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ולראשונה גם , מתאר את הביצועים והפעילות של הקבוצה בארץ 2010-2009דוח האחריות התאגידית של קבוצת לאומי לשנים 

חמש חברות בנות מרכזיות של הקבוצה בישראל וחמש שלוחות , הדוח מתייחס לפעילות בנק לאומי. שלוחותיה בעולםאת 

הדוח כולל דיווח על יישום . שהינו הגבוה ביותר, A+ועומד בסטנדרט  GRI-הדוח נכתב על פי הנחיות ה. מרכזיות של לאומי בעולם

היוזמות והביצועים , האחריות התאגידית שלנו אנו מדווחים על הפעילויות המגוונותבדוח . ם"של האו Global Compact-עקרונות ה

 .סביבתית של קבוצת לאומי-שלנו בתחום האחריות החברתית
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 ל הראשי "ר והמנכ"דבר היו

 
 

שלובים בלאומי , שביקש להקים בנק שיהווה זרוע פיננסית לליווי פעילותה של התנועה הציונית, זאב הרצלברוח חזונו של בנימין 

מאז ומתמיד נמנה לאומי על מובילי הקהילה העסקית בתחומים אלה ותפיסתו . חברה וקהילה, עסקים, מיום היווסדו, זה בזה

במהלך השנים  .לתפיסה כוללת של אחריות תאגידית עד להתגבשותה, הכוללת בתחום זה התפתחה והשתכללה עם השנים

כללי האתיקה שלה , אלמנטים של דיווח על כללי הממשל התאגידי בקבוצה, שולבו בתפיסת האחריות התאגידית של לאומי

ים כל אלה מוצאים את ביטוי. וזאת בהתאם להתפתחויות ולשינויים העולמיים בתחום, וראייתה הכוללת לעניין אחריות סביבתית

מסכם את פעילות , דוח האחריות התאגידית השלישי של לאומי .המתפרסם כאן, בדוח האחריות התאגידית השלישי של הקבוצה

מעניק לנו הזדמנות תקופתית לבחון את , פרסומו של דוח כזה מדי שנתיים. 2010-2009הקבוצה בתחומים המדווחים בשנים 

בין המטרות שלנו לבין תוצאות יישומן  –אם קיימים  –לבדוק את הפערים , תהתנהלות הקבוצה לאור תפיסת האחריות התאגידי

, כל זאת למען הרחבת מעגלי ההשפעה החיובית של הארגון על הקהילה, ולהתוות לעצמנו את קווי הפעולה העתידיים, בפועל

 .החברה והסביבה

זו הפעם השנייה שהדוח כולל גם את . GRI -רגון הבהתאם לסטנדרטי הדיווח הבינלאומיים של א, כקודמיו, הדוח הנוכחי נכתב

והוא גם הדוח , לאומי פרטנרס והחברה לנאמנות, )ai Bank(בנק ערבי ישראלי , לאומי למשכנתאות, לאומי קארד –החברות הבנות 

הנוכחי  הדוח .בתחומים המדווחים, ל"הראשון של קבוצת בנקאות ישראלית אשר כולל את סיכום פעילותן של שלוחותיה בחו

עד שהפכה לחלק בלתי נפרד מההתנהלות , מדגים עד כמה השתכללה והעמיקה פעילות הקבוצה בתחומי האחריות התאגידית

, הלקוחות, העובדים, בעלי המניות –בלב התפיסה עומד הדיאלוג הבלתי פוסק עם קבוצות מחזיקי העניין שלנו . העסקית שלנו

כראוי להתנהלות , ככל הניתן, נגיש ומיידי, שקוף, לקיים עם קבוצות אלה שיח פתוח אנחנו שואפים. הקהילה והסביבה, הספקים

על רקע ההתרחשויות הכלכליות  .בשנים האחרונות השכלנו למנף לטובת כך גם את ערוץ הרשתות החברתיות. עסקית אחראית

, בעידן הנוכחי. נים במשק ובקהילהמתחדדת ההכרה במורכבות תפקידם של תאגידים עסקיים כשחק, בעולם ובארץ, והחברתיות

החברה , מצופים תאגידים עסקיים להביא בחשבון את מכלול ההשלכות של התנהלותם בתחומי הכלכלה, אף יותר מבעבר

יאפשר לנו , אנו מאמינים כי יישום הנורמות להן אנו מתחייבים בדוח זה .משתדלים להוות דוגמא בהקשר זה, בלאומי, אנו. והסביבה

 .אחרינו לחיות בעולם טוב יותר עם עתיד הצופן אפשרויות רבות יותרולבאים 
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 מבוא לדוח

 
 Global Reporting -הנכתב בהתאם להנחיות הדור השלישי של ארגון ה, זהו דוח האחריות התאגידית השלישי של קבוצת לאומי

Initiative – GRI בנוסף להנחיות הכלליות של הארגון לשם קבלת דירוג . דוחות אחריות תאגידית לכתיבתA , הדוח מכיל את כל

תלוי שבחן את -נעשתה בידי מומחה חיצוני ובלתי דיווחבחינה של נאותות ה. סעיפי הנספח המיועד לחברות מן המגזר הפיננסי

 .והעיד על מידת הדיוק בגילויים ובנתונים ועל רלבנטיות התכנים, האופן שבו מדווחת הקבוצה

אנו משיקים אתר , להגביר את השקיפות ולעדכן באופן שוטף על הפעילויות בתחום, במטרה להעמיק את השיח עם מחזיקי העניין

כחלק מהגישה הכוללת של הקבוצה בכל הקשור לניהול פעילות בזירה , זאת. "לאומי בלוג"ת תאגידית במסגרת ייעודי לאחריו

 .הדיגיטלית

 

 תחולת הדוח

הקבוצה . 2010-2009חברה וסביבה לגבי השנים , דוח זה מתייחס לפעילות ולמדדי הביצוע שנאספו בתחום ממשל תאגידי

 .והיא גאה לעמוד בכך, על כוונתה לדווח מדי שנתיים, 2007הצהירה כבר בדוח הראשון שפורסם בשנת 

בנק : כפי שהיא מוגדרת בדוח זה, דוח זה מתייחס לכלל פעילותה של קבוצת לאומי בעולם, למעט מקומות שבהם מצוין אחרת

; לאומי קארד; בנק לאומי למשכנתאות; ישראלי-בנק ערבי, ai Bank(חמש חברות בנות מרכזיות של הקבוצה בישראל , לאומי

בנק לאומי בריטניה ; [BLUSA]ב "בנק לאומי ארה(וחמש שלוחות מרכזיות של לאומי בעולם ) לאומי פרטנרס והחברה לנאמנות

 ).ובנק לאומי רומניה SAבנק לאומי לוקסמבורג ; בנק לאומי שוויץ; .סי.אל.פי

 80%-שבהם מועסקים כ, מ"של לאומי ולאומי קארד בעישנם נתונים על אודות הביצועים הסביבתיים  "יוצרים ערך לסביבה"בפרק 

 .מהכנסותיה 80%-מכלל עובדי הקבוצה והמהווים מקור ל

והם אינם , למעט אם צוין אחרת, מתייחסים לכלל עובדי הקבוצה "יוצרים ערך לעובדים"הנתונים המובאים בפרק , לראשונה

  .כוללים עובדים חיצוניים ועובדי מיקור חוץ

 .2010בדצמבר  31-ו 2009בדצמבר  31הנתונים בדוח זה נכונים ליום , שבהם מצוין אחרת למעט במקומות

 

 מונחים

לרבות החברות הבנות ושלוחות לאומי , בבואנו לתאר את הפעילות של כלל הקבוצה "הקבוצה"או  "קבוצת לאומי"אנו מציינים 

אנו נוקבים בשמות החברות הבנות . מ בלבד"ישראל בעבבואנו לתאר את פעילות בנק לאומי ל "לאומי"אנו מציינים  .בעולם

 .כאשר אנו מתארים את הפעילות המתקיימת בחברות אלו ובהן בלבד, והשלוחות הנסקרות בדוח זה

http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/examination/
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לא כולל , לרבות שעות נוספות ספציפיות, ד"ת וחל"בבואנו לתאר סך עובדים במונחי משרות בניכוי חל "משרות"אנו מציינים 

 .למעט אם צויין אחרת, עובדים חיצוניים

 התהליך להגדרת תוכן הדוח

הרחבת הדיווח לכדי סקירה של . כלל את פעילות לאומי בלבד, שפורסם לפני כארבע שנים, דוח האחריות התאגידית הראשון

אנו  .לרבות ניהול התחום, פעילות הקבוצה בארץ ובעולם משקפת את מגמת ההעמקה בתחום האחריות התאגידית בקבוצה

ובמסגרתו אנו ממפים את הנושאים שמשקפים , ימים תהליך מתמשך שנועד להגדיר את תכולתו של דוח האחריות התאגידיתמקי

קי העניין השונים ובוחנים את חשיבותם והשלכותיהם על מחזי, הסביבתיות והחברתיות של קבוצת לאומי, את ההשפעות הכלכליות

ערכנו מחקר משווה עם חברות מקבילות ומובילות , עם מחזיקי העניין שלנוהרחבנו את תהליכי השיח , כךלשם . של הקבוצה

פי מהותיות המידע והסוגיות שעלו במהלך השיח עם מחזיקי -תוכני הדיווח נקבעו על. ארגון-בעולם והובלנו תהליכי למידה חוצי

אפשר לכל מחזיקי העניין למצוא בדוח כי כוונת הקבוצה היא להציג דיווח מאוזן ומייצג שי, ראוי לציין. העניין של הקבוצה

 .התייחסות לסוגיות הרלבנטיות להם

 הערה

הדוח אינו מהווה חלק מהדוחות הכספיים . GRI-שהוכן בהתאם להנחיות ה 2010-2009דוח זה הינו דוח אחריות תאגידית לשנים 

בין האמור בדוח זה לבין דוחות אלה  במקרה של אי התאמה. של הבנק או מהדוחות המיידיים או מהדוחות התקופתיים של הבנק

 .הנוסח בדוחות אלה הינו הנוסח המחייב, של הבנק
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 לאומיקבוצת  -בקרת נאותות הדיווח 
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http://plus.leumi.co.il/wp-content/uploads/2011/09/11.jpg
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http://plus.leumi.co.il/wp-content/uploads/2011/09/2.jpg
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  Aעל עמידה ברמת דיווח GRI-הצהרת ה
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  GRIאינדקס 

 

 הערה היקף הדיווח תיאור אינדיקטור

 ואסטרטגיהפרופיל 

  מלא הצהרת מקבל ההחלטות הבכיר ביותר בארגון 1.1

  מלא סיכונים והזדמנויות עיקריות , תיאור השפעות 1.2

 פרופיל ארגוני

  מלא שם הארגון 2.1

  מלא או שירותים עיקריים/מוצרים ו, מותגים 2.2

 ,לרבות אגפים עיקריים, נה תפעולי של הארגוןמב 2.3

 בנות ומיזמים משותפים-חברות, חברות פעילות

  מלא

  מלא מיקום ההנהלה הראשית 2.4

שמות המדינות , מספר המדינות בהן הארגון פועל 2.5

בהן קיימת פעילות מרכזית או המדינות 

הרלוונטיות במיוחד לסוגיות הקיימות הכלולות 

 ח"בדו

  מלא

http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/chairperson-and-ceo-words/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/chairperson-and-ceo-words/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/introduction-2-1-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-11/
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/business-profile/bank-leumi/#קווי-העסקים-של-לאומי
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=23
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=24
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=25
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 הערה היקף הדיווח תיאור אינדיקטור

  מלא סוג הבעלות ומבנה חוקי 2.6

כולל התפלגות (שווקים בהם מתקיימת פעילות   2.7

 )מוטבים/לקוחותמגזרים וסוגי , גיאוגרפית

  מלא

  מלא היקף הפעילות של הארגון המדווח 2.8

שינויים מהותיים במהלך תקופת הדיווח בנוגע  2.9

 מבנה או בעלות, לגודל

 )17' עמ( 2010דוח כספי לשנת  מלא

  מלא אותות שהתקבלו בתקופת הדיווח/פרסים 2.10

  פרמטרים לדיווח

שנה /לדוגמה שנת כספים(תקופת הדיווח  3.1

 עבור המידע המדווח) אזרחית

  מלא

  מלא ח האחרון העדכני ביותר "תאריך הדו 3.2

  מלא )'שנתי וכו-דו, שנתי(מחזור הדיווח  3.3

  מלא אופן יצירת קשר לשאלות בנוגע לדוח או תוכנו 3.4

  מלא תהליך הגדרת תוכן הדוח 3.5

, בת-חברות, מדינות: לדוגמה(תכולת הדוח  3.6

 ) מיזמים משותפים

  מלא

תיאור מגבלות ספציפיות על היקף או תכולת  3.7

 הדוח 

  מלא

, בנות-חברות, הבסיס לדיווח על מיזמים משותפים 3.8

ומיזמים , פעולות במיקור חוץ, מתקנים בחכירה

אחרים אשר עשויים להשפיע משמעותית על 

 או בין הארגונים/התקופות השונות וההשוואה בין 

  מלא

http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/business-profile/bank-leumi/
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=27
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/business-profile/bank-leumi/#קווי-העסקים-של-לאומי
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=29
http://www.leumi.co.il/Articles/19310/
http://plus.leumi.co.il/?s=%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/introduction-2-1-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-11/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/introduction-2-1-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-11/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/introduction-2-1-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-11/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/connection-details-2/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/introduction-2-1-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-11/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/introduction-2-1-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-11/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/introduction-2-1-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-11/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/introduction-2-1-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-11/
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לרבות , טכניקות למדידת נתונים ובסיס החישובים 3.9

הנחות וטכניקות שעומדים בבסיס ההערכות 

שבוצעו לצורך איסוף המדדים ושאר המידע בדוח 

או לסטות , הסבר לגבי החלטות שלא ליישם. זה

 GRIפרוטוקול מדדי משמעותית מ

  מלא

הסבר על ההשפעה של כל הצגה מחדש של  3.10

מידע מדוחות קודמים והסיבות להצגה מחדש 

שינוי של , רכישות/מיזוגים: לדוגמה(

 )שיטות מדידה, אופי העסק, תקופות הבסיס/שנות

  מלא

שינויים מהותיים ביחס לתקופות דיווח קודמות  3.11

התכולה או שיטות המדידה , מבחינת ההיקף

 שהוחלו על הדוח

  מלא

טבלה המגדירה את מיקום הדיווח אודות  3.12

  GRIהאינדיקטורים של 

  מלא

  מלא מדיניות לגבי בקרה חיצונית לדוח ויישומה בדוח 3.13

 ומעורבותהתחייבויות , ממשל תאגידי

לרבות ועדות , מבנה הממשל התאגידי בארגון 4.1

האחראיות למשימות ספציפיות כגון , הדירקטוריון

 קביעת אסטרטגיה או פיקוח על פעילות הארגון 

  מלא

  מלא ?ר הדירקטוריון הוא גם מנהל בחברה"האם יו 4.2

מספר החברים בדירקטוריון שהנם  4.3

 חיצוניים/עצמאיים

  מלא

מנגנונים באמצעותם יכולים בעלי המניות  4.4

 והעובדים להגיש המלצות או הצעות לדירקטוריון 

  מלא

הקשר בין התגמול לחברי הדירקטוריון וחברי  4.5

לבין ) לרבות הסדרי פרישה(ההנהלה הבכירה 

 )כולל ביצועים חברתיים וסביבתיים(ביצועי הארגון 

  מלא

http://plus.leumi.co.il/
http://plus.leumi.co.il/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/introduction-2-1-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-11/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/gri-index/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/examination/
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=41
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/corporate-governance/structure-and-composition-of-the-board/#מינוי-יושב-ראש-דירקטוריון
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/corporate-governance/structure-and-composition-of-the-board/
http://plus.leumi.co.il/?s=%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/corporate-governance/reward-of-directors-and-top-management/#45
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תהליכים המאפשרים לדירקטוריון לוודא כי  4.6

 נמנעים ניגודי אינטרסים

  מלא

ומחיותם של חברי תהליכים לקביעת כישוריהם ומ 4.7

הדירקטוריון להכוונת אסטרטגיית הארגון 

 סביבתיים וחברתיים, בנושאים כלכליים

  מלא

קודים אתיים ועקרונות או ערכים , הצהרות מדיניות 4.8

עים הרלבנטיים לביצו, שפותחו בתוך הארגון

וסטטוס , הסביבתיים והחברתיים, הכלכליים

 היישום של הצהרות אלו

  מלא

על מנת שיפקח , נהלים עבור דירקטוריון החברה 4.9

הסביבתיים , על זיהוי וניהול הביצועים הכלכליים

לרבות סיכונים והזדמנויות , והחברתיים של הארגון

, ומידת העמידה או הציות לתקנים, רלוונטיים

 תקנוני התנהגות ועקרונות מוכרים בינלאומיים 

  מלא

במיוחד , תהליכים להערכת ביצועי הדירקטוריון 4.10

 סביבתיים וחברתיים, בנוגע לביצועים כלכליים

  מלא

הסבר כיצד מיושם בארגון עקרון הזהירות  4.11

)precautionary principle (–  לדוגמא גישת

הארגון לניהול סיכונים בפיתוח והשקה של 

 מוצרים חדשים 

  מלא

עקרונות או יוזמות אחרות שפותחו מחוץ , הצהרות 4.12

, סביבתיים וחברתיים, לארגון בנושאים כלכליים

 הארגון פועל על פיהן או תומך בהן אשר

  מלא

http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/corporate-governance/work-of-the-board/%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/#46
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/corporate-governance/structure-and-composition-of-the-board/%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/#47
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/ethics/#48
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=49
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/corporate-governance/work-of-the-board/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F/#410
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=411
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=412
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כגון איגודים מקצועיים של (שותפויות בארגונים  4.13

או ארגוני תמיכה /ו) הענף בו פועל הארגון

 :בינלאומיים שבהם הארגון/ארציים

 ;מחזיק בעמדות בגופי שליטה 

 ;משתתף בפרויקטים או בוועדות 

מעניק מימון מהותי מלבד דמי החבר  

 או; הרגילים

 אלמנט אסטרטגירואה בחברות בארגון  

  מלא

רשימת קבוצות מחזיקי עניין שהארגון מנהל עמן  4.14

 דיאלוג 

  מלא

בסיס לזיהוי ובחירה של מחזיקי עניין עמם מנוהל  4.15

 דיאלוג

  מלא

לרבות תדירות , מחזיקי עניין גישות לדיאלוג עם 4.16

הדיאלוג על פי סוג ועל פי קבוצת מחזיקי העניין

  

  מלא

נושאים ועניינים עיקריים אשר הועלו באמצעות  4.17

רגון וכיצד הגיב הא, דיאלוג עם מחזיקי העניין

לרבות , בנוגע לנושאים ועניינים עיקריים אלה

 באמצעות הדיווח של הארגון

  מלא

  גישות ניהוליות

DMA PS  מדיניות ההנהלה בנוגע להשפעות מוצרים

 ושירותים

  מלא

DMA EC  מלא מדיניות ההנהלה בנוגע להשפעות כלכליות  

DMA EN מלא בנוגע להשפעות סביבתיות  מדיניות ההנהלה  

DMA LA מלא מדיניות ההנהלה בנוגע לזכויות עובדים  

DMA HR  מלא מדיניות ההנהלה בנוגע לזכויות אדם  

http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/corporate-governance/memberships/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D/#413
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/economic-value-to-the-stakeholders/#414
http://plus.leumi.co.il/chapters/conversation-with-the-stakeholders/
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=416
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=417
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=DMAPS
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=DMAEC
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=DMAEN
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-employees/#DMALA
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-employees/fair-employment-equality-and-diversity/%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%AA/#DMAHR
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DMA SO  מדיניות ההנהלה בנוגע להשפעות חברתיות של

 הארגון 

  מלא

DMA PR מלא מדיניות ההנהלה בנוגע לאחריות המוצר  

  מדדי ביצוע כלכליים

EC1 שווי כלכלי ישיר שנוצר באמצעות פעילות הארגון ,

, תגמול עובדים, עלויות תפעול, לרבות הכנסות

רווחים שנותרו , והשקעות אחרות בקהילהתרומות 

 ותשלומים לספקי הון ולממשלות

  מלא

EC2 סיכונים והזדמנויות הקשורים , השלכות כלכליות

 לפעילות הארגון עקב שינוי האקלים

  מלא

EC3  פירוט התחייבויות הארגון מבחינת תוכניות הטבות

 לעובדים

 )349' עמ( 2010דוח כספי  מלא

EC4 אין מלא סיוע פיננסי משמעותי שהתקבל מהממשלה 

EC5  השוואה בין השכר המינימאלי המשולם בארגון

לבין שכר המינימום המקומי באזורי פעילות 

 משמעותיים

  מלא

EC6 הפרקטיקה והפרופורציה של הוצאות , המדיניות

 על ספקים מקומיים באזורי פעילות משמעותיים

  מלא

EC7  נהלים לגבי גיוס והעסקת עובדים מקהילות

מקומיות ושיעור המנהלים הבכירים שמגיעים 

מתוך הקהילה המקומית באזורי פעילות 

 משמעותיים

  מלא

EC8  פיתוח והשפעה של השקעות בתשתיות ושירותים

 אשר מיועדים בעיקר לטובת הציבור

  מלא

EC9 ליות עקיפות הבנה ותיאור של השפעות כלכ

 משמעותיות לרבות היקף ההשפעה

  מלא

http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=DMASO
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=DMAPR
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EC1
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EC2
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EC3
http://www.leumi.co.il/static-files/MediaServer/LeumiHebrew/PDF/100011223.pdf
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EC5
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EC6
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EC7
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EC8
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EC9
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 מדדי ביצוע סביבתיים

EN1 מלא חומרים שנמצאים בשימוש לפי משקל או נפח  

EN2  אחוז החומרים שבשימוש המהווים חומרי קלט

 ממוחזרים

  מלא

EN3 מלא שירה על ידי מקור אנרגיה ראשיצריכת אנרגיה י  

EN4 מלא צריכת אנרגיה עקיפה על ידי מקור אנרגיה ראשי  

EN5 מלא חיסכון באנרגיה עקב שיפורים והתייעלות  

EN6 או שירותים בעלי  יוזמות שמטרתן לספק מוצרים

ניצולת אנרגיה טובה או כאלה המבוססים על 

וצמצום בדרישת האנרגיה , ניצול חוזר של אנרגיה

 עקב יוזמות אלה

  מלא

EN7  וההפחתות יוזמות לצמצום צריכת אנרגיה עקיפה

 שהושגו

  מלא

EN8 מלא שימוש כולל במים על פי מקור  

EN9  מקורות מים אשר מושפעים משמעותית

 מהשימוש במים

המים מגיעים מרשת המים  מלא

 הארצית

EN10  של המים הממוחזרים נפח כולל ובאחוזים

 והמנוצלים מחדש

תקנות בריאות הציבור אינן  מלא

מאפשרות שימוש חוזר במים 

 לצורכי הארגון 

EN11 

 

הקרקע , מיקום וגודל הקרקע שבבעלות החברה

שנמצאת על או , המוחכרת או הקרקע המנוהלת

ליד אזורים מוגנים או אזורים שאינם אזורים 

בחינת גיוון מוגנים אך הנם בעלי ערך גבוה מ

 ביולוגי

כל אתרי הארגון נמצאים  מלא

 במרכזי ערים

http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EN1
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EN2
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EN3
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EN4
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EN5
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EN6
http://plus.leumi.co.il/chapters/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/?c=EN7
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/?c=EN8


י|  19 מ ו א  ל
 

 הערה היקף הדיווח תיאור אינדיקטור

EN12 מוצרים , תיאור השפעות מהותיות של פעילויות

ושירותים על הגיוון הביולוגי באזורים מוגנים או 

אזורים שאינם מוגנים אך הנם בעלי ערך גבוה 

 מבחינת גיוון ביולוגי

לארגון אין בעלות על שטחי  מלא

 קרקע 

EN13 כל אתרי הארגון נמצאים  מלא בתי גידול מוגנים או משוקמים

במרכזי הערים ולא במרחבים 

 מוגנים אקולוגיים

EN14 פעילות נוכחית ותוכניות לעתיד לגבי , אסטרטגיות

 ניהול ההשפעות על הגיוון הביולוגי

 לא רלוונטי לפעילות הארגון לא מדווח

EN15  מספר הזנים ברשימה האדומה של ארגוןIUCN 

והזנים ברשימת השימור הארצית אשר בתי 

הגידול שלהם מצויים באזורים המושפעים 

 לפי סדר סכנת ההכחדה, מפעילות החברה

 לא רלוונטי לפעילות הארגון לא מדווח

EN16 עקיפה וישירה של גזי חממה לפי  פליטה כוללת

 משקל

 הדיווח אינו כולל נתוני שליחויות  חלקי

EN17  פליטה עקיפה רלוונטית נוספת של גזי חממה לפי

 משקל

  מלא

EN18  יוזמות לצמצום פליטת גזי החממה וההפחתות

 שהושגו

  מלא

EN19 מלא מדללי אוזון לפי משקל פליטת חומרים  

EN20  פליטתNOX, SOX  וכן פליטות משמעותיות

 אחרות לאוויר לפי סוג ומשקל

הפליטות הישירות נובעות מצי  מלא

הרכב והינן זניחות ומכאן 

במספרים  שהדיווח איננו

 אבסולוטיים
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EN21 מי השופכין בלאומי הינם  מלא סילוק מים כולל לפי איכות ויעד

סניטריים ומכאן שסך מי 

, עם זאת. השופכין אינם נמדדים

לאומי עורך בדיקות לבחינת 

היבטים כימיים במטרה לוודא 

 שלא נגרם נזק לסביבה

EN22 לאומי לא אוחז במידע כמותי  מלא משקל פסולת כולל לפי סוג ושיטת סילוק

למעט (בנוגע לסך הפסולת 

מאחר ) פסולת אלקטרונית ונייר

ופינוי הפסולת נעשה באמצעות 

הסדרים שונים עם עיריות 

 בישראל

EN23 מלא משמעותיים כמות כוללת ונפח כולל של שפכים  

EN24 יוצאה או טופלה , יובאה, משקל פסולת שהובלה

ואשר נחשבת למסוכנת על פי אמנת בזל נספחים 

I ,II ,III ,IV  ואחוז מתוך הפסולת שהובלה– 

 שהובלתה בינלאומית

 אין פסולת מסוכנת בארגון מלא

EN25 סטטוס הגנה וערך הגיוון ביולוגי של , גודל, זהות

אשר , ובתי גידול המקושרים אליהםמאגרי מים 

מושפעים מסילוק וניקוז המים על ידי הארגון 

 המדווח

 לא רלוונטי לפעילות הארגון לא מדווח

EN26  יוזמות לצמצום ההשפעה הסביבתית של מוצרים

 ותים והיקף הפחתת ההשפעהושיר

  מלא

EN27  אחוז מתוך המוצרים שנמכרים וחומרי האריזה

 לפי קטגוריה, המוחזרים למפעל –שלהם 

 לא רלוונטי לפעילות הארגון לא מדווח

EN28  קנסות משמעותיים וכמות כוללת ערך כספי של

של סנקציות בלתי כספיות בגין אי ציות לחוקים 

 ותקנות בעניין איכות הסביבה

  מלא
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EN29  השפעות סביבתיות מהותיות של הובלת מוצרים

אחרים המשמשים לפעילות  וסחורות וחומרים

 החברה וכן של הסעת ונסיעות עובדים

  מלא

EN30  עלויות והשקעות כוללות הנוגעות להגנת הסביבה

 לפי סוג

  מלא

 הוגנתנוהלי העסקה ועבודה : מדדי ביצוע חברתיים

LA1 חוזה , כוח האדם הכולל על פי סוג ההעסקה

 ההעסקה ואזור

  מלא

LA2  מספר כולל ושיעור תחלופת העובדים לפי

 מין ואזור, קבוצות גיל

  מלא

LA3  הטבות המוענקות לעובדים במשרה מלאה שאינן

מוענקות לעובדים זמניים או במשרה חלקית לפי 

 יחידות עסקיות

  לאמ

LA4  אחוז העובדים המכוסים בהסכמי העסקה

 קיבוציים

  מלא

LA5 מוקדמת מינימאליות בנוגע  תקופות הודעה

והאם הדבר מצוין , לשינויים ארגוניים מהותיים

 בהסכמים הקיבוציים

  מלא

LA6  האחוז מכלל כוח האדם המיוצג בוועדות

ים משותפות פורמאליות של ההנהלה והעובד

המסייעות בניטור ובייעוץ , לענייני בריאות ובטיחות

 לגבי תוכניות בריאות ובטיחות בעבודה

  מלא

LA7 מחלות הקשורות לעבודה, שיעור תאונות העבודה ,

ומספר מקרי המוות , אובדן ימי עבודה וחיסורים

 לפי אזור –בגין תאונות עבודה 

  מלא
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LA8 מניעה ובקרת , ייעוץ, הכשרה, תוכניות חינוך

, סיכונים המיושמות על מנת לסייע לעובדים

למחלות  משפחותיהם או חברי קהילה בנוגע

 חמורות

  מלא

LA9  נושאי בריאות ובטיחות הכלולים בהסכמים

 רשמיים עם איגודים מקצועיים

נושאי בריאות ובטיחות אינם  מלא

כלולים בהסכמים רשמיים עם 

 .איגודים מקצועיים

LA10  מספר שעות הדרכה ממוצע בשנה לכל עובד לפי

 קטגוריית העובד

  מלא

LA11  תוכניות לניהול מיומנויות וללמידה ארוכת טווח

התומכות בהתאמתם המתמשכת של העובדים 

 ות להם בניהול הפסקת הקריירהלתעסוקה ומסייע

  מלא

LA12  אחוז העובדים המקבלים באופן קבוע משוב על

 ביצועיהם וסיוע בפיתוח קריירה

  מלא

LA13  הרכב גופי ההנהלה והתפלגות העובדים לפי

חברות , קבוצת גיל, קטגוריה מבחינת מגדר

 בקבוצת מיעוטים ומדדי גיוון אחרים

  מלא

LA14  יחס בין משכורת הבסיס של גברים ונשים לפי

 קטגוריית העובד

  חלקי

  זכויות אדם: מדדי ביצוע חברתיים

HR1  שיעור ומספר כולל של הסכמי השקעה

הכוללים הצהרות בתחום זכויות , משמעותיים

להיבטי האדם או אשר נבחנו תוך התייחסות 

 זכויות אדם

 אין מלא

HR2  שיעור ספקים וקבלנים משמעותיים אשר

פעילותם נבחנה תוך התייחסות לנושאי זכויות 

 אדם ופעולות שננקטו

  מלא
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HR3  כמות שעות כוללת של הדרכת עובדים במדיניות

ובנהלים הנוגעים להיבטי זכויות האדם הרלוונטיים 

לרבות שיעור העובדים שעברו , לפעולות הארגון

 הדרכה

  מלא

HR4  כמות מקרים כוללת של אפליה והפעולות

 שננקטו

  מלא

HR5 אשר בהן חופש ההתאגדות  פעילויות שזוהו ככאלו

מ קיבוצי עשויים להיות בסיכון "והזכות למו

והפעולות שננקטו כדי לתמוך בזכויות , משמעותי

 אלה

  מלא

HR6  פעילויות שזוהו כבעלות סיכון משמעותי לעבודת

ואמצעים שננקטו כדי לתרום לחיסול , ילדים

 התופעה של עבודת ילדים

 אין מלא

HR7  כבעלות סיכון משמעותי לעבודה פעילויות שזוהו

ואמצעים שננקטו על מנת לתרום לחיסול , כפויה

 העבודה הכפויה

 אין מלא

HR8  שיעור אנשי סגל הבטיחות אשר הוכשרו במדיניות

לזכויות האדם החברה או נהליה הקשורים 

 והרלוונטיים לפעולות החברה

  מלא

HR9  מספר כולל של מקרי הפרת זכויותיהן של

 אוכלוסיות מקומיות והפעולות שננקטו

 אין מלא

 חברה וקהילה: מדדי ביצוע חברתיים

SO1 היקפן ויעילותן של תוכניות ופרקטיקות , אופיין

להערכה וניהול של השפעות פעילות החברה על 

שלב הפעילות , לרבות שלב הכניסה, קהילות

 עצמה ושלב היציאה

  מלא

SO2 של יחידות עסקיות אשר  שיעור ומספר כולל

 נותחו בהיבט של הסיכון לשחיתות

  מלא
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SO3  שיעור העובדים שעברו הכשרה במדיניות ובנהלים

 של החברה נגד שחיתות

  מלא

SO4  מלא שחיתותפעולות שננקטו בתגובה למקרי  

SO5  עמדות בנוגע למדיניות ציבורית והשתתפות

 בפיתוח מדיניות ציבורית ובפעילות שדולות

  מלא

SO6  ערך כולל של תרומה בכסף ובמוצרים למפלגות

על פי , פוליטיקאים ומוסדות קשורים, פוליטיות

 מדינה

  מלא

SO7  מספר כולל של הליכים משפטיים בגין התנהלות

הגבלים עסקיים ופעולות , הפוגעת בתחרות

 מונופוליסטיות ותוצאותיהן

  מלא

SO8  ערכם הכספי של קנסות משמעותיים וכמות

כוללת של סנקציות בלתי כספיות בגין אי ציות 

 לחוקים ותקנות

  מלא

 אחריות מוצר: מדדי ביצוע חברתיים

PR1  השלבים במחזור החיים של המוצרים או

השירותים שבהם השפעתם הבריאותית 

ואחוז , עוברת הערכה לצורך שיפורוהבטיחותית 

המוצרים והשירותים העיקריים העוברים בדיקות 

 אלו

 לא רלוונטי לפעילות הארגון לא מדווח

PR2 ציות לתקנות ולתקנונים -מספר כולל של מקרי אי

וולונטריים הנוגעים להשפעות בריאותיות 

ובטיחותיות של מוצרים ושירותים במשך מחזור 

 התוצאהעל פי סוג , חייהם

 לא רלוונטי לפעילות הארגון לא מדווח

PR3  סוג המידע על השירותים והמוצרים הנדרש על ידי

ושיעור המוצרים והשירותים העיקריים , הנהלים

 הכפופים לדרישות מידע אלה

  מלא
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PR4  מספר כולל של מקרי אי ציות לתקנות ולתקנונים

וולונטריים הנוגעים למידע על מוצרים ושירותים 

 לפי סוג התוצאה, ולתוויות

  מלא

PR5 לרבות , פרקטיקות בתחום שביעות רצון לקוחות

 תוצאות סקרים המודדים שביעות רצון לקוח

  מלא

PR6  לחוקים תקנים ותקנונים תוכניות הנוגעות לציות

לרבות , המתייחסים לתקשורת שיווקית, וולונטריים

 קידום מכירות וחסויות, פרסום

  מלא

PR7  כמות כוללת של אירועי אי ציות לתקנות ותקנונים

בנוגע לתקשורת שיווקית לרבות וולונטריים 

 לפי סוג התוצאה, פרסום קידום מכירות וחסויות

  מלא

PR8  מספר כולל של תלונות מבוססות בנוגע לפגיעה

 בפרטיות הלקוחות ואובדן נתוני לקוח

  מלא

PR9  ערכם הכספי של קנסות משמעותיים בגין אי ציות

לחוקים  ותקנות בנוגע לאספקה ושימוש במוצרים 

  ושירותים

  מלא

 גילויים על פי הנספח למגזר הפיננסי

FS1 חברתיים -מדיניות בעלת מאפיינים סביבתיים

 המיושמת בקווי העסקים

  מלא

FS2  תהליכי סקירת סיכונים סביבתיים וחברתיים

 בהחלטות העסקיות

  מלא

FS3 בקרה על קיום עקרונות של אחריות חברתית-

סביבתית בקרב הלקוחות במסגרת ההתקשרויות 

 עימם

  מלא

FS4 הכשרת עובדים ליישום מדיניות חברתית-

 סביבתית בתהליכי עבודה

  מלא
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 הערה היקף הדיווח תיאור אינדיקטור

FS5  מחזיקי עניין בהיבטים של אינטראקציות עם

 סביבתיים -סיכונים והזדמנויות חברתיים

  מלא

FS6  אחוז ערך כספי של המוצרים בפורטפוליו לפי קווי

 העסקים וגודל העסקים

  מלא

FS7  ערך של מוצרים פיננסיים בעלי ערך חברתי

 במסגרת קווי העסקים השונים

  מלא

8FS  ערך של מוצרים פיננסיים בעלי ערך סביבתי

 במסגרת קווי העסקים השונים

  מלא

FS9 תדירות הבקרה על יישום המדיניות החברתית-

 סביבתית

  מלא

FS10 השותפות לשיח , שיעור החברות בבעלות הארגון

 סביבתיים-בנושא חברתיים

 אין מלא

FS11 סביבתי-שיעור הכנסים הנבחנים בהקשר חברתי ,

 שלילי או חיובי

 אין מלא

FS12  מדיניות ההצבעה של הדירקטוריון בנושאים

 סביבתיים בחברות בפורטפוליו-חברתיים

 אין מלא

FS13 מלא מעורבות בקהילה באזורים מוחלשים כלכלית  

FS14 לשירותים פיננסיים  יוזמות לשיפור נגישות

 לאוכלוסיות מעוטות יכולת

  מלא

FS15  מדיניות לפיתוח ומכירה של מוצרים ושירותים

 פיננסיים באופן הוגן

  מלא

FS16  יוזמות להעלאת המודעות הפיננסית לפי סוג

 האוכלוסייה

  מלא
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  UN Global Compactאינדקס 

 

 UN Global Compactעקרונות 

 

 גישת קבוצת לאומי

 

 מיקום בדוח

 

 GRIהפניה צולבת למדדי 

 

 זכויות אדם 

על עסקים לתמוך ולכבד את  

ההגנה על זכויות האדם 

 המוגנות בזירה הבינלאומית

הקוד האתי של . לאומי מכבד זכויות אדם

שהוטמע בקרב כל , "דרך לאומי", לאומי

עובדי הבנק מבהיר בצורה ברורה את עמדות 

 לאומי בנושא

 , HR3 ,HR2 ,HR1

,HR6 ,HR5 ,HR4, 

HR9 ,HR8 ,HR7 

על עסקים להקפיד שהם  

אינם נוטלים חלק בפגיעה 

 בזכויות אדם

, לאומי עורך בקרה שוטפת וקפדנית

על חברות כוח האדם , ח חיצוני"באמצעות רו

מתנהלות כדי לוודא שהן , שהוא עובד עימן

 פי חוק ושמורות את זכויות עובדיהן-על

 HR8 ,HR2 ,HR1 

 סטנדרטים של העסקה

על עסקים לתמוך בחופש  

ההתאגדות ולהכיר באופן 

 מ קולקטיבי"פעיל בזכות למו

עובדי לאומי מאוגדים במסגרת הסתדרות 

עובדים  100 -למעט כ(העובדים החדשה 

וחלה עליהם ) המועסקים בחוזים אישיים

, מערכת של הסכמים קיבוציים מיוחדים

. "חוקת העבודה"שהמרכזי בהם הוא 

העובדים מיוצגים בפני הנהלת הבנק על ידי 

 .נציגות העובדים

 LA5 ,LA4 ,HR5 
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 UN Global Compactעקרונות 

 

 גישת קבוצת לאומי

 

 מיקום בדוח

 

 GRIהפניה צולבת למדדי 

 

חיסול העבודה בכפייה על  

 כל צורותיה

אוזר , "דרך לאומי", הקוד האתי של לאומי

ונושא זה מוטמע היטב , מכל עבודה בכפייה

 בארגון

 HR7 

חיסול בפועל של עבודת  

 ילדים

אוסר על  "דרך לאומי", אומיהקוד האתי של ל

והנושא , העסקת ילדים בכל צורה ואופן

 מוטמע היטב בארגון

 HR6 

חיסול האפליה בנוגע  

 לתעסוקה ולעבודה

מדיניות הגיוס והקליטה בלאומי מאפשרת 

עובדים תוך מתן הזדמנות שווה לכל העסקת 

אפליה מכל סוג . מי שנקלט לעבודה בבנק

 .אסורה בהחלט

 LA14,LA13 ,LA2 ,HR4 

 איכות הסביבה

על עסקים לתמוך בגישה  

זהירה אל מול אתגרים 

 סביבתיים

לאומי אוחז במדיניות מוגדרת בנושאי איכות 

במטרה להפחית את ההשפעות , הסביבה 

לאומי החל לנקוט . הסביבתיות הישורת שלו

צעדים לאבחון סיכונים סביבתיים בעלי 

 יותרהשפעה נרחבת 

 4.11 

לנקוט ביוזמות על מנת  

ד אחריות סביבתית לעוד

 גבוהה יותר

 

לאומי נוקט מגוון פעילויות להפחתת טביעת 

כולל מדיניות איזון , הרגל הפחמנית שלו

מחזור , חסכון במים, חסכון באנרגיה, פחמן

 ועוד

 ,EN7 ,EN6 ,EN5 

EN14,EN13 ,EN10 

EN22 ,EN21,EN18 , 

EN30 ,EN27 ,EN26, 

לעודד את פיתוחן והטמעתן  

ידידותיות של טכנולוגיות 

 לסביבה

 

לאומי תומך בלקוחות ועובדים שרוכשים כלי 

רכב היברידיים באמצעות הלוואה בתנאים 

מועדפים ומקדם יוזמה קהילתית להתקנת 

 דודי שמש במקום דוודים חשמליים

 ,EN6 ,EN5 ,EN2 

,EN18,EN10 ,EN7 

EN27 ,EN26 

 מאבק בשחיתות 

על עסקים לפעול נגד  

, שחיתות על כל צורותיה

 .לרבות סחיטה ושוחד

 

לאומי מיישם מדיניות ועשייה קפדנית 

למניעת תופעות של הלבנת הון וכל צורה של 

דרך ", גם הקוד האתי של לאומי. שחיתות 

 .מתייחס בפירוט לנושאים אלה, "לאומי

 SO4 ,SO3 ,SO2 
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 פרטי התקשרות 

 

 

 :תגובות והערות, מען לפניות

 שחר-שרון בן

 מנהלת אחריות תאגידית

 מערך השיווק

 03-514738טלפון 

 Sharon@bll.co.il :דואר אלקטרוני 

  plus.leumi.co.il: של לאומי אתר אחריות תאגידית
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 יוצרים ערך
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 פרופיל עסקי 

 
העובדים והשותפים לעשייה , המנהלים, בעלי המניות, האסטרטגיה שלנו ממוקדת בצמיחה רווחית לאורך זמן לתועלת לקוחותינו

סניפים  263-ב, החברות הבנות והחברות הכלולות שלו, מ"קבוצת לאומי פועלת באמצעות בנק לאומי לישראל בע. בכל התחומים

כל אחד מקווי . ארצות בעולם 18-סוכנויות ונציגויות ב, סניפים 72ובאמצעות , )2010בדצמבר  31-נכון ל(הפרוסים ברחבי ישראל 

, הקמעונאיתהבנקאות : העסקים בלאומי מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזרי לקוחות בעלי מאפיינים דומים

החברות הבנות . ן ובנקאות שוקי הון וניהול פיננסי"הבנקאות העסקית ומערך בנייה ונדל, הבנקאות הפרטית, הבנקאות המסחרית

 .והשלוחות בעולם שויכו לאחד מקווי העסקים בהתאם לאופי פעילותן

 

 קבוצת לאומי 
הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל והיא עוסקת בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת בישראל  קבוצת לאומי היא אחת

המנהלים והעובדים , בעלי המניות, האסטרטגיה של קבוצת לאומי ממוקדת בצמיחה רווחית לאורך זמן לתועלת לקוחותיה .ובעולם

 .והשותפים לעשייה בכל התחומים

 

 חזון

 החזון של קבוצת לאומי 

 .להיות הקבוצה הבנקאית הרווחית ביותר בישראל לאורך זמן במונחים של תשואה להון מותאם סיכון 

 .להיות קבוצה ישראלית ובינלאומית 

 .יוזמות המותאמות לצורכי הלקוחחדשנית ובעלת , להיות קבוצה הנותנת את הערך הגבוה ביותר ללקוחותיה 

 .הדואג למשאב האנושי ומתגמל בהתאם לתרומה, בהיותה מקום עבודה מבוסס ויציב, להיות הבחירה הראשונה של עובדיה 

 .להיות קבוצה בנקאית השואפת שאיפה מתמדת לִמקסום הערך לבעלי המניות 

 .בדור העתיד להיות קבוצה בנקאית מעורבת ותורמת לרווחת הקהילה תוך התמקדות 

 

 האסטרטגיה של קבוצת לאומי

המנהלים והעובדים , בעלי המניות, האסטרטגיה של קבוצת לאומי ממוקדת בצמיחה רווחית לאורך זמן לתועלת לקוחותיה

 :האסטרטגיה של קבוצת לאומי נשענת על כמה נדבכים .והשותפים לעשייה בכל התחומים

. בעיקר במגזרים שבהם נתח השוק של לאומי נמוך באופן יחסי, גבוהות הגדלת חלקו של לאומי בתחומים בעלי תשואות 

באמצעות מצוינות בניהול של חוויית הלקוח בקבוצה , בין היתר, הגדלת הרווחיות במגזרים שבהם התשואות אינן מספקות

 .והרחבת הפעילות בערוצים הדיגיטליים
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 .שיטתי ואיכותי, ונים מקיףשדרוג של ניהול הסיכונים בקבוצה תוך התמקדות בניהול סיכ 

 .הרחבת הפעילות הבינלאומית על בסיס הפריסה הקיימת והעמקת התמיכה בלקוחות העסקיים והמסחריים 

 .התייעלות ואופטימיזציה בהקצאת משאבי הארגון לשם השגת היעדים, שדרוג המצוינות התפעולית במטרה להשיג חיסכון 

 .גת היעדים האסטרטגיים של הקבוצהבנייה וטיפוח של המשאב האנושי לתמיכה בהש 

 .רתימת הטכנולוגיה להשגת יעדי הקבוצה 

 .המשך קידומו של נושא המחויבות החברתית לקהילה 

 

 מבנה ופרופיל העסקים של קבוצת לאומי

 מגוונת בישראלת בפעילות בנקאית פיננסית וריאלי קבוצת לאומי היא אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל והיא עוסקת

סניפים הפרוסים  263-החברות הבנות והחברות הכלולות שלו ב, מ"הקבוצה פועלת באמצעות בנק לאומי לישראל בע. ובעולם

. ארצות ברחבי תבל 18הפרוסים על פני  –סוכנויות ונציגויות , סניפים 72ובאמצעות , )2010בדצמבר  31-נכון ל(ברחבי ישראל 

בקבוצת לאומי ישנן חברות בנות , מהיקף פעילותה של הקבוצה בישראל 95%-מהווים כה, בנוסף לבנק ולחברות הבנות העיקריות

 .נוספות המשלימות את סל השירותים הפיננסיים המיועד ללקוחות

 .מן הפעילות מרוכזת מחוץ לישראל 10.4%-מן הפעילות מרוכזת בישראל ו 89.6%: פעילותה של הקבוצה מתחלקת באופן הבא

 : להלן תרשים חברות מוחזקות עיקריות והשקעות

.בפורמט נגיש לקריאת תרשים חברות מוחזקות עיקריות והשקעות

 

 .בזכויות ההצבעה 93.9% )1(

 .מ"בע) 1997(בדרך ארץ היי וויז  50%השותפות רכשה ) 2(

 

  2010-2002תוצאות ונתונים של קבוצת לאומי בשנים 

נכסים בניהול  שנה

 )ח"במיליארדי ש(

הכנסות 

 )ח"במיליוני ש(

הרווח הנקי 

 )ח"במיליוני ש(

שיעור התשואה 

 להון

 *מספר משרות בארץ ובעולם

2002 782 11,586 2,014 10.2% 13,342 

2010 892 11,544 2,378 10.3% 13,490 
 . שעות עבודה של עובדי לשכות שירות ושעות העסקה של עובדים חיצוניים, משרה מלאה לרבות שעות נוספות ספציפיות* 
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 בנק לאומי 
בנק לאומי  .אביב-לניירות ערך בתלמ שמניותיה רשומות למסחר בבורסה "הוא חברה ציבורית בע מ"בנק לאומי לישראל בע

 ."חברת אנגליא פלשתינה"הוא המשכה הבלעדי והישיר של , כחברה ישראלית 1950אביב בשנת -שנרשם בתל, מ"לישראל בע

כל קו עסקים מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזרי לקוחות בעלי , לאומי בישראל מאורגן בחמישה קווי עסקים

 .ם דומיםמאפיינים וצרכי

 מ"בנק לאומי לישראל בע

מ שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך "הוא חברה ציבורית בע) "לאומי"או  "הבנק"להלן (מ "בנק לאומי לישראל בע

 .משרות 9,182היא כללה  2010בדצמבר  31 -משרות וב 9,099מצבת המשרות בלאומי כללה  2009בדצמבר  31 -ב .אביב-בתל

 :הם 2010בינואר  19-המניות בלאומי נכון לבעלי 

 רקע היסטורי 

חברת אנגליא "הוא המשכה הבלעדי והישיר של , כחברה ישראלית 1950אביב בשנת -שנרשם בתל, מ"בנק לאומי לישראל בע

 "פלשתינה-בנק אנגלו"והמירה את שמה ל Anglo-Palestine Companyהשם תחת  1902שנוסדה בבריטניה בשנת , "פלשתינה

תמך במגזרים החלשים של היישוב בעת מלחמת , אביב-אביב ונמל תל-סייע לאומי בהקמת העיר תל, מאז היווסדו. 1930בשנת 

 .העולם הראשונה ומימן את החקלאות המתפתחת ביישוב

של בנק סוכן הכספי של הממשלה עד לייסודו חתם לאומי עם ממשלת ישראל על אמנה שהפכה אותו ל 1948וגוסט בא 17-ב

בשנות החמישים של המאה העשרים פיתח  .בהתאם לאמנה זאת הנפיק הבנק את שטרות הכסף הראשונים של המדינה. ישראל

, ינויים הדמוגרפיים העמוקים שהתחוללו במדינה הצעירהלאומי רשת סניפים ענפה כדי לתת מענה לצורכי העלייה הגדולה ולש

מאז . הונחה תשתית לבנקאות בינלאומית, במקביל. רקסית'הדרוזית והצ, וכללו גם את ההתפתחויות שחלו באוכלוסייה הערבית

לות היהודיות שנות החמישים ועד ימינו לאומי מפעיל עשרות סניפים וחברות בנות במרכזים הפיננסיים העולמיים ובקרב הקהי

 . הגדולות
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 ). 2011בספטמבר  1 -נכון ל (מ "מבנה ארגוני של בנק לאומי לישראל בע

 .בפורמט נגישמ "מבנה ארגוני של בנק לאומי לישראל בע לקריאת תרשים

 
 

 קווי העסקים של לאומי

. כאשר בראש כל חטיבה עומד חבר הנהלת לאומי, הפועלים באמצעות חמש חטיבות, לאומי בישראל מאורגן בחמישה קווי עסקים

התמחות זו מאפשרת . ופיננסיים למגזרי לקוחות בעלי מאפיינים וצרכים דומיםכל קו עסקים מתמחה במתן שירותים בנקאיים 

קיימות יחידות מטה , בנוסף. ללקוחות הבנק ליהנות משירות מקצועי ברמה גבוהה וממגוון רחב של מוצרים המותאמים לצורכיהם

ו לקו העסקים הרלבנטי בהתאם לאופי והשלוחות בעולם שויכהחברות הבנות בארץ  .הנותנות שירותים שונים לחטיבות העסקיות

 . פעילותן ומאפייני לקוחותיהן

 :להלן פירוט של חמשת קווי העסקים הפועלים במסגרת החטיבות הבאות

מעניקה  החטיבה. עוסקת בקהל הלקוחות הפרטיים והעסקים הקטנים, המרוכזת בחטיבה הבנקאית – הבנקאות הקמעונאית

מידע המופנה -ייעוץ איכותי ואובייקטיבי בכל תחומי ההשקעות וייזום שיטתי מבוסס, שירות המותאם לפלחי הלקוחות השונים

ושיפור רמת השירות ) ש"עו(שירותי עובר ושב , אשראי צרכני מסחרי, חיסכון פנסיוני, השקעות: ללקוחות בכל מגזרי הפעילות

 .ללקוחות

עוסקת במתן שירותים פיננסיים לחברות העסקיות בסדר גודל בינוני , מרוכזת בחטיבה לבנקאות מסחריתה – הבנקאות המסחרית

)Middle Market .(לרבות מימון עסקאות , המאפשר מתן שירות בנקאי כולל, לחטיבה מבנה ארגוני ייחודי במערכת הבנקאות בארץ

, התאמת מוצרי השקעה ומוצרים פיננסיים לגידור סיכונים, הלקוחותבאמצעות מכשירי אשראי התפורים לצרכים הייחודיים של 

קיבוצים ומימון , שוק ההון, טק-כגון היי, החטיבה מתמחה בטיפול במגזרים ייחודיים, בנוסף. מימון עסקאות סחר בינלאומי ועוד

 .וולטאיים-מתקנים פוטו

 

מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לתאגידים , המרוכזת בחטיבה העסקית – ן"הבנקאות העסקית ומערך בנייה ונדל

הלקוחות המשתייכים למגזר זה הם בעלי מעמד מוביל בשוק ובולטים ביותר בתחום . לאומית-לרבות בעלי פעילות רב, גדולים

. ך הבנה מעמיקה של מגוון עסקיוהשירותים הניתנים בחטיבה מבוססים על מתן פתרון מקיף לכל צורכי הלקוח תו. עיסוקם

מכשירים פיננסיים להגנה , פעילות בשוק ההון, שירותי ייעוץ והשקעות, מימון וסחר בינלאומי, שירותים אלה כוללים אשראי לסוגיו

. מהוכדו) ארגון סינדיקציות, ישותמיזוגים ורכ, פרויקטים(ניהול עסקאות מורכבות , מפני סיכוני שוק באמצעות חדרי העסקאות

בנק , .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי, )BLUSA(ב "ידי בנק לאומי ארה-השירותים למגזר העסקי ניתנים בעיקר על, מחוץ לישראל

 .ל"לאומי רומניה ושלוחות נוספות של הבנק בחו

 

עוסקת בקהל הלקוחות הפרטיים בעלי עושר פיננסי גבוה , המרוכזת בחטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית – הבנקאות הפרטית

המיועדים לתושבי חוץ ותושבי ישראל וכן באמצעות שלוחות , הפעילות מתבצעת באמצעות מרכזים ייחודיים בארץ. בארץ ובעולם

 ).רסי'וגוואי והאי גאור, רומניה, לוקסמבורג, שווייץ, בריטניה, ב"בארה(הבנק 
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, )ח"מט(עוסקת בניהול הנוסטרו של הבנק בשקלים ובמטבע חוץ , המרוכזת בחטיבה לשוקי הון –בנקאות שוקי הון וניהול פיננסי 

ניהול מוסדות פיננסיים זרים , ניהול הלקוחות המוסדיים, נגזרים פיננסיים וניירות ערך, נגזרים, ריביות, ח"ניהול חדרי העסקאות במט

 .חטיבת ניהול הסיכוניםו

 (דוח מאוחד) 2010-2002תוצאות ונתונים של קבוצת לאומי לפי קווי עסקים בשנים 

 אחוז מסך הרווח הנקי  אחוז מהכנסות קווי עסקים

2009 2010 2009 2010 

 18.2% 17.3% 47.9% 45.5% הבנקאות הקמעונאית

 12.7% 15.4% 16.1% 15.4% המסחריתהבנקאות 

 50.4% 50.3% 20.8% 23.4% הבנקאות העסקית

 3.7% 5.8% 7.5% 7.7% הבנקאות הפרטית

 9.3% 13.6% 5.6% 7.0% בנקאות שוקי הון וניהול פיננסי

 5.8%-  2.4% 2.1% 1% אחר

 

 ובהליכי חקיקה מעורבות לאומי בפעילות ציבורית

מפלגות או , לאומי איננו תומך בגופים פוליטיים. אך נמנע מפעילות פוליטית, לאומי תומך בקידום סדר יום חברתי וסביבתי

, לאומי מוזמן מעת לעת להשתתף בוועדות הכנסת ובמסגרות פרלמנטריות וממשלתיות אחרות. פוליטיקאים ואינו תורם להם כסף

לאומי , במידת הצורך. עניינים שיש להם השלכות על יכולתו לתת מענה הולם למחזיקי העניין שלו בהתאם לצורך ולשם קידום

 .נעזר ביועצים חיצוניים המתמחים בנושאים אלה

 

 החברות הבנות של לאומי 
 .פיננסייםחברות למימון וחברות לשירותים , םבאמצעות חברות בנות שהינן בנקי, בין היתר, קבוצת לאומי פועלת בארץ

לאומי ; ישראלי –בנק ערבי , ai Bank- דוח האחריות התאגידית כולל את חמש החברות הבנות המשמעותיות בקבוצה בישראל 

 .לאומי פרטנרס והחברה לנאמנות של לאומי; לאומי קארד; למשכנתאות

 

ai Bank ,מ"ישראלי בע-בנק ערבי 

ai Bank ,טרה לתת מענה לצרכים הפיננסיים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית במ 1960מ נוסד בשנת "ישראלי בע-בנק ערבי

בעלי מניות מהמגזר  40-בבעלות כ 0.3%-מהון המניות הוא בבעלות לאומי ו 99.7%כאשר , הבנק הוא חברה פרטית. בישראל

וצרים של לאומי המידע וסל השירותים והמ, כאשר מרבית מערכות המחשוב, הבנק נעזר בתשתית הקיימת של לאומי. הערבי

 .ההנהלה המרכזית של הבנק שוכנת בעיר נשר. עומדים לרשות הבנק ולקוחותיו
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הבנק גיבש אסטרטגיה עסקית המבוססת על החזון להיות הבנק המוביל בקרב האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ ובמשולש 

 :והוא שואף, הצפוני

 .הלקוחות השוניםלתת פתרונות בנקאיים מותאמים ומוכוונים לצורכי  

 .ולתרום לפיתוח החברה הערבית ודור המחר, לפעול מתוך המגזר הערבי שעמו הוא מזוהה 

 קווי העסקים

 .שפעילותם עם הבנק משמשת בדרך כלל לניהול שוטף של משק ביתם, בעיקר שכירים, לקוחות פרטיים –מגזר משקי הבית  

וכן כל הרשויות , שפעילותם עם הבנק משמשת לצורכי עסקיהם, לקוחות מסחריים –מגזר לקוחות מסחריים גדולים  

 .המקומיות

 .לקוחות מסחריים שאינם נכללים במגזר הלקוחות המסחריים הגדולים –מגזר לקוחות מסחריים קטנים  

  www.aibank.co.il :ישראלי אפשר למצוא באתר-בנק ערבי, ai Bankמידע נוסף על פעילות 

 בפורמט נגישמבנה ארגוני  לקריאת תרשים. )2011נכון ליולי (מבנה ארגוני 

 

 2010-2002מ בשנים "ישראלי בע-בנק ערבי, ai Bankתוצאות ונתונים של 

האשראי לציבור  שנה

 )₪במיליארדי (

סך כל הנכסים 

 )₪במיליארדי (

הרווח הנקי 

 )₪במיליוני (

שיעור התשואה  

 להון

 מספר המשרות

2009 2.9 4.7 79.3 21% 403.46 

2010 3.3 5.1 75.1 20.7% 424.67 

http://www.aibank.co.il/
http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart1/


י|  37 מ ו א  ל
 

 מ"לאומי למשכנתאות בע

. והוא הבנק למשכנתאות הוותיק ביותר בארץ, שנה להיווסדו 90חגג השנה , 1921שנוסד כחברה בשנת , מ"לאומי למשכנתאות בע

בתחומי הייעוד משמש בנק למשכנתאות כמשמעותו בחוק הבנקאות ופועל , הבנק הוא חברה בת בשליטה מלאה של בנק לאומי

 :תחומי פעילות.הכלולים בחוק האמור

בנייה ושיפוצים של נכסי דלא ניידי וכן הלוואות לכל מטרה תמורת ביטחון של נכס קיים המשמש , מתן הלוואות למימון רכישה 

