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מחוייבים להתנהלות אחראית

יהונתן קפלןמשה וידמן, יו"ר

גלעד רבינוביץסבינה בירן

אילן קרמררון גזית

אלי אלרועיאבי זלדמן

יוסף פלוסיואב-אשר נחשון

חנה פייאר

מחויבות הקבוצה להתנהלות אחראית
כמוסד פיננסי מוביל במשק הישראלי, הבנק מקפיד להתנהל בצורה אחראית ומנחיל בקבוצת 
הבנק כולה את המחויבות לכבד את הוראות החוק וליישם כללי ממשל תאגידי תקין. הבנק מקפיד 
על התנהלות אתית של עובדיו ופועל למניעת מקרי שחיתות. כמו כן, הבנק פועל להשגת יעדיו 
וליישום האסטרטגיה העסקית שלו תוך ניהול סיכונים שונים ושמירת מחויבותו ללקוחותיו. נושאים 

אלו שזורים בעבודת כלל חטיבות הבנק.

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות

דירקטוריון מזרחי-טפחות1
במסגרת ניהול הממשל התאגידי של הבנק, הדירקטוריון נושא באחריות לעסקי הבנק ולאיתנותו הפיננסית. 
הוא פועל בהתאם לדין – ובכלל זה הוראות ניהול בנקאי תקין, ובהתאם לנוהלי הדירקטוריון. במסגרת אישור 
תוכניות העבודה השנתיות בבנק מובאת לאישור הדירקטוריון מדי שנה גם תוכנית העבודה בתחום האחריות 

התאגידית.

חברי הדירקטוריון
נכון ליום 31.12.2020 מכהנים בדירקטוריון הקבוצה 11 דירקטורים – 9 גברים ו-2 נשים. בדירקטוריון מכהנים 9 
דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית )ובוועדת הביקורת – 5 דירקטורים בעלי מומחיות כאמור(. בדירקטוריון 
מכהנים 4 דירקטורים חיצוניים לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מתוכם 3 דירקטורים חיצוניים, שמונו על פי חוק 

החברות. כל הדירקטורים החיצוניים הם גם דירקטורים בלתי תלויים. 

בין הדירקטורים ישנם גם דירקטורים בעלי ניסיון וידע בנושא ניהול סיכונים, לרבות סיכוני אשראי. ועדת ניהול הסיכונים 
של הדירקטוריון מונה 6 חברים בעלי ותק וניסיון רב בתחום ניהול הסיכונים. בנוסף, ישנם דירקטורים בעלי ניסיון 

וידע בנושא טכנולוגיה וחדשנות אשר משתתפים בוועדת טכנולגיה וחדשנות של הדירקטוריון. 

כל הדירקטורים בבנק הם בעלי כשירות מקצועית, בהתאם להוראות תקנות החברות, ומסווגים כדירקטורים "מומחים" 
לצורך תקנות החברות.

כלל הדירקטורים אינם כפופים למנכ"ל, במישרין או בעקיפין. וכולם הם מעל גיל 50 ולא קיימת מגבלת גיל לכהונה 
בדירקטוריון הבנק. 

לפרטים נוספים על חברי דירקטוריון הבנק, לרבות כישוריהם, השכלתם, ניסיונם ונתונים נוספים בדבר כהונתם, ופרטים 
נוספים על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית, כנדרש על פי הוראות הדיווח לציבור 
ותקנות ניירות ערך, ראה תקנה 26 בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020 באתר המגנ"א של רשות לניירות ערך.

כמו כן, לדירקטוריון קיימת תוכנית הכשרה שנתית, ומעת לעת חברי הדירקטוריון מוזמנים להשתתף בהכשרות 
מקצועיות חיצוניות. תוכנית ההשתלמויות לשנת 2021 כוללת מגוון רחב של נושאים, לרבות נושאים טכנולוגיים, 

אסטרטגיים, פיננסיים ורגולטוריים, וינחו אותם מרצים פנימיים וחיצוניים.

להלן רשימת חברי דירקטוריון הבנק שכיהנו בתפקיד זה במהלך שנת 2020:

המידע על אודות הדירקטוריון בפרק זה נוגע לדירקטוריון בנק מזרחי-טפחות בלבד, אלא אם צוין אחרת. למידע על דירקטוריון בנק   .1
יהב ודירקטוריון בנק אגוד ניתן לקרוא בהרחבה בדוח השנתי לשנת 2020, שמפורסם באתר הבנק.

ביום 24.12.2020 אישרה האספה הכללית של הבנק את מינויה של הגב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית 	 
חיצונית בבנק לפי חוק החברות )העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני לפי הוראה 301(, לתקופת 
כהונה של שלוש שנים, זאת החל מיום 27.2.2021. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 24 בדצמבר 2020, מס' 

אסמכתא 2020-10-140100.

ביום 24.12.2020 אישרה האספה הכללית של הבנק את מינויו )מחדש( של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור 	 
בבנק. עם זאת, היות שבמועד זה טרם קיבל הבנק אישור מהמפקח על הבנקים כי אין לו התנגדות למינויו של 
מר נחשון לתקופת כהונה כדירקטור בבנק, דיווח הבנק בתאריך זה כי מר יואב-אשר נחשון חדל לכהן כדירקטור 

בבנק. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 24 בצמבר 2020, מס' אסמכתא 2020-10-140100.

מינוי דירקטורים
ביום 24 בדצמבר 2020 אושר על ידי האספה הכללית שינוי בתקנון בעניין משך כהונתם של דירקטורים, לפיו 
הדירקטורים ימונו באספה השנתית ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, יהיה עד לתום האספה השנתית 
השלישית שתתקיים לאחר האספה השנתית שבה אושר מינויים, או עד למועד מוקדם יותר שיאושר לעניין זה על ידי 
המפקח על הבנקים. הבנק רשאי, באספה מיוחדת, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין אם לשם מילוי 
משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא 
יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנון. דירקטורים שמונו, כאמור, למעט הדירקטורים החיצוניים, יסיימו את כהונתם 
בתום האספה השנתית השלישית שתתקיים לאחר האספה המיוחדת שבה אושר מינויים, או במועד מוקדם יותר 
שיאושר לעניין זה על ידי המפקח על הבנקים. לא ימונה לדירקטור בבנק ולא יכהן כדירקטור מי שאין לו הכישורים 
הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בבנק, בשים לב, בין השאר, לצרכיו 

המיוחדים של הבנק ולגודלו.

תיק קליטת דירקטור, שאותו מקבל כל דירקטור בעת מינויו, כולל התייחסות מובנית לכל החומרים אשר יועברו לעיונו 
של הדירקטור, לפגישות אשר הוא יקיים עם נושאי משרה שונים בבנק, ולנוהלי העבודה בבנק. תיק זה כולל גם את 

כל הפרטים הטכניים הנדרשים לצורך עבודתו של הדירקטור.

אפקטיביות עבודת הדירקטוריון
הערכת אפקטיביות עבודת הדירקטוריון – מליאת הדירקטוריון מבצעת הערכת אפקטיביות של עבודת הדירקטוריון 
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מחוייבים להתנהלות אחראית

189 mm x 267.3 mm

יארשאת דעו םש

. ןלפני קוי, ןריה בניב, סארייה פנ, חןושחנר שא-באו, י(ר"וין )מדיה ושמ ברכה
 אתילמני פבו אבוישת וצלמהש בגלוי ארשאהם וחתבם ייללכת וניידמי אשונבן ודלת מכסומו זה דעו

לבקלו,יארשאהתרקבתדיחילשתיתנש-ברהותיתנשההדובעהתיכנותבןודל           ,ןוירוטקרידה
תוגרוחהיארשאתושקבבןודלהתומכסב,ןכומכ.יארשאןוכיסבםירושקהםיאשונב             םיייתעםיחוויד

.ןרשאן לוירוטקרידאת הילני מפץ בילמהלי וארשאת הוניידממ

דיקתפ

15 הדעת וובישר יפסמ

91% תובישית בוכחוז נוחא

םינוכיל סוהית נדעו  שם

.מררן קלי, אסולף פסו, יןלפן קתנהו, יןמדלם זהרב, אןריה בניב, ס(ר"וין )מדיוה שמ ברכה
ן והן וכנת, קנבבם ניוכיסהל שה רקבלול הונילם ירושקהת וניידמבום יאשונבן ודלת מכסומו זה דעו

ן תואת שבגמון וירוטקרידהאת ילמני פבו אבוישת וצלמהבה נדה דעווה. תימניפהה רקבהוק נבה
ב אהת וניידמב, ארשהן יב, הדעווהה נדו זת רגסמב. הלאם יאשונבן וירוטקרידבן וידל שו מויקני לפ

 הכרעההך ילהתב, ןוכיסהן ובאתיב, תללוכהן וכיסהת ייגטרטאסב, םניוכיסת רקבול והנית רגסמן יניעל
י מכסמר ושיאל ען וירוטקרידלה צילממוה נדה דעווה. ניועברהם ניוכיסהמך סמבון וההת ומילהל ש
,םיילועפתהםינוכיהסליהונ;םייסנניפהםינוכיהסיללכליהונ:םהברשא,םינושה            םינוכילסתוינידמה
ה דועהותוכמסב.תרושקתבתואקנבליהונ;ןיטינומהןוכיסליהונ;יתקסעהתויכשמהה           ליהונתוברל

. ןוירוטקרידת האילר מושים את אישרודם הישדם חירצור משאל

דיקתפ

13 הדעת וובישר יפסמ

100% תובישית בוכחוז נוחא

ולמגתתדעו  שם 
.סולף פסו, יץיבוניבד רעל, גןריה בניב, ס(ר"ויאר )ייה פנח ברכה

י פל עש רדכנ, לומגתי להונול ומגתת וניידמל ען וירוטקרידהני פבץ ילמהלון ודלת מכסומו זה דעו
תוברתלם אתהבת ויהלה כירצל ומגתהת וניידמ  . ןיקתי אקנבל ניהות וארהולםאתהבות ורבחהק וח
 לומגתהי צימרתשך כ, ולשה רקבהת ביבסוך וארח ווטלת ויטגרטאסהו יתורטמ, קנבהל שת ניוגארה
. ןתיאן והס יסבל עה רימשו רשפאיוע בקנשי פכק נבהל שן וכיסהן ובאיתלר בעמם ניוכיסו דדועיא ל
דיקתפ םנישש ולשלת אח. לומגתהת וניידמל שמה ושיית ניחבך רוצלה נשלת אחת וחפלת סנכתמה דעווה

 הצילממו זה דעו, ךכל עף סונ. העבקנשת וניידמהי ונישו אר ושיאן יניעבן וירוטקרידלה דעוהוץ ילמת
 ןכוק נבהי דבועל שוק נבבר יכבהג רדהל שה שירפהוה קסעההי אנתל שת ונורקעהל ען וירוטקרידל
.ןיניעהי לפ, תיללכהה פאסהוןוירוטקרידהי דילעורשואים רטב, הרשמהיאשונ      לומגתת אתרשאמ

8 הדעת וובישר יפסמ

100% תובישית בוכחוז נוחא

תרקוביתדעו םש 

.ץיבוניבד רעל, גןמדלי זב, אארייה פנ, חןריה בניב, ס(ר"ויס )ולף פסוי ברכה
 עיצהלוק נבהל שו יקסעל ניהובו לגתהשם ייקוילבן ודלהן ו זה דועל שיה דיפקתוה יתויומכס
ר שקבק נבהי דבועל שת ונולתבל ופיטהן פואי בגלם ירדסהע ובקל; םנוקיתלם יכרדן וירוטקרידל
ת וצלמהת תלום הבן ודל, רוביצלם יניועברהום ייתנשהת וחודהאת ן וחבל; ויקסעל והניבם ייוקילל
, םירושקם ישאנם עת ואקסער שאלן כות ורבחהק וחבר ואמכת ולועפות ואקסער שאל; םרושיאל ע
ת רוקיבהת דעות אה נימן וירוטקרידה, ךכל עף סונ' 312. סמן יקתי אקנבל והניאת רוהלם אתהב
 הפיכאהת כניותע וציבל עת אזל לכבו, תויצהן יצקת דובעל עח קוילפו תניחבמי ארחאהם רוגהת ויהל

. מהושיל יעם וייקסם עילבני הגידבוך רת עוריניני ידב

דיקתפ

31 הדעת וובישר יפסמ

99% תובישית בוכחוז נוחא

תונשדחה ויגולונכת טדעו םש

.ןמדיה וש, מןריה בניב, סןושחר נשא-באו, יתיזן גו, ריאורלי אל, א(ר"ויץ )יבוניבד רעלג ברכה
ן וכיסהן ובאית, היטגרטאסהן יניעבן וירוטקרידלץ עיילון ודלה תרטמ. 1902ת נשבמה קהוה דעווה
 תוברל, ודיל עם יטלשהנם ידיגאתהל שן הק נבהל שן ה, הלוהניוע דימהת ייגולונכטת וניידמו

ע דימת חטבאי אשונבה דעווהת קסוער תיהן יב. ("קנבהת צובק"ן להל)ל ארשילוץ חמו יתוחולש
ת ונשדח; םניותני רגאמבש ומישול והני; קנבהת צובקל שת ויגולוכנטהת ויתשתה; רבייסהת נגהו

, קנבהת צובקל שת ללוכהת וניידמלוה יטגרטאסלן תאמתהות יקסעת ונשדחבה כימתכת יגולוכנט
.םיבאשמת וויתנה שדובת עוכניו, תםידעת יוברל

דיקתפ

7 הדעת וובישר יפסמ

98% תובישית בוכחוז נוחא

דוגאק נת בטילת קדעו םש

. ןמדיה וש, מסולף פסו, יןלפני קו, ייאורלי אל, אץניבוניבד רעל, ג(ר"וין )מדלם זהרבא ברכה
ת רבחלו תכיפהוד וגאק נבת ונימת שיכרלש כרהת עצהת מלשהם ע2020ת נשבמה קוהה דעווה  
ן יניעל" קוהד "את דעות מקהל עק נבהן וירוטקרידט ילחה, תוחפט-יחרזמל שאה למת ולעבבת ב

.מהושייר חב אקעמד ווגק אנל בו שתולעית פטילק
דיקתפ

1 הדעת וובישר יפסמ

83% תובישית בוכחוז נוחא

בהתאם להוראה 301, באמצעות שאלונים מובנים ובסיוע יועץ חיצוני. אחת לשנתיים מקיים הדירקטוריון הערכה 
עצמית בנוגע לאפקטיביות עבודתו בדיון בהשתתפות חברי הדירקטוריון בלבד. בשנת 2020 בוצעה הערכת אפקטיביות 

עבודת הדירקטוריון בסיוע יועץ חיצוני ובלתי תלוי תוך היעזרות בשאלונים אנונימיים. 

