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                                                                                              דוד  ברודט                      רקפת רוסק עמינח

                                                                                         יו"ר הדי רקטוריון                         מנכ"ל ראשי

זוהי דרכנו, "דרך לאומי".

והנהלתו מחויבים לפעול לקידום המצוינות העסקית בצד התנהגות המבוססת על ערכים ואתיקה מקצועית. 
להתנהגות ולהתנהלות הרצויות מול הלקוחות ומחזיקי העניין, בתוך הקבוצה פנימה עבורנו ולעתיד. דירקטוריון הבנק 
ומתווה לנו דרך  ואתיקה" משמש מצפן המבטא את תפיסת העולם שלנו בלאומי  "דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה 

האסטרטגיים שלה.
מכלל יחידות הבנק. לאור התובנות שעלו, גובש חזון מעודכן לקבוצה,  נבחנו ונוסחו מחדש ערכי הליבה והיעדים 
ומנהלים  עובדים  של  הפעילה  ההשתתפות  בזכות  הושלם  האתי  הקוד  של  עדכונו  המשתנה.  למציאות  לאומי" 
"דרך  ואת דרכי ההתנהגות הראויות. בחודשים האחרונים עסקנו בהתאמת  כיווני הפעולה הרצויים  לקבוצה את 
להצלחת הארגון. בִצדן, יש לבחון כל העת את השינויים המתרחשים בסביבה החברתית והעסקית, כדי להתוות 
אנו מאמינים כי תרבות ארגונית מעוררת השראה והתנהגות ערכית ברמה גבוהה הן מרכיבים חיוניים והכרחיים 

מחזיקי העניין בו.
היווסדו: חתירה מתמדת לעמידה באמות המידה הגבוהות ביותר של התנהלות ערכית, מוסרית ואחראית אל מול כל 
הקוד גובש על ידי עובדי הבנק ומנהליו בתהליך חוצה-ארגון. "דרך לאומי" נתן ביטוי לערכי לאומי ולרוח הארגון מיום 
בשנת 2005 גובש הקוד האתי, "דרך לאומי", והיה לקוד האתי הכתוב הראשון במערכת הבנקאות במדינת ישראל. 

הכרה זאת נגזרת תפיסת עולמנו ונקבעות הנורמות שלהן אנו מחויבים.
לאומי, כתאגיד פיננסי מוביל בישראל, הוא בעל השפעה משמעותית על המרקם החברתי והכלכלי במדינה. מתוך 

 
לבנק הציוני חזון בהיר ופשוט: "מכשיר פיננסי בעל יעילות וטוהר מידות" דגשים אלה מלווים אותנו עד עצם היום הזה.

פעילותה של התנועה הציונית ובהגשמת מטרותיה. הרצל, שהמילה הכתובה הייתה אצלו טבע שני, היטיב להגדיר 
הקמתו של לאומי בשנת 1902, ברוח חזונו של ד"ר בנימין זאב הרצל, נועדה ליצור מכשיר פיננסי שיסייע בליווי 

פתח דבר
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עבור הלקוח
להנהיג בנקאות יוזמת וחדשנית

חזון:

במחויבותנו לקהילה עוגן חברתי וערכי שנמשיך  לטפח.
על התרבות העסקית והציבורית בישראל, אנו רואים 
מרכזית  השפעה  בעלת  פיננסית  כקבוצה  המניות. 
על יציבות הבנק ויצירת איזון עם צורכי העובדים ובעלי 
הפיננסיים. זאת תוך חתירה לרווחיות נאותה, שמירה 
למצוא את המענה הטוב והמתאים ביותר לצורכיהם 
יוכלו  בו  מקום  לקוחותינו  עבור  שתהיה  סביבה 
וטכנולוגית.  מוצרית  חדשנות  עם  הבנק  ערכי  את 
אנו שואפים לעצב סביבה עסקית דינמית המשלבת 
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דורית לזרוביץ'

לאורך זמן.
לו פתרון שיתאים לצרכים שלו, 
)במסגרת האפשרי וחוקי( לתת 

שהוא חשוב לנו, אנו נעשה הכול 
ללקוח את התחושה וההרגשה 

מיקוד בלקוח הוא היכולת לתת 

מתוך הפורום הוירטואלי. מרץ 2014
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                   כעובדי הבנק, מצוינות עבורנו, היא הידיעה שעבודתנו תרמה ללקוחותינו ויצרה ערך עסקי לארגון.
האתגרים והמציאות המשתנה מחייבים אותנו לשאיפה מתמדת לשיפור והשגת תוצאות טובות יותר. 

                 מצוינות

                         עושים נהווה דוגמה אישית לסובבים אותנו.
                             כל אחת ואחד מִאתנו משמש מודל לחיקוי בעבור מישהו. עלינו לשאוף לכך שבכל פעילות שאנחנו 

                 דוגמה אישית

                        פתיחות ונשתף באומץ בדעותינו, מחשבותינו ורעיונותינו.
                      בין ובתוך יחידות כשכל אחד מאיתנו חושב "לאומי" , וכך נבטיח את השגת מטרותינו. בנוסף, נגלה  

אנחנו חיים במציאות שמציבה את ערך השיתוף בקדמת הבמה. כדי לייצר מכפיל כח, נשתף פעולה                               

                 שיתוף

                         גם מכילה בתוכה טעויות אפשריות. כל זאת מתוך הכרה שרק העושה ומֵעז מנצח.
                          תפיסת עולם המוקירה ומכבדת את המתמודדים עם אתגרים והמעמידה במרכזה את העשייה, אך  
                        היא תפיסת עולם הפותחת בפני רעיונות חדשים את האפשרות לקרום עור וגידים ולהתממש. זוהי            

                 " כן, אפשר"

                         הצעות ערך מתאימות ומועילות.
                     הם מצפים לשירות מקצועי, איכותי אדיב ויעיל, ולכך שברגע האמת נהיה שם עבורם קשובים עם                    

                 הלקוחות הם לב העשייה שלנו

ואלו הם חמשת ערכי הליבה של לאומי:

אנו מחזיקים בדעה כי תרבות זו תוביל את לאומי קדימה ותמנף את הביצועים העסקיים שלו.
היסוד ביצירת תרבות ארגונית משותפת וייחודית, המעוררת השראה ומטפחת חדוות עשייה בקרב עובדי הארגון. 
התפיסה הערכית שבה אנו מאמינים ולה אנו שואפים בעשייתנו למען כל מחזיקי העניין. ערכי הליבה הם אבני 
ערכי הליבה הם המצפן המנחה אותנו בעיצוב הנורמות להתנהגות אתית ראויה בלאומי. התנהגות זו מבטאת את 

ערכי הליבה
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במלוא השקיפות ותוך כדי עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו לעניין.
אנו מתייחסים בחומרה לתלונות מצד לקוחות, מבררים את פרטיהן ונותנים ללקוחות מענה בעניינן. אנו עושים זאת 

תלונות לקוח
 

הקבוצה, סודיות המידע המועבר על ידי ספקים וקבלת החלטות על בסיס ענייני נטול משוא פנים.
אמינות, תנאים ושירות. נעשה כל שביכולתנו כדי להימנע מאפליה בין ספקים, בד בבד עם שמירה על טובת 
ו/או כדי לזכות ביתרון תחרותי בלתי-הוגן. מערכת ההתקשרות מול ספקים מתבססת על מחיר, איכות, זמינות, 
המקבל לבצע פעולה רשמית כלשהי או להימנע ממנה, כדי לגרום למקבל להתקשר עסקית עם קבוצת לאומי 
להציע, להבטיח, לקבל או להעניק תשלום או כל דבר ערך אחר, כולל הזדמנויות תעסוקה, במטרה להשפיע על 
קבוצת לאומי כפופה לחוקים נגד שוחד ושחיתות בכל המדינות שבהן היא פועלת. על עובדי הקבוצה חל איסור 