 .למגורים

 .בעיקר לרכישת דירות, מתן הלוואות לזכאי משרד הבינוי והשיכון 

 .הפעילותגיוס מקורות למימון תחומי  

וכן בסניפים , לאומי, פעילותו של הבנק נעשית באמצעות מערך מכירה המבוסס על דלפקים הממוקמים בסניפי החברה האם

ם להם שירותים ומפקחים על דלפקי המשכנתא והסניפים העצמאיים הוכפפו לחמישה מרחבים אזוריים שמספקי. עצמאיים

המאפשרת הגשת בקשות לאישור עקרוני של מסגרת " לאומי ישיר למשכנתאות"לרשות הבנק עומדת יחידת , כמו כן. עבודתם

ידי עובדי -הסניפים העצמאיים ודלפקי המשכנתא בסניפי לאומי מאוישים על, המרחבים. אשראי באמצעות הטלפון והאינטרנט

אביב ומשמש -מטה הבנק ממוקם בתל. עצמאיים 12פקי משכנתא מתוכם דל 99-החזיק הבנק ב 2010בסוף . לאומי למשכנתאות

.את הנהלת הבנק ואת יחידות המטה המקצועיות המספקות שירותים ליחידות הבנק בכל רחבי הארץ

 

 

  www.blms.co.il: מידע נוסף על פעילות לאומי למשכנתאות אפשר למצוא באתר

 בפורמט נגישמבנה ארגוני  לקריאת תרשים .)2011במרס  31-נכון ל(מבנה ארגוני 

 

 
 

 

http://www.blms.co.il/
http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart2/
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 2010-2002מ בשנים "תוצאות ונתונים של לאומי למשכנתאות בע

האשראי לציבור  שנה

 )₪במיליארדי (

סך כל הנכסים 

 )₪במיליארדי (

הרווח הנקי 

 )₪במיליוני (

שיעור התשואה 

 להון

 מספר המשרות

2009 43.7 44  131 5.7% 454.9 

2010 51.1 51.3 175 6.8% 475.84 

 

 

 מ"לאומי קארד בע

. אשראי ובפיתוח פתרונות תשלום ומוצרים פיננסייםמ היא חברת כרטיסי אשראי העוסקת בתפעול כרטיסי "לאומי קארד בע

 20%-מ מחזיקה ב"קבוצת עזריאלי בע. ממניותיה 80%-מ המחזיק ב"מ היא חברה בת של בנק לאומי לישראל בע"לאומי קארד בע

 .1981-א"התשמ) רישוי(פי חוק הבנקאות -מ מוגדרת כתאגיד עזר בנקאי על"לאומי קארד בע. ממניות החברה הנותרות

החזון של לאומי קארד הוא להיות החברה המובילה בשוק במתן שירותים ופתרונות פיננסיים ולהיות מזוהה כמי שמובילה באיכות 

 .השירות

 מגזרי פעילות 

מגזר זה מתמקד בהנפקה ותפעול של כרטיסי אשראי ובמתן שירותים ופתרונות פיננסיים למחזיקי כרטיס : מגזר הנפקה 

בהיקף הגידול במספרם , מבין חברות האשראי בישראל, מ נמצאת במקום הראשון"ת לאומי קארד בעבשנים האחרונו. אשראי

מיליון כרטיסי אשראי ממותגי  1.9-מ כ"הנפיקה לאומי קארד בע 2010עד סוף שנת . ידה-של כרטיסי אשראי המונפקים על

וכן , ישראלי-בנק ערבי,  ai Bankומי ועם כרטיסים בנקאיים שהחברה הנפיקה במשותף עם לא, ויזה ומאסטקארד העולמיים

 .בנקאיים עבור לקוחות כל הבנקים-כרטיסים חוץ

גם בתחום זה הציגה החברה במהלך השנים . מ היא מהמובילות בשוק הסליקה בישראל"לאומי קארד בע: מגזר סליקה 

מ שירותי "סיפקה לאומי קארד בע 31.12.10 -נכון ל. האחרונות את הצמיחה המרשימה ביותר מבין חברות האשראי בישראל

ניכיון עסקאות אשראי והקדמת , כגון הלוואות, והציעה להם פתרונות פיננסיים, אלף בתי עסק 40-סליקה עבור למעלה מ

 .תשלומים

  www.leumi-card.co.il: מ אפשר למצוא באתר"מידע נוסף על פעילות לאומי קארד בע

  

http://www.leumi-card.co.il/
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  בפורמט נגיש מבנה ארגוני לקריאת תרשים. )2011במרס  31-נכון ל(מבנה ארגוני 

 

 2010-2002מ בשנים "תוצאות ונתונים של לאומי קארד בע

מחזור הנפקה  שנה

 )₪במיליוני (

יתרת האשראי למחזיקי 

בנקאיים -כרטיסים חוץ

 )₪במיליוני (

הרווח הנקי 

 )₪במיליוני (

שיעור 

 התשואה להון

 מספר המשרות

2009 43,423 1,028 138 18% 1,204.51 

2010 47,951 1,291 158 17% 1,247.59 

 

 מ"לאומי פרטנרס בע

-היא זרוע הבנקאות להשקעות ריאליות של קבוצת לאומי והיא מציעה ללקוחותיה פתרונות צמיחה חוץ מ"לאומי פרטנרס בע

מיזוגים ורכישות , מחקר, חיתום, החברה מציעה מגוון פתרונות פיננסיים הכוללים השקעות של קבוצת לאומי בחברות. בנקאיים

 .ות המורכבות והמאתגרות ביותר במשק הישראליהחברה מובילה כמה מהעסקא. ופתרונות גיוס הון או חוב מכל סוג

 תחומי פעילות

החברה מנהלת את תיק ההשקעות הריאליות של קבוצת לאומי תוך התמקדות : השקעות של קבוצת לאומי בחברות 

, איתור וביצוע של השקעות ישירות בעסקים ובחברות, החברה עוסקת בייזום. בהשקעות בעלות פוטנציאל תשואה לטווח ארוך

, טק-הפועלות בתחומי ההיי, )Private equity(קרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטית , חברות 49-והיא מושקעת ב

כמו , מ בחברות שונות בתחומים מגוונים"השקיעה לאומי פרטנרס בע 2010-2009בשנים . ן"המסחר והנדל, התקשורת

 .תשתיות ועוד, טכנולוגיה, צריכה, תקשורת

שהיא בין חברות החיתום המובילות בשוק ההון , "מ"לאומי פרטנרס חתמים בע"פעילות החיתום מתבצעת בחברה הבת : חיתום 

 .החברה מלווה את הלקוח במגעים מול גופי הדירוג. הישראלי

 תיאום מצגות לגופים , בהנפקות של איגרות חוב ושירותיה כוללים בנייה של מבנה ההנפקה הנדרש 

http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart3/
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 .ניהול המכרז המוסדי והמכרז לציבור עד להשלמה מוצלחת של הגיוס, שיווק ניירות ערך, חתמיםמוסדיים ול 

פיתוח מודלים וייעוץ , ניתוח של פרויקטי תשתית ותוכניות עסקיות, מבצעת הערכות שווי "לאומי פרטנרס מחקרים": מחקר 

 .פיננסי לגופים כלכליים במשק

החברה מאתרת שותפים . ללקוחותיה שירותי ייעוץ בעסקאות מיזוגים ורכישות לאומי פרטנרס מעניקה: מיזוגים ורכישות 

מנהלת את המגעים ומסייעת בפתרון משברים במהלך המשא ומתן ומטפלת בקבלת מימון , אפשריים למיזוג או רכישה

 .לביצוע העסקה

  www.leumipartners.com: מידע נוסף על פעילות לאומי פרטנרס אפשר למצוא באתר

 בפורמט נגיש מבנה ארגוני לקריאת תרשים ).2011נכון למאי (מבנה ארגוני 

 
 

 2010-2002מ בשנים "לאומי פרטנרס בעתוצאות ונתונים של 

 ההון העצמי  שנה

 )₪במיליוני (

 הרווח הנקי

 ) ₪במיליוני (

 מספר המשרות

2009 464 43 31.37 

2010 617 160 33.57 

 
 

 

http://www.leumipartners.com/
http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart4/


י|  41 מ ו א  ל
 

 מ"החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע

, החברה. בבעלות מלאה של בנק לאומי היא חברה בת) "החברה לנאמנות"להלן (מ "החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע

החברה לנאמנות מספקת מבחר . ואחת מחברות הנאמנות הגדולות בארץ, היא הוותיקה בישראל בתחומה, 1939שנוסדה בשנת 

הן לצרכים עסקיים והן לצרכים , המאפשרים לכל אחד מלקוחותיה ליהנות מפתרונות מתוחכמים בהתאמה אישית, שירותי נאמנות

 .אישיים

 

 תחומי פעילות

היא נותנת שירותי נאמנות להקצאת אופציות , בנוסף. החברה משמשת נאמן בהנפקות של איגרות חוב ותעודות סל: שוק ההון 

 .או מניות לעובדים ולבעלי עניין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה

שמירת , ן"נאמנות בתחום הנדלמתן שירותי , החברה מתמחה באחזקת חשבונות בנאמנות: נאמנות על נכסים פיננסיים 

 ביטחונות ותוכנות מקור ו

 .הן לתושבי הארץ והן לתושבי חוץ, מתן שירותי נאמנות לקרנות פרטיות וציבוריות 

 .באסיפות כלליות, תושבי הארץ ותושבי חוץ, החברה מייצגת בעלי מניות מוסדיים ופרטיים: ייצוג באסיפות כלליות של חברות 

 

  www.trust.co.il: החברה לנאמנות אפשר למצוא באתר מידע נוסף על פעילות

 בפורמט נגיש מבנה ארגוני לקריאת תרשים .)2011נכון למרס (מבנה ארגוני 

 
 

 2010-2002מ בשנים "תוצאות ונתונים של החברה לנאמנות של בנק לאומי בע

שווי תיקי הלקוחות  שנה

 )₪במיליארדי (

סך ההכנסות מעסקי 

 )₪במיליוני (נאמנות 

 הרווח הנקי 

 )₪במיליוני (

 מספר המשרות

2009 11.8 11.9 3.97 19.72 

2010 11.3 13.9 4.85 21 

 

 

http://www.trust.co.il/
http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart5/


י|  42 מ ו א  ל
 

 שלוחות לאומי בעולם 
 18סוכנויות ונציגויות הפרוסים על פני , סניפים, הפעילות הבינלאומית של הקבוצה מתבצעת באמצעות מערך של חברות מוחזקות

 .משרדים וסניפים 72-ארצות ב

, וכן ברומניה, ציריך ולוקסמבורג, לונדון ,יורק-ניו: השלוחות העיקריות של לאומי ממוקמות במרכזים הפיננסיים החשובים בעולם

ל נועדה להביא למיצוי הפוטנציאל העסקי בקרב "הפריסה של הקבוצה בחו. המהווה שער לפעילות הקבוצה במרכז ומזרח אירופה

מיים גורמים בינלאו, )Middle market(לקוחות עסקיים מקומיים בסדר גודל בינוני , לקוחות עסקיים ישראליים: מגוון לקוחות

קהל היעד העיקרי של הבנק . הפעילים בישראל וקהילות יהודיות מקומיות באותן ארצות שבהן ממוקמות השלוחות והנציגויות

 .הון-ל הוא חברות עסקיות ולקוחות פרטיים עתירי"בחו

 השירותים כוללים

 )Cash management(ניהול תזרים מזומנים  

 הקמה והתרחבות, רכישות, הון חוזר: מימון 

 ל"ן בחו"ן ליזמים וחברות עם התמחות בנדל"מימון עסקאות בתחום הנדל 

 סחר בינלאומי 

 ניהול נכסים פיננסיים 

, סוכנויות ונציגויות של קבוצת לאומי ברחבי העולם, סניפים, מידע נוסף על פעילות החברות הבנות הנוספות ועל חברות מוחזקות

 www.leumi.co.il: אפשר למצוא באתר לאומי

 (BLUSA)ב "בנק לאומי ארה

 FDIC-יורק וחבר ב-הוא בעל רישיון לבנק מסחרי ממדינת ניו, 1968שהתאגד בשנת ) "BLUSA"להלן (, )BLUSA(ב "בנק לאומי ארה

סניף (שני סניפים בפלורידה , ארבעה סניפים בקליפורניה, יורק-שני סניפים במדינת ניו BLUSA-ל). החברה לביטוח פיקדונות(

פתח הבנק נציגות בישראל על מנת  2010בספטמבר . שני סניפים באילינוי וסניף נוסף באיי קיימן, )2009מיאמי נסגר באפריל 

 .להרחיב את עסקי הבנקאות הפרטית

 חומי פעילות ת

BLUSA בבנקאות בינלאומית וכן בבנקאות , בעיקר במימון חברות מקומיות בסדר גודל בינוני ומעלה, עוסק בבנקאות מסחרית

הבנק מציע שירותים בנקאיים מלאים לחברות ישראליות ולתושבי ישראל . ב ולתושבי חוץ"פרטית המיועדת לתושבי ארה

 .בנק אמריקאיהמעוניינים במוצרים ושירותים של 

  

http://www.leumi.co.il/home01/Locations_Worldwide/9803/
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  בפורמט נגיש מבנה ארגוני לקריאת תרשים). 2011ביוני  30 -נכון ל( ה ארגונימבנ

 

 2010-2002בשנים ( BLUSA)ב ''תוצאות ונתונים של בנק לאומי ארה

המאזן המאוחד  שנה

 ) במיליארדי דולר(

סך ההון העצמי 

 )במיליוני דולר(

 הרווח הנקי 

 )במיליוני דולר(

שיעור 

התשואה 

 להון

 מספר המשרות

2009 5.1 484 6.3 1.5% 477 

2010 5.2 501 15.8 3.5% 490 

 

 .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

כיום זהו הבנק . 1902שהחלה בשנת , והוא ממשיך את פעילות הקבוצה באנגליה 1959נוסד בשנת . סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

 Bank, רסי'ומחזיק חברה בת בנקאית בבעלות מלאה באי ג, הבנק פועל במשרדיו בלונדון. הגדול בבריטניה בבעלות ישראלית

Leumi (Jersey) Limited רסי'נות בגוכן בחברה לנאמ ,Leumi Overseas Trust Corporation Limited. 

 תחומי פעילות 

סחר בינלאומי ועסקים , ן"הבנקאות המסחרית כוללת מימון נדל. עוסק בבנקאות מסחרית ופרטית. סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

ן בבריטניה ובמערב "פעילויות בתחום הנדלהבנק מממן מגוון . הקשורים עם ישראל ועם חברות ישראליות הפועלות בבריטניה

המימון ניתן הן ללקוחות מקומיים והן לתושבי . ן למגורים"ן מסחרי ונדל"מימון נדל, ן"אירופה ובכלל זה השקעות ופיתוח של נדל

  .חוץ

 

  

http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart6/
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  בפורמט נגיש מבנה ארגוני לקריאת תרשים). 2011נכון למאי (מבנה ארגוני 

 

 2010 - 2002בשנים . סי.אל.תוצאות ונתונים של בנק לאומי בריטניה פי

המאוחד המאזן  שנה

 )ט"במיליארדי ליש(

האשראי לציבור 

 )ט''במיליוני ליש(

הרווח הנקי 

 )ט''במיליוני ליש(

 מספר משרות

2009 1.3 1,115 2.2 182.05 

2010 1.5 1,254 6.4 197.16 

 

 בנק לאומי שוויץ

לבנק לאומי שוויץ חברה בת  ,כמו כן. נבה ונציגות בישראל'בציריך ובז, לבנק שני סניפים. 1953בנק לאומי שוויץ נוסד בשנת 

 .2008שניהלה קרנות נאמנות ונסגרה בשלהי שנת , בבעלות מלאה

 

 תחומי פעילות 

ייעוץ השקעות בניירות , כולל קבלת פיקדונות בנאמנות, בנק לאומי שוויץ מתמקד בשירותי בנקאות פרטית ללקוחות בינלאומיים

 .מכירת מכשירים מובנים וניהול תיקי השקעות, ערך

 מ לבין"בין בנק לאומי לישראל בע) "הסכם הרכישה"להלן (נחתם הסכם  2011בפברואר  10בתאריך 

 Island Tower Foundation,Helena S. Safdié Levy, Edmundo Safdié ,ו-G.R.S. Participations S.a.r.l , בעליהם שלBank Safdié 

SA  בכפוף לקיום תנאים מתלים המפורטים , מלוא הון המניות בבנק הנרכשלפיו ירכוש לאומי את , )"הבנק הנרכש"להלן (בשוויץ

בכוונת לאומי למזג את פעילותו של הבנק הנרכש עם פעילותו של בנק לאומי שוויץ ובכך להגדיל באופן משמעותי את . בהסכם

  .היקף הפעילות של בנק לאומי שוויץ

 

 

 

 

http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart7/
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 בפורמט נגיש ארגונימבנה  לקריאת תרשים .)2011נכון למאי (מבנה ארגוני 

 
 

 2010-2002תוצאות ונתונים של בנק לאומי שוויץ בשנים 

סך המאזן  שנה

במיליארדי (

  )ש''פר

, סך כל ההון והקרנות

פנימיות  כולל קרנות

  )ש''במיליוני פר(

הרווח הנקי 

במיליוני (

  )ש''פר

עבור  או המוחזקים/היקף הנכסים המנוהלים ו

במיליארדי (לקוחות ושאינם כלולים במאזן 

  )ש''פר

מספר 

  המשרות

2009 1.5 179 8.9 4.7 181.24 

2010 1.3 186 6.5 4.2 142.17 

 

 SAבנק לאומי לוקסמבורג 

צמח בהתמדה מאז , המתמקד בבנקאות פרטית, הבנק. הוא חברה בת בבעלות מלאה של בנק לאומי, SAבנק לאומי לוקסמבורג 

 .הון מרחבי העולם-לאומי מספק שירותים ללקוחות עתירי-הצוות הרב. 1994היווסדו בשנת 

 תחומי פעילות

 ניהול תיקי השקעות 

 )פיקדונות/איגרות(מוצרים פיננסיים מוְבנים  

 סיוע בייסוד ישויות עסקיות זרות –נאמנויות וקרנות זרות , חברות 

http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart8
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  בפורמט נגיש מבנה ארגוני לקריאת תרשים ).2011נכון לאוגוסט (מבנה ארגוני 

 

 

 2010 - 2002בשנים  SAתוצאות ונתונים של בנק לאומי לוקסמבורג 

סך המאזן  שנה

  )במיליוני אירו(

במיליוני (הרווח הנקי 

  )אירו

הבנק ושאינם  ידי לקוחות-נכסי לקוחות המוחזקים על

  )במיליוני אירו(כלולים במאזן 

מספר 

  המשרות

2009 561 3.9 1.023 27.4 

2010 515 5.0 941 29.35 

 

 

 בנק לאומי רומניה

בנק לאומי רומניה הוא הבנק הישראלי היחיד . סניפים וארבע סוכנויות 28בנק לאומי רומניה הוא תאגיד בנקאי ברומניה המפעיל 

פתרונות פיננסיים מגוונים בסטנדרטים הוא יכול להציע ללקוחותיו , ובזכות היכרותו המעמיקה עם השוק המקומי, הפעיל ברומניה

 .גבוהים

 תחומי פעילות 

בנק לאומי רומניה מציע שירותי בנקאות עסקית לחברות מקומיות ולחברות ישראליות הפועלות ברומניה וכן שירותי בנקאות 

סחר בינלאומי , ן אשראימת, הכוללת קבלת פיקדונות, הבנק עוסק בפעילות פיננסית מגוונת. פרטית ללקוחות ישראליים ומקומיים

 .ח"ופעילות במט

http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart9
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 בפורמט נגיש מבנה ארגוני לקריאת תרשים). 2011נכון למאי (מבנה ארגוני 

 

 

 2010 - 2002תוצאות ונתונים של בנק לאומי רומניה בשנים 

  מספר המשרות  )במיליוני רון(אשראי לציבור   )במיליוני רון(המאזן   שנה

2009 1,303 882 392 

2010 1,050 818 364.5 

 

 

http://plus.leumi.co.il/chapters/leumi-subsidiaries-chart10
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 ערך כלכלי למחזיקי העניין 

 

השפעותינו על מחזיקי העניין נחלקות למעגלי השפעה . אשר נחלק בין מחזיקי העניין השונים שלנו, פעילותינו מייצרת ערך כלכלי

לקבוצה נתח שוק של . הגדולות והמובילות בישראלקבוצת לאומי היא אחת הקבוצות הבנקאיות  .ישירה ולמעגלי השפעה עקיפה

פעילותה של קבוצת לאומי מפיקה ערך כלכלי הנחלק בין מחזיקי העניין השונים  .2010מכלל האשראי שניתן לציבור בשנת  28.9%

הן , ה ערך כלכליפעילות זו מפיק. הרשויות ועוד, הסביבה, הקהילה, הספקים, בעלי המניות, העובדים, ציבור הלקוחות: ובהם, שלה

 .עבור מחזיקי העניין הנמצאים במעגל ההשפעה הישיר והן עבור גופים ואנשים פרטיים הנמצאים במעגל ההשפעה העקיף

 :2010-2009בטבלה שלהלן מפורטת ההשפעה הכלכלית של קבוצת לאומי בשנים 

 *₪במיליוני  2010 - 2002הערך הכלכלי של קבוצת לאומי בשנים 

 2010 2009 מרכיבים 

  סך כל ההכנסות הערך הכלכלי שהקבוצה הפיקה
  )רגילות-כולל בלתי(

11,622 11,768 

 הערך הכלכלי שהקבוצה חילקה
 למחזיקי העניין

 7,252 6,325 )כולל ארנונה ולא כולל פחת(הוצאות תפעוליות ואחרות 

  :מזה
 והוצאות נלוותמשכורות  
 תרומות וחסויות 

  
4,052 

27 

  
4,615 

30 

 1,297 1,199 הפרשה למסים

 1,400 0 2010דיבידנדים ששולמו בגין הרווח השנתי בשנת 

 9,949 7,524  סך הערך הכלכלי שהקבוצה חילקה למחזיקי העניין

, ואחרותההפרש בין הכנסות הקבוצה להוצאות תפעוליות  הערך הכלכלי שנשמר
  ודיבידנדים הפרשות למסים

4,098 1,819 

  .נתונים אלה מתייחסים לכל קבוצת לאומי ומבוססים על נתונים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של הקבוצה*
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 (2010בדצמבר  31-נכון ל)פי נתוני בנק ישראל -התפלגות האשראי שהועמד לרשות הציבור על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).2010לדצמבר  31-נכון ל( 15.1%ועומד על , ההון של קבוצת לאומי הוא הגבוה במערכת הבנקאיתיחס הלימות 

 

 .Fitch-ו Moody’s ,Standard  &Poorsפי חברות הדירוג הבינלאומיות -להלן דירוג האשראי של קבוצת לאומי על

 פי חברות הדירוג הבינלאומיות-דירוג האשראי של קבוצת לאומי על

 תחזית דירוג לטווח ארוך דירוג לטווח ארוך דירוג לטווח קצר חברת הדירוג 

 יציבה Moody’s P-1 A2 ח"במט דירוג קבוצת לאומי

S&P A-2 BBB+ יציבה 

Fitch F2 A- יציבה 
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 ניהול אחריות תאגידית 

 
 

בשנים . בהובלת דירקטוריון לאומי, אסטרטגיה ומדיניות, אנו מנהלים את האחריות התאגידית בקבוצה על בסיס תפיסה כוללת

ית את יצרנו שיתופי פעולה בין כל הגורמים אשר מובילים מבחינה מקצוע, בנינו תשתית לניהול התחום ברמת הקבוצה 2010-2009

 .התחומים השונים והקמנו פורומים לשם יצירת ממשקים אפקטיביים

הוועדה הִמנהלית של , 2008בהתאם להחלטת הדירקטוריון משנת . ידי דירקטוריון הבנק-מדיניות האחריות התאגידית מאושרת על

סטרטגיה של ניהול האחריות ומתוקף תפקידה זה היא דנה אחת לשנה בא, הדירקטוריון יושבת גם כוועדה לאחריות תאגידית

כמו כן . התאגידית של הבנק והקבוצה וממליצה בעניין לדירקטוריון הבנק לקראת דיוניו באסטרטגיה הכללית של הבנק והקבוצה

דנה הוועדה אחת לחצי שנה בנושא עמידתם של הבנק והקבוצה ביעדים שנקבעו בתוכנית העבודה השנתית או בהחלטות 

 .חום האחריות התאגידיתהוועדה בת/דירקטוריון

 

בדוח האחריות התאגידית של הבנק והקבוצה ותמליץ בפני המליאה , לפחות אחת לשנתיים, כי הוועדה המנהלית תדון, עוד נקבע

 .הוועדה תדון בכל נושא שיש להביאו בפני דירקטוריון הבנק בנוגע לאחריות התאגידית של הבנק והקבוצה. על פרסומו

מנהלת האחריות התאגידית . הממונה על האחריות התאגידית הוא ראש המערך. דית מרוכז במערך השיווקניהול האחריות התאגי

המופקדת על ביצוע האינטגרציה בין כל הנוגעים לתחום והעובדת בשיתוף פעולה מלא , של הקבוצה היא מנהלת במשרה מלאה

על האחריות התאגידית בחברות הבנות ובשלוחות עם מנהלי יחידות שבהן מתקיימת הובלה מקצועית בתחום ועם האחראים 

 .לאומי בעולם

קבוצת לאומי עורכת הכשרות למנהליה ועובדיה בתחום האחריות התאגידית על מנת לשפר את יכולותיהם להטמיע וליישם את 

תחום האחריות נערכו הדרכות ב 2010-2009בשנים . המדיניות בתחום ולהתמודד עם סיכונים והזדמנויות סביבתיים וחברתיים

לים ומנהלי "פורום מנכ, ההנהלות של החברות הבנות, ובהם הנהלות החטיבות והאגפים בבנק, התאגידית לגורמים בכירים בקבוצה

התוודעו  2010-2009עובדים חדשים שנקלטו בלאומי בשנים , בנוסף. קורס מורשי חתימה ועוד, התפעול של שלוחות לאומי בעולם

בימי הקליטה לעבודה , כמו כן. התאגידית במסגרת כנסים שנערכו בשנת עבודתם הראשונה בארגון לתכנים בנושא האחריות

השקעה בקהילה והתנדבות עובדים ואף קיבלו ערכה הכוללת , השתתפו כל העובדים בהרצאות בנושאי איכות הסביבה בלאומי

 .תכנים בנושא האחריות התאגידית
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יצירת ממשקי עבודה ושיתופי פעולה עם היחידות , ת לניהול התחום ברמת הקבוצההוקדשו להנחת יסודו 2010-2009השנים 

 :בקבוצה פועלים פורומים לקידום נושאי האחריות התאגידית. בחברות הבנות ובשלוחות לאומי בעולם, השונות בבנק

הפורום אמון על קידום  .יחידות מטה וחברות בנות, פורום אחריות תאגידית קבוצתי הכולל את הנציגים של קווי העסקים 

 .האחריות התאגידית בקבוצה

הקניית ידע : לפורום שלוש מטרות מרכזיות. פורום קשרי קהילה קבוצתי המקדם את ניהול קשרי הקהילה בחברות הבנות 

ידי מנהלת האחריות -הפורום מנוהל על. למידת עמיתים וקידום מהלכים משותפים, וכלים מקצועיים להובלת הנושא

 .2000″ציונות "ידי יועצת ארגונית ו-ומלווה על, התאגידית בשיתוף עם מנהלת היחידה למעורבות עובדים בקהילה

 ."אתיקה"ובפרק  "ממשל תאגידי"מידע על אודות הוועדה אפשר למצוא בפרק  –ועדת אתיקה   

 ."יוצרים ערך לסביבה"מידע על אודות הפורום אפשר למצוא בפרק  – "הפורום הירוק"  

 ."ערך ללקוחותיוצרים "על אודות הוועדה אפשר למצוא בפרק  מידע –ועדת נגישות לבעלי מוגבלויות   

 :ההובלה המקצועית של נושאי אחריות תאגידית בקבוצה נעשית באמצעות הגורמים הבאים

 

  

http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/corporate-governance/
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/ethics/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-environment/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/accessibility/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/accessibility/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/accessibility/
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 2010-2002ביצוע יעדים בשנים 

מידת  אופן יישום יעד חברה

 יישום

הקמת פורום אחריות תאגידית  לאומי

 הבנותבהשתתפות נציגי לאומי והחברות 

 לפיתוח ולקידום התחומים השונים

הכולל נציגים של כל יחידות , הוקם פורום אחריות תאגידית

הפורום התכנס חמש פעמים . ונציגי החברות הבנות הבנק

  התחום ודן בקידום 2010-2009במהלך השנים 

 

ל "סקירה מעמיקה של שלוחות לאומי בחו

ופיתוח תוכנית  שלא נכללו בדיווח עד כה

 עבודה

. בוצעה סקירה מקיפה של פעילות השלוחות ומיפוי פערים

  תוכניות עבודה ייעודיות לשלוחות טרם פותחו
 

מדידה , יצירת תשתית לאיסוף נתונים

האחריות  ומעקב אחר ביצועים בתחומי

 התאגידית

. נאספו ותועדו נתונים על אודות פעילויות וביצועים בתחום

מדידה ומעקב אחר , לאיסוףהוטמעה מערכת ממוכנת  טרם

  נתונים

 

מעקב אחר התקדמות ועמידה ביעדי 

 התאגידית ביצוע בתחומי האחריות

מתקיים קשר שוטף עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים בבנק 

  העמידה ביעדים ומעקב אחר
 

עריכת דיונים בין הנהלת לאומי לבין 

, תאגידית העובדים בנושא דוח אחריות

 והצעותקבלת משוב 

, יחידות הבנק השונות, עיקרי הדוח הוצגו בהנהלת הבנק

כמו כן . החברות הבנות ובפורום אחריות תאגידית הנהלות

בקבוצת דיון בפורטל  ניתנה במה לעובדים להגיב על הדוח

  הארגוני

 

לכל שלוחות  2010-2009הרחבת דיווח 

 לאומי בעולם

  בעולםהדוח הנוכחי כולל דיווח על שלוחות לאומי 
 

דיווח שנתי לגלובל קומפקט החל 

 2009מאפריל 

 דיווח שנתי על עשרת העקרונות של הגלובל קומפקט נעשה

 כמתחייב
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 2012 - 2011יעדים לשנים 

 יעד חברה

 פיתוח תוכניות עבודה לשלוחות לאומי בעולם לאומי

 האחריות התאגידית מדידה ומעקב אחר ביצועים בתחומי, יצירת תשתית לאיסוף נתונים

 הקבוצה פיתוח תוכניות הדרכה להטמעת תפיסת האחריות התאגידית של

 קבלת משוב והצעות, תאגידית ותכניו עריכת דיונים בין הנהלת לאומי לבין העובדים בנושא דוח אחריות

 לאומי התאגידית החדש של קבוצת דיווח שוטף על הפעילויות בתחום אחריות תאגידית באתר האחריות
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 ממשל תאגידי 

 

של דירקטוריון הבנק  להתנהלות תקינה ומקצועית, אנו מייחסים חשיבות עליונה לניהול ההיבטים השונים של הממשל התאגידי

המכתיבות את טווחי , ברורותאנו מאמינים שהתשתית הנדרשת להצלחה היא מסגרות עבודה . ולעמידה בכל היבטי הרגולציה

 .האחריות והסמכות

להתנהלות תקינה ומקצועית של , קבוצת לאומי מייחסת חשיבות עליונה לממשל התאגידי, בהיותה קבוצה בנקאית מובילה

 .תקנות והוראות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, חוקים –דירקטוריון הבנק ולעמידה בכל היבטי הרגולציה 

לרבות נושאים הקשורים לקיום וקידום , עליו להיות כשיר להובלת הארגון, ל הדירקטוריון לממשל תאגידי תקיןכחלק מאחריותו ש

 .הימנעות מניגוד עניינים ועמידה באמות המידה המקצועיות הגבוהות ביותר, הקפדה על קיום בקרה תמידית, אחריות תאגידית

, עבודה ברורות ומוְבנות המכתיבות את טווחי האחריות והסמכותבלאומי מאמינים שהתשתית הנדרשת להצלחה היא מסגרות 

הקפדה על שקיפות ושיתוף פעולה הם המאפיינים את גישת לאומי , בהירות, יושרה. מרמת דירקטוריון הבנק ועד אחרון העובדים

 .בנושא זה

 

 מבנה והרכב הדירקטוריון 
חוק , בין היתר, תקנות והוראות ובהם, פועל בהתאם לשורת חוקים והוא, 1999-ט"התשנ, מ לפי חוק החברות"לאומי הוא חברה בע

הדנה בתפקידו , )"301הוראה "להלן ( "דירקטוריון –ניהול בנקאי תקין " – 301כולל הוראה , החברות והוראות המפקח על הבנקים

קד על התוויית האסטרטגיה של במסגרת תפקידיו וסמכויותיו דירקטוריון הבנק מופ. בהרכבו ובדרכי פעולתו, של הדירקטוריון

קביעת , בדיקת מצבו הכספי של לאומי, פיקוח על פעולות ההנהלה, הנחיית ההנהלה בפעילותה השוטפת, אישור מדיניותו, לאומי

 .המבנה הארגוני והתוויית תרבות ארגונית ליישום אמות מידה גבוהות של התנהגות מקצועית ויושרה

 

 מינוי דירקטורים

 :רשאי להציג את מועמדותו לתפקיד דירקטור באסיפה הכללית מי שהוא, בתקנון לאומיפי הקבוע -על

 ;דירקטור פורש המעמיד את עצמו לבחירה מחדש 

 ;)ככל שהדירקטורים רשאים להמליץ על בחירת דירקטורים בהתאם להוראות הדין(מי שהדירקטורים המליצו על בחירתו  

 ;בעל מניות בבנק המעמיד את עצמו לבחירה 

 .בעל מניות בבנק שבעל מניות אחר בבנק המליץ להעמידו לבחירה 
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חוק "להלן ( 1993-ד"התשנ, )הוראת שעה(מובהר כי בהתאם לקבוע בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר , על אף האמור לעיל

רשאי למנות  לא יהיה דירקטוריון הבנק) ראה פרוט נוסף להלן(כל עוד מכהנת ועדת המניות של הבנק , )"המניות הבנקאיות

 .דירקטורים לבנק

: מערכת מגנא, נוסח המלא של הוראות תקנון ההתאגדות של לאומי אפשר למצוא באתר הרשות לניירות ערך

www.magna.isa.gov.il  

שתפקידה להשתתף , )"ועדת המניות"להלן (ות של לאומי פי חוק המניות הבנקאיות ימנה ועד ציבורי את ועדת המני-על, בנוסף

לרבות בחירת דירקטורים , ולהצביע מכוח המניות שבידי המדינה באסיפות כלליות בכל עניין העומד להחלטה באסיפה הכללית

בהוראות  ועדת המניות מונתה בהתאם לקבוע .ידה לאסיפה מבין האישים שברשימה המורכבת בידי הוועד הציבורי-שהומלצו על

 31-לתקופה של שלוש שנים עד ל, 2009-ט"תשס, )מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן) (הוראת שעה(המניות הבנקאיות שבהסדר 

פחת שיעור המניות בבנק ) 1: (אם, הוועדה תסיים את כהונתה אף אם טרם חלפה תקופת שלוש השנים, ואולם. 2011באוקטובר 

) ב(34ואין בבנק בעל מניות אחר שקיבל היתר שליטה בבנק לפי סעיף  5%שאינו עולה על  ידי המדינה לשיעור-המוחזקות על

 .ל"הנ) ב(34קיבל בעל מניות בבנק היתר שליטה בבנק בהתאם לסעיף ) 2(או , 1981-א"התשמ, )רישוי(לחוק הבנקאות 

מספר ). בהתאם לקבוע בחוק החברות למעט דירקטור חיצוני שנבחר(הדירקטורים בבנק נבחרים באסיפות הכלליות ברוב רגיל 

מדי שנה במהלך התכנסות ). ראו פירוט נוסף בהמשך(עשר -הוא ארבעה 2011יולי  25הדירקטורים המכהנים בבנק נכון ליום 

המספר הקרוב ביותר לשליש ושאינו עולה על , או אם מספרם אינו כפל של שלושה, שליש מכלל הדירקטורים, האסיפה הכללית

על אף הקבוע בתקנון ההתאגדות  .מינוי דירקטור טעון אישור או העדר התנגדות של המפקח על הבנקים .ממשרתו פורש, שליש

תוקף , הרוב הדרוש למינויו, מינויו, )לפי העניין, לצורך חוק החברות או הוראות הפיקוח על הבנקים(על דירקטור חיצוני , של לאומי

 .לפי העניין, ראות חוק החברות או הוראות המפקח על הבנקיםחלות הו, זכויותיו ופקיעת משרתו, כהונתו

והמציעה לתקן , 2011בינואר  5שפורסמה ביום , 2011-א"התשע, )תיקוני חקיקה(עוד מופנית תשומת הלב להצעת חוק הבנקאות 

ככל , יקונים אלולת). "ההצעה לתיקון חוקי הבנקאות"להלן (ואת פקודת הבנקאות  1981-א"התשמ, )רישוי(את חוק הבנקאות 

 .עשויה להיות משמעות מהותית על הבנק ללא גרעין שליטה ועל זכויות בעלי המניות בבנק ללא גרעין שליטה, שיאושרו

לחוק ) ד( 239הבנק מקיים את סעיף . שהוראותיו כפופות לדין, פי תקנון ההתאגדות של הבנק-הזכויות הנלוות למניות הבנק הן על

 .בדירקטוריון הבנק לא נכללים עובדי הבנק. צוג בדירקטוריון לשני המיניםהקובע זכות יי, החברות

בהתאם לתיקון להוראה . 301כי לפחות רבע מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים חיצוניים כהגדרתם בהוראה , קובעת 301הוראה 

חות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו כי לפ, יידרש) "301התיקון להוראה "להלן ( 2012בינואר  1-שייכנס לתוקף החל מ 301

. פי חוק החברות-צים כנדרש על"שמתוכם שלושה הם גם דח, בלאומי מכהנים שישה דירקטורים חיצוניים. דירקטורים חיצוניים

, לרבות הוראות בדבר הרוב הדרוש לצורך בחירתם, ים"בחוק החברות ישנן הוראות שונות הקובעות את אופן בחירתם של הדחצ

 15-שנכנס לתוקפו ב, לחוק החברות 16בתיקון . הגמול שישולם להם וכן הוראות נוספות, תקופת כהונתם, ים"למינוי דחצכשירות 

צים ובין השאר בהתייחס לרוב אשר יידרש לצורך בחירתם באסיפה "נקבעו כמה שינויים בהתייחס לבחירת דח 2011במאי 

 .הכללית

 * חברי הדירקטוריון של לאומי

 )7.8.2011-נכון ל(

 יושב ראש, דוד ברודט .1

 דוד אבנר .2

 ח"רו, ראובן אדלר .3

http://www.magna.isa.gov.il/
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 ים-צפורה גל .4

 אריה גנס' פרופ .5

 משה דברת .6

 יהודה דרורי .7

 דורון כהן .8

 ד"עו, כץ) מירי(מרים  .9

 יואב נרדי .10

 צפורה סמט .11

 אפרים צדקה' פרופ .12

 גבריאלה שלו' פרופ .13

 ר אהוד שפירא"ד .14

מערכת , באתר הרשות לניירות ערך 2010התקופתי של לאומי לשנת ח "פרטים מלאים על חברי הדירקטוריון אפשר למצוא בדו

  www.magna.isa.gov.il :מגנא

, כן נבחרו שלושה דירקטורים חדשים. כץ) מירי(ד מרים "נבחרה מחדש עו 24.5.2011באסיפה הכללית של לאומי שהתקיימה ביום *

לאחר קבלת הודעת בנק ישראל כי אין לו התנגדות למינוים של שלושת . מר דוד אבנר ומר עמוס ספיר, פורה סמטצ' גב

וכהונתו של מר עמוס ספיר תחל ביום , צפורה סמט ומר דוד אבנר' החלה כהונתם של גב 25.7.2011ביום , הדירקטורים החדשים

 .בנוהל בנקאי תקין 301פי הוראה -כדירקטור חיצוני על מועד סיום תקופת הצינון שבה הוא מחויב, 31.10.2011

 

  תהליך מינוי דירקטורים בחברות הבנות   

הממשל התאגידי בחברות הבנות מתנהל בהתאם לחוקים ולהוראות . לכל אחת מהחברות הבנות יש דירקטוריון משלה

 .הרלבנטיים וברוח התנהלותו של לאומי

ai Bank, ישראלי-בנק ערבי 

 .של דירקטור חדש כפוף לאישורו של בנק ישראל מינוי 

 .לאישורו של בנק ישראל, הכולל את פירוט כישוריו, מועמד לדירקטוריון נדרש להגיש שאלון 

 .ר הדירקטוריון ולקבל את אישור הדירקטוריון למינוי"על המועמד להיפגש עם יו 

 .ר החטיבה הבנקאית בלאומימינוי של דירקטור חדש כפוף להמלצת דירקטוריון החברה האם ואישו 

 .מינוי דירקטור חדש כפוף לאישור האסיפה הכללית של הבנק 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 לאומי למשכנתאות

 .מינוי של דירקטור חדש כפוף לאישורו של בנק ישראל 

השאלון נבדק בבנק ישראל ובמזכירות הבנק לצורך אימות . 301על המועמד לדירקטוריון למלא שאלון בהתאם להוראה  

 .הכללית של המועמד ובחינת היתכנותו של ניגוד ענייניםההתאמה 

לפני אישור , הבוחן את כשירות הדירקטור והתאמתו, בנק לאומי, ידי בעל המניות-הדירקטור נבחר באסיפה הכללית על 

 .המינוי באסיפה הכללית

 לאומי קארד
ידי מתן הודעה -טורים של החברה עלמכוח ההצבעה בחברה ימנו את כל הדירק 51%בעלי מניות המחזיקים יחד לפחות  

 .בכתב לחברה
כי דירקטור יהיה בעל ידיעה מספקת בפעילויות הפיננסיות המגוונות ובתחומים מקצועיים , נוהל דירקטוריון החברה קובע 

 .במידת הצורך יקבל הדירקטור הדרכה מקצועית שוטפת והשלמת הכשרה נדרשת. אחרים שבהם החברה עוסקת

 לאומי פרטנרס
המוגש לעיון ") טופס פרטים על מועמד לכהונת דירקטור("על כל מועמד לכהונת דירקטור בחברה למלא טופס פרטים  

 .הגורמים המוסמכים בלאומי ובחברה
 .ל מועבר טופס המועמדות לעיונו של דירקטוריון החברה ולאישורו"לאחר אישורם של הגורמים המוסמכים הנ 

 החברה לנאמנות
 .ידו-ל הראשי של קבוצת לאומי ומאושרים על"ידי המנכ-ם של כל דירקטור נבדקים עלההתאמה והכישורי 

 

 

 

 

 מינוי דירקטורים בשלוחות לאומי בעולם   

 (BLUSA)ב "בנק לאומי ארה

ידה בשיתוף עם יושב ראש הבנק -המינוי מאושר על. הבנק פועל בהתאם להנחיות החברה האם בנוגע למינוי דירקטורים

 .ל"הברית ועם המנכ-בארצות

 

 

 מינוי יושב ראש דירקטוריון

, ובהתאם לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר, הדירקטוריון") ר"יו"להלן (דירקטוריון לאומי בוחר באחד מחבריו לכהן כיושב ראש 

בהתאם (מתן האישור  מינוי זה כפוף לאישורה של ועדת המניות לאחר שזו התייעצה עם שר האוצר ועם המפקח על הבנקים לפני

 ).לקבוע בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר

דירקטור לא יהיה בעל תפקיד ביצועי בתאגיד הבנקאי ויימנע מהשתתפות בניהול השוטף של התאגיד , 301בהתאם להוראה 

עיפי הוראה בדומה לכל ס, ל"מיישמים את הסעיף הנ, 301וחברות אחרות בקבוצת לאומי שהן כפופות להוראה , הבנק. הבנקאי

ר הדירקטוריונים בחברות הבנות ובשלוחות לאומי בעולם אינם "יו, כמו כן. ר דירקטוריון לאומי אינו מכהן גם כמנהל בבנק"יו. 301

 .מכהנים גם כמנהלים באותן החברות והשלוחות
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להגיש מועמדות לבחירה מחדש כי אין בכוונתו , 1995ר דירקטוריון לאומי מאז שנת "יו, הודיע מר איתן רף 2010בינואר  24-ב

ר הדירקטוריון של הבנק לתקופה של שלוש שנים וכהונתו אושרה "נבחר מר דוד ברודט ליו 2010ביולי  22-ב. באסיפה הכללית

 .פי כל דין-על

 כישורי הדירקטורים

: או יותר מהתחומים הבאיםניסיון או מומחיות באחד , ידע, על כל דירקטור בבנק להיות בעל השכלה, 301בהתאם לתיקון להוראה 

טכנולוגיית המידע או כל , ציות רגולטורי, ניהול סיכונים, חשבונאות, מימון, משפט, פעילות כלכלית או עסקית, כספים, בנקאות

וזאת בכפוף לאישור , כל חברי הדירקטוריון הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים

על , 301בהתאם לתיקון להוראה , בנוסף לאמור. 25.7.2011בנק בנוגע לדירקטורים החדשים שכהונתם החלה ביום דירקטוריון ה

הדירקטוריון להיות בעל ידע קולקטיבי נאות לגבי כל אחד מסוגי הפעילויות המהותיות שבכוונת הבנק לבצע ובלבד שלפחות 

, יצוין. חות חמישית מהדירקטורים יהיו בעלי מומחיות חשבונאית פיננסיתחמישית מהדירקטורים יהיו בעלי ניסיון בנקאי מוכח ולפ

 .קורסים וימי עיון בנושאים הנחוצים להם לשם מילוי תפקידם, סמינרים, כי חברי הדירקטוריון משתתפים בהרצאות

 (2010ף נכון לסו)הרכב הדירקטוריונים בלאומי ובחברות הבנות 

מספר חברי  ר''היו החברה

 הדירקטוריון

מספר 

הדירקטורים 

 החיצוניים

מספר הנשים 

המכהנות 

 כחברות

 בדירקטוריון

הוועדות 

 העיקריות

מספר הדירקטורים 

 עם מומחיות

חשבונאית 

 ופיננסית

 ביקורת  4 **6 14 דוד ברודט לאומי

 ניהול סיכונים 

 ִמנהלית 

בחינת  

הדוחות 

 הכספיים

 אשראי 

 אסטרטגיה 

 השקעות 

14 

ai Bank,   בנק

 ישראלי-ערבי

שמואל 

 זוסמן

 ביקורת  1 4 11

 מאזן 

 ניהול סיכונים 

9 

לאומי 

  למשכנתאות

-דוד בר

 * לב

 ביקורת  1 4 11

 אשראי 

 מאזן 

 ניהול סיכונים 

 ביטוח 

8 

 8 ביקורת  2 4 12ברוך   לאומי קארד
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מספר חברי  ר''היו החברה

 הדירקטוריון

מספר 

הדירקטורים 

 החיצוניים

מספר הנשים 

המכהנות 

 כחברות

 בדירקטוריון

הוועדות 

 העיקריות

מספר הדירקטורים 

 עם מומחיות

חשבונאית 

 ופיננסית

 מאזן  לדרמן

השקעות  

 ומחשוב

 אשראי 

 ניהול סיכונים 

 ביקורת  1 7 8 זאב נהרי פרטנרסלאומי 

 ניהול סיכונים 

 ועדת חיתום 

6 

החברה 

 לנאמנות

צבי 

 'איצקוביץ

 3 השקעות  2 1 6

 

 .החליף את אבי זלדמן. 2011בינואר  1-מכהן החל מ* 

 .צים"כולל שלושה דח, 301דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראה ** 

 (2010לסוף נכון )הרכב הדירקטוריונים בשלוחות לאומי בעולם 

              ר''היו החברה

  

מספר חברי 

  הדירקטוריון

מספר הדירקטורים 

  החיצוניים

מספר הנשים המכהנות 

  בדירקטוריון כחברות

הוועדות 

                 העיקריות

 ב"בנק לאומי ארה

(BLUSA) 

 מנהלית  1 11 11 סטיבן לוין

 השקעות 

 ביקורת 

ניהול  

 סיכונים

הלוואות  

 וציות

בנק לאומי 

 .סי.אל.בריטניה פי

צבי 

 'איצקוביץ

ניהול    7 7

 סיכונים

 ביקורת 

 אשראי 
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              ר''היו החברה

  

מספר חברי 

  הדירקטוריון

מספר הדירקטורים 

  החיצוניים

מספר הנשים המכהנות 

  בדירקטוריון כחברות

הוועדות 

                 העיקריות

 ביקורת  1 8 8 גליה מאור בנק לאומי שוויץ

 מנהלית 

בנק לאומי 

 SA לוקסמבורג

צבי 

 'איצקוביץ

3  1  

צבי  בנק לאומי רומניה

 'איצקוביץ

 אשראי   3 7

ניהול  

  סיכונים

 ביקורת 

 

 

 עבודת הדירקטוריון 
הרכבם ותפקידיהם של הדירקטוריון וועדותיו נקבעים בהתאם לחוקים וההוראות , ועדות הדירקטוריון מורכבות מדירקטורים בלבד

 .תפקידי הוועדות ודרכי עבודתן מוגדרים בנוהל של עבודת הדירקטוריון .הרלבנטיים

 

 הדירקטוריוןועדות 

. פי כל דין להאצילם לוועדות-בנושאים שבהם אין איסור על, הדירקטוריון רשאי לפעול באמצעות ועדות קבועות או ועדות אד הוק

הרכבם ותפקידיהם של . כאשר בכל ועדה ישנם שלושה חברים לפחות, ועדות הדירקטוריון מורכבות מדירקטורים בלבד

תפקידי הוועדות ודרכי . ובכללם הוראות המפקח על הבנקים, תאם לחוקים וההוראות הרלבנטייםהדירקטוריון וועדותיו נקבעים בה

 .עבודתן מוגדרים בנוהל של עבודת הדירקטוריון
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 הוועדות העיקריות של דירקטוריון לאומי

מספר החברים  שם הוועדה

  בוועדה

ר ''יו

       הוועדה

שמות חברי 

           הוועדה

מספר ישיבות הוועדה 

  2009 שהתקיימו בשנת

מספר ישיבות הוועדה 

  2010 שהתקיימו בשנת

 8 ביקורת
ראובן 

 אדלר

  ראובן אדלר 

  אריה גנס 

  יהודה דרורי 

  מרים כץ 

  יואב נרדי 

  גבריאלה שלו 

  אפרים צדקה 

  צפורה סמט 

38 46 

  ברודטדוד   דוד ברודט 8 ניהול סיכונים

  דוד אבנר 

  ראובן אדלר 

  ים-צפורה גל 

  יהודה דרורי 

  דורון כהן 

  אפרים צדקה 

  אהוד שפירא 

13 9 

  דוד ברודט  דוד ברודט 8 ִמנהלית

  דוד אבנר 

  ים-צפורה גל 

  משה דברת 

  דורון כהן 

  יואב נרדי 

  אפרים צדקה 

  גבריאלה שלו 

20 16 

בחינת הדוחות 

 הכספיים

ראובן  5

 אדלר

  אדלרראובן  

  אריה גנס 

  דורון כהן 

  יואב נרדי 

  אפרים צדקה 

10 9 

 31 34  דוד ברודט  דוד ברודט 7 אשראי
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מספר החברים  שם הוועדה

  בוועדה

ר ''יו

       הוועדה

שמות חברי 

           הוועדה

מספר ישיבות הוועדה 

  2009 שהתקיימו בשנת

מספר ישיבות הוועדה 

  2010 שהתקיימו בשנת

  ראובן אדלר 

  משה דברת 

  יהודה דרורי 

  דורון כהן 

  צפורה סמט 

  אהוד שפירא 

  דוד ברודט  דוד ברודט 7 השקעות

  דוד אבנר 

  ראובן אדלר 

  אריה גנס 

  יהודה דרורי 

  מרים כץ 

  צפורה סמט 

הוועדה הוקמה 

 2010בספטמבר 

5 

  דוד ברודט  דוד ברודט 8 אסטרטגיה

  ים-צפורה גל 

  משה דברת 

  דורון כהן 

  יואב נרדי 

  אפרים צדקה 

  גבריאלה שלו 

  אהוד שפירא 

הוועדה הוקמה 

 2010בספטמבר 

2 

 www.leumi.co.il :אפשר למצוא באתר האינטרנט של לאומי, ל"לרבות עיקר התפקידים של הוועדות הנ, מידע נוסף
 

 המנגנונים להגשת המלצות של בעלי מניות לאסיפה הכללית

בהתייחס לזימון אסיפה . עילל "מינוי דירקטורים"מופיע בסעיף , מידע בנוגע להגשת מועמדים לבחירה כדירקטור באסיפה כללית

 .וכן בתקנון הבנק, פיהם-חוק ניירות ערך ובתקנות על, לרבות בחוק החברות, נקבעו הוראות שונות בדין, כללית

במקרה שבו זומנה אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים המנויים בסעיף , בחוק החברות) ב(88בהתאם לסעיף , כמו כן

בחוק ובתקנות . מניות לפנות לחברה ולבקש לשלוח הודעת עמדה מטעמו לבעלי המניות האחרים בחברהרשאי בעל , לחוק 87

זהה , בכל הנוגע לזכויותיהם כבעלי מניות, מעמדם של עובדי הבנק המחזיקים במניות הבנק .נקבעו תנאים ומועדים לאמור

 .למעמדם של בעלי המניות האחרים

 

  

http://www.leumi.co.il/home01/The_Board_of_Directors_and_its_Committees/9805
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 ות לדירקטוריוןהמנגנונים להגשת המלצות או הצע

בעלי מניות מסוימים רשאים להציע נושאים , בהתאם לחוק החברות. ידי הדירקטוריון-סדר היום לישיבות הדירקטוריון נקבע על

קיים נוהל המסדיר את נושא הפנייה של עובד לוועדת הביקורת של  .לקבל מידע מהחברה ועוד, נוספים לדיון באסיפה הכללית

 .הדירקטוריון

 

 

 המנגנונים להגשת המלצות או הצעות לדירקטוריון בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 ai Bank ,המלצות והצעות מועברות . ישראלי הוא חברה בת פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של לאומי-בנק ערבי

פגישות תקופתיות של הנהלת הבנק עם ראש החטיבה האחראית בלאומי  באמצעות קיום, בין היתר, לדירקטוריון

 .בהתאם לנוהל חברות בנות

פניות העובדים מוצגות בפני . כמקובל בלאומי, שאליו יכולים עובדים להגיש הצעות, בבנק פועל מוקד פניות הציבור 

בהתאם לנוהלי העבודה ובהתאם למדרג  עובדי הבנק פועלים. ההנהלה ובהתאם לצורך ולעניין הן מועברות לדירקטוריון

 .וגם באופן זה עולים נושאים מקצועיים לדיון בדירקטוריון, כאשר כל דרג ממליץ לדרג שמעליו, הסמכויות

 לאומי למשכנתאות

המלצות . שהוא בעל המניות היחיד בה, לאומי למשכנתאות היא חברה בת פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של לאומי 

קיום פגישות תקופתיות של , באמצעות מינוי הדירקטורים באסיפה הכללית, בין היתר, מועברות לדירקטוריוןוהצעות 

בחברה קיים נוהל המפרט את רשימת . הנהלת הבנק עם ראש החטיבה האחראית בלאומי בהתאם לנוהל חברות בנות

תוך הסדרת אופן הדיווח על , ל הדירקטוריוןלרבות ועדת הביקורת ש, הגורמים שאליהם יכול כל עובד לפנות באופן ישיר

עובדי הבנק פועלים בהתאם לנוהלי העבודה של , בנוסף. פעילות חריגה והטיפול בדיווח ותוך שמירה על חיסיון המדווח

וגם באופן זה עולים נושאים מקצועיים לדיון , כאשר כל דרג ממליץ לדרג שמעליו, הבנק ובהתאם לסמכותם

 .בדירקטוריון

 י קארדלאומ

, בנוסף. דירקטורים המכהנים מטעם בעלי המניות רשאים לבקש לכנס ישיבת דירקטוריון ולהעלות נושאים לדיון 

שהוא בעל השליטה בחברה , מתקיימות פגישות תקופתיות של הנהלת החברה עם ראש החטיבה האחראית בלאומי

. חליטה האם וכיצד להעבירן לדירקטוריוןוהיא שמ, הצעות והמלצות של העובדים מוגשות להנהלת החברה). 80%(

. כגון עמידת החברה בהוראות הדין החלות עליה, לאומי קארד מעודדת את עובדי החברה לדווח על נושאים שונים

, ישנם ערוצי תקשורת נוספים לעובדים, מעבר לכך. היא מעמידה לרשות עובדיה אפשרות לדווח בעילום שם, בנוסף

 .ל החברה"מפגשים עם מנכ, לדוגמה

 לאומי פרטנרס

, בין היתר, המלצות והצעות מועברות לדירקטוריון. לאומי פרטנרס היא חברה פרטית בבעלות מלאה של בנק לאומי 

ל החברה עם חבר הנהלה אחראי בבנק לאומי "באמצעות הדירקטורים באסיפה כללית וכן בפגישות תקופתיות של מנכ

שמחליט האם וכיצד להעבירן , ל החברה"ההצעות וההמלצות מוגשות למנכמעבר לכך כל . בהתאם לנוהל חברות בנות

 .לדירקטוריון
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 המנגנונים להגשת המלצות או הצעות לדירקטוריון בחברות הבנות 

 החברה לנאמנות

ל כדי שיעביר את "העובדים יכולים לפנות למנכ. חברי הדירקטוריון הם עובדי הבנק ולכן הם מייצגים את בעלת המניות 

 .המלצותיהם והצעותיהם לחברי הדירקטוריון

 

 המלצות או הצעות לדירקטוריון בשלוחות לאומי בעולםהמנגנונים להגשת  

 (BLUSA)ב "בנק לאומי ארה

 .באמצעות הנהלת הבנק –והעובדים , בעלי המניות מגישים את הצעותיהם והמלצותיהם באמצעות הדירקטורים

 .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

 .באמצעות הנהלת הבנק –והעובדים  ,בעלי המניות מגישים את הצעותיהם והמלצותיהם באמצעות הדירקטורים

 בנק לאומי שוויץ

באמצעות ועדת  –והעובדים , בעלי המניות מגישים את הצעותיהם והמלצותיהם באמצעות הנהלת הבנק או הנהלת הקבוצה

 .הנהלה של הבנק

 SAבנק לאומי לוקסמבורג 

 .המלצות העובדים לדירקטוריון מוגשות באמצעות הוועדות

 יהבנק לאומי רומנ

 .בעלי המניות יכולים להגיש את הצעותיהם והמלצותיהם לדירקטוריון באסיפת בעלי המניות

 

 צעדים למניעת ניגוד עניינים

לא יכהן , 301בהתאם להוראה . לאומי פועל בהתאם לדרישות הרלבנטיות הנובעות מהוראות החוק השונות בעניין ניגוד עניינים

כי עסקים , או שקיים חשש, אם עסקיו או עיסוקיו השוטפים יוצרים ניגוד עניינים דרך קבע בינו לבין התאגיד, אדם כדירקטור בבנק

נקבעו מקרים ספציפיים של כהונה  301בתיקון להוראה . או עיסוקים אלה עלולים ליצור ניגוד עניינים דרך קבע בינו לבין התאגיד/ו

הדירקטוריון יקבע קווים מנחים למקרים שבהם יש פוטנציאל , בנוסף. קטור אשר ככלל ייחשבו כניגוד ענייניםמקבילה של דיר

בהתאם  .לרבות כשירות דירקטור חיצוני, כן נקבעו בחוק החברות הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים. לניגוד עניינים דרך קבע

