעות עובדי בנק וסטודנטים שקיבלו מהבנק מלגות למימון לימודים 
ובתמורה הדריכו קבוצות של בני נוער בבתי ספר תיכוניים. החל משנת 2018 קיימת גם ערכת "ערך 
הכסף ליסודיים" המותאמת לפעילות בכיתות בבתי הספר היסודיים )ג'-ו'(. הערכה מיועדת לעובדי הבנק 
המעוניינים לערוך פעילות בבתי הספר של ילדיהם. בשנת 2019 הערכה הושאלה לשימושם של 

כ-35 עובדי הבנק שערכו פעילות בבתי הספר היסודיים של ילדיהם. 

מפגשים פיננסיים בסניפים ברחבי הארץ – במסגרת תוכנית "נפגשים במזרחי-טפחות", התקיימו 	 
במהלך שנת 2019, 22 מפגשים פיננסיים ללא עלות בסניפי הבנק ברחבי הארץ, בהם השתתפו 
כ-790 איש. המפגשים התקיימו בשעות הערב באווירה נינוחה ונעימה, וכללו הרצאות בנושאים שונים: 

פיקדונות וחסכונות, ייעוץ פנסיוני, משכנתה, כלכלת המשפחה והשקעות בשוק ההון.

סדנאות משכנתה בחברה החרדית – כבנק המוביל בישראל בתחום המשכנתאות, אנו מייחסים 	 
חשיבות רבה לקיום הדרכות וסדנאות בנושא זה. הסדנאות מעניקות מידע מקצועי על עולם המשכנתאות 
וכלים לבחירת המסלול המתאים ביותר עבור המשתתפים. בסדנאות אלו משתתפים לקוחות הבנק )גם 
אם בסופו של דבר לקחו משכנתה בבנק אחר(. אנו חשים כי זו האחריות שלנו לתת לקהל המתעניין את 
הכלים הטובים ביותר לקבלת החלטה חשובה. בשנת 2019 קיימנו 9 סדנאות משכנתה ייעודיות 

לחברה החרדית, שבהן לקחו חלק כ-1,000 משתתפים.

העצמה בנקאית דיגיטלית לאזרחים ותיקים – במסגרת שיתוף הפעולה של בנק ישראל, המשרד 	 
לשוויון חברתי ואיגוד הבנקים, התקיימה בשנת 2019 פעילות ענפה לקידום המודעות והידע הפיננסי 
בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי. במסגרת הפעילות התקיימו הרצאות של נציגי הבנק בכמה בתי קולנוע 
ברחבי הארץ ולקוחות הבנק הוזמנו לסניפים לקבלת הדרכה אישית על הפעילות בדיגיטל. בהמשך, 
במסגרת זו, הפיק הבנק חוברות הדרכה בנושא ששימשו כעזר ללקוחות הבנק – מדריך למשתמש באתר 
האינטרנט של הבנק, מדריך למשתמש באפליקציה של הבנק ופירוט על עמדות השירות בסניפים. בסיום 
התהליך בוצע סקר שביעות רצון של המשתתפים, אשר העניקו דירוגים גבוהים לפעילות )סולם הדירוג 

בין 1-5, כאשר 5 הינו הציון הגבוה ביותר(:

מידת בהירות המידע שניתן במפגשים והיכולת של מידע זה לסייע לשימוש בשירותים הדיגיטליים – 4.5. 	
דירוג יכולת הלקוח להשתמש בשירותים הדיגיטליים בעקבות הפגישות – 4.4. 	

חיזוק השכלה פיננסית לסטודנטים וקשרים עם מוסדות להשכלה גבוהה – הבנק העמיק את 	 
הקשר עם מוסדות להשכלה גבוהה באמצעות שיתוף פעולה עם מכללות ואוניברסיטאות, מתן הרצאות 

במסגרת זו מתקיימות מספר פעילויות:

"ערכת דרך הכסף" – תכנית המכשירה בני נוער בתחומים הפיננסיים. ערכה זו מופיעה באתר הבנק, 	 
במטרה לאפשר לציבור רחב של מורים, מדריכים ויועצים ללמוד את תכניה ולהדריך בני נוער בתכנים 
המפורטים בה. בשנת 2016 הערכה תורגמה לערבית והועלתה לאתר הבנק. בשנת 2019 הועברו 

קידום חינוך פיננסי
כאחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל, המשפיע על הכלכלה והמשק, מייחס בנק מזרחי-טפחות 
חשיבות רבה לקידום נושא החינוך הפיננסי בקרב הציבור הישראלי, ועושה מאמץ רב לספק 
ללקוחותיו, כמו גם לכלל הציבור, כלים להתנהלות פיננסית להעצמה כלכלית ולניהול תקציב נכון. 

הבנק מאמין שקידום הקהילות בהן הוא פועל, כמו גם קידום לקוחותיו, מושפע מהעשייה החברתית 
החיובית שלו ומפעילותו למתן כלים להתנהלות פיננסית נכונה. מתן כלים להתנהלות פיננסית 
חכמה ואחראית מסייע לצמצום מצבים של משברים פיננסיים ומאפשרת איתנות פיננסית של 
לקוחות. שיתוף הידע והמומחיות שיש לבנק בעולם הפיננסי מאפשר פיתוח וקידום של לקוחותיו, 

הפרטיים והעסקיים כאחד, כמו גם הקהילה שסביב.

צמצום אי 
השיוויון

מיגור העוני

כבנק המוביל בישראל בתחום 
המשכנתאות, אנו מייחסים חשיבות רבה 

לקיום הדרכות וסדנאות בנושא זה.
בשנת 2019 קיימנו 9 סדנאות משכנתה 

 ייעודיות לחברה החרדית, בהן לקחו 
חלק כ-1,000 משתתפים.

תיירות הגשר הכחול - המיזם פועל לפיתוח תיירות נכנסת ותעסוקה של תושבי הכפר ג׳סר אל זרקא  	
וכולל העברת סיורים מודרכים בכפר ואירוח ביתי אצל תושבי הכפר.

אלמנארה - מיזם המטפל בקידום אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית. מנהל המיזם עו"ד עבאס  	
עבאס הוא עיוור, והעמותה מעסיקה שישה מדריכים עם צרכים מיוחדים.

"הכוורת" – בית לעידוד ולפיתוח מיזמים חברתיים, הנותנים מענה לאתגרים בקרב אוכלוסיות מוחלשות. 	 
הבנק הוא אחד מנותני החסות לפעילות "הכוורת" הן בתרומה כספית הן בליווי ובהשתתפות מנהלים 

מהבנק בשלבים שונים של המיזמים

יום עיון למנהלי עמותות – בשנת 2019 קיים הבנק יום עיון בנושא "מורה נבוכים לצמיחה כלכלית", 	 
המיועד למנהלי עמותות, במטרה להעשיר את ארגז הכלים שלהם בתחומי עצמאות כלכלית וייצור הכנסות 
עצמיות. התכנים הועברו על ידי יועצים חיצוניים ונציגים של חטיבת השיווק של הבנק. ביום זה השתתפו 

כ-60 מנהלי עמותות ועסקים חברתיים במטרה לסייע להם בהרחבת פעילותם העסקית.

