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החזון הסביבתי של לאומי
לאומי ,כמי שמוביל את הקבוצה ,מאמין כי אחריותו לקידום
רווחת הקהילה ודור המחר מתבססת ,בין הית ,ר על יכולתו
לפתח שיח בר-קיימא עם הסביבה שבתוכה הוא פועל .שימו ,ר
פיתוח וקידום איכות הסביבה הם חלק בלתי-נפרד מחוסנו של
לאומי ,מאחריותו ומהצלחתו כעסק וכארגון.
לאומי הציב לעצמו מטרה:
להפוך לארגון בר-קיימא באמצעות ניהול מּודע של טביעת הרגל
ד
האקולוגית* שלו ומיתון ההשפעות הישירות באופן מתמי .
לעורר מּודעּות לנושא הסביבה בקרב כלל העובדים ולעודדם
לקבל אחריות אישית להגנה על הסביבה.
להיות גורם מוביל במגזר הפיננסי בישראל בקידום נושאים של
הגנת הסביבה והקיימּות.
להיות גורם פעיל ביישום פעולות להגנה על הסביבה הקיימת
בישראל.

מדינת ישראל בורכה בסביבה טבעית מגוונת ובתופעות
אקולוגיות שהן מהייחודיות בעולם .סביבה מעֵין זו מחייבת
מצד אחד פעילות נמרצת להגנתה ושימורה ,אך גם ,מצד
אח ,ר יצירת ערוצי שיח ופשרה שיתנו מענה הולם לסוגיות של
התפתחות אנושית ענ ֵפה .לאומי ,כמו כל גורם אחר בחברה,
משפיע על הסביבה ,ומעצם התנהלותו כארגון וכעסק ,מטביע
את חותמו בשטח במונחים סביבתיים וחברתיים.
השפעתו של לאומי על הסביבה נחלקת לשניים:
השפעה ישירה ויומיומית המתבטאת בפעילות השוטפת של
הבנק ועובדיו.
השפעה עקיפה המתבטאת במתן שירותים פיננסיים תוך
שילוב של שיקולים סביבתיים.

קרן שפילשר

* ראו מילון מושגים ,עמ' .153-152
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ירון אתר

המדיניות הסביבתית של לאומי
פיתוח בר-קיימא* מאפשר לבני-אדם לספק את צורכיהם
הבסיסיים ,ובה בעת ליהנות משיפור באיכות חייהם ,בלי
לפגוע באיכות החיים של דור המח .ר ארגון המאמֵץ עקרונות
של פיתוח בר-קיימא משתמש במשאבי הטבע בצורה חכמה
ויעילה ומתייחס לסביבה באחריות וברגישות .בכך מבטא ארגון
כזה את רצונו לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלו ,ולשלב
את העקרונות של פיתוח בר-קיימא במדיניותו.
לאומי הוא ארגון המספק שירותים ומוצרים פיננסיים לכלל
הקהילה ,ואופי פעילותו הוא משרדי מובהק .ההשפעות

הסביבתיות הישירות של הבנק באות לידי ביטוי בעיקר
בצריכת קשת רחבה של משאבים ומוצרים הבונים תשתית
פיזית ,שמאפשרת מתן שירותים פיננסיים הולמים .למרות
שהשפעותיו הסביבתיות של לאומי אינן דומות לאלו של מפעלי
תעשייה במשק ,הבנק מאמין כי עובדת היותו ארגון פיננסי
מוביל ,מחייבת אותו להוות דוגמה ומופת לאחריות סביבתית
כוללת .כחלק ממערך איכות הסביבה ,לאומי (אגף נדל"ן ורכש)
קיבל את תקן  *ISO 14001מטעם מכון התקנים עבור ניהול
מערכת איכות סביבה בהתאם לתקני האיכות הבינלאומיים.