, המעוגנים בנוהל הפנימי לגבי עבודת הדירקטוריון של לאומי, על הבנקיםשל המפקח  312לחוק החברות ולהוראה  270לסעיף 

. נקבעו הליכים לטיפול במצבים שבהם עלולים להיווצר ניגודי עניינים פוטנציאליים ללאומי ובעסקאות עם אנשים הקשורים אליו

שורים הנדרשים לאישור עסקאות האי. במסגרת הליכים אלו נקבעה אף חובת גילוי עניין אישי של נושא משרה ובעל שליטה

 .לפי העניין, הדירקטוריון ואסיפה כללית, ידי ועדת ביקורת-לרבות על, מסוימות
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, )גם כשאינם ניגודי קבע(קובעים מנגנונים להימנעות ממצבים של ניגודי עניינים , וכן נוהלי הבנק 301ובהן הוראה , הוראות הדין

לאור החשיבות . ל השתתפות בקבלת החלטות ודיונים בדירקטוריון ובוועדותיוכגון איסור על מסירת חומר רקע ואיסור ע

הקים הדירקטוריון ועדת דירקטוריון שמתפקידה לדון במצבים שבהם קיים פוטנציאל לניגודי , שהדירקטוריון מייחס לנושא זה

החזקות בתאגידים שלו או של קרוביו  או/במועד המינוי ומעת לעת מתבקש כל דירקטור למסור פרטים בנוגע לכהונות ו .עניינים

 .ואשר עשויים להיחשב כניגוד עניינים

 צעדים למניעת ניגוד עניינים בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

 .עניינים בהקשר למינוי דירקטוריםועדת הביקורת בוחנת ניגוד , בנוסף להצהרות שעל המועמד להגיש בשאלון לבנק ישראל

 לאומי למשכנתאות

 

עסקאות עם נושאי משרה , בנוסף. של המפקח על הבנקים בהקשר זה 312-ו 301לאומי למשכנתאות פועל בהתאם להוראות 

או /ת ומובאות לאישורה של ועדת הביקור, או עסקאות עם צדדים שלישיים שבהם לנושאי המשרה יש עניין אישי/או קרוביהם ו/ו

כאשר מדי , בעת מינוים" הודעת נושא משרה"נושאי המשרה חותמים על , כמו כן. ובהתאם להוראות הדין, לפי העניין, הדירקטוריון

החלטת המסגרת בדבר אישור , בוועדת הביקורת של הדירקטוריון וכן בדירקטוריון ובאסיפה הכללית, שנה נבחנת ומאושרת

או עם אחר שבהן יש לנושא /משרה לצורך התקשרויות של הבנק עם נושא משרה בבנק ו ידי נושא-כהונה ובדבר גילוי על

 .המשרה בבנק עניין אישי

 לאומי קארד

 

גיבשה החברה כמה נהלים פנימיים , בנוסף. של המפקח על הבנקים בהקשר זה 312-ו 301החברה פועלת בהתאם להוראות 

חובת , לדוגמה. עניינים פוטנציאליים לחברה ובעסקאות עם אנשים הקשורים לחברהלטיפול בעניינים שעלולים להיחשב כניגודי 

ידי ועדת -לרבות על, גילוי עניין אישי של נושא משרה ובעל שליטה בעסקה מסוימת והאישורים הנדרשים לאישור העסקה

 .לפי העניין, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, הביקורת

 לאומי פרטנרס

 

מתבצעת בדיקה של ניגוד , פי נוהלי החברה-על. של המפקח על הבנקים בהקשר זה 312בהתאם להוראה החברה פועלת 

 .עניינים אפשרי בתיאום עם מזכיר הקבוצה קודם שעסקה כלשהי מובאת לאישור

 החברה לנאמנות

 

בחברה לנאמנות או אנשים שהם בעלי אמצעי שליטה כלשהו , כלומר(מזכיר החברה מקבל מעת לעת רשימת צדדים קשורים 

מובא העניין , אם מתעורר ספק. קציני הנאמנות מוודאים שאין ניגודי עניינים). במישרין או בעקיפין, בחברה הקשורה אליה

 .להחלטת הדירקטוריון
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 צעדים למניעת ניגוד עניינים בשלוחות לאומי בעולם 

 (BLUSA)ב "בנק לאומי ארה
 

הבנק מתעד זאת כצעד מקדים . עסקיהם הפרטיים לפני כניסתם לתפקיד ובמהלכוהדירקטורים נדרשים לחשיפה מלאה של 
 .מונע למצבים של ניגוד עניינים בעסקאות שונות

 .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי
 

ועדת הביקורת . עליו להימנע מהצבעה, כאשר דירקטור מצוי בניגוד עניינים. הבנק פועל בהתאם למדיניות בעניין ניגוד עניינים
במידה שמרבית חברי הוועדה הם . על מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים" צדדים קשורים"דנה ומאשרת כל עסקה של הבנק עם 

תתקבל , במידה שמרבית חברי הדירקטוריון הם בעלי עניין אישי בעסקה. תתקבל ההחלטה בדירקטוריון, בעלי עניין אישי בעסקה
 .ההחלטה באסיפת בעלי המניות

 שוויץ בנק לאומי
 

 .הערכה עצמית נעשית מדי שנה

 SAבנק לאומי לוקסמבורג 
 

דירקטור בעל אינטרסים אישיים ישירים או עקיפים בעסקה קיימת או מוצעת לבנק נדרש להצהיר בעניין ולמסור חומרים 
 .דירקטור בעל אינטרס אישי בעסקה לא ישתתף בהצבעות בנוגע לעסקה זו. תומכים

 בנק לאומי רומניה
 

 .רי הדירקטוריון נדרשים לתת הצהרה שנתית בנוגע לניגוד ענייניםחב

 

 אישור דוחות כספיים

שהוחלו , )SOX – Sarbanes Oxley Act(הליך אישור הדוחות הכספיים בלאומי כולל הליכים בהתאם לדרישות חוק סרבנס אוקסלי 

נערך דיון בוועדת הגילוי של הבנק וכן נערכים , לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בדירקטוריון, לפיכך. על תאגידים בנקאיים

האם המידע , בין היתר, בוחנת, ל הראשי"בראשות המנכ, ועדת הגילוי. דיונים בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של הדירקטוריון

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים מגישה לדירקטוריון את  .אופן נאותמובא במלואו ומוצג ב, בדוחות הכספיים הוא אכן מדויק

הוראות ותנאים לעניין (לנושאים הקבועים בתקנות החברות , בין היתר, המלצותיה מתייחסות. המלצותיה בנוגע לדוחות הכספיים

מליאת הדירקטוריון דנה בטיוטה  ,לאחר הדיונים בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים . 2010-ע"התש, )הליך אישור הדוחות הכספיים

 .2010לשנת  בדוח הכספי השנתי של לאומי 68-69' מידע נוסף אפשר למצוא בעמ .הסופית של הדוחות הכספיים

 

 סיכונים בדירקטוריוןבקרה על ביצועים וניהול 

, הדירקטוריון מתעדכן אחת לשישה שבועות לכל הפחות. הדירקטוריון מפקח על פעולות ההנהלה ומבצע ביקורת על פעולות אלה

דיווח על היקף החשיפה של לאומי , בין היתר, ודן לפי הצורך במצבו העסקי של לאומי בהתאם לדוח חודשי המוגש בכתב וכולל

הכולל דיווח , אחת לשלושה חודשים הדירקטוריון דן במצבו העסקי של לאומי בהתאם לדוח רבעוני .לסוגיהםוהקבוצה לסיכונים 

כל מוצר מהותי חדש טעון , בנוסף. על ביצועים לעומת יעדים וחשיפות לסיכונים למיניהם הגלומים בפעילות לאומי והקבוצה

 .אישור של הדירקטוריון

 

http://www.leumi.co.il/static-files/MediaServer/LeumiHebrew/PDF/100011024.pdf
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 :ן מפקח על הביצועיםהמנגנונים שבאמצעותם הדירקטוריו

 .ל הראשי המדווח לדירקטוריון על ביצוע החלטותיו"שנתי של המנכ-דוח חצי 

חטיבת הביקורת הפנימית , בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה באישור הדירקטוריון: ביקורת של חטיבת הביקורת הפנימית 

החטיבה בודקת את האופן שבו , בנוסף. הנבדקיםבודקת את יישום החלטותיו של הדירקטוריון כפי שהתקבלו בנוגע לנושאים 

 .מזכירות הבנק מנהלת את תהליך המעקב אחר החלטות הדירקטוריון

קצין ציות ראשי פועל על מנת להבטיח ציות להוראות החקיקה בכל הנוגע ליחסים שבין : פעילות של מערך ציות ואכיפה 

 .הלבנת הון ואיסור מימון טרור לרבות בהיבטי איסור, לאומי לבין לקוחותיו בהיבט הצרכני

 

ועדה זו מקבלת דיווחים שוטפים בנושאים . הוקמה ועדת דירקטוריון לניהול סיכונים, לאור חשיבותו של נושא ניהול הסיכונים

 הדיונים הרבעוניים בהתייחס לסיכונים. הנוגעים לניהול הסיכונים ומביאה בפני מליאת הדירקטוריון את המלצותיה בנושאים אלה

 .אישר הדירקטוריון נוהל בנושא סיכונים סביבתיים 2010בשנת . בדירקטוריון מתקיימים לאחר דיונים בוועדת ניהול סיכונים

 

 

 

 

 בקרה על ביצועים וניהול סיכונים בדירקטוריונים של החברות הבנות  

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 
 

, הדיווחים כוללים תוצאות עסקיות. הביקורת מקבלת דיווחים מקיפים הדירקטוריון מקבל דיווחים רבעוניים ותקופתיים וועדת
דוח . ל על ביצועי הבנק"במסגרת זו נמסר גם דוח המנכ. 'הפרשות לחובות מסופקים וכדו, רווח והפסד, ביצועים לעומת יעדים

 .או צפויות/לרבות פעילויות חדשות מוצעות ו, מפורט בנושא ניהול סיכונים נמסר לוועדת סיכונים עליונה

 לאומי למשכנתאות
 

נקבעה בנוהל עבודתו של הדירקטוריון שורה , בכלל זה. הדירקטוריון מפקח על פעילות הבנק באמצעות תהליכים וכלים שונים
ביצוע החלטותיו של הדירקטוריון . באופן ובמועדים שנקבעו בנוהל, של דוחות ודיווחים שגורמים שונים בבנק צריכים להגיש לו

פעמיים בשנה מזכיר הבנק מדווח . באמצעות מערכת מעקב החלטות הפתוחה בפני ראשי אגפים וחברי ההנהלה נעשה
שעל מינוים ותוכנית , בבנק ישנם ממלאי תפקידים שונים בתחום הבקרה. לדירקטוריון בדבר המעקב אחר החלטות הדירקטוריון

יחידת בקרת , קצין ציות, ביקורת פנימית, חשבון מבקר חיצוני רואה, כך למשל. או ועדותיו/עבודתם מחליטים הדירקטוריון ו
 .מדי רבעון הדירקטוריון מקבל חומר רקע מקיף ומקיים דיון בדבר מסמך חשיפות ומצב הסיכונים השונים בבנק. אשראי

 לאומי קארד
 

, דיון במסמכי חשיפות, ית עבודהעמידה ביעדי תוכנ, חשבון רווח והפסד, דירקטוריון החברה דן בתוצאות עסקיות, אחת לרבעון
, ל"הדירקטוריון מקבל בכל ישיבה דוח מאת המנכ, בנוסף. הצגת הדוחות הרבעוניים של החברה ועוד, הפרשות לחובות מסופקים

פעילות חדשה של החברה מחייבת דיון בוועדת ניהול סיכונים תוך בחינת הסיכונים . הכולל דיווח שוטף על ביצועי החברה
נמסרים לוועדת ניהול סיכונים של , בתחום האחריות התאגידית, בהתאם לתוכנית העבודה, דיווחים על הביצועים. ההכרוכים ב

 .הדירקטוריון אחת לחצי שנה
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 לאומי פרטנרס
 

, בנוסף. הצגת הדוחות הרבעוניים של החברה ועוד, חשבון רווח והפסד, דירקטוריון החברה דן בתוצאות עסקיות, אחת לרבעון
אחת לרבעון מתכנסת ועדת , כמו כן. הכולל דיווח שוטף על ביצועי החברה, ל"קטוריון מקבל בכל ישיבה דוח מאת המנכהדיר

השפעת השקעות מהותיות שהתבצעו , שנתי-ניהול סיכונים של הדירקטוריון ומקבלת עדכונים בנושא הלימות ותכנון ההון התלת
מחייבת דיון בוועדת ניהול , במידה ויש, פעילות חדשה של החברה. פעוליבמהלך הרבעון וסטטוס הטיפול בניהול הסיכון הת

 .סיכונים תוך בחינת הסיכונים הכרוכים בה

 החברה לנאמנות
 

 .הדירקטוריון מקבל דיווחים רבעוניים מקיפים ועוקב אחר ביצועי החברה

 

 בקרה על ביצועים וניהול סיכונים בשלוחות לאומי בעולם 

 .סי.אל.בריטניה פיבנק לאומי 

 

ובוחן באופן שוטף את הסיכונים ) 2010שפורסמה בספטמבר (הבנק פועל בהתאם למדיניות בנושא שירות הוגן לצרכנים 

ועדת ניהול סיכונים והדירקטוריון מדווחים מדי תקופה בנוגע לתוכניות העבודה לצמצום סיכונים . המרכזיים הנוגעים לנושא זה

 .אלה

 בנק לאומי שוויץ

 

 .הדירקטוריון בוחן את הביצועים של הבנק במסגרת ההערכה שהוא מבצע ובמהלך ישיבות שוטפות

 SAבנק לאומי לוקסמבורג 

 

הדירקטוריון נדרש לאשר לכל , בהתאם לנהלים. הדירקטוריון בוחן את דוח ההערכה הפנימית שהנהלת הבנק מכינה מדי שנה

הערכת ההון הנדרש ( ICAAP-דוח ה, הדירקטוריון מאשר את מדיניות הציות. םהפחות אחת לשנה את מדיניות החשיפה לסיכוני

 .ובוחן מדי רבעון את מסגרות האשראי) אל מול הסיכונים שנוטלים קווי העסקים בבנק ובקבוצה

 בנק לאומי רומניה

 

 .יות וניהול הסיכוניםהצ, הביצועים הפיננסיים והתפעוליים, הדירקטוריון בוחן את יישום האסטרטגיות ומדיניות הבנק
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 הערכה של ביצועי הדירקטוריון

בלאומי מתקיים תהליך של הערכה עצמית של הדירקטוריון באמצעות שאלונים המתייחסים להיבטים שונים בניהול עבודתו של 

נושאים הנוגעים להנהלה ומדיניות , האצלת משימות לוועדות, לרבות אחריות לאסטרטגיית הבנק והקבוצה, הדירקטוריון וועדותיו

 ההתייחסות . תגמול

הדירקטוריון מעדכן אחת לתקופה את , בנוסף. ידית אינה מופיעה בשאלונים בנפרד מתחומים אחריםלתחום האחריות התאג

את תפקידיו של , בין היתר, נוהל זה קובע. המתבסס אף על הוראות הדין החלות על הדירקטוריון, הנוהל של עבודת הדירקטוריון

, לרבות הדיווחים המובאים בפניו, עבודתם של הדירקטוריון וועדותיו דרכי, וכן את ועדות הדירקטוריון, הדירקטוריון ואת סמכויותיו

 .וכן נושאים ועסקאות שאותם יש להביא לאישור הדירקטוריון

 

 הערכה של ביצועי הדירקטוריונים בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

תוך התייחסות ללקחים שהופקו במהלך השנים האחרונות , 301דירקטוריון בהתאם להוראה  פי נוהל-הדירקטוריון פועל על

 .ובתיאום עם מזכירות לאומי

 לאומי למשכנתאות

, וזאת גם בשים לב להוראות החקיקה המתעדכנות מעת לעת, הדירקטוריון מעדכן את נוהל עבודת הדירקטוריון, אחת לתקופה

יתקיים אחת לתקופה משוב כולל על פעילות הדירקטוריון , 301בהתאם להוראה . יעול העבודהלהחלטות הדירקטוריון ולטובת י

 .וכן יופקו לקחים בעקבות משוב זה, וועדותיו

 לאומי קארד

כי נוהל , בהקשר זה נקבע. והוראות דין נוספות 301אחת לתקופה מתבצע עדכון לנוהל עבודת הדירקטוריון בהתאם להוראה 

במסגרת נוהל עבודתו של . הדירקטוריון יעודכן באופן שוטף ויובא כמכלול לדיון ולאישור הדירקטוריון כל שלוש שניםעבודת 

 .התווסף תהליך של הערכה עצמית לדירקטוריון, 2010שעודכן במהלך שנת , הדירקטוריון של לאומי קארד

 

 הערכה של ביצועי הדירקטוריונים בשלוחות לאומי בעולם 

 (BLUSA)ב "לאומי ארהבנק 

 .הדירקטוריון מקיים מדי שנה הערכה עצמית ותוכניות העבודה של ועדותיו נבחנות
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 .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

 .השיבו הדירקטורים על שאלון הערכה של לאומי 2010בשנת 

 בנק לאומי שוויץ

 .הדירקטוריון מבצע מדי שנה הערכה עצמית להתנהלותו

 SAבנק לאומי לוקסמבורג 

 .חברי הדירקטוריון ממלאים שאלון להערכת ביצועי הדירקטוריון

 בנק לאומי רומניה

 .ביצועי הדירקטוריון נבחנים מדי שנה והמידע מועבר לקבוצת לאומי

 

 מזכירות לאומי

כתיבת הפרוטוקולים , סדרי היום לישיבות הדירקטוריון וועדותיו, באסיפות הכלליותמזכירות לאומי היא הגורם האמון על הטיפול 

הכול בכפוף לאישור , טיפול בנושאים הקשורים בממשל תאגידי בכל הנוגע לבעלי המניות והדירקטוריון, וההחלטות ומעקב לגביהן

, ל בנושאים הנוגעים לתחום הממשל התאגידי"ובחוהמזכירות היא הגוף שאליו פונים מזכירי החברות הבנות בארץ . הדירקטוריון

 .והיא הגורם המייעץ והממליץ להן בתחום זה

 עמדת הדירקטוריון בעניין דוח גושן

תוקנה  301הוראה . הוראה זו כוללת את מרבית המלצות דוח גושן. 301על הוראה , בין היתר, הממשל התאגידי בלאומי מתבסס

ל היא חיזוקו של תחום הממשל "אחת המטרות של התיקון הנ. 2012יכנסו לתוקף בינואר ומרבית התיקונים י, 2010בדצמבר 

 .בהתאם להמלצות ועדת באזל, בין היתר, התאגידי

 תגמול דירקטורים והנהלה בכירה 

לעניין מקבלים גמול והחזר הוצאות בהתאם לקבוע בדין , ר הדירקטוריון"למעט יו, כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון לאומי

ל וחברי ההנהלה הבכירה הם בעלי חוזים אישיים המסדירים את "המנכ, ר הדירקטוריון"יו. ולא מעבר לכך, גמול לדירקטור חיצוני

 .תנאי העסקתם בבנק

 9-ידי הדירקטוריון ב-שאושרה על, ל וחברי ההנהלה"המנכ, ר הדירקטוריון"טווח עבור יו-בלאומי קיימת תוכנית מענקים ארוכת

ר הדירקטוריון "תנאי העסקתו של יו. לאחר אישורה של ועדת הביקורת של הדירקטוריון ובהמלצת הוועדה הִמנהלית, 2010במרס 

 .2010בנובמבר  4-אושרו גם באסיפה הכללית של לאומי ב
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 :על, בין היתר, תוכנית המענקים לעובדים הבכירים מבוססת

 .הרווח הנקי השנתי של לאומי בגין פעולות רגילות 

 .שיעור התשואה השנתי להון מפעולות רגילות לאחר מס בשים לב להלימות ההון של הבנק 

 –כרטיס הישגים מאוזן ( BSC-לרבות באמצעות ציון ה, ידי הדירקטוריון-ביצועי הבנק השנתיים ביחס ליעדים שנקבעו על 

Balanced Score Card (של הבנק לשנה הנמדדת. 

 .של כל אחד מהבכירים BSC-ציון ה 

 .בחינה יחסית אל מול הקבוצות הבנקאיות האחרות 

הובלת , קידום וביצוע של פרויקטים הקשורים לשמירה על איכות הסביבה, יישום, נתונים נוספים המובאים בחשבון כוללים הובלה

ים כוללת גם כי תוכנית המענקים לבכיר, עוד יצוין .שמירה על הקוד האתי של הבנק ותרומה לקהילה, פרויקטים בתחום האתיקה

 .זקיפת מענק שלילי במקרים מסוימים וכי תשלום המענק בגין שנה מסוימת נפרס על פני תקופה של שלוש השנים שלאחר מכן

 .2010במרס  10-מידע מפורט אפשר למצוא בדיווח מיידי של הבנק מ

אישור , ראשוניים בוועדות הדירקטוריון ר הדירקטוריון וחברי ההנהלה מתקבלות לאחר דיונים"החלטות הדירקטוריון בגין גמול יו

 .ר הדירקטוריון"מליאת הדירקטוריון וכן אישור של האסיפה הכללית לעניין יו

 תגמול דירקטורים והנהלה בכירה בחברות הבנות  

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

ועדת הביקורת של דירקטוריון  אישור, תגמול הדירקטורים מתבצע בהתאם להמלצת הוועדה הִמנהלית של דירקטוריון לאומי

 .הבנק ואישור הדירקטוריון והאסיפה כללית

 לאומי למשכנתאות

ומעבירה , בהתאם להמלצת לאומי, ר הדירקטוריון ולדירקטורים"ועדת הביקורת של הדירקטוריון מאשרת את מנגנון התגמול ליו

שכר . וזאת בהתאם לחוק החברות ולתקנון הבנק, את החלטתה לאישור הדירקטוריון ולאישור האסיפה הכללית לאחריו

 .או לביצועי היחידות בחברה/הדירקטורים בדירקטוריון אינו קשור לביצועי הדירקטוריון ו

 לאומי קארד

 

בהתאם להמלצת , צים"פי הקבוע בתקנות בגין גמול דח-אלא מקבלים שכר על, חברי הדירקטוריון אינם מקבלים תמריצים

ועדת הביקורת של הדירקטוריון מעבירה את המלצתה לאישור הדירקטוריון ולאישור . לביצועי הדירקטוריוןלאומי וללא קשר 

. חברי הנהלת החברה מקבלים מעת לעת מענק המשקף את תרומתם לתוצאות הפיננסיות של החברה. האסיפה הכללית לאחריו

-העקרונות לחלוקת המענק מאושרים על. יות העבודההזכאות למענק נגזרת מעמידת החברה ביעדי הרווח כפי שנקבעו בתוכנ

 .ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון
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 תגמול דירקטורים והנהלה בכירה בשלוחות לאומי בעולם 

 (BLUSA)ב "בנק לאומי ארה

 

 .והם מקבלים שכר טרחה קבוע, תגמול הדירקטורים אינו קשור לביצועים

 .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

 

 .התגמול לדירקטורים נקבע יחד עם קבוצת לאומימבנה 

 בנק לאומי שוויץ

 

 .תגמול ההנהלה הבכירה נעשה בהתאם לביצועים

  SAבנק לאומי לוקסמבורג 

 

 .תגמול הדירקטורים לא נכלל בדגם זה. הוטמע דגם חדש למענקים עבור העובדים וההנהלה 2010בשנת 

 בנק לאומי רומניה 

 

 .חברי ההנהלה מקבלים משכורת ומענק שנתי בהתאם למדיניות. נקבע באסיפת בעלי המניותתגמול הדירקטורים 

 

 ניהול הסיכונים בלאומי 
סיכונים משפטיים וסיכונים , סיכונים תפעוליים, שוק ונזילות פיננסית, פעילויותיו הפיננסיות של לאומי כרוכות בסיכוני אשראי

בהתאם , נבחנות ומתעדכנות מעת לעת לאור הנחיות בנק ישראל וגורמי רגולציה שוניםהשיטות לניהול הסיכונים . אסטרטגיים

ניהול הסיכונים . ובהתחשב בשינויים החלים כל העת בסביבה העסקית והטכנולוגית, שלו "תאבון הסיכון"למדיניותו של לאומי ו

ללאומי יש מנגנונים שונים לזיהוי . ובקרתם לניהול בנקאי תקין לגבי ניהול סיכונים 339מתבצע במסגרת הוראת בנק ישראל 

 .הסיכונים השונים הנוגעים לפעילויותיו ולטיפול בהם

החטיבה לניהול . שהיא חברת הנהלת הבנק, )Chief Risk Officer – CRO(התמנתה בלאומי מנהלת סיכונים ראשית  2010באוגוסט 

: ל הסיכונים ברמת הקבוצה בכל תחומי הסיכון המרכזייםוהיא תרכז את ניהו, סיכונים החדשה נמצאת כעת בתהליכי הקמה

 .שוק ותפעול, אשראי
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 :מטרותיה של החטיבה הן

 

 .שמירה על יציבות לאומי והקבוצה 

 .יצירת תשתית חזקה לניהול ובקרת סיכונים במטרה לתמוך בהשגת היעדים העסקיים 

, מדיניות הסיכונים, "תאבון הסיכון"לרבות סיוע לדירקטוריון בהגדרת , הגדרת המסגרת והכלים לקביעת אסטרטגיית הסיכון 

 .הגדרת כלי מדידה ותמחור הסיכונים בפעילויות השונות

 .של מוקדי הסיכון הגדולים בקבוצה והשינויים החלים בהם "צופה פני עתיד"מדידה ובקרה , זיהוי, מיפוי 

 .רת תשתית לבחינה וניתוח של הסיכונים הגלומים בפעילויות חדשות ובמוצרים חדשים טרם תתקבלנה החלטות בעניינםיצי 

 

החטיבה מרכזת את ההליך של הערכת ההון הנדרש אל מול הסיכונים שנוטלים קווי העסקים בבנק ובקבוצה , במסגרת תפקידה

מודלים וההיערכות לקראת שינויים רגולטוריים נדרשים בתחומי ניהול תלוי של -כמו גם את נושא התיקוף הבלתי, )ICAAP-ה(

 .2כגון באזל , הסיכונים

המיפוי שהחל בקבוצה בשנת . לרבות סיכוני מעילות והונאות מתקיים בקבוצה אחת לשלוש שנים, פרויקט מיפוי סיכונים תפעוליים

המיפוי בוצע . תהליך טיוב ועדכון שוטף של מפת הסיכונים מתבצע 2010והחל מהרבעון הראשון בשנת  2009הסתיים בסוף , 2008

נקבעה תוכנית עבודה , בעקבות תהליך המיפוי. ל"בחברות הבנות בארץ ובשלוחות חו, באמצעות חברה חיצונית בכל יחידות הבנק

תבצעת באופן מתבצע מעקב אחר יישום מנגנוני הבקרה שנקבעו ומ, במסגרת תוכנית העבודה. שנועדה למזער את הסיכונים

 .שוטף הערכה מחדש של חומרת הסיכון

 

 

 

 ניהול סיכונים בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

: רוכזו התחומים של ניהול סיכונים תחת היחידה שבראשותה, בהתאמה. מונתה בבנק מנהלת סיכונים ראשית 2011בחודש יוני 

מתקיים תהליך רציף של , נקבעה מדיניות ניהול סיכונים, בנוסף. וסיכונים משפטייםסיכונים תפעוליים , סיכוני אשראי, סיכוני שוק

 .טיוב ועדכון בקרות המתייחסות לסוגי הסיכונים ומתקיים תהליך אישור שנתי בוועדת ניהול סיכונים עליונה ובדירקטוריון

 לאומי למשכנתאות

 

ועל בהתאם למסמכי מדיניות המתייחסים לניהול סוגי הסיכונים הבנק פ. מונתה מנהלת סיכונים ראשית בבנק 2011בחודש מאי 

ארבעה מנהלי סיכונים מונו בתחומים . בוועדה לניהול סיכונים ולאחריה בדירקטוריון, אחת לשנה לפחות, והם מאושרים, העיקריים

בין , ובאחריותו, א חבר הנהלת הבנקכאשר כל מנהל סיכון הו, סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים, סיכוני אשראי, של סיכוני שוק

 .לקבוע את המדיניות וליישמה, היתר
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 לאומי קארד

 

המאושרים אחת לשנה בוועדה לניהול , ומסמכי מדיניות ניהול הסיכונים שלה" תאבון הסיכון"לאומי קארד פועלת בהתאם ל

סיכוני אשראי וסיכונים , בתחומים של סיכוני שוקלחברה שלושה מנהלי סיכונים . סיכונים של הדירקטוריון ולאחריה בדירקטוריון

מסמכי החשיפות נדונים אחת לרבעון במסגרת ועדת הסיכונים . כאשר כל מנהל סיכון הוא מנהל אגף וחבר הנהלה, תפעוליים

 .ל"בראשות המנכ, העליונה של החברה

לרבות אתרי הימורים , סיכון-בענפים עתירי החליטה לאומי קארד להימנע מסליקת בתי עסק, במסגרת מדיניות איסור הלבנת הון

 .החלטת החברה לסלוק בתי עסק בענפים אלו כפופה לאישור של הנהלת החברה והדירקטוריון. באינטרנט

 לאומי פרטנרס 

מונה בחברה מנהל סיכונים הממונה על הפעילות , בנוסף. ל הכספים והתפעול"מנהל הסיכונים הראשי של החברה הוא סמנכ

סיכוני אשראי , סיכוני שוק(מנהלי הסיכונים מנהלים את כל סוגי הסיכונים . והקשר עם החטיבה לניהול סיכונים בלאומיהשוטפת 

 ).וסיכונים תפעוליים

 

 

 

 ציות ותביעות 

 ציות

הרשות לניירות ערך ורשות ההגבלים , לרבות הוראות המפקח על הבנקים, לאומי כפוף למערכת רחבה של חוקים ותקנות

קצין ציות . הציות להוראות החקיקה משולב בתהליכי העבודה השונים, בהתאם לתרבות הארגונית של קבוצת לאומי. העסקיים

לציית ולשמור על הוראות החקיקה בכל הקשור להוראות , ראשי של הקבוצה מסייע לדירקטוריון ולהנהלה למלא את תפקידם

חוק , גילוי נאות, סודיות בנקאית, לרבות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, לקוח-הוראות שבתחום יחסי בנק, דהיינו, צרכניות

בפיתוח מוצרים חדשים ובייעוץ , קצין ציות ראשי שותף בגיבושם של תהליכי עבודה. חוק איסור מימון טרור ועוד, איסור הלבנת הון

 .בהיבטים של איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בעסקאות מורכבות

 :הציות מוטמע ומיושם באמצעים הבאים

 .אתר בנושא ציות הכולל מידע מקצועי ומהווה כלי עבודה עומד לרשות העובדים 

איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור נותן מענה לפניות הסניפים ויחידות המטה ומנחה אותם באשר לאופן הטיפול , מוקד ציות 

 .באירועים ספציפיים

  :הכוללת, קהילת הציות 

הנאמנים פועלים בהנחיה מקצועית של קצין . עובדים שהוכשרו לשמש בתפקידם בסניפים –נאמני ציות במשרה מלאה  

מאתרים ומטפלים במקרים הדורשים התייחסות , מלווים את מנהלי הסניף ועובדיו בכל תהליכי העבודה, ציות ראשי

 .מקצועית ומיידית

מבצעים בקרות  –טיבה המסחרית ובחטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית בח, בחטיבה הבנקאית –קציני ציות אזוריים  

 .בסניפים שבהם אין נאמני ציות במשרה מלאה, לרבות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, ציות

 .איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, גם בנושאי ציות, מטפלים בנוסף על תפקידם העיקרי בסניף –נאמני ציות סניפיים  
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בראשות קצין ציות , של בנק ישראל) קצין ציות( 308ועדה לתיאום אכיפת הציות הוקמה מתוקף הוראת ניהול בנקאי תקין  

חטיבת הביקורת , חטיבת תפעול ומנהלה, חטיבה לייעוץ משפטי: חברי הוועדה הם מנהלים בכירים מהיחידות הבאות. ראשי

הוועדה מתכנסת אחת לרבעון ותפקידה . ז הדרכה והלשכה לפניות הציבורמרכ, מערך ציות ואכיפה, חטיבה בנקאית, הפנימית

במטרה ליישם את תוכנית הציות כפי , לקבל דיווחים בכתב מנציגי היחידות ולפעול להגברת שיתוף הפעולה בין היחידות

 .ידי הדירקטוריון-שנקבעה על

משרה מלאה ולנאמני הציות הסניפיים בדבר משגרת התראות לנאמני הציות ב) "פעמונים"(מערכת ממוחשבת ייחודית  

לשם בדיקתן בהיבטים של איסור הלבנת הון , ידי הלקוחות ונחזות להיות יוצאות דופן באופיין ובהיקפן-פעולות שבוצעו על

 .ואיסור מימון טרור

בין , נועד, 308פי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר -על, שנערך לפחות אחת לחמש שנים, הסקר. בלאומי "סקר תשתית"ביצוע  

לרבות בתחומי איסור הלבנת הון , למפות את ההוראות השונות על מנת לאתר פערים בין הוראות החקיקה הצרכניות, היתר

 .לבין הפעולות הננקטות בבנק לשם יישומן, ואיסור מימון טרור

, תהליכי עבודה ונושאים מרכזיים רלבנטיים בנושאי, נהלים, הדרכות וכנסים מקצועיים לעובדים ולמנהלים בנוגע למדיניות 

 .איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, ציות

 2010-2002איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בשנים , הדרכות וכנסים בנושאי ציות

  2010שנת   2002שנת  הדרכות וכנסים

הרצאות בנושא איסור הלבנת הון ואיסור 

 ההדרכה של לאומי מימון טרור במרכז

  הרצאות בהשתתפות 41

 עובדים בממוצע בכל הרצאה 35

  הרצאות בהשתתפות 41

 עובדים בממוצע בכל הרצאה 35

הרצאות בנושא ציות במרכז ההדרכה של 

 לאומי

  הרצאות בהשתתפות 15

 עובדים בממוצע בכל הרצאה 35

  הרצאות בהשתתפות 8

 עובדים בממוצע בכל הרצאה 35

לומדת ציות ואיסור הלבנת הון הכוללת 

 ידע בחינת

 מעובדי הבנק ביצעו את הלומדה 96% מעובדי הבנק ביצעו את הלומדה 90%

מנהלי מגזר בנקאות לעסקים  190 השתלמות בנושא ציות ואיסור הלבנת הון

 השתתפו בהשתלמויות

המשמשים כנאמני ציות מנהלים  160

 בהשתלמויות במשרה חלקית השתתפו

  מפגשים עם קצין ציות ראשי

איסור הלבנת הון , עדכונים בנושאי ציות(

, חידושי חקיקה ופסיקה, ואיסור מימון טרור

 )פקת לקחים והדגשים שוניםה

מנהלים מהנהלות החטיבות  350-כ

, כולל מנהלי הסניפים, והמרחבים

  השתתפו במפגשים

מנהלים מכל הנהלות החטיבות  400-כ

, כולל מנהלי הסניפים, והמרחבים

  השתתפו במפגשים

מפגשים תקופתיים של הנהלת האגף עם 

 מלאה נאמני הציות במשרה

 מפגשים 13התקיימו  התקיימו שישה מפגשים

הפצת מצגות למנהלי הסניפים להצגה ודיון 

 בסניף קבוצתי

הופצה מצגת אחת בנושא איסור 

  הלבנת הון

הופצו שלוש מצגות בנושאי ציות ואיסור 

  הלבנת הון

 מנהלים השתתפו בכנס 600-כ  מנהלים השתתפו בכנס 500-כ  כנס ציות שנתי

  סניפים 212-נערכו סדנאות ב  סדנה לתשאול לקוחות
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  2010שנת   2002שנת  הדרכות וכנסים

כלים ומיומנויות להתמודדות עם הקושי (

 הקיים בתשאול לקוחות בסוגיות הנוגעות

 )לציות

 עובדים 3,300-בהשתתפות כ

מנהלים מכל הסניפים השתתפו  650-כ  "פעמונים"הדרכה על מערכת 

 בהדרכות

חוזרים ודילמות בנושאי , הפצה ועדכון נהלים

 הלבנת הון ואיסור מימון טרור איסור, ציות

 דילמות 23-נהלים וחוזרים ו 11הופצו  נהלים וחוזרים 17הופצו 

 

מערכות הבקרה והביקורת של לאומי פועלות בצורה רציפה כדי . בתקופה המדווחת לא התגלו אירועי שחיתות מהותיים בלאומי

 .מתבצע מהלך של הפקת לקחים וחיזוק מערכות הבקרה, כאשר מתגלה אירוע מסוג זה. לאתר ולטפל באירועי מעילות והונאות

הם מפוצים באופן , במידה שיש פגיעה בלקוחות. ובמידת הצורך מוגשת תלונה למשטרת ישראל, האירועים מדווחים לבנק ישראל

 .ידי הבנק-מיידי על

 

 

 ציות בחברות הבנות

שות מערך ציות ואכיפה בלאומי עורך פגי. קציני הציות של החברות הבנות כפופים בהיבט המקצועי לקצין הציות הראשי בלאומי

נערכים שני מפגשים שנתיים של כל קציני הציות בחברות הבנות עם קצין , בנוסף. רבעוניות עם כל קציני הציות בחברות הבנות

איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור ולוודא עמידה , מטרת המפגשים לתמוך בחברות הבנות בנושאי ציות. הציות הראשי בלאומי

 .איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור ,במדיניות הקבוצה בתחום הציות

 

 ציות בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

שאחראית על יישום הוראות רגולציה וציות , ידי קצין הציות של הבנק-המנוהלת על, בהנהלת הבנק פועלת יחידת רגולציה

לרבות איסור הלבנת הון , הוראות החקיקה הצרכניותאנשי היחידה פועלים להטמעת . ופועלת בתיאום עם אגף הציות בלאומי

 .כולל תהליך של יישום לקחים, ועורכים בקרות בנושא, ואיסור מימון טרור

 לאומי למשכנתאות

 

עובדי הבנק . הכפופה ליועצת המשפטית הראשית, מ קצינת ציות ואיסור הלבנת הון"מונתה בלאומי למשכנתאות בע 2009בשנת 

הקשורים לפעילותו העסקית של , לרבות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, בנושאים שונים בתחום הציותעוברים הדרכות 

 .איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, כל עובדי הבנק נדרשים לעבור לומדת ציות, כמו כן. הבנק
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 לאומי קארד

 

המשמש כחבר הנהלה בכפיפות , כקצין הציות של החברהניהול סיכונים ורגולציה , ל משאבי אנוש"בלאומי קארד מונה סמנכ

לרבות איסור הלבנת הון ואיסור , קצין הציות פועל באופן שוטף כדי לוודא שהחברה עומדת בהוראות הצרכניות. ל"ישירה למנכ

יפלה החברה ט 2009במהלך שנת . ובה חברים נציגים מכל אגפי החברה, פועלת ועדת ציות, לצדו של קצין הציות. מימון טרור

פי הוראת ניהול -שנערך על, הסקר. בעזרת היועצים המשפטיים של החברה 2008שבוצע בשנת " סקר תשתית"ביישום ממצאי 

 ,)קצין ציות( 308בנקאי תקין מספר 

 2010במהלך שנת . נועד לוודא שהחברה ערוכה באופן הולם על מנת ליישם ולקיים את חובותיה הנגזרות מההוראות הצרכניות 

הדרכות , התמקדה החברה בהטמעתו של נושא הציות וחשיבותו בקרב עובדי החברה במסגרת ישיבות של ועדות ציות רבעוניות

 .הפצת לומדה לכלל העובדים וכן עדכון והוספת נוהלי עבודה, למוקדי שירות הלקוחות

 לאומי פרטנרס 

 

נציגי מערך הציות והאכיפה של לאומי עורכים . יות מדי רבעוןקצין הציות עורך סקרי צ. ל"בחברה מונה קצין ציות הכפוף למנכ

 .בחברה הדרכות תקופתיות בנושא ציות ואיסור הלבנת הון

 

 ציות בשלוחות לאומי בעולם 

מערך ציות ואכיפה בלאומי . לוקסמבורג ורומניה מונו קצין ציות ואחראי איסור הלבנת הון, שוויץ, אנגליה, ב"בשלוחות בארה

 .איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, קשר ישיר ושוטף עם השלוחות ומהווה עבורן עוגן מקצועי בכל הקשור לציותמקיים 

מטרת . שהינה מדיניות מבוססת סיכון, איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, בלאומי קיימת מדיניות קבוצתית בנושאי ציות

שמירה על המוניטין בסביבה , של חוקים והוראות על ידי קבוצת לאומיהמדיניות הקבוצתית הינה צמצום האפשרות להפרה 

במקרים בהם קיים שוני בין המדיניות . המקומית והגלובלית בה פועלת הקבוצה ושילוב הציות בתהליכי העבודה השונים

ות בסתירה להוראות ככל שאינן עומד, תפעל השלוחה לפי ההנחיות המחמירות מבין השתיים, הקבוצתית לבין החקיקה המקומית

 .הדין המקומיות

 :בין היתר, על שלוחות חלה החובה, בהתאם למדיניות הקבוצתיות

 

 .מיופי כוח/חותמים בשם/לזהות את לקוחותיהן 

 .ולדרג את רמת הסיכון" הכר את הלקוח"לבצע הערכת סיכון בקבלת לקוחות באמצעות שאלון  

 .ארגוני טרורלבצע בדיקות אל מול רשימות של מדינות בסיכון ו 

חקירה או ממצא /בדיקה,להעביר למערך ציות ואכיפה דיווחים תקופתיים ודיווחים מידיים על מקרים חריגים של כשל 

 .והפקות לקחים חריג

 .איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, בנושאי ציות, לקיים הדרכות שוטפות לעובדיהן 

 

 .פי חוק-כי בקבוצת לאומי עושים עסקים על, בין השאר, מטרתה של המדיניות הקבוצתית לוודא
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 תביעות והליכים משפטיים

בהן תביעה ייצוגית אחת בנושא , שתי תביעות ייצוגיות, תביעות רגילות 137מתוכן , תביעות 155הוגשו נגד לאומי  2009בשנת 

 135הוגשו נגד לאומי  2010בשנת  .ייצוגיותבשנה זו הסתיימו שלוש תביעות . תביעות בנושא יחסי עבודה 16-הגבלים עסקיים ו

בשנה זו הסתיימו שלוש תביעות . תביעות בנושא יחסי עבודה 14-שתי תביעות ייצוגיות ו, תביעות רגילות 119מתוכן , תביעות

תביעות  17-תביעות בנושא יחסי עבודה ו 37, תביעות רגילות 325תלויות ועומדות נגד הבנק  2011נכון לתחילת שנת  .ייצוגיות

 .ייצוגיות

הפרת , ריבית עודפת, תוספת סיכון, לקוח ועילותיהן העיקריות הן שיעורי ריבית-התביעות נגד לאומי הן בתחום יחסי בנק

התניית , עיקולים, המחאות, ניהול חשבון, ערבויות, עמלת פירעון מוקדם, ביטול מסגרות אשראי, התחייבויות הבנק למתן אשראי

 .ודיםשעב, שירות בשירות

אשר הוגשו על ידי עובדים שעבדו , )חלקן החלו עוד קודם(תביעות בבית הדין לעבודה  8התנהלו נגד לאומי  2010-2009בשנים 

 .בטענה שהסכם זה הינו הסכם מפלה מטעמי גיל, 1980בבנק במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד משנת 

תביעה אחת . ק לתובעים ושלוש תביעות אחרות עדיין מתנהלותארבע תביעות הסתיימו בהסכם פשרה בין הבנ, התביעות 8מתוך 

על פסק דין זה הוגש ערעור לבית הדין הארצי ועתה . ד שקבע כי הבנק הפלה את התובע אפליה מטעמי גיל"הסתיימה בפס

נה פניו זה אינו הסכם מפלה הואיל ושי 1980עמדת הבנק הינה כי ההסכם הקיבוצי המיוחד משנת  .ממתינים לפסק דין בערעור

עמדה זו של הבנק התקבלה בעבר בפסק . בנקאיים-מכבר ואינו מהווה הסכם גיָלִאי אלא הסכם לקליטת עובדים בתפקידים לא

שגם , צ באותו עניין"ובהחלטה של בג,  2008דין שניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה בתביעה קודמת באותו נושא עוד בשנת 

בשנים  .1980פי ההסכם הקיבוצי המיוחד משנת -הבנק אינו קולט עובדים על 2006משנת  החל .הוא קיבל את עמדת הבנק

 . ציות לחוקים ותקנות-כספיות בגין אי-לא הוטלו על לאומי קנסות או סנקציות לא 2010-2009

 

 תביעות והליכים משפטיים בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

, המסחר והתעסוקה, ישראלי בפני משרד התעשייה-בנק ערבי, ai Bankנדונה תלונה אחת בנושא אפליה כנגד  2010בשנת  

 .שקיבל את עמדת הבנק

בגין הפרות וליקויים של הוראות החוק בנושא ₪  850,000ערבי ישראלי עיצום בסך -בנק, ai Bankהוטל על  2010בשנת  

 .הבנק נקט פעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם. טרוראיסור הלבנת הון ואיסור מימון 

 לאומי קארד 

 

 .שהטיפול בהן הסתיים, הוגשו נגד לאומי קארד שתי תביעות בנושא דיני עבודה 2009בשנת 
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 תביעות והליכים משפטיים בשלוחות לאומי בעולם 

 בנק לאומי רומניה 

 

דין חלוט שבו -ניתן פסק, באחת מן התביעות. דיני עבודה בבנק לאומי רומניה הוגשו חמש תביעות בנושא 2010-2009בשנים 

 .גם התביעות הנוספות נפסקו לטובת הבנק. התקבלה עמדת הבנק

 

 הלשכה לפניות הציבור 
 לאומי אוחז בשיעור התלונות המוצדקות הנמוך ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים בישראל מזה מספר שנים

מסייעת להנהלה לקבל משוב חוזר על טיב השירותים שלאומי , הכפופה למערך ציות ואכיפה בלאומי, הציבורהלשכה לפניות 

לשכת , אמצעי התקשורת, המועצה הישראלית לצרכנות, בנק ישראל, עובדי הבנק, הפניות מגיעות אל הלשכה מלקוחות. מעניק

מהפניות  18%-ב. פניות בכתב 4,129 – 2010ות בכתב ובשנת פני 4,480התקבלו בלשכה  2009בשנת . נשיא המדינה וחברי כנסת

שיעור התלונות המוצדקות מתוך כלל התלונות המגיעות לבנק ישראל והמתייחסות ללאומי . שעות 48הטיפול הסתיים תוך 

חז בשיעור לאומי או, זה שנים מספר ברציפות, פי דיווחי בנק ישראל-על. 15.7%-ב – 2010ובשנת , 17%-ב 2009הסתכם בשנת 

כי בתחום אופן הטיפול התקין בפניות שהתקבלו , ראוי לציין. התלונות המוצדקות הנמוך ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים

לעומת ממוצע חמשת הבנקים  96.3%-הובילה הלשכה לפניות הציבור בלאומי בשיעור של כ 2009באמצעות בנק ישראל בשנת 

 .שהוא הטוב ביותר בקרב הבנקים בישראל, 97.8%בשיעור  – 2010ובשנת , 86%-שהסתכם ב, הגדולים

 

 

 2010-2002פניות שהתקבלו בלשכה לפניות הציבור בלאומי בשנים 

  (מסך התלונות)אחוז תלונות מוצדקות   אחוז הפניות שהוגדרו כתלונות  מספר הפניות שהתקבלו שנה

2009 
4,480 29.8% 19% 

2010 4,129 25.5% 20% 

 

 

 



י|  80 מ ו א  ל
 

 2010-2002סוגי התלונות שהתקבלו בקבוצת לאומי בשנים 

תלונות בנוגע  שלוחה/חברה 
להגנת 

 הפרטיות

תלונות בנוגע 
להגנת 

הפרטיות 
שנמצאו 
 מוצדקות

תלונות 
בנוגע 

לשיווק 
 ותקשורת

תלונות בנוגע 
לשיווק 

ותקשורת 
שנמצאו 
 מוצדקות

תלונות 
בנוגע 

לשירותים 
 ומוצרים

תלונות בנוגע 
לשירותים 

ומוצרים 
שנמצאו 
 מוצדקות

 16.8% 1072 53.3% 15 0 1 לאומי 2009

ai Bank  בנק
  ישראלי - ערבי

1 

 )בנק ישראל(

1 

הלשכה (
לפניות 
 )הציבור

100% 

 )בנק ישראל(

100% 

הלשכה (
לפניות 
 )הציבור

0  1 

בנק (
 )ישראל

9 

הלשכה (
לפניות 
 )הציבור

0 

 )ישראל בנק(
 

33% 

הלשכה לפניות (
 )הציבור

לאומי 
  למשכנתאות

1 

 )בנק ישראל(

0 1 

 )בנק ישראל(

0 41 

בנק (
 )ישראל

24.4% 

 4  לאומי קארד

הלשכה (
לפניות 
 )הציבור

50% 3 

 )בנק ישראל(
 

49 

הלשכה (
לפניות 
 )הציבור

33% 

 )בנק ישראל(

 

6% 

הלשכה (
 )לפניות הציבור

4 

בנק (
 )ישראל

 

900 

 הלשכה(
לפניות 
 )הציבור

50% 

 )בנק ישראל(

 

6% 

הלשכה לפניות (
 )הציבור

  0  0  0  לאומי פרטנרס

  0  0  0 החברה לנאמנות

בנק לאומי 
בריטניה 

 .סי.אל.פי

0  0  0  

  0  0  0 בנק לאומי שוויץ

בנק לאומי 

 SA לוקסמבורג

0  0  0  

בנק לאומי 
 רומניה

0  0  0  
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 19.3% 1037 47% 17 44% 9 לאומי 2010

ai Bank  בנק
  ישראלי-ערבי

0 

 )בנק ישראל(

1 

הלשכה (
לפניות 

 )הציבור

0  

 )בנק ישראל(

 
100%  

לשכה ה(
לפניות 

 )הציבור

0 0 0 

בנק (

 )ישראל

 
9 

הלשכה (
לפניות 

 )הציבור

0  

 )בנק ישראל(
 

 
33% 

הלשכה לפניות (

 )הציבור

לאומי 
  למשכנתאות

1 

 )בנק ישראל(

0 1  
בנק (

 )ישראל

100% 31 
בנק (

 )ישראל

29% 

 1  לאומי קארד
 )בנק ישראל(
7 
הלשכה (

לפניות 
 )הציבור

0  
 )בנק ישראל(

29% 
הלשכה (

לפניות 
 )הציבור

5 
 )בנק ישראל(

33 
הלשכה (

לפניות 
 )הציבור

20% 
 )בנק ישראל(

 
15% 

הלשכה (
 )לפניות הציבור

2 
בנק ( 

 )ישראל
676 

הלשכה (
לפניות 
 )הציבור

0 
 )ישראלבנק (
 

3% 
הלשכה לפניות (

 )הציבור

  0  0  0  לאומי פרטנרס

  0  0  0 החברה לנאמנות

בנק לאומי 
בריטניה 

 .סי.אל.פי

0  0  0  

  0  0  0 בנק לאומי שוויץ

בנק לאומי 

 SA לוקסמבורג

0  0  0  

בנק לאומי 
 רומניה

1 100% 0  0  

 

עבודה , טיפול בהליכים בנציגויות, בתנאי ההלוואות, בין היתר, תלונות שהתקבלו בחברות הבנות בתחום שירותים ומוצרים עסקו

 .דין ואופן ביצוע עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי/פי נהלים-על

 

וכן בפרסומים , ובת עם הבנקובתכת,ידי שירות הלקוחות-בהסברים שניתנו על, בין היתר, תלונות בתחום שיווק ותקשורת עסקו 

 .והטבות

 .התלונות בתחום הגנת הפרטיות עסקו בנושא חיסיון לקוח 
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 אופן הטיפול בתלונות בלאומי

מיד . הלשכה לפניות הציבור בלאומי מעבירה כל פנייה המתקבלת בלשכה ליחידה הנלונה או ליחידה המתאימה בבנק לפי העניין

הלשכה פונה לגורמים , מעבר לכך. כולל פיצוי במידת הצורך, הפונה מכתב עם תוצאות הטיפולעם סיום הטיפול בפנייה מקבל 

נערך מעקב אחר , כמו כן. בהתאם למקרה, המתאימים לצורך הפקת לקחים וכן היא מצרפת המלצות לתיקון ליקויים ורענון נהלים

 .יישום ההמלצות לסוגיהן

 

 הבנותאופן הטיפול בפניות הציבור בחברות  

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

כל פנייה נבחנת באופן . יחידת הבקרה משמשת כתובת לפניות הציבור והיא מקבלת פניות בכל ערוצי התקשורת המקובלים

. ובמקרים המתאימים ניתן פיצוי, תהליכי עבודה נבחנים ומתוקנים לאור פניות מוצדקות. מעמיק בשילוב עם הגורמים הרלבנטיים

לרבות הפקת , רבעונית של פניות הציבור מבוצעת במסגרת ועדת סיכונים תפעוליים ובמסגרת ועדת סיכונים עליונההצגה 

 .לקחים וטיפול ארגוני בהתאם למתבקש

 לאומי למשכנתאות

 

בחלקן עם , הלשכה לפניות הציבור מעבירה את התלונות המוצדקות ואת אלו המצריכות הפקות לקחים ליחידות הרלבנטיות

 .המלצות לטיפול

 לאומי קארד

 

כל פנייה המתקבלת בחברה בתחום פניות הציבור נבחנת בצורה מעמיקה ואל הלקוח נשלח מכתב תשובה מנומק ובהתאם 

 , במקרה של פנייה מוצדקת. לצורך אף פיצוי

הצורך תחקירי אירוע  לאומי קארד נוהגת לערוך לפי, בנוסף. החברה בוחנת את תהליכי העבודה ומעדכנת אותם בהתאם לנדרש

 .המופצים בקרב מנהלי היחידות הרלבנטיות לשם שיפור תהליכי העבודה, ותהליכי הפקת לקחים

 

 הטיפול בנכסי קורבנות השואה 
היא , איתור נכסים אלה והשבתם ליורשי הנספים, סוגיית הנכסים שהיו שייכים לקורבנות השואה טרם מלחמת העולם השנייה

 .ובכלל זה גם בוועדת חקירה פרלמנטרית שכוננה כנסת ישראל, שנדונה לאורך זמן ובהרחבה בארץ ובעולםסוגיה כאובה 

כמות גדולה של  –פלשתינה -בנק אנגלו –או בשמו המקורי , ריכז לאומי, מתוקף היותו הזרוע הכלכלית של התנועה הציונית

הגורם השלטוני המוסמך  –הורה הנציב הבריטי , עולם השנייהעם פרוץ מלחמת ה. חשבונות שהשתייכו ליהודים בכל רחבי העולם

, בהתאם להוראה זו. ידי המשטר הנאצי ובעלי בריתו-להעביר לידיו נכסים השייכים לנתיני מדינות שנשלטו על –בארץ ישראל 

ובהתאם , יום המלחמהבס. "מדינות אויב"שהפכו ל, הועברו לידי שלטונות המנדט הבריטי חשבונות הבנק של תושבי אותן מדינות

חשבונות ללא דורש . ידי השלטון הבריטי ובאמצעות הבנק-הוחזרו לידיהם הכספים על, לדרישת ניצולי השואה או יורשי הנספים

 .ובהמשך לאפוטרופוס הכללי, בתחילה לממונה הישראלי על רכוש האויב, ידי השלטון הבריטי למדינת ישראל-הועברו על
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פי דין לגורם השלטוני -ית קבעה שהבנקים שפעלו בארץ ישראל נהגו כהלכה והעבירו את הנכסים עלועדת החקירה הפרלמנטר

 .המוסמך

, שהוקמה לצורך איסוף וחלוקה של נכסים ליורשי הנספים ולניצולים, מ"החברה לאיתור ולהשבה של נכסי נספי השואה בע

בעלי חשבונות בבנק , שלטענתה היו קורבנות שואה, אנשים שמות של 3,500-העבירה לבנק באופן מצטבר רשימות ובהן למעלה מ

וארכיונים  "יד ושם"ארכיון , תוך הסתמכות על ארכיוני הבנק, מבדיקת לאומי. פלשתינה ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה-אנגלו

בנכסים של נספי  אין כלל ראיות לכך שמדובר, כי לגבי רוב רובם של השמות שנכללו ברשימות, עולה, נוספים בארץ ובעולם

 .שלבנק אמורה להיות חבות כספית בגינם, שואה

, תלוי-לשמש כבודק חיצוני ובלתי, מר תאודור אור, )בדימוס(המשפט העליון -דירקטוריון לאומי אף החליט למנות את שופט בית

ם והמשפטיים וטענות שונות לרבות ההיבטים החשבונאיי, ועד ימינו 1936מאז שנת , שיבחן את התנהלותו של הבנק במהלך השנים

ואלו תמכו במרבית טענות הבנק שהיו , בתום בדיקה שארכה חודשים רבים הגיש השופט את מסקנותיו. המופנות כלפי הבנק

 .במחלוקת בין הבנק לחברה

למנות , כ זאב בילסקי"ח, ידי יושב ראש ועדת משנה של ועדת הכספים-נאות לאומי להצעה שהונחה בפניו על, 2010במהלך שנת 

לצורך בחינת הנושא וקבלת החלטות שתחייבנה , מ"בוררים מוסכמים על הבנק והחברה לאיתור והשבה של נכסי נספי השואה בע

רות ) בדימוס(כבוד השופטת , כהן-טובה שטרסברג) בדימוס(המשפט העליון -כבוררים מונו כבוד שופטת בית. את שני הצדדים

 .ןאליעז ופרופסור עמרי ידלי-שטרנברג

מ הסכם "נחתם בין לאומי לבין החברה לאיתור והשבה של נספי השואה בע, בעקבות המלצה של הבוררים, 2011במרס  24-ב

הכולל את הסכום (₪ מיליון  130.8ולפיו ישלם לאומי לחברה סכום כולל של , בעל תוקף של פסק בוררות) "הסכם הפשרה"(פשרה 

לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיה של החברה מכל מין וסוג שהוא ) א(וזאת  )2007שלאומי העביר בשנת ₪ מיליון  20של 

, וכלפי כל חברה בת או חברה קשורה של מי מהם, החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל לאומי למשכנתאות, כלפי לאומי

בכפוף להסדרי שיפוי ולהסדרים ) ב( וכן, העובדים והיועצים של מי מהם, נושאי המשרה, הדירקטורים, לרבות כלפי בעלי המניות

התשלום נעשה מבלי שלאומי מודה בתביעה מתביעות החברה או בטענה ). "התשלום"(נוספים הקבועים בהסכם הפשרה 

, ומתוך רצון לאפשר סיוע לניצולי שואה בעודם בחיים, לפנים משורת הדין, מטענותיה ומבלי לגרוע מטענות לאומי כלפי החברה

כי כספי התשלום מיועדים לסייע לניצולי השואה וכן לתשלום כספים ליורשים של נספי השואה , הסכם הפשרהובהתאם נקבע ב

 .בלבד

לטובת יורשי , לאורך כל הדרך ניהל לאומי את הנושא ברגישות רבה ומתוך רצון לסיים מהר ככל האפשר את הסוגיה הכאובה הזו

 .הנספים והניצולים הרבים החיים בקרבנו

 

 

 בארגונים חברות 
איגוד , גג מקצועי המקדם אחריות תאגידית בישראל-ארגון: "מעלה", איגוד הבנקים: לאומי חבר בארגונים המקצועיים הבאים

ידי ארגון -לאומי מאמץ את עקרונות הדיווח בהתאם לעקרונות שנקבעו על ."עמיתי מעלה"חברה ב לאומי קארד, לשכת המסחר

 .ובכך הוא מבקש להביע בדרך נוספת את מחויבותו לכיבוד זכויות האדם, UN Global Compact (UNGC(-ה

 

 חברות בארגונים מקצועיים
עסקית ומתמקדת בבעיות המשותפות -פעילותו היא מסחרית. גג לבנקים-כארגון 1959האיגוד נוסד בשנת : איגוד הבנקים 

הכנסת ובנק , הממשלה –מול מוסדות השלטון בתחומי הכלכלה והחקיקה בישראל ובייצוג הבנקים , לכלל מערכת הבנקאות

 .ישראל

דבר המעיד על מחויבותו , "מעלה"לאומי חבר מנהיגות בארגון . גג מקצועי המקדם אחריות תאגידית בישראל-ארגון: "מעלה" 

 . לקידום המּודעות בתחום האחריות התאגידית בישראל
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 www.maala.org.il: אפשר למצוא באתר "מעלה"מידע נוסף על ארגון 

 .כמו כן היא משתתפת בדירוג מעלה לאחריות תאגידית, "עמיתי מעלה"חברה ב לאומי קארד 

-האיגוד הוא גוף ציבורי בלתי. ארגון העסקים והמעסיקים הגדול בישראל שמייצג מגוון חברות במשק: איגוד לשכת המסחר 

של מגזר המסחר והשירותים ושל המגזר העסקי , למען קידום האינטרסים העסקיים של חבריו, ונות רווחהפועל ללא כו, תלוי

 . כולו

 www.chamber.org.il: מידע נוסף על איגוד לשכות המסחר אפשר למצוא באתר

 

 גלובל קומפקט

ובכך הוא מבקש , UN Global Compact (UNGC(-ידי ארגון ה-לעקרונות שנקבעו עללאומי מאמץ את עקרונות הדיווח בהתאם 

זכויות , זכויות אדם: העקרונות מתייחסים לארבעה תחומי השפעה עיקריים. להביע בדרך נוספת את מחויבותו לכיבוד זכויות האדם

. קבוצה בהתאם לעקרונות הגלובל קומפקטדוח אחריות תאגידית זה הוא הדיווח השני של ה .סביבה ומניעת שחיתות, עובדים

 .כאןרשימת העקרונות עם הפניות לעמודים המתאימים מופיעה 

 

 פרסים ואותות הוקרה לקבוצת לאומי 
מטעם הגופים והמוסדות החשובים בעולם והמוקירים את עשייתה בתחומים קבוצת לאומי גאה בזכייתה בפרסים ובאותות הוקרה 

 :השונים

 

 פרסים ואותות הוקרה ללאומי

 ם"עבור ההצטרפות ליוזמת הגלובל קומפקט של האו 2010בשנת  "מעלה"אות הוקרה מ 

 2008-2007עבור פרסום דוח אחריות חברתית סביבתית לשנים  2009בשנת  "מעלה"אות הוקרה מ 

 ועיתון דה מארקר BDIשל  "החברות שהכי טוב לעבוד בהן"מקום שביעי בדירוג  

 "נגישות בשירות"בקטגוריית  2010ל למצוינות לשירות לשנת .י.מקום שני בתחרות פרס המ 

) המעודדת מנהיגות ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים יוצאי אתיופיה( "באנדלי וודליי, עולים ביחד"אות הוקרה מטעם עמותת  

 על פעילותו לקליטת עובדים יוצאי אתיופיה 2010-ו 2009שנים ב

 2010-ו 2009לשנים  "מעלה"דירוג פלטינה ללאומי בדירוג  

 Beyond Businessהסביבתית שמפרסמת חברת -החברתית "מדד השקיפות"ב 2010מקום שני בשנת  

 World Financeפי המגזין -על "החברות של העשור 50-אחת מ" 

 Global Financeפי המגזין -על "בסחר בינלאומי בישראל 1מספר " 

 The Bankerפי המגזין -על "בנק השנה בישראל" 

 IT Awardsבתחרות מצטייני המחשוב  "אלוף האלופים" 

 Global Financeפי המגזין -על "1האתר הבנקאי מספר " –אתר לאומי  

 במדד המותגים של גלובס "2010 בישראל לשנת 1הבנק מספר " 

 2010-ו 2009בשנים  Euromoney פי המגזין-על "הפרטית הטובה בישראלהבנקאות " 

 פי מגזין אנשים ומחשבים-על "2009אתר האינטרנט הטוב בישראל וזירת המסחר הטובה בישראל לשנת " –לאומי טרייד  

ר האינטרנט את – "אלוף האלופים"של עיתון אנשים ומחשבים בתואר  WebiAwardsאתר לאומי טרייד זכה במסגרת תחרות  

האתר המצטיין בישראל "וחמש שנים ברציפות בתואר ) 2008החל משנת (הטוב ביותר בישראל במשך שלוש שנים ברציפות 

 ."זירת המסחר הטובה ביותר –למסחר בשוק ההון 

 

http://www.maala.org.il/
http://www.chamber.org.il/
http://plus.leumi.co.il/chapters/about-report/index-un-global-compact/
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 פרסים ואותות הוקרה לחברות הבנות ושלוחות לאומי בעולם

 2010לשנת  "מעלה"דירוג פלטינה ללאומי קארד בדירוג  

 מטעם עיתון דה מארקר 2009ללאומי קארד לשנת  "המפעל הירוק"פרס  

דורגה במקום  2010ובשנת  BDIשל  "החברות שהכי טוב לעבוד בהן"בדירוג  18-במקום ה 2009לאומי קארד דורגה בשנת  

 15-ה

 LEUMI ABL ,מטעם המגזין "2010ספק המימון האלטרנטיבי לשנת "זכתה בתואר , .סי.אל.חברה בת של בנק לאומי בריטניה פי 

M&A 

 LEUMI ABL ,מטעם  "לווה אשראי מגובה נכסים של השנה"זכתה בתואר , .סי.אל.חברה בת של בנק לאומי בריטניה פיACQ 

Finance independent poll of industry professionals. 