"יוצרים מהלב למען הקהילה" – מזה מספר שנים הבנק מקיים את יריד "יוצרים מהלב למען הקהילה", 	 
המתקיים משנת 2010 בחול המועד סוכות. השנה התקיים היריד לראשונה בנמל תל אביב. ביריד 
השתתפו כ-25 עמותות המעסיקות אוכלוסיות מוחלשות. מטרת היריד הינה לסייע ולתמוך בעמותות 
וארגונים חברתיים, להגדיל את מכירותיהם ולהגביר את מודעות הציבור לעשייה החברתית שלהן. כל 

ההכנסות מהמכירות ביריד מיועדות לטובת העמותות עצמן. 

רכישת מתנות ופרטי שי מעמותות – בתקופות החגים עובדי הבנק מוזמנים לרכוש מתנות ופרטי שי 	 
נבחרים מעמותות ועסקים חברתיים שונים בירידי מכירות המתקיימים במטות הבנק ובאמצעות האתר 
הפנימי של הבנק. סך הרכישות מעמותות חברתיות שנרכשו על ידי עובדי הבנק בירידי עמותות או 

באמצעות פעילויות שונות בבנק עמד על כ-240 אלף ₪ בשנת 2019, סכום דומה לשנת 2018.
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קידום חינוך וחברה
במסגרת הפעילות הקהילתית, חשוב לבנק לקדם את תחום החינוך והחברה ולחזק את קשריו 
עם הקהילות המקומיות בקרבן הוא פועל. לשם כך פועל בנק מזרחי-טפחות בקהילות השונות 

הקרובות אל מרכזי הפעילות של הבנק, ומעורב גם במימון ובעשייה חברתית.

פעילות קהילתית בערי פעילות מרכזית 
במטה הבנק השוכן בערים לוד ורמת גן, עובדים כ-1,000 עובדים בכל אחת מהערים. על כן חשוב לבנק 

לקחת חלק פעיל בהוויה המקומית והוא שותף ליוזמות רבות בערים אלו. 

בעיר לוד תרם הבנק להקמת מרכז לגיל הרך המשרת את ילדי האוכלוסיות הערבית והיהודית 	 
המתגוררות בקרבת מתנ"ס שיקגו בעיר. הבנק מעניק חסות להפעלת המועדון החברתי "מלודיקה", 
במסגרתו מתקיימת פעילות חברתית לבני הנוער בעיר. הבנק תמך בהקמת קבוצת אופניים במסגרת מועדון 
אופניים שהוקם בעיר לרווחת התושבים, במטרה לתת מענה לפעילות ספורטיבית חברתית לבני הנוער. 

במועדון קיימות קבוצות רכיבה לאוכלוסיות שונות: נערים אתיופים, ערבים ובנות ערביות. נוסף על כך 
מקבלים בני הנוער שיעור באחריות, טיפול באופניים, עבודת צוות, דאגה לאחר ברכיבה משותפת וערבות 
הדדית. כמו כן, עובדי הבנק משתלבים בפעילויות השונות בקהילה ומצטרפים למסגרות התנדבותיות 
במועדוניות בתי ספר, בהכשרה פיננסית לצעירים במסגרת פרויקט "דרך הכסף" וכן באירועים עירוניים 

שונים כדוגמת "עדלידע" ומרוץ לוד בו השתתפו בשנת 2019, כ-190 עובדים ובני משפחותיהם.

בעיר רמת גן אימץ הבנק את כל מועדוניות הרווחה של העיר והן מלוות על ידי יחידות הבנק. בחנוכה 	 
השנה התקיימה פעילות מרכזית לכל ילדי המועדוניות בתיאטרון רמת גן, כ-300 ילדים נהנו מההצגה 
"אלף לילה ולילה" של תיאטרון בן צבי בחסות הבנק. נוסף על כך הבנק תומך בפרויקט "ימי תיאטרון", 
של תיאטרון "בית צבי" ברמת גן, שבמסגרתו תלמידי בתי ספר המאומצים על ידי יחידות הבנק נהנים 
מיום חוויתי, המשלב הצגה של תלמידי התיאטרון, סדנאות ופעילות תיאטרלית. במהלך שנת הלימודים 

התשע"ט השתתפו כ-150 תלמידים מ-5 בתי ספר בימי תיאטרון אלו.

פעילויות נוספות בתחום קידום חינוך וחברה:
"תגלית" – מטרת "תגלית" היא חיזוק הזהות היהודית והקשר עם ישראל בקרב צעירים יהודים ברחבי 	 

העולם. הבנק בחר לשתף את העובדים בליווי קבוצות של "תגלית", ולפיכך איתר הבנק, בשיתוף עם 
"תגלית", עשרים עובדים שהצטרפו לליווי קבוצות, שהמשתתפים בהן הם בוגרים המועסקים בחברות 
וארגונים שונים ברחבי העולם, דוברי אנגלית, רוסית וספרדית, בני 24–32. עובדי הבנק שהשתתפו 
בפרויקט הצטרפו לקבוצה במהלך אחד מסופי השבוע, השתתפו עימם בכל הפעילויות וייצגו את עולם 
התעסוקה הישראלי. גם בני משפחותיהם של עובדי הבנק הוזמנו להתנדב כמלווי קבוצות של "תגלית".

זהירות בדרכים – הבנק העניק חסות לתכנית "אור ירוק לילדים", המופעלת באמצעות ניידת 	 
אינטראקטיבית המגיעה לבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ. במסגרת הפעילות התלמידים לומדים באופן 
חוויתי תכנים בנושא בטיחות בדרכים, במטרה לחשוף אותם לגורמי הסיכון בדרכים ולהקנות להם כלים 
להתמודדות. במסגרת הפעילות מתנסים התלמידים ברכיבה בטוחה, מתרגלים חצייה נכונה ונחשפים 
לכללי הבטיחות. במהלך שנת 2019 התקיימו הדרכות בכ-200 בתי ספר ברחבי הארץ, בהן השתתפו 
כ-80 אלף תלמידים. בנוסף, מתנדבי העמותה הפעילו עמדות משחק ופעילויות במסגרת צעדת פסח 

למען המלחמה בסרטן בהשתתפות עובדי הבנק וביריד "יוצרים מהלב" למען הקהילה.

הבנק העניק חסות לתכנית "אור ירוק 
לילדים", המופעלת באמצעות ניידת 

אינטראקטיבית המגיעה לבתי ספר 
יסודיים ברחבי הארץ. במהלך שנת 

2019 התקיימו הדרכות בכ-200 בתי 
ספר ברחבי הארץ, בהן השתתפו 

כ-80 אלף תלמידים.