בבנק יהב נעשית הערכת אפקטיביות של עבודת הדירקטוריון בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין. 
עד עתה נעשו ההערכות על ידי יועצים חיצוניים ונידונו במליאת הדירקטוריון. 

שיפור אפקטיביות עבודת הדירקטוריון – ביום 5 ביולי 2017 פרסם בנק ישראל עדכון להוראת ניהול בנקאי 
תקין מספר 301 בנושא דירקטוריון )בפרק זה "ההוראה"(. העדכונים להוראה נועדו לשפר את אפקטיביות עבודת 
הדירקטוריון ולהגביר את כשירותו המקצועית של הדירקטוריון. במסגרת ההוראה המעודכנת נקבע, בין היתר, כי 
בדירקטוריון לא יהיו יותר מעשרה חברים; הורחבה ההגדרה של "בעל ניסיון בנקאי" והועלה שיעור הדירקטורים 
הנדרשים להיות בעלי ניסיון כאמור מחמישית לשליש; נקבע כי הדירקטוריון יכלול דירקטור אחד לפחות בעל ניסיון 
מוכח בתחומי הטכנולוגיה; צומצמה רשימת הנושאים שלגביהם לא ניתן להאציל את סמכות הדירקטוריון לוועדותיו; 
נקבע כי על הדירקטוריון לקבוע מדיניות למשך כהונה מירבי ליושב ראש הדירקטוריון וכן נקבעו הוראות נוספות 

הקשורות לסמכויות הדירקטוריון ולדרכי עבודתו ותפקודו. תחולת העדכון להוראות היא מיום פרסום החוזר.

ועדות הדירקטוריון
במהלך שנת 2020 פעלו בדירקטוריון שש ועדות קבועות: 
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עבודת הדירקטוריון 
הדירקטוריון ממלא את תפקידיו באמצעות דיונים במליאת הדירקטוריון, בישיבות המתקיימות לפחות אחת לחודש 

)או במועדים תכופים יותר בהתאם לצורך( וכן בישיבות במסגרת ועדותיו.

במהלך שנת 2020 התקיימו 37 ישיבות דירקטוריון, מתוכן 30 ישיבות נערכו באמצעי תקשורת )לרבות ישיבות 
שבהן רק חלק מהמשתתפים השתתפו באמצעי תקשורת(. התקיימו 75 ישיבות של ועדות הדירקטוריון, מתוכן 30 
נערכו באמצעי תקשורת )לרבות ישיבות שבהן רק חלק מהמשתתפים השתתפו באמצעי תקשורת(. והתקיימו 8 

השתלמויות דירקטורים.

בפני הדירקטוריון מובאים נושאים שונים לדיון ולדיווח. רובם המוחלט של הנושאים המוצגים בדיוני הדירקטוריון  
מובאים לאחר שנידונו על ידי הגורמים המקצועיים ופונקציות הבקרה של הבנק ועל ידי הנהלת הבנק. המלצות 

ההנהלה, לפי העניין, נכללות בחומר הרקע המופץ לדירקטורים.

במסגרת נוהלי הדירקטוריון נקבעה שורה של נושאים ועניינים, תוך שימת דגש על ניהול הסיכונים בבנק, אשר 
לגביהם נדרש לדווח לדירקטוריון והוגדרה תכיפות הדיווחים ומתכונתם. כמו כן, כוללים הנהלים התייחסות לדיווחים 

מיידיים בדבר סוגי אירועים אשר טעונים דיווחים כאמור. 

אחת לחודש מציג מנכ"ל הבנק את דוח המנכ"ל, שסוקר את כלל פעילות הבנק ואירועים מיוחדים, ובכלל זה דברים 
הנוגעים לנושאי אחריות תאגידית.

אחת לרבעון מוצגת בפני הוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון ובפני הדירקטוריון סקירת סיכונים מקיפה, שבה 
עולים לדיון כלל הסיכונים של הבנק, התפתחויות בניהול ובקרת הסיכונים ברבעון המדווח ומעת לעת נושאים 

הקשורים לאחריות תאגידית.

אם במהלך שנת הדיווח הובאו בפני הדירקטוריון אירועים קריטיים חריגים בנושאים כלכליים, חברתיים או סביבתיים, 
הם צוינו בדוח הסיכונים התקופתי המפורסם בצמוד לדוחות הכספיים. בשנת 2020 נעשה דיווח שוטף לדירקטוריון 

לגבי השלכות מגפת הקורונה על פעילות הבנק ועל אופן ניהול הסיכונים השונים הנובעים מהמגפה.

זכות הדירקטור לקבלת מידע ולקיום התייעצות עם גורמים שונים במסגרת מילוי תפקידו נקבעה בהתאם להוראות 
חוק החברות והוראת ניהול בנקאי תקין 301 של המפקח על הבנקים בנושא הדירקטוריון ועוגנה במסגרת נוהלי 

הדירקטוריון.

במקרים המצדיקים זאת, רשאי הדירקטוריון להסתייע ביועצים חיצוניים, באופן ובנסיבות שנקבעו בחוק החברות 
ובהוראה 301. כמו כן, דירקטור זכאי, במקרים מיוחדים, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה, אם כיסוי ההוצאה 

אושר על ידי דירקטוריון החברה – והכול בכפוף ובהתאם לקבוע בחוק החברות ובהוראה 301. 

אספות כלליות 
החברה תקיים אספה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האספה השנתית 	 

האחרונה. 

דירקטוריון החברה יכנס אספה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה:	 

 שני דירקטורים	

 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות ההצבעה 	
בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון הבנק, הרוב הנדרש באספה הכללית ובאספה הכללית הנדחית 	 
לקבלת הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באספה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי 

להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באספה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון 
לכלול נושא בסדר היום של אספה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באספה כללית. נוסף 
על כך, הנהלת הבנק נמצאת בקשר עם מחזיקי העניין השונים, ונושאים העולים במסגרת זו, מדווחים, ככל שהם 

רלוונטיים, לדירקטוריון.

הביקורת הפנימית
בהתאם להוראות החוק והרגולציה, פועלת בבנק פונקציית ביקורת פנימית, הכפופה ישירות ליושב ראש דירקטוריון 
הבנק. סמכויות וחובות פונקציית הביקורת הפנימית מפורטות בכתב מינוי שנדון ואושר בדירקטוריון הבנק, ובכלל 
זה הסמכות והיכולת ליזום ביקורות בכל היחידות ובכל הפעילויות הקיימות בבנק, וכן לדרוש ולקבל כל מסמך וכל 
מידע הדרוש לשם ביצוע תפקידה. כמו כן, לעובדי פונקציית הביקורת גישה ישירה, לצורך ביצוע תפקידם, לרשומות 
ולמידע הנדרש הקשורים לנשוא הביקורת. הביקורת הפנימית פועלת בהתבסס על תוכנית עבודה רב-שנתית ממוקדת 
סיכונים, שממנה נגזרת תוכנית העבודה השנתית. השיקולים בקביעת תוכנית הביקורת הרב-שנתית כוללים בין היתר 
מיפוי של הפעילויות המבוצעות ביחידות השונות בבנק, ייחוס סיכון פוטנציאלי לכל פעילות וקביעת תדירות ביקורת. 
תוכנית העבודה שנערכת על ידי חטיבת הביקורת הפנימית מובאת מדי שנה לדיון בוועדת הביקורת הדירקטוריונית 
ומאושרת על ידי מליאת הדירקטוריון. על מנת להתאים את פעילות החטיבה לשגרה בצל הקורונה, הרחיבה חטיבת 
הביקורת הפנימית את תהליכי העבודה והפעילות מרחוק ובכך הבטיחה את המשכיותם של תהליכי הביקורת גם 
בתקופת המשבר. כמו כן, ועדת הביקורת אישרה את תוכנית העבודה המעודכנת של החטיבה, כך שזו תתמקד 
בסיכונים העולים בעת הזו. על מנת לוודא כי אופן ניהול הסיכונים ויישום הבקרות נותר אפקטיבי, בוצעה בחינה 
לתהליכי העבודה שעדכן הבנק. הביקורת הפנימית עורכת את דוחות הביקורת בהתבסס על תקנים מקצועיים 
מקובלים: דרישות החוק השונות, ובכלל זה חוק הביקורת הפנימית והוראות של רשויות פיקוח ובהן הוראות הפיקוח 
על הבנקים. דוחות הביקורת מופצים דרך קבע ליושב ראש הדירקטוריון, יושב ראש ועדת הביקורת, המנהל הכללי 
והממונה על היחידה המבוקרת. כמו כן, עותק של כל דוח מועבר ל-CRO, לקצין הציות ולממונה על איסור הלבנת 
הון, למנהלת אגף בקרת סיכונים ולמנהל חטיבת מידע ודיווח כספי. תהליכי העבודה בחטיבת הביקורת מבוצעים 

בהתאם לנהלים מסודרים שאושרו בוועדת הביקורת הדירקטוריונית.

בקרה פנימית 
מסמכי מדיניות ייעודיים מסדירים את מערך הבקרה הפנימית של הבנק. מסגרת זו קובעת את שרשרת הדיווחים 
בעת ביצוע אירועים מהותיים או חריגים וכן קובעת את עקרונות תרבות הבקרה הפנימית בבנק. מסמכי המדיניות 
של הבנק לסיכונים השונים מגדירים באופן מפורש את תפקידי הנדבכים השונים בממשל תאגידי לטיפול הבקרה 
הפנימית )כולל: ציות, איסור הלבנת הון, משפטי, תפעולי, מעילות והונאות( ומפרטים את תפקידי הדירקטוריון, את 
תפקידי ההנהלה ואת תפקידי קווי ההגנה של הבנק האחראים ליישום מסגרת הבקרה הפנימית ובחינת אפקטיביות 

הבקרה הפנימית בבנק. 
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הביקורת החיצונית
רואי החשבון המבקרים של הבנק משנת 1995 ועד היום הם בריטמן אלמגור זהר ושות'. בשנת 2020 אושר מינוי 
מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של הבנק. מינוי זה אושר באספה הכללית ברוב רגיל.

מדיניות תגמול
תגמול הדירקטורים, לרבות הדירקטורים החיצוניים, ולמעט תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון )כפי שיפורט 
בהמשך( מבוצע על פי תקנות החברות )כללים בדבר תגמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס–2000 )"תקנות התגמול"(.  

ביום 18 בדצמבר 2019 אישרה האספה הכללית של הבנק, לאחר קבלת אישורו של הדירקטוריון והמלצת ועדת 
התגמול, מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בבנק )להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה"(, 

בתוקף לשלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2020. 

מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה נערכה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט–1999, חוק תגמול לנושאי 
משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו–2016 )"חוק 
שכר בכירים"( וכן בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין A301 בנושא תגמול. מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי 
משרה מושתתת על העקרונות הרוחביים שדירקטוריון הבנק, לאחר המלצת ועדת התגמול, ראה לנכון לאמץ בעניין 
תגמול נושאי משרה בבנק, בשים לב, בין היתר, לתוכנית האסטרטגית של הבנק ולתנאי ההעסקה הנהוגים כיום 

בבנק לנושאי משרה.

תנאי הכהונה וההעסקה של יושב ראש הדירקטוריון לתקופה שהחלה ביום 1 בדצמבר 2015 אושרו במסגרת האספה 
הכללית ביום 8 במרץ 2016. ביום 14 בפברואר 2017 אושר עדכון של תנאי התגמול והם כוללים תגמול קבוע בלבד. 

בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה, תקרת התגמול של יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי, 
כהגדרתו בחוק שכר בכירים )קרי: ללא תשלומים לתגמולים ופיצויי פיטורים על פי דין(, תהיה קטנה ב-35 ממכפלת 
השכר הנמוך ביותר של עובד הבנק, במשרה מלאה, לרבות עובד קבלן. תקרת התגמול של נושאי המשרה האחרים 
)שאינם דירקטורים(, כהגדרתו בחוק שכר שכירים, לא תעלה על הסך הנקוב בסעיף 2)א( לחוק שכר בכירים, שהוא 

כיום 2.5 מיליוני שקלים חדשים )בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כמפורט בחוק שכר בכירים(.

בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה, התגמול המשתנה המרבי לנושאי משרה לא יעלה על 85% 
מהתגמול הקבוע, אלא אם מתקיימים תנאים חריגים, שבהם התגמול המשתנה המרבי לא יעלה על 170% מהתגמול 
הקבוע. כמו כן, קבע דירקטוריון הבנק כי התגמול המשתנה המרבי לנושאי משרה שהם שומרי סף לא יעלה על 
55% מהתגמול הקבוע וכי נושאי משרה אלה יהיו זכאים לרכיב קבוע נוסף בגובה שתי משכורות. התגמול לנושאי 
משרה שאינם דירקטורים כולל שני מרכיבים עיקריים: משכורת חודשית )ורכיבים נלווים( ותגמול משתנה מותנה 
ביצועים )מבוסס על יעדי ביצוע של הבנק, על מדדי ביצוע אישיים וכן כולל תגמול בשיקול דעת, ובכלל זה יעדים 
המקדמים מטרות בתחום האחריות התאגידית( אשר כולל מענק כספי, ויכול לכלול גם תגמול הוני לטווח ארוך 
בשיעור שלא יעלה על מחצית מן התגמול המשתנה מותנה הביצועים. בהתאם למדיניות התגמול העדכנית לנושאי 
המשרה תיקבע זכאות נושאי המשרה לכתבי אופציה בהסתמך על המדדים הכלל חברתיים, אשר משקלם יהיה עד 
43% לגבי שומרי סף ועד 55% לנושאי משרה אחרים, וכן על יעדי ביצוע אישיים, אשר משקלם יהיה עד 57% לגבי 
שומרי סף ועד 45% לנושאי משרה אחרים. כן עשויה לכלול חבילת התגמול תגמולים הקשורים לפרישה. התגמול 
לטווח בינוני )מענקים שנתיים( וכן התגמול לטווח ארוך מיועדים לקדם את זהות האינטרסים שבין נושא המשרה לבין 
הבנק, לחזק את הקשר בין ביצועי הבנק בכללותו ולחזק את תרומתו של נושא המשרה להשגת הביצועים האמורים, 
תוך התאמה לפרופיל הסיכון של הבנק. על פי המדיניות המעודכנת לנושאי משרה, בהתקיים התנאים הקבועים 
במדיניות, תבוצע פריסה של חלק מתשלום התגמול המשתנה. עוד נקבע כי התגמול המשתנה יהיה כפוף להשבה, 

כולו או חלקו, בנסיבות שפורטו במדיניות התגמול.

נוסף על כך, ביום 3 בפברואר 2020 החליט הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצתה של ועדת התגמול, לאשר מדיניות 
תגמול לשנים 2020–2022 לכלל עובדי הבנק, למעט נושאי המשרה שלגביהם חלה מדיניות התגמול המעודכנת 
לנושאי משרה בבנק כאמור לעיל )להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת לכלל עובדי הבנק"(. מדיניות התגמול המעודכנת 
לכלל עובדי הבנק דנה בתנאי התגמול של העובדים המרכזיים בבנק, בתנאי התגמול של המנהלים האחרים בבנק 

ושל שאר עובדי הבנק. תנאי הכהונה או ההעסקה לפי מדיניות התגמול המעודכנת לכלל עובדי הבנק כוללים תגמול 
קבוע ותגמול משתנה, כמקובל בבנק, וכן תנאי פרישה וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים 
בשל כהונה או העסקה כאמור. הוראות ההשבה של תגמול משתנה שנקבעו בנוגע לנושאי משרה יחולו לעניין השבה 

של תגמול משתנה על ידי העובדים המרכזיים בבנק.

שכרם של מרבית עובדי הבנק נגזר מהסכמים קיבוציים כוללים. לפרטים על אודות תגמול לעובדי הבנק ראו בדוחות 
הכספיים של הבנק לשנת 2020 )עמ' 188, 5(.

באספה השנתית שהתקיימה ביום 24 בדצמבר 2020 הוחלט, בין היתר, לאשר עדכון למדיניות התגמול לנושאי 
משרה, שאושרה על ידי האספה הכללית של הבנק ביום 18 בדצמבר 2019, בנושא ביטוח אחריות נושאי משרה.

מניעת ניגוד עניינים
הבנק מיישם את כל הוראות הדין בדבר מניעת ניגוד עניינים בקרב הדירקטוריון. הבנק פועל בנושא זה על פי הוראות 
חוק החברות, התשנ"ט–1999, והוראות ניהול בנקאי תקין 312 "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים". כמו כן, 

תוכנית האכיפה של הבנק כוללת הוראות מפורטות בנושא זה. 

מדיניות מס
הבנק פועל בהתאם להוראות הדין שנקבעו בישראל ובמדינות שבהן יש לבנק שלוחות או חברות. הבנק פועל בהתאם 
להנחיות מס הכנסה בכל הקשור לדיווחים וניכויים בקשר עם לקוחות הבנק. להרחבה ראו בדוחות הכספיים של 

הבנק לשנת 2020 )עמ' 162(.
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הטמעת אתיקה עסקית
הקוד האתי כולל ערכי יסוד לפעילותו של הבנק ובכללם הוגנות, יושרה, שקיפות וכבוד האדם. 
הקוד האתי של הבנק מוטמע בכל שדרות הארגון באמצעות פעולות הטמעה והדרכה מגוונות, 
לרבות ועדת אתיקה בראשות מנהלת אגף פיתוח ארגוני והדרכה, המתכנסת בתדירות חודשית, 

דנה בדילמות אתיות העולות מהשטח ומתווה מדיניות ופעולות להטמעת ערכי הקוד.

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות

הקוד האתי 
הדירקטוריון והנהלת הבנק מעודדים בקרב הארגון רמה גבוהה של אתיקה ויושרה. מנהל החטיבה להון אנושי, משאבים 
ותפעול הוא הגורם הממונה על נושא האתיקה בבנק. אחד האמצעים המהותיים להנחלת האתיקה והיושרה הוא 
כתיבת קוד אתי לבנק והטמעתו בקרב כל עובדי הבנק. הקוד, שמבטא את רוח הבנק והתרבות הארגונית השוררת 
בו הושק לראשונה ב-2008, מגדיר את כללי ההתנהלות הראויים לכלל עובדי הקבוצה, מבוסס גם על ניתוח אירועים 

שעלו מהשטח והוא כלי עזר להתמודדות עם סוגיות ודילמות העולות בשגרת העבודה.

2019, במטרה להתאים לתוכנית האסטרטגית של הבנק ובעקבות שינויים שחלו בבנק ובסביבה  בדצמבר  
העסקית – בוצע, בשיתוף העובדים, עדכון ורענון של ערכי הקוד האתי ושולבו בו ערכים ייחודיים, המשמשים בסיס 

להתנהלות העסקית והבין-אישית בבנק. הקוד המעודכן הוצג ואושר בהנהלת הבנק ובדירקטוריון.

הקוד האתי של הבנק הפך לחלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית שלו והוא מוטמע בכל שדרות הארגון באמצעות 
פעולות הדרכה מגוונות, לרבות ועדת אתיקה בראשות מנהלת אגף פיתוח ארגוני והדרכה, המתכנסת בתדירות 

חודשית, דנה בדילמות אתיות העולות מהשטח ומתווה מדיניות ופעולות להטמעת ערכי הקוד.

בשנת 2020 הושם דגש על הטמעת הקוד המעודכן בקרב כלל עובדי הבנק – התאמת יחידות הלימוד בהדרכות 
בהתאם לקוד המעודכן, תקשורים לעובדים, וכן קיום שבוע אתיקה שכלל פעילות חווייתית של כלל יחידות הבנק 
המבוססת על היכרות עם הקוד המעודכן. בסיום הפעילות התבקשה כל יחידה להחתים את העובדים על תמונה 
ממוסגרת הכוללת את ערכי הקוד האתי ולתלות במקום בולט ביחידה כאות למחויבות העובדים לפעול על פי ערכי הקוד.

את הקוד האתי במלואו ניתן למצוא באתר הבנק.

הטמעת הקוד האתי
במהלך שנת 2020 התקיימו פעילויות רבות להטמעת הקוד האתי, תוך שימוש במגוון כלים בהתאם לתוכנית העבודה:

חתימה על הקוד האתי – כל העובדים חתומים על הקוד האתי וכל עובד חדש שמצטרף לבנק חותם עליו.	 

דיווח להנהלה ולדירקטוריון – בהתאם לתוכנית העבודה להטמעת הקוד האתי, אחת לחצי שנה יו"ר ועדת 	 
האתיקה מציגה בפני ההנהלה והדירקטוריון דיווח על הטמעת הקוד ואירועים אתיים שהתרחשו. 

הדרכות בנושאי אתיקה – כל עובד חדש בבנק, בין אם הוא במשרה מלאה ובין אם במשרה חלקית, נדרש 	 
ללמוד את הנושא באמצעות לומדה בנושא הקוד האתי של הבנק וכן להשתתף בהדרכה פרונטלית במסגרת 
קורס. נעשית בקרה על ביצוע הלומדה בנושא אתיקה. נוסף על כך, בעת הקמת סניף/שלוחה חדשים בבנק, 

מתקיימות הדרכות ייעודיות על ידי מנהל הסניף/השלוחה לעובדי היחידה.

שבוע אתיקה – במסגרת פעילויות האתיקה בארגון התקיים גם בשנת 2020 שבוע אתיקה, שמטרתו לשים 	 
את נושא האתיקה במרכז תשומת הלב הארגונית. בשנה זו הוקדש שבוע האתיקה להטמעת הקוד המעודכן. 

הפעילות התקיימה באמצעות משחק אינטרנטי תחרותי נושא פרסים בהשתתפות כלל יחידות הבנק.

דיון יזום בדילמות אתיות – כחלק מתוכנית העבודה מתקיים אחת לרבעון ביחידות הבנק בארץ ובחו"ל דיון 	 
יזום בדילמות אתיות. דיווחים על כך מועברים לוועדת האתיקה באופן שוטף.

שדרוג אתר הקוד האתי – כחלק מעדכון הקוד האתי שודרג אתר הקוד האתי ועוצב בצורה חדשנית ואינטראקטיבית 	 
לשימוש העובדים. 

הטמעת היבטים אתיים בהערכת עובדים – בשאלון הערכת העובדים, שהוא אחד המקורות שעליהם מתבססים 	 
בעת קבלת החלטות ארגוניות )כמו קידום, תגמול ועוד(, ישנה התייחסות גם להיבטים אתיים בהתנהלות העובד. 

דילמות אתיות – הצגת דילמות אתיות באתר הקוד האתי.	 

הכנסת נושא האתיקה לקורסי הליבה – שילוב יחידת לימוד בנושא אתיקה בחלק מהקורסים הבנקאיים.	 

הכשרת מנהלים – בהכשרות הניהוליות דנים בסוגיות אתיות הרלוונטיות למנהלים תוך התבססות על ערכי 	 
הקוד האתי. 

קיום פעילות במסגרת חטיבתית/יחידתית – במסגרת זו ועדת אתיקה או נציגיה נפגשים עם עובדי יחידה 	 
ספציפית במטרה לאפיין דילמות ערכיות ותהליכים רלוונטיים ליחידה ולגיבוש תוכנית אתיקה פנימית.
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בשנת 2020 הועברו22,347 שעות הדרכה בנושאי אתיקה שונים.

ערכי הבנק המנחים את פעילותו:

קנבת לוביוחמ ותנמיא

תונגהו ותחוקלותנמאנ  

פותיקש םדאד הובכ

תיתליהקת ויתרבת חויראח ותיותרישו  ותיועצקמ,ותניומצ
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דרכים שונות לפניות – הבנק מאפשר לעובדיו לפנות בכל נושא, ובכלל זה בנושאי אתיקה, במגוון ערוצים 	 
ובכל שעות היממה. זאת באמצעות משלוח ליו"ר ועדת האתיקה דרך אתר הקוד האתי, שמגיע לתיבת דוא"ל 
ייעודית בנושאים אתיים וכן טופס מקוון לפניות אנונימיות. גורמים חיצוניים לבנק יכולים לפנות בנושאים אתיים 
באמצעות מוקד פניות הציבור ואתר הבנק. לבנק ישנו נוהל המבטיח הגנה על מוסר המידע וניתן לפנות באופן 
אנונימי. המידע בדבר דרכי הפנייה מופיע בפורטל הארגוני, בלוח המודעות בשלוחות חו"ל ומפורסם בסניפים. 
כמו כן, בהתאם להוראה חדשה של בנק ישראל, נעשה פרסום לציבור בנושא תלונות הציבור, בהתאם לנוסח 
שנקבע על ידי הפיקוח על הבנקים. הבנק מקפיד לקיים קשר שוטף עם הפונה, למעט במקרים שבהם לא ניתן 

לעשות זאת )למשל בעת פנייה אנונימית(.

מדידת אפקטיביות הטמעת הקוד
הבנק בוחן כל העת את מידת הטמעת הקוד האתי באמצעות מפגשים, קבוצת מיקוד והדרכות שונות. עדכון הקוד 
האתי בשנת 2019 התבצע באמצעות דיאלוג עם עובדים ומנהלים שבחנו את מידת ההטמעה ואת רלוונטיות הערכים 
השונים והתבקשו להמליץ על עדכון ו/או הוספת ערכים לקוד. פעילויות ההטמעה שבוצעו בשנת 2020 בחנו את מידת 
הטמעתם של הערכים המעודכנים בקרב העובדים ואת פעילותם בהתאם לערכי הקוד האתי. נוסף לכך, מתקיים 
דיאלוג שוטף באמצעות פורומים של מנהלים ועובדים ופגישות רבעוניות ביחידות הבנק. בין השאר, נבחנת איכות 

הטמעת הקוד האתי ודיוק תוכנית העבודה להטמעתו. 