 

 יעדים בתחום ממשל תאגידי  
 .יעדים מאתגרים לשנתיים הבאותומציבים לעצמנו , אנו גאים לדווח על האופן שבו עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו בדוח הקודם

 

 בלאומי 2010-2002ביצוע יעדים בשנים 

מידת  אופן יישום יעד
  יישום

דיון שנתי בדירקטוריון ובוועדת הדירקטוריון 
בנושא ניהול אחריות  לאחריות תאגידית

 תאגידית ועמידה בהשגת היעדים שנקבעו

, בנוסף. הִמנהלית של הדירקטוריון קיימה דיון שנתי בנושאהוועדה 
כחלק , הנושא הוצג במסגרת הצגת תוכניות העבודה לדירקטוריון

  השיווק האמון על קידומו מתוכנית העבודה של מערך

 

דיווחים סדירים בדירקטוריון ובוועדת 
בתחום האחריות  הדירקטוריון על הפעילות

 התאגידית

 קיבלו חברי הדירקטוריון דיווח על, השנתייםבנוסף לדיווחים 
 פעילויות בתחום האחריות התאגידית לפי הצורך

 

 

 

FTSE4Good 

הבוחן את ביצועיהן של חברות בהשוואה לאמות מידה גלובליות , FTSE4Goodלמדד העולמי  2011בנק לאומי צורף במרס 

בין , נועד לסייע בהשקעות אתיות בחברות המבוססות, 2001שהושק בבריטניה בשנת , המדד. בתחום האחריות התאגידית

 FTSE All Worldהמדד מעריך חברות הנסחרות במדד . סביבה וממשל תאגידי, פי קריטריונים בתחומי חברה-על, היתר

Index ,והוא בוחר מביניהן את החברות שעומדות בדרישות, אביב-הכולל גם את החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בתל .

מתוך ( 98לציון  FTSE4Good-פי דירוג ה-לאומי זכה על. זוהי השנה הראשונה שבה הוחלט לצרף חברות ישראליות למדד

100.( 
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 2012-2011יעדים לשנים 

 יעד חברה

בנושא ניהול אחריות תאגידית ועמידה בהשגת היעדים  דיון שנתי בדירקטוריון ובוועדת הדירקטוריון לאחריות תאגידית לאומי

  שנקבעו

 בתחום האחריות התאגידית בדירקטוריון ובוועדת הדירקטוריון על הפעילותדיווחים סדירים 
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 אתיקה 

 

אנו מקפידים שכלל  .אנו מחויבים להקפיד על אמות מידה אתיות ברמה הגבוהה ביותר בכל הממשקים עם מחזיקי העניין שלנו

הקמנו מנגנונים שונים שיסייעו לנו ליישם את . "דרך לאומי", העובדים ישתתפו בתוכניות ההטמעה השונות של הקוד האתי שלנו

שיח ערכי בין מנהלים , מוקד אתיקה, ועדת אתיקה חטיבתית, נציגי אתיקה ביחידות :הערכים שלנו בעשייה העסקית היומיומית

 .ועדת אתיקה בשטח ועוד, ועובדים

מחויב להקפיד על אמות מידה אתיות , כארגון עסקי גדול המשפיע על עיצוב דמותה הכלכלית והחברתית של ישראל, לאומי

 .ן שלוברמה גבוהה ביותר במגעיו וקשריו עם מחזיקי העניי

 

 "דרך לאומי"
הקוד מכיל . 2005מעובדי לאומי והושק בכנס המאזן בשנת  3,000-גובש בעקבות שיח עם כ, "דרך לאומי", הקוד האתי של לאומי

הקוד מדגיש . כדרך חיים מחייבת במסגרת העבודה בלאומי, ידי העובדים-ידי ההנהלה והן על-הן על, ערכים וכללי התנהגות ואומץ

אומץ גם  "דרך לאומי". בהובלת ההנהלה והדירקטוריון מצוינות ערכית בצד מצוינות עסקית ומיושם בעשייה העסקית היומיומית

 .והיווה תשתית לגיבוש הקודים האתיים של כל אחת מהחברות הבנות, ידי שלוחות לאומי בעולם-על

 

  "דרך לאומי"הטמעת 

להוביל את החלו מנהלי היחידות בלאומי  2007החל משנת . "דרך לאומי"הוקדשה להתוודעות של כלל העובדים עם  2006שנת 

חטיבת משאבי האנוש היא הסמכות המקצועית בנושא האתיקה והיא אמונה על . תוך מתן דוגמה אישית, הטמעתו של הקוד האתי

 .מתן כלים ועזרים שיסייעו לחטיבות בגיבוש תוכניות עבודה להטמעת הקוד

 . ם האתיקה על בסיס שנתיקבוצת לאומי מקפידה על כך שכלל העובדים ישתתפו בפעולות רוחביות הנוגעות לתחו

 

והם , 2010חטיבת משאבי האנוש קבעה חמישה דגשים לשנת . מתקיימות פעילויות ייחודיות בחטיבות וביחידות השונות, במקביל

 :בהתאם לצרכים וליכולות שלהן, שולבו בכל אחת מתוכניות העבודה בתחום האתיקה של החטיבות והחברות הבנות

 .נים בתהליך ששורשר מההנהלה לעובדיםהעברת תכ –ניגוד עניינים  

נמדדו היחידות על האופן שבו הן התמודדו עם הנקודות  2010בשנת  –טיפול בממצאים של סקר עמדות בנושא אתיקה  

 .2009כפי שאלו עלו מסקר העמדות שהופץ בשנת , טעונות השיפור בתחום האתיקה
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שהסתייעו , בסרטונים בנושא ניגוד עניינים וניהלו שיח עם המנהליםמעובדי לאומי צפו  7,490– שיח ערכי בין מנהל לעובדיו  

פעילויות , כגון סדנאות, עובדים היו מעורבים בפעילויות מעמיקות יותר 1,000-למעלה מ. בערכת הכוונה ייעודית לניהול הדיון

 .חווייתיות והרצאות

רוגנית של עובדים על מנת להציף דילמות ולדון מנהלים בכירים בכל יחידה נפגשו עם קבוצה מצומצמת והט –קפה אתיקה  

 .בהן יחדיו

כחלק מהרחבת . בכל יחידה פועלת ועדת אתיקה פנימית בראשותו של נציג האתיקה –יחידתית -פעילות ועדת אתיקה פנים 

 .הוכשרו נאמנים בחטיבה כדי לסייע לנציג האתיקה לבצע משימות בנושאים הקשורים לאתיקה, מעגל השותפים

 

לאורך השנים הוא במציאת הדרך המגשרת בין ערכי קבוצת לאומי לבין צרכיה של כל יחידה  "דרך לאומי"ר של הטמעת האתג

 :לשם כך הוקמו המנגנונים הבאים. וחטיבה

 

 .נציגי אתיקה מונו בכל יחידה ועליהם מוטל להכין תוכנית עבודה שנתית בנושא האתיקה 

חטיבתיות ונמצאת בקשר עם ועדות פנימיות -דנה בסוגיות אתיות פנים, האתיקהבראשות נציג , ועדת אתיקה חטיבתית 

 .מקבילות לשם הפריה הדדית

נציגי האתיקה של יחידות הקבוצה . מתכנסת פעמיים בשנה, המורכבת ממנהלים בכירים, קבוצה-ועדת אתיקה ראשית חוצת 

החלה ועדת  2010החל משנת . ת ומגבשת המלצותדנה בדילמו, וזו מדווחת להנהלה, מדווחים לוועדת האתיקה הראשית

האתיקה הראשית להיפגש עם העובדים ביחידותיהם במטרה ללמוד על הסוגיות האתיות מנקודת מבטם ועל מנת להציג 

 .מפגשים מסוג זה יתקיימו מעתה אחת לשנה. בפניהם באופן ישיר את הרקע לקביעת אמות המידה

ועדת האתיקה הראשית איתרה מתוך . ידי החטיבות-הליך מיפוי דילמות שבוצע עלבתום ת 2010בנק דילמות שגובש בשנת  

לכל . תחום ניהול אנשים וניהול ישיבות, מתנות: דילמות אלו את הסוגיות הבוערות תוך התמקדות בשלושה נושאים עיקריים

 .שא בקרב כלל העובדיםנושא מונה צוות חשיבה שבוחן את המשמעויות והדילמות האתיות ומייצר כלים להטמעת הנו

 .בקרב כלל העובדים 2010הופץ לראשונה בשנת , המרכז דילמות ומחוונים להתמודדות עמן, עלון דילמות שנתי 

וכן הורחבו שיטות ההטמעה העומדות לרשות מנהלי , 2009עקרונות מנחים לטיפול בהימצאות בניגוד עניינים פורסמו בשנת  

 ).ומשחק ערכים "כיתמנהיגות ער"ביניהן סדנת (החטיבות 

והוא מגדיר את תחומי האחריות של כל הגופים , 2010בדצמבר  13-מסמך מדיניות של ראש חטיבת משאבי האנוש הופץ ב 

ובה יהיו חברים , תפעל ועדת אתיקה עליונה 2011כי החל משנת , המסמך קובע. המעורבים בתהליך ההטמעה של האתיקה

רגישות , הוועדה תדון בדילמות רוחביות. ץ המשפטי הראשי וראש חטיבת משאבי אנושהיוע, קצין ציות ראשי, המבקר הראשי

המסמך מגדיר , כמו כן. ומורכבות במיוחד ובהמלצותיה של ועדת האתיקה הראשית ותייעץ בצמתים אסטרטגיים של התהליך

, הלשכה לפניות הציבור, יותמוקד הצ, מוקד האתיקה –את חלוקת הסמכויות בנוגע לפניות למוקדים השונים של הקבוצה 

 .מוקד הייעוץ המשפטי ומוקד ייעוץ בהשקעות, מוקד הביקורת

כתהליך שיתופי במסגרת סדנה שבה השתתפו עובדים מיחידות הבנק  2010גובשה במהלך שנת  המדיה החברתית אמנת 

מובילות בעולם שגיבשו  לרבות השוואה עם חברות, בסדנה הועלו דילמות בנושא התנהלות ברשתות החברתיות. השונות

האמנה היא קוד התנהגות המנחה את עובדי לאומי כיצד להתנהל ברשתות החברתיות ובסביבות מדיה . אמנות מדיה חברתית

כבוד : בין הסעיפים המופיעים באמנה. האמנה תהווה בסיס לגיבוש של אמנות המדיה החברתית של החברות הבנות. דיגיטלית

, שמירה על סודיות של תכנים הקשורים לנעשה בלאומי, ניהול שיח ברוח טובה, שמירה על פרטיות, "דרך לאומי"יישום , הדדי

הפניית שאלות הנוגעות לפעילות לאומי לגורמים , הימנעות מהשמצות, פעילות עובדים בצד מנהלים במדיה החברתית

סגרת תוכניות ההטמעה והרענון בתחום וכן במ "דרך לאומי"תשולב האמנה בקוד האתי של  2011בשנת . הרלבנטיים ועוד

 . האתיקה
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 תוכניות אתיקה בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 
כל הסגל הניהולי השתתף בסדנאות  2010בשנת . הוקמה ועדת אתיקה ונאמני אתיקה פועלים בסניפי הבנק, הבנק גיבש קוד אתי

 .בהכשרות הארגוניותהיבטי זכויות אדם משולבים . בנושא ניגוד עניינים

 לאומי למשכנתאות

 
עובדים חדשים מתוודעים . ופועל להטמעתו באופן שוטף, הקוד האתי של לאומי, "דרך לאומי"לאומי למשכנתאות אימץ את 

 .לקוד ולערכי הבנק עם קליטתם בעבודה ובהמשך הדרך הם משתתפים בהרצאות רענון

 לאומי קארד

 
תיקוף ורענון הקוד האתי , התקיים תהליך בחינה מחדש 2009בשנת . 2006לראשונה בשנת  הקוד האתי של לאומי קארד פורסם

ידי הנהלת החברה -הקוד האתי המעודכן אושר על. ניהול סיכונים ורגולציה, ל משאבי אנוש"ידי ועדת היגוי בראשות סמנכ-על

 :השקת הקוד לוותה בתוכנית הטמעה שכללה. 2010והדירקטוריון והושק במרס 

 .הפצת חוברת הקוד האתי לכלל עובדי החברה  

 .ארגוניים ובאתר האינטרנט של החברה-פרסום הקוד בערוצי התקשורת הפנים  

 .הצגת הקוד בכנס קליטת עובדים חדשים  

 .הדרכה לעובדי החברה באמצעות לומדה אינטראקטיבית 

ידי המנהלים -לטובת מהלך ההטמעה ויושם עלניהול שיח ערכי בין מנהלים לעובדים באמצעות משחק חווייתי שפותח   

 .ביחידות השונות

 .גיבוש של נוהל קוד אתי המתווה את הקווים המנחים ליישום והטמעת הקוד האתי בלאומי קארד  

 :הקמת מוסדות אתיקה 

 )ניהול סיכונים ורגולציה, ל משאבי אנוש"סמנכ( מינוי ממונה אתיקה  

 לוש פעמים בשנההמתכנסת פעמיים עד ש הקמת ועדת אתיקה 

תיבה קולית שבה אפשר להשאיר הודעה  –" המתריע בשער"  –אמצעים לפניות ולדיווח בנושאים אתיים 

אפשרות דיווח נוספת . כמו כן אפשר לשלוח מכתב בעילום שם אל מקבלי הדיווח בלאומי קארד. בעילום שם

 ).אפשרות זו איננה בעילום שם(  whistleblower@leumi-card.co.il:ל לכתובת"היא באמצעות משלוח דוא

 .שעות 2,080-מסתכמת בכ 2010כמות השעות הכוללת שהוקצתה להדרכות בנושא הקוד האתי בשנת 

 לאומי פרטנרס

לרבות חברי , ידי כמה עובדים מן החברה-הקוד גובש על". דרך לאומי"בהתבסס על  נכתב הקוד האתי של החברה 2009בשנת 

 .וכל העובדים חתמו על קבלת הקוד, בוצע כנס השקה בחברה. הנהלה

 החברה לנאמנות

משמשים גם את עובדי החברה , ידי לאומי-המופצים על, סרטים ולומדות בנושא". דרך לאומי"החברה אימצה את הקוד האתי 

 .לצורך למידה

mailto:http://plus.leumi.co.il/wp-admin/whistleblower@leumi-card.co.il
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 תוכניות אתיקה בשלוחות לאומי בעולם 

 (BLUSA)ב "בנק לאומי ארה

 .ומותאם למנהגי המקום" דרך לאומי"הבנק גיבש קוד אתי המתבסס על 

 בנק לאומי שוויץ

 .הקוד הופץ בקרב העובדים

 SAבנק לאומי לוקסמבורג 

 .הקוד הופץ בקרב העובדים

 בנק לאומי רומניה

 .חתמו על קבלת הקוד האתיכל העובדים 

 

 מוקד האתיקה
מוקד האתיקה מזמין . לאומי מעודד תרבות ארגונית המקדמת דיון פתוח ומתמיד בדילמות אתיות שמתעוררות במהלך העבודה

 אחת לחודש. "דרך לאומי"את כלל עובדי הקבוצה לפנות אליו לשם התייעצות בסוגיות אתיות וכן לשם דיווח על חריגות מהנאמר ב

לשם , מוקד הביקורת והלשכה לפניות הציבור למוקד האתיקה על אודות פניות בעלות מאפיינים אתיים, מדווחים מוקד הציות

 .קבוצה-למידה ובחינה של דרכי התמודדות חוצות

קטרוני דואר אל, שעות ביממה 24הפנייה למוקד האתיקה יכולה להיעשות בעילום שם או תוך הזדהות באמצעות מענה קולי הזמין 

והם מכוונים את הפונים , שעות לשם קבלת פרטים נוספים על הפנייה 24נציגי מוקד האתיקה מתחייבים לשוב לפונה תוך . או פקס

במידה שהמוקד אינו הכתובת המתאימה לאופי הפנייה או לנהלים רלבנטיים במידה שישנם , לגורמים מקצועיים אחרים בבנק

 .כאלה
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 האתיקה מאפייני הפניות למוקד

בשל המודעות , בין היתר, )2010פניות בשנת  50-כ(בשנתיים האחרונות חלה עלייה משמעותית בכמות הפניות למוקד   

 .הגוברת לקיומו

בתחילת הדרך הפניות . כאשר הן מאופיינות כיום במורכבותן הגוברת, חל שינוי גם באיכות ובמהות הדילמות המופנות למוקד  

ואילו כיום הפונים מכירים בערכה של ההתייעצות , "אסור"/"מותר"כגון , התאפיינו ברובן בפשטותן והפונים ביקשו מענה

, והעובדים מזהים דילמות, התשתית האתית בלאומי הונחה, משמע. ת אותםובהשלכות הרחבות יותר של הסוגיות המעסיקו

 .יודעים להיכן לפנות ובשלים להתמודד עם דילמות מורכבות יותר, מכירים בחשיבות ההתייעצות

ל כאשר עובדי לאומי מוחתמים ע, סמוך לדצמבר מדי שנה, לדוגמה. ארגון לבין תוכן הפניות-ישנה הלימה בין אירועים חוצי  

ואילו סמוך לחגים עולה כמות הפניות בנוגע למתן מתנות , עולה כמות הפניות בנוגע לסוגיית ניגוד עניינים, נוהל ניגוד עניינים

 .ולקבלתן

 

 הכשרת מאבטחים בנושא זכויות אדם

, במסגרת זו. שנתייםעוברים הכשרה ורענונים , המועסקים מטעם חברות שמירה חיצוניות, כלל השומרים בסניפים ובמטה לאומי

המשטרה , המהווה תנאי הכרחי לתחילת העבודה בלאומי, בתום ההכשרה. הם מוכשרים גם בנושאים הקשורים לזכויות אדם

בין התכנים הכלולים בהכשרה זו אפשר למנות היבטים משפטיים . ניצב-מנפיקה עבורם תעודת מאבטח החתומה בידי תת

תרבותיים של -רגישות להבדלים הבין, הערכת התנהגות מבקרים, מכויות המאבטחס, שימוש בכוח סביר, בעבודת המאבטח

ידי משטרת -בנוסף להכשרה המתקיימת במוסדות שיועדו לשם כך על. 'תגובות ממתנות וכדו, האוכלוסיות השונות בישראל

 .ם הקשורים לעבודתםגם ענף הביטחון והבטיחות בלאומי עורך מעת לעת כנסים לשומרים שבהם נידונים נושאי, ישראל

 

 הכשרת מאבטחים בנושא זכויות אדם בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 .כל אנשי סגל הביטחון מתעדכנים בנהלים הקשורים לזכויות אדם במסגרת מפגשים שוטפים והכשרות ארגוניות שונות

 

 בשלוחות לאומי בעולםהכשרת מאבטחים בנושא זכויות אדם  

 (BLUSA)ב "לאומי ארהבנק 

 

 .בבנק מתקיימות הכשרות לסגל הביטחון בנוגע לנהלים הקשורים לשמירה על זכויות אדם

 בנק לאומי רומניה

 

 .בנוגע לנהלים הקשורים לשמירה על זכויות אדם, ובפרט לסגל הביטחון, בבנק מתקיימות הכשרות לעובדים
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 2010-2002 ביצוע יעדים בשנים

מידת  אופן יישום יעד חברה
 יישום

בוש קוד אתי ייעודי ליועצי גי לאומי
 השקעות

, התכנסו קבוצות מיקוד של יועצים מהחטיבות השונות 2010במהלך שנת 
 ניסחו את הקוד והוא עבר תיקוף על ידי יועצי ההשקעות

 

רענון הקוד האתי בקרב 
 עובדים

, 2011בוצעה היערכות לקראת רענון הקוד במהלך שנת  2010בשנת 

 .באמצעות דיונים בוועדת האתיקה
 

שילוב נושא האתיקה בכל 
מסלולי הקורסים הניהוליים 

המתקיימים  והמקצועיים
 במרכז ההדרכה

בשנת  עובדים 2,000-בהשתתפות כ(, כל הקורסים הניהוליים והמקצועיים
. "דרך לאומי"כללו גם עיסוק בקוד האתי ) 2010עובדים בשנת  848, 2009

, סדנאות, כגון דיון בסרטוני דילמות, נערכו פעילויות ייעודיות בנושא, בנוסף
עובדים  7,942, 2009עובדים בשנת  950( "קפה אתיקה", חווייתית פעילות
 )2010בשנת 

 

 קבוצת לאומי התכנסה פעמיים בכל שנהועדת האתיקה של  כינוס ועדת אתיקה
 

ביצוע סקר עמדות בנושא 
הטמעת הקוד האתי והכנת 

 ליישום שיפורים תוכנית עבודה

, נערך סקר עמדות שכלל התייחסות לנושא הטמעת הקוד האתי 2009בשנת 
התייחסות  2010כללו תוכניות העבודה לשנת , על בסיס ממצאי הסקר
 האתיקה בתחום להתמודדות עם סוגיות

 

 

 

 

 בלאומי ובחברות הבנות 2012-2011יעדים לשנים 

 

 יעד חברה

 לאומי
 רענון הקוד האתי 

 החטיבתיוות העמקת הליווי של חטיבת משאבי אנוש בעת גיבוש ויישום של תוכניות ההטמעה 

 הטמעת האמנות להתנהלות ברשתות מדיה חברתית ובפורטל הארגוני 

 בכל אחת מתוכניות העבודה היחידתיות "אתיקה מקדמת עסקים"שילוב הנושא  

 מיפוי וטיפול בדילמות בנושא הלקוחות בכל החטיבות 

ידי -על יישום תוכנית הטמעה בחברות הבנות ובשלוחות לאומי בעולם בהתאם לדגשים הניתנים 

 החברות הבנות בהתבסס על התרבות המקומית ובהתאם למאפייני, מערך משאבי אנוש לכלל הבנק
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ai Bank , בנק

 ישראלי-ערבי

 

 ביצוע פעילות ממוקדת להטמעת נושא ניגוד עניינים 

 קיום ארבעה מפגשים של ועדת האתיקה 

 ל"עם המנכ "קפה אתיקה"קיום ארבעה מפגשי  

 מיקוד בדיקת עמדות העובדים ביחס לקוד האתי ויישומו באמצעות חמש קבוצות 

 :2011לשנת  "דרך לאומי"תוכנית הטמעה של   לאומי למשכנתאות

 במסגרת ימי קליטה וקורסי הכשרה לתפקיד "דרך לאומי"סדנאות להיכרות עם  

 במסגרת קורסי ניהול ברמות שונות "משחק ערכים"שילוב  

  "ל"קפה מנכ"העלאת סוגיות אתיות רלבנטיות במסגרת מפגשי  

לדיון  ל פעמיים בשנה"התכנסות ועדת אתיקה המורכבת מחברי ההנהלה המורחבת בראשות המנכ 

  בנושאים אתיים הרלבנטיים לפעילות העסקית של הבנק

 הטמעת האמנה להתנהלות ברשתות מדיה חברתית 

 הדרכה ורענון שנתי בנושא הקוד האתי לכלל העובדים   לאומי קארד

 עניין תוך התמקדות בדילמות אתיות מול מחזיקי –עובדים -ניהול שיח ערכי מנהלים 

קארד  העובדים והמנהלים ביחס ליישום של ערכי הקוד האתי בלאומיבחינה של תפיסות ועמדות  

 באמצעות סקר עמדות ארגוני

 בחברה "דרך לאומי"הטמעה של    לאומי פרטנרס

 פעילויות להעלאת המּודעות של העובדים לתוכני הקוד 

 ההטמעה העמקת המחויבות של הנהלת החברה לתהליך 
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על מנת ללמוד על הסוגיות המהותיות עבורם ולחזק , אנו מקיימים שיח מתמשך עם מגוון מחזיקי העניין שעמם יש לנו יחסי גומלין

ישיר עם נוכחותנו הפעילה בערוצי המדיה הדיגיטלית והחברתית מרחיבה את האפשרות לניהול שיח . את האמון שלהם בקבוצה

 .שקיפות ופתיחות, המתבסס על עקרונות של נגישות, מחזיקי העניין

סוגיות משמעותיות שעלו בעקבות השיח והאופן , בפרק זה יתוארו מאפייני הקשר עם מחזיקי העניין של קבוצת לאומי והשיח עמם

הקבוצה עם קבוצות מחזיקי העניין מידע נוסף על אודות הקשר של . שבו התמודדה הקבוצה עם סוגיות אלו ונתנה להן מענה

 .אפשר למצוא בפרקים נוספים בדוח זה

 

 זיהוי מחזיקי העניין

, אלו הם אנשים. במהלך פעילותה השוטפת והמתמשכת של קבוצת לאומי נערך תהליך זיהוי ובחירה של מחזיקי העניין שלה

הקבוצה שואפת לנהל מערכת יחסים . פעילותהקבוצות או ארגונים המושפעים מפעילות הקבוצה ויכולים מצדם להשפיע על 

 .יציבה עם כל מחזיקי העניין שלה ולנהל עמם שיח פורה ופתוח
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 שיח עם העובדים 

 

ארגוניים בקבוצה כוללים -ערוצי התקשורת הפנים. העובדיםמנהלי הקבוצה מקיימים מדיניות של דלת פתוחה ושיח רצוף עם 

 .מפגשים של העובדים עם מנהלים ועם ההנהלה הבכירה, סקרים ארגוניים

 סקר עמדות עובדים

הסקר נועד לשקף תמונת מצב עדכנית באשר לתפיסות . הנהלת לאומי עורכת סקר עמדות בקרב כלל עובדי הבנק אחת לשנתיים

ולשם גיבוש המלצות לתהליכי שימור עובדים ושיפור , בנוגע להיבטים השונים של העשייה והפעילות בלאומיועמדות העובדים 

. מכבדת את דעתם של העובדים ונעזרת בהם כמקור ידע, הסקר נותן ביטוי לתרבות ארגונית המקדמת שקיפות. תהליכים בבנק

שייבחנו בהמשך , י לאתר את הנושאים העומדים על הפרקלקראת הסקר מתקיימים ראיונות וקבוצות מיקוד של העובדים כד

 .במסגרת הסקר

להנהלות החטיבות ולכלל העובדים ומתורגמות לכדי תוכניות עבודה תוך כדי , תוצאות הסקר מתוקשרות להנהלת הבנק

עבודה הנוגעות פי יישום של תוכניות ה-הנהלות החטיבות והיחידות נמדדות על. התמקדות בנושאים שנמצאו ראויים לשיפור

מתקיימים מפגשים עם מנהלים כדי לחדד את מחויבותם להפקת לקחים וליישום התובנות , כמו כן. לנושאים הדורשים שיפור

 .העולות בעקבות הסקר

בסולם של  8.96( -הצביעו על כך ששביעות הרצון הכללית של העובדים מלאומי היא גבוהה  2009ממצאי הסקר שהתקיים בשנת 

המוכוון לטובת לקוחותיו ופועל , לאומי נתפס בעיני עובדיו כמותג מוביל. אף עלתה בהשוואה לסקרי העמדות הקודמיםו, )10-5

 .למצוינות עסקית ולהשגת יעדיו

החלה חטיבת משאבי אנוש ביישום תוכניות עבודה בעקבות התובנות שעלו מממצאי הסקר בכל הקשור לפיתוח  2010בשנת 

מידע נוסף בנושא . דים והמנהלים ולהגברת מעורבותם של העובדים ביישום תהליכים ובקבלת החלטותמסלולי הקידום של העוב

 ."יוצרים ערך לעובדים"זה אפשר למצוא בפרק 
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 סקר עמדות עובדים בחברות הבנות 

 לאומי למשכנתאות

לרבות , עלתה בכל התחומים מצביעים על כך ששביעות הרצון, בלאומי למשכנתאות 2010ממצאי סקר העמדות שנערך בשנת 

כי עובדי לאומי , עלה, כמו כן. האופק המקצועי ושביעות הרצון מן התפקיד ומן העבודה בבנק, תחושת השייכות והגאווה

גאים באופן שבו הוא מטפל בלקוחותיו ומרוצים מההתנהלות ביחידות , למשכנתאות רואים את הבנק כמוביל בתחומו בשוק

 .2011הנהלת הבנק למדה את ממצאי הסקר ושילבה פעולות הנגזרות ממנו בתוכנית העבודה לשנת . ומהממונה הישיר והעקיף

 

 

 לאומי קארד

שבחן את , ארגון-נערך סקר עמדות חוצה 2009בשנת . החברה עורכת סקר עמדות בקרב כלל עובדי החברה אחת לשנתיים

השיבו על , מכלל עובדי החברה 90%-כ. לעבודתם בלאומי קארדעמדות העובדים ומידת שביעות רצונם בהיבטים שונים הנוגעים 

מכלל  94%). 5-1בסולם של ( 4.3 –ממצאי הסקר הצביעו על כך ששביעות הרצון הכללית מלאומי קארד היא גבוהה . הסקר

בחברה בשנים כי בכוונתם להמשיך לעבוד , הצהירו 81%-ו, כי הם גאים לעבוד בלאומי קארד, העובדים שהשיבו על הסקר ציינו

מניתוח . תמיכה ניהולית והנהלת החברה, ארגונית-הנושאים שזוהו כנקודות חוזק בלאומי קארד היו תקשורת פנים. הקרובות

. וכן להמשיך לשפר את נושא התגמול וסביבת העבודה הפיזית, הסקר עלה הצורך להמשיך לפתח את נושא שימור העובדים

, ארגוני כאמצעי לשימור עובדים-כגון עידוד ניוד פנים, והובילו לשינויים 2010דה לשנת נושאים אלו שולבו כבר בתוכנית העבו

לאומי קארד עורכת מדי פעם סקרים שמטרתם לבדוק את שביעות הרצון , בנוסף. עדכון מנגנוני תגמול והרחבת שטחי המשרדים

 .של העובדים מפעילויות הרווחה ומפעילויות ההכשרה וההעשרה המוצעות להם
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 ל הראשי"מפגשי עובדים עם המנכ: "ל"קפה מנכ"מפגשי 

ל הראשי ובין קבוצות עובדים מגוונות בנוגע לנושאים "אמצעי בין המנכ-היא ניהול שיח חופשי ובלתי "ל"קפה מנכ"מטרת מפגשי 

 .המעסיקים את העובדים ואת לאומי כארגון

כגון מנהלי קשרי לקוחות בכירים , שבעה מפגשים עם קבוצות עובדים שונות, ל הראשי"המנכ, ערכה גליה מאור 2009במהלך שנת 

התקיימו שלושה מפגשים עם מנהלי מגזרים בחטיבה  2010בשנת . מנהלי סניפים ועובדים, מובילים חברתיים, בחטיבה העסקית

 .ענפים בחטיבות ומנהלים מחטיבת התפעול והמנהלהראשי , מנהלי לקוחות מסחריים בחטיבה המסחרית, הבנקאית

בראשות ראש חטיבת משאבי אנוש עם מגוון של קבוצות עובדים בלאומי וכן נערכים  "קפה ראש חטיבה"נערכים מפגשי , בנוסף

 .מפגשים חטיבתיים בראשות ראשי החטיבות השונות

 

 בחברות הבנות" ל"קפה מנכ"מפגשי  

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

ל ועם חברי הנהלה במסגרת ביקוריהם ביחידות ובסניפי "בבנק מתקיימים מדי תקופה מפגשים קבוצתיים של העובדים עם המנכ

 .כמו כן עובדי הבנק משתתפים במפגשים שעורך ראש חטיבת משאבי אנוש בלאומי. הבנק

 לאומי קארד

 

מנהלי , עובדי מטה, נציגי שירות –קבוצות עובדים שונות ל לאומי קארד לבין "בין מנכ" ל"קפה מנכ"בחברה נערכים מפגשי 

מפגשים  10התקיימו  2009בשנת . עובדים ומנהלים 370-השתתפו במפגשים אלו כ 2010-2009בשנים . צוותים ומנהלי תחומים

 .מפגשים 12 – 2010ובשנת 

 

 

 הקו הפתוח

חברי , בנוסף. הוא ערוץ תקשורת נוסף המאפשר לעובדים לפנות להנהלה של חטיבת משאבי אנוש בכל נושא ועניין "הקו הפתוח"

מטלפנים ביוזמתם אל עובדים בתפקידים ובדרגים שונים ומשוחחים ִאתם על נושאים הקשורים בעבודתם , הנהלת החטיבה

היא לקיים קשר  "קו הפתוח"מטרת ה. תוך שמירה על פרטיותם "תוחקו הפ"העובדים יכולים לפנות ל. ובתחושותיהם בנוגע לארגון

בשנת . להביע עמדות וכן לאתר באמצעותו צרכים ברמה הארגונית, לאפשר להם להציג שאלות, אמצעי עם העובדים-ישיר ובלתי

 .שיחות 437 – 2010שיחות ובשנת  347התקיימו  2009

 .והאופן שבו הקבוצה נתנה לכך מענה, יח עמםכפי שעלו במהלך הש, הנושאים המהותיים לעובדים

בנייה וטיפוח של המשאב האנושי כדי לקדם את השגת היעדים האסטרטגיים של הקבוצה ולהיות מקום : פיתוח אישי ומקצועי

 .העבודה הנבחר של עובדיו

בדים אפשר למצוא בפרק משוב והערכת עובדים ופעילויות הרווחה לעו, שכר, הטבות, מידע בנושא תוכניות לפיתוח מקצועי

 ."יוצרים ערך לעובדים"

 .ניהולית וארגונית המתפתחת כל העת, יצירת מנהיגות עתידית חזקה המבוססת על יכולת מקצועית: פיתוח מנהיגות

 ."םיוצרים ערך לעובדי"מידע בנושא הכשרות מנהלים במסגרת הפיתוח המקצועי ומסלולי הקידום אפשר למצוא בפרק 

 ."יוצרים ערך לעובדים"מידע נוסף על אודות המגוון של ערוצי התקשורת עם העובדים אפשר למצוא בפרק 

 

http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-employees/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-employees/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-employees/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-employees/
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 שיח עם הלקוחות 

 

פורמליים -מפגשים פורמליים ובלתי, כנסים, סקרים איכותניים וכמותיים, היתר בין, ערוצי השיח של הקבוצה עם לקוחותיה כוללים

 .בהיקפים שונים ותקשורת באמצעות מוקדי השירות

 

 שיח עם הלקוחות באמצעות ערוצי מדיה דיגיטלית ורשתות חברתיות

פעילות זו מתבססת על עקרונות . הדיגיטליתקבוצת לאומי פעילה ונוכחת ברשתות החברתיות ובערוצי המדיה , יותר מתמיד, כיום

 .פתיחות ושקיפות, שיח-הזמנה לדו, של נגישות וזמינות ללקוח

להבין , לשתפם בתהליכים, הפעילות בערוצי המדיה הדיגיטלית מאפשרת לקבוצת לאומי לנהל שיח ישיר ורציף עם מחזיקי העניין

 .מסייעים להגברת האמון בין הקבוצה לבין הלקוחות צעדים אלה. מהן הסוגיות המהותיות עבורם ולפעול בהתאם

והכול בזמן , לקוחות לאומי יכולים להביע את עמדתם ולהתייחס למוצרים ולשירותים של הבנק וכן להציע רעיונות ייעול ופיתוח

 :הפעילות במדיה הדיגיטלית מתקיימת בזירות הפעילות הבאות. בגלוי וללא צורך בגורמים מתווכים, אמת

 

המעניקים ללקוחות ערך מוסף מקצועי בתחומי , של גורמים מקצועיים בקבוצה) posts(בבלוג מתפרסמים טורים : מי בלוגלאו 

מדריך : עם התכנים שפורסמו בבלוג אפשר למנות את הבאים. הבנקאות השונים והעשרה בנושאים חברתיים וסביבתיים

בשנים . בניית מערך מתנדבים ועוד, נגישות בארגונים, חברתיתמדיה , עסקים קטנים, צרכנות פיננסית, לנוטלי משכנתאות

דוגמה . כניסות לבלוג 10,000-נאמד ממוצע הביקורים החודשי בכ 2010בשנת . טורים 200 -פורסמו למעלה מ 2010-2009

בלוג פרסמה ב, ל הראשי של לאומי"המנכ, לחשיבות שלאומי מייחס לערוץ תקשורת זה אפשר למצוא במכתב שגליה מאור

בעניין הסרת מועמדותה לדירקטוריון הבנק וכן שידור ישיר בבלוג של מסיבת העיתונאים שבה פורסמו הדוחות הכספיים 

 .2010לשנת 

לרבות , באמצעות ערוץ זה לאומי מפרסם מעת לעת הודעות שונות שיש לקהל הרחב עניין בהן): twitter(לאומי בטוויטר  

ערוץ זה משמש גם . 'טיפול בתקלות וכדו, שינויים בשעות הפתיחה של סניפים, דשיםמידע על אודות מוצרים ושירותים ח

 .עוקבים אחר לאומי בטוויטר 2,000-תועדו למעלה מ 2010בסוף שנת . פלטפורמת שירות חדשנית העומדת לרשות הלקוחות

לאומי מזמין את לקוחותיו . חדשים זוהי דוגמה נוספת לחשיבות שלאומי מייחס לשיתוף קהל הלקוחות במוצרים: "labsלאומי " 

הלקוחות מוזמנים , בנוסף. לבחון חלק מהמוצרים החדשים ולהגיב על מידת התאמתם באמצעות התנסות במוצרים אלה

 .ידי הצוותים המקצועיים של לאומי-ואלו נבחנים על, לפנות ולהציע רעיונות לפיתוח מוצרים

העובדים , שת החברתית פייסבוק מאפשרת לו לנהל שיח חופשי עם הלקוחותנוכחות לאומי בר): facebook(לאומי בפייסבוק  

אחת האפליקציות שמעוררות עניין רב . חברים של לאומי בפייסבוק 37,000תועדו  2010עד סוף שנת . וכלל החברים ברשת
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הן , ות בתחומים שוניםאפליקציה נוספת היא שירות לקוח. פרסום משרות ייחודיות בלאומי – "קריירה בלאומי"במיוחד היא 

לאומי . המענה ניתן תוך הקפדה על אבטחת מידע. באמצעות שאלות כלליות של הגולשים והן באמצעות שאלות אישיות

כאשר הוא נעזר ברשימת החברים הנרחבת שלו לשם העלאת , בפייסבוק פועל גם לטיפוח תפיסה של אחריות חברתית

מידע נוסף על הפרויקט אפשר למצוא בפרק ( "מיליון סיבות טובות"פרויקט  ,לדוגמה. המודעות לנושאים חברתיים שונים

 .שנערכת ביוזמת לאומי "האמנות הסודית"דוגמה נוספת היא הפעילות הקשורה בתערוכת ). "יוצרים ערך לקהילה"

שנוצר עמם מפגשים אלו נועדו להדק את הקשר עם הלקוחות ולמנף את המפגש הראשוני ): tweetup(מפגשי טוויטאפ  

מפגשים אלו מאפשרים למשתתפים להכיר גולשים נוספים בקהילת לאומי . ברשתות החברתיות לצורך מפגש ממשי פיזי

במפגש הראשון הוקרן סרט ובמפגש . התקיימו שני מפגשים חווייתיים 2010בשנת . ברשתות וכן את אנשי המקצוע של לאומי

 .גולשים 3,000-י האירועים יחד השתתפו כבשנ. השני התקיימה הופעה של הזמר צביקה פיק

גיבש לאומי קוד התנהגות להתנהלות נבונה של עובדי לאומי ברשתות החברתיות  2010בשנת –אמנת המדיה החברתית  

 ."אתיקה"מידע נוסף על אודות אמנה זו אפשר למצוא בפרק . ובסביבות מדיה דיגיטלית

 סקרי שביעות רצון בקרב הלקוחות

לשם הכרה מעמיקה יותר של , השונות בלאומי והחברות הבנות עורכות באופן שוטף סקרי שביעות רצון בקרב הלקוחותהחטיבות 

 .צורכי הלקוחות ושיפור מתמיד באיכות השירות

. לבחינת שביעות רצון והיבטים תדמיתיים, לקוחות כל הבנקים, לאומי עורך מדי רבעון סקר בקרב מדגם מייצג של הציבור הרחב

 .8-עלה ציון שביעות הרצון הממוצע ל 2010ובשנת ) 10 -1בסולם ( 7.6היה  2009יון שביעות הרצון הממוצע של לאומי בשנת צ

חטיבות הבנק השונות עורכות אף הן סקרי שביעות רצון בקרב לקוחותיהן ובהם נבחנים פרמטרים המשפיעים על שביעות רצון 

, לעתים. 'קבלת פתרון בבקשות מורכבות וכדו, זמינות, ידע ובקיאות, יית הביקור בסניףחוו, דאגה לצרכיו, הלקוח כמו הכרת הלקוח

החטיבה הבנקאית עורכת בסניפיה סקרים . החטיבות עורכות ראיונות עומק עם לקוחות לשם קבלת משוב על פעילות הבנק

יפים בוחנים את תוצאות הסקרים ומבצעים מנהלי הסנ. סקרי שביעות רצון 72,000-נערכו במסגרת החטיבה כ 2010בשנת ; יומיים

 .את כל הנדרש לשם טיפול מקיף בליקויים

ממצאים של סקרי שביעות הרצון הנערכים בקרב לקוחות לאומי בערוצי המדיה הדיגיטלית מעידים על מידה גבוהה של שביעות 

 .ירות הניתן בסניפיםשביעות הרצון של לקוחות אלו נוגעת למגוון רחב של נושאים ומתייחסת גם לש. רצון
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 (10-1בסולם )ציון שביעות הרצון הכללי 

 2010 2009 חטיבה

 8.9 8.4 ן"החטיבה העסקית ומערך בנייה ונדל

 8.7 8.6 ובינלאומית החטיבה לבנקאות פרטית

 8.9 8.7 החטיבה לבנקאות מסחרית

 8.26 7.99 החטיבה הבנקאית

 Call 8.76 8.88 לאומי

 9.09 9.08 ישיר לאומי

 

 סקרי שביעות רצון בקרב הלקוחות בחברות הבנות 

 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

נפרד מהטיפול בלקוח בהיבט העסקי ובמטרה להביא -הבנק החל ליזום סקרי שביעות רצון לקוחות כחלק בלתי 2010החל משנת 

לקוחות בממוצע תוך התמקדות בנושאים כמו  750-בכל חודש נערך סקר בקרב כ. הלקוחותלשיפור ברמת שביעות הרצון של 

 .'מהירות השירות וזמינותו וכדו, מקצועיות, אדיבות ויחס אישי

 

 בנק ערבי ישראלי, ai bankשביעות רצון לקוחות 

 ) 10-1בסולם ) 2010הרצון הכללי המשוקלל לשנת  ציון שביעות

 7.94 שביעות רצון כללית

 

 לאומי למשכנתאות

 :ולהלן התוצאות העיקריות, לוקחי משכנתא 1,000-סקר בנושא איכות השירות בקרב כ 2010לאומי למשכנתאות ערך בשנת 

 

 רצון בנק לאומי למשכנתאותשביעות 

 ) 10-1בסולם ) 2010הרצון הכללי המשוקלל לשנת  ציון שביעות

 9.08  שביעות רצון כללית מיועץ המשכנתא בסניף

 8.49  שביעות רצון כללית מתהליך קבלת המשכנתא
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 ).לקוחות בחודש 600-כ(סקרי איכות שירות שוטפים בקרב לקוחותיו לאומי למשכנתאות החל לערוך  2011החל מינואר 

 

 לאומי קארד

 .לאומי קארד עורכת סקרים של בקרת איכות השירות באופן שוטף לאורך השנה

 

 שביעות רצון לקוחות לאומי קארד

  2010  2009  *שאלות מתוך הסקר

  91.4% טוב מאוד-מצוין שיעור הלקוחות הסבורים כי השירות שניתן להם הוא

 24%  לציפיות שיעור הלקוחות הסבורים כי השירות שניתן להם היה מעבר

 73% 65% גבוהה מאוד הסבורים כי נציג החברה הפגין אכפתיותשיעור הלקוחות 

 73% 60.04% לטובה שיעור הלקוחות הסבורים כי השירות השפיע עליהם

 

 .שונו חלק משאלות הסקר 2010בשנת   *

 

 כנסי לקוחות

הידוק הקשר , שתכליתם ניהול שיח עם הלקוחות, ומפגשים בהיקפים שוניםימי עיון , לאומי מזמין לקוחות לכנסים, מעת לעת

 2009בשנת . מקצועיים ומרחיבי דעת, עסקית והעשרה בנושאים פיננסיים-יצירת רשת חברתית, אמצעי בין הלקוחות לבנק-הבלתי

כנסים  290-נערכו כ 2010 ואילו בשנת, כנסים ומפגשים שבהם השתתפו לקוחות הבנק 260-ערכו החטיבות השונות בלאומי כ

, ל הראשי של הבנק"כנסי לקוחות שנתיים בהשתתפות המנכ, כך לדוגמה. כנסים אלה מגוונים בהיקפם ובאופיים. ומפגשים

לי "בעלי חברות וסמנכ, לים"מנכ 20-ל 10שבהם השתתפו בין , אינטימיים "מפגשי ארוחת בוקר"לקוחות ו 2,000-שאליהם הוזמנו כ

 .כספים

 לקוחות בחברות הבנותכנסי  

ai Bank ,ישראלי-הבנק הערבי 

הכנסים כללו הרצאות של מומחים בנושאים כמו ניהול תקציב . הבנק ערך כנסים במטרה להדק את הקשר עם לקוחותיו

 .השקעות ופנסיה ונושאים בנקאיים כלליים, המשפחה

 לאומי קארד

הידוק , אמצעי עם מנהלי החברה-שתכליתם מפגש בלתי, עסקייםכנסים ללקוחות  10-כ 2010-2009החברה ערכה בשנים 

ל לאומי קארד וכן מנהלים "מנכ, לרוב, במפגשים השתתפו. הקשר עם הלקוחות וניהול שיח בנושאים עסקיים ומגמות בשוק

 .לקוחות עסקיים 60-ל 15בכל אחד מן המפגשים השתתפו בין . מאגף עסקים ואשראי ומאגף השיווק
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 סלאומי פרטנר

 .באופן אישי וישיר, לרוב, החברה משרתת מגוון של קבוצות לקוחות על בסיס שירות פרטני והשיח עמן מתקיים

 החברה לנאמנות 

 .באופן אישי וישיר, לרוב, החברה משרתת מגוון של קבוצות לקוחות על בסיס שירות פרטני והשיח עמן מתקיים

 

 

 קבוצות מיקוד

קבוצות המיקוד הן אחד הכלים . מכנסת באופן שוטף קבוצות מיקוד מקרב לקוחות הבנק, השיווקמחלקת המחקר השיווקי במערך 

נקודות , המחקרים האלה נותנים משוב בנוגע לשביעות רצונם של הלקוחות מהבנק. המרכזיים של לאומי להבנת השוק והלקוחות

והאופן שבו , כפי שעלו במסגרת השיח עמם, קוחותהנושאים המהותיים לל .ראויות לשיפור וביקוש לשירותים ומוצרים חדשים

 : הקבוצה נתנה לכך מענה

תיאום בין כל ערוצי התקשורת של , יצירתה של חוויית לקוח כוללת באמצעות פיתוח של ערוצי הפצה ישירים: ניהול קשרי לקוח

רוצי התקשורת הקיימים עם הקבוצה הקצתה משאבים לטובת שיפור ע .הקבוצה עם הלקוחות ומתן שירות איכותי ומקצועי

 .סקרי לקוחות וקבוצות מיקוד, כנסי לקוחות, לרבות המדיה החברתית, לקוחותיה ולפיתוח ערוצי תקשורת נוספים

יצירה ופיתוח מתמיד של תשתית טכנולוגית חזקה ועדכנית לטובת צורכי הלקוחות והקבוצה בהתבסס על שנים רבות : טכנולוגיה

מידע נוסף בנושא . "לאומי דיגיטל"מציעה ללקוחותיה ממשקים וערוצים טכנולוגיים מתקדמים באמצעות קבוצת לאומי  .של ניסיון

 ."יוצרים ערך ללקוחות"זה אפשר למצוא בפרק 

עסקית ופיננסית עם מודעות , פיתוח מוצרים המעודדים התנהגות צרכנית: סביבתי-חברתימוצרים פיננסיים בעלי ערך מוסף 

ומתקיימים תהליכי פיתוח נוספים באופן , סביבתי-פותחו מספר מוצרים בעלי ערך מוסף חברתי .ואחריות כלפי החברה והסביבה

 ."ללקוחות יוצרים ערך"מידע נוסף בנושא זה אפשר למצוא בפרק . מתמשך

 יצירת כלים ופתרונות חיוניים לבעלי צרכים מיוחדים דוגמת עיצוב והנגשת הסניפים והשירותים הבנקאיים השונים: קידום הנגישות

יוצרים ערך "מידע נוסף בנושא זה אפשר למצוא בפרק . טו מספר צעדים לשם הנגשת הסניפים והשירותים הבנקאייםננק

 ."ללקוחות

והוא מהווה נדבך משמעותי , ל חשיבות יתרה נוכח המשבר בשווקיםשיטתי ואיכותי מקב, ניהול סיכונים מקיף: ניהול סיכונים

מידע נוסף בנושא . הוקמה חטיבה לניהול סיכונים בלאומי ופותחה מתודלוגיה לניהול סיכוני אשראי סביבתיים. בפעילות הקבוצה

 ".יוצרים ערך לסביבה"ובפרק  "ממשל תאגידי"זה אפשר למצוא בפרק 

 

http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/leumi-digital/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/financial-products-with-social-and-environmental-added-value/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/accessibility/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/accessibility/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/accessibility/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/accessibility/
http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/corporate-governance/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-environment/
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 וסביבתיים  שיח עם ארגונים חברתיים

 

 

 שיח עם ארגונים בקהילה
. הטווח של קבוצת לאומי עם ארגונים חברתיים שונים מאפשרים לה להכיר לעומק את צורכי הקהילה-שיתופי הפעולה ארוכי

ואחת לשנה מוזמנים , מנהלת שיח שוטף עם שותפיה החברתיים לאורך השנה "קרן המאה למען דור המחר –לאומי אחרי "עמותת 

למשוב המתקבל מן השותפים יש השפעה על תהליך קבלת ההחלטות . נציגי השותפים להופיע בפני הוועד המנהל של העמותה

א קשר מתמשך עם היחידה למעורבות עובדי לאומי בקהילה מובילה אף הי. בנוגע לחלוקת כספי העמותה ואופי פעילותה

 .השותפים הקהילתיים לשם שיפור של שיתופי הפעולה והרחבתם

 

 פורום שותפים חברתיים 

במטרה להעמיק את הקשר בין  "לאומי אחרי"החל לאומי להוביל את פורום השותפים החברתיים של לאומי ועמותת  2009בשנת 

סק בנושאים שונים המצויים על סדר יומם של גופים מהמגזר שמתכנס מדי כמה חודשים ועו, הפורום. לאומי לשותפיו החברתיים

קהילתי והוא מתבסס -נוסד כחלק מתפיסה של קיום שיח עם מחזיקי עניין בתחום החברתי, )רים והעמותות"מגזר המלכ(השלישי 

החברתיים  מנהלי העמותות והארגונים 30-במפגשים משתתפים כ. הקשבה ונכונות של כל המעורבים לשתף פעולה, על אמון

לאומי מעוניין ללמוד משותפיו אילו כלים מעולם התוכן העסקי הוא יכול . "לאומי אחרי"המקיימים שיתופי פעולה עם לאומי ו

 . להעניק לארגונים החברתיים לשם הבטחת פעילות אפקטיבית ומחוללת שינוי

, יים בנושאים כמו ליווי ותמיכה בבוגרי הפרויקטיםמינוף הקשר של לאומי עם שותפיו החברת: בין התכנים שהועלו במפגשי הפורום

ממשק , מחקר הערכה במגזר השלישי; ודאות-ניהול וקבלת החלטות בתנאי אי; הקמת ארגוני בוגרים ואיגום משאבים בין העמותות

ק חברתי פעילות בערוצי מדיה חברתית ושיוו; בין מדידת אפקטיביות בעולם העסקי לבין מדידת אפקטיביות בעולם החברתי

)Cause related marketing.( 

 : והאופן שבו הקבוצה נתנה לכך מענה, כפי שעלו במהלך השיח עמם, הנושאים המהותיים לארגונים בקהילה

 .חיזוק הקהילה שבתוכה פועלת קבוצת לאומי באמצעות מעורבות והתנדבות עובדיה: השקעה ומעורבות בקהילה

 ."היוצרים ערך לקהיל"מידע נוסף בנושא הקשר המתמשך של קבוצת לאומי עם השותפים הקהילתיים אפשר למצוא בפרק 

 .טיפוח ופיתוח הזדמנויות לדור המחר באמצעות יצירה של אפיקי השקעה חברתיים: השקעה בדור המחר

 ."יוצרים ערך לקהילה"אפשר למצוא בפרק , "קרן המאה לדור המחר –לאומי אחרי "כגון , מידע בנושא תוכניות השקעה בקהילה

 

 

http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-community/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-community/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-community/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-community/
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 שיח עם ארגונים סביבתיים
 :ובהם, לאומי קשוב לנושאים הקשורים לאיכות הסביבה ומתייחס אליהם בהיבטים שונים

 .שילוב הפעילות בנושא איכות הסביבה בליבה העסקית באמצעות פיתוח מוצרים פיננסיים בעלי ערך סביבתי 

 .דיווח על ביצועים סביבתיים 

 .ספקי לאומי בהקשר להיבטים סביבתייםבקרה על  

 

שבו הוא , הוא הבלוג של לאומי, אחד האמצעים המרכזיים שמשמש את לאומי לניהול שיח עם מחזיקי העניין בתחום הסביבה

 .מתקשר את ביצועיו הסביבתיים באמצעות טורים קבועים ומתחלפים ומזמין את לקוחותיו ואת הציבור הרחב להגיב

לאומי את התשתית לניהולו של פורום ארגונים סביבתיים מרכזיים ומשפיעים בישראל מתוך כוונה לנהל שיח  הניח 2010בשלהי 

 .ישיר על סוגיות רלבנטיות ולבחון שיתופי פעולה לקידום יוזמות

 .והאופן שבו הקבוצה נתנה לכך מענה, כפי שעלו במהלך השיח עמם, הנושאים המהותיים לארגונים סביבתיים

הנחלה והטמעה של ערכי שמירה וטיפוח איכות הסביבה אצל מחזיקי העניין של : הישירות והעקיפות על איכות הסביבהההשפעות 

 .הקבוצה למען דור המחר

 