מאבק בשוחד ובשחיתות
 

אישור הגורם הממונה.
מדיניות הבנק, על ידי מי שמוסמך לכך ולאחר שיקול דעת ענייני. בכל מקרה של סֵפק, יש להיוועץ ולקבל את 
שעמם  אנו מצויים בקשרי עבודה.  הענקת מתנות, הטבות או תנאים מיוחדים ללקוחות תיעשה אך ורק על פי 
ו/או מגורמים אחרים כלשהם,  וטובות הנאה מלקוחות, מספקים  לנוהל האוסר קבלת מתנות  אנו מחויבים 

איסור קבלת מתנות וטובות הנאה
 

של חשש לניגוד עניינים, נפעל על פי נוהלי הבנק.
יכולתנו על מנת לזהות מראש היתכנות מצבים של ניגודי עניינים ולמנוע את היווצרותם מלכתחילה. בכל מקרה 
כקבוצה בנקאית, עלינו להתמודד מעת לעת עם סוגיות של ניגוד עניינים בעסקים ומול לקוחות. אנו עושים כמיטב 

מניעה וניהול ניגודי עניינים

פנייה רשמית מוסמכת מצד רשויות החוק ובהתאם לנוהלי הבנק.
על לקוחות נעשית אך ורק על ידי עובדים המוסמכים לכך. איננו מוסרים מידע על לקוחות, למעט במקרים של 
כל שימוש במידע, שאליו הם נחשפו או נחשפים במהלך עבודתם, לטובתם או לצורכיהם האישיים. מסירת מידע 
המתאים להם ביותר. אנו מתחייבים לשמור על פרטיותם ועל סודיות המידע שברשותנו. עובדי לאומי אינם עושים 
אנו מבקשים מלקוחותינו לבטוח בנו ולהעניק לנו מידע רלוונטי, עדכני ומדויק כדי שנוכל לספק להם את השירות 

שמירה על סודיות המידע ופרטיות הלקוח

טוב פירושו לנהוג ביושר ובהגינות כלפי לקוחותינו באמצעות מתן מידע מלא, ברור ומדויק. 
צורכי הלקוח. עלינו לגלות  הבנה ואחריות לצרכים אלה כמו גם למידת הסיכון שהלקוח נכון ליטול. להעניק שירות 
הוא, ללא העדפה או אפליה מסוג כלשהו. במתן השירות, אנו מחויבים בנקיטת גישה מקצועית בתהליך הבירור של 
שירות טוב הוא זה המעניק לכל לקוח סל פתרונות ומוצרים בהתאם למכלול צרכיו ומאפייניו של הלקוח באשר 

שירות מקצועי

המקצועית שלנו. 
לכללים ולתקנות המדינה והרגולטורים בצד הקפדה על מערכת הערכים והאתיקה 
איכותית. לשם כך, אנו מסתמכים במכלול פעילויותינו על אמות מידה של ציות לחוקים, 
זה מתבסס על אמון, על מתן שירותים ומוצרים מתאימים ומועילים ועל חוויית שירות 
קבוצת לאומי מחויבת לבניית הקשר עם לקוחותיה, לטיפוחו ולשימורו לאורך זמן. קשר 

הלקוחות הם לב העשייה שלנו
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ולאומץ אישי. אנחנו פתוחים לחדש, לשונה ולאֵחר במטרה להגיע לפתרונות ולהישגים לטובת כלל מחזיקי העניין. 
אנו נדרשים לגמישות ולפתיחות מחשבתית הכרוכות לעתים גם ביכולת לקרוא תיגר על הקיים, לתגובה מהירה 
כך,  לשם  המחר.  אתגרי  עם  אפקטיבית  והתמודדות  מקוריות  יוזמה,  מעורבות,  ומכבדת  מוקירה  לאומי  קבוצת 

מעורבות ויוזמה

אישית למעשינו. 
באחריות  לשאת  ונכונים  שלנו  ההתחייבויות  את  מכבדים  אנו  ללקוחותינו.  ומועילים  ענייניים  להיות  מחויבותנו 
ובה בעת שומרים על  והיעדים העסקיים של הקבוצה  ומחויבים להשגת המטרות  רואים עצמנו אחראים  אנו 

אחריות אישית

נקיטת יוזמה אישית ונכונות לבצע משימות גם אם לעתים הן כרוכות בעשיית טעויות. 
בעבור קהל לקוחותינו, עלינו לסגל לעצמנו תרבות ארגונית המעודדת נטילת אחריות, 
שינויים ערכיים. על  מנת לממש את ייעודנו העסקי ובה בעת להישאר ענייניים ועדכניים 
המציאות החדשה בעולם הפיננסי מתאפיינת בתחרות גוברת והולכת בד בבד עם 

"כן, אפשר"   
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מין, גזע, לאומיות, מוצא, דת והשקפה. 
קבוצת לאומי מתנגדת לאפליית בני אדם באשר הם,  ואוסרת על התנהגות מפלה בתוך הארגון מנימוקים של גיל, 

מדיניות אי-אפליה

הם נעשים במסגרת התהליכים הראויים והמקובלים של הארגון. 
יחידות ומקדם את השגת היעדים העסקיים. לכן, אנו מקדמים בברכה ביטוי חופשי של דעות וניסיון להשפיע כאשר 
עובדים למנהליהם ובין קווי העסקים ליחידות המטה. לתפיסתנו, שיח פתוח ומכבד תורם לסינרגיה בין אנשים ובין 
אנו בקבוצת לאומי מאמינים בהתנהלות המכבדת ומעודדת כבוד הדדי, סובלנות ואמון בין כלל העובדים, בין 

השפעה 

יותר ללקוחות ולכלל מחזיקי העניין ובה בעת תורם ליצירתה של סביבת עבודה משופרת ומעוררת השראה. 
אנו מאמינים ששיתוף פעולה מיטבי, הן בין העובדים והן בין יחידות הבנק והקבוצה, מאפשר לנו לתת מענה טוב 

שיתוף פעולה

ניתן לעובדים מרחב פעולה והשפעה לטובת שיתופי פעולה פנים-ארגוניים ובין-ארגוניים. 
ליצור ולטפח סביבת עבודה שבה רוחשים כבוד לכל אדם ואדם בארגון. זוהי סביבה שבה 
ומשתנה דורשת מִאתנו בקבוצת לאומי  התמודדות אפקטיבית עם מציאות מורכבת 

שיתוף
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רבקי גרינברג

למצוינות אלא גם אופן העשייה
לא רק התוצאה הסופית היא מדד

מצוינות מתבטאת גם בדרך .

מתוך הפורום הוירטואלי. מרץ 2014
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בעשייתה על נורמות מקצועיות גבוהות, ניקיון כפיים, ערכים ואתיקה מקצועית. 
לשמר את האמון שהלקוחות ושאר מחזיקי העניין רוחשים לה. לשם כך היא נשענת 
מתוקף היותה של קבוצת לאומי מהמוסדות הפיננסיים המובילים בישראל, היא מחויבת 

דוגמה אישית 

יתרה בהתנהלותם, הן בתחום העסקי והן בתחום הבין-אישי. 
המובילים את הטמעתו של מסמך זה. הם משמשים דוגמה אישית לעובדיהם ונדרשים לתשומת לב ולהקפדה 
מוטלת על כל אחת ואחד מעובדי הקבוצה ללא יוצא מן הכלל, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במנהלים 
האחריות ליישומם של ערכי לאומי ושל הקווים המנחים במסמך היסוד "דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה" 

מנהלים משפיעים 

למען הקהילה ופעילות לצמצום פערים חברתיים ולקידום אוכלוסיות מוחלשות.
ההשפעות השליליות על הסביבה. אנו בלאומי מעודדים מּודעות ומעורבות חברתית של העובדים, כולל התנדבות 
ולהפחתת  והכלכלה  ועובדיו, מחויבים לפעול לטובת פיתוח החברה  כן, הארגון  אחרות שבהן היא פועלת(. על 
ללאומי, כקבוצה בנקאית מובילה, נודעת השפעה על המרקם החברתי, הכלכלי והסביבתי בישראל )ובמדינות 