חינוך איכותי

לסטודנטים על ידי מנהלים ועובדים מתנדבים וכן מתן מלגות לסטודנטים בכמה אוניברסיטאות ומכללות 
במקצועות הפיננסיים. בשנת 2015 הוקם בחסות הבנק מרכז "נושמים לרווחה – מכללת תל חי", מרכז 
לייעוץ פיננסי לסטודנטים במכללת תל חי. במרכז מתקיימות סדנאות להתנהלות כלכלית נכונה לסטודנטים, 
וכן סדנאות אישיות ומפגשים להעלאת המודעות לנושא. כמו כן, במרכז עובדים סטודנטים שקיבלו מלגת 
לימודים ועברו הדרכה פיננסית מעובדי הבנק. במהלך שנת 2019 השתתפו 45 סטודנטים בסדנאות 

להתנהלות כלכלית נכונה שהתקיימו במרכז.

״פעמונים״ – הבנק יזם שיתוף פעולה עם ארגון "פעמונים" המקיים הדרכות להבראה כלכלית 	 
למשפחות, ומלווה אותן להצלחה ואיתנות פיננסית. הבנק תומך בליווי קבוצת משפחות מאזור בית 
שמש ומודיעין המקיימות כמה מפגשים בליווי מנהלי סניפים מהאזור. כמו כן, עובדי הבנק הוזמנו 
כיועצים מתנדבים ברחבי הארץ, כאשר את הכשרתם מממן הבנק כתרומה לעמותה.   להצטרף 
עמותת "פעמונים" זכתה בשנת 2019 לתרומה על סך 50,000 ₪ מהבנק, במסגרת פרויקט "שותפים 
מבחירה", אשר ישמשו לתמיכה בתוכנית הדרכה פיננסית לזוגות צעירים ולתוכנית לחינוך פיננסי לנוער 

ולצעירים בסיכון.

המכללה לעסקים קטנים של מזרחי-טפחות בשיתוף המי"ל – המכללה לעסקים שמפעיל הבנק בשיתוף 	 
המי"ל )המרכז הישראלי לניהול( מעבירה שני קורסים: קורס שיווק וקורס פיננסי. כל קורס כולל חמישה מפגשים. 

לקוחות הבנק משלמים עבור השתתפות בקורסים מחיר מוזל, שכן הקורס מסובסד על ידי הבנק. 

"נפגשים במגרש הבין-לאומי" – מפגשים למגזר העסקי ולחברות עם מומחים לסחר-חוץ – 	 
בדצמבר 2017 הושק פיילוט לפעילות "נפגשים" ייעודית בתחום העסקים. סדרת המפגשים בנושא 
סחר-חוץ מתקיימת במרכזי העסקים של הבנק )חיפה, נתניה, פתח תקווה ובאר שבע(. בכל אחד מסניפים 
אלה, מתקיימת סדרה בת שלושה מפגשים שונים הרלוונטיים לפעילות סחר-חוץ. תוכן המפגשים הותאם 
לעסקים ולחברות וההשתתפות בהם, כאמור, פתוחה ללא עלות לקהל הרחב. במהלך שנת 2019 נערכו 

10 מפגשים ייעודיים לעסקים בעולם סחר-חוץ, שבהם השתתפו כ-360 לקוחות. 
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"מצעד הגבורה" – ביום הזיכרון לשואה ולגבורה 2019 נתן בנק מזרחי-טפחות חסות לאירועי "מצעד 	 
הגבורה" למען ניצולי השואה ועידוד זיכרון הגבורה היהודית בימי השואה. עובדי הבנק ובני משפחותיהם 
השתתפו בצעדה בארבעה מוקדים ברחבי הארץ: אילת, יד מרדכי, תל אביב-יפו וקיבוץ לוחמי הגטאות.

"עברית בסלאם" – הבנק חבר ל"קרן אברהם" לצורך הפעלת תכנית ללימודי השפה העברית בבתי ספר 	 
ערביים על ידי מורים יהודיים. בשנת 2019 הפעילות התקיימה ב-33 בתי ספר ערביים בהשתתפות 

של 330 כיתות וכ-10,000 תלמידים.

"מובילים שכונה" – תוכנית דו-שנתית לתלמידי כיתות ד-ה בירושלים, שבמסגתרה הם לומדים על 	 
השכונה והסביבה הקרובה לבית הספר באמצעות סיורים ומפגש עם דמויות הקשורות אליה. הפעילות 
היא במסגרת שיעורים בבית הספר. מטרת התוכנית – העצמת התלמידים והעמקת תחושת הזיקה, 
השייכות וגאוות היחידה לשכונה שבה הם מתגוררים. התוכנית מתקיימת בהובלת מוסד "יד בן צבי". 

השנה הופעלה התוכנית בשכונת רמות והורחבה גם לשכונת תלפיות.

"אמץ לוחם" – הבנק מאמץ את יחידת סיירת מטכ"ל וקיים עמה פעילויות שונות. נוסף על כך אירח 	 
הבנק אירועים של היחידה, כגון כנס משתחררים, סדנת קמב"צים ועוד. 

ציון אירועים בחברה הישראלית – בנק מזרחי-טפחות מקדם יוזמות בקרב עובדיו לחיזוק תחושת 	 
השייכות שלהם כחלק מהמדינה ופועל לציון אירועים מיוחדים בלוח בשנה, כדוגמת קיום טקסי יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה בבנייני הבנק, אריזת חבילות מזון בחודש הרמדאן, השתתפות ותרומה לפרויקט "דגל 

אורות של תקווה" של עמותות עלם ביום העצמאות ועוד.

מלגות לסטודנטים – גם השנה המשיך הבנק לחלק מלגות לסטודנטים מצטיינים ממוסדות לימוד 	 
שונים. בין המלגות המחולקות על ידי הבנק המשיך שיתוף הפעולה עם מכון פוירשטיין והאוניברסיטה 
העברית בירושלים לקידום לימודים להשכלה גבוהה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה, שבמסגרתה מוענקות 
מלגות לסטודנטים יוצאי קהילת אתיופיה. בשנת 2019 הבנק העניק 74 מלגות לסטודנטים מצטיינים 

ממוסדות לימוד שונים.

"נפגשים במזרחי-טפחות" 
סניף הבנק הוא גם מקום לבניית קהילה ולא רק מרכז פיננסי. מתוך השאיפה להיות בנק אנושי 
שפועל לקירוב הלקוחות שלנו לבנק ולסניפים, יצר הבנק פרויקט חברתי, שמטרתו להעצים, 

להעשיר ולהפגיש את התושבים בסביבת סניפי הבנק. 

במסגרת פרויקט "נפגשים במזרחי-טפחות" מוצע מגוון רחב של פעילויות המתקיימות בסניפים מרכזיים של 
הבנק על ידי מרצים מובילים בתחומם. המפגשים עוסקים בנושאי העשרה והנאה רבים, מתקיימים בשעות 
אחר הצהריים והערב באווירה נינוחה ומוזמנים אליהם, ללא כל עלות מצידם, לקוחות כל הבנקים, תושבי 

השכונה והקהל הרחב.

לטובת הפרויקט פועל אתר ייעודי שכולל מידע על המרצים ועל ההרצאות והפעילויות לקהלים השונים. 
מידע על הפרויקט נמצא גם באתר הראשי ובעמוד הפייסבוק של הבנק, ומועבר ללקוחות ולמשתתפים 
שהיו בפעילויות קודמות גם באמצעות ניוזלטר ייעודי. עובדים, בני משפחותיהם וחבריהם מוזמנים אף הם 

כמובן למפגשים אלו. 