* ראו מילון מושגים ,עמ' .153-152
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"אמנות בשבילי היא הישרדות  .אני נתונה
במלחמה מתמדת בין כמות הרעיונות שיש לי לבין
כמות הזמן שנשארה כדי לממ ש את כולם.
לפי תפיסת עולמי' ,התערוכה הסודית' יוצרת קשר
ישיר וכן בין בעלי השראה כמוני לבעלי היכולת ,
ואני מברכת על כך".
רותם ריטוב,34 ,
אדריכלית/אמנית רב-תחומית/רקדנית

ניהול איכות הסביבה בלאומי
נושא איכות הסביבה בלאומי מנוהל במערך תִפעול ומִנהלה
שאחראי על הפעלת כל התשתית הלוגיסטית והתפעולית
של הבנק .הממונה על איכות הסביבה הוא ראש אגף נדל"ן
ורכש במערך.

הכשרת עובדים למּודעות סביבתית
עובדי מערך התפעול והמנהלה של לאומי לוקחים חלק בימי
עיון ,הרצאות והכשרות בנושאים שונים .לאומי מקיים מעקב
ובקרה שוטפים אחרי הפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים בנושאים
סביבתיים ,ובוחן אפשרויות לשיפור מתמיד בביצועיו בתחום זה.
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במהלך השנים  2008-2007נערכו הדרכות בקרב עובדי אגף
נדל"ן ורכש וביחידות נוספות ,כאשר שיעור המשתתפים בהן
הגיע ליותר מ 60%-מכלל עובדי האגף .הדרכות אלו כללו
הצגה והסבר בנושאי איכות הסביבה בהיבטים של חקיקה,
תקן  ,ISO 14001תו תקן לבנייה ירוקה ועוד.

ההשפעות על הסביבה

גליה עופרי

"הפורום הירוק"

עמידה בדיני איכות הסביבה

במהלך שנת  2007הוקם "הפורום הירוק" במטרה לקדם
ולפתח את נושא איכות הסביבה בלאומי .במהלך השנתיים
האחרונות נפגש הפורום  12פעמים וקידם מגוון נושאים
סביבתיים ,כגון מדיניות הפחמן של לאומי ,המוסכמת על-ידי
הנהלת הבנק ,הקמת אתר אינטראנט בנושא איכות הסביבה
ופעילות בסניפים.
מטרת הפורום היא לחשוף בפני חבריו מהיחידות השונות
בלאומי סוגיות של איכות הסביבה ,ולהופכם לשגרירים
ביחידותיהם בנושא זה .כ ,ך יש לקוות ,יותר ויותר עובדים יהיו
מעורבים ויקחו חלק פעיל בעשייה הסביבתית בלאומי ,יגיבו ויעלו
רעיונות חדשים ברוח החזון הסביבתי של לאומי.

לאומי ,כבעל נכסים ,מחויב למערך רחב של חוקים סביבתיים,
החל מחוקים שעיקרם מניעת מטרדים ומפגעים לסביבה
(לרבות זיהום אווי ,ר רעש ,ריח ,שפכים וקרינה) ,דרך חוקי התכנון
והבנייה וחוקים העוסקים בסביבת העבודה ,וכלה בחוקים
הנוגעים להסדרת התנהלות הבנק בנושאי פסולת ,חומרים
מסוכנים ,מִחזו ,ר עישון ושילוט.
לאומי הפנים את חשיבותו של הנושא הסביבתי ,ולכן הוא שואף
להימצא במרחב פעולה וולונטרי מעבר לרף הציות (Beyond
 *)Complianceבכל הקשור לדיני איכות הסביבה .במקרים
רבים הוא אף מקדים להתייחס לסוגיות סביבתיות שטרם זכו
לטיפולו של המחוקק.
במהלך שנת  2007הכין לאומי סקירה משפטית של החקיקה
הרלבנטית לבנק כמחזיק נכסים .במסגרת מסמך הסקירה
נבחנו גם הצעות חוק עתידיות צפויות ,שחלקן כבר נחקקו
ואמורות להיכנס לתוקף ,כגון חוק אוויר נקי ,חוק זיהום קרקעות
וכדומה .הסקירה בוצעה בידי משרד עורכי-דין המתמחה בדיני
איכות הסביבה.
יודגש ,כי מעולם לא הוגשה תביעה או תלונה כלשהי בנושאים
סביבתיים נגד הבנק.
לאומי מחייב גם את ספקיו לנקוט התנהגות אחראית בהיבט
הסביבתי .במסגרת חוזי התקשרות שונים עם גורמים חיצוניים,
מצהיר הגורם הרלבנטי שלא הוגשה נגדו תביעה בנושאי
איכות הסביבה ,ומתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין
והנחיותיהן של הרשויות הרלבנטיות ,לרבות בנושאים הקשורים
לאיכות הסביבה.