מעורבות חברתית
 

עם הגורם הממונה.
נדרשים לפעול ברוח מסמך היסוד "דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה" ובכל מקרה של ספק עליהם להתייעץ 
הקווים המנחים להתנהגות הראויה בלאומי, אך מטבע הדברים אינם נותנים מענה לכל מצב ומצב. עובדי הקבוצה 
והרשויות המוסמכות מכאן, ועל נוהלי הבנק, ערכי הבנק והקוד האתי מכאן. מערכת הערכים והקוד האתי הם 
עובדי הקבוצה בכלל, ומנהליה בפרט, נדרשים להתנהגות מקצועית ואתית הנשענת על מילוי וקיום הוראות החוק 

כללי התנהגות 
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שעלולים להזיק לו. 
ואחד מִאתנו מוטלת אחריות לשימור מוניטין זה, לטיפוחו ולחיזוקו. זאת ועוד, עלינו להימנע מכל פעילות או מעשה 
המוניטין שלנו הוא הנכס החשוב ביותר שביכולתנו להציע ללקוחותינו, לעובדינו ולשאר מחזיקי העניין. על כל אחת 

שמירה על מוניטין

למיניהן וכל מידע עסקי אחר של לאומי. 
מוחשיים – מידע פנימי כגון תכניות עסקיות, תכניות שיווק ושירות, רשימות של לקוחות, ספקים ושכר, רשומות 
אנו מחויבים לשמירה על הנכסים המוחשיים – מערכות מידע ותקשורת, רכוש, ציוד ומתקנים, ועל הנכסים הלא-

שמירה על נכסים 

מחויבים ללמידה מתמדת ולהפקת לקחים לטובת שיפור תמידי.  
אנו בקבוצה  דרך השגתן.  גם את  כמו  ויושרה, בהדגישה את התוצאות  פועלת מתוך מקצועיות  לאומי  קבוצת 

מקצועיות ושיפור תמידי

ולשמש גורם משיכה לאנשים איכותיים. 
גאווה במקום עבודתם  ולשמר את איכות המשאב האנושי שלה, לעורר בעובדיה תחושת  יעד לטפח  לעצמה 
הגורם האנושי עומד בראש מרכיבי האיכות של הקבוצה והוא הבסיס לעשייתה ולהצלחתה. קבוצת לאומי רואה 

המשאב האנושי

ועל תרבות ארגונית המתמקדת בשיפור תמידי.
בשירות ובמוצרים. תפיסה זו מתבססת על איכות האנשים, על רמה מקצועית גבוהה 
מצוינות  באמצעות  העניין  ולמחזיקי  ללקוחותיה  ערך  לייצר  שואפת  לאומי  קבוצת 

מצוינות
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למה שנכון ושאינו נכון ובאשר למה שראוי ושאינו ראוי.  
חיים. במפגש של ערכים אלה עם המציאות היומיומית, עולות סוגיות אתיות, דילמות גדולות והתלבטויות באשר 
ערכי הליבה הם הצהרת כוונות, הם הרצוי והראוי, הם המצפן שמכוון אותנו בסבך המציאות המורכבת שבה אנו 

התלבטויות, דילמות והתמודדות

יכולתם לבחור את הפתרון הראוי בהתבסס על מסמך זה.
לנוכח כל מצב או דילמה. בסופו של דבר, אנו סומכים על היושרה האישית של עובדי לאומי, על שיקול דעתם ועל 
כאשר אנו נדרשים לקבל החלטות במגוון של מצבים. אין בנמצא פתרון מן המוכן שאפשר "לשלוף מהשרוול" 
עלינו להתייחס למסמך היסוד "דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה" כאל מצפן שיכול לסייע בידינו ולכוון אותנו 

לסיכום

ברבים, הם יסברו שנהגתי כשורה?
האם אהיה שלם עם החלטתי כאשר אספר עליה לאנשים הקרובים אלי, והאם, כאשר דבר המעשה יתפרסם 

האם ארגיש בנוח, אם וכאשר החלטתי תפורסם באמצעי התקשורת?

4. מבחן הפרסום

נהגתי אני, והאם אוכל להגן על החלטתי בלב שלם?
האם אוכל לישון טוב בלילה בעקבות החלטתי? האם מצפוני יהיה שקט? האם אמליץ בפני ילדיי לנהוג באופן שבו 

כיצד ארגיש עם ההחלטה שאקבל?

3. מבחן הָמְרָאה

באינטרסים או בצרכים של מחזיק עניין מסוים.
תמידית  פוגע  אינו  הערך  מימוש  משמע,  העניין?  מחזיקי  בין  איזון  של  מצב  מאפשר  המוצע  הפתרון  האם  ב. 

א. האם הפתרון המוצע מאפשר מצב של שיווי משקל במימוש של כמה מערכי המסמך בו בזמן?

האיזון יכול לבוא לידי ביטוי בשני מישורים:

האם בפתרון שניתן יש איזון בין כל הערכים המופיעים במסמך היסוד "דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה"?

2. מבחן האיזון

אנחנו מחויבים תמיד לשמירה על החוק.

אם עומד על הפרק חשש מפני עֵברה על החוק, הרי אין כאן דילמה. 

האם הפתרון המוצע הוא חוקי?

1. מבחן החוק

לארבע השאלות הבאות:

כאשר אנו נתקלים במצב של התנגשות בין ערכים, עלינו לבחון את עצמנו ואת מניעינו בהתאם 

כיצד מתמודדים עם דילמה אתית?

מקידום עובד זה או אחר או העברתו לתפקיד אחר.
התלבטות בין המחויבות לשיקולים ענייניים בקידום עובדים לבין הפגיעה שעלולה להיגרם ליחידה בבנק כתוצאה 

ביעדים העסקיים שנקבעו.
התלבטות בין המחויבות שלנו להעניק את השירות הטוב ביותר ללקוח לבין המחויבות שלנו כעובדי הבנק לעמידה 

דוגמאות לדילמות:

 של התנהגות ראויה.
דילמה כזו היא התנגשות בין ערכים המחייבת אותנו לבחור בין דרכי פעולה המייצגות שיקולים שונים

מהי דילמה אתית?
 

התשובות לשאלות אלה מותנות ביכולתנו לזהות דילמה אתית מהי וכיצד יש להתמודד אתה.

כיצד נגשר על ניגודי עניינים הניצבים בפנינו?

כיצד נתמודד עם מתחים אפשריים במהלך עבודתנו?

כיצד נדע האם פעולה מסוימת היא אתית או לא אתית?

בבואנו ליישם את מסמך היסוד "דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה", עלינו לשאול את עצמנו:
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אופן הפנייה ודרך הטיפול בפניות העובדים מוגדרים בנוהל 147/08. 

ד.   מערך הציות והאכיפה
ז.    החשבונאי הראשי ג.    חטיבת הביקורת הפנימית

ועדת הביקורת של הדירקטוריון ו.     ב.   הלשכה לפניות הציבור
ה.    מוקד האתיקה א.   ממונה ישיר לפעול בדרך הראויה, ולחדד היבטים אתיים בעשייה היומיומית.

בלאומי הוקמו כמה מוסדות אתיקה שנועדו לקדם את הטמעתם של חמשת ערכי הליבה, לסייע לעובדי לאומי 
ערוצי הדיווח העומדים לרשות הפונים: 

מוסדות ותפקידים 
על חיסיון מלא של פרטים מזהים.