מחויבות לציות לרגולציה  
הבנק מקפיד על יישום הוראות הדין וכללי הממשל. החטיבה המשפטית מייעצת בקשר ליישום הוראות 
הדין ובהשלכותיהן על פעילות קבוצת הבנק. החטיבה לבקרת סיכונים מלווה את תהליכי הטמעתן 
בפעילות יחידות הבנק הרלוונטיות ומוודאת כי יחידות הבנק מצייתות להוראות הדין ונוהלי הבנק.

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות

ציות לרגולציה ושמירה על התנהלות תקינה 
לבנק מדיניות ציות המאושרת בדירקטוריון. מדיניות זו מתייחסת לנושאי ציות, איסור הלבנת הון, מימון טרור, סיכונים 
חוצי גבולות, הוגנות, הגנת הפרטיות, תחרות כלכלית, אכיפה פנימית בדיני ניירות-ערך. בבנק מונה קצין ציות, 
הפועל בהתאם לכתב מינוי מוסדר אשר מבטיח את סמכויותיו ומעגן את אי-התלות שלו כחלק מממשל תאגידי תקין. 

כמו כן, הבנק מנהל מיפוי של הוראות הרגולציה וכל חטיבה אחראית לציות לרגולציה בתחום עיסוקה. לצורך הטמעת 
האכיפה בבנק מונו בקרי ציות במרחבים, נאמני ציות בסניפים, בנקאי ציות בסניפים גדולים ונאמני ציות במטה 
הבנק. אלה עוברים הדרכות בנושא הציות מספר פעמים בשנה ואחראים לביצוע בקרות קו ראשון, איתור סיכוני ציות 

ונקיטת פעולות מתאימות לצמצומם וכן לטיפול נכון בלקוחות בהתאם לנהלים. 

נוסף על כך, קיימות תוכניות בקרה קו שני מפורטות הבוחנת את הפעילויות השונות בבנק בכל הרמות, בהתאם 
לגישה מבוססת סיכון. 

הבנק עורך סקרי סיכונים תפעוליים הכוללים התייחסות גם למעילות וכן מפעיל מערך שוטף לניטור מעילות.

הבנק מתחזק ומעדכן באופן שוטף מיפוי של סיכוני ציות ואכיפה פנימית, מקיים תוכניות בקרה, הטמעה ואכיפה 
מקיפות ונוקט פעולות מגוונות במטרה לצמצם סיכונים אלה. 

במהלך שלוש השנים האחרונות, 2017–2020, לא הוטלו על הבנק קנסות משמעותיים בשל אי-ציות לחוקים ותקנות. 
לעניין תשלום ששילמה קבוצת הבנק במסגרת הסדר לסיום חקירת משרד המשפטים בארצות הברית, ראו להלן 

בפרק בנושא זה.

קיימת מעורבות של קצין הציות באישור מוצרים חדשים, אישור נהלים וכן בטיפול בעסקאות רלוונטיות. 

הביקורת הפנימית בוחנת בין היתר את הציות להוראות החוק, להנחיות בנק ישראל ורגולטורים נוספים ולמדיניות 
ונוהלי הבנק, במסגרת תוכנית עבודה רב-שנתית מבוססת סיכונים. דוחות הביקורת מתייחסים הן ליישום ההנחיות 
ביחידות השטח הן לתהליכי הבקרה אחר היישום המבוצעים על ידי יחידות הבקרה, ובהם החטיבה לבקרת סיכונים 

ואגף הציות.

יישום והטמעת הציות בבנק
לצורך יישום והטמעת היבטי הציות בתוך הבנק, פועל בנק מזרחי-טפחות במספר אופנים:

הטמעה סדורה של נהלים – הבנק מקפיד על קיום הוראות הדין על פי מדיניות ציות ובאמצעות מערך מוסדר 	 
של נהלים ועדכונם, תהליכי עבודה ומערכות ממוכנות. כל אלו מובאים לידיעת העובדים עם עדכונם באמצעות 
חוזרים המופצים לחתימת האוכלוסייה הרלוונטית. תהליכי היישום וההטמעה של חוקים והוראות דין או עדכונים 

להם, מנוטרים, בין היתר, על ידי אגף הציות שבחטיבה לבקרת סיכונים. 

בקרה על קיום ההוראות – מעקב אחר אפקטיביות הטמעת הוראות החוק והנוהל נעשית, בין היתר, על ידי 	 
ביצוע בקרות על קיום ההוראות בתחומים השונים. בהתאם לכללי הממשל התאגידי, הבקרות נעשות על ידי 
עובדי קו העסקים בהתאם לסוג הפעולה ומאפייניה, ועל ידי עובדי הקו השני העורכים בקרות בנושאי ציות 

שונים ומאתגרים את פעילות הקו הראשון, תוך מיקוד בפעילות מבוססת סיכון.
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זיהוי ומיפוי סיכוני ציות – זיהוי המוקדים שבהם קיים סיכון מוגבר )בין היתר, בשל ריבוי ומורכבות הפעילות 	 
הבנקאית או היקף הפעילות או חקיקה מורכבת(, כדי למקד את מאמצי הפעילות בהפחתת סיכונים אלה 

ובמניעת הפרות.

טיפול בחריגות – הבנק מטפל בפעילויות חריגות שאותרו במסגרת הבקרה, הן במטה הן בסניפים. הטיפול כולל 	 
יישום המלצות לשיפור תהליכים ובקרות, וידוא תיקון של הליקויים, הפקת לקחים וטיפול משמעתי, אם יש צורך.

קו אנונימי לפניות עובדים אל הביקורת הפנימית – הביקורת הפנימית מפעילה קווי טלפון ופקס אנונימיים 	 
הפתוחים לפניות עובדים במקרים שבהם התגלו אי-סדרים או אירועים שקיים לגביהם חשד שאינם כשרים, 
חריגה חמורה מהוראות החוק, הוראות בנק ישראל או מנהלי הבנק, התנהגות בלתי הולמת, מעשה פלילי 

וכד'. הבנק קבע הגנות על חושפי שחיתויות.

קו אנונימי לפניות עובדים לאגף הציות – הבנק מפעיל קווי טלפון ופקס אנונימיים הפתוחים לדיווח עובדים 	 
במידת הצורך בנושאי תרמית ומניפולציה בניירות ערך, ב-FATCA ובנושאי ציות אחרים. 

ביקורת פנימית – הבנק עורך ביקורת פנימית בלתי תלויה ביחידות ובתהליכים מהותיים בבנק, בין היתר בנוגע 	 
לציות להוראות החוק, להנחיות בנק ישראל ורגולטורים נוספים, למדיניות ולנוהלי הבנק, הן ביחידות העסקיות 
הן ביחידות הבקרה. ביקורת זאת מבוצעת באמצעות פונקציית ביקורת פנימית שבראשה עומדת המבקרת 
הפנימית הראשית, אשר מונתה לתפקידה בחודש יולי 2011 על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, בהתבסס על 
ניסיונה ועל השכלתה של המבקרת )להרחבה ראו בדוחות הכספיים – הגילוי על המבקרת הפנימית, עמ' 313(.

ניהול תחרות הוגנת – הבנק מנהל את עסקיו בצורה הוגנת. הוא מקפיד על עמידה מלאה בהוראות החוק 	 
והוראות הרגולטורים השונים החלות עליו, ובהן חוק התחרות הכלכלית. הבנק אינו מקדם עמדות ונושאים 

ציבוריים ואינו מפעיל שדולה לצורך כך. 

הוגנות – לבנק מדיניות בתחום ההוגנות והוא מקפיד על הוגנות בפעילותו מול כל מחזיקי העניין, ובפרט מול 	 
לקוחותיו, לרבות הקפדה על מכירת מוצרים ושירותים המתאימים ללקוח ולצרכיו. ערך ההוגנות הוא אחד 

מערכי הקוד האתי של הבנק.

הדרכה ופרסומים לעובדים – כחלק מהטמעת תרבות הציות, מקיים הבנק הדרכות לעובדיו באמצעות אגף 	 
הציות ומרכז הדרכה בנושאים הבאים: ציות, מניעת הלבנת הון ומימון טרור, סיכוני שוחד ושחיתות, אכיפה 
פנימית, סיכונים חוצי גבולות, ציות לסנקציות בין-לאומיות, חוק התחרות הכלכלית, דיני ניירות ערך, הוגנות כלפי 
הלקוח, גילוי נאות והקוד האתי. הבנק פועל גם בתחום איסור ההפליה בין אוכלוסיות שונות, לרבות פעילות 
עם מיעוטים. הדרכות אלו מתבצעות הן במסגרת הדרכות בנקאיות, שהן חלק מתהליך ההכשרה של עובדי 
הבנק, הן באופן ממוקד, בהתאם לתפקיד וליחידה. עובדי הבנק נדרשים לבצע לומדות ומבחני ידע בנושאי 
הציות השונים כחלק מכניסתם לעבודה, ובהמשך בתדירות קבועה בהתאם לתפקידם. אגף הציות מתקף את 
הלומדות ומעדכנן בהתאם לצורך. כמו כן, בסמוך לקליטת עובדים חדשים לבנק או בעת שינוי תפקיד, העובדים 
משתתפים בהכשרה בנושאי הציות. נוסף על כך, אגף הציות מפרסם מעת לעת עלונים והודעות הכוללים דגשים 
בנושאי ציות להוראות החוק ויוזם ימי עיון בנושאי הציות למנהלים ולבעלי תפקידים וכן לעובדי המטה. חלק 

מעלונים אלו מוצגים גם בשטחים הציבוריים של בנייני הבנק.

פורום ציות – קיים בבנק פורום בראשות מנהל הסיכונים הראשי ובהשתתפות מנהלי החטיבות העסקיות או 	 
נציגיהם, נציג החטיבה המשפטית, קצין הציות הראשי ונציג חטיבת הביקורת הפנימית, שנועד להציג ולדון 
באירועים ומקרים הקשורים לעולם הציות, לדון בסיכוני ציות מהותיים וכן לתאר עדכוני רגולציה מהותיים ואת 

ההיערכות ליישומם.

פורום CROSS BORDER – הפורום עוסק בניהול הסיכון חוצה הגבולות בבנק. בראשו עומד מנהל החטיבה 	 
לבקרת סיכונים ומשתתפים בו מנהלי החטיבות: הפיננסית, המשפטית, הקמעונאית, הטכנולוגית, הון אנושי 
משאבים ותפעול, קצין הציות הראשי, וכן נציגים נוספים מחטיבות אלו. הפורום מקבל דווחים ועדכונים אודות 
עמידת הבנק בחובות הנגזרות מהוראות הקשורות לסיכונים חוצי גבולות ומתווה את פעילות הבנק בנושא זה.

ניהול סיכונים בנושא ציות
לבנק מסמכי מדיניות ייעודיים בתחומים שונים של ניהול ובקרת סיכונים, התומכים ביישום הוראות החוק והרגולציה. 
דירקטוריון הבנק התווה במסמכים אלה את עקרונות ניהול הסיכונים, בהתאמה לתוכנית האסטרטגית של הבנק, 
וכן את העקרונות לניטור ובקרת סיכונים – מדיניות הקובעת בין היתר את תיאבון הסיכון, ובפרט קובעת שמידת 
הסובלנות של הבנק לאי-יישום נאות של הוראות חוק ורגולציה היא אפסית. אגף הציות עורך סקרים להבטחת 

שלמות עמידת הבנק בהוראות הרגולציה.

ניהול סיכוני הציות, הכולל סיכוני איסור הלבנת הון, סיכונים חוצי גבולות, סיכוני הוגנות וסודיות בנקאית, נעשה על 
ידי זיהוי, הערכה ותיעוד של סיכוני הציות הגלומים בפעילויות העסקיות של הבנק, ובכלל זה התפתחויות הנוגעות 

למוצרים חדשים, נוהגים עסקיים, קווי עסקים או לקוחות חדשים או בשינויים מהותיים בכל אחד מאלה.

כמו כן, הבנק מתחזק ומעדכן באופן שוטף מיפוי של סיכוני ציות ואכיפה פנימית, מקיים תוכניות בקרה ואכיפה מקיפות 
ונוקט פעולות מגוונות במטרה לצמצמם. הבנק עורך סקרי סיכונים תפעוליים, הכוללים התייחסות גם למעילות, 

ומפעיל מערך שוטף לניטור מעילות.

הבנק פועל בצורה הוגנת מול כל מחזיקי העניין ובכלל זה עם לקוחותיו. ערך ההוגנות חוצה ארגון ומושתת על יישום 
ערכי יסוד של יושרה, הגינות ושקיפות. הבנק מקיים תוכניות בקרה רחבות על קווי העסקים ופועל לקיום תוכניות 
אכיפה אפקטיביות בדיני ניירות ערך ובדיני התחרות הכלכלית, המותאמות לבנק ולנסיבותיו הייחודיות, כחלק מן 

המערך של ניהול הסיכונים הכולל בבנק. זאת, במטרה להבטיח ציות כולל להוראות החלות על הבנק. 

בשנת 2020, בדומה לשנים קודמות, לא הוטלו על הבנק או על אחת מחברות הבת שלו קנסות משמעותיים בשל 
אי-ציות לחוקים ותקנות. לעניין תשלום ששילמה קבוצת הבנק במסגרת הסדר לסיום חקירת משרד המשפטים 

בארצות הברית, ראו הרחבה בהמשך הפרק בנושא זה.

תרומות פוליטיות
כחלק מניהול תקין, קבוצת מזרחי-טפחות אינה מקדמת עמדות ונושאים בעלי אופי של מדיניות ציבורית ואינה 
מפעילה שדולות לצורך כך. הקבוצה אינה תורמת למפלגות פוליטיות, לפוליטיקאים או למוסדות רשמיים. פעילות 
מסוג זה אסורה במדינת ישראל והקבוצה פועלת בהתאם לחוק. הקבוצה פועלת בזירה הציבורית, היכן שנדרש, אך 

ורק בהקשר לענייניה העסקיים. 