יוצרים ערך "מידע בנושא הפעילויות להעלאת מודעות הלקוחות להזדמנויות או סיכונים סביבתיים אפשר למצוא בפרק  

 ."ללקוחות

 ."יוצרים ערך לסביבה"מידע בנושא הפעילויות לצמצום ההשפעות הישירות על הסביבה אפשר למצוא בפרק  

 

עסקית ופיננסית מתוך מּודעות , פיתוח ושיווק של מוצרים המעודדים התנהגות צרכנית: מוצרים פיננסיים בעלי ערך מוסף סביבתי

 .ואחריות כלפי הסביבה

ח מוצרים פיננסיים בעלי ערך סביבתי מידע נוסף בנושא שילוב הפעילות בנושא איכות הסביבה בליבה העסקית באמצעות פיתו

 ."יוצרים ערך ללקוחות"אפשר למצוא בפרק 

 

http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/making-value-to-customers/
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 שיח עם רשויות ובעלי מניות 

 

 

 שיח עם רשויות ממשלתיות ורגולטוריות
לרבות משרד האוצר ובנק , נדרש להיות בקשר מקצועי עם גופי ממשל, מתוקף היותו קבוצה בנקאית מהגדולות בישראל, לאומי

כולל הפעילות השוטפת מול הגורמים , לאומי מקפיד על שקיפות בפעילותו. בנושאים הנוגעים ומשליכים עליו, ישראל

מדובר בדיונים הנוגעים . בעיקר ועדת הכספים והכלכלה, לאומי מוזמן מעת לעת לישיבות של ועדות הכנסת. הרגולטוריים

לאומי מקפיד שלא לנקוט עמדה , עם זאת. תקנות או נושאים אחרים שיש להם זיקה לפעילותו של הבנק ומשליכים עליו, לחקיקה

 .והוא נמנע מכל פעילות פוליטיתפוליטית 

 

 שיח עם בעלי מניות ומשקיעים
ל מתנהל באמצעות ענף קשרי משקיעים המופקד "השיח עם המשקיעים המוסדיים והאנליסטים ועם מנהלי התיקים בארץ ובחו

 .הרחבה ושימור הקשרים עם גורמים אלה, על פיתוח

 .והאופן שבו הקבוצה נתנה לכך מענה, במהלך השיח עמם כפי שעלו, הנושאים המהותיים לבעלי המניות והמשקיעים

סיכון ומובילים לאורך זמן העונים על ציפיותיהם של בעלי המניות -השגת ביצועים פיננסיים מותאמי: מצוינות בביצועים פיננסיים

 .ויוצרים ערך כלכלי מוסף עבור כל מחזיקי העניין

הכלכלי שהקבוצה הפיקה עבור מחזיקי העניין שלה אפשר למצוא בפרק מידע בנושא התוצאות והנתונים הפיננסיים והערך 

 .ובראשית פרק זה "פרופיל עסקי"

בחינת האפשרות להשקיע מגמה מתחזקת של משקיעים מוסדיים לשילוב קריטריונים חברתיים וסביבתיים בעת : אחריות תאגידית

כי החברה הנבדקת עומדת בקריטריונים ברורים , משקיעים מוסדיים יתחילו את תהליך הבדיקה רק לאחר שווידאו, לעתים. בחברה

 .של אחריות תאגידית

י לאומי מדווח לבעלי המניות והמשקיעים על אודות ביצועיו החברתיים והסביבתיים בדוח אחריות תאגידית שהוא מפרסם מד

התייעלות ואופטימיזציה בהקצאת משאבי הארגון לשם השגת , השגת חיסכון: שדרוג מצוינות תפעולית."מעלה"שנתיים ובדירוג 

 ."ערך לסביבה יוצרים"מידע בנושא התייעלות הקבוצה בהיבטים הסביבתיים אפשר למצוא בפרק  .היעדים

  

http://plus.leumi.co.il/chapters/making-values/business-profile/
http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-environment/
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מקפידים על תנאי , אנו שואפים להיות המעסיק המועדף על ידי עובדים ולשם כך משקיעים משאבים רבים בפיתוחם המקצועי

תומכים , מאפשרים התאגדות עובדים, מעניקים תגמול הולם, תעסוקתימעודדים גיוון , העסקה הוגנים וסביבת עבודה בטוחה

מוצגים הנתונים הדמוגרפיים של העובדים ברמת , לראשונה בדוח אחריות תאגידית של קבוצת לאומי. בפעילויות רווחה ועוד

 .הקבוצה

תיים ולשמרם כעובדים שבעי רצון כי להצלחתה כעסק וכארגון יש קשר ישיר ליכולתה לאתר עובדים איכו, קבוצת לאומי מאמינה

הקבוצה שואפת לספק לעובדיה כלים מקצועיים וסביבה ארגונית תומכת ולהגדיר מטרות . ומחויבים להצלחה הארגונית לאורך זמן

 .את כישוריהם ואת אישיותם, שיביאו לידי ביטוי את היכולות המקצועיות של העובדים, משותפות ואתגרים

בהובלת תהליכים ארגוניים ובפיתוח כלים , משקיעה בטיפוח היכולות המקצועיות של העובדים, ובדיםהקבוצה קשובה לצורכי הע

 .מעשיים במגוון תחומי פעילותה

, החברות הבנות ושלוחות לאומי בעולם אשר מדווחות בדוח אחריות תאגידית זה, הנתונים המוצגים בפרק זה מתייחסים ללאומי

, ואינם כוללים עובדים חיצוניים ועובדי מיקור חוץ) נכון לסוף השנה(ת "חל/ ד"ללים עובדים בחלהנתונים כו. למעט אם צוין אחרת

 .למעט אם צוין אחרת
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 עובדי קבוצת לאומי 

 

. משרות 13,490היא כללה  2010בדצמבר  31 -משרות וב 13,342לאומי כללה מצבת המשרות בקבוצת  2009בדצמבר  31 -ב

בשנת ). שעות עבודה של עובדי לשכות שרות והעסקת עובדים חיצוניים, משרה מלאה לרבות שעות נוספות ספציפיות –משרה (

חסים לכלל מצבת נתונים אלה מתיי. 2009ביחס למצבת  1.1%-עליה של כ, משרות 148-גדלה מצבת משרות הקבוצה ב 2010

 .2010המשרות בקבוצת לאומי ולקוחים מתוך הדוח הכספי השנתי של קבוצת לאומי לשנת 

 2010בדצמבר  31 -משרות וב 12,472מצבת המשרות בחברות המדווחות בדוח אחריות תאגידית זה כללה  2009בדצמבר  31 -ב

 ).לא כולל עובדים חיצוניים, ות נוספות ספציפיותלרבות שע, ד"ת וחל"משרות עובדים בניכוי חל(משרות  12,608כללה 

 655היא כללה  2010בדצמבר  31-משרות וב 663כללה מצבת משרות העובדים החיצוניים בקבוצת לאומי  2009בדצמבר  31-ב

 .*משרות

 .החברות הבנות ושלוחות לאומי בעולם הנכללות בדוח זה, הנתון כולל את לאומי* 
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 וחלקית עובדים במשרה מלאה
עובדים  11,775הועסקו  2010בשנת . במשרה חלקית 1,306-עובדים במשרה מלאה ו 11,599הועסקו בקבוצת לאומי  2009בשנת 

 .במשרה חלקית 1,258 -במשרה מלאה ו

 
 

 עובדים קבועים וזמניים
 11,921הועסקו בקבוצת לאומי  2010בשנת . עובדים זמניים 1,219 -ו* קבועים עובדים 11,686הועסקו בקבוצת לאומי  2009בשנת 

  .עובדים זמניים 1,112 -עובדים קבועים ו

 
במסגרת הנמצאים במסלול לקבלת קביעות ועובדים המועסקים , אוכלוסיית העובדים הקבועים כוללת גם עובדים במעמד ניסיון* 

 .חוזים אישיים
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 גיל
ומעלה  51קבוצת העובדים הגדולה ביותר בקבוצת לאומי היא כיום בגילאי . קבוצת לאומי מעסיקה ציבור עובדים בגילאים מגוונים

בה . בעיקר בזכות ניסיונם המקצועי העשיר, בקבוצה מעריכים את תרומתם של עובדים אלה. מכלל העובדים 33%והיא מהווה 

 .צה מבקשת לטפח את כל עובדיה מכל קבוצות הגילהקבו, בעת

 

 

 *התפלגות הגילאים של העובדים בקבוצת לאומי

  +51  50-41 40-31  30עד גיל  שנה

2009 23% 27% 17% 33% 

2010 21.5% 28% 16.5% 34% 

 

)BLUSA(ב "ובנק לאומי ארה. סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי, לא כולל את העובדים בשלוחות בנק לאומי שוויץ* 

 

 השכלה אקדמית
לאומי אף משתתף בתשלום . לרכוש השכלה אקדמיתבקבוצת לאומי יש שיעור אקדמאים גבוה והקבוצה מעודדת את עובדיה 

 .שכר הלימוד של העובדים בהתאם לנהלים

 

 *שיעור העובדים האקדמאים בקבוצת לאומי

  שיעור אקדמאים בסגל ניהולי  שיעור אקדמאים שנה

2009 58.7% 90% 

2010 59.8% 91.2% 

 

 ).BLUSA(ב "ובנק לאומי ארה. סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי, לא כולל את העובדים בשלוחות בנק לאומי שוויץ* 
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 שוויון וגיוון , העסקה הוגנת

 

הקבוצה נמנעת מאפליה של מועמדים לעבודה . קבוצת לאומי מקפידה לשמור על זכויות עובדיה ופועלת בהתאם לדרישות החוק

וסבורה כי יש בהם כדי , הקבוצה מכבדת את העקרונות של שוויון הזדמנויות וגיוון בכוח האדם .בבנק ונמנעת מאפליית עובדים

 .בת עבודה מפרהלתרום להרחבת אופקיהם של העובדים ולסבי

 

 העסקה הוגנת
הקבוצה נמנעת מאפליה של מועמדים לעבודה . קבוצת לאומי מקפידה לשמור על זכויות עובדיה ופועלת בהתאם לדרישות החוק

הקבוצה איננה מעסיקה עובדים מתחת לגיל המותר במדינות שבהן היא פועלת ואיננה מעסיקה . בבנק ונמנעת מאפליית עובדים

 .בכפייהעובדים 

כל עובד . נציגות עובדים המייצגת את העובדים מול הנהלת הבנק, מאז הקמתו, לאומי מאפשר לעובדיו להתאגד ובבנק קיימת

העובדים אף יכולים לפנות בעילום שם . יכול לפנות בכל מועד ובכל עניין לגופים הרלבנטיים בבנק ולהעלות בפניהם את עניינו

 .בדקת ומטופלתלגורמים הרלבנטיים ופנייתם נ

נעשים אך ורק עם חברות כוח אדם הפועלות , לצורך העסקת עובדיהן בלאומי, כל חוזי ההתקשרות של לאומי עם חברות כוח אדם

 .פי חוק-קפדנית של תנאי העסקתם של העובדים וקבלת התחייבות בכתב שיועסקו עללאחר בדיקה , פי החוק-ומתנהלות על

 

 בתעסוקהשוויון הזדמנויות וגיוון 
וסבורה כי יש בהם כדי לתרום להרחבת אופקיהם של , הקבוצה מכבדת את העקרונות של שוויון הזדמנויות וגיוון בכוח האדם

 .העובדים ולסביבת עבודה מפרה

 

 העסקת נשים 

נשים  685גויסו  2009בשנת . בכל הדרגים ובכל התחומים, קבוצת לאומי תומכת במעורבותן המלאה של נשים בכל מישורי העשייה

 ). מכלל הגיוסים 58%-כ(העובדים שגויסו לעבודה בקבוצת לאומי באותה שנה  1,182מתוך כלל 

 ).*מסך הגיוסים 55%-כ(בקבוצת לאומי בשנה זו העובדים שגויסו לעבודה  1,364נשים מתוך כלל  746גויסו  2010בשנת 
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 .הנתונים אינם כוללים את עובדי בנק לאומי שוויץ* 

 

התרשים הבא מתאר את . מדרג ההנהלה הבכירה 32%-מדרג הנהלת הביניים ו 50%, מדרג הפקידים 67%היו הנשים  2009בשנת 

. חלקן היחסי של הנשים יורד ככל שעולים בדרג הניהולי, ותכפי שאפשר לרא. לפי דרג ומגדר 2010עובדי קבוצת לאומי בשנת 

 .מדרג ההנהלה הבכירה 32%-מדרג הנהלת הביניים ו 51%, מדרג הפקידים 67%היו הנשים  2010בשנת 

 

 העסקת עובדים מאוכלוסיות מגוונות 

לאומי משתף פעולה עם מגוון של עמותות וארגונים לצורך חקר אוכלוסיות וגיבוש אסטרטגיה בנושא קליטת עובדים ושילובם 

ובמסגרתה הוא עורך התאמות , לאומים חלק ממדיניות הגיוס והקליטה של הלובן וקידומן שי, העסקת אוכלוסיות מגוונות. בארגון

 .ים הניצבים בפני קבוצות שונות באוכלוסייהשונות במבחני המיון על מנת לצמצם חסמ

 :2010-2009להלן כמה משיתופי הפעולה של לאומי בהיבט זה בשנים 

וכן הוא , ועם חברות השמה מהמגזר הערבי המפנות מועמדים ערבים "קו משווה"לאומי נמצא בקשר שוטף עם עמותת  

 .משתתף בירידי תעסוקה ייעודיים למגזר הערבי

 .המסייעת ליוצאי אתיופיה "עולים ביחד"לאומי משתף פעולה עם עמותת  

 .בתהליכי גיוס של חרדים "מנפאואר בראשית"לאומי משתף פעולה עם  

תנופה  –ת "לאומי משתתף בפורומים מקצועיים לקידום קליטתן של אוכלוסיות מגוונות וכן הוא נמצא בקשר עם תב 

 .ממשלת ישראלוינט ישראל ו'מייסודם של ג, בתעסוקה

 

קלט לאומי לשורותיו שבעה  2010בשנת . עובדים ערבים 18-קלט לאומי לשורותיו תשעה עובדים יוצאי אתיופיה ו 2009בשנת 

 .עובדים ערבים 21-עובדים יוצאי אתיופיה ו

 

 – 8%-דרוזים ו – 15%, נוצרים – 28%, מוסלמים – 48%: 2010בשנת ישראלי הייתה -בנק ערבי, ai Bank-התפלגות כוח האדם ב

 .מכלל עובדי לאומי והחברות הבנות עם בני מיעוטים 6%-נמנו כ 2010-2009בשנים . יהודים
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 העסקת עובדים בעלי מוגבלויות 

המשמשים , המוגבלויות קבוצת לאומי פועלת כדי לסייע בהתאמתה של סביבת העבודה לצרכים הייחודיים של העובדים בעלי

הכוונה למוגבלות הדורשת (או ביקשו סיוע על רקע מוגבלות /מעובדי לאומי הצהירו ו 2% 2009בשנת . בתפקידים שונים בקבוצה

 .מעובדי לאומי 2.8% – 2010ובשנת , )'התאמה של סביבת העבודה בהיבט הפיזי או בהיבט של תשומות ניהול מיוחדות וכדו

 

 אוכלוסיות מקומיות בשלוחות לאומי בעולם גיוס עובדים מתוך
היו מנהלים ) שנכללות בדוח אחריות תאגידית זה(מן המנהלים שהועסקו בשלוחות לאומי בעולם  2%-כ 2010-2009בשנים 

התרשים שלהלן מציג את התפלגות העובדים המקומיים המועסקים . ישראליים מקבוצת לאומי שהושאלו לשלוחות לאומי בעולם

 לפי דרגתם 2010-2009בעולם בשנים לאומי  בשלוחות
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 גיוס ומסלולי קידום 

 

 .יציב וערכי והיא מקצה משאבים רבים לתהליכי הגיוס שלה, מקצועי, קבוצת לאומי משקיעה רבות בגיוס כוח אדם איכותי

 .פעלו בלאומי מסלולים אסטרטגיים לגיוס וקליטה של עובדים לתפקידים ניהוליים או מקצועיים 2010-2009בשנים 

 .חטיבות לצורך ניהול האיוש של ההון האנושי בלאומי באופן מיטבי-חטיבת משאבי אנוש בלאומי פיתחה מסלולי תפקידים חוצי

 

 קידום ותחלופת עובדים, גיוס
 .יציב וערכי והיא מקצה משאבים רבים לתהליכי הגיוס שלה, מקצועי, רבות בגיוס כוח אדם איכותי קבוצת לאומי משקיעה

 *2010-2002תחלופת עובדים בקבוצת לאומי בשנים 

 2009 2010 

 1,364 1,182 סך גיוסים

 113 99 גיוס עובדים למשרות ניהול

 42 46 ניהול גיוס נשים למשרות

 63 52 40גיוס מועמדים מעל גיל 

 1,252 1,040 פרשו לגמלאות/התפטרו/עובדים שפוטרו

 .הנתונים אינם כוללים את עובדי בנק לאומי שוויץ*
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 מסלולים לגיוס עובדים בעלי פוטנציאל ניהולי או מקצועי
 :של עובדים לתפקידים ניהוליים או מקצועייםפעלו בלאומי מסלולים אסטרטגיים לגיוס וקליטה  2010-2009בשנים 

המשתתפים בתוכנית הכשרה האורכת , תוכנית המתמקדת במועמדים בוגרי אוניברסיטאות מצטיינים: "לאומי עלית"תוכנית  

 .נקלטו חמישה עובדים במסגרת תוכנית זו 2009בשנת . כשנתיים וחצי

הייעוץ , כגון תחום האשראי, להתמחויות מקצועיות שונותתוכנית המתמקדת במועמדים המתאימים : "תלפיות"תוכנית  

 .הפיננסי או ייעוץ בשפות זרות

 .הזוכים להכשרה מקצועית במסגרת מילוי התפקיד, רובם חסרי ניסיון, תוכנית המתמקדת בגיוס מועמדים אקדמאים 

לתפקיד ניהולי או מקצועי בבנק המתקבלים ישירות , תוכנית המתמקדת במועמדים בעלי ניסיון ניהולי או מקצועי רלבנטי 

 .ומשתתפים בקורס ייחודי

 

 מסלולי תפקידים
. חטיבות לצורך ניהול האיוש של ההון האנושי בלאומי באופן מיטבי-חטיבת משאבי אנוש בלאומי פיתחה מסלולי תפקידים חוצי

, כספים, שרי לקוחות קמעונאותק, מערכות מידע, אשראי, השקעות: המסלולים מקיפים תשעה תחומי עשייה מרכזיים בלאומי

 .משאבי אנוש ושירותים לוגיסטיים, מטה ובקרה, ניהול סיכונים

בין מגוון ) רוחבי ואנכי(כל מסלול תפקידים מאגד בתוכו את העיסוקים הרלבנטיים לאותו מסלול ומציג את מרחב אפשרויות הניוד 

הפיתוח של מסלולי התפקידים בלאומי הושלם במהלך שנת . בכפוף להתאמה אישית ובהתאם לצורכי הארגון, התפקידים השונים

 .וכעת הוא נמצא בשלב העדכון והתיקוף אצל הנהלות החטיבות 2010

חטיבת משאבי אנוש החלה לפתח מערכת אינטראקטיבית ברשת האינטרנט של לאומי שתציג את מסלולי  2011בשנת 

 .2012רכת תעמוד לרשות העובדים כבר במהלך שנת כי המע, הצפי הוא. התפקידים האפשריים תוך שקיפות מלאה

 

 סבב מינויים לסגל הניהולי
החלטה שיאפשר ביצוע -מפתחים כלי תומך, בשיתוף עם אגף פיתוח מערכות מידע בחטיבת תפעול ומנהלה, חטיבת משאבי אנוש

ותוך שקיפות , כלי זה פותח מתוך ראייה מערכתית כוללת של הצרכים והאתגרים. של תהליך יזום ומתוכנן לניוד מנהלים בלאומי

 . מרבית ביחס לאפשרויות ההתפתחות של העובד

הזהות , תיאור העיסוקים, ארגון ויכלול את נתוני העובדים-הכלי החדש יציג את מרחב האפשרויות לביצוע סבבי איוש חוצי

ההתפתחות המקצועית , ביצוע סבבים יזומים בתמיכת כלי זה נועד לשפר את אפשרויות הקידום. הניהולית ומסלולי התפקידים

 .צורכי הארגון והמלצות מנהליו, העדפותיו, התחשבות בכישוריו המקצועיים תוך, והניוד למשרה המתאימה ביותר לעובד

 

 הזהות הניהולית
היא שפה ארגונית המגדירה את כלל היכולות והכישורים הנדרשים מהמנהלים בלאומי לביצוע מיטבי של מגוון  "הזהות הניהולית"

הארגוני והיא עומדת לרשות כל עובדי לאומי ומאפשרת  הועלתה לפורטל "הזהות הניהולית". התפקידים ברמות הניהול השונות

הוטמעה כשפה אחידה  "הזהות הניהולית". להם להגדיר יעדי פיתוח ולגבש תוכניות פיתוח אישיות בהתאם לנתוניהם האישיים

 .דרך תהליכי הערכה ופיתוח וכלה בתהליכי ניוד וקידום, משלב הגיוס, ומחייבת בכל התהליכים של משאבי אנוש

 

 ספר העיסוקים
פירוט המשימות , הגדרת התפקיד כל תיאור כולל את. עיסוקי מנהלים בלאומי 300-מאגד בתוכו תיאור של כ "ספר העיסוקים"

, מהווה בסיס לתהליכי הגיוס "ספר העיסוקים". הנדרשות לביצוע וכן הכישורים והיכולות הנדרשים על מנת למלאם באופן המיטבי

תיאורי העיסוקים גובשו בעקבות שיח עם מבצעי התפקידים . הערכת המועמדים לביצוע התפקיד וגיבוש תוכניות הכשרה ופיתוח

 .על מנת להתאימם לעשייה בפועל, בפועל ועם מנהלי היחידות
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 הטבות ותגמול עובדים , שכר

 

 

תנאי השכר של העובדים בכל הדרגות . בכל הנוגע לתנאי ההעסקה, לרבות אפליה על בסיס מגדרי, קבוצת לאומי נמנעת מאפליה

 .נקבעים על בסיס קריטריונים מקצועיים וענייניים

, לרבות הפרשות לפנסיה, הקבועים בחוק ואף מעבר לכךקבוצת לאומי מקפידה להעניק לעובדיה את כל התנאים וההטבות 

 .'הוצאות נסיעה וכדו, ימי מחלה, ימי חופשה, תשלום בגין ימי הבראה

 .קבוצת לאומי איננה משלמת לעובדיה שכר נמוך משכר המינימום

שלמעשה מגדילה  חבילת הטבות נוספת, כחלק משכרם, עובדי לאומי נהנים משכר הגבוה משכר המינימום במשק והם מקבלים

. ללא כל הגבלת סכום, כל עובדי לאומי זכאים להחזר בגין נסיעות בתחבורה ציבורית לעבודה וממנה, כך לדוגמה. את שכרם

עלות בדיקות רפואיות ושכר לימוד של ילדי העובדים , גנונים, השתתפות במימון קייטנות, עובדי לאומי אף מקבלים דמי ארוחות

העובדים זכאים להשתתפות הבנק בהטבות הניתנות דרך נציגות . עיתון יומי והטבות כספיות נוספותתקציב ל, לתואר ראשון

 .העובדים
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 (₪)עלות משרה שנתית ממוצעת 

  לאומי קארד  ישראלי-בנק ערבי ,ai Bank  לאומי למשכנתאות לאומי שנה 

 144,800 200,648 247,300 303,700 2009 כולל תמריץ

2010 327,500 264,500 228,311 151,840 

 136,290 200,028 233,800 283,200 2009 לא כולל תמריץ

2010 300,800 240,500 214,610 137,140 

 

 .עלות למשרת עובד אינה כוללת הוצאות פנסיה ועלויות פרישה מרצון* 

 .פרטנרס הן חברות פרטיות ואינן מדווחות על נתונים אלוהחברה לנאמנות ולאומי  *

 

 הטבות לעובדים בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

דמי עיתון , הפרשה לקרן השתלמות, )מותאם לחברה האם(כגון מענק תשואה , הבנק מעניק לעובדיו הטבות מעבר לנדרש בחוק

השתתפות בשכר לימוד של , הלוואות לעובדים, עובדים קבועים זכאים גם להלוואות דיור). גם לעובדים בתקופת ניסיון(ודמי גנון 

 ).ריסק ושיניים(תשלום לקייטנות וביטוחים רפואיים , העובדים ומלגת לימודים לילדיהם

 לאומי למשכנתאות

 

דמי , קרן השתלמות החל מהיום הראשון לעבודתם, זכאים לאחזקת רכב" בניסיון"עובדים קבועים ועובדים הנמצאים במעמד 

, הלוואות פקידים, עובדים קבועים זכאים להלוואות דיור בכפוף לנהלים, בנוסף. עיתון ודמי גנון שעובדים זמניים אינם זכאים להם

 .עם השתתפות של הבנק) ריסק ושיניים(רפואיים  עובדים קבועים בבנק יכולים לרכוש ביטוחים. השתתפות בשכר לימוד וקייטנות

 לאומי קארד

 

רוב עובדי החברה . וקרן השתלמות) וגם מממנת את סעיף אובדן כושר עבודה(החברה מציעה לעובדיה תוכנית ביטוח מנהלים 

החברה ). התשלום מחלה החל מהיום הראשון ושלושה ימי הצהרה בשנ(זכאים לתשלום בגין ימי מחלה מעבר לנדרש בחוק 

. לחלק מנושאי התפקידים בחברה) אחזקת רכב(ומשלמת הוצאות נסיעה מעבר לנדרש בחוק , מממנת לעובדיה ארוחת צהריים

 .לאומי קארד מממנת ביטוח בריאות לכלל עובדיה, בנוסף
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 לאומי פרטנרס

 

שלום בגין ימי מחלה מעבר לנדרש העובדים זכאים לת, בנוסף. החברה מציעה לעובדיה תוכנית ביטוח מנהלים וקרן השתלמות

 .החברה מממנת לעובדיה ארוחת צהריים ומעניקה הטבות נוספות מעבר לנדרש בחוק. בחוק

 החברה לנאמנות

 

 .'קרן השתלמות וכדו, וכן זכאות לביטוח מנהלים, פי חוק-החברה מעניקה לעובדיה המועסקים במשרה מלאה תנאים כנדרש על

 

 תגמול
הקבוצה מייחסת חשיבות רבה . ותגמול העובדים נועד לבטא את הערכתה כלפיהם, מעודדת מצוינות בשורותיהקבוצת לאומי 

שיעור תוספת השכר לכל עובדת ועובד נקבע . לבין דרישות תפקידיהם, תרומתם לארגון ותפוקותיהם, לזיקה שבין ביצועי העובדים

מידת התקדמותם המקצועית בפועל ופוטנציאל , של כל אחד מהם על בסיס הערכת הביצועים, בין היתר, באופן דיפרנציאלי

 .ההתקדמות שלהם

 

 תמריצים
ידי -פי קריטריונים המאושרים על-התמריץ נקבע על. מדי שנה לאומי נוהג להעניק תמריץ שנתי לעובדים בגין הצלחתו של הבנק

והיא , חלוקת התמריץ נקבעת באופן דיפרנציאלי. ביצועים ותרומת העובד להצלחת יחידתו, ובהם הערכת יוזמות, הדירקטוריון

בגובה של  2009הוענק תמריץ דיפרנציאלי בגין הביצועים בשנת  2010בשנת . מתבססת על ביצועי העובד במהלך השנה האחרונה

 .משכורות בממוצע לפקידים ולסגל ניהולי 1.5

 

 תוכנית אופציות ומניות לעובדים
התבססה על סיכום בין המדינה לבין עובדי לאומי בנוגע להליך הפרטתו של  2006לאומי משנת תוכנית האופציות והמניות לעובדי 

חל המימוש הסופי של כתבי האופציה שהוקצו לעובדי לאומי ללא תמורה  2009בשנת . הבנק ומכירת החזקות המדינה במניותיו

והעובדים יכלו לבחור , 2006ונפקו לעובדים בשנת הוסרה החסימה על אופציות ומניות הבנק שה 2010בשנת . למימוש בשתי מנות

 .למכור את המניות והאופציות או להעביר אותן לתיק ניירות ערך: בין שתי חלופות
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 יחסי עבודה 

 

 

תורמת הן לקידום , שקופה ושיתופית עם נציגות העובדים, מערכת יחסים הוגנתמאמין כי , כמי שמוביל את הקבוצה, לאומי

 .העסקים של הבנק והקבוצה והן לשמירה על זכויות העובדים ושביעות רצונם

הסדרים , מושתתים על מערכת הסכמים קיבוציים, ידי נציגות העובדים-המיוצגים על, יחסי העבודה בין הנהלת לאומי לעובדים

 2010-2009בשנים . הוק בין הנהלת הבנק לנציגות העובדים-לרבות הסכמות אד, הסכמות אחרות שנוצרו במשך השניםקיבוציים ו

 .באורח תקין ועל בסיס כבוד הדדי והקשבה לזולת, כבעבר, התנהלו היחסים בין הנהלת הבנק לבין נציגות העובדים

יתר העובדים בקבוצה .* ומי במסגרת הסכמים קיבוצייםמן העובדים והמנהלים בקבוצת לא 82%נכללו  2010-2009בשנים 

 .שבהן לא קיימים הסכמי העסקה קיבוציים, ובכללם עובדי לאומי קארד ולאומי פרטנרס, מועסקים במסגרת חוזים אישיים

 .נתון זה איננו כולל את עובדי בנק לאומי שוויץ*

 

 נציגות העובדים
 .ממלאת תפקיד מרכזי וחשוב נציגות העובדים, במסגרת יחסי העבודה בלאומי

הסדרים קיבוציים , מההסכמים הקיבוציים, מערכת יחסי העבודה בבנק שואבת את כוחה מתוקף חוקת העבודה של עובדי לאומי

 .פי החוק-והסכמות אחרות שהתקבלו במשך השנים בין הנהלת הבנק ונציגות העובדים ומן המתחייב על

. ועד המנהלים ומורשי החתימה בבנק –ועד הפקידים בבנק והשני  –האחד , וני עובדיםנציגות העובדים בבנק מורכבת משני ארג

הוועד הארצי הוא הגורם המייצג את ציבור העובדים מול . שני גופים אלו פועלים תחת הוועד הארצי המשותף של עובדי הבנק

הבנק בכל העניינים הנוגעים לכלל עובדי  והיא הנושאת ונותנת עם הנהלת, הוועד הארצי ממנה מזכירות ארצית. הנהלת הבנק

 .והעומדים על הפרק מעת לעת, הבנק

תוך , שעיקרם שמירה על זכויותיהם של עובדי הבנק וייצוגם מול הנהלת הבנק, נציגות העובדים מטפלת בנושאים רבים ומגוונים

שינויים הארגוניים שהבנק מבצע מעת נציגות העובדים היא שותפה פעילה וחשובה ב. שהיא רואה את טובת הבנק לנגד עיניה

ולשם כך הנהלת הבנק , נציגות העובדים דואגת גם לרווחתם של עובדי הבנק ובני משפחותיהם בצורות שונות, בנוסף. לעת

, בין היתר, תרבותיות לעובדי הבנק הכוללות-נציגות העובדים יוזמת פעילויות חברתיות. מתקצבת את נציגות העובדים מדי שנה

 .הצגות ופעילויות נוספות, טיולים, סופי שבוע ארגון
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 הסכמים קיבוציים מיוחדים
 :נחתמו כמה הסכמים קיבוציים מיוחדים בתחום יחסי העבודה בלאומי 2010-2009בשנים 

שבו נאותה נציגות העובדים , נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הבנק לנציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית 2009במרס  

פעמית זו -הסכמתה של נציגות העובדים להפחתה חד. בלבד 2.5%-ל 2009פעמית של עלות הקידום לשנת -הפחתה חדל

 .2008ניתנה נוכח המצב הכלכלי ששרר במשק בשנת 

נחתם בין הבנק לבין נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית הסכם קיבוצי מיוחד בעניין תוספת ותק  2010במאי  

העלאת המספר המרבי של שנות הוותק המקנות זכות , האחד: ההסכם נסב על שני נושאים. לפקידי הבנקומענקי יובל 

 .השוואת מענקי היובל שהפקידים זכאים להם לאלו של המנהלים, שנים והשני 37-שנים ל 35-לתוספת ותק לפקידים מ

הסכם זה . בוצי מיוחד בעניין זכויות העובדיםנחתם עם נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית הסכם קי 2010בנובמבר  

בנובמבר  30את ההסכמות שנקבעו בהסכם הקיבוצי מיום , 2014בדצמבר  31דהיינו עד ליום , האריך בארבע שנים נוספות

 .שנחתם בעקבות הליך הפרטת הבנק, 2005

 

 שינויים ארגוניים
ברמת היחידות והן כאלה הנוגעים להעברה נקודתית של עובד זה או  הן, הכוללים שינויים, לאומי עורך מעת לעת שינויים ארגוניים

לאומי קשוב גם , בצד הצורך לתת מענה לצורכי הבנק, בכל מקרה של שינוי ארגוני. אחר מתפקידו לתפקיד אחר בשורות הבנק

העובד מקבל את פרק הזמן ו, העברת עובד מתפקיד לתפקיד נעשית בתיאום ובשיתוף עם העובד ונציגות העובדים. לצורכי עובדיו

 .הנדרש לו לשם היערכות והתארגנות

 

 מניעת הטרדה מינית
דין בכירה בחטיבת הייעוץ המשפטי המופקדת על קבלת תלונות בנושא של הטרדה מינית וניסח תקנון בנושא -לאומי מינה עורכת

ים בפורטל הארגוני של לאומי והתקנון אף התקנון ופרטי הקשר עם האחראית מופיע. זה שנמסר באופן אישי לכל אחד מהעובדים

לאומי מייחס . הופץ התקנון שוב ומוען לכל אחד מעובדי הבנק באופן אישי 2010בשנת . נמסר לכל עובד חדש עם קליטתו בבנק

תלונות בנושא זה מטופלות בבנק . חשיבות רבה לנושא של מניעת ההטרדה המינית ופועל למיגור תופעות מסוג זה אם ישנן

 .פי חוקת העבודה של הבנק-ל והתקנות שהוצאו מכוחו וכן על"בהתאם להוראות החוק הנ, צינות ובמהירותבר

 

 

 

 מניעת הטרדה מינית בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

תוך  כן נערכו מפגשים במסגרת יחידתית. הבנק הפיץ תקנון ועלון הסברה בנושא של איסור הטרדה מינית בקרב כל עובדיו

לרבות הפנייה לערוצי המידע הישירים בפורטל הארגוני , בתוך הבנק ובחברה האם, הדגשת הכתובות לפנייה בגין הטרדה מינית

 .של קבוצת לאומי

 לאומי למשכנתאות 

 

 .כל עובד שנקלט לעבודה בבנק עובר הדרכה בנושא של מניעת הטרדה מינית ומקבל נוהל מודפס בנושא
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 לאומי קארד

 

, במסגרת ערכת הקליטה של עובדים חדשים, בנוסף. התקנון בנושא של מניעת הטרדה מינית מתוקשר וזמין לכלל עובדי החברה

. ובו הסבר כיצד יש לנהוג ולמי אפשר לפנות במקרה של הטרדה מינית, כל עובד חדש מקבל מכתב מהממונה עליו בנושא זה

, צוות משאבי אנוש, בנוסף. ה בנושא באמצעות לומדה אינטראקטיביתמעובדי החברה הדרכ 70%עברו  2010-2009בשנים 

 .מנהלי התחומים וההנהלה המורחבת של החברה עברו הדרכה פרונטלית בנושא

 לאומי פרטנרס

 

 .התקנון בנושא הטרדה מינית הופץ בקרב כל העובדים בחברה

 החברה לנאמנות

 

 בחברההתקנון בנושא הטרדה מינית הופץ בקרב כל העובדים 

 

 

 

 

 מניעת הטרדה מינית בשלוחות לאומי בעולם 

 (BLUSA)ב "בנק לאומי ארה

 

מדי שנתיים מנהלי החברה משתתפים בהדרכה בנושא של . נושא ההטרדה המינית נכלל בהכשרות החובה של כלל העובדים

 . מניעת הטרדה מינית בסביבת העבודה

 SAבנק לאומי לוקסמבורג 

 

 . העובדים השתתפו בהכשרות בנושא הטרדה מינית

 

 



י|  121 מ ו א  ל
 

 משוב והערכה , פיתוח מקצועי

 

 

 הכשרה ופיתוח עובדים
שגם , קבוצת לאומי רואה בתוכניות ההכשרה המקצועית של עובדיה אמצעי לפיתוח ולמימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי שלהם

לשם כך מפתחים במרכז ההדרכה של הקבוצה תוכניות הכשרה בהתאם . לקידום היעדים העסקיים של הקבוצה מסייע ותורם

 .לתוכנית העבודה וליעדים העסקיים של כל אחת מחטיבות הבנק והחברות הבנות

 

 2010-2002פיתוח מקצועי בקבוצת לאומי בשנים 

 2009 2010 

 47 45 *שעות הדרכה לעובד בשנה ממוצע 

 81% 72% **מקצועי שיעור העובדים שהשתתפו בהכשרות של פיתוח

 

 .ובנק לאומי שוויץ, )BLUSA(ב "הנתונים אינם כוללים את עובדי בנק לאומי ארה* 

 .ובנק לאומי שוויץ) BLUSA(ב "בנק לאומי ארה, הנתונים אינם כוללים את עובדי לאומי קארד** 

 

 

 .כולל טלרים שאינם עובדי בנק, ימי למידה והכוונה עבור עובדים בלאומי 60,070התקיימו במרכז ההדרכה  2009בשנת  

ימי למידה עבור  1,934-כולל טלרים ו, ימי למידה והכוונה עבור עובדים בלאומי 60,625התקיימו במרכז ההדרכה  2010בשנת  

 .ובדי בנקאות ישירהע

 ).אינם כוללים למידה מתוקשבת, כלומר(ימי הלמידה חושבו לפי שמונה שעות הדרכה ביום ומתייחסים להדרכה פרונטלית בלבד 
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 קורסים מקצועיים
, קמעונאות, השקעות, לאומי מציע לעובדים המתאימים מסלולי הכשרה ופיתוח במסגרת קורסים בנקאיים בתחומי אשראי

הבנק אף פיתח . הטמעת הוראות רגולציה וציות והטמעת מערכות, הטמעת תהליכי עבודה, שירות ומכירות, בנקאות פרטית

, "דרך העשרה למנהלים"לאומי מציע למנהליו להשתתף בתוכנית , כמו כן. קורסים ניהוליים שנועדו לחזק את מיומנויות המנהלים

 .צמיחה ופיתוח אישי, ניהול ומנהיגות, שבמסגרתה נערכות סדנאות בנושאים פיננסיים

 

 2002-2010קורסים מקצועיים וניהוליים בלאומי בשנים 

 2010 2009 שם הקורס 

מנהלים  3,307  מכירות ושירות, קורסים בנקאיים מקצועיים קורסים

 ועובדים

מנהלים   4,071

 ועובדים

שימור , רענון(ט "הדרכות הרענון המקצועי רש

 )וטיפוח

 עובדים 4,536 עובדים3,187

 מנהלים 994 מנהלים 719  קורסים ניהוליים

 מנהלים 1,552 מנהלים  1,055 דרך העשרה למנהלים תוכניות העשרה

ימי עיון והשתלמויות 

 חיצוניות

 עובדים  460 עובדים 455 

 עובדים  199 עובדים  173  קורסי שפות

 מנהלים  370 מנהלים 375  תוכניות ייעוץ וחניכה

 

 מערכת מתוקשבת ללמידה
הכוללת לומדות , לאומי מאפשר לעובדיו ללמוד תכנים מקצועיים בקצב ובמסגרת הנוחים להם באמצעות מערכת מתוקשבת

המערכת המתוקשבת מסייעת להטמעתם . סרטי הדרכה ומבחנים והעומדת לרשות העובדים בפורטל הארגוני, אינטראקטיביות

והיא נועדה לשפר את המקצועיות של העובדים , מאפיינים את לאומיה, "הארגון הלומד"ו "למידה כדרך חיים"של עקרונות כמו 

 .באמצעות ייעול תהליכי הלמידה וקיצורם

 

 .סרטי הדרכה 148-קורסים מתוקשבים ו 222עמדו לרשות עובדי לאומי  2010בשנת  

 .מבחני ידע מתוקשבים היישר מעמדות עבודתם של העובדים 55,216בוצעו  2010בשנת  

 .אתרים חדשים ששולבו בפורטל הארגוני 38הוקמו  2010-2009בשנים  

 .לומדות הדרכה 187-סרטוני הדרכה ו 68פותחו  2010-2009בשנים  

עד כה הוקמו שמונה . החל לאומי לשדר בווידאו בזמן אמת מבזקי למידה עבור קהילות ידע ברחבי הבנק 2010החל מסוף  

 .עובדים 1,500-קהילות עבור אוכלוסיות יעד המונות כ
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 ערוצי חניכה
כדי שישמשו עתודה לשדרת , לאומי פיתח ובנה תהליכי פיתוח אישיים במטרה לקדם עובדים בעלי אופק התפתחות מקצועי

 . הניהול העתידית

 :תהליכי הפיתוח כוללים

 

ומיומנויות ניהוליות יכולות , התהליך כולל פיתוח והעצמה של תפיסות: ידי יועץ חיצוני-תהליך ליווי אישי למנהלים בכירים על 

, שינוי ארגוני, הקמת יחידה חדשה, כמו כניסה לתפקיד, תהליך הליווי ניתן בצמתים מרכזיים. והתמודדות עם קשיים ופערים

 .'התמודדות עם מצבי משבר וכדו

תורם החונך -המנהל): שאינם המנהלים הישירים(ידי מנהלים בכירים -ארגוני למנהלים צעירים על-תהליך חניכה פנים 

מניסיונו ומהיכרותו עם הארגון ומסייע למנהל הצעיר להתמודד עם דילמות ואתגרים ניהוליים ולפתח תפיסה ניהולית 

 .יכולות ומיומנויות, עצמאית

מטרתו של תהליך זה היא ללוות . לאומי מכשיר מנהלים מדרג ביניים לשמש חונכים לקבוצות של נקלטים חדשים בארגון, בנוסף

 .בשנתיים הראשונות שלהם בלאומי ולסייע להם להתמודד עם דילמות ואתגרים הכרוכים בכניסתם לתפקידאת הנקלטים 

 

 פיתוח מקצועי בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

הכשרות . הכוללות הקניית מיומנויות התנהגותיות, הבנק עורך באופן שוטף ובהתאם לתוכנית שנתית הכשרות מקצועיות וניהוליות

 .ידי הדרכה פנימית של אנשי מקצוע מובילים-אלו נעשות באמצעות מרכז ההדרכה של לאומי ועל

 לאומי למשכנתאות 

 

וכן , קציני אשראי ונציגי שירות, עובדי אגף הבקרה, הבנק עורך מעת לעת הכשרות ייעודיות מקצועיות לנציגי משכנתאות

הבנק אף הציע . מערכות מחשוב ועוד, תקינה בינלאומית לחברות, ת דוחות כספייםכגון קריא, הכשרות בנושאים מקצועיים שונים

 .לעובדיו להשתתף בסדנת גישור
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 לאומי קארד

 2010 - 2002פיתוח מקצועי בלאומי קארד בשנים 

 מספר שעות שם הקורס 

  2009 2010 

קורסים 
 מקצועיים

 6,600  5,000 קורסי הכשרה לנציגי שירות

קמפוס ארגוני המציע  –במסגרת לאומידע הכשרות 
 וסדנאות מגוון קורסים

3,800 4,471 

, הכשרות מקצועיות נוספות בתחומי מערכות המידע
 ועוד שירות מכירות

14,300  19,240  

 400 200 ל"קורסים מקצועיים וכנסים בחו

 -  1,968 הכשרת נציגים בכירים קורסים ניהוליים

 378  - הכשרת מנהלי משמרת

 1,306  1,882 פיתוח מנהלי צוותים

 2,280  - פיתוח מנהלי תחומים

 - 760 פיתוח מנהלי מחלקות

כנסים 
 והשתלמויות

כנסים   50 
 והשתלמויות

 כנסים והשתלמויות  70

 

 החברה לנאמנות

 

שוק ההון , דיני מקרקעין ,אבטחת מידע, כגון חשבשבת, עובדי החברה משתתפים מעת לעת בהדרכות מקצועיות והשתלמויות

 .ועוד

 

 

 

 פיתוח מקצועי בשלוחות לאומי בעולם 

הן פנימיות והן , בלוקסמבורג וברומניה השתתפו בהכשרות מקצועיות, בבריטניה, הברית-העובדים בשלוחות לאומי בארצות

 .חיצוניות
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 משוב והערכת עובדים
, הכולל היבטים של עמידה ביעדים, ההערכה נעשית באמצעות תהליך קבוע ומוְבנה. לאומי מקפיד לקיים הערכת עובדים מדי שנה

תהליך ההערכה כולל מילוי חוות דעת במערכת הממוחשבת וקיום שיחת משוב בין המנהל . דרכים לביצועם ויעדים לשנה הבאה

 . לראות את נתוני ההערכה בפורטל הארגוני העובד מוזמן להביע את דעתו ויכול. לעובד

, בנושא הערכת עובדים) דרך הפורטל הארגוני(עברו כל המנהלים בלאומי הדרכות וירטואליות  2010-2009במהלך השנים 

 .במטרה לשפר את יכולותיהם בהובלת שיח פתוח ובונה

 .*פעם בשנה לכל הפחות, כת ביצועיםאו הער/מעובדי ומנהלי קבוצת לאומי קיבלו משוב ו 94% 2010-2009בשנים 

 .2010לשנת  SAהנתונים אינם כוללים את עובדי בנק לאומי לוקסמבורג *

 

 מגוון של מקורות הערכה 

מן ראוי שיושתתו על מידע תקף , לרבות החלטות הנוגעות לקידום וניוד מנהלים, לאומי מאמין שתהליכים הנוגעים למשאבי אנוש

כגון מכוני אבחון והערכות , הוא מקיים תהליכי הערכת מנהלים בכלים ובאמצעים מגוונים, לפיכך. ואובייקטיבי ככל האפשר

 .במסגרת קורסים ניהוליים

 

 משוב והערכת עובדים בחברות הבנות 

 לאומי קארד 

  :תהליך ההערכה והמשוב בחברה מתקיים פעמיים בשנה

, ביצועיו של העובד בשנה החולפת ולהגדיר לו יעדים לשנה הקרובהשנועדה להעריך את , פברואר-הערכה בחודשים ינואר 

 .כולל יעדים לצמיחה ולפיתוח

 .ולעדכנם במידת הצורך, אוגוסט שנועדה לבחון את העמידה ביעדים-הערכת ביצועים בחודשים יולי 
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 ארגונית -תקשורת פנים

 

 

 ידעפורטל ניהול 
עוסק בשימור וטיוב של הידע הארגוני על מנת שיהיה נגיש לצורכי עבודה  – "פורטל ניהול ידע" –הפורטל הארגוני של לאומי 

כל זאת לטובת קידום והשגת היעדים העסקיים של כלל היחידות הארגוניות . שוטפת וכבסיס ללמידה ארגונית של העובדים

אתרי  72המכיל , הפורטל הידע הארגוני נגיש לעובדי לאומי באמצעות. ארגונית בלאומי-ולקידום וטיפוח התקשורת הפנים

 .אתרי קורסים 20-ו) פורומים(אינטראנט פנימיים וקהילות מקצועיות 

כניסות של  10,800-ומדי חודש נרשמו בממוצע כ, של לאומי "פורטל ניהול ידע"מיליון כניסות ל 2.58-נרשמו כ 2010במהלך שנת 

 .עובדים שונים

 :לרבות, בלאומי נותן במה לשיתוף בידע בנושאים שונים "פורטל ניהול ידע"

לומדות : הטמעת שינויים רגולטוריים החלים על כל הבנק באמצעות מהלכי למידה משולבים בעמדת העבודה של כל עובד 

 .מאגר שאלות ותשובות נפוצות ופורומים, ומבדקי ידע

, קבוצות דיון, מדריכים למשתמש, הסברים על המערכותהטמעת מערכות טכנולוגיות באמצעות אתרים ייעודיים המכילים  

 .טופסי דיווח ועוד, נהלים, מונחים ומושגים

 .כיוונית המסייעים בביצוע העבודה-כלי עבודה וערוצי תקשורת פנימית רב –יחידות ארגוניות , מרחבים, אתרי חטיבות 

מנהלי , כגון יועצי ההשקעות, עם קהילות מקצועיות תמיכה בשגרת עבודה ושיתוף בידע –) פורומים(אתרי קהילות מקצועיות  

 .מנהלי פרויקטים ועוד, עורכי דין, נאמני ביטחון, מובילי ידע, משאבי אנוש

 .אחריות תאגידית 

 .פעילויות שונות של עובדי לאומי למען הקהילה 

 .טיפים בנושאי איכות הסביבה בלאומי 

 .סויות מהשטחפלטפורמה לאיסוף רעיונות והתייח –תהליכי חדשנות  

 

 "מידע לעובד"מערכת 
מצב , כגון כתובת(מאפשרת לעובדים לצפות בנתוניהם האישיים , המופיעה בפורטל הארגוני של לאומי, "מידע לעובד"מערכת 

מועבר  2010החל משנת . 'קורסים וכדו, וכן בנתוני נוכחות, בנתוני ההערכה שקיבלו, )עיסוק, ותק, כגון דרג(ובנקאיים ) משפחתי

בקשה לפירעון , כגון הצהרת זכאות לרכב, או הצהרה של העובדיםבאמצעות המערכת מידע הנוגע לתהליכים שמחייבים דיווח 
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מערכת זו משמשת את עובדי לאומי לצורך בקרה שוטפת של המידע הנצבר על אודותיהם בארגון . 'רישום לימי כיף וכדו, הלוואה

 .והיא מקדמת שקיפות

 

 formeמערכת 
י לבצע פניות באופן מקוון בנושאים הקשורים למשאבי המאפשרת לעובדי לאומ, היא מערכת טפסים מקוונים formeמערכת 

העובדים זוכים למענה מהיר ומקצועי לפניותיהם ונהנים מרמת . לרבות מילוי טפסים מקוונים נבחרים בתחום משאבי אנוש, אנוש

 .שקיפות גבוהה המתבטאת במצג עדכני של סטטוס הטיפול בפנייתם

 

 )"לאומילי"(אתר משאבי אנוש 
זכויות , יחסי עבודה, האנוש של לאומי מרכז עבור העובדים מידע מגוון בנוגע לאסטרטגיה של חטיבת משאבי אנושאתר משאבי 

, תרומה לקהילה, משכורות ותשלומים נלווים, מידע בנוגע לתגמול, פיתוח אישי ומקצועי ונושאי רווחה וספורט, וחובות העובדים

העובדים יכולים לפנות באמצעות האתר לגורמים מקצועיים בבנק , בנוסף. יתמאגר דרושים ומידע בנושא של מניעת הטרדה מינ

הן באמצעות קבוצת דיון פתוחה והן בעילום שם באמצעות פנייה לתיבת הדואר של הגורם , ולקבל מהם מענה לשאלותיהם

כניסות לאתר בחודש  27,000(כניסות  324,303 – 2010כניסות לאתר ובשנת  184,943נרשמו  2009בשנת . המקצועי הרלבנטי

 .המכיל מידע מקצועי במיוחד עבורם, ייעודי למנהלי משאבי אנוש מופעל אתר, בנוסף). בממוצע

 

 TVלאומי 

המשדר מהדורות חדשות קצרות ישירות אל עמדת המחשב של העובדים וכן על גבי מסכי , ארגוני בלאומי-ערוץ טלוויזיה פנים

משמש ערוץ להעברת מידע ומסרים לכלל עובדי לאומי ותורם להעמקת ההיכרות עם  "TVלאומי ". פלזמה המצויים בסניפים

הופקו  2009בשנת . הערוץ זוכה לאחוזי צפייה גבוהים בקרב העובדים. עם בעלי תפקידים ועם תהליכים ארגוניים, היחידות השונות

 .מהדורות 14 – 2010מהדורות ובשנת  12

 

 מגזין לאומי
 .לעת בקרב עובדי הבנק והוא כולל חדשות וכתבות הקשורות לפעילויות של החטיבות והעובדיםעיתון לאומי מופץ מעת 

 שיתוף עובדים בתהליכי פיתוח והתייעלות

הכוללים עובדים , צוותי חדשנות בלאומי. לאומי רואה בעובדיו מקור מרכזי ומעורר השראה לפיתוח מוצרים ותהליכים חדשים

 .בפיתוח שירותים ומוצרים חדשים ובשכלול וייעול של שירותים קיימיםמעורבים , מתחומים שונים

 תחרות פיתוח מוצרים 

הזמין אגף בנקאות ישירה את העובדים להשתתף באמצעות הפורטל הארגוני בתחרות נושאת פרסים להצעת  2009בשנת 

לשלב . אלו נבדקו בידי מנהלים בכירים באגףו, העובדים העלו את הרעיונות לפורטל הארגוני. רעיונות למוצרים פיננסיים חדשים

 ."ישיר לאומי"שיושם ב, המעניק הטבות לנשואים טריים "חשבון חתונה"כגון , וחלקם אף יושמו, הגמר עלו חמישה רעיונות
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 רווחת העובדים 

 

יחידת הרווחה בחטיבת משאבי אנוש בלאומי פועלת לחיזוק הקשר בין העובד לבנק ומסייעת לעובדי לאומי ולבוגריו הגמלאים 

 – 2010ובשנת  ₪ 2,751,700-הסתכם בכ 2009התקציב שהוקצה לרווחת העובדים והגמלאים בשנת . בעניינים אישיים ובריאותיים

 .₪ 3,436,870-בכ

 פעילויות הרווחה בלאומי 

 900-800-מדי שנה היחידה מסייעת לכ: משפחתיים וכלכליים קשים, סיוע לעובדים המתמודדים עם מצבים בריאותיים 

 .ידי הבנק-עובדים הנמצאים במצבים אישיים מורכבים באמצעות צוות של עובדות סוציאליות המועסקות על

שנקלעו למצוקה כספית עקב מחלות קשות ומצבי חירום בריאותיים  הקרן מאשרת מענקים לעובדי הבנק: קרן רווחה 

 .עובדים 10-ל ₪ 456,480אושרו מענקים בסך  2010-2009בשנים . וסוציאליים

משפחות שכולות של  60. לאומי מקצה משאבים לטובת קבוצות הזקוקות לתמיכה ייחודית: דאגה לצורכי קבוצות ייחודיות 

לאומי תומך בילדים שהתייתמו מהוריהם שהיו ; ישראל זוכות לליווי אישי מטעם יחידת הרווחהעובדי לאומי שנפלו במערכות 

ילדי עובדים העולים לכיתה א ; ילדים מקרב העובדים-לקראת פסח ניתנת תמיכה כלכלית למשפחות ברוכות; עובדי לאומי

ל מקבלים שי ומוזמנים יחד עם "סים לצהילדי עובדים שמתגיי; מקבלים שי וההורים מוזמנים למפגש הכנה לקראת האירוע

 .הוריהם למפגש הכנה לגיוס

 .הזוג סדנאות לניהול כלכלת המשפחה-בנות/יחידת הרווחה מציעה לעובדים ולבני: סדנאות לניהול כלכלת המשפחה 

ת הבראה בליווי או כרוניים זוכים לסיוע בדרך של בניית תוכני/עובדים עם קשיים כלכליים חריגים ו: טיפול להבראה כלכלית 

 .אישי של עובד סוציאלי ויועץ כלכלי וכן להלוואות מיוחדות בהתאם לעניין

צוות העובדות הסוציאליות ביחידת הרווחה מסייע לעובדים באופן פרטני וקבוצתי להתמודד : סיוע לעובדי לאומי בשעת חירום 

 .עם מצבי לחץ וחרדה המתעוררים בשעת חירום

. בירושלים ובחיפה, יפו-אביב-בני משפחותיהם והגמלאים בתל, ל מרכזי תרבות לרווחת עובדיולאומי מפעי: מרכזי תרבות 

-2010בשנים . קורסים בתחומים שונים ופעילות חברתית לגמלאי הבנק, סדנאות, הרצאות, במרכזי התרבות נערכים מופעים

 .משפחותיהם עובדים ובני 19,230שבהם השתתפו , אירועים 181נערכו במרכזי התרבות  2009

בשנים . אתרי מורשת ואתרי בילוי משפחתיים, יחידת הרווחה של הבנק מציעה לעובדים סיורים מסובסדים במוזיאונים: סיורים 

 .עובדים ובני משפחותיהם 2,400 -סיורים בהשתתפותם של כ 56התקיימו  2010-2009

כגון , רכוש מינויים מסובסדים למוסדות תרבותלאומי מציע לעובדים ולגמלאים ל: מינויים מסובסדים למוסדות תרבות 

עובדים ובוגרים מינויים מסובסדים  2,500-רכשו כ 2010-2009בשנים . אופרה ומחול, סינמטקים, תיאטראות, מוזיאונים

 .למוסדות תרבות מדי שנה

ים ומכנס את בוגריו מעניק מתנות באירועים מיוחד, גמלאיו טיולים ונופשונים 3,850-הבנק מציע ל: תוכניות לגמלאים 

 .ל הראשי של הבנק וחברי ההנהלה"במעמד המנכ, זוגם לכנס חגיגי שנתי-בנות/ובני
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מופיעה בהתנדבות במהלך השנה באירועים וכנסים של הבנק , המורכבת מעובדי לאומי, הלהקה: תמיכה בלהקת לאומי 

מרכזי יום לקשיש , יחידות צבאיות, חולים-בתי, במצוקה פנימיות נוער, "רוטרי"מועדון , "ליונס"כגון ה, ובמופעים למען הקהילה

 .ע שהתקיים בקיבוץ יד מרדכי ועוד"טקס נעילת אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש, אבות-ובתי

מימן לימודים אקדמיים של  2009בשנת . לאומי מממן לימודי תואר ראשון ותואר שני בהתאם לנוהלי הבנק: לימודים גבוהים 

 .עובדים 191מימן את לימודיהם של  2010ים ובשנת עובד 222

 

 

 

 

 

 רווחת העובדים בחברות הבנות 

 לאומי קארד

 

התנהלות כלכלית , פנסיה(הציעה החברה לעובדיה סדרת הרצאות בנושאים שונים של כלכלת משפחה  2010-2009בשנים  

 .והורות) ’דיור ומשכנתאות וכדו, ביטוחים, במשפחה צעירה

 .העמידה לרשות עובדיה ובני משפחותיהם שירות של ייעוץ פסיכולוגי בעלויות מוזלותהחברה  

 .החברה הקימה קרן למתן סיוע כספי לעובדים הנקלעים למצוקה כספית 

החברה ארגנה לעובדיה ולבני משפחותיהם אירועי רווחה שנועדו לחזק את הקשר בין העובדים ובני משפחותיהם ללאומי  

טיולים וימי , "יד ושם"סיורים מודרכים ל, טיולי משפחות בסופי שבוע, ’לילדי עובדים העולים לכיתה א כגון אירוע, קארד

 .גיבוש יחידתיים ואירועים חברתיים
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 בריאות ובטיחות 

 

נפרד מתהליכי העבודה בסניפיה ומתקניה בארץ -בלתיבטיחות וגהות העובדים כחלק , קבוצת לאומי דוגלת בשמירה על בריאות

 .ובעולם

 מערך הבטיחות והגהות בסביבת העבודה

 : להלן המבנה הארגוני של מערך הבטיחות בעבודה בלאומי ושרשרת הדיווח

 .בפורמט נגישלקריאה 

 

דנה בנושאי בטיחות שוטפים ומובילה את מדיניות , הוועדה מתכנסת לפחות שמונה פעמים בשנה: ועדת הבטיחות בעבודה