כל פעילות חריגה בנוגע לעבודה הבנקאית. פנייתם תטופל במהירות, בהתאם לנהלים ותוך כדי הקפדה מרבית 
על מנת לאפשר ניהול תקין של הבנק, כל עובדת או עובד, ללא קשר לתפקידיהם או למעמדם, יכולים לדווח על 

מנגנונים להגנה על זהותם של המדווחים על פעילות חריגה

mokedethica@bankleumi.co.il דוא"ל :

 076-8850205 טלפון :

077-8950204 פקס :

אפשר לפנות למוקד אתיקה בכל אחת מהדרכים הבאות:

אפשרית בגין הפנייה. 
למוקד בעילום שם או בגלוי. כאשר הפנייה למוקד נעשית בגלוי, מובטחת לכל עובד או עובדת הגנה מפני פגיעה 
בכל התלבטות אתית אפשר ומומלץ להתייעץ עם מנהלים ישירים או עקיפים ועם מוקד האתיקה. אפשר לפנות 

מוקד אתיקה

תכנית האתיקה, בהוצאתה אל הפועל ובמתן מענה לדילמות אתיות מערכתיות בקבוצת לאומי.
מהיחידות השונות. הוועדה מהווה גוף מייעץ, תומך ועוזר לממונה על האתיקה ולאחראי האתיקה, ומסייעת בפיתוח 
הוועדה מורכבת מנציגים מחטיבת משאבי אנוש )מינהל הסגל, מרכז ההדרכה(, נציג הביקורת הפנימית ונציגים 

ועדת אתיקה

• לוודא את הפעלתו של מוקד אתיקה.
• לרכז את פעילותה של ועדת האתיקה.

• להוביל פיתוח ויישום של תהליכי הפצה, הטמעה והנחלה של ערכי הליבה בלאומי.
מנהל בכיר המשמש לצורך תפקיד זה כנציגו של ממונה האתיקה ושתפקידיו הם:

אחראי אתיקה

• למנות אחראי אתיקה.
• לייצג את לאומי מול גורמים רלוונטיים בנושאים הקשורים לערכי הליבה.

• לוודא שמסמך היסוד "דרך לאומי: חזון ערכי ליבה ואתיקה" תופס מקום חשוב בסדר הקדימויות ובעת קבלת החלטות.
• לוודא שכל עובדי לאומי, בכל תפקיד ודרג, מאמצים את ערכי הליבה בלאומי ופועלים על פיהם.

• לוודא שראשי החטיבות מובילים ומקדמים תרבות ארגונית וערכים בלאומי.
• לעודד ולפתח תרבות ארגונית המקדמת את מסמך היסוד "דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה".

חבר הנהלה שתפקידיו הם:

ממונה אתיקה

להלן פירוט של מוסדות אלה ותחומי פעילותם:
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נספחים
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תורם למוניטין הארגון. אחר בחטיבה.
למידה לטובת התנהלות באירועים דומים בעתיד וכן  תפקיד  בעל  כך  לצורך  וימונה  בענייניו  מלדון  עצמך 
מאפשר  ועובדתי,  שיטתי  מקצועי,  הסבר  ומעצים.  שתרחיק  נכון  החטיבה.  במטה  אשראי  מנהל  הינך 
ליצור תהליך למידה שקוף  גם על מנת   - רלבנטיים  לדוגמא: חברך בעל מפעל גדול, קיבלת קידום וכיום 

• ההנמקה חשוב שתהיה גלויה, בזמן ואל מול גורמים 
התפקיד ממצב זה.

זרים בתהליכי קבלת החלטות. של שימוש בשיקולים  בעל  את  מרחיק  אשר  ארגוני  פתרון  ימצא  עניינים 
והנמקה. במקרה של ניגוד עניינים אשר יסיר מעליו חשד  מידית את מתן השרות או קבלתו. במצב בו זוהה  ניגוד 
• כל בעל תפקיד יהיה מסוגל לבצע תהליך של הסבר יפסיק  עניינים  ניגוד  של  מצב  שיזהה  עובד  או  מנהל 

עקרון  ההנמקה עקרון ההרחקה

שלב בו קיים כבר תהליך של ניגוד עניינים:
2. נקיטת צעדים ופעולות אשר ימנעו נזק עתידי

או אמיתי. קבלת החלטה.  להראות כאלו, או העלולים להתפרש כלא תקינים. 
תדמיתי  - ארגוני  נזק  בוצע  וכבר  להימצאו,  מודע  דעת נוספת של מנהליך או כל גורם מקצועי אחר לפני  • ניגודי עניינים שאינם קיימים במציאות, אולם עלולים
• מצב של ניגוד עניינים חוזר ונשנה, בו בעל התפקיד עימו עלול להתפרש כניגוד עניינים? נכון לשמוע חוות  ספציפיים להוביל למצב של ניגוד עניינים.

הקשר  האם  לבנק.  להועיל  יכולה  עימו  וההתקשרות  נוצר נזק, משום שלא בוצע מיפוי מעמיק ובעיתוי נכון. • ניגודי עניינים שלעיתים עלולים או בתנאים ובמצבים
הינו ספק ציוד משרדי, איכות מוצריו טובה משל מתחריו 

• מצב של ניגוד עניינים אשר דווח בתום לב אך כבר למהלכים מקצועיים.
שלך  חבר  הקרובים.  בפרויקטים  תעבוד  עמו  משרדי  מסוימת סתירה  בהם  יש  שבוודאות  עניינים  ניגודי   •

לב וללא כל נזק. ציוד  ספק  לגבי  החלטה  לקבל  נדרש  הנך  לדוגמא: 
• מצב של ניגוד עניינים אשר אותר טרם הימצאו, בתוםאפשריים לפי התיחום הבא:

ניגודי עניינים ארגון  יבוצע ע"י העובד  • בתום המיפוי 
הבאים:• נציג אתיקה חטיבתי

הארגוני לאחר הדיווח יהיה שונה בכל אחד מהמצבים נוטה להנחות ולהקלות מאידך. • עמיתים מנוסים ומקצועיים
לממונים עליך. עקרון זה חשוב במיוחד היות והטיפול • המיפוי יתבצע באופן שאינו מרחיק לכת מחד, ולא

לדוגמא:  הוזמנת לאירוע חגיגי של לקוח, עליך לדווח• מנהל ישיר נראים כך רק למראית עין.
והתייעצות עם אחד או מספר מהגורמים הבאים: משפחתי, חברות, אינטרסים אישיים( וגם אלו אשר 

ובעיתוי המוקדם ביותר של איתור ניגוד עניינים. הסתירות האפשריות שלו יבצע מהלך של תיקוף  קשר  )כגון:  דעתו  שיקול  על  המשפיעות  האישיות 
דיווח לממונים על אפשרות או על מצב מתהווה, בזמן  • בעל התפקיד, לאחר שבצע מיפוי וארגן את מגוון • כל בעל התפקיד יאתר וימפה לעצמו את העדפותיו 

עקרון השקיפות עקרון ההתייעצות עקרון המיפוי העצמי

1. זיהוי ניגודי עניינים - שלב מקדים 

29

וכן עקרונות להתמודדות עם מצב קיים של ניגוד עניינים ומניעת נזק עתידי:
המסמך המצ"ב מציג עקרונות  למניעת מצב של המצאות בניגוד עניינים

למניעה ולהתמודדות עם מצבי ניגוד עניינים. 
דיווח על ניגוד עניינים")נוהל מס' 146/08(. יחד עם זאת, מצאנו לנכון להוסיף נידבך על הקיים ולתת למנהלים, כלים 
בלאומי קיימות הגדרות רשמיות ומחייבות בנושא ניגוד עניינים כגון "נוהל איסור הימצאות בניגוד עניינים" ו"טופס 
הוגנות עסקית. על כל עובדי לאומי, זוטרים כבכירים, חל איסור להימצא בניגוד עניינים, חוקית ומוסרית. יש לציין כי 
המוניטין הגבוה ושמו הטוב של לאומי בציבור עומדים בקשר ישיר עם מניעה של מצבי ניגוד עניינים ושמירה על 

ניגוד עניינים - עקרונות מנחים
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מקצועיים או דילמות ערכיות. הוא יעשה זאת במטרה להעמיק את הבנתו ומומחיותו המקצועית.
יועץ ההשקעות יקפיד להתייעץ מעת לעת ובמידת הצורך עם ממונים, עמיתים ומנחים בכל הנוגע לסוגיות ורעיונות 