DPA - ביטול כתב אישום נדחה בארה"ב
ביום 22 במרץ 2021 ניתן על ידי בית המשפט בארצות הברית )לוס אנג'לס( צו המורה על ביטול כתב האישום 
הנדחה, אשר הוגש נגד חברות קבוצת הבנק, בהתאם להסכם )DPA( שנחתם ביום 12 במרץ 2019 בין הבנק 
לבין משרד המשפטים בארצות הברית )DOJ(, לסיום חקירת ה-DOJ בעניין עסקי קבוצת הבנק עם לקוחותיה 
האמריקאים. הצו האמור ניתן לבקשת ה-DOJ, אשר ציין, בין היתר, במסגרת בקשה שהגיש לבית המשפט הנכבד 
עם תום תקופת ההסכם )שנתיים( אשר נקבעה במסגרת ה-DPA, כי חברות קבוצת הבנק קיימו את התחייבויותיהם 

על פי ההסכם האמור. 
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מחויבות למניעת שחיתות
הבנק מחויב להתנהלות עסקית בהתאם לדין החל עליו בתחומי הפעילות שבהם הוא פועל, תוך 
שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה, יושרה, הגינות ומקצועיות. הבנק מאמין שלא 

רק השגת התוצאה וההצלחה העסקית היא החשובה, אלא גם הדרך שבה הוא השיג אותה.

הבנק פועל באופן שוטף למניעת התרחשותם של אירועי שחיתות, מצד עובדיו, לקוחותיו ומצד 
גורמים שלישיים. מקרי שחיתות כוללים, בין היתר, מתן שוחד, הלבנת הון, גניבה, זיוף חשבונות 

ומסמכים, הונאות ומעילות, שימוש במידע פנים, הפרת סנקציות או מימון טרור.

במסגרת זו הגדיר הבנק מדיניות סדורה לטיפול בהיבטי סיכון תפעולי ובקרה פנימית ויצר תהליכי 
בקרה וניטור מתמשכים. בנוסף, הבנק מזהה תחומים שבהם קיים פוטנציאל לניגודי עניינים ופועל 

למזעורם.

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות

מניעת שחיתות במזרחי-טפחות 
בנק מזרחי-טפחות מקדיש תשומת לב רבה לנושא זה ולפיכך קיימת לבנק מדיניות סדורה בנושא. בבנק מתקיים 
ניטור שוטף על פעילות כלל הסניפים לאיתור סיכונים של שחיתות ומניעת מקרים כדוגמת שוחד, מעילות והונאות. 

גם בשנת 2020 נעשו פעולות לאיתור סיכונים מסוגים אלה.

הטיפול בנושא נחלק בבנק בין כמה יחידות האמונות על הטיפול בנושאים השונים: 

מקרי הונאות ומעילות של עובדים – אירועים חריגים מנוטרים על ידי החטיבה לבקרת סיכונים ומועברים, 	 
במקרה הצורך, לחטיבת הביקורת הפנימית לשם בחינה וטיפול.

מקרי הונאה של לקוחות הבנק – החטיבה לבקרת סיכונים, לרבות היחידות לטיפול באבטחת מידע וסייבר 	 
בחטיבה לבקרת סיכונים ובחטיבת הטכנולוגיה, מנטרות אירועים, ואם נמצאו מקרי הונאה שכאלה הם 
מטופלים על ידי חברת מזרחי-טפחות שירותי אבטחה, הפועלת בחטיבת הון אנושי משאבים ותפעול, ועל 

ידי החטיבה הקמעונאית.

פעילות לקוחות הבנק הנחשדים כקשורים לשוחד ושחיתות – מנוטרת ומטופלת על ידי אגף הציות.	 

מקרי גניבות ושוד – מנוטרים ומטופלים על ידי חברת מזרחי-טפחות שירותי אבטחה, יחידת אבטחת 	 
מידע וסייבר.

מקרי אבטחת מידע וסייבר – מנוטרים ומטופלים על ידי היחידות לאבטחת מידע וסייבר בחטיבה לבקרת 	 
סיכונים ובחטיבת הטכנולוגיה.

מקרי אתיקה – מטופלים על ידי יו"ר ועדת האתיקה.	 

בכל המקרים הנ"ל, בעת שמתגלה חשד לפגיעה בטוהר המידות חטיבת הביקורת עורכת בדיקות בקשר לאירוע. 
הבנק בוחן את המקרים ומבצע הליכי תחקור והפקת לקחים במקרים הרלוונטיים, למניעת הישנותם. נוסף על כך, 

במקרים הנדרשים מוגשת תלונה במשטרת ישראל ו/או מועברים דיווחים לרשויות הרלוונטיות.

לצורך איתור מקדים של מקרי שחיתות במידת האפשר, מניעתם, הרתעה מהם וטיפול בהם, הבנק מפעיל מספר 
מערכות לניהול ובקרה של אירועי שחיתות. ביניהם כלולות:

בשנת 2020 הוקמה מערכת חדשה לניטור מעילות והונאות, המציפה אירועים חריגים לבחינה בהתאם לחוקים 	 
העסקיים שעליהם היא מתבססת. 

כמו כן, במהלך 2020 הוטמעה מערכת מתקדמת לתמלול שיחות, המייעלת ומשפרת באופן מהותי את אפקטיביות 	 
הבקרה. מערכת זו נמצאת בשימוש הן במרכז הבנקאות הן ב"חדר האמצעי" לבקרת פעילות בחדר העסקאות. 

מערכת איסור הלבנת הון )מערכת מא"ה( מציפה אירועים חריגים בהתאם לתבחינים הנבחנים על ידי הסניפים 	 
)קו ראשון( ואגף הציות )קו שני( ואלו מועברים, במידת הצורך, לרשות לאיסור הלבנת הון בהתאם להוראות הדין. 

כמו כן לבנק פורטל סיכונים תפעוליים )מערכת פסת"ל(. בפורטל זה נאספים כל האירועים הרלוונטיים לפי הנחיות 
בנק ישראל, ונערך סיווג של האירועים החריגים/מהותיים כדי שהבנק יוכל לנתחם, לדווח בגינם בארגון ולתחקר 

בגינם, אם נדרש.

בנוסף, החטיבה לבקרת סיכונים מקיימת בבנק מהלך שוטף לביצוע סקרי סיכונים לתהליכים התפעוליים בכלל יחידות 
הבנק, בתיאום עם מנהלי היחידות, מתוך מטרה לזהות את הסיכונים התפעוליים הטמונים בפעילותם, להעריך את 

מידת חומרתם ולהגדיר תהליכי חיזוק נדרשים על מנת למזערם. 

ועדת היגוי לסיכונים תפעוליים, בראשות מנהל הסיכונים הראשי, מתכנסת באופן קבוע לפחות אחת לרבעון ומקבלת 
סקירה של האירועים שהתרחשו, הפעולות שננקטו, המלצות ליישום וכמו כן המלצות לעדכון תהליכים תפעוליים 
בדגש על תהליכים לשיפור השירות ללקוח, בהינתן ניטור הולם ומזעור הסיכונים. במסגרת זו נעשו השנה מספר 
תהליכים להקטנת הנזק מאירועי הונאה בכרטיסי אשראי )זיוף/העתקה(, בין השאר באמצעות התראות חמות 
ללקוחות בדבר חשד לפעילות לא תקינה בכרטיס האשראי שברשותם. נוסף לכך, ועדת היגוי לסיכוני אבטחת מידע 
וסייבר, בראשות מנהל הסיכונים הראשי, המתכנסת אף היא אחת לרבעון, דנה בנושאי אבטחת מידע וסייבר, לרבות 
סקירת אירועים והמלצות ליישום. בנוסף פועל בבנק פורום בקרה פנימית – פורום תקופתי המופקד על האינטגרציה 

בין תחומי הבקרה הפנימית בבנק, הדן בין היתר באירועים רוחביים מהותיים.

התנהלות אחראית בקרב עובדי מזרחי-טפחות
מניעת שוחד ו/או קבלת טובות הנאה – על עובדי הקבוצה חלה החובה להימנע מקבלת טובות הנאה כלשהן 
במסגרת קשרי העבודה עם הלקוחות או הספקים. לקבוצה נהלים ברורים בנושא זה והעובדים נדרשים לפעול 
לפיהם. הענקת מתנות, הטבות או תנאים מיוחדים ללקוחות, תיעשה בהתאם לנוהל הרלוונטי, על פי מדרג סמכויות 
ברור ובהתאם להוראות בנק ישראל. כדי למנוע חריגה מנהלים אלו, הבנק מתקשר ומדריך את העובדים בנושא זה.   

כחלק מפעילות הבנק למניעת שוחד ושחיתות ולצורך הטמעת התנהלות אתית בקרב העובדים וההנהלה, פרסם 
הבנק קוד אתי ונהלים, המסדירים בין היתר את נושא קבלת מתנות, תרומות, הסדרת טיסות והגבלה בהוצאות 
אש"ל ובתי מלון. לבנק אין סוכני משנה בפעילות בחו"ל והוא נעזר בספקים, יועצים או שותפים עסקיים, לשם ייצוגו 

מול לקוחות ורשויות ממשלתיות בהיבט המסחרי.

מניעת מעילות והונאות – לבנק מסמכי מדיניות ונהלים לטיפול במעילות, הונאות והפרות דין, וכן נהלים שבמסגרתם 
קבע הבנק עקרונות וכלים לזיהוי, ניהול, מעקב דיווח ובקרה של חשיפות לסיכונים אלו. כמו כן כפי שתואר לעיל הבנק 
מבנה ארגוני שמיישם הפרדת תפקידים, תהליכי עבודה, מערכות מיכון וכלים נוספים, שמטרתם למזער סיכונים אלו. 
פעילויות אלה משולבות בכמה מסמכי מדיניות בתחום ניהול הסיכונים, כגון ניהול משאבי אנוש, רוטציה, חופשה 
רציפה, ניהול סיכונים תפעוליים ועוד. הליכי ההתקשרות עם ספקים בבנק מוסדרים בנהלים וכוללים שימוש בשיטות 

שונות אשר יבטיחו הוגנות בהתקשרות ומניעת מעילות והונאות.

בבנק מתקיים ניטור שוטף על פעילות כלל הסניפים, לאיתור פעילות חריגה בחשבונות של הלקוחות או לאיתור 
פעילות חריגה של עובדים. בין היתר תוארו לעיל מספר מערכות המסייעות לבצע ניטור זה. במקרה שבו מאותר חשד 
למעילה או לאי-סדרים, קיימת חובת דיווח לביקורת הפנימית הבוחנת את המקרה. כמו כן מופעלת מדיניות הבנק 
לטיפול במעילות והונאות, הקובעת את הדרכים ושרשרת הדיווחים הנדרשת לטיפול בחשד זה, ובכללם דיווח למנכ"ל 
הבנק, יו"ר ועדת הביקורת ויו"ר הדירקטוריון. במקרה שמתגלה הפרה של הוראות החוק, הוראות הרגולציה או נוהלי 
הבנק, על ידי עובד בנק, ננקטים כלפיו צעדים משמעתיים, בהתאם לחומרת ההפרה ולערכים המוטמעים בקוד האתי 
של הבנק. ממצאי הבדיקה מדווחים ומובאים לדיון למנהל הכללי ולהנהלה ובהתאם לנסיבות המקרה, וכן למוסדות 
הדירקטוריון. נוסף לכך, מתבצע תהליך של תחקיר והפקת לקחים למניעת מקרים דומים בעתיד. במקרים שבהם קיים 
חשד לעבירה פלילית, מוגשת תלונה למשטרת ישראל והאירוע מדווח לבנק ישראל בהתאם לרגולציה ולנוהלי הבנק.
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מחוייבים להתנהלות אחראית

189 mm x 267.3 mm 189 mm x 267.3 mm

במהלך שנת 2020 התקיימו בדיקות בהתאם לתוכנית עבודה סדורה בכלל הקבוצה, לרבות בהיבטים של שחיתות.

מניעת הלבנת הון – הבנק נוקט גישה מבוססת סיכון, התורמת לאפקטיביות קווי הבקרה ולהתמודדות נאותה עם 
סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ומביאה להפחתתם בהתאם. ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שזור בכל רובדי 
הפעילות של הבנק עם לקוחותיו. על מנת לנהל סיכונים אלה, כוללת מדיניות הבנק עקרונות המנחים אותו בתחום 
זה. העקרונות עוסקים בתנאים לקבלת לקוחות ולמתן שירות וביצוע פעולות; בהיכרות הנדרשת עם הלקוח ועם 
עסקיו; בסיווג לקוחות הבנק לפי רמות סיכון; בסיכונים הייחודיים ללקוחות החשופים מבחינה ציבורית; בסיכוני שוחד 
ושחיתות; בפעילות הימורים בלתי חוקיים; במניעת מימון טרור וסחר עם גורמי אויב; בציות לסנקציות בין-לאומיות; 
בכללים באשר לפעילות קורספונדנטים ובניטור פעולות בלתי רגילות. במסגרת הפעילות בתחום זה מפעיל הבנק 

מערכות מיכוניות שונות במטרה לסייע לעובדיו לאתר, לדווח ולפעול, בהתאם להוראות החוק והנוהל בנושא.