 . הם עובדים, לכל הפחות, כאשר מחצית מחבריה, הוועדה מורכבת מנציגי ההנהלה והעובדים. הבטיחות בלאומי

http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
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במידת הצורך הוא מדווח . ן ורכש לשם תחקיר ומעקב"המתאם מדווח למדור בטיחות בעבודה באגף נדל: בעבודהמתאם הבטיחות 

 .גם למפקח עבודה אזורי

 

מפיצים בקרב העובדים , המדווחים על אירועים הקשורים בבטיחות וגהות בעבודה, מנהלים, לרוב: נאמני הבטיחות והגהות  

נאמנים ובשנת  39הוכשרו  2009בשנת . תפים בסיורים וביום עיון שנתי הקשורים בנושאעדכונים מטעם ממוני הבטיחות ומשת

 .נאמנים 22 – 2010

תחום הביטוח , מוקד התחזוקה, מוקד הביטחון: גורמים נוספים המדווחים על אירועי בטיחות למתאם הבטיחות בעבודה הם 

 .ענף פרט במשאבי אנוש, בחטיבה לכספים

 

 והגהות בחברות הבנותמערך הבטיחות  

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

הנמצא , ידי מהנדס אזרחי בהשכלתו-מנוהל על, תחום בטיחות בעבודה: נושא הבטיחות מטופל בבנק בשני ערוצים עיקריים

ידי קצין הביטחון הממונה על תחום בטיחות אש -מנוהל על, תחום בטיחות אש; בקשר מתמיד עם ועדת הבטיחות בלאומי

הנושא . תוך תיאום מול רשויות הכיבוי ועם הגוף המקצועי המקביל של החברה האם, עילותו מתמקדת במניעה ובהדרכהופ

 .לנסיבות ולאירועים חריגים, משולב בתחום ניהול סיכונים תפעוליים ומתעדכן בהתאם לרגולציה

 לאומי למשכנתאות

 

 .אירועי בטיחות וגהות בעבודה למנהל מחלקת התפעולמדווח על , המועסק במשרה חלקית, קצין הבטיחות של הבנק

 לאומי קארד

 

גיבוש תוכנית עבודה ותוכנית , ביצוע סקר בטיחות מבנים שנתי, ממונה הבטיחות אמון על הבטחת תקינות מערכות הבטיחות

. פי תקנים מחייבים-עלכי עבודות של חברות קבלן נעשות בצורה בטיחותית , עליו לוודא, כמו כן. הדרכות בתחום הבטיחות

שאחראים על העברת מידע לממונה הבטיחות של החברה בנוגע , בלאומי קארד הוסמכו לתפקיד חמישה נאמני בטיחות

המורכבת מנציגים , ועדת הבטיחות בלאומי קארד. תאונות עבודה אם וכאשר הם מתרחשים/להיבטים ואירועים בטיחותיים

וכן בליקויי בטיחות ובסיכונים , פעמים בשנה ודנה בסקר הבטיחות שמוצג בפניהמתכנסת שמונה , מיחידות שונות בחברה

 .פוטנציאליים

 לאומי פרטנרס

 

 .ל כספים ותפעול בחברה"ממונה הבטיחות מדווח על אירועי בטיחות וגהות בעבודה לסמנכ

 החברה לנאמנות

 

 .ולקצין הבטיחותל החברה "נאמן הבטיחות מדווח על אירועי בטיחות וגהות בעבודה למנכ

 



י|  132 מ ו א  ל
 

 מערך הבטיחות והגהות בשלוחות לאומי בעולם 

 .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

 

 .שמדווח למנהל התפעול, מנהל המבנה מדווח על אירועי בטיחות וגהות למנהל משאבי אנוש

 בנק לאומי שוויץ

 

 .פועלת בבנק ועדת בטיחות, בנוסף. ממונה הבטיחות מדווח על אירועי בטיחות וגהות בעבודה למנהל התפעול

 SAבנק לאומי לוקסמבורג 

 

 .בבנק פועל מנהל בטיחות ובריאות

 בנק לאומי רומניה

 

 .ועדת הבטיחות והבריאות כוללת נציגים של העובדים וההנהלה
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 תאונות עבודה ומחלות מקצוע
שלאומי עורך , סקרי המפגעים במבנים. לעובדיה קבוצת לאומי משקיעה משאבים רבים על מנת להבטיח סביבת עבודה בטוחה

אם , עם זאת. נועדו לוודא באופן שוטף כי קיימת סביבת עבודה בטוחה במתקני הקבוצה ולמנוע מפגעים פוטנציאליים, מעת לעת

קת ממוני הבטיחות בקבוצה מתחקרים כל אירוע ומדווחים על כך לגורמים הרלבנטיים לשם הפ, וכאשר נגרמת תאונת עבודה

 .במידת הצורך, לקחים ותיקון המפגעים התחזוקתיים והתכנוניים

 

 :2010-2009להלן נתונים על אודות תאונות עבודה ומחלות מקצוע בקבוצת לאומי בשנים 

 

 2010-2002ומחלות מקצוע בקבוצת לאומי בשנים * תאונות עבודה

 חברה
עבודה ומחלות  מספר תאונות

 מקצוע
היעדרות כתוצאה מתאונות  מספר ימי

 עבודה
מוות כתוצאה  מספר מקרי

מתאונות עבודה ומחלות 
 מקצוע

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 שנה

תאונות  97 לאומי
עבודה ותאונות 

 דרכים

תאונות   132
עבודה ותאונות 

 דרכים

445 

לא כולל ימי (
היעדרות בגין 
 )תאונות דרכים

892 

לא כולל ימי (
היעדרות בגין 
 )תאונות דרכים

0 0 

ai Bank  בנק
  ישראלי-ערבי

1 0 17 0 0 0 

לאומי 
  למשכנתאות

תאונת עבודה 
אחת ושתי 

 תאונות דרכים

שתי תאונות 
עבודה ותאונת 

 דרכים אחת

25 42 0 0 

 0 0 310 543 36 28  לאומי קארד

 0 0 0 0 0 0  לאומי פרטנרס

 0 0 0 0 0 0 החברה לנאמנות

 .תאונה שאירעה תוך כדי עבודה ועקב העבודה אצל המעביד או מטעמו –תאונת עבודה * 

בשנת ) עוברי אורח, קבלנים, לקוחות(תאונות ואירועי בטיחות של גורמים חיצוניים  36נחקרו בלאומי גם , בנוסף לתאונות העבודה

 .2010מקרים בשנת  36-ו 2009
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 תקנים

מטעם  ISO 18001הבנק עומד בתקן , בנוסף. התקנות ותקני החובה בתחומי הבטיחות והגהות בעבודה, לאומי עומד בכל החוקים

 ).לאומי היה הגוף הפיננסי הראשון בישראל שקיבל תו תקן זה(מכון התקנים הישראלי 

ובהם , סקר דרישות תחיקתיות ובדיקות סביבתיות שוטפות באתריו בתחומים שונים, סקרי מפגעים, עורך סקרי בטיחותלאומי 

 .רעש ואבק מזיק, קרינה משדות מגנטיים, שפכים ומים, בדיקות גז רדון, בחינת איכות האוויר ונוחות אקלימית

 תקנים בחברות הבנות 

 לאומי קארד 

 

נערכות בדיקות של תקינות למערכות הבטיחות בחברה וביקורות , בנוסף. מבנים ומפגעים פעמיים בשנההחברה עורכת סקר 

לקבלנים חיצוניים על מנת לוודא שהנחיות החברה אכן מתקיימות וכי ננקטים אמצעי הבטיחות הנחוצים במהלך הביצוע של 

 .עבודות הבינוי

 

 

 הדרכות בנושאי בטיחות וגהות בעבודה בלאומי
 .מכלל עובדי הבנק את הלומדה 85%עברו  2010-ו 2009בכל אחת מן השנים : לומדה מתוקשבת בנושא ביטחון ובטיחות 

ן "לאומי קיים הדרכות בנושא בטיחות למחלקות המקצועיות באגף נדל: הדרכות מקצועיות ייעודיות בנושאי בטיחות שונים 

הדרכות בנושא ארגונומיה וכן שני קורסים , י לאומי הנדרשים לכךהדרכות בנושא עבודה בגובה והסמכה בגובה לעובד, ורכש

 .ידי פיקוד העורף-להסמכת נאמני בטיחות בעבודה והסמכת ממוני התגוננות אזרחית על

, חשמלאים, עובדי מסלקה: לאומי קיים הכשרות המותאמות לקהלים שונים: הכשרות רענון תקופתיות ייעודיות בנושאי בטיחות 

, עובדי נגרייה, קבלנים, מפקחים חיצוניים, מנהלי פרויקטים, טים"קב, בית-ממלאי תפקיד אב, עובדי ניקיון, טכנאי תקשורת

 .הדרכת נאמני ביטחון בסניפים לקראת ביצוע תרגיל פינוי ועוד

 

 

 

 הדרכות בנושא בטיחות וגהות בעבודה בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

קורס עזרה ראשונה והדרכות , מתקיימת הדרכה של נאמני בטיחות וביטחון, בנוסף. הדרכה בנושא בטיחותכל העובדים עוברים 

 .מטעם פיקוד העורף לגורמים הרלבנטיים בבנק
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 לאומי למשכנתאות

 

 .כל עובד חדש חותם על נוהל התנהגות באירועים חריגים ועובר הדרכה של קצין הביטחון של הבנק בנושא בטיחות

 קארדלאומי 

 

עזרה ראשונה , נערכו הדרכות בנושאי בטיחות אש, בנוסף. כל עובדי החברה עברו לומדת בטיחות וארגונומיה בעמדת העבודה

נהיגה בטוחה לבעלי רכב חברה והדרכות בטיחות לקבלנים העובדים עם , עבודה בגובה לעובדי אחזקה, )הנאמנים לנושא 15-ל(

 .החברה

 לאומי פרטנרס

 

שבהם שוכנים , פי הנחיות קצין הבטיחות של הנהלת מגדלי עזריאלי-תפים בתרגיל חירום פעמיים בשנה עלהעובדים משת

 .משרדי החברה

 החברה לנאמנות

 

 .העובדים עוברים לומדות בנושאי בטיחות וגהות בעבודה כמקובל בלאומי

 

 

 

 

 הדרכות בנושא בטיחות וגהות בעבודה בשלוחות לאומי בעולם 

 .סי.אל.בריטניה פיבנק לאומי 

 

 .התקיימו הכשרות בנושא בטיחות ואש

 בנק לאומי שוויץ

 

 .התקיימו הכשרות בנושא מניעת אש ועזרה ראשונה

 SAבנק לאומי לוקסמבורג 

 

 .כל העובדים השתתפו בתרגולת בטיחות ואש

 בנק לאומי רומניה

 

 .השתתף בקורס עזרה ראשונהכל העובדים השתתפו בהכשרת בטיחות בעבודה ונציג מכל יחידה בבנק 
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 תוכניות בתחום הבטיחות והגהות בעבודה
פעמיים בשנה הוא עורך כנס בטיחות לקבלנים רלוונטיים שעמם הוא , כן-כמו. לאומי מבצע באופן שוטף בקרות בטיחות לקבלנים

 . זאת בנוסף להדרכות הבטיחות הספציפיות המתקיימות בתחילת פרויקט בינוי. מצוי בקשר

מתקן ( M6בוצע סקר גגות מקיף בסניפי לאומי וכן נכתב פרק הבטיחות באוגדן הנהלים להפעלה בשגרה ובחירום של  2010בשנת 

 ).הגיבוי של המחשב המרכזי של הבנק

 

 מבדקים
תדיר מדור בטיחות בעבודה בלאומי יוזם באופן . אקטיבית וזהירה בכל הנוגע לבטיחות בסביבת העבודה-לאומי נוקט גישה פרו

. שורה של מבדקים סביבתיים על מנת להבטיח סביבת עבודה בטוחה לכל עובדי הבנק בהתאם לתוכנית העבודה השנתית

 .מפגעי ריח ועוד, מבדקים אלו כוללים בדיקת נוכחות של מזהמים

 

 תקציבי בטיחות וגהות בעבודה
בקירוב והוקצה  ₪ 600,000-י בטיחות וגהות בהסתכם היקף התקציב השנתי הישיר בלאומי המיועד לנושא 2010-2009בשנים 

בינוי , הוקצו תקציבים עקיפים ומשתנים לטובת תחזוקה, בנוסף. 'סקרים וכו, קניית ציוד מגן, בדיקות סביבתיות, לטובת ייעוץ

, וחדרי שנאיםמיגון ארונות חשמל , התקנת מערכות סינון, הצבת סולמות(וביטחון המיועדים ליישום מפרטי בטיחות בחצרות הבנק 

 ).'התאמות בינוי בהתאם לתקנות בטיחות וכו

 בריאות ואיכות חיים
להלן כמה מהפעולות שלאומי יזם לטובת . לאומי מעודד את עובדיו לנהל אורח חיים בריא במסגרת העבודה ובשעות הפנאי

 :הבריאות ואיכות החיים של עובדיו

 .בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות קשות ואיכות חיים, מונעתרפואה : הרצאות וסדנאות בנושאים מגוונים ובהם 

 .פרסום מידע בנושאי בריאות ואיכות חיים בפורטל הארגוני 

 .16זוגם ולילדיהם מעל גיל -לבני, קורסים לעזרה ראשונה בשיתוף עם מגן דוד אדום המיועדים לעובדים 

 .רומות לדגימת מוח עצםכולל לעתים מבצעי ת, מבצעי התרמת דם בשיתוף עם מגן דוד אדום 

 .חיסון נגד שפעת 

 .'אפידמיולוגיה וכדו, סביבת עבודה, לאומי שוכר את שירותיו של רופא תעסוקתי ונותן ייעוץ בנושאים הקשורים בכושר עבודה 

 .ידי יחידת הרווחה-ליווי עובדים שסבלו ממחלה ממושכת בתהליך החזרה לעבודה על 

או בסבסוד של /העובד רשאי לבצע את הסקר בחינם ו. סקר בריאות אחת לתקופהלאומי מאפשר לעובדים קבועים לבצע  

 .עובדים 443מנהלים בכירים את סקר הבריאות וכן  393ביצעו  2010בשנת . הבנק בהתאם לנהלים

שלה זכאים , ריסק של הוועדים/סיעוד/ממחיר הפרמיה של פוליסת ביטוח הבריאות ₪ 130לאומי מציע השתתפות בסך  

 .עם ותק של שנה "ניסיון"ם קבועים ועובדים במעמד עובדי

 .כולל אפשרות לצרף את משפחת העובד לפוליסה, בפוליסות לביטוח שיניים) שווי הטבה(לאומי מציע מימון עלות העובד  

 

 לאומי מקדם פעילות גופנית 

בפעילויות מעין אלו הזדמנות להידוק ואף רואה , לאומי עורך אירועי ספורט קבוצתי, כחלק מגישתו לעודד אורח חיים בריא

 .הקשרים החברתיים בין העובדים

 

 .למימון פעילויות ספורט תחרותיות ועממיות כאחד ₪לאומי הקצה מדי שנה כשלושה מיליון  

ענפי ספורט  14-קבוצות ספורט ברחבי הארץ המשתתפות בתחרויות ב 50-בתחום הספורט התחרותי פועלות בלאומי כ 

נציגים  200-כ. נוטלות חלק במסגרות השונות של הליגות למקומות עבודה, עובדים 700-שבהן למעלה מ, הקבוצות. שונים
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המשיכו קבוצות לאומי במסורת של  2010גם בשנת . ודההשנתית למקומות עב "ספורטיאדה"של הבנק משתתפים בתחרות ה

ואילו , אביב זכו באחד משלושת המקומות הראשונים בליגות השונות-כמחצית מהקבוצות במחוז תל: הישגים מרשימים

זכו שחקני , בנוסף. זכו שש מתוך שמונה קבוצות הכדור באחד משלושת המקומות הראשונים 2010של שנת  "ספורטיאדה"ב

 .של לאומי בארבעה גביעים אישיים השחמט

, פעילויות אלו כללו צעדות. 2010-2009גמלאים ובני משפחות נטלו חלק בפעילויות הספורט העממי בשנים , עובדים 6,000-כ 

  .רכיבה על אופניים וטורנירים פנימיים, משחים, טיולים
 .הכושר לפרוס את התשלומים של המינויהבנק מסייע לעובדים ובני משפחותיהם הפעילים במועדוני ספורט וחדרי  
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 יעדים בתחום ערך לעובדים 

 

 .ומציבים לעצמנו יעדים מאתגרים לשנתיים הבאות, אנו גאים לדווח על האופן שבו עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו בדוח הקודם

 2010-2002ביצוע יעדים בשנים 

מידת  אופן יישום יעד חברה
 יישום

 400-תהליכי ליווי אישי וחניכה ל לאומי
 וחונכים חניכים

חונכים  545-התקיימו תהליכי ליווי אישי וחניכה ל 2009בשנת 
 חונכים וחניכים 489-ל – 2010ובשנת , וחניכים

 

בטיחות 
וגהות 

  בעבודה

ביצוע בדיקות גז רדון 
בהתאם לתוכנית 

 שנתית-הרב העבודה

 הבדיקות בוצעו
 

ביצוע סקר מפגעים 
 בסניפים ובמבני הבנק

 לשנה סניפים ומבני הבנק נערך לפחות אחת 30-סקר מפגעים ב
 

תוכניות הדרכה 
והכשרה בתחום 

 בטיחות וגהות

 תוכנית ההכשרה התקיימה במלואה
 

הפחתה של כמות 
התאונות וימי 

 2%ההיעדרות בשיעור 
 שנה מדי

והפחתה  בתאונות העבודה 10%הייתה הפחתה בשיעור  2009בשנת 
. בימי ההיעדרות ביחס לממוצע חמש השנים שקדמו 37%בשיעור 

בתאונות עבודה ועלייה בשיעור  13%בשיעור  חלה עלייה 2010בשנת 
 שקדמו בימי ההיעדרות ביחס לממוצע חמש השנים 25%
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 2012-2011יעדים בתחום לשנים 

 יעד חברה

 בבנק פרסום מסלולי התפקידים לכלל המנהלים  לאומי

 בבנק לכלל המנהלים) תיאור דרישות כלל העיסוקים בלאומי(פרסום ספר עיסוקי הסגל  

 תהליך פיתוח איתור מועמדים ותחילת, מיפוי תפקידים: תפקידי מפתח 100-בניית עתודה ניהולית ל 

לאור . העובדים תקשור תוצאות הסקר לכלל; מן העובדים 70%השתתפות של : ביצוע סקר עמדות עובדים 

 2012העבודה לשנת  לטיפול בכל חטיבה במסגרת תוכנית) לפחות(תוצאות הסקר בחירת נושא אחד 

בטיחות וגהות 

 בעבודה
עקב תאונות עבודה  אירועי הבטיחות וימי ההיעדרות, הפחתת כמות התאונות 

 מדי שנה 2%בשיעור של 

 מכלל הנאמנים 85%-מוסמכים להעלאת שיעור נאמני הבטיחות ה 

 בנקאית-התאמת תווי התקן הקיימים לקבלת הסמכה כלל 

ai Bank,   בנק

  ישראלי-ערבי
 )בבנק ראשון מסוגו(ביצוע סקר עמדות  

בטיחות וגהות 

 .בעבודה
אירועי הבטיחות , התאונות פעילות הסברה בקרב עובדים במטרה להפחית כמות 

 שנה מדי 2%עבודה בשיעור של וימי ההיעדרות עקב תאונות 
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 :אנו מעניקים ערך ללקוחותינו ולספקינו באפיקים מגוונים

 

המשלבים בין תועלת פיננסית לתועלת , אנו מפתחים ומשווקים מוצרים ושירותים פיננסיים בעלי ערך חברתי וסביבתי 

 .חברתית וסביבתית

ומרחיבה את מגוון ערוצי השיח עם , ידידותית לסביבה, מעניקה חוויית לקוח משופרת "לאומי דיגיטל"פעילותנו העשירה ב 

 .לקוחותינו

 .הגברנו את פעילויות הנגשת המוצרים והשירותים, במסגרת מחויבותנו להעניק שירות שוויוני 

אנו בוחנים את , לקראת התקשרות עם ספקים. הספקיםהזמנו את הספקים שלנו לנהל עימנו שיח ישיר באמצעות פורטל  

 .פעילותם בהתייחס לחוקי העבודה ולהיבטים סביבתיים
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 יוצרים ערך ללקוחות 
 

 

 

מתקדמים על מנת לבנות עבורם תשתית כלכלית שתסייע להם הן במישור קבוצת לאומי שואפת לתת ללקוחותיה כלים פיננסיים 

 .האישי והן במישור העסקי

 .קשובה לצורכיהם ומעניקה להם שירות איכותי ללא משוא פנים, הקבוצה נוהגת בהגינות עם לקוחותיה 

דע הדרוש על אודות אחראיים ומעניקה ללקוחותיה את המי-נמנעת ממסרים פוגעניים ובלתי, הקבוצה פועלת בשקיפות 

 .מוצריה ושירותיה

 .טווח עם הלקוחות-הקבוצה מחויבת לאמת בפרסום והיא מקפידה לקיים את התחייבויותיה לשם יצירת אמון ארוך 

מגוונים וזמינים ושואפת לאפשר את הגישה אליהם ואת השימוש , הקבוצה מציעה ללקוחותיה מוצרים ושירותים אפקטיביים 

 .וםבהם בכל זמן ומכל מק

הוראות ונהלים בכל הנוגע למכירה הוגנת של מוצרים ושירותים פיננסיים , קבוצת לאומי כפופה למגוון רחב של חוקים 

 .ללקוחות

 .הקבוצה מקפידה על בטיחות הסניפים עבור לקוחותיה 

 

הגנה על , כבוד האדם הכולל קווים מנחים לשמירה על, לאומי חתום על הקוד האתי בפרסום של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

לאומי מייחס חשיבות עליונה לחובת הסודיות הבנקאית וההגנה על פרטיות  .הימנעות מאפליה ודעות קדומות ועוד, הפרטיות

תוך יישום נהלים קפדניים ואימוץ , הוא משקיע משאבים רבים באבטחת המידע האגור במערכות הבנק, לשם כך. הלקוחות

 .בקרה ודיווח, ות של ניטורטכנולוגיות מתקדמות ומגוונ

מתנהלים דיונים שוטפים בין , בנוסף. לקוח-בחטיבות השונות של לאומי פועלות ועדות אתיקה הדנות בסוגיות הקשורות ליחסי בנק

כי היחידות העסקיות פועלות , קציני הציות בקבוצה מוודאים, כמו כן. המנהלים לעובדים בנושא אתיקה בכלל וניגוד עניינים בפרט

נבחנת לגופו של עניין , המתקבלת מלקוח, כל פנייה בנוגע למוצרים ולשירותים. בכפוף לכל ההוראות הצרכניות החלות עליהן

 .מופקים לקחים ובמידת הצורך מתבצעים עדכונים בתהליכי העבודה, כאשר פניות של לקוחות נמצאות מוצדקות. ומקבלת מענה

 

 פריסה בפריפריה
סניפי הבנק  221מבין . באשר הם, רץ על מנת להעניק את מגוון השירותים והמוצרים שלו לכל לקוחותיולאומי פרוס בכל חלקי הא

 .אזורים שאינם בגוש דן או בערים הגדולות –סניפים ממוקמים בפריפריה  83, )לא כולל סניפי השלוחות(
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 מוצרים פיננסיים בעלי ערך מוסף חברתי וסביבתי 

 

 

 מוצרים ושירותים פיננסיים בעלי ערך מוסף חברתי
ולכן היא מפתחת ומציעה ללקוחותיה מוצרים ושירותים , קבוצת לאומי דוגלת בשילוב שבין תועלת פיננסית לבין תועלת חברתית

גם אם , מוצרים אלו נועדו לפתח את עסקי הקבוצה ובה בעת לסייע בחיזוק הקהילה. שמקדמים גם ערכים חברתיים, בנקאיים

לרבות , כי תפקידה הוא לקדם את דור המחר, הקבוצה מאמינה. בוויתור על הכנסות פוטנציאליות לקבוצה, לעתים, הדבר כרוך

 .עסקית וחברתית בעתיד, מקצועית, שתוביל להתפתחות אישית, מתן כלים פיננסיים לבניית תשתית כלכלית יציבה בהווה

 

 :2010-2009להלן מבחר מוצרים ושירותים בעלי ערך מוסף חברתי שלאומי הציע ללקוחותיו בשנים 

במסגרת תוכנית זו העניקה החטיבה הבנקאית הלוואות בתנאים מועדפים לעסקים קטנים ובינוניים : תוכנית לאומי קורת 

המעניקה ערבויות להלוואות  "קרן קורת"החל לאומי להפעיל את התוכנית בשיתוף פעולה עם  2010חל מינואר ה. בפריפריה

, וכן ליזמים שברצונם להקים, הן לעולים והן לתושבים ותיקים, כספיות בתנאים מיוחדים כדי לסייע בפיתוח מקורות תעסוקה

הלוואות בסכום כולל  69העניק לאומי במסגרת התוכנית  2010בר עד סוף חודש דצמ. להרחיב ולבסס עסקים קטנים ובינוניים

שאינם , התוכנית אפשרה להעמיד מימון גם לגורמים. הגליל וחיפה, עבור יוזמות ועסקים באזורי הדרום ₪מיליון  29.7של 

-1,200,000 כאשר ועדה משותפת ללאומי ולקרן קבעה את גובה ההלוואה בסדר גודל של, נמנים בהכרח על לקוחות הבנק

50,000 ₪. 

לקוחות , לאומי הציע הלוואה בתנאים מיוחדים ללא ריבית לתושבי הכרמל: הלוואות סיוע ליישובים שניזוקו מהשרפה בכרמל 

הלוואות  293לאומי העניק . לעזוב את בתיהם עקב השריפה הגדולה שהתרחשה בכרמל 2010שנאלצו בדצמבר , לאומי

 .₪שהסתכמו בכשלושה מיליון 

החטיבה הבנקאית העניקה הלוואות למימון שכר לימוד לסטודנטים כחלק מתוכנית שבה עיריות : ואות לסטודנטיםהלו 

המיזם נועד לטפח ולעודד . השתתפו בתשלום הריביות של ההלוואות, שבהן מתגוררים הסטודנטים, ומועצות מקומיות שונות

ובפריסת תשלומים , יבית רק בתום הלימודים האקדמייםואפשר להם להתחיל בהחזרת תשלומי הקרן והר, את הסטודנטים

לאומי הציע לסטודנטים , כבנק המעודד השכלה גבוהה. ₪ 48,000-10,000לאומי העניק הלוואות בסדר גודל של . נוחה

 .הלוואות נוספות בתנאים מועדפים המיועדות לשכר לימוד והוצאות מחייה

. בלאומי דבק בביצוע משימותיו תוך שמירה על כבוד האדם) ב"חוב(בעייתיים האגף לחובות : תוכניות בנושא צמצום חובות 

תוך בחינה , מהירה ועניינית עם לקוחות שמצויים בקשיים כספיים במטרה להגיע להסדרים, האגף נוהג לקיים הידברות ישירה

 :מעבר לפעילותו השוטפת ערך האגף מבצעים ייחודיים. פרטנית של יכולות החייב

מהלך זה עודד לקוחות לפנות לבנק על . ערך הבנק מבצע לסגירת חובות 2010בשנת  – "לחיות ללא חובות"מבצע  

 .₪מיליון  10.6-הגיע הבנק להסדרים בהיקף כספי של כ, פניות שהתקבלו 1,600-בעקבות כ. מנת להגיע להסדר נוח
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. א"סמוך לראש השנה תשע, 2010נת שהתקיים בש, לאומי יזם מבצע הסדרי חוב נוסף – "בראש שקט פותחים שנה" 

 . ₪פניות ונערכו הסדרים בהיקף של כחמישה מיליון  400-במסגרתו הגיעו לבנק כ

המעניקה סיוע משפטי ללקוחות המצויים במצוקה כלכלית ונתקלים , הדין-תוכנית של לשכת עורכי –"שכר מצווה" 

וכנית מתבטא בתהליך עבודה מהיר לטיפול שיתוף הפעולה של לאומי עם הת. בקשיים בהתנהלותם מול מוסדות

 .בפניות והגעה להסדר

 

כנסים מקצועיים והרצאות עבור לקוחותיו במטרה לצייד  2010-2009לאומי ערך בשנים : הדרכות להגברת מּודעות פיננסית 

מרצים עובדי הבנק  ידי-הועברו הרצאות הן על, ידי חטיבות הבנק השונות-שהתקיימו על, במפגשים. אותם בידע פיננסי מגוון

כמו למשל הערכות מאקרו כלכליות , ההרצאות עסקו בתחומים פיננסיים מגוונים. ידי מרצים חיצוניים מובילים-והן על

, מגמות בשווקים ותחזיות במגזרים שונים, ניהול אשראי, ן"נדל, שווקים בינלאומיים, שוק ההון הישראלי, עולמיות ומקומיות

 .הוראות הממונה על שוק ההון ועוד, 2אזל הוראות ב, סחר בינלאומי

לאומי הרצאות ייעודיות  העבירו עובדי 2010-2009במהלך השנים : הרצאות בנושאים פיננסיים לצעירים ולחיילים משוחררים 

 .בהרצאות אלה התוודעו הצעירים למושגי יסוד בבנקאות ולסוגיות מהעולם הפיננסי. לדור המחר בנושאים פיננסיים

 

 מוצרים ושירותים פיננסיים בעלי ערך חברתי בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

התקבלה החלטה  2010לקראת סוף שנת . פי הכללים הנהוגים בקרן-על" קרן קורת"הבנק לקח חלק בתוכניות ": קרן קורת"

, הבנק העניק הלוואות לעסקים חדשים וקיימים על מנת לסייע להתפתחותם העסקית. להרחיב את שיתוף הפעולה עם הקרן

הלוואות לעסקים  114ישראלי העניק במסגרת התוכנית -בנק ערבי, ai Bank. והקרן העניקה ערבות או ביטחון לחלק מההלוואה

 .₪מיליון  21 -שהסתכמו ב, חדשים וקיימים על מנת לסייע להתפתחותם העסקית

 לאומי למשכנתאות

 

יכלו , שעמדו בתנאים, לקוחות. שירות של הבנק שנועד להקל על רוכשי דירה שנטלו משכנתא חדשה": פסק זמן מהמשכנתא"

 .שהוקצה להם" סל חודשים"מתוך , וליהנות משלושה חודשים של דחיית תשלומים לשנה" פסק זמן מהמשכנתא" לקחת

 לאומי קארד

 

, "עיגול לטובה"בשיתוף עם עמותת " עיגול ותרומה לטובה"השיקה לאומי קארד את שירות  2009בשנת ": עיגול ותרומה לטובה"

השירות מאפשר ללקוחות החברה לעגל את סכום העסקאות . שנרתמה לטובת המיזםוהייתה לחברת כרטיסי האשראי הראשונה 

בשנת . פי בחירת הלקוח-כאשר ההפרש מועבר כתרומה למגוון עמותות על, שביצעו בבתי העסק לשקל הקרוב כלפי מעלה

 .₪ 122,595רמו לקוחות ות 2,935הצטרפו לשירות  2010בשנת , ₪ 37,042לקוחות ותרמו  2,465הצטרפו לשירות  2009
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 בעולם מוצרים ושירותים פיננסיים בעלי ערך חברתי בשלוחות לאומי 

 .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

 

 .התקיימו הדרכות ללקוחות בנושא אשראי

 בנק לאומי שוויץ

 

 .התקיימו הדרכות ללקוחות בסוגיות פיננסיות

 בנק לאומי רומניה

 

 .ניתוח פיננסיהתקיימו הדרכות ללקוחות בנושא 

 

 

 מוצרים ושירותים בעלי ערך מוסף סביבתי
הקבוצה . קבוצת לאומי מעודדת מציאת פתרונות להתמודדות עם שינויי האקלים ופיתוח טכנולוגיות המעניקות מענה לצורך זה

 .שמקדמים ערכים סביבתיים, מציעה ללקוחותיה מוצרים או שירותים בנקאיים

סייע הבנק  2010-2009בשנים . לטובת פרויקטים בתחום הסביבה בהיקף של מאות מיליוני שקלים לאומי מעמיד אשראי והלוואות

מערכות : בין העסקאות אפשר למנות. חלקן בתנאים מועדפים, במימון עסקאות או מתן הלוואות לעסקאות המיטיבות עם הסביבה

מיזמי תשתית בתחום , מפעל למערכות ייצור חשמל בגז חיבור, הסבה של מערכות מזהמות לנקיות, בנייה ירוקה, וולטאיות-פוטו

 ).אנרגיית רוח, אגירה ושאיבה, קוגנרציה, גז(מיזמים בתחום אנרגיה חלופית , האנרגיה

 

 :2010-2009להלן כמה דוגמאות למוצרים פיננסיים בעלי ערך סביבתי שלאומי הציע ללקוחותיו בשנים 

הינו מיזם החלפת דודי חשמל וסולר בדודי שמש עבור משפחות מעוטות יכולת המתקיים בשיתוף  "קול דודי": "קול דודי" 

במסגרת המיזם לאומי סבסד ואפשר פריסת תשלומים נוחה עבור המרה של מערכות חימום . "יוזמת האנרגיה הטובה"עמותת 

, שעמדו בתנאים, למעוניינים. וערדשדרות , ירוחם, מים באמצעות חשמל בדודי שמש למשפחות המתגוררות בערים לוד

סביבתי לאומי -באמצעות המיזם החברתי. תשלומים חודשיים עם פטור מלא מעמלות 48התאפשרה פריסת ההלוואה על פני 

 ."יוצרים ערך לסביבה"מידע נוסף על המיזם אפשר למצוא בפרק . לערך מדי שנה 4%ביצע קיזוז פחמני בהיקף של 

הוצעו ללקוחות הלוואות לצורך רכישת , כחלק מהמאמץ של לאומי להפחתת זיהום האוויר: מימון רכישה של רכבים היברידיים 

ההלוואות . תנאים מועדפים תוך מתן הקלות בעמלותב) שהפעלתם משלבת מנוע בנזין עם מנוע חשמלי(רכבים היברידיים 

 .משווי הרכב 80%שניטלו היו בגובה של עד 

המרכז לטיפוח יזמות למתן הלוואות ירוקות לעסקים (י "לאומי יזם שיתוף פעולה עם מט: בתנאים מועדפים* הלוואות ירוקות 

החל לאומי להעניק הלוואות ירוקות  2010החל משנת  .המרכז את תחום ההשקעה במיזמים ושדרוגים ירוקים, )קטנים ובינוניים

י חדרה ניתנו עד "במסגרת שיתוף הפעולה עם מט. י העניקה ליווי וייעוץ לתוכנית עסקית"בעוד מט, לבתי עסק קטנים ובינוניים

 . ₪ 687,000ובסכום כולל של , ₪ 300,000-50,000בסדר גודל של , היום שלוש הלוואות

, פיתוח מוצרים חדשים בתחום ההתייעלות הסביבתית, ואה המובילה לשדרוג סביבתי של בית העסקהלו –הלוואה ירוקה *

 .'מימון להון חוזר לעסקים העוסקים בתחום הירוק וכדו

החטיבה הבנקאית בלאומי העניקה הלוואות מיוחדות ללקוחות פרטיים לצורך  :מימון המיועד לרכישת מערכת סולארית 

ההלוואות באשראי פרטי היו . שעודפיו נמכרים לחברת החשמל, רכישה והתקנת מערכות סולאריות לייצור חשמל ביתי

http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-environment/bank-leumi-environmental-quality-management/
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הוענקו  2010בשנת . תשלומים חודשיים 120ה של עד ובפריס ₪ 100,000בסכום של עד , מימון 70%בשיעור מוערך של 

גיבשה החטיבה לבנקאות מסחרית  2010בשנת .ש בהיקף משמעותי"קוט 50הלוואות באשראי מסחרי עבור מערכות של עד 

צפויות להתממש עסקאות בהיקף של  2011בשנת . תשתית עסקאות בהיקף ניכר ונפגשה עם עשרות יזמים מובילים בתחום

קבלנים ובעלי נכסים עבור הקמת מתקנים , המימון יוענק ליזמים. וולטאיים-וני שקלים להקמת מתקנים פוטומאות מילי

והוצאו מכתבי , גם בחטיבה העסקית התקיימו פגישות רבות עם לקוחות קיימים ועם יזמים חדשים בתחום.קטנים ובינוניים

 .כוונות ללקוחות בהיקף משמעותי

פרויקט זה עשוי לתרום רבות . החטיבה העסקית מימנה את הרחבתם של מכוני טיהור שפכים: יםמימון פרויקטים לטיהור שפכ 

 .לסביבה בזכות השימוש החוזר במים

קבוצת לאומי פועלת במטרה להגביר את המודעות של : העלאת המּודעות של הלקוחות להזדמנויות או סיכונים סביבתיים 

פעילות זו נעשית באמצעות שיווק מוצרים בעלי . סיכונים חברתיים וסביבתייםלקוחותיה לנושאים הקשורים בהזדמנויות או 

החטיבה המסחרית בלאומי , לדוגמה. ושילוב הרצאות בנושאים אלו במסגרת כנסי לקוחות, חברתי או סביבתי, ערך מוסף

בקרב הלקוחות שאחת ממטרותיה היא העלאת המודעות , "מועדון ארוחת בוקר"הזמינה את לקוחותיה לסדרת מפגשי 

 .כגון אנרגיה סולארית, לתכנים בנושאים פיננסיים וסביבתיים
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 לאומי דיגיטל 

 

שנועד להעניק , "לאומי דיגיטל", בין היתר, על בסיס הנחת מוצא זו הושק. לאומי שואף לפעול בכל הזירות שבהן לקוחותיו נמצאים

 .ערך מוסף באמצעות שירותים מגוונים וחוויית לקוח משופרת ללקוחות

 

 לאומי דיגיטל
 הגדלת הזמינות לשיפור השירות 

שנועד להעניק , "לאומי דיגיטל", בין היתר, על בסיס הנחת מוצא זו הושק. לאומי שואף לפעול בכל הזירות שבהן לקוחותיו נמצאים

 – "ישיר לאומי"ו "לאומי דיגיטל" –הערוצים הדיגיטליים . חוויית לקוח משופרתללקוחות ערך מוסף באמצעות שירותים מגוונים ו

 .שהיה ונותר עוגן מרכזי של הלקוחות, מהווים מעטפת משלימה לשירותים הניתנים בסניף הבנק

ים שונים מאחר ששירות, יתר על כן. קיומם של ערוצי תקשורת מרובים בלאומי תורם ליכולת הבחירה של הלקוחות ומעצים אותה

בטווח , הם יכולים לקבוע מתי לבצע את הפעולה הרצויה להם, עומדים לרשות הלקוחות אף מעבר לשעות הפעילות של הסניפים

לקוחות אף יכולים להתחיל פעולות מסוימות בסניף הבנק ולסיימן באחד , נוכח המעבר הפשוט בין הערוצים. זמנים רחב למדי

 .ולהפך, מערוצי הדיגיטל

עודד את לקוחותיו לנהל את ענייניהם הפיננסיים באמצעות ערוצי הדיגיטל ביעילות ובנוחות תוך גילוי מעורבות ואחריות לאומי מ

והלקוחות שהצטרפו אליה יכלו ליהנות מהטבות , "חשבון דיגיטלי"הושקה תוכנית  2009בשנת , לדוגמה. בניהול חשבונותיהם

בגין הגידול בממוצע החודשי בפעילות בערוצי לאומי דיגיטל בתקופת המדידה ההחזר הכספי ניתן . ייחודיות ומהחזר כספי

 .בהשוואה לתקופה מקבילה קודם להצטרפות ללאומי דיגיטל

 

 גידול בפעילות התורמת לסביבה
ר לקוחות לאומי אינם צריכים לבק, למשל. המעבר לערוצים דיגיטליים תורם גם לאיכות הסביבה, נוסף לשיפור באיכות השירות

גם השימוש בשירותי . הם מפחיתים את השימוש בכלי רכב וכפועל יוצא מכך תורמים לצמצום בזיהום האוויר, בסניפי הבנק כבעבר

גם לאומי וגם לקוחותיו מאמצים , כך. שכן בזכותו פוחת השימוש בנייר, הדואר האלקטרוני המקוון לסוגיו בלאומי תורם לסביבה

 .ביבההתנהגות ידידותית יותר כלפי הס

 הטמעת השימוש בערוצים הדיגיטליים
לאומי מקפיד להטמיע את המוצרים והשירותים החדשים , לשם הרחבתו של מעגל הלקוחות המשתמש בערוצים הדיגיטליים

. לאומי שיפר את ממשקי המשתמש והנגיש אותם לכלל קהלי היעד, כמו כן. והמתקדמים באמצעות הסברים מפורטים לשימוש

והפקידים בסניפים מתודרכים להעניק הסברים על השימוש בערוצים , הטכנית של לאומי הם בעלי זמינות גבוהה שירותי התמיכה
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סניפים של לאומי רשת אלחוטית ששיפרה את יכולת ההדגמה של השימוש  100-פעלה ב 2010נכון לסוף שנת . הדיגיטליים

 .נחו אותם בדבר השימוש בערוצים הדיגיטלייםסניפים נבחרים עמדו לרשות הלקוחות דיילות שה 50-בערוצים וב

 ."שיח עם מחזיקי העניין"מידע נוסף בנושא השיח שלאומי מנהל עם לקוחותיו ברשתות החברתיות אפשר למצוא בפרק 

 

 שירותים ומוצרים דיגיטליים
זאת . ים המקוונים בפרטלאומי שוקד כל העת על נושא החדשנות הדיגיטלית באמצעות שדרוג ועיבוי סל המוצרים בכלל והערוצ

חלקן אף בעמלות , נגישה ומתקדמת לביצוע פעולות בנקאיות, ידידותית, על מנת לאפשר לכל אחד מלקוחותיו דרך נוחה

 :ובהם, לאומי מציע יישומים ושירותים פיננסיים שונים במסגרת לאומי דיגיטל. מופחתות

ע באמצעות אתרי לאומי באינטרנט ואף ביצוע חלק מהשלבים קבלת מיד, לרבות מסחר בשוק ההון, ביצוע פעולות בנקאיות 

 .הדרושים לצורך פתיחת חשבון בלאומי

) או למעביר עצמו(לצד ג ) באינטרנט או מהטלפון הנייד( "גלישה ישירה"העברת כספים מחשבון בלאומי באמצעות ערוץ  

המשיכה מתבצעת באמצעות פרטי זיהוי . ללא שימוש בכרטיס אשראי או כרטיס כספומט, ומשיכתם ממכשיר כספומט לאומי

 .שהמוטב מקבל בטלפון הנייד שלו

המאפשרות ללקוח , iPad-ו iPod touch ,iPhone-ומעלה ול 3בנקאיות מתקדמות לטלפונים ניידים מדור ) תוכנות(אפליקציות  

המותאמת ) Augmented reality(ואפליקציית מציאות מורחבת ). מידע ופעולות נבחרות( "גלישה ישירה"לקבל את שירותי 

 ).של כלל הבנקים(ואנדרואיד ומאפשרת ללקוח לאתר סניפים של לאומי ומכשירי כספומט  iPhoneלמכשירי 

 .לטלפון הנייד של הלקוח) SMS(בחשבון הבנק באמצעות ִמסרונים קבלת מידע על אירועים  

 .בדף הפייסבוק ועוד, המציגה מידע נבחר על מצב שוק ההון בתצוגות ובחתכים שונים ישירות במחשב האישי) widget(תוכנה  

-כ – 2010ו ובשנת שיחות וידא 800-נוהלו כ 2009בשנת . שיחת וידאו עם בנקאי באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי 

 .שיחות וידאו 700

 .קבלת הדואר מהבנק ישירות לתיבת הדואר האלקטרונית האישית של הלקוח 

 .בתיאום מראש, ניהול שיחה עם בנקאי במהלך גלישה בחשבון באינטרנט 

 .תשלום חשבונות וביצוע העברות כספיות לרשויות שונות באתר לאומי 

 .בעמלה מופחתת, שעות ביממה 24, ם מחוץ לכותלי הבנקג, הפקדת המחאות בעמדות לאומי דיגיטל 

 .וזיכוי מיידי של חשבון הלקוח בעמלה מופחתת) סניפים 35-בכ(הפקדת מזומן בכספומט  

חלק מהפעולות . מאפשר לבצע מגוון פעולות בנקאיות באמצעות הטלפון, ידי בנקאים מיומנים-המאויש על, Callמוקד לאומי  

מפעיל את מוקד הבורסה המאפשר מסחר  Callלאומי , כמו כן. או מענה קולי/אמצעות בנקאים ושעות ביממה ב 24זמינות 

 .בניירות ערך

 

 ישיר לאומי
שירותי . הוא החלוץ של מהפכת הבנקאות הדיגיטלית בלאומי ובמערכת הבנקאות בכלל, )הישיר הראשון לשעבר( "ישיר לאומי"

באינטרנט ובטלפון הנייד , בטלפון, שעות ביממה 24, ישיר לאומי אינם מתבססים על פלטפורמה פיזית אלא על שירות בנקאי מלא

יישומים נוספים שנועדו להרחיב את היצע השירותים  "ישיר לאומי"שקו בהו 2010-2009בשנים ). בכפוף לימי הפעילות של הבנק(

לתיאום שיחות עם יועצי השקעות באמצעות כניסה ישירה  "שיא" מערכת, ט'ט ווידאו צ'שירותי צ: ובהם, המתקדמים ללקוחות

 ).SMS(פנייה ללקוח באמצעות שליחת ִמסרון  המאפשר, Call Bankליומנו של היועץ ושירות 

 

 



י|  148 מ ו א  ל
 

 פעילות בערוצים הדיגיטליים בחברות הבנות 

 לאומי קארד

 

בהתאם למגמות השוק ולשינויים בהעדפותיהם , גיבשה החברה תפיסה כוללת בנוגע לפעילות בערוצים הדיגיטליים 2010בשנת 

תוך , ערוצית המאפשרת שיח וחוויה אישית-לאומי קארד מציעה ללקוחותיה פלטפורמה דיגיטלית עדכנית ורב. של הלקוחות

 : בין היתר, כללה 2010-2009טל של החברה בשנים פעילות הדיגי. מתן אשראי והטבות, מיקוד בשירות

 .השקת אתר אינטרנט חדש 

 .קבלת מידע שוטף לטלפון הנייד על תנועות כרטיס האשראי 

 .קבלת דף הפירוט החודשי לדואר האלקטרוני 

 .המאפשרת גישה לחשבון מכל מקום ובכל עת iPhoneאפליקציית  

, iPhone-המאפשר לכבד כרטיסי אשראי ולבצע עסקאות באמצעות מכשיר ה, iPOS-שירות ה(פתרונות סליקה דיגיטלית  

 ).ושירות המאפשר ביצוע עסקאות אשראי וקבלת אישור בגינן באמצעות האינטרנט

 .שירות לקוחות ופעילויות נוספות בפייסבוק 
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 נגישות 

 

משאבים להנגשת הסניפים והמוצרים הפיננסיים ולשם כך אימץ את המהלכים -על פרויקט נרחב ורבבימים אלה לאומי שוקד 

 :הבאים

 

 .ריכוז הפרויקט באמצעות ועדת היגוי 

 :יישום נושאי המשנה באמצעות הוועדות הייעודיות שמדווחות למנהל הפרויקט על פעילותן ואלו הן 

 בינוי ותחזוקה–הנגשה פיזית  

 הדרכה 

 סניפים 

 ול ושירותתפע 

 שיווק ופרסום 

 ערוצים ישירים 

 מידע 

 צוות אינטגרציה 

 ."נגישות ישראל"שיתוף פעולה עם יועצי נגישות חיצוניים מטעם עמותת  

 .בחינת הצרכים של אנשים עם מוגבלות מקרב הלקוחות 

 הכשרת מורשי נגישות שהשתתפו בקורס מטעם משרד המסחר והתעשייה 

 .בתוכנית ההדרכה של לאומיהכללת הנושא של נגישות לשירות  

הרכזים ידריכו את עובדי הסניף בכל הקשור לסוגיות נגישות וישמשו כתובת לפניות . מינוי רכזי נגישות בכל סניפי הבנק 

 ."נגישות ישראל"רכזים אלה אף יוכשרו בקורס ייעודי שייערך בסיוע עמותת . של לקוחות הסניף אנשים עם מוגבלות

 

 

 

 לאומיפעילויות הנגשה של 

 

עבור התאמת  2004בשנת  "נגישות ישראל"לאומי הוא הראשון מבין הבנקים בישראל שקיבל את אות : הנגשת מבנה קיים 

בין ההתאמות המתבצעות בהתאם לצורך בסניפים . חלק מסניפיו לצורך גישה נוחה לציבור הלקוחות בעלי הצרכים המיוחדים

מעקה , הכשרת עמדת שירות נגישה, שירותי נכים, התאמת שילוט וריהוט, רמפות גישה בכניסות לסניפים: שעוברים הנגשה

במסגרת זו הונגשו . פי התקן בגרמי מדרגות ומערכת כריזה במעליות המכריזה על הקומה והמחלקות הנמצאות בה-על
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סניפים קיימים  30-כ, מתוכם. סניפים הונגשו באופן חלקי 25ועוד  "נגישות ישראל"סניפים בליווי עמותת  150באופן מלא 

 .₪מיליון  8.7-מסתכמת ב 2010-2009עלות ההנגשה במבנים קיימים בשנים . 2010-2009הונגשו בשנים 

מותאמים באופן מלא , לרבות סניפים העוברים שיפוץ גדול, סניפים חדשים: הנגשת מבנים חדשים וסניפים בשיפוץ נרחב 

כן . סניפים חדשים 10-ו, שעברו שיפוץ גדול, סניפים קיימים 20הונגשו  2010-2009בשנים . כנדרש בתקנות מבנה חדש

, למעשה, וזהו, דלפק שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות לכל מגזר פעילות, במידת האפשר, כי בכל סניף חדש יוצב, הוחלט

 .סניפים חדשים כבר יושמה החלטה זו 20-ב. מענה של לאומי לצורכי לקוחותיו שהוא מעבר לדרישות החוק

פי תקנות השירות וחלקן מעבר -חלקן על, נגישות לשירות לשם הנגשת השירות ללקוחות ביצע לאומי את הפעילויות הבאות 

 : פי התקנות-על לנדרש

 

 :פי התקנות-דוגמאות להתאמות הנדרשות על

ראייה והן הן לאנשים עם מוגבלות , לאומי פועל באופן שוטף להנגשת מכשירי הכספומט שלו: הנגשת מכשירי כספומט 

 100-כספומטים לאנשים עם מוגבלות ראייה וכ 130-הונגשו כ 2011עד לאמצע שנת . לאנשים עם מוגבלות פיזית

בכוונת לאומי , בנוסף). המותאמים לשימוש של מי שמרותק לכיסא גלגלים(כספומטים לאנשים עם מוגבלות פיזית 

, אותם ובמקומות המפגש שלהם מסגרת העמותות המייצגותלקיים הדרכה לאנשים עם מוגבלות ראייה ומוגבלות פיזית ב

, Step-Hearכמו למשל הכוונה קולית בכספומט ומערכת , בנוגע לשימוש בכספומטים אלה וכן באמצעים נוספים

 ."שלט קולי"המשמשת כ

ומשדרות , עהמנטרלות את קולות הרק, )Inductive loopset( "לולאות השראה"לאומי צייד את סניפיו ב: לולאת השראה 

 .בתדר שמאפשר למשתמשים במכשירי שמיעה לקלוט בבירור את קולו של נציג הבנק

 

 דוגמאות לפעילויות שאינן נדרשות בתקנות ונובעות מיוזמות הבנק

, כבר לפני כשבע שנים, פותחה בלאומי, על מנת להקל על הלקוחות העיוורים וכבדי הראייה: תבנית לרישום המחאות 

. המחורר במקומות שבהם צריך למלא פרטים בכתב יד, התבנית היא מעין סרגל פלסטי. לרישום המחאותתבנית ייחודית 

כי במהלך השנים סיפק לאומי את , יצוין. תבניות כאלו והן ניתנות בסניפים לכל דורש 2,000-הונפקו כ 2006משנת 

 .התבנית גם לעיוורים וכבדי ראייה שאינם לקוחות הבנק

המערכת כוללת משדרים המותקנים על . מערכת התמצאות וניווט חדשנית מסוגה בעולם :Step-Hearמערכת  

מפעילה , המצוי בידי העיוור, לחיצה על לחצן השלט. ’בשירותי הנכים וכדו, כספומטים מונגשים בדלתות הכניסה לסניף

. ’כספומט קרוב וכדו, ףשבאמצעותו אפשר לדעת את מיקומו המדויק של סני, את המקלט ומאפשרת העברת מידע קולי

. המאפשר שימוש בשלט אחד להתמצאות באתרים ציבוריים שונים, יתרונה של המערכת הוא בתדר העבודה הבינלאומי

, במקביל. משדרים בכספומטים של הבנק 15מתוכם הותקנו כבר , משדרים להתקנה בכספומטים 120-עד עתה נרכשו כ

 .שיינתנו להם ללא עלות, בלות ראייהמקלטים עבור אנשים עם מוג 100רכש לאומי 

מעבר לפעילות השוטפת של לאומי להנגשת האתרים : שירות וידאו בנקאי בליווי מתורגמן לשפת הסימנים – Vלאומי  

המאפשר ללקוחות כבדי שמיעה או , ראוי לציין פתרון ייחודי של לאומי דיגיטל, ולהתאמתם לאנשים עם מוגבלויות שונות

. ידי מתורגמן של אגודת החירשים בישראל-תוך תרגום השיחה לשפת הסימנים על, וידאו עם בנקאידיבור לנהל שיחת 

צוות ייעודי של אגף הבנקאות הישירה של ). התרגום הוא לשפת הסימנים בעברית בלבד(השירות ניתן ללא תשלום 

. ב מתורגמן של שפת הסימניםלאומי עבר הכשרה שבמסגרתה רכש מיומנויות לניהול שיחה בווידאו עם הלקוח בשילו

 .שיחות 30-כ – 2010שיחות וידאו מותאמות לחירשים ובשנת  40-התקיימו כ 2009בשנת 

 "נגישות ישראל"מטעם עמותת ) 1רמה ( "אתר נגיש"אתר לאומי זכה בתו  - באינטרנט "אתר נגיש"אתר לאומי זכה בתו  

וחלק מדפי האתר המונגשים שודרגו , 1האתר השיווקי של לאומי באינטרנט הונגש לרמה . ואיגוד האינטרנט הישראלי

לרבות פירוט של , יש באתר מידע לגבי נגישות בלאומי ובין היתר מופיעה בו רשימת סניפים מונגשים, כמו כן. 2לרמה 

 .רכיבי ההנגשה בכל סניף
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 נגישות בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

ואילו בנכסים חדשים המיועדים לשימוש , בוצעו פעולות הנגשה במבנים קיימים. מהנדסת אזרחית מונתה כרכזת הנגישות בבנק

 לרבות התקנת רמפות גישה בכניסות, נדרשו בעלי הנכסים לבצע פעולות הנגשה, הבנק

הנגשת מכשירי , המבנים כללה בנייה של שירותים מותאמים התאמת, בנוסף. לסניפים והכשרת מקומות חנייה מותאמים

הועתקו שני סניפים ונבנו ארבע מבואות , נפתחו שני סניפים חדשים 2010בשנת . ’עמדות קבלת קהל מותאמות וכדו, כספומט

 .תוך הקפדה על הנגשה בהתאם לדרישות והמפרטים המחייבים, טכנולוגיות

 לאומי למשכנתאות

 

" נגישות ישראל"חמש מבין הנציגויות העצמאיות עמדו בדרישות של עמותת . הבנק ממוקמות בתוך סניפי לאומירוב נציגויות 

חמש נציגויות עצמאיות נוספות השלימו את כל ההכנות הפיזיות לקראת קבלתו של אות הנגישות והן . וקיבלו את אות הנגישות

שתי נציגויות עצמאיות נוספות נמצאות בתהליך הכשרה לקראת . ותנמצאות בשלבי דיון ובדיקות מול העמותה לקראת קבלת הא

 .הבנק פועל להנגשת יחידות נוספות ככל הנדרש, כמו כן. נגישות

 לאומי קארד

 

עוצב ופותח תוך התחשבות באנשים עם מוגבלות ועל מנת לאפשר ללקוחות עם מוגבלויות , אתר האינטרנט של החברה תוכנן

נגישות האתר מאפשרת גם ללקויי ראייה ולאנשים בעלי מוגבלויות מוטוריות וקוגניטיביות לקרוא . באתרליהנות משימוש קל ונוח 

. ידי קוראי מסך לעת עתה ולכן אינו נגיש לציבור העיוורים-ממשק האשראי האישי אינו קריא על. ולבצע פעולות באתר החברה

 .החברה פועלת לשיפור המצב
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 יעדים בתחום ערך ללקוחות 

 
 

 .ומציבים לעצמנו יעדים מאתגרים לשנתיים הבאות, אנו גאים לדווח על האופן שבו עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו בדוח הקודם

  2010-2002ביצוע יעדים בשנים 

מידת  אופן יישום יעד חברה
 יישום

. סביבתית-פותחו מספר מוצרים בעלי תועלת חברתית  סביבתית-שני מוצרים עם תועלת חברתיתפיתוח  לאומי
מוצרים פיננסיים בעלי ערך  להרחבה על אודות

  "יוצרים ערך ללקוחות"ראו פרק , סביבתי-חברתי

 

הרצאות ומפגשים שנתיים עם לקוחות של כל 
המּודעות לתחום  החטיבות במטרה להגביר את

  )מפגשים בשנה 10-כ(תאגידית אחריות 

מפגשים בכל אחת מהשנים  10-התקיימו למעלה מ
 2010-ו 2009

 

פיתוח מודל להערכת סיכונים סביבתיים במסגרת 
 העסקית פעילות החטיבה

פותחה מתודולוגיה להערכת  2010במהלך שנת 
  ידי דירקטוריון הבנק-שאושרה על סיכונים סביבתיים

 

למודל הערכת סיכונים סביבתיים ביצוע פיילוט 
 החטיבה העסקית במסגרת פעילות

הוחלט כי יישום המתודולוגיה , לאור מורכבות הנושא

תוך הכשרת הגורמים המקצועיים  ,יתבצע בהדרגה
 שיח עם הלקוחות-בתוך הבנק ודו

 

 2012-2011יעדים לשנים 

 יעד חברה

  סביבתיפיתוח מוצרים פיננסיים בעלי ערך מוסף    לאומי
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 י חדרה"הרחבת שיתוף פעולה עם מט 

ללקוחות בסניפי הבנק  עריכת הרצאות –הרחבת מעגל המשתמשים בערוצים הדיגיטליים  

  באינטרנט לרבות השגחה על פעילות ילדים, להתנהלות בערוצי הדיגיטל

  כיווני בין הבנק ללקוח-השקת שירות דואר אלקטרוני מוצפן דו 

 אוטומטיים אוטומטיים קיימים והסטת פעולות קופה נוספות למכשיריםשכלול מכשירים  

 ספרתי בהיקף היחסי של הפעולות המבוצעות בערוצים הישירים-גידול בשיעור דו 

 שני מפגשי טוויטאפ 

 השקה והטמעה של אמנת המדיה החברתית בקרב העובדים 

  התקנת מעליות ורמפות לרבות, סניפי לאומי חדשים וקיימים 170סיום הנגשה פיזית של  

  כספומטים לעיוורים ומוגבלי ניידות 200סיום הנגשה של  

 סניפים 20-הנגשה של עמדות קהל ב 

  "ישירה גלישה"ואתר  "לאומי טרייד"לרבות אתר , סיום הנגשתו של אתר האינטרנט של לאומי 

לדרישות  מותהתא, לרבות טפסים והודעות דואר, הנגשת המידע בכל ערוצי ההתקשרות עם הלקוח 

  "דפוס נגיש"

תוכניות הדרכה  תוך הכנת, הכשרה והטמעה של נושא נגישות בקרב כלל העובדים בסניפים ובמטה 

 והטמעה מפורטות

ai Bank,   בנק

  ישראלי -ערבי

מיקוד תשומת הלב באפשרויות  תוך כדי, המשך הפעילות להגדלת היקפי המינויים בערוצים הישירים