אתר איכות הסביבה באינטראנט
במהלך שנת  2008הועלה לאוויר אתר איכות סביבה ייחודי
בתוך פורטל ניהול ידע של לאומי .האתר מספק מידע שוטף
ועדכונים על אודות הפעילות הסביבתית בלאומי ,ובמסגרתו
מתנהל פורום בהשתתפות פעילה של עשרות עובדים מדי
שבוע .הפורום מאפשר ומעודד הגשת הצעות ייעול ושאילתות
בנושאים שונים.

* ראו מילון מושגים ,עמ' .153-152
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השפעות סביבתיות ישירות
פעילותה של קבוצת לאומי  -הבנק והחברות הבנות על
סניפיהם ,שלוחותיהם ועובדיהם  -תורמת להשפעות סביבתיות
ישירות .ראוי להדגיש כי הקבוצה היא עסק וארגון בעלי אופי
פיננסי-משרדי מובהק ,ובהתאם לכך נבחרו אותם תחומים
המאפיינים את אופי פעילותה ומהווים מדד לשיפור ביצועי
הקבוצה לאורך זמן.
ללאומי ,בדומה לכל גוף עסקי וציבורי אח ,ר יש מגוון השפעות
סביבתיות ,שהן תוצר ישיר של פעילותו .השפעות אלו נגרמות
כתוצאה מצריכת חשמל ,שימוש בכלי רכב ,טיסות לחו"ל,
שימוש במשאבים משרדיים ועוד .כך לדוגמה ,ככל שצריכת
החשמל עולה ,נגרמת עלייה בכמות גזי חממה* הנפלטים
לאטמוספרה של כדור הארץ.

חיסכון באנרגיה והפחתת ההשפעות
על ההתחממות הגלובלית
לאומי עושה רבות במטרה לאמץ דרכים ושיטות המאפשרות
חיסכון באנרגיה ,וכדי להפחית את השפעתו על ההתחממות
הגלובלית .הפחתה של טביעת הרגל הפחמנית (Carbon
 ,*)Footprintמדיניות איזון פחמן וחיסכון בצריכת אנרגיה הן
כמה מהדרכים שבהן בחר לאומי ללכת.

סך פליטות גזי חממה כתוצאה מפעילות לאומי בשנים 2008-2007
שנים

חשמל
(מיליון קוט"ש)

פליטות
(טון )CO2

נסיעות
(אלף ק"מ)

פליטות
(טון )CO2

2007
2008

75,000
84,500

60,036
67,600

11,500
11,300

3,162
3,107

טיסות
*450
**501

פליטות
(טון )CO2

סך פליטות
(טון )CO2

1,236
1,011

64,434
71,718

* כ 110-טיסות הלוך ושוב ליעדים שונים בארה"ב (החישוב נעשה על סמך נתוני טיסה לניו-יורק) .בנוסף ,כ 340-טיסות הלוך
ושוב ליעדים שונים באירופה (החישוב נעשה על סמך נתוני טיסה לפריס).
**  113טיסות לארה"ב 388 ,טיסות לאירופה.