בשנת 2019 נרשמו 242,286 ביקורים באתר הייעודי של "נפגשים".

במהלך שנת 2019 התקיימו 

173מפגשים שונים 
ב-33 סניפים מרכזיים ברחבי הארץ

במפגשים אלו השתתפו 

8,907 משתתפים
כ-42% מהם אינם לקוחות הבנק

נפגשים "במזרחי-טפחות"

מספר הפעילויות 
במסגרת "נפגשים" 

לאורך השנים
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חינוך 
פיננסי

מעורבות 
בקהילה

אחר

עמותות ועסקים 
חברתיים

חינוך 
וחברה

26%

45 %

17 %
8%

4 %

קידום אוכלוסיות מוחלשות
העצמת נוער יוצאי אתיופיה – תמיכה וליווי בפרויקט נוער בפתח תקווה בשיתוף עמותת "פידל". 	 

פרויקט "אמץ דירה" – פעילויות משותפות עם אנשים עם מוגבלות בשיתוף עמותת אקי"ם ירושלים.	 

הקמה וליווי של קבוצות רכיבה על אופניים לילדים בסיכון בשיתוף עמותת "רוכבי שמשון".	 

מימון חוגי ג'ודו וכדורסל במרכז "שלוה ירושלים" לילדים ונוער בסיכון ולילדים עם מוגבלויות.	 

תמיכה וליווי בפנימיות עמותת "המפעל" להכשרת ילדי ישראל. 	 

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

מימון קייטנת קיץ לילדים חולי סוכרת ממשפחות מעוטות יכולת. 	 

הקמה וליווי של קבוצות כדורסל לנוער בסיכון בשיתוף הפועל יהב ירושלים.	 

מעורבות בקהילה של שלוחות חו"ל
פעילות שלוחת הקבוצה בארצות הברית )סניף בלוס אנג'לס( ובאנגליה )סניף לונדון( בתחום הקהילתי 

מתמקדת בפעילויות הבאות: 

התנדבות בקהילה – במהלך 2019 התנדבו 46.6% מעובדי השלוחה בארצות הברית, אשר הקדישו 	 
63 שעות לטובת הקהילה המקומית. 

תרומות לפעילות קהילתית-חברתית לתמיכה בעסקים חברתיים ואוכלוסיות מוחלשות, לקידום חינוך 	 
פיננסי, לקידום חינוך ועשייה חברתית ולהעצמת ילדים ובני נוער. בשנת 2019 היקף התרומה עמד על 

כ-235,000 ₪. 

פילוח תחומי הפעילות של שלוחות חו"ל	 

מעורבות בקהילה של בנק יהב
במסגרת ניהול תחום ההשקעה בקהילה של בנק יהב, פועל הבנק ליצירת קשר ארוך טווח עם הארגונים 
והשותפים החברתיים. נוסף על כך מעודד הבנק את עובדיו להתנדבות גם בשעות הפנאי ולא רק במסגרת 

הפעילות הרשמית.

בשנת 2019 פעילות ההשקעה בקהילה של בנק יהב כללה את היוזמות הבאות: 

מעורבות בקהילה 
התנדבות עובדים בפרויקטים התנדבותיים רבים, כגון גני ילדים עם מוגבלות, איסוף ותרומת מזון ופעילויות 	 

עם קשישים. 

השתתפות במסע אופניים "טור דה תרום", בשיתוף עמותת איל"ן. 	 

חינוך פיננסי
קידום חינוך פיננסי בשיתוף עמותת "שיעור אחר" – במסגרת זו התנדבו 110 עובדי הבנק להעברת 	 

קורסים להקניית ידע וכלים להתנהלות כלכלית חכמה ברחבי הארץ. בשנת 2019 התקיימו 12 קורסים, 
שבהם השתתפו 250 ילדים. 

מתאימים מפגשים לקהלי יעד שונים
במסגרת פעילויות "נפגשים", מקיים הבנק מפגשים עם תכנים המותאמים לקהלי יעד מקבוצות אוכלוסייה 

שונות, על מנת לענות על הצרכים האישיים שלהם. בהם נכללים:

"נפגשים סיקסטיז" – מתוך הבנת צורכי הלקוחות, הורחב היצע הפעילויות, הותאמו מפגשים גם לגיל 	 
השלישי ופותחה סדרת המפגשים "נפגשים סיקסטיז". בשנת 2019 התקיימו 30 פעילויות ייעודיות ורלוונטיות 
לקהל הגיל השלישי ב-7 סניפים ייעודיים. מפגשים אלו כללו הרצאות בנקאיות לצד הרצאות חוץ-בנקאיות 
בנושאים שהותאמו למשתתפים מהגיל השלישי וכן הרצאות העשרה כלליות. בשנת 2019 פיתח הבנק 

גם סדנה עיונית להכנה לפרישה – "לפרוש ולפרוש כנפיים" בשיתוף עם מומחי מכון אדלר. 

"נפגשים" בחברה הערבית ובחברה החרדית – בשנת 2019 שולבו פעילויות ייעודיות לחברה הערבית 	 
ולחברה החרדית במסגרת "נפגשים במזרחי-טפחות", תוך התאמת התכנים והמרצים לקהל היעד. 
במסגרת זו התקיימו 13 פעילויות נוספות עבור החברה הערבית בסניפים כפר קאסם, סחנין, שפרעם 
 ועכו, ו-11 פעילויות עבור החברה החרדית בסניפים מרכז עסקים טרפון ,בבני ברק וגאולה – בירושלים.
הפעילויות השונות זוכות לאהדה רבה, שבאה לידי ביטוי במספר המשתתפים ובנתוני שביעות רצון גבוהים 
מאוד מהמפגשים. כפי שעולה מהמשובים שמועברים בתום כל מפגש – גם בשנת 2019, בדומה לשנים 

קודמות, מידת שביעות הרצון מהמפגשים המשיכה להיות גבוהה ועמדה על 4.8 מתוך 5.
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ניהול ההתנדבות
ההתנדבות בבנק מנוהלת על ידי יחידת "מזרחי-טפחות בקהילה" הכפופה לאגף פיתוח ארגוני והדרכה. היחידה 
אחראית לאיתור צורכי התנדבות, יצירת קשר עם שותפים חברתיים, ייזום פרויקטים, תכלול הפעילות, תמיכה 
במתנדבים וניהול תקציב ההתנדבות. בכל יחידה/סניף ה"מאמץ" גוף חברתי, קיים איש קשר – רפרנט של קשרי 
קהילה. הרפרנטים היחידתיים אחראיים לקשר השוטף עם הגוף המאומץ והוצאה לפועל של תוכנית הפעילות 
המתבצעת ברובה על חשבון זמן העבודה. אחת לשנתיים מקיים הבנק אירוע הוקרה לעובדים המתנדבים 
במטרה להודות להם על פעילותם המשמעותית המפיצה אור, חיוך, ואנושיות כפי שהצבנו לעצמינו בערכי הבנק.