התייעצות

להדגיש את מגבלות הייעוץ לאור דרישות החוק והאתיקה המקצועית.
יועץ ההשקעות יכיר במגבלות הידע והמומחיות שלו, וייעץ רק בתחומים שהם בתחום סמכותו והבנתו. היועץ יקפיד 

הכרה בגבולות הידע

זו תסתמך הן על ניסיונו האישי והן על התעדכנות שוטפת במחקרים ופרסומים מקצועיים.
יועץ ההשקעות ישאף למצוינות מקצועית באמצעות שיפור מתמיד של יכולותיו- ידע, כלים, מוצרים ושיטות למידה, 

למידה מתמדת

לרעת הלקוח, אלא יתקנם, גם בדיעבד, תוך יידוע הלקוח והממונים גם יחד.
ינהג במקצועיות ובכנות ותוך גילוי נאות של פעולותיו, על המשתמע מהן. יועץ ההשקעות לא ינצל משגים או טעויות 
יועץ ההשקעות, הגם שהוא חלק מבנק עסקי המכוון למטרות רווח, יציב את טובת הלקוח בראש סולם העדיפויות, 

שקיפות

למעט במקרה של פנייה רשמית מוסמכת מצד רשויות החוק, ולא ישתמש במידע זה לטובתו או לצרכיו האישיים.
יועץ ההשקעות יכבד את סודיות וחיסיון המידע שאליו נחשף במהלך עבודתו. היועץ לא ימסור מידע זה לאיש, 

סודיות וחסיון המידע

מהווה תנאי מקדים לנקיטת פעולה הוגנת ושקופה.
הלקוח, כמו למשל טובת הבנק, נטיות מקצועיות וכדומה. מודעות למצבים רגישים, וזיהוי כן של הכוחות והמתחים 
ואשר עלולים להתנגש עם טובת  יבחן תמיד את מניעיו בעת החלטה לנקוט פעולה מסוימת  יועץ ההשקעות 

רגישות לניגוד עניינים

הלקוח או יחסי קרבה אישיים.
יועץ ההשקעות יתן ייעוץ מקצועי ואיכותי לכל לקוח ולקוח, ללא אפליה או העדפה הנובעות מגודל התיק, אופי 

שוויון בייעוץ

והחסרונות. הייעוץ יעשה בהתאם לצורכי הלקוח ובהתחשב במצב השוק באותה העת.
ומנומק של היתרונות  ניתוח מקצועי  יקפיד להציג בפני הלקוח חלופות שונות להשקעתו, תוך  יועץ ההשקעות 

הצגת תמונה מלאה רלבנטית

ושיח ישיר, המוביל להסכמת הלקוח באשר לאופי ההשקעה.
ולמידת הסיכון שהוא נכון ליטול בהתאם לתכנון הפיננסי שלו. היועץ יעשה זאת באמצעות תהליך של בירור מקדים 
יועץ ההשקעות יקפיד לנהל את השקעות הלקוח, תוך נקיטת משנה זהירות, ויגלה הבנה ואחריות לצורכי הלקוח 

אחריות

הוגנות ומתן מידע שלם ומדויק.
יועץ ההשקעות יציב תמיד את צורכי הלקוח בראש סולם העדיפויות, תוך שמירה על גבולות החוק, תוך גילוי יושר, 

התמקדות בצורכי הלקוח

ליועצי השקעות
קוד את י
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לגודל ויצירת תשתית לעבודה יעילה בכל שורות/מגזרי/חלקי הקבוצה..
"מערך רכש" שואף לפעול בסינרגיה עם לקוחותיו הפנים-ארגוניים ועם החברות הבנות, תוך כדי ניצול יתרונות 

שיתופי פעולה

הידע ושיפור המיומנויות המקצועיות
"מערך רכש" חותר למצוינות מתמדת בפיתוח היכולות הניהוליות והמקצועיות שלו באמצעות הרחבה של תחומי 

מקצוענות

ניקיון כפיים.
"מערך רכש" קובע קריטריונים ברורים לבחירת הספק הזוכה, נוהג בשוויוניות לאורך כל הליך הרכש, ושומר על 

שוויוניות והוגנות

"מערך רכש" מכבד את סודיות המידע שאליו הוא נחשף. הוא אינו מוסר מידע על אודות ספק זה או אחר למי ממתחריו. 

סודיות

או משגים לרעת הספק ונוהג בכנות ובמקצועיות, תוך כדי גילוי נאות של פעולותיו. 
"מערך רכש" מוסר לספקים את כל המידע הנדרש להם לשם הגשת הצעה מיטבית לבנק; הוא אינו מנצל טעויות 

שקיפות מידתית

זה או אחר, ומתייעץ עם הגורמים המתאימים בהתאם לצורך.
"מערך רכש" ער לקיומן של דילמות מקצועיות, משפטיות או אתיות, העשויות לעלות בעת ההתקשרות עם ספק 

שיקול דעת

הרכש לבין האינטרס של הבנק.
"מערך רכש" בוחן תמיד את מניעיו ושיקוליו על מנת להימנע ממצב שבו נוצר פער בין האינטרס האישי של נציג 

רגישות לניגוד עניינים

"מערך רכש " שואף לכונן יחסים שיתופיים עם הספקים, המבוססים על ניהול שיח פתוח ועל יחסי גומלין 

יחסים לטווח ארוך

אמנה מול ספקים
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את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.
• למסור ללקוח שפנה בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו ולהביא לידיעתו

וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.
• למסור כל מסמך הקשור ללקוח ונמצא ברשותו על פי דין. לרבות לקוח לשעבר

להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.
• לתת מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח, לקבל ולהעביר אישור או מסמך,

למסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.
• לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוח ,לספק מענה ראשוני לכל פנייה,

המבקש לתאם פגישה/לשוחח.
• לתת מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח

• לעדכן את לקוחותינו לגבי אופן קבלת שירות, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל.

• להתייחס ללקוחותינו בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם.

על בסיס ערכי שירות אלו אנו, היועצים הפנסיונים, מתחייבים:

בלאומי, המתבססת על אחריות, זמינות ,כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות.
אמנת השירות ממקמת את הלקוח במרכז העשייה. האמנה נועדה למסד תפיסת שירות בנושא הייעוץ הפנסיוני 
אמנה זו, מהווה כתב התחיבות ותאום ציפיות למתן שירות בנושא ייעוץ פנסיוני בלאומי. התפיסה לפיה גובשה 

אמנת ייעוץ פנסיוני
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שעושים ומתנהגים.
וביטחון במה שעושים ובעיקר באיך 

יכול לבוא ממקום של אמונה אמיתית 
לאחרים לרצות לחקות אותה וזה 

דוגמה אישית מוצלחת היא זו הגורמת 

מתוך הפורום הוירטואלי. מרץ 2014

איריס ברוכי
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• השתדלו לקיים שיח שאינו מתלהם, שנמנע מאלימות מילולית ואשר מתנהל ברוח טובה.

•  שמרו על פרטיותכם במידה המתאימה לכם, ובאופן קפדני אף יותר - על פרטיות בני השיח שלכם.