 האינטרנטהשימוש ברשת 

  לאומי קארד
ערוצית במטרה לשפר את -רב הקמת מערך שירות דיגיטלי המנהל את הקשר עם הלקוח בסביבה 

 חוויית השירות ללקוח

  הרחבת מעגל המשתמשים בערוצים הדיגיטליים מקרב הלקוחות הפרטיים והעסקיים 

 "נגישות ישראל"של עמותת  "אתר נגיש"הנעת התהליך לקבלת תו  
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 יוצרים ערך לספקים 

 

 

מרכישת , בין היתר, הרכש של לאומי מורכב. טווח והוגנות מול כל ספקיה-קבוצת לאומי שואפת לקיים מערכות יחסים ארוכות

, עבור כל היחידות בלאומי הרכש מתבצע ברובו במרוכז. פי צורך-מוצרים ושירותים באופן שוטף ומרכישת ציוד לפרויקטים על

. ארצית בישראל-עיקר פעילותו של הרכש הכללי מבוצעת מול ספקים מקומיים הפועלים בפריסה כלל. לרבות החברות הבנות

 .רובם המכריע של ספקי לאומי למשכנתאות הם ישראלים. ללאומי אין מדיניות העדפה למוצרים כחול לבן

דוגמה לכך היא ההתקשרות . להתקשר עם גורמים שמעסיקים עובדים עם מוגבלויות, לענייןבמידת האפשר ובהתאם , לאומי בוחר

 .ל לצורך ניקוי כספומטים"עם חברה שמעסיקה נכי צה

 

 בקרת איכות והערכת ספקים
הוטמעה מערכת ממוחשבת  2010ובמהלך שנת , יושמה בלאומי מתודולוגיה חדשנית להערכת ספקים 2009במהלך שנת 

תיעוד ציוני ההערכות במאגר הממוחשב ושימוש בנתונים אלה ככלי עזר לצורך , ביצוע הערכות ביצועים של הספקיםהמסייעת ב

 .הערכת הספקים בתהליכים שונים המתקיימים בבנק מעת לעת

 

 פורטל ספקים –תקשורת עם ספקים 
נק על מסך ההזמנות של הספקים הפורטל מציג את ההזמנות היוצאות ממערכות הב. לאומי מפעיל פורטל ספקים מאובטח

פורטל הספקים החדש מאפשר תקשורת יעילה ומהירה בין . הוא מאפשר שליחה דיגיטלית של חשבוניות הספק לבנק, ובנוסף

בפקס , שכן הוא מצמצם את הצורך בתדפיסי נייר, חשוב לציין כי הפורטל הוא ידידותי לסביבה. לאומי לבין שותפיו העסקיים

. והכול בזמן אמת על גבי מסך המחשב, לקבל תמונת מצב מלאה של כל תהליכי הרכש ולקיים בקרה נאותה ובטלפון ומאפשר

 .ספקים לפורטל החדש 110הצטרפו  2010-2009בשנים 

 

 

 פעילותם של הספקים בהתייחס לחוקי העבודה 
חתימת הסכם עם חברה לשם מתן לקראת . פי חוק-הם מחויבים לפעול על, במסגרת ההתקשרות של לאומי עם הספקים השונים

ממונה רואה חשבון חיצוני מטעם הבנק כדי לבדוק האם הספק , )ושמירה, כגון חברות ניקיון(שירותים לבנק בתחומים רלבנטיים 

רואה חשבון חיצוני מטעם הבנק מקיים ביקורת שוטפת בנושא , בנוסף. אכן מיישם את כל חוקי העבודה הרלבנטיים לפעילותו

 .דיני העבודה בקרב קבלני משנה מסוימים שהבנק נמצא בהתקשרות עמםשמירה על 
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 פעילותם של הספקים בחברות הבנות בהתייחס לחוקי העבודה 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 
והן נדרשו להצהיר על כך שהן מעסיקות את עובדיהן , נבדקו חברות המספקות שירותי ניקיון ואבטחה לבנק 2010-2009בשנים 

לרבות עמידתם בכל חוקי , נעשתה בדיקה של הספקים והקבלנים המשמעותיים במסגרת ההסכמים עמם, כמו כן. חוק פי-על

 .העבודה הרלבנטיים

 לאומי למשכנתאות

 
 .הצהרה זו כלולה בהסכמים הנחתמים עם הבנק. הספקים מצהירים כי הם עומדים בחוקי העבודה הרלבנטיים

 לאומי קארד

 
, חברות קידום המכירות ובתי התוכנה שעמם היא נמצאת בקשר עסקי, לאומי קארד אל כל חברות כוח האדםפנתה  2009בשנת 

נעשתה בדיקה מדגמית של תלושי  2010בשנת . כי הם מתחייבים לשמור על החוק העוסק בזכויות עובדים, ודרשה מהם להצהיר

 .בקש לתקנםוקבלן הניקיון הת, נמצאו ליקויים. שכר של עובדי קבלן הניקיון

 לאומי פרטנרס

 
 .החברה מסתמכת על הבדיקה של לאומי בעניינם, לפיכך. לאומי פרטנרס נמצאת בקשר עם ספקים שהם גם ספקים של לאומי

 

 פעילות הספקים בהיבט הסביבתי
גם מספקיו לאומי דורש , בהתאם לכך. לאומי דבק במדיניות הקובעת הקפדה ושמירה על הוראות המתייחסות לאיכות הסביבה

 .לנקוט פעולות התואמות את מדיניותו

הספקים שמתקשרים עם לאומי מתחייבים לפעול בהתאם להוראות , בעת החתימה על הסכמים למתן שירותים בתחומים שונים

זיהום , זיהום מים, לרבות זיהום אוויר, ובחלק מההסכמים אף ניתנת התייחסות פרטנית לנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, כל דין

פגיעה בבריאות הציבור , גרימת מטרדים, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים, פסולת, מייננת-קרינה מייננת ובלתי, ריח, רעש, קרקע

 .אחריות נזיקין ואחריות בנושא בטיחות בעבודה וגהות, ואיכות הסביבה

בין , הקובע, ניות הסביבתית של לאומיהספקים נדרשים לחתום על נספח המדי, במסגרת בקשות לקבלת הצעות בתחומים שונים

, כמו כן. כי על הספק לפעול בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הרשויות הרלבנטיות בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, היתר

בדיקות ביקורת בפועל בקרב קבלני בינוי על מנת לוודא שהם אכן עומדים בהוראות הדין בכל הנוגע , מעת לעת, לאומי מבצע

 .יכות הסביבהלא

 

 רכש מעמותות
לאומי , מיוחדים כחלק מהגשמת חזונו החברתי ובמסגרת שיתופי פעולה עם עמותות שונות המסייעות לאוכלוסיות בעלות צרכים

כמו הגדות , רכש לאומי מעמותות אלה פרטי שי 2010-2009בשנים , בהתאם למדיניות זו. מהם מתנות לעובדיו ולקוחותיו רוכש

 .דיסק שירי ארץ ישראל ועוד, כיס יומני, לפסח

 2010ובשנת  ₪ 500,000-בכ 2009הסתכמה בשנת , ידי הרכש המרכזי של לאומי-שבוצעה על, רכישת פרטי השי מהעמותות

 .ידי יחידות וחטיבות בבנק-כי נתונים אלה אינם כוללים רכישות מעמותות שנעשו באופן עצמאי על, ראוי לציין. בקירוב ₪במיליון 
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 יעדים בתחום ערך לספקים 

 

 

 .ומציבים לעצמנו יעדים מאתגרים לשנתיים הבאות, אנו גאים לדווח על האופן שבו עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו בדוח הקודם

 

 2009 - 2010ביצוע יעדים בשנים 

מידת  אופן יישום יעד חברה

 יישום

פורטל ספקים הקמת  לאומי

לשיפור תהליכי 

 עבודה

בשנת . הוטמע והופץ השימוש אצל הספקים – 2009במהלך שנת . הפורטל הוקם

ספקי  110-כ(גידול משמעותי במספרם של הספקים המשתמשים בפורטל  – 2010

 )טכנולוגי רכש

 

 2011יבוצע בשנת   ניהול שיח עם ספקים
 

הפעלת מערכת 

להערכת ביצועי 

 ספקים

. פיילוט פותחה מתודולוגיה חדשנית להערכת ספקים ובוצע 2009במהלך שנת 

. פותחו הכלים במערכת ממוחשבת והחלה הטמעת התהליך 2010במהלך שנת 

 פועלת בקרב כלל הספקים המערכת טרם
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 2012 - 2011יעדים לשנים 

 יעד חברה

 לאומי
 שיח עם ספקים –ביצוע כנס ספקים  

  עדיפות לספקים הפועלים ביישובי פריפריה בחינת האפשרות למתן 

ai Bank,   בנק

 ישראלי -ערבי
בין השאר כמנוף , שביעות רצון בחינת אפשרות לביצוע סקר, ביצוע כנס ספקים מרכזיים של הבנק 

 לשיתופי פעולה בתחומים כגון איכות סביבה
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בחרנו . וזאת באמצעות יצירת אפשרויות ומתן כלים להצלחה, מעורבותנו בקהילה ממוקדת בהשקעה מתמדת בדור המחר

מחויבותנו החברתית . בפעילות לצמצום הפערים ובקידום שוויון ההזדמנויות, התרבות והאמנות, להתמקד בקידום החינוך

אנו . "לאומי אחרי"יות התנדבות עובדים ופעילות באמצעות עמותת פעילו, במתן תרומות וחסויות כספיות, בין היתר, מתבטאת

 .אשר באמצעות שיח רציף עימם אנו לומדים על צורכי הקהילה, מקיימים שיתופי פעולה מתמשכים עם ארגונים חברתיים

 

 



י|  159 מ ו א  ל
 

 ניהול קשרי קהילה 

 

הקבוצה . כולל במתן אפשרויות וכלים להצלחתו, המחויבות החברתית של קבוצת לאומי מתבטאת בהשקעה מתמדת בדור המחר

 .בפעילות לצמצום הפערים ובקידום שוויון ההזדמנויות, התרבות והאמנות, בחרה להתמקד בקידום החינוך

 

 וצת לאומיהחזון החברתי של קב
 לתרום לרווחת הקהילה 

 לתרום לחיזוק תשתית ההון האנושי בפריפריה 

 לקדם חינוך לערכים ולמעורבות חברתית 

 לעודד מנהיגות אישית ועסקית בקהילה 

 הנוער-לתרום להעלאת רמת ההשכלה של בני 

 

. באמצעות קידומו של דור העתיד, היתרבין , כי הדרך להגשמת החזון החברתי הציוני במדינת ישראל היא, קבוצת לאומי מאמינה

הקבוצה . כולל במתן אפשרויות וכלים להצלחתו, המחויבות החברתית של קבוצת לאומי מתבטאת בהשקעה מתמדת בדור המחר

 .בפעילות לצמצום הפערים ובקידום שוויון ההזדמנויות, התרבות והאמנות, בחרה להתמקד בקידום החינוך

קרן המאה למען דור  –לאומי אחרי "עמותת : קהילה ובדור העתיד בשלושה אפיקים מרכזייםקבוצת לאומי בחרה להשקיע ב

 .תרומות וחסויות כספיות למטרות חברתיות ופעילות התנדבותית של העובדים, "המחר

 

 ניהול ההשקעה בקהילה
נתונה בידי מערך השיווק  האחריות על ההובלה האסטרטגית של ההשקעה של קבוצת לאומי בקהילה וניהול התרומות הכספיות

החברות הבנות . האחריות על הובלת הפעילות והמעורבות של עובדי לאומי בקהילה נתונה בידי חטיבת משאבי אנוש. בלאומי

והן מובילות את המעורבות של עובדיהן בקהילה במסגרות , "לאומי אחרי"בקבוצה משתתפות במימון הפעילויות של עמותת 

 .ייחודיות משלהן
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 לאומי אחרי קרן המאה למען דור המחר 

 

ובמקביל להתמודד באופן , המדיניות של לאומי בתחום התרומה לקהילה והמעורבות בה נועדה להעצים את החברה הישראלית

לאומי חובר לגורמים אלה . ישיר עם חולשות שונות בחברה ולחזק את אותם הגורמים שיכולים לפתח וליישם פתרונות הולמים

. ה להשפיע בצורה המיטבית על אותן קבוצות אוכלוסייה הנזקקות לסיועבמטר, וממנף את התרומה והפעילות המתבצעת בשטח

, החליטה הנהלת הבנק לציין את המאורע בהקמתו של גוף ייחודי למען הקהילה, במלאת מאה שנים להקמת לאומי, 2002בשנת 

 ).עמותה רשומה( "קרן המאה למען דור המחר –לאומי אחרי "

 

 פעולות ומטרות
ידי תמיכה -נוער וצעירים על-משקיעה בקידומם של בני, המהווה את אפיק ההשקעה המרכזי של לאומי בקהילה, העמותה

 תוכניות אלה פועלות כדי להעלות את מספרם של הזכאים לתעודת בגרות ולהביא . בתוכניות חינוכיות שונות

-רות איכותי ולהנגיש את ההשכלה האקדמית עבור בניל לשי"להעלות את מספרם של המתגייסים לצה, לשיפור ציוני הבגרות

בקרב , התוכניות מתבצעות בכל רחבי הארץ. מעורבות חברתית ומנהיגות אישית בקהילה, זאת בצד קידום החינוך לערכים, הנוער

 . מגוון של מגזרי אוכלוסייה ובשיתוף פעולה עם מוסדות חינוך והשכלה גבוהה ועם עמותות חברתיות

 
הוסיפה העמותה לסדר יומה את ההתמודדות עם המצוקה הכלכלית הקשה שבה שרויות מאות אלפי משפחות  2004בשנת 

 .והיא מסייעת להן בתחומי הפרט והרווחה, בישראל
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ההשקעה . והם מכהנים בו בהתנדבות, מנוהלת בידי ועד מנהל המורכב ממנהלים בכירים בלאומי ובחברות הבנות "לאומי אחרי"

לאורך השנה מתקיים שיח פורה באמצעות . הלת בשיתוף פעולה בין העמותה והגופים המפעילים את התוכניותבתוכניות מנו

 .קיום פורום שותפים חברתיים וקבלת דיווחים תקופתיים על פעילות התוכניות, ביקורים בשטח, ישיבות עבודה

בהשקעה מצטברת בעמותות וגופים ציבוריים  ₪מיליון  72-כ "לאומי אחרי"השקיעה עמותת , 2010מאז הקמתה ועד לסוף שנת 

-בני 18,000-השתתפו בפרויקטים כ 2009בשנת . יישובים ברחבי הארץ 80-הפרויקטים השונים פרוסים על פני כ. למען דור המחר

 .נוער-בני 21,000-השתתפו בפרויקטים כ 2010בשנת . אקונומי נמוך-נוער ממגזרי אוכלוסייה שונים וממשפחות מרקע סוציו

 

 

 .נובע ממיזם הענקת מלגות לסטודנטים 2009הגידול בתרומות בשנת * 

 "לאומי אחרי"התפלגות התרומות ל

 2010 2002 2002 2002 חברה

 40% 51% 46% 62% * לאומי

ai Bank ,11% 13.5% 9% 7%  ישראלי-בנק ערבי 

 28% 24% 33% 17%  למשכנתאותלאומי 

 19% 10% 5% 4%  לאומי קארד

 1% 1% 6% 9%  לאומי פרטנרס

 1% 0.5% 1% 1% החברה לנאמנות

 

 .הנתון של לאומי כולל גם את התרומות של החברות הבנות שאינן מצוינות בנפרד* 
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 "!אחריי –שינוי   נוער מוביל"
נוער משכונות -הוקמה במטרה לטפח מנהיגות צעירה ולפתח מעורבות חברתית בקרב בני "!אחריי –נוער מוביל שינוי "עמותת 

מסגרות  160-הפעילה העמותה למעלה מ 2010-ו 2009בכל אחת מהשנים . ממרכזי קליטה ומפנימיות, מעיירות פיתוח, מצוקה

, בחוגי סיור, במרכזי לימוד לבגרות, ל"חניכים בקבוצות מנהיגות והכנה לצה 3,500-שבהן לקחו חלק כ, פעילות בפריסה ארצית

היו  "!אחריי"חניכי . ל ובארגון בוגרים"בגרעין נח, בקומונות של שנת שירות בקהילה, נוער יוצאי אתיופיה-בסדנאות העצמה לבני

  350-מעורבים בלמעלה מ

 ).הפעלת קייטנות וימי כיף לילדים ועוד, חולים-בבתיהתנדבות , שיפוץ בתים(פרויקטים למען הקהילה 

עובדי לאומי מצטרפים לפעילות קהילתית . 2002מאז שנת  "!אחריי –נוער מוביל שינוי "מלווה את פעילות  "לאומי אחרי"עמותת 

ישיר בשלושה משקיעה באופן  "לאומי אחרי"עמותת . משתתפים באירועים שונים ועוד, מארחים אותם בסניפים, של החניכים

 :מסלולים התורמים להשתלבותם המיטבית של הצעירים בחברה הישראלית

, ל המשלבים הכנה פיזית ונפשית לקראת השירות הצבאי"קורסי הכנה לשירות צבאי משמעותי בצה: "ל"לאומי אחריי לצה" 

 .ל"בוצות הכנה לצהק 12-ב "לאומי אחרי"תמכה  2010בשנת . העצמה ופיתוח מנהיגות, והכוללים חינוך לערכים

. עם התמקדות בלימודי מתמטיקה ואנגלית, קורסי הכנה לבגרות לנוער על סף נשירה מהלימודים: "לבגרות אחריי לאומי" 

 .מרכזי הכנה לבגרות 17-ב "לאומי אחרי"תמכה  2010בשנת 

תוך שילובם בהמשך , י אתיופיהנוער יוצא-ל המיועדים לבני"קורסי הכנה לצבא ולשירות משמעותי בצה: "לדרך אחריי לאומי" 

לאומי "תמכה  2010בשנת . כהכנה לקראת שילובם המיטבי בחברה הישראלית "ל"לאומי אחריי לצה"בקבוצות הטרוגניות של 

 . "לאומי אחריי לדרך"קבוצות של  15-ב "אחרי

 

 !אחריי -נוער מוביל שינוי עמותת קראו עוד על פעילות הארגון באתר 

 "עתידים"תוכנית 
במגוון . את התשתית החינוכית ולהעצים את ההון האנושי בפריפריהלחזק , היקף שמטרתה לפתח מצוינות-תוכנית לאומית רחבת

נוער וצעירים מהפריפריה -בני, מכל רחבי הארץ 30עד  13משתתפים בגילאי  16,000-הרחב של מסלולי התוכנית לוקחים חלק כ

, ל"אקדמית בצההתוכנית מלווה אותם לקראת השתלבותם בעתודה ה. בעלי פוטנציאל למצוינות לימודית ולהשכלה גבוהה

 .בלימודים אקדמיים ובשוק העבודה בתחום התעשייה או הִמנהל הציבורי

באמצעות שיתוף פעולה הדוק ותרומה כספית של עשרות  "ידידי עתידים"תומכת בעמותת  "לאומי אחרי"עמותת  2005מאז שנת 

היא אחד משלושה מסלולים בהם פועלת ש, "קדם עתידים"מתרכז בתוכנית  "לאומי אחרי"עיקר תרומתה של . מיליוני שקלים

 תוצאות בשטח 

 :עולים הנתונים הבאים 2010-2009בקרב בוגרי העמותה בשנים  2010העמותה בדצמבר מתוצאות סקר בוגרים שערכה 

 .ביחידות קרביות 65%מתוכם , השלימו שירות צבאי מלא!" אחריי" מבוגרי 93% 

 .לומדים במוסדות אקדמיים או מקצועיים!" אחריי"מבוגרי   59% 

 ).מלאהבמשרה  62%-מתוכם בעבודה קבועה ו 65%(מהבוגרים עובדים  71% 

 

http://www.aharai.org.il/
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ספר תיכוניים בפריפריה באמצעות לימודים מוגברים והכנה ללימודים -מתמקדת בבתי "קדם עתידים"תוכנית . "עתידים"

 .אקדמיים

 

 עמותת ידידי עתידיםקראו עוד על פעילות הארגון באתר 

 פיתוח כישורי התנדבות – "מעשה"ארגון 
. הוקם במטרה לקדם את ערך ההתנדבות ולהוביל מסגרות התנדבות לצעירים בישראל באופן שוויוני ומקצועי "מעשה"ארגון 

מעניק הכשרה בתחום ומסייע בהשמת מתנדבים לארגונים , הארגון פועל למען פיתוח ידע מקצועי בנושא ההתנדבות, במקביל

 .חברתיים

והיא תומכת בתוכנית ההשכלה המאפשרת למתנדבים לשפר או להשלים  "מעשה"ל "לאומי אחרי"חברה עמותת  2006בשנת 

תושבי , 21עד  18צעירים בגילאי  600). למתנדבים מהמגזר הערבי(ללמוד למבחן הפסיכומטרי ולרכוש מיומנויות שפה , בגרויות

 .שנת התנדבות בקהילה 2010תרמו בשנת , אקונומי נמוך-המגיעים מרקע סוציו, הפריפריה

 

 

 ארגון מעשה קראו עוד על פעילות הארגון באתר

 

 "התוכנית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב"
ידי -המנוהלת על, התוכנית. בתוכנית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב "לאומי אחרי"תומכת עמותת  2002מאז שנת 

נועדה לקדם את המצוינות , וקרן אדנאור "ידידי עתידים"עמותת , י"קרן רש, גוריון בנגב בשיתוף עם משרד החינוך-אוניברסיטת בן

התוכנית פועלת . מידים במרכז הארץלבין התל, נוער מהפריפריה ולצמצם פערים בין תלמידי הדרום המצטיינים-בקרב בני

להגדיל את מספר  –ובסופו של דבר , לקרב אותם ללימודים באוניברסיטה, במטרה לפתוח לתלמידים צוהר לעולם האקדמי

 .המתקבלים ללימודים אקדמיים במסלולים היוקרתיים, התלמידים תושבי הדרום

ב זכאים "תלמידי כיתה י. יעורי ִתגבור לקראת בחינות הבגרותב לש"י-במסגרת התוכנית זוכים תלמידים מצטיינים מכיתות י

ותלמידים מהמגזר הבדואי משתתפים בקורסים מיוחדים לקראת הבחינה , להשתתף בקורס פסיכומטרי בעלות נמוכה

 תוצאות בשטח

והמועצה " כנס ישראל שדרות לחברה"אות המופת על תרומה לחברה מטעם " מעשה"הוענק לארגון  2010בשנת  

 .להתנדבות בישראל

 .בדימוי העצמי ותחושת הערך העצמי של המתנדבים, שיפור מובהק בהשוואה בין תחילת הפעילות וסופה 

 .בעיקר בתחום החינוך, בוגרי התכנית מעידים על רצון עתידי לתרום ולהתנדב כתוצאה מהשתתפותם בתוכנית כל 

 2010אוקטובר ', משתנים'חברת , מחקר הערכה* 

 תוצאות בשטח

 700-למעלה מ. יישובים 90-בלמעלה מ ספר-בתי 190-נוער מ-בני 15,500-השתתפו בתוכנית כ 2010בשנת  

 .דרוזים ובדואים 500-תלמידים יוצאי אתיופיה השתתפו בפרויקט וכן כ

 .*זכאים לתעודת בגרות" קדם עתידים"מחניכי תוכנית  89% 

 "עתידים"ל מדי שנה הם תושבי הפריפריה בוגרי תוכנית "מהמתקבלים לעתודה האקדמית של צה 40% -כ 

 2008נתוני , מכון ברוקדייל מתוך מחקר הערכה של*

 

http://www.atidim.org/
http://www.maase.org.il/
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הם במטרה לפתוח בפני, גוריון בנגב-אקדמיים באוניברסיטת בן-התלמידים משתתפים בקורסים מדעיים, בנוסף. הפסיכומטרית

להגדיל את מספרם של התלמידים תושבי הדרום המתקבלים ללימודים אקדמיים , ובסופו של דבר, צוהר לעולם האקדמי

 .במסלולים היוקרתיים

 

 

 

 התוכנית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגבקראו עוד על הפרויקט באתר 

 

 כפר הנוער נירים
שבה פועלת תוכנית טיפולית אתגרית עם מודל ייחודי לפיתוח , הוא מסגרת פנימייתית, הממוקם בבוסתן הגליל, "נירים"כפר הנוער 

סיכון "המוגדרים כנמצאים ב, שנשרו ממסגרות חינוך רגילות, 18עד  13נוער בגילאי -בתוכנית משתתפים בני. אישי והעצמת יכולות

 .נערות ונערים 85למדו בכפר  2010בשנת . "גבוה

 . ומאז היא מסייעת במימון הפעילות של העמותה בכפר "נירים"לעמותת  "לאומי אחרי"חברה עמותת  2008בשנת 

שנועדה לאפשר למשתתפים לקבל תעודת בגרות עיונית ולקחת חלק בתהליך שיקום , הפעילות כוללת תוכנית לימודים ייחודית

פעילות השטח תורמת . סדרות סנפלינג וניווטים, כגון אימוני הישרדות אינטנסיביים, פעילות אתגרית ענפהוהעצמה באמצעות 

 .שליטה עצמית ואהבת הארץ, עבודת צוות ועזרה הדדית, שאיפה למצוינות, מנהיגות, אחריות, לבניית ערך עצמי

 

 

 

  עמותת ניריםקראו עוד על הכפר באתר 

 
 

 

 תוצאות בשטח

 .מהם לשירות קרבי 80%, התגייסו לשירות צבאי 2010בוגרי מחזור הלימודים לשנת כל  
 .זכאים לתעודת בגרות 2010מקרב מסיימי מחזור הלימודים לשנת  72% 

 2010, נתוני כפר הנוער*

 

 תוצאות בשטח

 .ע"הלימודים תשסיימו את שנת  ספר מאילת-בתי 3-יישובים בנגב ו 14-ספר ב-בתי 26-תלמידים מ 1,036 
הכוללת עמידה בתנאי , מהבוגרים הם בעלי תעודת בגרות איכותית 95%, פי סקר שנערך בקרב בוגרי התוכנית-על 

 .סף להרשמה לאוניברסיטה
 .המשיכו ללימודים גבוהים או נמצאים בתהליכי הרשמה ללימודים) 78%(רוב הבוגרים  

 2010, מדערוםמתוך תוצאות סקר של יחידת הבקרה והערכה של * 

http://www.negishut.org.il/LoginWebForm.aspx
http://www.nirim.org/
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 מרכזי הכנה לבגרות עבור צעירים יוצאי אתיופיה
עם המדור למעורבות חברתית של אוניברסיטת  2006משנת  "לאומי אחרי"מרכזי ההכנה לבגרות הם יוזמה משותפת של עמותת 

 , אביב והמשרד לקליטת העלייה-תל

 

-סטודנטים מאוניברסיטת תל, במסגרת התוכנית. שנועדה לסייע לצעירים יוצאי אתיופיה ולהכין אותם לקראת בחינות הבגרות

ומסייעים להם להתכונן , תגבור לימודי ממוקד בקבוצות קטנות ,ב"י-תלמידי כיתות י, אביב מעניקים לעולים חדשים מאתיופיה

בתוכנית משולבות פעילויות העשרה והעצמה לתלמידים כדי לפתוח בפניהם צוהר . לבחינות הבגרות באנגלית ובמתמטיקה

 .לעולם האקדמי

 

 

 עמותת לאומי אחריקראו עוד על התוכנית באתר  

 

 הכשרה מקצועית ופיתוח קריירה לצעירים
מיזם משותף של ממשלת ישראל , תנופה בתעסוקה –ת "פרי יוזמתה של תב, היא תוכנית חברתית תעסוקתית "סטרייב ישראל"

 21מכשירה ומלווה צעירים בגילאי , שאורכה שנה וחצי, התוכנית. 2009הצטרפה למיזם בשנת  "לאומי אחרי". וינט ישראל'וארגון ג

עצמאות כלכלית , לקראת צמיחה אישית ומקצועית, כלשהו ללא השכלה אקדמית ושאינם מועסקים במקום עבודה, 40עד 

נפתחו גם סדנאות ייעודיות של מעסיקים ספציפיים  2010בשנת . באמצעות פיתוח קריירה, ותחושת מסוגלות עצמית גבוהה

יתוף עם אגף בש(חירשים וכבדי שמיעה , בני מיעוטים, שבהן שולבו צעירים יוצאי אתיופיה, וסדנאות בשיתוף הרשויות המקומיות

 ).השיקום בביטוח לאומי

 

 

 סטרייב ישראלקראו עוד על התוכנית באתר 

 

 תוצאות בשטח

 .משתתפים החלו את התוכנית בשלושה מרכזי פעילות ברחבי הארץ 1,170, 2010נכון לסוף שנת  

 .*רובם במשרה מלאה, עובדים מהמשתתפים הפעילים 74% 

 .2010מחקר של מכון ברוקדייל מדצמבר * 

 תוצאות בשטח

 .נוער בשלושה מוקדי לימוד-בני 105השתתפו בתוכנית  2010בשנת  

 .85ממוצע הציונים של התלמידים שניגשו לבחינת הבגרות במתמטיקה היה  

 .72.5ממוצע הציונים של התלמידים שניגשו לבחינת הבגרות באנגלית היה  

 

http://www.leumi.co.il/Articles/10129/
http://www.striveisrael.org/
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 קמחא דפסחא
המבצע . לאומי נרתם למבצע של חלוקת חבילות מזון למשפחות מעוטות יכולת ברחבי הארץ, לקראת חג הפסח, 2005מאז שנת 

תוך שיתוף פעולה מלא עם חטיבת תפעול וִמנהלה , "לאומי אחרי"מתקיים ביוזמת עובדי לאומי ובאמצעות תרומה של עמותת 

אריזת , איסוף מוצרים, עובדים רבים מלאומי נרתמים במרץ רב לגיוס תרומות. והיחידה למעורבות עובדים בחטיבת משאבי אנוש

 – 2010חבילות מזון למשפחות נזקקות ברחבי הארץ ובשנת  2,000-חילקו העובדים למעלה מ 2009בשנת . החבילות וחלוקתן

 .חבילות 1,750

 

 קרן מלגות לאומי למצטיינים
 )2009עד סוף שנת (

קרן של מיליוני שקלים שהעניקה מלגות עבור  "לאומי אחרי"ניהלה עמותת , ר המחר במדינת ישראלכחלק מפעילותה לחיזוק דו

נערכה בשיתוף עם כל המוסדות האקדמיים המוכרים  "לאומי אחרי"פעילות זו של עמותת . סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון

פי -על, ידי המוסדות עצמם-אים למלגות נבחרו עלהסטודנטים הזכ. ידי המועצה להשכלה גבוהה ברחבי הארץ-והמתוקצבים על

 .עם עדיפות לתושבי הפריפריה, אקונומי ומקום מגורים-מצב סוציו, קריטריונים של הצטיינות בלימודים

גובה המלגה לכל סטודנט היה בשיעור של . סטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון קיבלו את מלגת לאומי למצטיינים 570

 .פי החלטת המוסד האקדמי-וזאת על, כר הלימודמש 50%-100%

 

 "יוניסטרים"בשיתוף עם עמותת  "מצמיחים את מנהיגות המחר"
 )2009עד סוף שנת (

קיבלו , במהלך שלוש שנותיה של התוכנית. נוער בפריפריה-חברתית בקרב בני-התוכנית נועדה לטפח מנהיגות עסקית

שיתפה פעולה עם  "לאומי אחרי". יגים עסקיים וחברתיים בקהילותיהםהמשתתפים כלים שתרמו להצלחתם ולהפיכתם למנה

השתתפו  2009בשנת . נוער-בני 14שמנתה , ותמכה ישירות בפעילות הקבוצה בכפר יונה 2009-2006בשנים  "יוניסטרים"עמותת 

 .מוקדי פעילות ברחבי הארץ 10-חניכים בכ 250-בתוכנית כ

 

 "אלון"בשיתוף עם עמותת  "בצפון תגבור לימודי –לאומי אחרי לבגרות "
 )2009עד ספטמבר (

 "לאומי אחרי"עמותת . הוקמה במטרה לצמצם פערים חברתיים ולטפח מנהיגות מקומית "עמותה למעורבות חברתית –אלון "

 200-כהשתתפו בתוכנית  2009בשנת . במטרה להפעיל תוכנית תגבור לימודי לתלמידי תיכון באזור הצפון "אלון"פנתה לעמותת 

שמעניק לתלמידים חוויה של הצלחה ותחושה , "המבצע הלימודי"פי מודל -המרכזים פעלו על. נוער בארבעה מרכזי לימוד-בני

 .2009שיתוף הפעולה הסתיים בשנת . של מסוגלות וערך עצמי
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 לאומי מקדם יצירה ישראלית 

 

לאומי יוזם פרויקטים שונים שנועדו לתמוך ולעודד אמנים צעירים מצד אחד ולהעניק הזדמנות לקהל הרחב לראות את העשייה 

 .הטרייה בתחום האמנות בישראל מהצד האחר

 

 תערוכות בבית מני לאומי
לאומי נועד לתמוך באמנים צעירים ולתת להם הזדמנויות חשיפה בפני הקהל מרכז המבקרים והאמנות של  –בית מני לאומי 

שנפתח לקהל הרחב לאחר , המרכז. שנה 100-המרכז שוכן באחד הבניינים הראשונים שנבנו בשכונת אחוזת בית לפני כ. הרחב

 .ההיסטורית מאז תחילת המאה הוא חלק מפעילותו של לאומי לטיפוח החזון הציוני ותיעוד המורשת, עבודות השימור האדריכלי

 

 :2010-2009להלן התערוכות המרכזיות שהוצגו בבית מני לאומי בשנים 

החושפת אמנות , "האמנות הסודית"לאומי ממשיך במסורת של תערוכת : "5אמנות סודית "ו "4אמנות סודית "תערוכות  

בתערוכה . עבודותיהם ללא תיווך של גלריה ומעניקה במה לאמנים צעירים להציג ולמכור את, ישראלית בפני הקהל הרחב

השייכות לאמנים ותיקים ומפורסמים בצד יצירות של , הצילום והווידאו ארט, הפיסול, מוצגות יצירות שונות מתחומי הציור

יצירות האמנות המוצגות בתערוכה אינן . הספר הגבוהים לעיצוב ולאמנות-רובם סטודנטים או בוגרי בתי, אמנים צעירים

ללא השפעת שמם של האמנים , פי התרשמות ממראה עיניים וטעם אישי-הקהל יכול לרכוש את היצירות שאהב על. מותחתו

 . המכירה נעשית בשיטה של מכרז. כאשר כל ההכנסות מועברות ישירות אל האמנים, שיצרו אותן

כמו כן . כולם בעילום שם, מפורסמיםאמנים , בצד האמנים הצעירים, הציגו 2010שנערכה בשנת  "5אמנות סודית "בתערוכת 

 .כאשר שמם המלא של האמנים גלוי, הוצגו כמה מיצגים

 .שדרכו היה אפשר להציע הצעות מחיר ליצירות ,היצירות שבתערוכה הוצגו גם באתר אינטרנט

פעילות בלוגרים מובילים באתרי בלוגים ובפייסבוק לתקשור : בצד התערוכה התנהלה פעילות ענפה במדיה הדיגיטלית

חידון נושא פרסים  - "חידון הטריוויה הגדול", האחת: בפייסבוק של לאומי "אמנות סודית"ופעילויות גולשים בדף ; התערוכה

שבה הוזמנו הגולשים להעלות יצירות מקוריות שלהם המתאימות , "רתחרות שירה בציו", השנייה. בנושא אמנות ותרבות

ידי הגולשים -חמש התמונות שנבחרו ברוב קולות על. של רוני סומק לבחירת הקהל "בלוז לנשיקה השלישית"למילות השיר 

. >בלאומי בלוג, כמו כן התקיימה פעילות לקידום התערוכה בפורומים רלבנטיים. הוצגו במהלך התערוכה בבית מני לאומי

 .אסתי דרורי ודורון פולק: אוצרי התערוכה. ובטוויטר של לאומי

כולן פרי יצירתם של האמנים , התערוכה הציגה יצירות אמנות צעירה ועדכנית בישראל של היום: "רפרטואר עתידי" 

רות החדשות בתצוגה נשאו היה שמם של המציגים גלוי לעיני כול וכל היצי, הפעם. 2008 "אמנות סודית"שהשתתפו בתערוכת 

 .בחזיתן את חתימות האמנים
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המתקיים במתכונת של ירידי , "צבע טרי"לאומי שיתף פעולה בפעם השנייה עם יריד : "בית הרוחות של מני"ו "צבע טרי" 

היריד נועד להנגיש את האמנות לציבור הרחב ולאפשר לאמנים להתפרנס . אמנות ומהווה חממה לאמנים ישראלים צעירים

בית הרוחות של "במסגרת זו נפתחה תערוכת . אביב-בתל "התחנה"במתחם  2009נערך במרס  "צבע טרי"יריד . מכישרונם

שכללה יצירות של האמנים הצעירים שפילסו את דרכם ביריד שהתקיים בשנה , ומי בבית מניבמרכז המבקרים של לא "מני

 .שעברה

  Art TLV :Art TLV 2009 ,2009אביב בפעם השנייה בספטמבר -התקיימה בתל, הביאנלה הבינלאומית לאמנות עכשווית .

בתערוכה הציגו . בבית מני לאומי "ישראל אמנות עכשווית מאוספי מוזיאון –תערוכה שנייה "במסגרת אירוע זה התקיימה 

 .התערוכה זכתה להתעניינות רבה. כמה מן האמנים החשובים ביותר הפועלים כיום בארץ ובעולם

והציג תערוכה שהתמקדה במפגש בין , האקדמיה לאמנות ועיצוב, לאומי חבר לבצלאל: תערוכת בוגרי בצלאל – "התיבה" 

 .אל-ר עדו בר"ד: אוצר התערוכה. אמנים וקבוצות של בוגרי בצלאל

שנה לאופרה הישראלית אירח לאומי את  25לרגל חגיגות : תערוכת צילומי האופרה הישראלית – "לראות את הקולות" 

. המתעדת את החזרות הגנרליות של חמש אופרות אהובות, של הצלם תומר גניהר "לראות את הקולות"רוכת הצילומים תע

 .בתערוכה הוצגו תצלומים מבימת האופרה הישראלית ומאחורי הקלעים שלה

כפי , וף למקוםהתערוכה עסקה ביצירה של יחס בין ג: חרוד-יצירות נבחרות מאוסף המשכן לאמנות עין – "שורות הגופים" 

 .אורי דסאו: אוצר התערוכה. שהדבר בא לידי ביטוי בעבודותיהם של אמנים בולטים באמנות הישראלית לדורותיה

 

 אירועי תרבות וחינוך מוזיקלי, חסויות לתערוכות
העניק לאומי חסות לתערוכות נוספות שהתקיימו , במסגרת תמיכתו באמנות ישראלית: "התחנה"תערוכות צילום במתחם  

תערוכת הצילום ; של הצלם בן לם, דיוקנאות של נשים אתיופיות – "מלכת שבא": ובהן, אביב-בתל "התחנה"במתחם 

AFTERSHOCK ,ימי כסית"טלגית תערוכת הצילום הנוס; יומן המסע של הצלם זיו קורן לאזור רעידת האדמה בהאיטי" – 

של הצלם צחי , בישראל 70-וה 60-דיוקנאות של עשרות רבות מהדמויות הבולטות בתרבות הישראלית בשנות ה

 .אוסטרובסקי

מביא לקהל הישראלי , אביב-בירושלים ובתל, המתקיים מדי שנה במשך כמה שבועות באביב, הפסטיבל: פסטיבל ישראל 

מאז . תוך התמקדות ביוצרים ובמבצעים העכשוויים והחשובים בעולם, ומהעולםמגוון רחב של הופעות אמנות מהארץ 

התמיכה בפסטיבל מסייעת בקיום . לאומי תורם לפסטיבל ישראל והוא אחד מנותני החסות העיקריים שלו 1995שנת 

כת אירועים מופעי חוצות ללא תשלום וערי, סבסוד כרטיסים, הבאתם של אמנים מהעולם, ההופעות של אמנים ישראלים

 .מיוחדים

היא תוכנית בהשראת חזונו התרבותי של  "מפנה": קידום המוסיקה האמנותית הקלסית בחברה הערבית – "מפנה"תוכנית  

-ש בוכמן"המנצח זובין מהטה ובשיתוף פעולה מלא עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית ובית הספר למוסיקה ע

לשלב את , הם להגדיל את מספרם של הילדים המנגנים בחברה הערביתיעדי התוכנית . אביב-מהטה באוניברסיטת תל

מהטה ולקלוט מקרב בוגרי האוניברסיטה נגנים לתזמורת -ש בוכמן"בוגרי התוכנית בבית הספר למוסיקה ע

בית הספר למוסיקה . סדנאות ומחנות מוסיקליים, התוכנית מתמקדת בלימוד נגינה באמצעות כיתות אמן. הפילהרמונית

קשרי הגומלין עם . מהטה מנהל את התוכנית הפועלת באמצעות מוסדות מקומיים לחינוך מוסיקלי-בוכמןש "ע

 . הסטודנטים מייצרים הזדמנות לקירוב בין מרכז לפריפריה ולקירוב בין יהודים לערבים

כמיזם חברתי שיכול לסייע בצמצום פערים וקידום מגזרי אוכלוסייה  "מפנה"לאומי מייחס חשיבות רבה לתוכנית 

 .ישראלי-בנק ערבי, ai Bankלאומי תומך בתוכנית בשיתוף עם , כחלק מתמיכתו בדור העתיד. מוחלשים מהפריפריה
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 תוכניות נוספות 

 

בין , כוללות, הפונות לבני נוער בפריפריה או לחיילים, תוכניות אלו. לאומי משקיע בתוכניות נוספות שנועדו לקדם את דור העתיד

 . "עשינו עסק"אמץ לוחם ופרויקט לוח שנה , שם לאומי-מרכז לרובוטיקה על, "יזמים צעירים ישראל": היתר את התוכניות

 

 ת דור העתידמטפחים א – "יזמים צעירים ישראל"
מדינות ברחבי העולם ומשתתפים בה מדי שנה מיליוני  100-המתקיימת בלמעלה מ, הוא יוזמה בינלאומית "יזמים צעירים"ארגון 

, ועם השנים הפך הפרויקט לעמותה עצמאית, 90-ליר יזמו את השקת התוכנית בישראל בתחילת שנות ה-לאומי ומכון ון. נוער-בני

ידי חברות מובילות -הפעילות נתמכת על. ידי אנשי עסקים ואקדמיה מהמובילים בתחומם-המנוהלת על ,"יזמים צעירים ישראל"

מאז . כן נעשים שיתופי פעולה עם המוסדות האקדמיים המובילים בישראל. ישראלי-בנק ערבי ,ai bank-לאומי ו, במשק ובראשן

 .נוער מכל שכבות האוכלוסייה ומכל המגזרים-בני 4,000-ספר ונטלו בה חלק כ-בתי 180-השתתפו בתוכנית מדי שנה כ, השקתה

וחווים  המקדמת רעיון עסקי) אפ-סטארט(הזנק ספר בכל רחבי הארץ מתנסים בהקמת חברת -נוער מבתי-בני, במסגרת הפרויקט

הקבוצות המצטיינות מייצגות את ישראל בתחרויות ובירידים . שיווק ומימון, ניהול, פיתוח מוצר, את כל ההיבטים של גיוס הון ראשוני

 .כמה תוכניות אף זכו לא אחת בציונים לשבח בתחומי החדשנות והאיכות. ל"בחו

ידי סניפי לאומי ברחבי הארץ -במקביל לאימוץ התוכנית על, בסיוע להפעלת התוכנית בפריפריה תרומת לאומי לארגון מתמקדת

 "יזמים צעירים ישראל"עד היום העניק לאומי לארגון . ישראלי -בנק ערבי, ai bank-וגיוס מנחים מתנדבים מקרב עובדי לאומי ו

 .₪מיליוני  9.5-תמיכה בהיקף של כ

 

 קידום מצוינות מדעית –י שם לאומ-מרכז לרובוטיקה על
שם -מימן לאומי את הקמתו של המרכז לרובוטיקה על, במטרה לעודד ולקדם מצוינות מדעית וכחלק מתמיכתו בדור העתיד

הנוער מוטיבציה לעסוק -מטרת המרכז היא לטפח אצל בני. 2009לאומי בטכניון והוא נותן חסות לפעילותו של המרכז מאז שנת 

רוכשים תלמידי תיכון וסטודנטים את , הפועל בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, במרכז. המתמטיקה והטכנולוגיה, בתחומי המדע

 .הבנק תומך גם בכמה תחרויות רובוטיקה, בנוסף. הכלים הנדרשים לצורך הכשרתם בתחום הרובוטיקה
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 אמץ לוחם
רות עסקיות מאמצות יחידות צבא במטרה לתמוך ולסייע שבמסגרתו חב, "האגודה למען החייל"הוא פרויקט של  "אמץ לוחם"

שעורכים , הצטרף לאומי לפרויקט והוא פועל בשלב זה באמצעות שני סניפים 2008בשנת . ל"למערך הלוחם הסדיר של צה

 :פעילויות ואירועים משותפים עם היחידות לשם הידוק הקשר בין עובדי לאומי לחיילים

 .חיילים וקצינים 35,000-שבו מבקרים מדי שנה כ, הספר למודיעין שדה-ביתסניף לאומי אילת אימץ את  

 .הערוך לבצע משימות הובלה בשגרה ובחירום, "אבירי המרכז" – 6920סניף לאומי שוהם אימץ את גדוד הובלה  

 

 "עשינו עסק"לוח שנה 
ונערות יוצאי אתיופיה מהיחידה לקידום נוער ידי נערים -בחר לאומי להעניק לעובדיו לוחות שנה שנוצרו והופקו על 2010בשנת 

בשלב . וכתבו טקסט אישי "ישראל שלי"בחרו בתמונה המשקפת בעיניהם את , הנוער עברו קורס צילום בסיסי-בני. בראשון לציון

, עבודההנוער קיבלו עבור עבודתם בפרויקט שכר -בני. ספרם-הבא הם השתתפו בקורס בסיסי לניהול עסק והקימו פס ייצור בבית

עשינו ", החוויה העסקית התאפשרה תודות לשיתוף פעולה פורה בין לאומי. שאותו ניצלו לטובת טיול שורשים קבוצתי באתיופיה

 .עיריית ראשון לציון ועובדי קידום נוער, המינהל לשילוב חברתי, הביטוח הלאומי, "2000ציונות  –עסק 

 

 מיליון סיבות טובות 

 

עמותות הוזמנו להכין סרטי וידאו על . ישראל googleבשיתוף עם , "מיליון סיבות טובות"יזם לאומי את פרויקט  2010באוקטובר 

, ביע עבור העמותות המועדפות עליהםהגולשים נקראו להצ. בערוץ ייעודי של לאומי) youtube(טיוב -פעילותן ולהעלות אותם ביו

נרשמו כשני מיליון , עמותות 113בפרויקט השתתפו . ₪ולאומי התחייב לתמוך באותן עמותות ולתרום להן סכום מצטבר של מיליון 

כמו כן התפרסמו למעלה . איש שבחרו להצטרף לעמוד הפייסבוק של הפרויקט 6,555-הצבעות גולשים ו 364,536, צפיות בסרטים

 ).סטטוסים וכדומה, תגובות, פוסטים בבלוגים(אזכורים לפרויקט ברשת האינטרנט  1,200-מ

 

 –שילב בין שני מאפיינים חשובים בפעילותו של לאומי , )טיוב-פייסבוק ויו(שהתרחש כל כולו במרחב המדיה החברתית , הפרויקט

הפרויקט נועד לתקשר את הפעילות הקהילתית . אחרופעילות ותרומה לקהילה מהצד ה, השימוש בערוצים הדיגיטליים מצד אחד

ולעודד ) ₪שהיקף פעילותן השנתי הוא עד חמישה מיליון (לחשוף בפני הציבור עמותות קטנות  –של לאומי ולא פחות חשוב מכך 

ם יכולים ה, כיוון שערוצים אלה מאופיינים בזמינותם ונגישותם לכל אדם. אותן לעשות שימוש מושכל בערוצי המדיה החברתית

לקידום מטרותיהן אל מול קהלי היעד שלהן ולגיוס , להוות עבור עמותות במגזר השלישי אפיק נוח וזמין להגברת חשיפתן לציבור

 .פרסומאים ואנשי שיווק, וזאת ללא תלות במשרדי יחסי ציבור, מתנדבים ותרומות לפועלן
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שבמסגרתם הוענקו להם כלים , ציגי העמותות להשתתף בימי עיוןהוזמנו נ, "מיליון סיבות טובות"במסגרת השתתפותם בפרויקט 

אמצעי והכלים שרכשו בזכות -הידע הבלתי. שימוש ושיווק במדיה חברתית ועוד, וידע בנושא הכנת סרטונים אפקטיביים

ות להתמודדות מול נועד לסייע בהקניית יכול, וכן הידע שקיבלו במסגרת ימי העיון, התמיכה, לרבות הליווי, ההשתתפות בפרויקט

 .שלהן תקציבי פרסום וגיוס תרומות משמעותיים יותר, עמותות גדולות יותר

קיצור משך זמן : והועלו נקודות לשיפור שכללו, במסגרת הפקת הלקחים מהפרויקט התנהל שיח עם העמותות שהשתתפו בו

ובים אלה ויתחשב בהם בפרויקטים דומים לאומי מייחס חשיבות למש. ההצבעה בפרויקט וחשיפת כמות ההצבעות של הגולשים

 .לפי העניין, בעתיד
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 סיכום תרומות וחסויות 

 

 2010ובשנת , ₪מיליון  26.5-סכום של כ 2009ברוח החזון החברתי של תרומה לרווחת הקהילה תרמה קבוצת לאומי במהלך שנת 

. באמצעות תרומות וחסויות אלה מבטאת הקבוצה את מחויבותה למעורבות בחיי הקהילה והמדינה. ₪מיליון  30.4-היא תרמה כ

 .1%-ב 2010ובשנת  0.85%-בכ 2009הרווח הנקי לפני מס נאמד בשנת  שיעור התרומה לקהילה של קבוצת לאומי מתוך

חינוך ילדים , כגון בריאות, גופים ועמותות הנרתמים לעשייה בתחומים מגוונים 170-תרומות וחסויות לכ 2009לאומי העניק בשנת 

 .גופים ועמותות 270-העניק לאומי תרומות וחסויות לכ 2010בשנת . תרבות ואמנות, קהילה וחברה, ספורט, ונוער

שחבריה , ובוועדת התרומות של הבנק" לאומי אחרי"ההחלטות בדבר ייעוד התרומות והחסויות וגובה הסכומים מתקבלות בעמותת 

פי קריטריונים שנקבעו בנוהל -הבקשות נדונות ונשקלות בקפדנות וביסודיות על. ל הראשי"ידי המנכ-מתמנים לתפקידם על

 .מובאות לאישור הדירקטוריון) ₪ 100,000מעל (תרומות בסכומים גבוהים . ידי הדירקטוריון-שרו עלהתרומות של לאומי ואו
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 ערך כספי למען הקהילה-סיכום תרומות שוות

 :לאומי תורם לקהילה גם באמצעים נוספים, בצד תרומות כספיות וחסויות חברתיות המדווחות בדוח הכספי

 ".מעורבות עובדים בקהילה"אפשר למצוא בדף מידע נוסף ; שעות התנדבות עובדים 

 .כחמש משרות בהיקף מלא המוקדשות לנושא השקעה בקהילה 

 .עובד במשרה מלאה המופקד על ניהול תערוכות אמנות בבית מני לאומי 

 .מובילים חברתיים המקדישים חלק משעות עבודתם לניהול תהליכי התנדבות 250-כ 

 .פורום קשרי קהילה לחברות הבנות 

 .סדנאות לשותפים חברתיים 30 -כ 

 .פורום שותפים חברתיים המתכנס אחת לרבעון 

 .יועצת ארגונית המלווה את הסדנאות ואת פיתוח התוכניות 

, מרכזים קהילתיים, עיריות, חולים-טלוויזיות ומזגנים לטובת בתי, תמונות, ריהוט, כגון מחשבים, לאומי תורם מדי שנה ציוד, בנוסף

וכך גם בשנת , ₪ 100,000-שווי הציוד שנתרם נאמד בכ 2009בשנת . ל ועמותות שונות ברחבי הארץ"יחידות צה, פנימיות, ספר-בתי

2010. 