סוגי התנדבויות
"יחידות מאמצות" –  פעילות התנדבותית ארוכת טווח שבמסגרתה היחידות וסניפי הבנק מאמצים 	 

גופים חברתיים ומוסדות שונים ביישוביהם, הפועלים למען אוכלוסיות מוחלשות. קשר זה מתבטא בפעילות 
שוטפת של ליווי וחניכה על ידי עובדים מתנדבים, קיום אירועים חברתיים, פעילות ייחודית לקראת חגים 
באמצעות ערכות יצירה ופעילות מרוכזת לרווחת האוכלוסיות המוחלשות באזורים שונים בארץ. כיום 

ישנם יותר מ-100 יחידות וסניפים מאמצים בבנק.

מעורבות עובדים בפרויקטים של קשרי קהילה - כחלק ממדיניות הקבוצה להעצמת ערכי ההתנדבות 	 
והנתינה לקהילה וחינוך הדור הצעיר לערכים אלו, מעודד הבנק גם פעילויות מזדמנות בקרב עובדיו. הבנק 
ממשיך להשקיע לאורך השנה בפרויקטים מגוונים, ביוזמתו או ביוזמת היחידות עצמן, כגון השתתפות העובדים 
במרתון ירושלים, צעדת פסח, טור דה תרום, ביקורים בבתי חולים, חלוקת מזון, יום המעשים הטובים וכד'. 

אלפים מעובדי הבנק ובני משפחותיהם משתתפים בפעילויות אלו.

הדרכה פיננסית – עובדי הבנק מקיימים הדרכות פיננסיות לגופים המאומצים על ידו. כמו כן, עובדים 	 
רבים מקיימים הדרכות מסוג זה בבתי הספר של ילדיהם. נוסף על כך, סטודנטים מלגאים של הבנק 
מקיימים הדרכות קבוצתיות לבני נוער בבתי ספר תיכוניים. הדרכות אלה מתבצעות על בסיס התכנים 

של ערכת "דרך הכסף" שבנה הבנק. הערכה תורגמה גם לשפה הערבית.

התנדבות אישית – הבנק מקיים שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים כדוגמת ער"ן ופעמונים, באמצעות 	 
הכשרות המאפשרות לעובדים להתנדב בפעילות העמותה, גם מעבר לשעות העבודה. עובדים המשתתפים 

בפעילות התנדבותית זו הם עובדים שנמצאו מתאימים לאחר תהליכי מיון מקצועיים.

עידוד גימלאי הבנק להתנדבות – הבנק שם בראש מעייניו שמירה על קשר עם גמלאי וגמלאיות הבנק 	 
ומאמין שיש ביכולתם לתרום רבות לקהילה גם לאחר פרישתם מהארגון. הגמלאים מוזמנים להשתתף בפעילויות 
התנדבותיות ענפות כדוגמת: מתן ליווי פיננסי במסגרת הקשר עם ארגון פעמונים, ריצה במרתון ירושלים 
למען האגודה למלחמה בסרטן, מירוץ לוד וכד'. הבנק אף מקיים יריד ייעודי לקראת מועד פרישת העובדים ובו 
מוצעות למעוניינים מבין הגמלאים מספר אפשרויות להתנדבות בגופים חברתיים שונים עמם יש לבנק קשר.

עידוד בני משפחה להתנדבות – מעבר לעידוד עובדיו להתנדבות, הבנק מזמין גם את בני המשפחה 	 
של העובדים להתנדב ביוזמות חברתיות, כגון מיזם "קיצעיר" המעודד התנדבות ילדי עובדים, ליווי קבוצות 

"תגלית" על ידי בני משפחה של עובדים וכד'.

התנדבות עובדים
התנדבות עובדים היא חלק מהותי בתפיסת הבנק המקדמת הזדמנות 
שווה להצלחה. העובדים מעורבים ומשתתפים באופן פעיל בפעילויות 
התנדבותיות שבהן הם רואים ערך עליון ומשקיעים מזמנם ומכישוריהם. ערכי 
 הנתינה והחיבור לקהילה הפכו לחלק מה-DNA של כל סניף ויחידה בבנק 
מזרחי-טפחות. פעולות ההתנדבות של עובדי הקבוצה מתבצעות בשיתוף 
עם רשויות מקומיות וארגונים חברתיים, והן מתמקדות בפעילות למען צמצום 
פערים חברתיים וקידום אוכלוסיות מוחלשות.הבנק מכיר בחשיבות ההתנדבות 
ככלי למעורבות קהילתית, לכן הוא דואג לבניית שיתופי פעולה עם הארגונים 
החברתיים והמוסדות שעימם הוא פועל לחיזוק קשר ארוך טווח. נוסף על כך, 
הבנק פועל להרחבת מגוון הפעילות ההתנדבותית, הן מבחינת אופי הפעילות 
הן מבחינת ההיקף, על מנת לאפשר לכל עובד למצוא את מקומו ולחזק את 

מעורבותו ומחויבותו לפעילות.

שותפות 
להשגת היעדים

כ-  2,000  

משתתפים בהדרכות 
פיננסיות שהעבירו 

עובדי הבנק

יותר מ- 100

יחידות וסניפים בבנק 
מאמצים גופים חברתיים 

ברחבי הארץ

20
עובדים ובני משפחותיהם 

השתתפו בפרויקט ״תגלית״ 
וליוו את המשתתפים בביקורם 

בישראל

יותר מ- 50 

הדרכות חינוך פיננסי 
לילדים ובני נוער

כ-  3,000 סלי מזון

נארזו על ידי עובדי הבנק  
וחולקו למשפחות נזקקות 
לקראת חג הפסח והרמאדן

12,710 ק"מ
הלכו/רצו/רכבו עובדי הבנק 

ובני משפחותיהם לטובת 
מטרות חברתיות

מתנדבים בקהילה
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עמותות וארגונים חברתיים - כחלק מאיתור הצרכים, הבנק מקיים דיאלוג מתמיד עם עמותות חברתיות 	 
וארגונים שונים. בעקבות זאת אנו יוזמים פרויקטים הנותנים מענה לצרכים העולים, כדוגמת פרויקט 

"שותפים מבחירה", "חברים לרפואה" ו"אור ירוק לילדים" עליהם סופר בהרחבה בפרק זה.

מדידת האפקטיביות וההשפעה של הפעילות
מלבד מדידה של שביעות רצון מפעילות למען הקהילה, הבנק מודד גם את האפקטיביות וההשפעה של 

הפרויקטים בהם הוא מעורב:

שאלונים ומשובים – הבנק דואג לשלוח שאלונים לגורמים הרלוונטיים לאחר סיום פעילות לבחינת שביעות 	 
רצון המשתתפים ולצורך השתפרות מתמדת. כך למשל נשלחו שאלונים לעמותות שהשתתפו ביריד "יוצרים 
מהלב למען הקהילה", שאלוני משוב לעובדי הבנק שהשתתפו במסע האופניים "טור דה תרום", וקיום דיאלוג 
עם מנהלי העמותות שהשתתפו ביום העיון שנערך עבורם. נוסף על כך, הבנק מקיים דיאלוג מתמיד עם 
נציגי הגופים החברתיים בהם מתנדבים העובדים בפרויקט "יחידות מאמצות", באמצעות שאלונים וביקורים, 
שבהם נבחנת, בין השאר, מידת שביעות הרצון מההתנדבות ומהקשר עם היחידה בבנק. מהנתונים שנאספו 
בשנת 2019 נמצא כי רמת שביעות הרצון של הארגונים החברתיים שבהם מתנדבים עובדי הבנק מוסיפה 

להיות גבוהה מאוד, וקיימת בקשה להרחיב את הפעילות באמצעות עובדים מתנדבים נוספים.