* ראו מילון מושגים ,עמ' .153-152

 | 124לאומי

ההשפעות על הסביבה

העלייה בצריכת החשמל של לאומי בשנים  2007ו,2008-
כמפורט בטבלה שבעמוד הקודם ,מוסברת בראש ובראשונה
עקב הכנסתם לפעולה של מערכי ציוד חדשים ,ובראשם חדרי
שרתים חדשים .בתחומים אלה נעשות פעולות רבות לצמצום
הצריכה ,אך עדיין צורכי המִחשוב הבנקאיים ,ההולכים וגדלים
מדי שנה בשנה ,מחייבים את לאומי להיערך בהתאם ,ומכאן
נובעת העלייה בצריכת החשמל .נוסף לכ ,ך במהלך השנה
האחרונה נוספו יחידות מיזוג חדשות ומסכי פלזמה בסניפי
הבנק שנועדו לשפר את נגישות הלקוחות למידע בנקאי
רלבנטי ,וגם לכך יש תרומה לגידול בצריכת החשמל.
מדיניות איזון פחמן :המאמץ העולמי המרכזי כיום בתחום
איכות הסביבה הוא במציאת דרכים להפחתת פליטות של
גזי חממה וצמצום של תופעת ההתחממות הגלובלית .מעֵבר
למאמץ השוטף לצמצום צריכת חשמל ,בלאומי נעשה מאמץ
נוסף לאיזון הפליטות ,באמצעות מימון פרויקט חיצוני שיש
בו תועלת לסביבה.
הבנק הציב לעצמו בשנת  2008יעד לקיזוז פחמן (Carbon
 4% - *(Offsettingמסך פליטות הפחמן שלו (כ 2,577-טון),
וזאת במסגרת פיילוט לקראת המשך יישום מדיניות של איזון
פחמן .בפועל מדובר על הפחתה עקיפה (שאינה מתרחשת
בתוך מבני ומתקני לאומי) של כ 2,577-טון באמצעות פרויקט
"קול דודי".
פרויקט "קול דודי"  -פרויקט חברתי-סביבתי של עמותת
"יוזמת האנרגיה הטובה" ,הפועלת כפרויקט חממה של מרכז
השל (המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית) ,שנועד
להפחית באופן מיידי את פליטות גזי החממה על-ידי קידום
פרויקטים מעשיים ברחבי הארץ .לאומי עומד ליישם את
ד ובכוונתו לסייע לכ 300-משפחות לצמצם
הפרויקט בעיר לו ,
את השימוש בדוודים חשמליים לצורך חימום מים .בנוסף
לתועלת הבריאותית והחברתית של הפרויקט ,ישנה הפחתה
בפליטות של גזי חממה עקב הפחתת צריכת חשמל-רשת.
פרטים נוספים על "יוזמת האנרגיה הטובה" אפשר למצוא
באתר.www.goodenergy.org.il :
התרומה הישירה של לאומי לפרויקט מסתכמת עד כה
בלמעלה מ 200,000-ש"ח .בנוסף ,יעמיד הבנק לרשות לקוחותיו
מוצר פיננסי משלים באמצעות קו אשראי משופ ,ר שיסייע
למשפחות המבקשות לקחת הלוואה לצורך מימון החלפת דוד
חשמלי בדוד השמש.

חיסכון בצריכת אנרגיה :לאומי בוחן דרכים להפחתת פליטות
פחמן דו-חמצני באמצעות התייעלות והפחתת הצריכה ,ופועל
לצמצום פליטות פחמן דו-חמצני בדרכים הבאות:
ניהול מוקפד של מערך תקשורת נרחב ,כולל אתר איכות
הסביבה ,המעודד את עובדי הבנק לשימוש חסכוני במשאבי
לאומי.
תקשור נושא איכות הסביבה בסניפי הבנק.
בחינה ורכישה של מוצרים טכנולוגיים "ירוקים".
מתן עדיפות לביצוע שיחות ועידה על מנת לצמצם את הצורך
בנסיעות וטיסות.
שילוב מכוניות היברידיות בצי כלי הרכב של לאומי.
בחינת מיזמים חברתיים-סביבתיים שיאפשרו לבצע קיזוז פחמן
עבור הפליטות של לאומי.
במהלך השנתיים האחרונות הרחיב לאומי את פעילותו במטרה
להשיג התייעלות בצריכת האנרגיה .לדוגמה:
התקנה של מערכת הבקרה "בניין חכם" בקומת ההנהלה
וחיסכון של  15%בצריכת החשמל באותה קומה היו תמריץ
להתקנת אותה מערכת ב 2-קומות נוספות .פעולה זו תוביל
לחיסכון שנתי נוסף של כ 26,000-קוט"ש בשנה שיתווספו
ל 13,000-קוט"ש הנחסכים בקומת ההנהלה .בשנת 2009
מתכנן לאומי להתקין את המערכת בקומה נוספת ולהמשיך
לחסוך באנרגיה.
התקנה של ספקי כוח למחשבים מסוג " ,"plus 80המאפשרים
צריכת חשמל נמוכה מהרגיל ,תוך שמירה על ביצועים גבוהים.
במהלך השנתיים האחרונות הותקנו ספקים אלה בכ2,000-
מסופי מחשב בבנק.
התקנה של מערכת שליטה ובקרה מרכזית ,VI PRO ,על מסופי
המחשבים בכל הסניפים מאפשרת לקבוע מראש זמנים לכיבוי
המסופים והדלקתם בצורה אחידה בכל הסניפים .כך אפשר
להשיג חיסכון מרבי בצריכת החשמל.

