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כלכלי

כ 4.7-מיליארד  ₪הועמדו כאשראי לקידום נושאים חברתיים
כ 0.6-מיליארד  ₪הועמדו כאשראי לקידום נושאים סביבתיים
 95%מהרכש בלאומי הינו רכש "כחול לבן"
כ 5.9-מיליון  ₪שווי היקף הרכש הירוק
כ 5.8-מיליון  ₪רכש מחברות המקדמות העסקת אנשים מאוכלוסיות המוגדרות בתת
תעסוקה
כ 1.1-מיליון  ₪הושקעו ברכישת מוצרים ושירותים מעמותות ועסקים חברתיים

 .הסימון שנכלל במסגרת פסקה נתונה ,מתייחס למידע הנכלל במסגרת המשפט הרלוונטי .למידע ופירוט נוסף לרבות היקף ,תכולה,
הנחות ואומדנים שנקבעו על ידי הבנק בנוגע לנתונים הספציפיים שנכללו בתהליך ,יש לעיין בפרקים הרלוונטיים בדיווח החברה.
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חברתי

לאומי נבחר למקום  7בדירוג " 100החברות שטוב לעבוד בהן" של
ראשון מבין החברות במגזר הפיננסי
 9%מסך העובדים שנקלטו בקבוצה הינם עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה
שוויון מגדרי :נשים מהוות כ 60%-מכלל העובדים ,כ 46%-מההנהלה הבכירה וכ50%-
ממנהלי הסניפים
 41%נשים בקרב  10%ממקבלי השכר הגבוה ביותר בלאומי
 97%מעובדי לאומי מאוגדים בהסכמים קיבוציים
 97%מעובדי הקבוצה השתתפו בתהליכי משוב והערכה
הושקעו משאבים בשווי של כ 64.5-מש"ח בהדרכה והכשרת עובדים
 41.4מיליון  ₪הושקעו בקהילה
סניפי לאומי מונגשים פיזית לאנשים עם מוגבלויות
בשנים  2015-2018צרפנו כ 20-ספקים בינוניים לדירוג מעלה ואף קבלנו אות הוקרה על כך
מארגון מעלה

סביבתי

צריכת האנרגיה ירדה ב 4.5%-בזכות יוזמות ירוקות שאימצנו (לעומת (2017
טביעת הרגל הפחמנית של הקבוצה ירדה בכ( 7%-לעומת (2017
 90%מהחשמל בלאומי נצרך מיצרני חשמל פרטיים שעושים שימוש בטכנולוגיות יעילות ובגז
טבעי
 100%מספקי הרכש בתחומי הבינוי והתחזוקה הצהירו על עמידתם בקריטריונים סביבתיים
 100%מחזור של פסולת נייר ופסולת אלקטרונית

ממשל תאגידי

 33%נשים בדירקטוריון לאומי בשנת 2018
אחת לשנה דן הדירקטוריון בדוח האחריות התאגידית ,ביעדי האחריות התאגידית של הבנק,
ובדוח התכנון מול ביצוע של אותם יעדים
כ 86%-מעובדי לאומי השתתפו בהדרכה בנושא מניעת שוחד ושחיתות
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ומקום