הפקת לקחים – בסיומה של כל פעילות מרכזית מתבצע תהליך של הפקת לקחים עם כל הגורמים 	 
הרלוונטיים ועל בסיס המשוב שהתקבל מהשטח. בעקבות הפקת הלקחים מתבצעים שינויים ושיפורים 

בפעילות המתוכננת להבא. 

בחינת הפעילות ותוצאותיה – בפרויקטים מרכזיים שנעשים בבנק, בתום הפעילות אנו מקבלים דוחות 	 
אשר מרכזים את תוצאות הפעילות אל מול המטרות שהוגדרו מראש. לדוגמה, בתום שנת פעילות ותמיכה 
בעסקים החברתיים של פרויקט "עסק עם ערך" התקיים מעקב אחר מידת ההתפתחות והשיפור של 
העסקים בפרמטרים שונים. מניתוח הדוחות עלה כי המיזמים שהשתתפו בפרויקט הגדילו את הכנסתם 

החודשית הממוצעת, את הרווחיות שלהם ואת מספר המועסקים בהם. 

תקשור הפעילויות והזמנה להצטרף לפעילות
הבנק מתקשר את הפעילויות החברתיות בקרב עובדים ולקוחות, ומזמין אותם לקחת חלק במגוון הפעילויות:

אתר הבנק – פרסום פעילויות באתר הבנק כפלטפורמה לשיתוף לקוחות בפרויקטים חברתיים שונים )דוגמאות: 	 
הזמנה ליריד "יוצרים מהלב למען הקהילה", הרשמה למרתון ירושלים, פרויקט איסוף תרופות לעמותת "חברים 
לרפואה", פרסום פרויקט "זזים", פרסום יריד משלוחי מנות בפורים, פרסום קול קורא לפרויקט "עסק עם ערך"(.

דיאלוג פנים-ארגוני – הבנק מקיים דיאלוג מתמיד עם העובדים באמצעות תקשור פנים-ארגוני ופרסום 	 
הפעילויות השונות באתר "מזרחי-טפחות בקהילה"

לוח שנה – בכל שנה מופק ומחולק לכלל עובדי הבנק לוח שנה שבו באים לידי ביטוי הפרויקטים 	 
והפעילויות של העובדים המתנדבים בפריסה על פני חודשי השנה.

הוקרה לעובדים מתנדבים – הנהלת הבנק מוקירה ומעריכה את מעורבות העובדים בקהילה ורואה 	 
בכך חלק מערכי הארגון. אחת לשנתיים מתקיים ערב הוקרה לעובדים המתנדבים ובמסגרת כנס המאזן 

השנתי ההנהלה מכריזה על סניפים ויחידות מצטיינות בתרומתן לקהילה.

מעורבות תוך שיתוף, דיאלוג וקבלת משוב1
גיבוש מתווה הפעילות והמעורבות בקהילה נעשה תוך קיום דיאלוג שוטף עם גופים חברתיים ושותפים 
קהילתיים. בדרך זו הקבוצה מאתרת את הצרכים, מחדשת את תוכנית המעורבות החברתית משנה לשנה 
ומביאה למיצוי מיטבי של השקעת משאביה למען הקהילה. כמו כן, בכל הפרויקטים נעשה מעקב צמוד וליווי 

של הבנק, כדי להבטיח שכספי התרומה מגיעים ליעדם.

רשויות מקומיות - הבנק מקיים קשר מתמיד עם מחלקות רווחה וחינוך ברשויות מקומיות רבות ברחבי 	 
הארץ, לצורך ייזום פרויקטים ואיתור גופים חברתיים שיחידות הבנק יכולות לאמץ כחלק מפעילותם 
השוטפת בקהילה. בשיתוף גורמים אלו, בוחן הבנק ומתכנן את תוכנית ההשקעה ביוזמה הרלוונטית, 
כדוגמת אימוץ מועדוניות הרווחה בעיר רמת גן על ידי יחידות הבנק או הענקת חסויות לתוכניות עירוניות, 

כמו מועדון מלודיקה ופסטיבל הסרטים החברתיים בלוד.

לקוחות - "שותפים מבחירה" – פרויקט המאפשר ללקוחות הבנק להיות שותפים בהחלטה לאילו עמותות, 	 
המטפלות באוכלוסיות מוחלשות, יתרום הבנק 500 אלף ₪. במסגרת הפרויקט, המתקיים זו השנה האחת 
עשרה ברציפות, הבנק פונה ללקוחותיו ומזמין אותם להצביע עבור העמותות המועדפות על ידם. הבנק 
מקיים עם העמותות הזוכות פרויקטים משותפים לרווחת אוכלוסיות מוחלשות.  ב-2019 בחרו הלקוחות 
את העמותות הבאות: אור ירוק, בית השנטי, האגודה למלחמה בסרטן, זכרון מנחם, כנפיים של קרמבו, 

לתת, מגדל אור, עזר מציון, עלם ופעמונים.

עובדים - "הצבעת – השפעת" – פרויקט המאפשר לעובדי הבנק להיות שותפים בהחלטה אילו עמותות 	 
ישתתפו בפרויקט ואילו ייהנו מתרומת הבנק בסכום כולל של 100 אלף ₪. העמותות הזוכות מקיימות עם הבנק 
פרויקטים המקדמים מטרות חברתיות, המעסיקים אוכלוסיות עם מוגבלות או המקדמים חינוך פיננסי בקהילה. 
ב-2019 בחרו העובדים את העמותות הבאות: אור מנחם, אור שלום, איחוד הצלה, אלו"ט, ביה"ח אלי"ן, חסדי 
נעמי, מרכז ישראלי לכלבי נחייה, מתנת חיים, על"ה – עזר לילד המיוחד וקו לחיים. בשנת 2019 הוחלט להעמיד 
15,000 ₪ נוספים לתרומה עבור שלוש עמותות נוספות בהתאם לבחירת העובדים – איגי, וראייטי ורחשי לב.