* ראו מילון מושגים ,עמ' .153-152
נעמי מנדל
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המשרד הירוק
לאומי בחר לאמץ את גישת המשרד הירוק על מנת לתת
מענה מובְנה להשפעות הסביבתיות שנוצרות בעקבות פעילותו
המשרדית של הבנק.

הפחתה בצריכת הנייר ומִחזור
לאומי נוקט מגוון מהלכים שנועדו לצמצם את כמות הנייר
שהוא רוכש מדי שנה לצורך עבודתו .מגמה זו החלה כבר
בשנת  2006והיא נמשכת גם כיום .בשנת  2008רכש לאומי
 8.5%פחות נייר מאשר בשנת  .2007להלן פירוט המהלכים
הננקטים בלאומי כדי לצמצם את צריכת הנייר:
מעבר הדרגתי להדפסה דו-צדדית :המעבר להדפסה דו-צדדית
תורם לחיסכון משמעותי ביותר בכמויות הנייר המודפס במדפסות
האישיות ,עד לכדי  50%בקירוב מכמות הנייר המודפסת.
מרכזי הדפסה :המעבר להדפסה במרכזי הדפסה נועד לצמצם
באופן הדרגתי את השימוש במדפסות האישיות .במרכזי
ההדפסה מוצבות מדפסות שחור/לבן חסכוניות בצריכת הדיו
והאנרגיה ומדפסות לייזר שיכולות להתמודד עם כמויות גדולות של
ף במרכזי ההדפסה אפשר גם לסרוק מסמכים.
הדפסות .בנוס ,

 | 126לאומי

פרויקט "מצדה" :מערכת אינטראנטית פנים-ארגונית שנועדה
לצמצם את כמות הנייר המודפס ואת היקף פעילותו של
מערך ההפצה של שקי דוא ,ר ולפנות את שטחי הארכיב
במתקני לאומי .הטמעת הפרויקט בסניפים הובילה לביטולם
של  87%מכלל הדוחות המודפסים ,והוא מוטמע בימים אלה
גם ביחידות המטה ובחברות הבנות של לאומי.
העברת מידע שוטף ללא צורך בנייר :עובדי לאומי מקבלים
מידע שוטף באמצעות פורטל ניהול ידע ,כולל מידע מקצועי,
טפסים אלקטרוניים וכדו'.
בנוסף לפעולות אלה ,לאומי אוסף את הנייר המשומש מאתריו
השונים ומעביר אותו למִחזו .ר בשנים  2007ו 2008-רכש לאומי
 1,561ו 1,427-טונות נייר בהתאמה .מתוך סך כמות הנייר
שנרכשה בשנתיים אלו ,נאספו ונמסרו למטרות מִחזור 780
ו 825-טון בהתאמה .במהלך שנת  2007מוחזרו  1,370טון נייר
מכל קבוצת לאומי ,במהלך שנת  2008מוחזרו  1,392טון.

חוסכים כל טיפה
לאומי מייחס חשיבות עליונה לחיסכון במים ,והוא מיישם זאת
בדרכים מגוונות כגון:
התקנת מְכלי הדחה דו-כמותיים בחדרי השירותים בבנק
והתקנת משתנות שאינן מצריכות שימוש במים ()waterless
בכמה מבנים.
שימוש במערכת מיזוג אוויר המבוססת על עיבוי אוויר במקום
עיבוי מים בקריית שירותי לאומי בלוד.