פרסומם. טרם  מחשבה  להם  להקדיש  כדאי  כן  ועל  זמן,  לאורך  כל  לעיני  חשופים  נשארים  שהבעתם 
או דעה לזכור שתוכן שפרסמתם  • אתם האחראיים הבלעדיים על התכנים שאתם מפרסמים ברשת. חשוב 

שמעוניינים בקיום דיאלוג פורה ומשתף ומפגינים כבוד כלפי גולשים אחרים.
שהתנהלותכם ברשת, ממש כמו התנהלותכם בעולם שאינו וירטואלי, תביא אתכם לידי ביטוי כפרטים שומרי חוק 
• סוג התקשורת שמתנהל ברשתות החברתיות הוא בדרך כלל משוחרר ומאד לא פורמאלי. עם זאת, מן הראוי

המלצות כלליות לפעילות במדיה החברתית

קבוצות דיון, פורומים, ואתרים שונים שמאפשרים ליצור ולפרסם תוכן גולשים עצמאי.
לפעילות במתחמי מדיה ורשתות חברתיות כגון בלוגים, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, אתרי שיתוף קבצים )דוגמת פליקר(, 
דרג, בוגרי לאומי ועובדים ארעיים. האמנה נכתבה בשיתוף עובדים ומנהלים מיחידות הבנק השונות, ומתייחסת 
פועלים ומזדהים בה כעובדי לאומי.האמנה כוללת המלצות וכללים עבור כלל עובדי לאומי, לרבות מנהלים בכל 
בהתנהלותכם בהן ולעזור לכם בבחירת הדרך הראויה, בין אם אתם פועלים במדיה זו באופן אישי, ובין אם אתם 
לאומי, לסוג השיח החדש. האמנה שואפת להגדיר קווים מנחים לפעילותכם ברשתות החברתיות, לכוון אתכם 
והנהלים שחלים עליכם, עובדי  אמנת המדיה החברתית של לאומי מבקשת להתאים את הכללים, העקרונות 

על מנת לסייע לכם בכך, אנו מביאים בפניכם את מסמך אמנת המדיה החברתית של לאומי.    
ברשתות החברתיות, לעמוד על יתרונותיה וחסרונותיה, וללמוד כיצד ניתן לנצל את היתרונות ולהשמר מהחסרונות. 
נהנים ממנו ויודעים כיצד להפיק ממנו תועלת אישית וארגונית. כדי להצליח בכך, כדאי להבין את אופי הפעילות 
אנחנו רואים בעולם החדש הזה שדה עשיר של הזדמנויות, ורוצים לראות אתכם, עובדי הבנק, לוקחים בו חלק, 

ובאמצעות ערוצים נוספים.
ודף הטוויטר שלו,  בה מזה זמן נוכחות נרחבת ופעילה, באמצעות אתר הבלוגים של הבנק, עמוד הפייסבוק 
ומיידית ככל שניתן עם סביבתו, זיהה את הפוטנציאל שגלום במדיה החדשה ומבסס  מערכת יחסים נגישה 
ועם כלל הציבור. גם לאומי, מתוקף היותו אחד מהתאגידים המובילים במשק הישראלי, וכארגון ששואף לקיים 
חדשים שניתן להשתמש בהם לשם קיום דו שיח שקוף, משתף ופתוח עם לקוחות, עם לקוחות פוטנציאליים 
התפתחות עולם התקשורת וצמיחת המדיה החברתית ברשת האינטרנט מספקים לארגונים ולעסקים כלים 

אמנת מדיה חברתית 
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ההמלצות וכללי הפעילות שהוזכרו לעיל.
• במקרים בהם הנכם מצויים בקשר חברתי ברשת עם לקוח ו/או ספק של לאומי, הקפידו הקפדה יתרה על

• במידה ויש לכם ביקורת אישית כלפי הבנק, טפלו בה כמקובל, בתוך הבית. המנעו  מפרסום פרטיה ברשת.

• אם טעיתם – הודו בטעות והתנצלו. גישה זו תסייע להמשך דיאלוג אמין ופורה. 

המנעו מתגובה בשם הבנק, וידעו את ענף הדוברות או את תחום המדיה החברתית.

• כאשר אתם נתקלים בדעות, כתבות או אמירות לא מחמיאות אודות לאומי, נהגו באחריות ושמרו על איפוק

בכבוד בשמם של קולגות ומתחרים ולהמנע מפגיעות והשמצות. 
לתכנים, שתפו או פעלו בהתאם לרוח הפעילות שמאפיינת את הערוץ שבו השיחה מתנהלת, והקפידו לנהוג 
• אתם מוזמנים להצטרף לשיחות שמתנהלות אודות לאומי ברשת, אך תוך הקפדה על הדגשים שצוינו. הגיבו

לאמור בשם הבנק ובהתאם למדיניותו הרשמית.
המושכלת בה, יסייעו לכם וללאומי להמשיך להוביל ולהיות הבחירה הראשונה בקרב הלקוחות. הגורמים הרלוונטיים מענף הדוברות ו/או מתחום המדיה החברתית בחטיבה הבנקאית, כדי שיוכלו להתייחס 

החברתית מחזקת את הרב ערוציות ומעצימה את חווית הלקוח. הבנתכם את הפעילות בערוצים אלו ופעילותכם  • אם מופנות אליכם ברשת שאלות בנושאים בנקאיים או כאלה שנוגעות לפעילות לאומי, הפנו את תשומת לב
פעילות רב ערוצית מאפשרת ללאומי להיות מוביל, מתקדם, חדשני ויצירתי בעבור לקוחותיו. פעילות לאומי במדיה 

מעודכנים ורלוונטיים בטרם תעשו בהם שימוש.
התלבטות או ספק בנדון. זכרו גם כי מבצעים, שירותים ומוצרים מטבעם משתנים תדיר, ויש לוודא כי התכנים 

ברצונכם לקחת חלק פעיל בפעילות הרשמית של לאומי במדיה החברתית, אנא פנו  למערך השיווק. בהם בקבוצות דיון רק לאחר פרסום רשמי ראשון זה. נציגי הדוברות זמינים ונגישים וכדאי להתייעץ איתם בכל 
• במידה ויש לכם לבטים, שאלות, רעיונות, הצעות, הארות לגבי, פעילות עובדי הבנק במדיה החברתית, או אם מפורסמים פרסום ראשון על ידי ענף הדוברות של הבנק. תוכלו להעלות אותם לרשתות החברתיות או לדון 

פייסבוק, לאומי פליקר ולאומי יוטיוב.• תכנים מקצועיים בשם לאומי, או אשר מתייחסים ללאומי, כגון פרסום מבצעים, שירותים או מוצרים חדשים,
• הערוצים בהם פעיל לאומי במדיה החברתית )נכון ליום כתיבת האמנה( הם: לאומי בלוג, לאומי טוויטר, לאומי מהטעיה ברשת.

• רק גורם מוסמך מטעם לאומי רשאי לעשות שימוש בלוגו הארגון ובכתובתו הרשמית, וזאת על מנת להמנע

מידע חשוב עבורך: מידע שצוין בסעיף הקודם.
• גלו ערנות טרם פרסום קבצי תמונות ו/או וידאו שצולמו בלאומי או באירועים הקשורים בלאומי, שמא הם מכילים

ותמונותיהם, מבלי שניתנה לכך הסכמתם.
• כבדו את העובדה שגם ברשת, לכל אדם רצון משלו ורמת מוכנות שונה ליצירת דיאלוג. • המנעו מפרסום תכנים סודיים של לאומי ו/או תכנים שקשורים לנעשה בלאומי, לרבות פרטים אודות לקוחות

שימוש לרעה.
• עובדים ומנהלים כאחד מפרסמים, כאנשים פרטיים, מידע ברשתות החברתיות. הקפידו לא לעשות במידע זה

לדגשים הבאים:
דעות מגוונות ושיח פתוח ותעודד שיתוף פעולה ופתיחות ברשת, ללא חששות ומתוך התנהלות נבונה. ברשת עשויה להתפס כמייצגת את עמדת הבנק, ולהתנהל תוך שימת לב יתרה להמלצות הסעיף הקודם, כמו גם 

• מומלץ ליזום שיחה אודות הפעילות המשותפת ברשת החברתית. כדאי לנהל שיחה רבת משתתפים שתזמין זה נתון לשיקול דעתכם האישי. במידה ובחרתם לציין את עובדת היותכם עובדי לאומי, עליכם לזכור כי פעילותכם 
הם המפתח ליצירת פעילות פורה ומשתפת לשני הצדדים:בתהליך הצטרפותכם לרשת חברתית, תציינו בנוסף לשמכם המלא גם את מקום העבודה שלכם - אולם ציון פרט 
העבודה - אך עלולה גם לעורר מתחים ורגשות מעורבים אצל אחד מהצדדים או שניהם. פתיחות והזמנה לדיאלוג השקיפות, ומכיוון שהיינו שמחים לראות בכולכם שגרירים של המסרים הארגוניים של לאומי, הציפייה היא שאתם, 
פעילות משותפת של עובדים ומנהלים, שבוחרים לפעול באותה רשת חברתית, עשויה לחזק ולהעמיק את קשרי במדיה החברתית מיטשטשים הגבולות, לרבות הגבול הדק לעיתים שבין חיינו המקצועיים וחיינו  הפרטיים. למען 