GRI-1. נותן מענה למדד 102-43 של ה

כ- 31,000

שעות התנדבות השקיעו 
עובדי הקבוצה במסגרת 

פעילות בקהילה

57% משעות
ההתנדבות בשנת 2019 

הן שעות שעליהם 
העובדים קיבלו שכר

50% מעובדי
הבנק מתנדבים

בפעילויות שונות

10% מעובדי
הבנק מתנדבים באופן 

קבוע

10.2
 שעות ההתנדבות 

בממוצע לעובד בשנה

התנדבות עובדים
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ניהול אחראי של שרשרת האספקה 
קבוצת מזרחי-טפחות היא גורם משמעותי המשפיע על הכלכלה הישראלית, ומתוך כך רואה חשיבות רבה 
בניהול מסודר ואחראי של שרשרת האספקה. על נושא הרכש אמון בבנק אגף הלוגיסטיקה, הפועל בחטיבת 

הון אנושי משאבים ותפעול.

 בהתאם למדיניות הקבוצה ולתפיסתה בנושא שרשרת אספקה אחראית, ישנה העדפה ככלל להתקשרות 
עם ספקים מקומיים. לבנק קיימת מדיניות תשלום ידועה עם הספקים והבנק מקפיד לשלם לספקים בזמן 

שהתחייב אליו ונקבע מראש. 

ניהול אחראי של שרשרת האספקה מיושם במישורים הבאים:

בקרת ספקים להעסקה כדין – ביקורים בחצרות ספקים מרכזיים של הבנק ובחינת הספקים בהתאם 	 
לקריטריונים שהגדיר הבנק. ספק שאינו עומד בקריטריונים, צפוי להליך של הפסקת ההתקשרות. 

בקרת תנאי עובדי מיקור חוץ – הבנק מקפיד שתנאי ההעסקה של עובדי מיקור חוץ יהיו בהתאם 	 
לכל החוקים והתקנות לגבי עובדי שמירה, ניקיון והסעדה. הבדיקה מבוצעת על ידי בודק שכר מוסמך 

בהתאם להוראות החוק, לרבות קבלת פניות מעובדים לבקשת בדיקות ספציפיות.

קידום רכש מקומי – מתוך אחריות לחיזוק כלכלת ישראל, מקיים הבנק מדיניות העדפת ספקים מקומיים 	 
)תוצרת כחול-לבן(, כך שהרוב המוחלט של הרכש בבנק הוא מספקים מקומיים.

תעדוף ספקים – מתוך אחריות לחברה בישראל מקיים הבנק מדיניות העדפת ספקים שתורמים לקהילה 	 
ופועלים על פי קוד אתי בארגונם ומחוייבים לתת שירות בהתאם לערכי הקוד האתי של הבנק. כמו כן 

מתקיים תעדוף רכש ציוד בעל מקדם יעילות אנרגטית גבוהה. 

שרשרת אספקה אחראית1
פעילים  שירותים מכ-3,400 ספקים  מדיניות להעדפת ספקים מקומיים. הקבוצה מקבלת   לקבוצה 
)כ-850 מהספקים הינם של בנק יהב(, מתוכם 584 ספקים חדשים ו-97% ספקים ישראליים מקומיים. יתרה 
מזאת, כחלק מפעילות הקבוצה לגיוון שרשרת האספקה, 14% מספקי הקבוצה בשנת 2019 הם מאיזורי 
הפריפריה2 בישראל. כ-72% הינם עסקים קטנים וזעירים3, המהווים כ-70% מהיקף הרכש. מדובר בקבלנים 
בתחום הבינוי והאחזקה, משכירי נכסים וחברות ניהול, ספקי ציוד )כגון: ציוד משרדי, מדפסות, ליסינג, 
טלפונים, מחשבים, ציוד מחשוב ועוד( וכן נותני שירותים )כגון: יועצים, מתכננים, מפקחים, ספקי שירותי 

מחשוב ואבטחת מידע וספקי שירותי ניקיון(. 

במהלך שנת 2019 עמדו הזמנות הרכש שנפתחו לספקים בקבוצה על 1.3 מיליארד ₪.

GRI-1. נותן מענה למדד 102-43 של ה
2. אשכולות 1-5 ע"פ מדד הפריפריאליות של הלמ"ס

3. ע"פ ההגדרה המקובלת בישראל, כפי שסוכם בהחלטת ממשלה מס' 2190

חיזוק הכלכלה הישראלית באמצעות 
ניהול אחראי של שרשרת האספקה

הבנק מייצר ערך כלכלי ישיר למחזיקי העניין שלו וערך כלכלי עקיף לחברות 
ולספקים שהם חלק משרשרת האספקה שלו. הבנק רואה בספקיו כשותפים 
לקידום תחומי הקיימות והתנהלות אחראית. לכן הוא פועל לקידום שרשרת 
אספקה אחראית ושואף לשיפור הביצועים החברתיים והסביבתיים של ספקיו, 
תוך התייחסות לגיוון בקרב ספקיו, מימון אחראי ופיתוח יכולות הספקים. הבנק 
שואף, במידת האפשר, לצרוך שירותים ומוצרים מספקים המכבדים ושומרים 
על זכויות אדם וכללי האתיקה. כמו כן, מצופה מהספקים המתקשרים עם 

הבנק לפעול ברוח ערכי הבנק.

הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות

97%
ספקים ישראליים מקומיים

3,400
ספקים פעילים נותנים שירותים לקבוצה

72%
כ- 

הינם עסקים קטנים וזעירים
 70%

מהיקף הרכש משולם לעסקים קטנים 
וזעירים

ספקים ורכש
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תיעדוף ספקים אחראים – מדיניות הרכש של הבנק כוללת תנאי סף של קיום רישיון עסק והיתרים, תנאי 
העסקה נאותים לרבות עמידה בחוקי המגן, שמירה על בריאות ובטיחות העובדים, תשלום שכר מינימום, 
אי-העסקת ילדים, מניעת אפליה ושמירה על זכויות העובדים. אנו בוחנים פרמטרים שונים אצל הספקים. 
לדוגמה – האם העסק שומר על כללי הבטיחות וגהות בעבודה. במסגרת שיקולי ההחלטה של בחירת 

ספקים עשויים להשפיע גם פרמטרים של תרומה לקהילה וקיום קוד אתי. 

קידום עסקים קטנים – הבנק מכיר בחשיבותם של עסקים קטנים כמנוע לצמיחה העסקית של המשק 
ודואג לקדמם גם בביתו שלו. הבנק פועל להרחבת מאגר הספקים שלו מקרב עסקים קטנים וכדוגמה 
לכך יזם בשנת 2019 כנס לעסקים קטנים ובינוניים בשיתוף עם מעוף )סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 
במשרד הכלכלה והתעשייה( להרחבת מאגר הספקים שלו. בכנס השתתפו 270 עסקים שונים, במהלכו 
התקיימו הרצאות מקצועיות ובסופו התקיים פאנל של נציגי המחלקות בבנק, שהציגו בפני הנוכחים את 
מגוון הצרכים של הבנק. לאחר מכן קיימו הנציגים מפגשים של אחד על אחד עם הספקים, כיאה לבנק 

ששם דגש וחרט על דגלו את הערך של מתן שירות אישי ואנושי.  

שמירה על חוקים וזכויות אדם
הבנק מקפיד להתקשר אך ורק עם ספקים הפועלים בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, 
כאשר חותם הבנק על הסכמים עם ספקיו, מקפיד הבנק שההסכמים יכללו את חובת הספק לשאת במלוא 
חובותיו כמעסיק כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות חובת הספק למלא את כל הוראות הדין החלות על 

מעביד כלפי עובדיו, חוקים המסדירים העסקה וזכויות עובדים.