 בחברות הבנות תסיכום תרומות וחסויו 

ai bank,בנק ערבי ישראלי 

לתמוך , בין היתר, התרומות והחסויות החברתיות נועדו. בהתאמה ₪וכשני מיליון  ₪תרם הבנק כשלושה מיליון  2010-ו 2009בשנים 

ומתן חסות לקבוצת , קידום המוסיקה האמנותית הקלסית בחברה הערבית – "מפנה"ו "לאומי אחרי"בפעילות של עמותות 

 ."איחוד בני סכנין"הכדורגל 
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 לאומי למשכנתאות

 "יחדיו"לטובת עמותת , בין היתר, התרומות יועדו. בהתאמה ₪מיליון  3.28-וכ ₪מיליון  3.3-תרם הבנק כ 2010 -ו 2009בשנים 

ועמותת  "בית הגלגלים"עמותת , "בסיכוי ילדים"עמותת , "הרוח הישראלית"עמותת , בשדרות "העמותה למען הקשיש", שבע-בבאר

קייטנות קיץ מחשבים , חבילות שי לילדים, חלוקת חבילות מזון: ובהם, ערך כספי-תרם הבנק מוצרים שווי, בנוסף. "לאומי אחרי"

 .וכרטיסים לאירועים’ לילדים בשכונה יפו ג
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 לאומי קארד

לתמיכה בפעילות של עמותת , בין היתר, התרומות נועדו. ₪מיליון  3.2-כ– 2010ובשנת  ₪מיליון  2.3-תרמה החברה כ 2009בשנת 

מלגות לתוכנית הוראה משקמת  59למתן , "המועצה לילד החוסה –ילדים בסיכוי "למימון פעילותה של עמותת , "לאומי אחרי"

לאימוץ , הספר היסודי קוממיות בפרדס כץ-לאימוץ בית, לאימוץ פנימיית נווה שרה הרצוג בבני ברק, קיץילדים ב-וקייטנות אמהות

לאומי קארד העניקה חסויות , בנוסף. בריאות וחינוך, ל ולפעילות של עמותות נוספות בתחומי קהילה וחברה"יחידת מגלן בצה

הסתכמו חסויות  2009בשנת . הפועלות בתחומי הבריאות והחינוךלמטרות חברתיות להתאחדות הספורט לנכים ולעמותות נוספות 

 .₪ 384,000-ב – 2010ובשנת  ₪ 265,000-אלו ב
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 לאומי פרטנרס

התרומות יועדו לפרויקטים שונים ובהם פרויקטים . בהתאמה ₪ 244,000-וכ ₪ 176,000-תרמה החברה כ 2010-ו 2009בשנים 

, ובהם שיעורים פרטיים לילדים, ערך כספי-תרמה החברה מוצרים שווי, בנוסף. "לאומי אחרי"החברה והחינוך וכן ל, בתחום הקהילה

 .ספרי לימוד ומחנות קיץ לילדים
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 החברה לנאמנות

 .₪ 100,000-הוגדל סכום התרומה לעמותה ל 2010בשנת . "לאומי אחרי"ל ₪ 80,000תרמה החברה  2009בשנת 

 

 תרומות וחסויות בשלוחות לאומי בעולם 

 

 (BLUSA)ב "בנק לאומי ארה

 .₪מיליון  1.07-כ – 2010ובשנת  ₪ 270,000-תרם הבנק כ 2009בשנת 
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 .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

בשנים אלו תרם הבנק גם למוסדות של הקהילה היהודית . בהתאמה ₪ 86,300-וכ ₪ 150,500-תרם הבנק כ 2010-ו 2009בשנים 

ל "בהשתתפות המנכ(חולים שערי צדק בירושלים -השתתף הבנק במרוצי אופניים שמטרתם גיוס כספים לבית, בנוסף. המקומית

 ).עובדים 10-ו
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 בנק לאומי שוויץ

 .בהתאמה₪  415,400-וכ₪  217,200-תרם הבנק כ 2010-ו 2009בשנים 
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 בנק לאומי רומניה

לטובת שדרוג תשתית הִמחשוב , בין היתר, התרומות יועדו. בהתאמה ₪ 20,000-וכ ₪ 33,000-תרם הבנק כ 2010-ו 2009בשנים 

 .ילדים-ספר ובגני-בבתי
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 מעורבות עובדי לאומי בקהילה 

 

התנדבות עובדי לאומי . החברתי של לאומי מתווה את הדרך להתנהלותו כארגון המעורב ותורם לקהילה שבתוכה הוא פועלהחזון 

נועדה ליצור ערך משותף עבורם ועבור הקהילה ולפיכך הוקמה יחידה למעורבות עובדים בקהילה וגובשו עקרונות מנחים לפעילות 

 .זו

 עקרונות מנחים
 :ילות ההתנדבותית של לאומי ועובדיו הםהעקרונות המנחים את הפע

 .טווח ומשמעותית ותיאום בין היכולות של המתנדבים לצרכים של הקהילה-תפיסה של שותפות קהילתית ארוכת 

 .מיומנויות המתנדבים וצורכי הקהילה, בהתאם לאופי ההתנדבות, המשתנה בהיקפיה ובאופייה, פעילות התנדבותית מגוונת 

 .וכפועל יוצא מכך חיזוק מחויבותם, בבנייתו של תהליך ההתנדבותמעורבות העובדים  

 .פעילויות ההתנדבות נעשות בתוך הקהילה המקומית ולמענה 

, תורמת גם לגיבוש העובדים במקום עבודתם, התנדבותם ומעורבותם של עובדי לאומי, בנוסף לתרומה המשמעותית לקהילה

 .לתחושת גאווה ולפיתוח מיומנויות ניהוליות

 

 המספרים מדברים בעד עצמם 

עובדים  3,546 2010בשנת . שעות התנדבות 22,877עובדי לאומי לקחו חלק בפעילות התנדבותית ותרמו  3,500 2009בשנת  

 .שעות התנדבות 32,340-לקחו חלק בפעילות התנדבותית ותרמו כ

 .שעות 9-עלה הממוצע ל 2010 שעות ואילו בשנת 6.5-ממוצע שעות ההתנדבות למתנדב בלאומי היה כ 2009בשנת  

 .2009לעומת  33%עלייה בשיעור של , ₪ 800,000-הסתכמה ב 2010ההשקעה הכספית במעורבות העובדים בקהילה בשנת  

 .2009פעילויות בשנת  115לעומת , סניפים ויחידות 182פעילויות התנדבות שבהן לקחו חלק  2,310התקיימו  2010בשנת  

הנתונים בשנת . הם בגדר הערכה בלבד, ידי המובילים החברתיים של הבנק-שנאספו על, 2009בשנת הנתונים על הפעילות בשטח 

 .ידי המתנדבים עצמם-הוזנו למערכת ממוחשבת על 2010

 

 היחידה למעורבות עובדי לאומי בקהילה
הוקמה בשנת , לשם כך. הארגון והפרט המתנדב, הקהילה: העשייה החברתית של לאומי נועדה לחולל שינוי בשלושה מישורים

, היחידה יוזמת פרויקטים חברתיים. ידי מנהלת במשרה מלאה-והיא מנוהלת על, היחידה למעורבות עובדי לאומי בקהילה 2008

 .התקצוב והתקשור של הפעילויות ועל הכשרת המתנדבים והוקרתם, מסייעת ביישום יוזמות ואמונה על נושא הגיוס
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 מובילים חברתיים 

מובילים חברתיים בכל החטיבות והמערכים  250-פעילותה של היחידה למעורבות עובדי לאומי בקהילה מתבססת על רשת של כ

היחידה . ייעודם לקדם את הנושא של התנדבות העובדים ביחידתם תוך בניית תשתית התומכת בפעילות ההתנדבותית. של לאומי

בסוגיות של בחירת שותפים קהילתיים , בין היתר, ם החברתיים ליווי מקצועילמעורבות עובדי לאומי בקהילה מעניקה למובילי

 . ובניית הקשר עמם

מפגשי הדרכה שבהם ניתנים כלים לניהול התנדבות וכן , המובילים החברתיים משתתפים במפגשי למידת עמיתים קבוצתיים

מעורבות עובדים בקהילה עורכת יום הוקרה לכל פעם בשנה היחידה ל. במפגשים אישיים לבניית תוכנית עבודה ובחינת צרכים

 .המובילים החברתיים של לאומי

 המבנה של מערך המובילים החברתיים 

 פורמט נגישבלקריאה 

 

 

 

מחודשת ומתקדמת לדיווח על פעילויות ההתנדבות ולהגשת  החלה הפעלתה של מערכת 2010בשנת : מדידה וניהול 

, היקף ההתנדבות, מערכת זו מאפשרת מדידה והערכה שוטפת של מידת השפעתו של לאומי בקהילה. בקשות תקציב

 .הוקרת העובדים ותיאום ההדרכות

. ובו תיאור הפעילויות בתחום ,בקרב כל עובדי הבנק) ניוזלטר(היחידה מפיצה אחת לחודשיים עלון מידע : שיתוף ודיווח  

, תהליכי תקציב, מערך המובילים החברתיים, מאגר פעילויות, בפורטל הארגוני מופיע מידע נרחב על המעורבות בקהילה

, בנוסף. נתוני פעילות ואירועים מיוחדים הראויים לציון, שותפים קהילתיים אסטרטגיים, וכן מידע על ארגונים חברתיים

 .מערכים מתפרסמות פעילויות ההתנדבות של היחידות השונותבאתרי החטיבות וה

ועורך , בדצמבר 5-ם ל"ידי עצרת האו-הבנק מציין מדי שנה את יום המתנדב הבינלאומי שנקבע על: הוקרת המתנדבים  

 .החטיבות עורכות אירועי הוקרה ומפגשים עם ראשי החטיבות, בנוסף. אירועי הוקרה למתנדביו

על מנת להיטיב , סקר עמדות בקרב העובדים בנושא ההתנדבות, לראשונה, ערך לאומי 2010בדצמבר : הערכת פעילויות  

, בין היתר, מן הממצאים עלה. ולהעלות את המודעות של העובדים לערך ההתנדבות "רוח המתנדב"את ההבנה בנוגע ל

העובדים מודעים לפעילות  כי מרבית, כן עלה מן הסקר. כי ההתנדבות נתפסת בעיני העובדים כמעוררת גאווה

 .נוער וחיילים-בני, ההתנדבות ביחידתם בלבד וכי אוכלוסיות היעד להתנדבות הן ילדים

ערך -שלהם הוא מסייע בתרומות כספיות או בתרומות שוות, שותפים קהילתיים 266ללאומי יש : שותפים קהילתיים  

גופים חברתיים בעלי פריסה והשפעה , כלומר, חלק מהשותפים מוגדרים כשותפים אסטרטגיים. כספי ובהתנדבות

ה לכלל עשייה משמעותית ומשפיעה השותפות האסטרטגית מאפשרת למנף את המעורבות והתרומה לקהיל. נרחבת

 . יותר

תוך התחשבות , בחירת השותפים הקהילתיים נעשית בסיוע ובהכוונה של היחידה למעורבות עובדי לאומי בקהילה 

זיקתה לאוכלוסייה , )שעות העבודה, כגון מספר עובדים(מאפייניה , במיקום הגאוגרפי של היחידה העסקית של הבנק

http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/
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לפני היציאה לפעילות ההתנדבותית נערכים מפגשים  ). חודשית, כגון שבועית(התנדבות מסוימת והמסוגלות שלה ל

המפגשים עם השותפים החברתיים . שמטרתם לגבש מתווה לתיאום ציפיות ולבנייתה של תוכנית פעולה מותאמת

איש  20,000-מדי שנה קרוב ל. טווח ולפתח שותפות הדוקה-במטרה לקיים פעילות ארוכת, נערכים לאורך כל השנה

 .נוער נפגשים עם מתנדבי לאומי ונהנים ממעורבותם ותרומתם לקהילה-ילדים ובני, ואישה

היחידה למעורבות עובדי לאומי בקהילה עורכת מיפוי ואיתור צרכים בתיאום עם הרשויות : מיפוי ואיתור צרכים  

 .הגאוגרפיים השוניםהמקומיות לשם הרחבת העשייה ומינוף הקשר בין היחידות הפועלות באזורים 

ציון , חוגים, לדוגמה(בהעשרה חברתית  2010-2009פעילויות ההתנדבות בלאומי התמקדו בשנים : תחומי ההתנדבות  

חלוקת , ימי כיף, בהוסטלים לבעלי מוגבלויות ובמרכזי שיקום וחברה, ספר-בבתי, ילדים-בגני, חגים וסדנאות במועדוניות

שיפור הישגים לימודיים , )איסוף ציוד, שיפוץ, חלוקת מזון(שיפור תנאי מחייה , )חולים-אריזות שי לילדים השוהים בבתי

 ).שיפוץ מבנים קהילתיים, משטרה, א"מד, כגון קטיף(ובתחומים נוספים ) הרצאות, חניכה, כגון עזרה בשיעורי בית(

 

 

 

 :לפי מגזרי התנדבות 2010עות ההתנדבות בשנת התרשים שלהלן מלמד על התפלגות ש
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 טווח הפעילות עבור כל עובד 

פעמית לפעילות שוטפת העולה על -שנע בין התנדבות חד, 2010התרשים שלהלן מלמד על טווח הפעילות של כל מתנדב בשנת 

 .פעמים בשנה 12

 

 בלאומי פרויקטי דגל להתנדבות
, 2008שהחל לפעול בשנת ) ן"מת(מיזם משותף של לאומי עם מועצת תנועות הנוער בישראל : "לאומי בתנועה"תוכנית  

ל בשנה ולהקדיש אותה "צעירים שבחרו לדחות את גיוסם לצה(ובמסגרתו עובדי הבנק מלווים מתנדבי שנת שירות 

התוכנית נועדה לחזק מנהיגות בקרב צעירים ולהעצים . להבקידום פעילותם בקהי) לטובת פעילות התנדבותית בקהילה

סניפים של הבנק עם  35פעלו  2010בשנת . את הקהילה בערים ובשכונות בפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל

 . "!אחריי"עזרא ו, הנוער הלאומי, האיחוד החקלאי, בני עקיבא, מכבי צעיר, השומר הצעיר ,הצופים: שמונה תנועות נוער

כי המתנדבים הביעו התלהבות , מממצאי ההערכה עולה. "לאומי בתנועה"בוצעה הערכה מקיפה של תוכנית  2009בשנת 

עובדי  –המתנדבים בתוכנית . חשו תחושת שליחות וראו בטיפוח ההון האנושי את עיקר החשיבות להצלחת המיזם, ועניין

כי , סברו המתנדבים ,כמו כן. הפיצו גם לסניפים נוספיםהמליצו להמשיך את המיזם ול –לאומי ומתנדבי שנת השירות 

 .הוא תורם למוניטין החיובי של לאומי 

 1,200ניצולי שואה נזקקים באמצעות  1,500-המסייע ל "לתת"מיזם משותף של לאומי עם ארגון : "סיוע לחיים"תוכנית  

לבתי הניצולים על מנת להביא להם סלי מזון , אחת לחודש, המתנדבים מגיעים. מהם עובדי הבנק 500, מתנדבים קבועים

 .התוכנית כוללת מימון של רכישת תרופות ותמיכה בתקופות החגים, בנוסף. ולארח להם חברה

לים של תנועות נוער ותורמים מהידע והניסיון "מנהלים בכירים בלאומי חונכים מזכ): מנטורינג(ת מגזרי-תוכנית חניכה בין 

ענף פיתוח ההדרכה של , בנוסף. האישי שלהם כדי לסייע בידם לפתח כלים להתמודדות עם אתגרים מקצועיים וניהוליים

מנהלים מלאומי  10ליוו  2010הראשון בשנת  במחזור. מרכז ההדרכה מעניק ליווי מקצועי לרכזי ההדרכה בתנועות הנוער

 .לים של תנועות נוער"מזכ 10
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 2010 - 2002התנדבות בחברות הבנות בשנים 

שנתי של שעות  ממוצע המתנדבים מספר 
 התנדבות למתנדב

 תחום התנדבות

  2010 2009  2010  2009  חברה/שנה

 ai Bank,  בנק

  ישראלי -ערבי

 "יזמים צעירים", בית החסד 64.5 114 8 2

, בין היתר, פרויקטים בתחומי הקהילה והחברה 3 3 103 57  לאומי למשכנתאות

 חבילות שי לילדים וחלוקת "לתת"בעמותת 

קהילה , ילדים ונוער, פרויקטים בתחומי החינוך 7 6 445 326  לאומי קארד

 ובריאות וחברה

 והחינוך החברה, פרויקטים בתחומי הקהילה 36 45 5 4  פרטנרסלאומי 

 

 2010 - 2002התנדבות בשלוחות לאומי בעולם בשנים 

מספר עובדים  

 מתנדבים

ממוצע שנתי של שעות 

 התנדבות למתנדב

 תחום התנדבות

 שנה

 שלוחה

2009 2010  

 ב"בנק לאומי ארה

(BLUSA) 

לדור הצעיר בנושאים הרצאות , ייעוץ פיננסי לארגונים 6 30

 מרכז מזון לנזקקים ועוד ,פיננסיים

בנק לאומי בריטניה 

 .סי.אל.פי

 פעילויות התנדבותיות נקודתיות אין תיעוד מסודר אין תיעוד מסודר
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 יעדים בתחום ערך לקהילה 

 

 יעדים מאתגרים לשנתיים הבאותאנו גאים לדווח על האופן שבו עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו בדוח הקודם ומציבים לעצמנו 

 2010-2002ביצוע יעדים בשנים 

מידת  אופן יישום יעד חברה
 יישום

מעורבות  לאומי
 עובדים

הגדלת שיעור עובדי לאומי הלוקחים 
, 10%-חלק בפעילות התנדבותית ב

תוך הגדלת שיעור שעות ההתנדבות 
 30%-ב

במספר העובדים  75%חל גידול של  2009בשנת 
 64%-התנדבותית וגידול של  בפעילותשלקחו חלק 

 .2008בשעות ההתנדבות לעומת נתוני 
בשעות  41%חל גידול נוסף בשיעור של  2010בשנת 

 ההתנדבות

 

העמקת הקשר עם השותפים 
הגדלת , האסטרטגיים בקהילה

שיתופי פעולה  מספרם של
 50-ל28-המקומיים מ

לאומי "שותפויות מקומיות במסגרת תוכנית  40נוצרו 
נוער מוביל שינוי "שותפויות עם עמותת  20-ו "בתנועה

 הועמק הקשר עם השותפים, במקביל. "אחריי –
 האסטרטגיים

 

בניית כלי דיווח לשעות התנדבות 
 עובדים

מערכת ממוחשבת לדיווח על שעות התנדבות של 
 2010בפברואר  העובדים החלה לפעול

 

שיח עם 
ארגונים 
 חברתיים

השיח עם ארגונים חברתיים העמקת 
שיתופי פעולה  במטרה לקדם

 שמעבר לתרומה הכספית

 2009פועל החל משנת  "פורום שותפים חברתיים"
 

מתן ייעוץ וסיוע לארגונים חברתיים 
 "אחרי לאומי"הפועלים בשיתוף עם 
 בימי המשבר הכלכלי

במסגרת פעילות פורום שותפים חברתיים הוקדש יום 
ההתמודדות עם המשבר הכלכלי וקבלת  עיון לנושא

 במקרים מסוימים הוגדלה. ודאות-החלטות בתנאי אי
  בעמותות "לאומי אחרי"תמיכת 
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 2011 -2012יעדים לשנים 

 יעד חברה

 "לאומי אחרי"כלים למדידת אפקטיביות התוכניות של   לאומי

 "לאומי אחרי"החברתית באמצעות  השקעה בתחום היזמות 

 ומתוגמלים שימור מערך מובילים חברתיים מקצועיים מחויבים: פעילותתשתית תומכת  

העצמה , וארגוני יצירת קבוצה יוקרתית של מנהיגים לשינוי חברתי: "מובילים מנהיגים שינוי" 

 והעמקה בתפיסת תפקידו של המוביל החברתי כמחולל שינוי

 שעות 35,000, ביםמתנד 3,600: הגדלת היקפי פעילות והמשך הטמעתה של מערכת הדיווח 

 יחידות 230, התנדבות

 "לאומי בתנועה"פיתוח תוכניות בנוסף לתוכנית  

 פעילויות ממוקדות למנהלים, מחזור נוסף של מרכז המנטורים –רתימת הנהלה  

 תהליכי תקשור משמעותיים וקבועים –הגברת המודעות להתנדבות  

ai Bank,  בנק ערבי- 

 ישראלי

שותפויות  תרבות והעצמת נשים תוך בנית שתי, חינוך –נתיבים עיקריים מיקוד הפעילות בשלושה  

 עם ארגונים ועמותות

 שילוב השקעה כספית והתנדבות עובדים בקהילה 

 הגדלת היקף הפעילות בתחום התרומה לקהילה  לאומי למשכנתאות

 הגדלת מספר העובדים המשתתפים בפעילות התנדבותית 

 התנדבותית בקהילה הגדלת היקפי פעילות  לאומי קארד

 חיזוק וביסוס הקשר עם השותפים החדשים בקהילה 

מעובדי  לפחות 30%(הגברת המודעות להתנדבות עובדים תוך כדי שמירה על אחוז מתנדבים גבוה  

  )החברה מתנדבים
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 מערך"הצטרפות ל, ביישום החזון הסביבתי שלנו באמצעות קידום יוזמות להפחתת ההשפעות הסביבתיות הישירות אנו ממשיכים

. ופעילויות להעלאת מּודעות העובדים לנושא, בנייה ירוקה, ביצוע קיזוז פחמני מדי שנה, "לרישום פליטות גזי חממה בישראל

 .דולוגיה לניהול סיכוני אשראי בהיבטים סביבתייםבהתייחס להשפעותינו הסביבתיות העקיפות גיבשנו מתו
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 חזון ומדיניות סביבתית 

 

 החזון הירוק של לאומי

עקרון השמירה על איכות  הוא המוסד הפיננסי הראשון בישראל שחרט על דגלו את, כמי שמוביל את קבוצת לאומי, לאומי

מאז לאומי . כחלק מדוח האחריות החברתית הראשון 2007החזון הסביבתי הראשון של לאומי הוצג כבר בתחילת שנת . הסביבה

 .מתוך הכרה בחשיבותו הרבה, ממשיך לקדם במרץ תחום זה

 :המשיך לאומי לקדם את יעדי החזון הסביבתי 2010-2009במהלך השנים 

קיימא באמצעות ניהול מּודע של טביעת הרגל האקולוגית שלו תוך כדי הפחתה מתמדת של השפעותיו -רלהפוך לארגון ב 

 .הסביבתיות הישירות

 .לעורר מּודעות לנושא הסביבה בקרב העובדים ולעודדם לקבל אחריות אישית בשמירה על איכות הסביבה 

 .הגנה על הסביבה וקיימּות להיות גורם מוביל בקרב המגזר הפיננסי בישראל בקידום נושאים של 

 

 המדיניות הסביבתית של לאומי
בלי לפגוע באיכות , ובה בעת ליהנות משיפור באיכות חייהם, אדם לספק את צורכיהם הבסיסיים-קיימא מאפשר לבני-פיתוח בר

 . החיים של דור המחר

. ויעילה ומתייחס לסביבה באחריות וברגישותקיימא משתמש במשאבי הטבע בצורה חכמה -ארגון המאֵמץ עקרונות של פיתוח בר

 .קיימא במדיניותו-בכך מבטא הארגון את רצונו לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלו ולשלב את העקרונות של פיתוח בר

 

פעילות לאומי היא בעלת אופי משרדי מובהק וההשפעות הסביבתיות הישירות שלה באות לידי ביטוי בעיקר בצריכת מגוון רחב 

 .שמאפשרת מִצדה מתן שירותים פיננסיים הולמים, של משאבים ומוצרים המספקים תשתית פיזית

עליו לשמש דוגמה ומופת גם בכל הקשור להתנהלות אחראית כלפי , כי מתוקף מעמדו כארגון פיננסי מוביל, לאומי מאמין

פיננסית -פרד במערכת השיקולים העסקיתנ-לאומי מודע לכך שסוגיות בתחום של איכות הסביבה הפכו לחלק בלתי. סביבתו

 .שבהם הוא פועל ועושה, הן על השווקים הנוכחיים והן על השווקים העתידיים, עולמית ולכך יש השפעה-הכלל
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 מדיניות הערכת סיכונים סביבתיים
המפקח . על הסביבהקבוצת לאומי הציבה לעצמה למטרה להיות גוף מוביל במגזר הפיננסי בכל הקשור לקידום נושאים של הגנה 

להטמיע את ניהול החשיפה לסיכונים הסביבתיים במכלול , 2009ביוני  11במכתבו מיום , על הבנקים הנחה את הבנקים בישראל

לרבות נהלים לזיהוי של סיכון מהותי בעת מתן אשראי ולשילוב של הערכת הסיכון בהערכה , הסיכונים של התאגיד הבנקאי

קבוצת , בהתאם לכך. פי התוואי שהגדיר המפקח על הבנקים-קבוצת לאומי פועלת על. שהועמד התקופתית של איכות האשראי

כל אחת מהחברות הבנות . כולל מתודולוגיה מפורטת בנושא, לאומי עדכנה את מדיניות האשראי בהיבטים של ניהול סיכונים

המתודולוגיה עוסקת בניתוח של . י פעילותהפי תחומ-עם ההתאמות הנדרשות מכל אחת מהן על, מחויבת אף היא למדיניות זו

רמת הטמעתה של מדיניות פנימית להקטנת סיכונים סביבתיים , פי עיסוקיהם-רמות הסיכון המאפיינות את הלקוחות השונים על

של שבמסגרתו נסקרו פרקטיקות מובילות , לאומי ערך מחקר משווה .ועמידת הלקוחות בדרישות החוק והרגולציות השונות בנושא

ביצע מיפוי של הממשקים של פעילות הקבוצה בהיבטים סביבתיים וניתח את המשמעויות המתבקשות מההנחיות , בנקים בעולם

על בסיס כל אלה גובשה המתודולוגיה של לאומי לניהול סיכונים סביבתיים בהיבט . של הגופים הרגולטוריים והוולונטריים

השפעתו , לאור מורכבותו של הנושא. 2010ביוני  27בתחום איכות הסביבה מיום  כפי שהוגדר במסמך מדיניות האשראי, האשראי

החליטו הדירקטוריון , הצורך ביצירת תרבות ארגונית תואמת והחובה לשתף לקוחות קיימים בתהליך, על תחומי סיכון משיקים

הוקם צוות היגוי לנושא , תודולוגיהבמסגרת יישום המ .כי המתודולוגיה החדשה בנושא תיושם במשך כמה שנים, והנהלת הבנק

. ניהול סיכוני אשראי סביבתיים בראשות סגן ראש החטיבה העסקית ובהשתתפותם של נציגים מהחטיבות והמערכים השונים

, הצוות החל לגבש כלים ליישום המתודולוגיה, כמו כן. הצוות פועל ליישומה של המתודולוגיה תוך התמקדות בנושא האשראי

 .הפרק הסביבתי בבקשות האשראי ועוד דוגמת הטמעת

הוא מתייחס גם לסיכונים הסביבתיים הרלבנטיים הנדרשים , )Project finance(קודם שלאומי מאשר מימון לפרויקטים גדולים 

הלקוחות מתבקשים להמציא היתרים שונים מרשויות , במסגרת תהליכי הבקרה שלאומי מבצע. כתנאי מקדים להסדרת המימון

במסגרת תהליך , 2012החל משנת , בנוסף. ובמקרה הצורך הם אף נדרשים לערוך סקר סביבתי, לצורך הקמת הפרויקט רלבנטיות

 .לאומי יחל לבצע באופן הדרגתי הערכת סיכונים בהיבט הסביבתי, הערכת לקוח

 

 מדיניות הערכת סיכונים סביבתיים בחברות הבנות 

ai Bank ,ישראלי-בנק ערבי 

 

במסגרת ניהול . פי הוראת החוק ושוקל את רמת הסיכון בעת מתן אשראי בהתאם למתווה הקבוצתי-לפעול עלהבנק מקפיד 

 .עדכון של שאלוני הערכת לווים ואומדן שווי ביטחונות, נעשות פעולות לזיהוי תחומי פעילות רלבנטיים, הסיכונים

 לאומי למשכנתאות

 

ההחלטה על מתן אשראי את הצורך בביצוע סקרים סביבתיים טרם מתן בעת , כחלק ממכלול השיקולים שלו, הבנק בוחן

 .לדוגמה קבוצות רכישה, האשראי לפרויקטים של בנייה עצמית בהיקפים גדולים

 לאומי קארד

 

חברתיים ומקבלת דיווח על יישום -ועדת ניהול הסיכונים של דירקטוריון לאומי קארד דנה בנושאים של סיכונים סביבתיים

תינתן התייחסות גם לסיכונים , כי בין יתר השיקולים למתן אשראי, מדיניות האשראי של החברה קובעת. של החברה המדיניות

 .סביבתיים
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 לאומי פרטנרס

 

 .נבחנים גם הסיכונים הסביבתיים, במסגרת תהליכי אישור השקעות בחברות

 

 מדיניות של הערכת סיכונים סביבתיים בשלוחות לאומי בעולם 

 לאומי רומניהבנק 

 

פי הנהלים של בקשת האשראי נערכת -על. בקשת אשראי מהבנק כוללת מידע הנחוץ לשם הערכת סיכונים חברתיים וסביבתיים

 .בקרה תקופתית אצל הלקוחות
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 יהול איכות הסביבה בלאומי נ

 

האמון על , בעקבות מינויו של ממונה איכות הסביבה 2007מנוהל באופן מוסדר כבר משנת הנושא של איכות הסביבה בלאומי 

הפועל מתוקף תפקידו הניהולי , מכהן ראש ועדת ניהול סיכוני אשראי סביבתיים, לצדו. ניהול ההשפעות הסביבתיות הישירות

לרבות ניהול סיכוני אשראי ומימון , פעות העקיפותראש ועדת ניהול סיכוני אשראי סביבתיים אמון על ניהול ההש. בחטיבה העסקית

 .מיזמי תשתית סביבתיים

הפורום כולל נציגים . במטרה לקדם ולפתח את נושא איכות הסביבה בלאומי 2007הוקם בשנת  "הפורום הירוק": "הפורום הירוק"

 .מכל יחידות הבנק והוא מתכנס אחת לרבעון

 

 סקרים סביבתיים
, )בדיקות בסניפים בתדירות משתנה לפי הצורך, אחת לשנתיים ובנוסף –בנקאי -כלל(יים מקיפים לאומי עורך סקרים סביבת

בסקרים אלה נבחנים נושאים כמו . שבמהלכם מומחה חיצוני בודק את כל הסוגיות הסביבתיות הרלבנטיות לפעילותו של הבנק

, בוצע עדכון הסקר 2010בשנת . כשרה לעובדים בנושאפסולת ועדכניות מערכי הה, ִמחזור, הטיפול בשפכים, אופן השימוש במים

 .כי הרוב המכריע של ההערות והליקויים תוקן, ונמצא 2008נבחנו הלקחים שהופקו מממצאי הסקר של שנת 

 2010בוצעו תשע בדיקות ובשנת  2009בשנת . באתרים וסניפים שונים של לאומי מתקיימות כעניין שבשגרה בדיקות לגילוי גז רדון

לאומי עורך בדיקות , בנוסף. ידי המשרד להגנת הסביבה-בכל הבדיקות נרשמה רמה נמוכה מהתקן הנדרש על. בדיקות 11 –

בדיקות  15בוצעו  2009בשנת . כבלים וחדרי שנאים, שגרתיות לאיתור קרינה אלקטרומגנטית בסניפים סמוך לארונות חשמל

ת מהתקן בוצעו מהלכי מיגון ובדיקות חוזרות כדי לוודא שאין הישנות של במקומות שבהם התגלו חריגו. בדיקות 46 – 2010ובשנת 

 .החריגות

 

 ISO 14001, תקן ניהול מערכת איכות הסביבה

בימים אלה לאומי משלים את . ISO 14001,ליישם את התקן לניהול סביבתי 2008ן והרכש של לאומי הוסמך בשנת "אגף הנדל

תהליך ההסמכה הסביבתי עבור כל המתקנים והסניפים ובכוונתו להיות הבנק הראשון בישראל הנושא את תו התקן לניהול מערכת 

 .ISO 14001, איכות הסביבה

 

 בנייה ירוקה
מקומי או (וזאת באמצעות יישום תקן איכות המתאים לבנייה ירוקה  ,לאומי פועל להסבת מבנה אחד לפחות ִמדי שנה למבנה ירוק

סניף דקר בבת ים , מבנה נוסף). 5281( "תו בניין ירוק", סניף לאומי ראש פינה נמצא בהליכים לקבלת התקן הישראלי ).בינלאומי
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האמריקני  LEED-הסניף הראשון של לאומי שהוסמך בהתאם לתקנות המחמירות של תקן ה הוא, של החטיבה הבנקאית בלאומי

משלב התכנון ועד לשלב , שתוכנן כבר מלכתחילה, שוכן במבנה חדש, 2011שנפתח לקהל הרחב בפברואר , הסניף. לבנייה ירוקה

 .ניות חשמליותהותקנה בחניון הסניף עמדת טעינה למכו, בנוסף. התפעול השוטף להיות סניף ירוק

התקנה של מערכות בקרה על : בין היתר, כוללת, הרחבת יישום ההתייחסות להיבטי איכות הסביבה בפרויקטי הבנייה של לאומי

בפרויקטים בהם ; המאפשרת ניצול מקסימלי של מערכת מיזוג האויר, התקנה של מערכת ממוחשבת חדשנית; צריכת החשמל

 .מותקנים חלונות עם זכוכית מיוחדת המסננת קרינה ומקטינה את מוליכות החום, המבנה לאומי מקים את השלד או המעטפת של

 

 "סניף ירוק"תקן איכות פנימי  –התנהלות ירוקה בסניפים 
ימדדו , שיוענק לאותם סניפים שינהלו – "סניף ירוק"תקן  –לגבש תקן איכות פנימי  2010קיבל החלטה בשנת  "הפורום הירוק"

, התקן נועד לתת מענה לסניפים קיימים. ויעקבו אחר ההשפעות הסביבתיות הישירות שלהם בהתאם לקריטריונים שייכללו בתקן

ם התקן נועד להעלות את מּודעותם של העובדים לנושא הסביבה ולעודד אות, כמו כן. המהווים את הרוב המכריע של סניפי לאומי

 .2011תהליך גיבוש התקן צפוי להסתיים עד סוף שנת . להיות פעילים בצמצום ההשפעות הסביבתיות הישירות של הבנק

 

 "לאומי בלוג"סוגיות סביבתיות ב 
. שבו יוחד מקום גם לסוגיות סביבתיות, "לאומי בלוג"השיק לאומי את פעילותו ברשתות החברתיות עם  2010בתחילת שנת 

 .העוסקים כולם בתחומים הקשורים לאיכות הסביבה) פוסטים(איכות הסביבה של לאומי פרסם בבלוג זה כמה טורים הממונה על 

 :"לאומי בלוג"מידע נוסף אפשר למצוא ב

 

 הדרכות לעובדים בתחום הסביבה והנהלים הסביבתיים
כל עובד חדש , כחלק מתהליך הקליטה, 2008מאז שנת . ומי מייחס חשיבות רבה להטמעת תכנים סביבתיים בקרב עובדיולא

עובדים חדשים עברו הדרכה בנושאי איכות  480-כ. בלאומי שומע הרצאה הסוקרת את מכלול הפעילויות הסביבתיות בארגון

הרצאות והכשרות בנושאים , יפים השונים בלאומי לוקחים חלק בימי עיוןמעת לעת עובדי הסנ, כמו כן. סביבה בשנתיים האחרונות

מושם דגש בנושא הכשרת העובדים למודעות  – "סניף ירוק" –בגיבוש תקן האיכות הפנימי , בנוסף. הקשורים לאיכות הסביבה

 .סביבתית

 .ההדרכה הכולל של לאומיבכוונת לאומי להקים מערך הדרכה סביבתי שיפעל במסגרת מערך , 2011במהלך שנת 

. לאומי פועל להגברת המּודעות בקרב המנהלים והעובדים ביחס להיבטים הסביבתיים של תוכניות שבהן הוא לוקח חלק במימון

נושא הסיכונים הסביבתיים יעוגן בנהלים שייכתבו , פי המתודולוגיה החדשה להערכת סיכונים סביבתיים בעת מתן אשראי-על

, נכון לעכשיו. וכן הוא ישולב בתוכניות של מרכז ההדרכה באתר ידע ייעודי שיוקם לשם כך, ב כלל העובדיםויופצו בעתיד בקר

הצפת , שיעסוק בתיאוריה, כי כל הקורסים המיועדים לעובדים בקווי האשראי של הבנק יכללו גם פרק סביבתי, התקבלה החלטה

 .סוגיות ותרגולים

 

 הביצועים הסביבתיים של לאומי
 

 צריכת משאבי טבע 

מאמצים אלו נדרשו . השקיע לאומי מאמצים רבים במטרה לחשב במדויק את צריכת המים שלו 2010במהלך שנת : מים  

דרך מבני משרדים מושכרים וכלה במתחמים , החל ממבנים בבעלות מלאה, מאחר שלאומי מחזיק סוגים רבים של נכסים

. כך שהחישוב הכולל מורכב למדי, המים בכל אחד מסוגי הנכסים האלו הוא שונההחישוב של צריכת . מושכרים בתוך קניונים

וכעת , הושלמה בנייתו של מודל זה 2010בשנת . נבנה מודל סטטיסטי המשלים את פערי המידע, על מנת לתת לכך מענה

 2010מתקניו בשנת כי העלייה בצריכת המים ב, לאומי מעריך. אפשר להציג הערכה מבוססת של צריכת המים של לאומי

 ). קריית לאומי בלוד(ב "נובעת מגידול בהיקף הפעילות של הבנק ותוספת בינוי משמעותית בקש

http://www.leumiblog.co.il/author/moshegenkin
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בשנת . ב בהתאמה"קו 73,242 -ב ו"קו 55,000הייתה  2010 -ו 2009צריכת המים במבני ההנהלה והמטה של לאומי בשנים 

 .אשר נתון זה מתייחס לצריכת המים גם בסניפיםכ, ב בקירוב"קו 132,490צריכת המים הכוללת הייתה  2010

 .כל המים בהם נעשה שימוש בלאומי מגיעים ממערכות האספקה המוניציפאליות

מהנתונים שנאספו אפשר . נייר הוא חומר הגלם המרכזי שלאומי רוכש ולכן רב המאמץ לצמצום צריכתו של משאב זה: נייר  

 . 2005ל לאומי מאז שנת לזהות מגמה מתמדת של צמצום בצריכת הנייר ש

 1,374-הייתה ירידה מסוימת ברכישת הנייר שהסתכמה ב 2010ובשנת , טון 1,394-רכש לאומי נייר בהיקף של כ 2009בשנת 

 .נייר רץ למדפסות ומגבות נייר לתאי השירותים, כולל נייר לבן, נתון זה מביא בחשבון את כל רכישת הנייר של לאומי. טון

 

 

 

  פסולת וִמחזור

נייר זה מועבר לִמחזור במפעלי הנייר הקיימים . בלאומי מתבצע איסוף סדיר של נייר מכל מתקני הבנק: העברת נייר למחזור 

 :להלן נתונים על כמויות הנייר שנאספו . בישראל

 

 

 העברת נייר למחזור בלאומי

 (בטונות)כמות נייר שנאסף לִמחזור  שנה

2007 1,370 

2008 1,392 

2009 1,151 

2010 1,204 
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מכלי איסוף לסוללות משומשות בסניפים מרכזיים  50-לאומי הציב עד כה כ: איסוף סוללות ונורות פלורסנט משומשות 

 . ובמבני ההנהלה לרווחת העובדים והלקוחות

 .לאומי מכלים לאיסוף של נורות פלורסנט משומשות הוצבו במתקני, בדומה לכך. סוללות אלה מועברות לטיפול בטוח 

 . לאומי אוסף וממחזר באופן סדיר את כל הפסולת האלקטרונית המיוצרת במתקניו: ִמחזור פסולת אלקטרונית 

 .טונות 65בהיקף של  – 2010טונות ובשנת  40נאספה פסולת אלקטרונית בהיקף של  2009בשנת  

 צריכת אנרגיה 

צריכת אנרגיה (ובדלק עבור צי התחבורה של הבנק ) צריכת אנרגיה עקיפה(של לאומי מקורה בחשמל עיקר צריכת האנרגיה 

ובהתאם לכך הוא נקט אמצעים שנועדו להשיג , לאומי מייחס חשיבות רבה לחיסכון באנרגיה בכלל וחיסכון בחשמל בפרט). ישירה

 :התייעלות בצריכת האנרגיה שלו

 

 .אוויר קיימות שיפור יעילותן של מערכות מיזוג 

 .עריכת סקרי אנרגיה 

ניטור ובקרה מרחוק על צריכת החשמל של הסניפים והרחבת מערכות קיימות של בקרת מבנה במבני הנהלה וביחידות  

 .מטה

 .בסניפים עם צריכת חשמל גבוהה "בניין חכם"הותקנה מערכת בקרה : ניתוח מאפייני צריכת האנרגיה בסניפים 

המערכת המאפשרת כיבוי והדלקה של מסופי מחשבים . בכל הסניפים, VI PRO, ה מרכזיתהטמעת מערכת שליטה ובקר 

 .כולל כיבוי של מחשבים לא פעילים, מרחוק

 

גבוהה בשיעור של , כלומר, ש"מיליון קוט 90.7הייתה  2010צריכת החשמל של לאומי בשנת , למרות כל הפעילות הרשומה לעיל

 .ביחס לצריכה בשנה הקודמת 11.9%

 

 
 

 .ש"ש ולצריכה לעובד הם באלפי קוט"הנתונים לסך צריכה של לאומי הם במיליוני קוט*  
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 :כי העלייה בצריכה נובעת מהסיבות הבאות , לאומי מעריך

 

, גידול במספר הלקוחות הנכנסים לסניפים, בכמות של שעות הפעילות בסניפיםגידול : גידול בהיקף הפעילות של הבנק 

 .התאורה והִמחשוב, תוספת כוח אדם המתבקשת וכפועל יוצא מכך עלייה בשימוש במערכות מיזוג האוויר

 .סניפים ויחידות 12נפתחו והועברו  2010בשנת : פתיחה והעברת סניפים 

הטמפרטורה הממוצעת הייתה . פעם בישראל-שמה כשנה החמה ביותר שנמדדה אינר 2010שנת : אוויר חריגים-תנאי מזג 

עונת הסתיו ותחילת החורף התאפיינו במזג אוויר חם ויבש באופן , נוסף לכך. שנתי-מעלות מהממוצע הרב 2.5-2-גבוהה ב

 .נרשמה עלייה משמעותית בסעיף מיזוג האוויר שהוא צרכן חשמל משמעותי, כיוון שכך. חריג

מבנה מערך  –) קריית לאומי בלוד(ב "נחנכו והופעלו שני מבנים חדשים בקש 2010בשנת : ב"פת בינוי משמעותית בקשתוס 

 .ההדרכה ומבנה הִמחשוב החדש

 

 צריכת אנרגיה ישירה 

 :2010 – 2009להלן נתוני צריכת דלקים לתחבורה בשנים 

 

 2010-2002לתחבורה בלאומי בשנים צריכת דלקים 

  (GJ) אול'תכולת אנרגיה בג  (LT) כמות דלק בליטרים  שנה

2009 1,271,596 41,990 

2010 1,281,861 42,329 

 

 הִמדרך הפחמני של לאומי
עולמי בתחום איכות הסביבה מתמקד במציאת דרכים להפחתת פליטות של גזי חממה וצמצום התופעה של -כיום המאמץ הכלל

יחידת המידה התאגידית למעקב אחר רמת הפליטות של גזי חממה של הארגון קרויה הִמדרך הפחמני . התחממות גלובלית

. של גזי החממה הנפלטים כתוצאה מפעילותו של ארגון, חמצני-פחמן דוהנמדדת בטונות , זוהי הכמות ).טביעת רגל פחמנית :וגם(

 בחישוב המדרך הפחמני 

 

 .ומתרגמים אותן לפליטת גזי חממה) צריכת אנרגיה שריפת דלקים ועוד, טיסות, נסּועה(מסכמים את מכלול הפעילויות של הארגון 

ומדווח על כך בדוחות האחריות התאגידית , י החממה ממתקניולאומי מודד באופן סדיר את פליטת גז, כחלק ממדיניותו הסביבתית

. 2008לעומת שנת  8%-ונתון זה משקף ירידה של כ, טונות 66,109עמד המדרך הפחמני של לאומי על  2009בשנת . שנתיים-הדו

 .2009נת לעומת ש 4.5%-נתון המשקף עלייה של כ, חמצני-טונות פחמן דו 69,133עמד המדרך על  2010בשנת , עם זאת

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2010-2007להלן טבלה של נתוני הִמדרך הפחמני של לאומי לשנים 
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  2002-2002סך פליטות של גזי חממה כתוצאה מפעילות לאומי בשנים  שנה

 
 חשמל 

 )ש''אלפי קוט(

 פליטות 

  ) CO2טון (

  נסיעות

  )מ''אלף ק(

 פליטות 

  )CO2 טון(

 פליטות  טיסות

  )CO2 טון(

 סך פליטות 

  )CO2 טון(

2007 75,000 60,036 11,500 3,162 450 1,236 64,434 

2008 84,500 67,600 11,300 3,107 501 1,011 71,718 

2009 81,000 62,613 11,400 3,134 391 362 66,109 

במסגרת פעילותו של המערך בוצעה האחדה . "חממה בישראל מערך לרישום ולדיווח פליטות גזי"הצטרף לאומי ל 2010בשנת 

 .2010למדידה של שנת  2009ולכן קיים שוני בין המדידה של שנת , של שיטות החישוב של המדרך הפחמני של ארגונים שונים

 2010סך פליטות של גזי חממה כתוצאה מפעילות לאומי בשנת  שנה

 
 חשמל 

 )ש''אלפי קוט(

 פליטות 

  ) CO2טון (

 פליטות   ליטר בנזין

  )CO2טון (

 פליטות  טיסות

  )CO2טון (

 סך פליטות 

  )CO2טון (

2010 90,700 65,848 1,281,861 2,920 418 365 

 

69,133 
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  "מערך לרישום ולדיווח פליטות גזי חממה בישראל"הצטרפות לאומי ל

מדינת ישראל זקוקה לנתונים , )ובהמשך גם תוכנית פעולה של ממש(להפחתת גזי חממה כדי לגבש מדיניות סביבתית אפקטיבית 

לשם כך יש צורך במערך דיווח ורישום שיאפשר למדינה לאסוף . רבים מכל המגזרים במשק בדבר מצאי פליטות גזי החממה

 .נתונים באופן וולונטרי ולגבש תובנות לגבי אפשרויות ההפחתה

ידי צוות של המשרד להגנת הסביבה ומוסד שמואל נאמן בטכניון בשיתוף -תוכנן על "גזי חממה בישראל המערך לרישום פליטות"

עבודת הצוות נועדה לפתח מנגנון הפעלה בצירוף הנחיות לדיווח שיהיו לעזר לארגונים . עם צוות עבודה רחב של בעלי העניין

מערך "הצטרף לאומי ל 2010בשנת . פליטות גזי החממה שלהן בתהליך דיווח ורישום מצאי, ולחברות מכל מגזרי המשק בישראל

 ."לרישום פליטות גזי חממה בישראל

הפועלת כפרויקט חממה של מרכז השל  "יוזמת האנרגיה הטובה"סביבתי בשיתוף עם עמותת -הוא פרויקט חברתי "קול דודי"

ידי קידום פרויקטים -ידי את פליטות גזי החממה עלמטרתו היא להפחית באופן מי). המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית(

במסגרת הפרויקט ניתן סיוע למשפחות מעוטות יכולת להחליף את דודי החשמל בדודי שמש . סביבתיים ברחבי הארץ-חברתיים

א את הוצאותיהן הכספיות של המשפחות והי, וכפועל יוצא מכך, פעילות זו נועדה לסייע בהפחתת צריכת החשמל. חסכוניים

יוזמת "התמיכה של לאומי מתבצעת הן באמצעות העברת תרומה כספית לעמותת . תורמת לצמצום הפליטה של גזי חממה

מידע נוסף אודות הפרויקט אפשר למצוא . המופנית לסיוע למשפחות אלו והן באמצעות תנאי הלוואה מועדפים, "האנרגיה הטובה

 ."יוצרים ערך ללקוחות"בפרק 

הפרויקט יועד . משפחות בעיר לוד 304-שיועדו להחלפת דוודים ל, ₪ 150,000-מוערך בכ 2009היקף התרומה לפרויקט בשנת 

 .2007מהִמדרך הפחמני של לאומי בשנת  4%לקיזוז 

-ערך לכ-שהם שווי 4%בהיקף של  2008קיזוז פחמני חלקי של הִמדרך הפחמני שלו בשנת  2010צע בשנת לאומי המשיך ובי

משפחות  337-שיועדו להחלפת דוודים ל, ₪ 200,000-מוערך בכ 2010היקף התרומה לפרויקט בשנת . חמצני-טון פחמן דו 2,869

 :בערים הבאות

קומות שבהם היו -רוב המערכות הותקנו בבניינים רבי. משפחות בעיר 159 מערכות חימום סולאריות הותקנו ותוקנו עבור: לוד 

העניק  "קול דודי". אך הן היו מושבתות או פעלו באופן חלקי בלבד לאורך שנים רבות, קיימות מערכות סולאריות משותפות

 .לתיקונים שעלותם הייתה מעבר להישג ידם של דיירי הבניין) 50%מעל (סיוע משמעותי 

וכן הותקנו , דירות 36היקף בוצע בבניין בן -תיקון רחב. משפחות בעיר 58מערכות חימום סולאריות הותקנו ותוקנו עבור : רמלה 

 .מערכות דודי שמש בדירות נוספות

שיתוף הפעולה עם תושבי העיר כלל פגישות הכנה . משפחות בעיר 54מערכות חימום סולאריות הותקנו ותוקנו עבור : ירוחם 

מערכות סולאריות  12ואף ראתה בפרויקט הזדמנות להתקין , תוף עם נציגי הרשות שסייעה ללאומי רבותועבודה בשי

 .ילדים ומבנים ציבוריים נוספים -גני, במועדוניות

המימון הוענק בעיקר . משפחות בעיר 66לאומי סייע במימון לתיקון והתקנה של מערכות חימום סולאריות עבור : ערד 

 .ועולים חדשים הוריות-למשפחות חד

 

שהם שווי , 2010מהִמדרך הפחמני שלו בשנת  3.2%אשר יקזזו  ₪ 150,000-בכוונת לאומי להשקיע סכום המוערך בכ 2011בשנת 

 .חמצני-טון פחמן דו 2,138 -ערך ל

 

 עמידה בחוקי איכות הסביבה
. הסביבה כמתחייב מתחומי עיסוקו לאומי ערך סקר תחיקה שבחן את עמידתו בחוקים ובתקנות של איכות 2010במהלך שנת 

כי מעולם לא הוגשה תביעה או תלונה כלשהי נגד לאומי בכל , ראוי לציין. כי לאומי עומד בכל ההנחיות הרלבנטיות, מהסקר עלה

  .הקשור לתחום איכות הסביבה

 

  

 

http://plus.leumi.co.il/chapters/value-to-customers-and-suppliers/making-value-to-customers/
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 ניהול איכות הסביבה בלאומי קארד 

 

עברה מבדק של מכון  2010-ו 2009לאחר שבשנים , לניהול מערכת איכות הסביבה ISO 14001 לאומי קארד אוחזת בתקן

 .נושא איכות הסביבה בלאומי קארד מנוהל בידי מנהל מחלקת רכש ומינהל. התקנים שמצא כי החברה עומדת בדרישות התקן

 

 הסביבתיים של לאומי קארד הביצועים
 

 צריכת נייר 

חומר הגלם העיקרי שמשמש את לאומי קארד בפעילותה הוא נייר ובחברה נעשה מאמץ מתמיד להפחית את היקפי הרכש של 

בהיקף צריכת  4.4%נתון זה מבטא עלייה של . טונות 14.2 – 2010טונות ובשנת  13.6הייתה צריכת הנייר  2009בשנת . מוצר זה

 .הנייר

 

 ִמחזור ופסולת

הן הנייר שעושים בו שימוש בתוך החברה והן דברי , לאומי קארד מעבירה למחזור את כל פסולת הנייר המשרדי :ִמחזור נייר 

 2009במהלך שנת . כך שבפועל כמויות הנייר שהועברו לִמחזור עלו בהיקפן על נתוני צריכת הנייר, הנייר המגיעים לחברה

, היא 2010הסיבה לירידה בכמות הנייר שהופנתה לִמחזור בשנת . טונות 18.6 – 2010טונות נייר ובשנת  34.1הועברו למחזור 

 .שהופנה לִמחזור, בוצע מהלך של גריסה של חומר ארכיוני 2009שבשנת , ככל הנראה

 .כל הקרטון שמגיע ללאומי קארד מועבר לִמחזור :ִמחזור קרטון 

 1,200-הוכפלה הכמות לכ 2010ג פסולת אלקטרונית ובשנת "ק 554הועברו לִמחזור  2009 בשנת: ִמחזור פסולת אלקטרונית 

המעסיקה אנשים בעלי מוגבלויות לפעילות * "מ"אקולוגיה לקהילה מוגנת בע"ידי חברת -איסוף הפסולת נעשה על. ג"ק

 .הפירוק והכנת הציוד האלקטרוני למחזור

בסך של , והתמורה שהתקבלה בגין הפיקדון, מכלי משקה שהועברו לִמחזור 5,000-נאספו כ 2010בשנת : ִמחזור מכלי משקה 

 .לא נמדדה פעילות זו 2009בשנת . נתרמה לעמותות שונות, ₪ 1,600-כ

 2010ג סוללות משומשות ממכלי האיסוף המוצבים בלאומי קארד ובשנת "ק 35-פונו כ 2009בשנת : פינוי סוללות משומשות 

נתון שמלמד , בכמות הסוללות המשומשות שפונו ממכלי האיסוף 50%-חל גידול של כ 2010-ל 2009בין השנים . ג"ק 65-כ –

 .הסוללות פונו למתקן לטיפול בפסולת רעילה ברמת חובב שבנגב. על מּודעות גוברת לנושא בקרב העובדים

  http://www.ecommunity.org.il: מידע נוסף אפשר למצוא באתר*

 

 

http://www.ecommunity.org.il/
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 נסּועה 

 2010ואילו בשנת , )ליטרים לרכב בממוצע 2,560–כ(רכבים  228ליטר דלק עבור  584,000-נצרכו בלאומי קארד כ 2009בשנת 

 ).ליטרים לרכב בממוצע 2,580-כ(רכבים  249ליטר עבור  643,000-נצרכו כ

-על. מ בשעות הפנאי לבעלי רכב חברה"בלאומי קארד נוהל הגבלת ק 2009במסגרת המאמצים להקטנת הנסּועה הופעל בשנת 

מ לחודש לנסיעה בשעות הפנאי וכל חריגה מכמות זו על פני ממוצע "ק 2,000פי נוהל זה החברה מעמידה לרשותו של העובד 

 –נרשמה ירידה משמעותית  2010בשנת . מ"ק 50,478-היקף החריגות הסתכם ב 2009בשנת . מחויבת במשכורתו של העובד, שנתי

 .מ"ק 17,261-היקף החריגות הסתכם ב

 .ולשם כך נבנה מתקן ייעודי לאחסונם, לאומי קארד מעודדת את העובדים להגיע למקום העבודה באופניים, בנוסף

 

 צריכת אנרגיה

ש "קוט 4,173/ר"ש למ"קוט 460-כ(ש "מיליון קוט 6-הייתה צריכת החשמל של לאומי קארד כ 2009בשנת : צריכת חשמל 

ש "קוט 4,124/ר"ש למ"קוט 412-כ(ש "מיליון קוט 6.1-לסך של כ 1.6%עלתה הצריכה בשיעור של  2010ובשנת , )לעובד

, 2010-ל 2009כי למרות שהיקף צריכת החשמל עלה בין השנים , אפשר לראות, מניתוח הנתונים בטבלה שלהלן). לעובד

 .ר"למ 10.4%רידה בצריכה בשיעור של ר של משרדים חלה דווקא י"לאחר נירמול למ

 

 

 

הותקנו  2009בשנת , כך למשל. ננקטו בלאומי קארד צעדים שונים שנועדו להביא לחיסכון באנרגיה 2010-2009במהלך השנים 

הוקמה קומת משרדים חדשה שבה הותקנו , כמו כן. בצריכה במעגלים אלו 20%-לחיסכון של כשתרמו , בקרים במעגלי התאורה

כתיבה , בין היתר, והיא כללה 2010פעילות דומה נמשכה גם בשנת . בצריכת החשמל 46%נורות חסכוניות התורמות לחיסכון של 

 .די ממונה אנרגיה מוסמךי-והטמעה של נוהל כיבוי אורות ומזגנים בסוף היום וביצוע סקר אנרגיה על

 

 צריכת מים

ולכן אין נתונים זמינים , אספקת המים בלאומי קארד מתבצעת באמצעות חברת הניהול של המבנה שבו שוכנת החברה 

 .כי צריכת המים בלאומי קארד מיועדת לצרכים סניטריים בלבד, עם זאת יש לציין. לנושא זה
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 הִמדרך הפחמני של לאומי קארד

 *2010-2002סך פליטות של גזי חממה כתוצאה מפעילות לאומי קארד בשנים 

  נסיעות  חשמל שנה

  CO2 ן)טו(סך פליטות   CO2 )טון(פליטות   )ליטר בנזין(  CO2 )טון(פליטות  )ש''אלפי קוט( 

2009 5,984 4,344 584,000 1,366 5,710 

2010 6,129 4,450 643,000 1,504 5,954 

 

 שיתוף לקוחות במאמץ הסביבתי
כמו כן היא . ליין במקום לקבל דפי מידע מודפסים בדואר-לאומי קארד מעודדת את לקוחותיה להשתמש בדפי פירוט חשבון און

לכדי החוסכת את השימוש הכפול במעטפה ובנייר תוכן ומאחדת אותם , )"דפוס בארי"פטנט רשום של (משתמשת במעטפית 

 .יחידה אחת

נתון זה . 141,800-עלה מספרם ל 2010ובשנת  97,850היה  2009ליין בשנת -מספר הלקוחות הרשומים לשירות דפי פירוט און

ליין של החברה -במספר הלקוחות של לאומי קארד שבוחרים להסתייע בשירותי האון 30%מעיד על עלייה משמעותית בשיעור של 

 .כת הניירוהתורמים בכך לצמצום בצרי

 

 שיתוף עובדים במאמץ הסביבתי
כמו כן נערך רענון . עובדי לאומי קארד עוברים בעת קליטתם בחברה הדרכה ממוחשבת באמצעות לומדה בנושא איכות הסביבה

וכן הצעות , פעילויות החברה בנושא איכות הסביבה, הלומדה מכילה תכנים באשר למדיניות החברה. בנושא זה אחת לשנה

עובדי לאומי קארד לקחו חלק במיזם של , בנוסף. הן במקום העבודה והן בבית, התורמות לצמצום ההשפעות הסביבתיות לפעולות

 ."שביל ישראל"לניקוי  "אחוזת שרה"תרומה לקהילה בשיתוף עם פנימיית 

 

 השקעה כספית
-2010כי בשנים , ראוי לציין. בפעילויות לטובת שמירה על איכות הסביבה ₪ 475,000-השקיעה לאומי קארד כ 2010-2009בשנים 

 .עמידה בחוקי איכות הסביבה-לא הוטלו כל קנסות או נפתחו הליכים נגד לאומי קארד בגין אי 2009
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 יעדים בתחום ערך לסביבה 

 

 .ביעדים שהצבנו לעצמנו בדוח הקודם ומציבים לעצמנו יעדים מאתגרים לשנתיים הבאות אנו גאים לדווח על האופן שבו עמדנו

 2010-2002ביצוע יעדים בשנים 

מידת  אופן יישום  יעד חברה
 יישום

הרחבת מעגלי מעורבות   לאומי
ומּודעות בקרב עובדי 
 לאומי ומנהליו ובקרב

 –קבוצות מחזיקי העניין 
 ספקים וקהילה, לקוחות

הנושא במערך שילוב 
; ההדרכה של לאומי

 קיום סדנאות והרצאות
 בסניפים

, הנושא שולב בכל תהליכי הקליטה של עובדים חדשים
שולב באופן מלא במערכי ההדרכה של  אך עדיין לא

 לאומי

 

פעולות למניעת 
התחממות כדור הארץ 

 באנרגיה וחיסכון

פעילות להפחתת 
פליטות הפחמן של 

לפחות  1% -לאומי ב
 הקודמת לעומת השנה

מערך לרישום פליטות גזי "הצטרף לאומי ל 2010בשנת 

 ."בישראל חממה
במדרך הפחמני  8%-נרשמה ירידה של כ 2009בשנת 

 2010בשנת , זאת לעומת. 2008של לאומי לעומת שנת 
 2009לעומת שנת  4.5%-נרשמה עלייה של כ

 

פעילות מתמדת 
להפחתת צריכת 

החשמל בשיעור של 
ביחס לצריכה  2%

 הקודמת בשנה

ננקטו צעדים רבים בכל  2010-2009במהלך השנים 
, עם זאת. להביא לחיסכון באנרגיה רחבי הבנק על מנת

הייתה גבוהה  2010צריכת החשמל של לאומי בשנת 
. ביחס לצריכה בשנה הקודמת 11.9%של  בשיעור

 הרחבה בדבר הסיבות לעלייה זו אפשר למצוא בפרק(
 )"לסביבהיוצרים ערך "

 

צעדי חיסכון באנרגיה 
 וצמצום בצריכת הנייר

במסגרת הפעילות 
 המשרדית והסניפית

המשך הצמצום 
 בצריכת הנייר

, טון 1,394-רכש לאומי נייר בהיקף של כ 2009בשנת 
ירידה בכמות הנייר שנרכשה אשר  חלה 2010ובשנת 

טון  1,151נאספו  2009בשנת  . טון 1,374-הסתכמה ב
  טון 1,204נאספו  2010לִמחזור ובשנת נייר 
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מידת  אופן יישום  יעד חברה
 יישום

 100%הפניית 
מהפסולת 

האלקטרונית לטיפול 
 ולִמחזור

לאומי אוסף וממחזר באופן סדיר את כל הפסולת 
נאספה  2009בשנת . במתקניו האלקטרונית הנאספת

 – 2010טונות ובשנת  40פסולת אלקטרונית בהיקף של 

 טונות 65 בהיקף של

 

למען המשך הפעילות 
חיסכון במים באתרי 

 לאומי

השקיע לאומי מאמצים רבים  2010במהלך שנת 
צריכת המים שלו ואף נבנה  במטרה לחשב במדויק את

  מודל סטטיסטי לשם כך

 

נקודות  15הוספת 
לאיסוף סוללות 

 משומשות בסניפים

מכלי איסוף לסוללות  50-לאומי הציב עד כה כ
ההנהלה לרווחת  מרכזיים ובמבני משומשות בסניפים
 העובדים והלקוחות

 

המשך חיבור מבנים 
ואתרים של לאומי 

למערכת שליטה 
 ארצית ובקרה

בכל  ,VI PRO ,הטמעת מערכת שליטה ובקרה מרכזית
מאפשרת כיבוי והדלקה של מסופי  המערכת. הסניפים

, כולל כיבוי של מחשבים לא פעילים, מחשבים מרחוק
בסניפים עם צריכת  "כםבניין ח"הותקנה מערכת בקרה 

 חשמל גבוהה

 

קידום בנייה ירוקה 
 באתרי לאומי

הסמכת אתר אחד 
בשנה לתו תקן לבנייה 

 "תו בניין ירוק"– ירוקה
)5281( 

סניף לאומי בראש פינה נמצא בהליכים לקבלת התקן 
 )5281( "בניין ירוק תו" –הישראלי 

 

הרחבת יישום 
ההתייחסות להיבטי 

איכות הסביבה 
 בפרויקטי הבנייה של

 הבנק

בסניף ; הותקנו מערכות בקרה על צריכת החשמל
הותקנה מערכת ממוחשבת  אביב-טרומפלדור בתל

המאפשרת ניצול מקסימלי של מערכת מיזוג , חדשנית
בפרויקטים בהם לאומי מקים את השלד או  .האויר

המסננת  המעטפת משולבים חלונות עם זכוכית מיוחדת
למשל מבנה . (מוליכות החוםקרינה ומקטינה את 

 M1ההדרכה 

 

בחינת אפשרות  תחבורה במגמה ירוקה
למתן  להפעלת תוכנית

תחבורה  פתרונות
סביבתיים לעובדי 

 הבנק

 ,(Car pooling) פותחה תוכנית לשותפות בנסיעות
עובדי לאומי הייתה עד כה נמוכה  שההיענות לה בקרב

 באופן יחסי

 

מדידה של צריכת 
בכלי הרכב של הדלק 

לאומי והגברת 
לחיסכון אצל  המּודעות
 העובדים

הרחבה . מתבצעת מדידת צריכת הדלק ברכבי לאומי
בטבלת המדרך הפחמני בפרק  בנושא אפשר למצוא

 "יוצרים ערך לסביבה"
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 2012 – 2011יעדים לשנים 

 יעד חברה

 לאומי
לאומי  מכוח העבודה של 5%שנתי של הגדלת מספר העובדים הנחשפים לתכנים אלו ועמידה ביעד  

 הנחשף מדי שנה לנושאי איכות הסביבה
 סביבתית-חברתית מסך הִמדרך באמצעות תרומה 3%מדידה של הִמדרך הפחמני וקיזוז שנתי של  
נמוך מהגידול  צעדי חיסכון באנרגיה על מנת להביא לכך שהגידול בצריכת האנרגיה של לאומי יהיה 

 שראליבצריכת האנרגיה במשק הי
 בצריכת הנייר השנתית 1%צמצום של  
סניפים נוספים  ובשלושה 2011ויישומו בשני סניפים בשנת  "סניף ירוק"קידום תקן איכות פנימי  

 2012בשנת 

ai Bank,  בנק ערבי- 
 ישראלי

רעיונות נוספים  שיתוף העובדים באיסוף וביישום, שילוב נושא איכות הסביבה בהכשרות ארגוניות 
 להגדיל את החשיפה לנושאי איכות הסביבהבמטרה 

 העמקת הידע בנושא תוך מדידה שיטתית של הִמדרך הפחמני של הבנק במטרה לצמצם אותו 
 ידי קיזוז-או על, באמצעות הקטנת הצריכה

בשיעור של  בשנה וצמצום יחסי של צריכת נייר 3%צמצום יחסי בהיקפי צריכת החשמל בשיעור של  
 בשנה 5%
 עם לאומי קידים רלבנטיים בכל הקשור למאפייני הבנייה הירוקה תוך תיאום נדרשהכשרת בעלי תפ 

 חסכוניות T5 מגופי התאורה בשטחים הקיימים לנורות 7%החלפת   לאומי קארד
 הטמעת מערכת לכיבוי מחשבים מרחוק 
 כיבוי יזום של מערכת המזגנים והתאורה בשעה קבועה 
 באמצעות תרומה לקהילהצמצום הִמדרך הפחמני של החברה וקיזוז  
 שילוב פיילוט רכבים חשמליים במסגרת צי החברה 
להטמיע  מעובדי החברה ישתתפו בהדרכה בנושאי איכות הסביבה במטרה 60%: הדרכה לעובדים 

 ערכים בנושא זה
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