נוסף לכך, לצורך צמצום ומניעת מקרי שחיתות בקרב עובדיו ומתן כלים נכונים להתמודדות עם מקרים מסוג זה, 
נוקט הבנק מספר פעולות:

מניעה והדרכה:
הפצת נהלים סדורים לעובדים – הבנק מקפיד על הגדרת נוהלי התנהגות סדורים לעובדים והפצתם לכלל 	 

העובדים בהתאם לאופי עיסוקם הבנקאי.

לומדות להדרכת עובדים – הבנק מפיץ לעובדיו לומדות במגוון נושאים, בהם: הוגנות, מניעת מעילות והונאות, 	 
סיכוני שוחד ושחיתות, אבטחת מידע, קוד אתי, דיני התחרות הכלכלית ומידע פנים. בשנת 2020 רועננו חלק 

מהלומדות. 

ייעוץ והדרכות שוטפות – "מרכז מומחי ציות" משמש ככתובת המרכזית בבנק למתן מענה בכל הנושאים 	 
הקשורים לעולם הציות. אגף הציות מלווה את הפעילות השוטפת בכל הקשור למכלול סיכוני הציות השונים, 
הן באמצעות ייעוץ והכוונה שוטפים הן באמצעות ביצוע הדרכות פרונטליות לעובדים בסניפים ובמטה, החל 
משלבי ההכשרה הראשונים של העובד ועד לשלבים המתקדמים ולמעברי תפקיד. עובדי אגף הציות ומנהליו 
מעבירים הדרכות רבות לקבוצות שונות בבנק בהיקף נרחב וכן מקיימים שגרה של מבחני ידע תקופתיים 

לעובדי הסניפים והמטה.

בקרות קו הגנה ראשון ושני – הקווים העסקיים וכן אגף הציות מקיימים מעגלי בקרה אחר הפעילות במטרה 	 
להבטיח עמידה וציות מלא לרגולציות. בקרות אגף הציות מבוצעות בהתאם לתוכניות עבודה שנתיות.

תחקור אירועים – לבנק מתודולוגיה סדורה לביצוע תהליכי למידה והסדרת פעולות הנדרשות לשם מניעת 	 
הישנותם של אירועים בארץ ובחו"ל.

הטמעת כללי אתיקה – הבנק מטמיע ביחידותיו השונות את הקוד האתי, באמצעים שונים ומגוונים על פי 	 
תוכנית סדורה. 

קו אנונימי לפניות עובדים לחטיבת הביקורת הפנימית – הבנק מפעיל קווי טלפון ופקס אנונימיים המאפשרים 	 
לעובדים לפנות במידת הצורך אל הביקורת הפנימית באופן אנונימי. הבנק מפרסם לכלל העובדים את דבר 

קיומם של קוים אלו בפורטל הבנק.

במהלך 2020 הוגש בבנק דיווח בגין מקרה אחד של גניבת כספים בידי עובד. הדיווח טופל בהתאם לנוהלי הקבוצה, 
והעובד אינו מועסק יותר בבנק. הנושא דווח לבנק ישראל בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים, והוגשה תלונה 

במשטרה בהתאם למדיניות הבנק. ללקוחות הבנק לא נגרם נזק, ולבנק לא נגרם נזק מהותי.

מניעת שוחד בקרב לקוחות – פעילות לקוחות הבנק הנחשדים כקשורים לשוחד ושחיתות מנוטרת והם מטופלים 
על ידי אגף הציות. 

מנגנוני דיווח והגנה על חושפי שחיתויות
על כל עובד מוטלת חובה לדווח על חשד לאירוע מעילה, הונאה או הפרת דין ונהלים. הדיווח יכול להיות אנונימי או 
גלוי. נוהל ייעודי מסדיר את ההגנה הניתנת לעובדים שדיווחו על מעילות, הונאות והפרות דין, כדי לעודד את עובדי 
הבנק לקיים את חובתם ולהגיש דיווחים מבלי לחשוש מפגיעה העלולה להיגרם להם כתוצאה מכך. מסירת הדיווח 

אפשרית במגוון דרכים כפי שיפורט להלן. 

מדיניות הבנק ונוהליו קבעו את שרשרת הדיווחים הנדרשים בהתקיים חשד לאירוע, או בעת התרחשות אירוע מהותי. 
שרשרת הדיווחים שתוארה לעיל, מבטיחה כי האירוע מנוהל וכי מעורבים בו כל הגורמים הרלוונטיים בבנק, ובהם 
חטיבת ההון האנושי, משאבים ותפעול; החטיבה לבקרת סיכונים )לרבות ציות(; חטיבת מידע ודיווח כספי; החטיבה 
המשפטית וחטיבת הביקורת הפנימית. אירועים מהותיים הנוגעים למעילות או הונאות ידווחו מיידית ליו"ר הדירקטוריון 
ולמנכ"ל. באירועים מהותיים מועבר דוח התחקיר ליו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון, לוועדת הביקורת, ליו"ר 

הדירקטוריון ולמנכ"ל הבנק. 

לצורך חיזוק תרבות הדיווח בקרב העובדים הבנק פועל לקיים כנסים והדרכות ייעודיות, לבצע תחקירים על אירועים 
שונים ולהציף את המסקנות לשטח במטרה למנוע הישנותם בעתיד. 

כאמור מסירת דיווח לחטיבת הביקורת יכולה להיעשות במספר אופנים, לרבות באופן אנונימי באמצעות טלפון הזמין 
בכל שעות היממה, דוא"ל או פקס המפורסמים בפורטל הבנק. חטיבת הביקורת הפנימית מדווחת מדי שנה לוועדות 
הביקורת של הדירקטוריון על מספר הפניות שבוצעו באופן אנונימי וכן אם נדרש ליישם הגנה על עובדים מדווחים. 

בדיווח לשנת 2020 צויין כי לא נדרש להגן על עובדים בנושא זה. 

כמו כן, עבור לקוחות הבנק וספקיו קיים גם כן ערוץ דיווח פתוח, בניהולו של נציב פניות הציבור, תחת חטיבת הביקורת 
הפנימית. הפניות יכולות לעבור באופן אנונימי או גלוי, באמצעות אתר הבנק, הדואר, הפקס, בדוא"ל או בטלפון .

את הפניות ניתן להגיש במספר שפות.

160161

בשנת 2020 התקיימו33,617 שעות הדרכה בנושא מניעת שחיתות.
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ניהול ובקרת סיכונים   
לבנק מזרחי-טפחות מערך מוסדר לניהול ובקרת הסיכונים בפעילותו. הניהול כאמור מעוגן במסמך 
מסגרת לניהול הסיכונים )המגדיר את תיאבון הסיכון של הבנק(, בעקרונות ניהול הסיכונים והממשל 

התאגידי )"מסמך אב"( ובמסמכי מדיניות לניהול ולבקרת הסיכונים הפרטניים בתחומים שונים. 

הבנק פועל בנושא ניהול ובקרת סיכונים בהתאם להנחיות שקבע הפיקוח על הבנקים, וכל מסמכי 
המדיניות לניהול ובקרת סיכונים בבנק מבוססים על עקרונות ניהול ובקרת סיכונים במערכת 
הבנקאית. מסמכי מדיניות אלה, המאושרים בתדירות שנתית )לכל הפחות( על ידי הנהלת הבנק, 
הוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון והדירקטוריון, מסדירים, בין היתר, את אופן הטיפול של 
הבנק בסיכונים שזוהו כסיכונים מהותיים לפעילות הבנק. נציין כי בשנת 2020 אושרה מדיניות 
 359A ייעודית לניהול סיכון ספקים ומיקור חוץ, כולל בהתאמה להוראת ניהול בנקאי תקין חדשה

"מיקור חוץ".

כמו כן, פעל הבנק בהתאם להוראת השעה של בנק ישראל לנושא קורונה )הוראה 250 "התאמות 
להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה"(, הוראות הכוללות הנחיות וצעדים 

מקלים במגוון תחומים, בדגש על סיוע למשקי בית ועסקים לצלוח את התקופה המאתגרת.

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות

אופן ניהול הסיכונים במזרחי-טפחות
פעילות הבנק בנושא ניהול סיכונים היא בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 310 בנושא "ניהול סיכונים", אשר 
פורסמה על ידי המפקח על הבנקים בשנת 2012. ההוראה כוללת תפיסת ניהול סיכונים כלל תאגידית ומפרטת 
עקרונות להקמת מסגרת לניהול ובקרת סיכונים והון. ההוראה מבהירה גם את התהליכים הנדרשים מהדירקטוריון 
כדי למלא את חובותיו כנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, כולל דרישה למנות ועדת דירקטוריון לניהול סיכונים. 
על פי ההוראה, ההנהלה הבכירה אחראית לניהול הסיכונים השוטף ונדרשת להקים פונקציית ניהול סיכונים ולמנות 
בראשה מנהל סיכונים ראשי. ההוראה מפרטת את תחומי האחריות ואת מעמדה של פונקציית ניהול הסיכונים, 

והבנק מיישם את ההוראה במלואה.

לבנק מערך מוסדר לניהול הסיכונים שלו ובקרה עליהם, הכולל, בין היתר, מסמך מסגרת לניהול הסיכונים – המגדיר 
את תיאבון הסיכון הכולל של הבנק, את עקרונות ניהול הסיכונים והממשל התאגידי )מסמך אב( ומסמכי מדיניות 
לניהול ולבקרת הסיכונים הפרטניים בתחומים שונים. מסמכי מדיניות אלה, המאושרים בתדירות שנתית )לכל הפחות( 
על ידי הנהלת הבנק, הוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון )או ועדת הטכנולוגיה והחדשנות של הדירקטוריון 
בהתאם לנושא( ומליאת הדירקטוריון, מסדירים, בין היתר, את אופן הטיפול של הבנק בסיכונים שזוהו כסיכונים 
מהותיים לפעילות הבנק. סיכונים אלה כוללים סיכון אסטרטגי ומוניטין; סיכוני אשראי, לרבות סיכונים סביבתיים; 
סיכונים פיננסיים; סיכונים תפעוליים, לרבות סיכון אבטחת מידע וסייבר, סיכון ספקים; המשאב האנושי, סיכון משפטי; 
סיכוני ציות, סיכוני ניהול בנקאות בתקשורת; מדיניות לאסטרטגיית הסינוף של הבנק, הכוללת עקרונות לפתיחת 
סניפים חדשים וניהול אירוע של סגירת סניפים ולניהול סיכוני שלוחות חו"ל, שהוא מסמך מרכז לקביעת המסגרת 

לניהול ובקרת הסיכונים בפעילות הבנק בחו"ל.

מדיניות ההשקעה של הבנק דוגלת בשמירה על פרופיל סיכון נמוך, באמצעות אחזקה בתיק אשראי שחלק הארי 
שלו קמעונאי ומבוזר. מלבד זאת, פעילות הנוסטרו של הבנק מרוכזת ברובה בהשקעות בנכסים איכותיים נזילים 
ובעלי סיכון אשראי מזערי, ברובן אגרות חוב של מדינת ישראל. לפיכך, רמת הסיכון של תיק ההשקעות של הבנק 
היא נמוכה. מדיניות זו נועדה, בין היתר, להבטיח שפיקדונות הציבור אינם מושקעים על ידי הבנק בנכסים בעלי סיכון 

גבוה, אלא נשמרת רמת סיכון נמוכה יחסית למערכת הבנקאית. 

החטיבה לבקרת סיכונים מקיימת תהליכים שוטפים של בחינה ושל חיזוק הבקרה ותרבות ניהול הסיכונים בבנק. 
תהליכים אלה כוללים, בין היתר, מיפוי שנתי מקיף של שלושת קווי ההגנה מול הסיכונים השונים כדי לוודא קיום מלא 

בחינת האפקטיביות של תהליכים למניעת שחיתות בבנק
חטיבת הביקורת הפנימית של הבנק בוחנת בהתאם לתוכנית עבודה רב-שנתית את תהליכי העבודה המהותיים, 
היחידות והמערכות המשמשות את הבנק. בין היתר נבחן האופן שבו מנוהל סיכון זה ביחידות עסקיות וכן האופן שבו 
החטיבה לבקרת סיכונים מנטרת את הסיכון. ככל שמתגלים ממצאים, הם נכללים בדוחות הביקורת, נקבע לגביהם 
תהליך טיפול שנמצא במעקב חטיבת הביקורת עד לסגירת הממצא – מהלך המבוצע באופן ממוכן במערכת מחשב 

ייעודית בחטיבת הביקורת.

נוסף על כך, בהתאם לנוהלי הבנק, בכל מקרה של אירוע מהותי הנוגע במעילות והונאות, ובהתאם לשיקול דעתו של 
הגורם האחראי, יבוצע תחקיר מקיף לאיתור ליקויים בתהליכים ובמערכות, לתיקונם ולמניעת הישנות מקרים דומים 
בעתיד. דוח התחקיר יועבר למנכ"ל הבנק, ליו"ר ועדת הביקורת ולועדת הביקורת שתדון בו. דוח התחקיר יקבע, בין 

היתר, המלצות לצעדים שיש לנקוט כדי לשפר את הבקרות במידת הצורך וכן הליכים משמעתיים.

מניעת שחיתות בחברות הבת בישראל
בנק יהב, בנק אגוד ויתר החברות בקבוצת הבנק מחויבים גם הם להקפדה על מכלול דרישות החוק והדרישות 
הרגולטוריות החלות עליהם במסגרת פעילויותיהם העסקיות. הבנקים פועלים רבות לצמצום החשיפה למעילות 
והונאות ורואים בתחום זה חשיבות רבה מעצם היותם מוסד פיננסי. פעילותם לשמירה על הרגולציה ולמניעת שוחד 

ושחיתות מתבצעת בהלימה למדיניות ולהתנהלות של בנק מזרחי-טפחות, כפי שמוצגת לאורך הפרק. 