בהסכמי ההתקשרות של הבנק למול ספקיו באים לידי ביטוי ערכי הקוד האתי של הבנק, כך שהספקים 
מתחייבים לפעול לפי ערכי אמינות, מקצועיות ושירותיות, מצוינות, שקיפות, הוגנות ושמירה על כבוד 

האדם, כחלק מעבודתם השוטפת עם הבנק. 

בקרת ספקים
מנהל אגף לוגיסטיקה ומנהל הרכש של הבנק עורכים ביקורים בחצרות ספקים מרכזיים של הבנק. במהלך 
השנים בוצעו ביקורים אצל כל הספקים המרכזיים, ואצל חלקם אף בוצעו כבר ביקורים חוזרים. את הביקור 
מלווה שאלון שפותח במטרה לבחון את הספקים בהתאם לקריטריונים שצוינו. נושאים וולונטריים )כדוגמת 

האם קיים קוד אתי( נשאלים גם כן במהלך ביקורים אלו.  

בשנת 2019 הבנק יזם כנס לעסקים 
קטנים ובינוניים בשיתוף עם מעוף 

)סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 
במשרד הכלכלה והתעשייה( להרחבת 
מאגר הספקים שלו. בכנס השתתפו 

270 עסקים שונים

התפלגות הספקים של הקבוצה, 
לפי אזור גיאוגרפי

72%

10%

12%

6 %

ירושלים 
והסביבה

מרכז

דרום

צפון

היקף התשלומים לספקים של הקבוצה, 
לפי אזור גיאוגרפי

היקף הספקים של הקבוצה, 
לפי גודל העסק

ירושלים 
והסביבה

מרכז

דרום

צפון

41 %
33%

17 %9%

זעיר

קטן

גדול

בינוני

40 %

33%
19 %

8%

היקף התשלומים לספקים של הקבוצה, 
לפי גודל העסק

זעיר

קטן

גדול

בינוני

38 %

32%
24 %

6 %

תחומי הרכש בקבוצת מזרחי-טפחות

35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

לוגיסטיקה שירותים 
כלליים

בינוי
ואחזקה

משאבי
אנוש

מחשובאחרשיווקאבטחה תרבות
ורווחה

התפלגות רכש לפי תחומים
31.1%

25.8%

16.7%

7.7%
2.5% 1.5%

6.6% 5.6%
2.6%
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מסתכלים קדימה

סטטוסמענה ל-SDGsיעד שהוגדר

שיתוף פעולה עם עמותת "פעמונים" להגברת החינוך הפיננסי
מיגור העוני

בוצע 

הרחבת פרויקט "מובילים שכונה" בשכונת תלפיות
חינוך איכותי

בוצע

המשך פעילות "נפגשים במזרחי-טפחות" ויצירת פעילויות עומק 
בנושאים כללים ובנושאים פיננסיים המותאמים למגזרים השונים

צמצום אי 
השיוויון

בוצע

הרחבת מספר המשתתפים בפרויקט "קיצעיר" ב-5%
שותפות 

להשגת היעדים

בוצע 

בוצעהפקת ערב הוקרה לעובדים מתנדבים בקהילה במהלך 2019

מענה ל-SDGsיעד שהוגדר

שדרוג ערכת "דרך הכסף"
חינוך איכותי

 

מיגור העוני

המשך פעילות "נפגשים במזרחי-טפחות" ויצירת פעילויות עומק 
בנושאים כללים ובנושאים פיננסיים המותאמים למגזרים השונים

צמצום אי 
השיוויון

 

חינוך איכותי

 

מיגור העוני

קידום פעילות להגברת המודעות בחברה לקהילת יוצאי אתיופיה 
בשיתוף החברה למתנ"סים

צמצום אי 
השיוויון

 

חינוך איכותי

המשך ביקור מדגמי אצל ספקים מרכזיים )3 ספקים(

הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

הרחבת פעילות התנדבות משפחתית

שותפות 
להשגת היעדים

עמידה ביעדי 2019

יעדים לשנת 2020

בנושאים סביבתיים – ההסכמים עם הספקים כוללים את כל הסעיפים הנדרשים על פי חוק בהיבטי סביבה 
)לדוגמה פינוי סוללות וציוד חשמלי(. ספק שאינו עומד בקריטריונים, צפוי להליך של הפסקת ההתקשרות.

מעבר לבקרות השוטפות, ביקר הבנק בשנת 2019 בשתי חצרות של ספקים מרכזיים.

בקרה על תנאי העסקה של עובדי מיקור חוץ – בהתאם לחוק, הקבוצה מקפידה שתנאי ההעסקה של 
עובדי מיקור חוץ )ניקיון, שמירה והסעדה( ייבדקו על ידי בודק שכר מוסמך. נכון לסוף שנת 2019 כל הספקים 
שעימם עובד הבנק בתחומים אלו עמדו בהוראות החוק שנבדקו, למעט ספק ניקיון אחד שההתקשרות 
עימו הופסקה במהלך שנת 2019 עקב אי-עמידה בדרישות הביקורת ואי-תיקון הליקויים שעלו. לרשות 

העובדים עומד מנגנון דיווח אנונימי ודיסקרטי על הפרות ואי-ציות של מעסיקיהם. 

בקרת ספקים בנושא סיכוני שחיתות – הבנק מבצע הערכת ניהול סיכונים, לרבות סיכוני שחיתות, 
בקרב ספקים וקבלני משנה שעימם הוא עובד באופן שוטף. החשבונות הסופיים של הקבלנים בתחום 
עבודות השיפוצים וחשבונות הניקיון נבדקים פרטנית ובאופן שוטף על ידי המפקח האחראי על התחום.

נוסף על כך, בחוזים משמעותיים הנחתמים מול אדריכלים ומפקחים קיים סעיף ייחודי האוסר עליהם לקבל 
כל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין מצד שלישי. בשנת 2019 לא התגלו מקרים של שחיתות בקרב ספקים. 

בטיחות – הקבוצה פועלת באופן שוטף לבקרה והדרכה של עובדים ושל ספקים בנושא בטיחות. בשנת 
2019 התקיימה הדרכה של יום שלם לכל המפקחים החיצוניים העובדים עם הבנק בנושא זה.

ניהול סיכונים בקרב ספקים
לבנק מדיניות לניהול ספקים ומיקור חוץ )מיקור חוץ מנוהל בהתאם להוראת בנק ישראל לניהול בנקאי 
תקין 359A, שנכנסת לתוקף במרץ 2020(. המדיניות קובעת בין היתר את היבטי הממשל התאגידי לניהול 
סיכוני הספקים מנהל הסיכון והאחריות והסמכות של היחידות הרלוונטיות בקווי ההגנה השונים. כמו כן 

נקבעו עקרונות למדידת הסיכון וניהולו, הכוללים עדכון תקופתי של הערכת הסיכונים.