פעילות עובדים לצד מנהלים )ולהיפך( במדיה החברתית: דגשים לפעילות עובדי לאומי במדיה החברתית:
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לאגירת מידע וליצירת ידע המשמש אותם בעבודתם. כמו כן, הקהילה מקיימת שגרה של מפגשי פנים-אל-פנים. 
ודילמות מקצועיות. למעשה, הסביבה האינטַראנטית הפנים-ארגונית מעמידה לרשות חברי הקהילה פלטפורמה 
ארגון זה מאפשר לחברים בו לשתף זה את זה בתובנות, כלי עבודה וניסיון מקצועי לצד ניהול שיח פתוח בסוגיות 
ו/או תהליכי משותף.  ועובדים בבנק שהם בעלי בסיס מקצועי  וירטואלי שנוצר על-ידי קבוצת מנהלים  ארגון 

• קהילה מקצועית

על התכנים השונים. 
ארגוניות, וניזונים ממנו לצורכי עבודתם. נוסף על כך, כל צרכני הידע יכולים להוסיף תכנים לאלו הקיימים ולהגיב 
והעומד לרשותם במערכות האינטַראנט הפנים- ומנהליו שצופים ומשתמשים בידע הקיים  כל עובדי הארגון 

• משתמשים: צרכני הידע )= משתמשי המערכת(

בעלי הידע ומי שתורמים לאתר תכנים השאובים מעולמם המקצועי ומשגרת עבודתם. 
גם בעלי הרשאה לסינון ופרסום התכנים בעולמות תוכן אלו. לעתים קרובות, מובילי הידע הם גם מומחי התוכן: 
ייזום, אפיון, בנייה, תחזוק והטמעה של עולמות התוכן שעליהם הם מופקדים בסביבת ניהול הידע. מובילי הידע הם 
מסייעים במימוש והשגת היעדים העסקיים באמצעות יישום המדיניות של תפיסת ניהול הידע. הם אחראים על 

• מובילי הידע

ובעזרת ראייה רוחבית וניהול צוות המובילים כמשאב.  
האתר עושים זאת באמצעות אינטגרציה בין כל פעילויות האתר, היעדים העסקיים וצורכי ניהול הידע ביחידה 
ייזום, אפיון, בנייה, תחזוק, הטמעה והזנת התכנים באתר, שאותו הם מנהלים בסביבת ניהול הידע. מנהלי  על 
מסייעים במימוש והשגת היעדים העסקיים ביחידה באמצעות יישום התפיסה של ניהול הידע באתר. הם אחראים 

• מנהלי אתר

האחריות שלהם בפעילויות של ניהול הידע בבנק: 
הידע, לרבות מתן הרשאות כתיבה, פרסום וצפייה. מנהלי הידע מתחלקים לכמה תת-קבוצות לפי תחומי והיקפי 
האחראים על תהליכי ניהול הידע, כפי שהם באים לידי ביטוי בעולם תוכן אחד או יותר באתרים של מערכת ניהול 

• מנהלי הידע

אמּונים על פלטפורמת ניהול הידע בבנק ועל האופן שבו מיושמת מתודולוגיית ניהול הידע באתרים השונים. 
"ניהול הידע" בארגון, תוך הקנייה והטמעה של מתודולוגיות עבודה וכלים התומכים בכך. נוסף לכך, אנשי התחום 
האחראים על התוויית תפיסה ומדיניות בכל הנוגע לניהול הידע הארגוני, במיוחד כפי שהוא מיושם במערכת 

• ֶמְרּכז הדרכה

מפעילים

ונהלים, Outlook, טפסים ממוחשבים, ספר טלפונים ארגוני )144( ועוד. 
הידע הארגוני והעברתו ואת תהליכי העבודה בארגון. מערכות האינטַראנט בלאומי: מערכת ניהול הידע, חוזרים 
של הארגון. הגישה למערכות המידע בסביבה האינטַראנטית משפרת את התקשורת הפנים-הארגונית, את ניהול 
לאינטרנט, גם רשת האינטַראנט מאפשרת הצגה של דפי אינטרנט, כולל אתרים ייעודיים, וגישה למערכות המידע 
הפועלת בסביבת האינטרנט, כאשר הגישה אליה מותרת רק למשתמשים )= צרכני הידע( בתוך הארגון. בדומה 
פנים-ארגונית,  פרטית,  מחשבים  תקשורת  רשת  פנים-ארגונית:  רשת  אינטַראנטית;  סביבה  אינטַראנטי;  מרחב 

מונחים והבהרות לאמנה

לגבי הרצוי והראוי להתנהלות בסביבת האינטַראנט של לאומי. 
הנוכחים ברשת האינטרנט הפנים-ארגונית. האמנה מציעה כללי פעולה והתנהגות מעשיים ונורמטיביים ברורים 
לאומי", והיא מצטרפת אליו כפרק המפרט אמות מידה מקצועיות - ערכיות ומעשיות - שתכליתן לשמש את כל 
האמנה להתנהלות אתית בסביבה האינטַראנטית בלאומי" )להלן "האמנה"( היא נדבך נוסף בקוד האתי "דרך 

אמנה להתנהלות ברשת הפנימית
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• לפעול ללא משוא פנים, מתוך שיקול דעת ובהתייחס לצורכי הידע של לאומי.
על פסילת תוכן זה או אחר המיועד לפרסום ברשת הפנים-ארגונית. 

• על המפעילים להשתמש במשורה, בזהירות ומתוך שיקול דעת ערכי וענייני בסמכותם, בעת קבלת החלטה• לשאוף, לפעול ולהוביל לשיתוף מרבי בידע אמין ואיכותי לטובת כל עובדי היחידות, הבנק והקבוצה. 

ועצמאי בכל נושא, כל עוד אין בכך פגיעה בצנעת הפרט, בכבוד האדם ובסודיות הבנקאית המתבקשת. לכן,  וגם, על כלל העובדים בלאומי, מפעילים לצד משתמשים

ג. חופש הביטוי: הסביבה האינטַראנטית בלאומי תומכת בחופש הביטוי, לרבות הבעת דעות ורעיונות באופן חופשי 
המשתמשים בתכנים אלו במערכות האינטַראנט. 

יצירתם של כמה עמיתים. • לעבוד בתיאום שוטף ביניהם על מנת להקים סביבות המכילות ומנגישות מידע, ידע וכלים עסקיים לטובת
על המפעילים להקפיד ולציין את שמותיהם של כל השותפים לעבודה ולכתיבה בפרסום תכנים שהם פרי   •

תהליכים איכותיים. 
שפה בהירה ותרבותית ותוך פרק זמן סביר.  וביצוע ארגונית  ומצוינות  מובילות  השגת  לטובת  בידע  שיתוף  ולקדם  וכוללת  רוחבית  ראייה  מתוך  • לפעול 

• על המפעילים לענות על כל פנייה באתרים הפנים-ארגוניים השונים באופן מכובד וענייני, תוך הקפדה על
לכן, על המפעילים

והתבטאות מכבד, על מנת ליצור בסיס איתן לשיתוף בידע ולניהול שיח פורה, אמיתי ומזמין. 
• על המפעילים והמשתמשים לכבד את זכות הביטוי של כל עמיתיהם, לנהוג בסובלנות ולנקוט סגנון כתיבה אישיות וארגוניות.  