כמו כן, לקראת המיזוג של בנק אגוד תחת בנק מזרחי-טפחות, מיקד ענף הסיכונים התפעוליים של אגוד את פעילותו 
במניעת מעילות הנובעות מהמיזוג.

162163
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של קווי הגנה הולמים לכלל הסיכונים המהותיים; תהליכי עומק של בחינת אפקטיביות הבקרה באזורי סיכון; קיום 
כנסים לכלל הרפרנטים בסניפים ובמטה לחיזוק תרבות הניהול, לרבות הדיווח בנושא סיכונים תפעוליים; מעורבות 
בכלל הפרויקטים המהותיים בבנק, תוך מתן דגש על שמירה על תיאבון הסיכון של הבנק בכלל ההיבטים; בחינת 
מוצר/תהליך חדש בבנק בהיבטי הסיכונים ובדגש על ציות ורגולציה/הוגנות ועוד; בחינה ואישור שנתי של כלל מסמכי 
מדיניות ניהול הסיכונים ובהתאמה לשינויי רגולציה ולפרקטיקה העולמית; אתגור תהליכים/השקעות מהותיות בבנק, 
כחלק מתהליך האישור בהנהלה ובדירקטוריון; אתגור תוכניות העבודה השנתיות של הבנק והתאמתן לתוכנית 
האסטרטגית; אתגור מדיניות התגמול; תחקור אירועים פנימיים וחיצוניים לרבות היבטי אתיקה, הוגנות, ציות, מוניטין 
ועוד. בשנת 2020, פעלה החטיבה באופן שוטף לבחינת פעילות הבנק ועמידותו במסגרת משבר הקורונה. פעילות 
הכוללת, בין השאר, ביצוע הליך מקיף להפקת לקחים רוחביים של פעילות הבנק בזמן משבר הקורונה בהתאם 

להנחיות בנק ישראל. הבנק ממשיך לעקוב אחר המלצות לביצוע בנושא. 

עם השלמת עסקת רכישת בנק איגוד בסוף הרבעון השלישי של שנת 2020, ליוותה בקרת סיכונים את כלל התהליך, 
לרבות בחינת הסיכונים הישירים מפרויקט המיזוג והשפעתם על פעילות הבנק ואתגור תוכנית המיזוג. 

ניהול הסיכונים מתבצע ברמה קבוצתית, ובפרט, נקבעו פורומים ונהלים מתאימים כדי לוודא כי תהליכי ניהול הסיכונים 
ובקרתם – גם בבנק יהב, בנק אגוד ובשלוחות הבנק בחו"ל – תואמים את מדיניות הקבוצה. 

מעורבות ההנהלה והדירקטוריון בניהול הסיכונים במזרחי-טפחות
דירקטוריון הבנק פועל בנושא ניהול סיכונים באמצעות ועדות הדירקטוריון. הוועדה לניהול סיכונים היא הוועדה 
המרכזית העוסקת בתחום זה. הוועדה התכנסה במהלך שנת 2020 12 פעמים, במהלכן המליצה בפני הדירקטוריון 
לאשר את מסמכי המדיניות, דנה בדוח הסיכונים ומסמך הסיכונים הרבעוני. כמו כן התקיימו דיונים בסקירות סיכונים, 
תוצאות תרחישי קיצון, אתגור תהליכי ניהול סיכונים ועוד. נציין כי טרם התכנסות ועדות הדירקטוריון מתקיימים דיוני 

הנהלה מקדימים ומורחבים לאישור כלל המסמכים המובאים בפני ועדות הדירקטוריון.

 )CRO -מנהל החטיבה לבקרת סיכונים, הכפוף ישירות למנכ"ל הבנק, משמש כמנהל הסיכונים הראשי של הבנק )ה
ואחראי לפונקציית ניהול הסיכונים ובקרתם ומסגרת ניהול הסיכונים. מנהל הסיכונים הראשי פועל באמצעות החטיבה 
לבקרת סיכונים. פעילות החטיבה לבקרת סיכונים היא עצמאית ובלתי תלויה בפעילות היחידות הנוטלות סיכון ויש 
לה גישה ישירה למידע. לעומד בראש החטיבה יש גישה ישירה לדירקטוריון הבנק. במסגרת הממשל התאגידי 
של ניהול הסיכונים פועלים בבנק פורומים שונים לניהול הסיכונים וההון ולניטור סיכונים. למנהל הסיכונים הראשי 
אחריות על כמה פורומים שנועדו לוודא קיומה של מסגרת בקרה פנימית הולמת בארגון. פורומים אלה כוללים בין 
השאר פורומים ייעודיים בתחום הציות, ועדות היגוי לנושאי סיכונים תפעוליים, לרבות אבטחת מידע וסייבר ופורומים 

שוטפים עם היחידות העסקיות בקו הראשון. 

אחת לשנה מציגה הנהלת הבנק בפני הוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון, ועדת הביקורת של הדירקטוריון 
ומליאת הדירקטוריון, את מסמך ה-Internal Capital Adequacy Assessment Process( ICAAP( השנתי של 
הבנק. מסמך זה סוקר את פעילות הממשל התאגידי בתחום ניהול הסיכונים, את התפתחות הסיכונים במהלך השנה 
הנסקרת ובפרט את עמידות הון הבנק ויציבותו בפני אירועי קיצון ואת תוצאות ההערכה העצמית המבוצעת בארגון 
לרמת הסיכונים – בהתאמה לתיאבון הסיכון ומדיניות הבנק ורמת איכות ניהול הסיכונים. תהליך זה כולל הצגת מפת 
הסיכונים )מפת החום( של הבנק והסקירה הבלתי תלויה להערכת אפקטיביות ניהול הסיכונים של הביקורת הפנימית. 

כמו כן, חברי הדירקטוריון משתתפים מעת לעת בהדרכות והכשרות בנושא ניהול סיכונים.

תוכניות העבודה של הבנק, המובאות לאישור ההנהלה והדירקטוריון, מלוות במסמך אתגור של החטיבה לבקרת 
סיכונים, הבוחן בין היתר את ההלימה בין תוכניות העבודה העסקיות לתיאבון הסיכון הכולל של הבנק. 

שנת 2020, בהיותה שנה ייחודית שבה פרץ משבר הקורונה, הייתה מאתגרת והגדילה באופן ניכר את מעורבות 
הממשל התאגידי בבנק. הדירקטוריון היה מעורב באופן פעיל במהלך כל השנה בבחינת השלכות משבר הקורונה 
על הבנק, ובין השאר קיים דיונים ייעודיים בתדירות מוגברת, שבהם נבחנו כלל היבטי הסיכון הן הפיננסיים הן 
התפעוליים והלוגיסטיים, כדי לוודא ניהול תקין של הבנק במהלך כל המשבר. הדירקטוריון בחן בין היתר את מסמך 

הפקת הלקחים ממשבר הקורונה ועקב אחר סטטוס ביצוע ההמלצות באופן תקופתי.

לאור המיזוג עם אגוד, הוקמה ברבעון הרביעי של שנת 2020 ועדת דירקטוריון יעודית לנושא המלווה את תהליכי 
המיזוג. הוועדה תדון בכלל ההיבטים הקשורים בקליטת אגוד, ובכלל זה ניהול הסיכונים הכולל בהליך זה, חלף 
הדיונים בוועדה לניהול סיכונים ובוועדת טכנולוגיית מידע וחדשנות דיגיטלית. ניהול הסיכונים השונים של בנק אגוד 
וכן של מהלך קליטתו בבנק, יקבל ביטוי גם במסמך הסיכונים אשר יובא לדיון מידי רבעון בוועדה לניהול סיכונים 
ובדירקטוריון, וכן בדיווחים השונים של מנהלי הסיכונים השונים בבנק בפורומים השונים של הדירקטוריון )כדוגמת 

הדיווח הרבעוני של קצין הציות לוועדת הביקורת(.

סיכוני חדשנות וטכנולוגיה – נידונים בוועדת דירקטוריון ייעודית לחדשנות וטכנולוגיה, אשר הוקמה ב-2019 והיא 
ועדה מייעצת לדירקטוריון. בראש הוועדה עומד דירקטור בעל מומחיות טכנולוגית. 

החטיבה לבקרת סיכונים מקיימת תהליך מיפוי שנתי של קווי ההגנה. המיפוי נעשה לפי היחידות השונות והסיכונים 
המהותיים המנוהלים בבנק. בתהליך ניתן דגש מיוחד לפונקציות ההגנה לניהול הסיכונים ובקרתם, פונקציות אשר 
הורחבו בשנים האחרונות. תוצאות המיפוי מוצגות בהנהלת הבנק וכן בוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון 
ובמליאת הדירקטוריון. תוצאת המיפוי העלו כי לבנק מבנה לוגי של ניהול סיכונים, כולל קיום והפרדה בין קווי ההגנה 
השונים. כל אחד מהסיכונים המהותיים לבנק מנוהל בממשל תאגידי הולם הכולל את קווי הבקרה הנדרשים, לרבות 

קווי בקרה ייעודים בקו הראשון, בהתאמה למהות הסיכון ואופיו.

החל מסוף שנת 2015 מפרסם הבנק, בהתאם להנחיות בנק ישראל, דוח סיכונים )רבעוני( באינטרנט. בדוח ניתנת 
סקירה דומה בדבר התפתחות ניהול ובקרת הסיכונים בבנק, פעילות הממשל התאגידי בתחום ניהול הסיכונים ועוד. 

דוח זה נמצא באחריות מנהל הסיכונים של הבנק.

נוסף על מעגל הבקרה הראשון )הגורמים העסקיים( והשני )גורמי הבקרה(, עורכת חטיבת הביקורת הפנימית, שהיא 
מעגל הבקרה השלישי, ביקורות על תהליכי ניהול הסיכונים בבנק. זאת, באמצעות תוכנית עבודה רב-שנתית מותאמת 
סיכונים. דוחות הביקורת מוגשים לוועדת הביקורת ולהנהלת הבנק. כמו כן, אחת לשנה מבצעת חטיבת הביקורת 
סקירה בלתי תלויה על מסמך ה-ICAAP שמפרסמת החטיבה לבקרת סיכונים. במסמך זה מחווה הביקורת את 
דעתה באשר לנאותות תהליך ומסמך ה-ICAAP, וכן את מידת האפקטיביות שהיא מייחסת לסביבת הבקרה בכל 

אחד מהסיכונים השונים.

מדי חצי שנה מציגה חטיבת הביקורת לוועדת הביקורת של הדירקטוריון סיכום חצי שנתי ושנתי, הכולל, בין היתר, 
את התייחסותה לאופן ניהול הסיכונים השונים כפי שעולה מדוחות הביקורת שבוצעו בתקופה שנסקרה. כמו כן, מדי 
רבעון מציגה החטיבה בפני ועדת הביקורת את רשימת דוחות הביקורת שהופצו ברבעון החולף ואת תמצית הדוחות. 
רשימה זו ותמצית הדוחות מוצגים למליאת הדירקטוריון מדי חצי שנה. נוסף לכך, מדי רבעון מציגה חטיבת הביקורת 

את ממצאי הביקורת המהותיים שעלו ברבעון החולף בפני הנהלת הבנק.

בחינת אפקטיביות תהליכי ניהול הסיכונים
הבנק מקיים אחת לשנה תהליך הערכה עצמית )RAS( לבחינת איכות ניהול הסיכונים שלו. התהליך נעשה באמצעות 
שאלונים מובנים, הבוחנים את עמדת מנהלי הסיכונים השונים בבנק ובקרי הסיכונים בנוגע לרמת הסיכון הגלומה 
בפעילות שהם מנהלים או מבקרים וכן את עמדתם בנוגע לאיכות ניהול הסיכונים השונים ובקרתם והערכת כיוון 

הסיכון בראייה קדימה.

בשנת 2020, הורחב מעגל המעריכים כדי לקבל תמונה שלמה יותר של כלל ההיבטים מקווי ההגנה השונים. 

תוצאות השאלונים השנתיים נבחנות גם בהשוואה לתוצאות הקודמות, כדי לעמוד על פערים, אם יש, באופן ניהול 
הסיכונים השונים ובקרתם, ובמטרה לזהות התפתחויות בהשקפת המנהלים בנוגע לרמת הסיכון הספציפי ואיכות 
הניהול והבקרה שלו. במסגרת התהליך מתקיים דיאלוג בין מנהלי הסיכון ובקרי הסיכון, לליבון התוצאות, לזיהוי 
האתגרים והסיכונים העומדים בפני הבנק ולעדכון "מפת חום" כוללת לסיכונים המהותיים שלהם חשוף הבנק. בנוסף, 
מתקיים דיון בנוגע לתוכניות העבודה השנתיות והשפעותיהן על רמת ניהול הסיכונים ואיכותו, ומתוך מטרה לוודא 

כי המקומות שבהם זוהו חולשות יטופלו במהלך השנה. 

"מפת החום" מציגה נתונים במישור של עוצמת הסיכון וההסתברות להתממשותו לאופק של שנה. עוצמת הסיכון 
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כוללת את חשיפות הבנק הנוכחיות ואת איכות הניהול )כולל בקרות(, וההסתברות להתממשות מביאה בחשבון 
התנהגות היסטורית וכן הערכה וידע בנוגע להתפתחויות צפויות בשנה הקרובה. נציין כי "מפת החום" כוללת, בין 
השאר, התייחסות לסיכוני סייבר )סיכון עולמי(, סיכוני ציות ורגולציה, הוגנות, מעילות והונאות, היערכות הבנק למתן 

שירות ללקוחות בחירום )המשכיות עסקית( ועוד. 

תוצאות ההערכה האיכותית המסכמת, לרבות ההתפתחויות במהלך השנה והצפי לשנה הקרובה וכן "מפת החום" 
לסיכונים, עולים לדיון בפני הנהלת הבנק, הוועדה לניהול הסיכונים של הדירקטוריון, ועדת הביקורת של הדירקטוריון 

והמליאה וכן מועברים לעיון בנק ישראל. 

נוסף על כך, אחת לשנה בוחנת חטיבת הביקורת הפנימית את תוצאות תהליך ה-RAS באופן בלתי תלוי ומעבירה 
את הערכתה לחטיבה לבקרת סיכונים, להנהלת הבנק ולמוסדות הדירקטוריון. בתוצאות תהליך זה לא עלו פערים 
מהותיים בין האופן שבו העריכה הביקורת הפנימית את אפקטיביות סביבת הבקרה לבין האופן שבו העריכה החטיבה 

לבקרת סיכונים את איכות ניהול הסיכון.

ניהול סיכונים סביבתיים וחברתיים    
בנק מזרחי-טפחות רואה בנושאים הסביבתיים ערך בלתי נפרד מאחריותו התאגידית. כמו כן, הבנק מכיר כי לנושאים 
הסביבתיים יכולת השפעה על הצלחתו הפיננסית אם לא ינהל סיכונים אלה כנדרש. לכן מטרתה של מסגרת ניהול 
הסיכונים הסביבתית היא לזהות, למדוד, להעריך ולנהל את הסיכון הסביבתי במסגרת מתן אשראי וכן לפקח ולדווח 

על סיכון זה.

כמו כן, התוכנית האסטרטגית החדשה של הבנק כוללת התייחסות לאחריות הסביבתית הנוכחית של הבנק. ככלל 
הבנק חותר למזער את ההשפעה השלילית על פעילותו, להגן על הסביבה שבה הוא פועל ולשפר אותה.

תעשייה, חדשנות
שינוי אקליםותשתיות

סיכונים סביבתיים
סיכון סביבתי לבנק הוא הסיכון להפסד העלול לנבוע כתוצאה מהרעה במצבו הפיננסי של הלווה בשל עלויות גבוהות 
שנגרמו כתולדה של מפגעים סביבתיים ורגולציה בתחום איכות הסביבה, או מירידה בשווי בטוחות החשופות לסיכון 
סביבתי, או מכך שהבנק יישא באחריות עקיפה למפגע סביבתי, הנגרם על ידי פרויקט שהוא מממן. בסיכון הסביבתי 

נכללים גם סיכונים נוספים הנגזרים מסיכון זה: מוניטין, אחריות כלפי צד שלישי וכדומה.

בשנים האחרונות גברה המודעות העולמית לחשיפה הפיננסית הפוטנציאלית הנובעת מהוראות רגולציה הנוגעות 
לאיכות הסביבה. על פי המכתב שפרסם המפקח על הבנקים נדרשים הבנקים לפעול להטמעת ניהול החשיפה לסיכון 
הסביבתי במכלול הסיכונים בבנק, לרבות קביעת תהליכי עבודה לזיהוי סיכון מהותי בעת מתן אשראי, וכן לשילוב 

הערכת הסיכון, ככל שקיים, בהערכה התקופתית של איכות האשראי שהועמד.

הבנק, בסיוע של יועצים חיצוניים, בחן את ההשלכות של הסיכונים הסביבתיים כחלק אינטגרלי מסיכוני האשראי 
)בהיבטים פיננסיים, משפטיים, ביטוחיים(. בהתאם לכך, קבע הבנק מדיניות לניהול סיכונים סביבתיים בעת מתן 
אשראי, שהוא הסיכון הרלוונטי והמשמעותי ביותר המושפע מהגופים בעלי פוטנציאל ליצירת זיהומים ומפגעים 
סביבתיים. מדיניות זו, כחלק מתהליך ניהול ובקרת הסיכונים של הבנק, מביאה בחשבון לא רק שיקולים המתבססים 
על טיב הלקוח, כושר הפירעון, חוסן פיננסי, נזילות, מהימנות, ותק בבנק, התנהגות החשבון וטיב הבטוחות, אלא 
גם שיקולים סביבתיים. זאת מתוך הבנה כי לפעילות הלקוחות ישנה לעיתים השפעה על הסביבה. מתוך תפיסה זו, 
הבנק שואף למצוא איזון בין השיקולים השונים, ובכלל זה גם שיקולים סביבתיים, במתן שירותים ומוצרים ללקוחותיו. 

במסגרת המדיניות, לבנק מתודולוגיה מוסדרת לזיהוי, הערכה וטיפול בסיכון הסביבתי, והוא פועל להטמעת ניהול 
החשיפה לסיכון הסביבתי במכלול הסיכונים בבנק, לרבות קביעת תהליכי עבודה לזיהוי סיכון מהותי בעת מתן אשראי 

ולשילוב הערכת הסיכון, ככל שקיים בהערכה התקופתית של איכות האשראי שהועמד. 

פעילות הבנק בתחום האשראי עוסקת בענפי משק בעלי השלכות סביבתיות מהותיות, בעיקר כשמדובר בחשיפות 
מהותיות ללקוחות הנמנים עם לקוחות החטיבה העסקית וכן ביחידת השמאות בעת קביעת שווי לבטחון לנכסים.

נוכח המודעות הגוברת הולכת לסיכונים הסביבתיים ומכתב המפקח על הבנקים, ובמסגרת ניהול הבנק את נושא 
הסיכונים הסביבתיים בדגש על סיכוני האקלים ובחינת חומרים שונים, הקים הבנק בדצמבר 2020 צוות ייעודי, 
בראשות ה-CRO ונציגים מחטיבות רלבנטיות אשר עלולות להיות מושפעות מסיכונים סביבתיים, כמו גם בסיוע  

יועצים חיצוניים, לבחינת הנושא.

נוסף על כך, ניהול הסיכונים הסביבתיים וסיכוני אקלים נידון באופן פרטני בועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון, 
אשר היא הוועדה המייעצת לדירקטוריון הבנק בנושא ניהול הסיכונים, וזאת בדומה למרבית הסיכונים המהותיים. 
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מסגרת מדיניות ניהול סיכוני האשראי כוללת מדיניות לניהול סיכונים סביבתיים בעת מתן אשראי. מדיניות זו, כחלק 
מתהליך ניהול ובקרת הסיכונים של הבנק, מביאה בחשבון לא רק שיקולים המתבססים על טיב הלקוח, כושר הפרעון, 
חוסן פיננסי, נזילות, מהימנות, ותק בבנק, התנהגות החשבון וטיב הבטוחות, אלא גם שיקולים סביבתיים מדיניות 
הסיכונים הסביבתיים מאושרת מדי שנה בדירקטוריון כחלק ממסמכי המדיניות של הבנק. כחלק מתפקידו בהתווית 

מדינות הסיכונים של הבנק, ובכלל זה הסיכונים הסביבתיים, בהלימה לאסטרטגיית הבנק. 

זיהוי ומדידה של הסיכונים הסביבתיים אליהם חשוף הבנק
ניהול החשיפה לסיכונים הסביבתיים עוסק במרכיבים העיקריים הבאים:

איתור זיהוי ומיפוי – מופו ענפי המשק לפי השלכות סביבתיות מהותיות וזוהו לקוחות מהותיים הפועלים בענפים 	 
אלו שהם בעלי השפעה סביבתית ניכרת להם נדרשת התייחסות פרטנית בהקשר זה. ענפי המשק מופו לארבע 
קבוצות אב, הנבדלות זו מזו ברמת הסיכון הסביבתי. תחת הקטגוריה המגדירה פוטנציאל גבוה לסיכון נכללים 
בין היתר ענפים שונים בתחום התעשייה והכרייה והחציבה. מושם דגש על חשיפות מהותיות ללקוחות הנמנים 

עם לקוחות החטיבה העסקית וכן ביחידת השמאות בעת קביעת שווי לבטחון לנכסים.

אמידת מידת ההשפעה של הסיכונים הסביבתיים – מבוצעת במידת הצורך, בין היתר באמצעים אלו: שמאות 	 
לנכסים )גובשה במהלך השנים מתודולוגיה המגדירה קריטריונים לאיתור קרקעות ונכסים שבהם יש צורך 
בהתייחסות להיבטים סביבתיים בעת קביעת שווי לביטחון(, מידע המתקבל ממפקחים על הפרויקטים, מידע 

מהותי המתפרסם בדוחות הכספיים, מידע המתקבל מהלקוחות.
במידת הצורך, הבנק נעזר ביועצים חיצוניים להתייחסות ואומדן עלויות.

אשראי לענפי משק בעלי השפעה סביבתית מהותית – במסגרת בקשות האשראי בהיקף מהותי לחברות 	 
בענפי משק שזוהו כבעלי השפעה סביבתית מהותית, ניתנת התייחסות לסיכונים סביבתיים שעלולים להשפיע 

על כושר החזר האשראי, ואלו משוקללים במסגרת הערכת הסיכונים הכוללת של הלקוח. 

שימוש במאגרי מידע בתחום הסביבה – כחלק משילוב הסיכונים הסביבתיים במערך העבודה, רוכזה רשימה 	 
נרחבת של מאגרי מידע שונים בתחום איכות הסביבה המסייעת לגורמים העסקיים במידת הצורך. הרשימה, 
אשר גובשה בסיוע היועצים הסביבתיים של הבנק, מאגדת בתוכה מאגרי מידע הנוגעים לתחומי מידע בתחום 

התכנון והבנייה, מאגרים משפטיים, רישיונות והיתרים, דירוגים ודוחות, מפות וכו'.

ציר נוסף בשילוב סיכונים סביבתיים במערכת שיקולי האשראי הוא הטמעת המודעות לנושא זה בקרב העוסקים במתן 
אשראי. מטה החטיבה העסקית מקיים מדי שנה הכשרות בתחום, בסיוע של יועצים מקצועיים חיצוניים מתחום איכות 
הסביבה ומהתחום המשפטי, לבעלי תפקידים רלוונטיים בחטיבה. ההכשרה כוללת זיהוי סימני האזהרה בהקשר של 
סיכוני איכות סביבה, ההשלכות של סיכונים אלו על ההיבטים העסקיים, עדכוני הרגולציה, מקורות המידע שבהם ניתן 
גילוי לנושאי הסיכונים הסביבתיים, דרך ניהולם בחברות )השקעות והוצאות בתחום, תביעות משפטיות וכו'( והיבטים 
של סיכונים סביבתיים בעת כינוס נכסים. ההדרכות הייעודיות מותאמות למאפייני הפעילות של היחידות העסקיות, 
תוך סקירת תהליכי העבודה בתחום הסביבתי כאשר מדובר בפעילות שוטפת של החברות, בליווי פרויקטים, בנכסים 
המשועבדים לבנק ובמסמכים המשפטיים. בהדרכות ניתן דגש על סימני אזהרה אשר קיומם מצריך העמקת הבחינה 

בהיבטים הסביבתיים. 

סיכונים חברתיים
מוניטין הבנק עלול להיפגע כתוצאה מהתממשות סיכונים חברתיים, היכולים לבוא לידי ביטוי בנושאים בעלי רגישות 
חברתית, פרסום שעלול לפגוע בקבוצות מהאוכלוסייה ועוד. הסיכונים החברתיים בתחום הבנקאות )כגון רגולציה 
והלבנת הון( משולבים בניהול מכלול הסיכונים של הבנק. על פי מדיניות הקבוצה, הבנק בוחן את מכלול הסיכונים ואת 
נתוני הלקוח בטרם מתן אשראי. זהו תהליך מקיף ויסודי הכולל בחינה של מכלול ההיבטים שיעידו על טיב הלקוח, 

איתנותו הפיננסית, יכולת ההחזר שלו ואופן התנהלותו.

שינוי סל המוצרים בהתאם לתמורות מקרו-כלכליות – הבנק בוחן וממפה באופן שוטף את הסיכונים וההזדמנויות 
בקווי העסקים המרכזיים שלו, בין השאר גם בהתאם לתמורות מקרו-כלכליות. במידת הצורך יוצר הבנק שינויים 
בתמהיל המוצרים וכן מועבר דיווח להנהלה על ביצועי הסניפים תחת ההנחיות וההכוונות על תמהיל המוצרים המומלץ. 

SDGs-מענה ל

שינוי אקלים

יעד שהוגדר

המשך הטמעת נושא הסיכוניים הסביבתיים בקרב היחידות ועובדים 
רלוונטים נוספים באמצעות הדרכות ייעודיות. 

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות

הרחבת נושאי הדרכה מעולמות הציות לוהגנת הפרטיות בקורסים, 
לומדות ותקשורים לכלל העובדים.

המשך הטמעת הקוד האתי בבנק באמצעות הדרכות, לומדות 
ושבוע אתיקה מרוכז במסגרתו מתקיימת פעילות בנושא אתיקה 

לכלל עובדי הבנק.

המשך קיום מפגשי הנהלה עם מנהלים במסגרת הקוד האתי 
אחת לחודש.

סוטטס sDGS-ה לנעמ רדגוהד שעי

עוצב.1902ת ונגר הוקי סאצת ממעמטה

עוצב .תויטרפת הנגם הלוק עוזיח

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות

עוצב .םיפניסם בוזי יארשא אשונת עמטה

עוצב .ןכדועמי התאד הוקת העמטה

עוצב ד וקהת עמטהלם יפניסהו את ודיחיהת רגסמבת ולעיפם ויק
.יאתה

עמידה ביעדי 2020

יעדים לשנת 2021
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