להיות לרועץ בכל הקשור להתנהלות מכובדת ומכבדת בסביבה האינטַראנטית. לכן, מקצועיות, מיומנויות  של  הקנייתן  ולמען  הפנים-ארגונית  הלמידה  לטובת  לקחים,  והפקת  אתגרים  כישלונות, 
בשילוב עם היותה של סביבה זו מקור בלתי נדלה שאין לו תחליף להעשרה ותרומה מקצועית ואישית, עלולים  שותפות ושיתופיות: כלל העובדים בלאומי שואפים לקדם את השיתוף בידע, לרבות תיאור מקרים של הצלחות,
ועוד ריבוי משתתפים  וירטואליות,  רחבה,  נגישות  )מיידיות הפרסום,  האינטַראנטית  מאפייני  הסביבה   ב. כבוד: 

• לשתף, לשפר ולטייב את רמת השירות, תהליכי העבודה והשאיפה למצוינות בלאומי. 
על אחת כמה וכמה ללא אישור מראש של מושא הפרסום. 

• לקדם את קיומו של שיג ושיח פורה, פתוח ומזמין בנושאים ובתכנים המתפרסמים.
• המפעילים צריכים להימנע מפרסומים שאינם רלבנטיים או שהם בעלי אופי אישי, 

לכן, על המפעילים
בכל הנוגע לתכנים שהם מפרסמים באתרי הרשת הפנים-ארגונית.  

רלבנטיים לשיח הארגוני, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית. עליהם להימנע מפגיעה בפרטיות עמיתיהם 
• אין סתירה בין פעילותם לבין ערכי לאומי. 

• המפעילים והמשתמשים צריכים להיות מּודעים לגבול הדק העובר בין תכנים רלבנטיים לבין תכנים שאינם
• אינם פוגעים בבנק, בעובדיו או בלקוחותיו. 

זו עלולה \ לפגוע בפרטיותם של עמיתים לעבודה. לכן,
א. פרטיות: הסביבה האינטַראנטית בלאומי היא כר פורה לשיח וביטוי מקצועי ואישי. התנהלות לא-רגישה בסביבה עוד

פועלים מתוך שיקול דעת מעמיק, ברגישות ומתוך ראייה כלל-מערכתית, ומוסיפים לתרום תכנים ולעדכנם, כל 
הממשק בין העובד לעמיתיו לעבודה עבודה רלבנטיים, וזאת במטרה לממש מצוינות והצטיינות ארגונית ְמרבית. נוסף על כך, במהלך עבודתם הם 

שקיפות מושכלת: המפעילים של סביבת ניהול הידע, שואפים כעניין שבשגרה, לשקיפות בידע, בתוכן ובתהליכי 

למיקומם באתרים השונים, לרלבנטיות שלהם, עדכניותם והיותם בהירים ונהירים.  בין העובד ללאומי 
על המפעילים לעשות מאמץ כדי להנגיש את התכנים ולהקל על ִאחזורם והשימוש בהם. בעיקר בכל הנוגע •

על השיתוף בידע חלה על כל אנשי לאומי, ללא יוצא מן הכלל.  • להתנהלות סבלנית, סובלנית ומכבדת כלפי עמיתים בסביבה האינטַראנטית. 
• כל אנשי לאומי, מפעילים לצד משתמשים, מבינים כי הידע הוא נחלת הארגון, על כל עובדיו. ומכאן שהאחריות

• לתכנים המתפרסמים במערכות השונות ובאתרים השונים בסביבה האינטַראנטית;
שאינם מתוקפים או עדכניים, עלולים לפגום בתקינות התהליכים הללו. לכן, 

החלטות מקצועיות ואישיות, למידה מקצועית, תהליכי קליטה ארגוניים ועוד. ברור כי תכנים חסרים או כאלה • למימוש וקידום ערכי הבנק כמפורט ב"דרך לאומי"; 
קבלת כגון  תהליכים,  על  ומשמעותית  גדולה  השפעה  נודעת  אותם,  והמפרסמים  התכנים  לכותבי  ב. אחריות:  והאסטרטגיה של לאומי בכל הנוגע: 

ולמעשה. משום כך, הנוכחות והפעילות של עובדי לאומי בסביבה האינטַראנטית צריכות להיות תמיד ברוח החזון 
כך.  לשם  ביותר  המתאימים  התוכן  במומחי  ולהסתייע  באתרים  המתפרסמים  והתכנים  המידע  את  לתֵקף   • מייצגים את הבנק בכל עת במערכות האינטַראנט הפנים-ארגוניות להלכה  כי אנשי לאומי  לזכור,  יש  הייצוגיות. 

ערך  של צרכני הידע.זאת ועוד, בלאומי סבורים, כי ישנו ערך נוסף משמעותי ביותר המשפיע על כלל ההתנהלות בממשקים אלו - 
לוודא באופן שוטף שהתכנים המתפרסמים באתרים הם עדכניים ומהימנים ונותנים מענה מקצועי וראוי לפניותשל הערכים הוא שרירותי ואינו משקף בהכרח סדר היררכי מסוים. •

כל אחד מהממשקים שיפורטו להלן כולל כמה ערכים וכן כללי פעולה הנגזרים מכל ערך. ראוי לציין, כי סדר כתיבתם 
• לשאוף לכתיבת תכנים ממוקדים, תמציתיים ונהירים ולהימנע מהעמסת מידע שלא לצורך על צרכני הידע. 

לכן, על המפעילים • בין העובד לעמיתיו לעבודה. 

• בין העובד ללאומי.
הידע בלאומי, תוך הקפדה על מהימנותם הגבוהה בכל עת. 

לתפיסה הרואה בתכנים אלו כלי עבודה ולמידה עבור העובדים בלאומי, מתבקש כי יתמקדו בצרכים של צרכני  והם באים לידי ביטוי בשני ממשקי עבודה: 
ליעל תהליכים, לתרום לתחושת השייכות הארגונית ולשפר את השירות והתקשורת הפנים-ארגוניים. בהתאם  ערכי "האמנה להתנהלות אתית בסביבה אינטַראנטית בלאומי" נובעים מתוך ערכי "דרך לאומי",
והארגונית,  האישית  הלמידה  את  להשביח  המקצועי,  הידע  את  להעשיר  התכנים  על  ולארגון.  הידע  לצרכני 
א. איכות: התכנים המקצועיים והחברתיים, המתפרסמים בסביבה האינטַראנטית, צריכים להיות בעלי ערך מּוסף ערכי האמנה



48 47

• לבטא את הוקרתנו במגוון של ערוצים ופעילויות, לאורך כל השנה. 

• לוודא כי לא תהיה כל פגיעה בעובד או במועמד לעבודה בשל היותו איש מילואים.

• לשמור על קשר עם עובדינו במהלך שירות מילואים ארוך.

• לסייע ככל שניתן לאנשי המילואים בעת שירות המילואים ובעת שובם לעבודה.

• לתמוך בעובדינו, הנקראים לשרת במילואים ולהוקירם על כך.

המשרתים במילואים ולקיים את סעיפי האמנה המפורטים להלן:
אנו מתחייבים לשמור על זכויותיהם של העובדי ם

לחיזוק בטחון המדינה ולהגנתהֿ,
שתורמים באמצעות שירות המילואים שלהם 

מתוך הערכה והוקרה לעובדים ,

הכבד המוטל על עובדינו המשרתים במילואים, ומבקשים להביע הערכתנו כלפיהם.
אנו רואים בשירות המילואים ביטוי לערכים של מעורבות חברתית, ערבות הדדית ודאגה לכלל, מודעים למשקל 

שסביבו - מעודד לאומי את עובדיו למילוי חובה אזרחית זו. 
כארגון מוביל במשק הישראלי, אשר פועל ומתנהל כחלק בלתי נפרד מהקהילה, החברה והמציאות הישראלית 
ובעיצובה כחברה מודרנית, מעריך, מוקיר ומקדם את הנתינה הערכית והחברתית הגלומה בשירות המילואים. 
לאומי, ששורשיו נטועים עמוק בתולדות המפעל הציוני, ואשר מילא תפקיד מרכזי בהקמת מדינת ישראל, בביסוסה 

אמנה ערכית

אמנת אנשי המילואים
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