הטיפול בפסולת אלקטרונית
לאומי ממחזר באופן סדיר פסולת אלקטרונית ומשתדל לתרום
או למכור ציוד אלקטרוני שאפשר לעשות בו שימוש חוז .ר זאת,
בכפוף למגבלות הנגזרות משיקולי אבטחת המידע שאוחסן
בזיכרון המחשבים ,ושעשוי להכיל תוכן רגיש בעל אופי מסחרי
או פרטי.
מְכלים לאיסוף סוללות משומשות :לאומי מציב באתרים שונים
מכלים לאיסוף סוללות משומשות לרווחת העובדים והלקוחות.
מספר המכלים שמוקמו במקומות השונים בסניפי לאומי
הוכפל פי  ,15ובסוף שנת  2008הגיע ל 45-מכלים לעומת 3
בלבד בסוף שנת .2006
גז נטול פריאון במזגנים :לאומי מרחיב את השימוש בגז שאינו
מכיל פריאון במזגנים של מתקניו וסניפיו ברחבי הארץ.
בשנים  2007ו 2008-סך הפסולת האלקטרונית שנאספה
על-ידי חברה חיצונית נאמד ב 45-טונות ו 55-טונות בהתאמה.

גבריאלה שוץ

נייר מכל קבוצת לאומי
מוחזרו במהלך שנת 2008
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בנייה ירוקה
הבנייה הירוקה היא נושא שעומד במרכז סדר היום הסביבתי
של לאומי .שני מבני לאומי זכו לקבל בשנים  2008-2007תווי
תקן לבנייה ירוקה " -תו בניין ירוק" ( - )5281והפכו למבנים
ראשונים בישראל ,כל אחד בקטגוריה שלו ,שהוכרו כמבנים
בעלי השפעה פחותה על הסביבה:
תו תקן לבנייה ירוקה לסניף של החטיבה המסחרית ברחוב
הארבעה בתל-אביב :עם קבלת התקן הפך סניף זה לראשון
מסוגו במערכת הבנקאית בישראל.
תו תקן לבנייה ירוקה לבית ההנהלה הראשית ברחוב יהודה הלוי
בתל-אביב :הבניין זכה לתו תקן " -תו בניין ירוק"  -למבנים
שלמים ומבטא את היותו של לאומי ארגון מוביל בנושא הבנייה
הירוקה בישראל.
לאומי אף הרחיב את התייחסותו לסוגיות הבנייה בפרויקטי
הבנייה השוטפים ,באמצעות הוספת התייחסות לאיכות
הסביבה בנוהל הבנייה הקיים בבנק .מדיניות זו מיושמת
בפרויקטי הבנייה השונים ,בהתחשב במגבלות המציאות (רוב
סניפי לאומי נמצאים בתוך בניינים קיימים ,כך שלא ניתן להפוך
אותם למבנים ירוקים על-פי התקן הקיים).
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בעת ביצוע פרוייקטי הבנייה ,לאומי פועל לפי העקרונות הבאים:
הכללת שיקולים סביבתיים בתהליך בחירת האתר העתידי -
נגישות לתחבורה ציבורית ,היסטוריה של הקרקע ,קרבה למוקדי
זיהום ,שימוש במבנים קיימים.
תכנון סביבתי של הפרויקט  -חומרי גלם ,תאורה ,אנרגיה,
הפרדת פסולת ,שפכים ומים.
התנהלות אחראית באתר הבנייה  -העדפת קבלנים בעלי רקע
מתאים ,מניעת מטרדי רעש ואבק ,הפרדה ומִחזור של פסולת
בנייה ,אוזן קשבת לתלונות השכנים ,מניעת הרס סביבתי באת .ר
השבת המצב לקדמותו בגמר הבנייה  -פינוי מסודר וקבלת
כתבי כמויות ,שיקום אקולוגי מרחבי ,שיפור תשתיות סביבתיות
במרחב.

ההשפעות על הסביבה

גליה עופרי

סניף "ירוק" בראש פינה

שימור אתרים

במרס  2009ייפתח הסניף ה"ירוק" של ראש פינה .בגמר הבנייה,
יוגש הסניף לבדיקתו של מכון התקנים הישראלי לקראת קבלת
תו תקן לבנייה "ירוקה" " -תו בניין ירוק" ( )5281לאור השילוב
של אלמנטים סביבתיים במהלך הבנייה:
הוספת פתחי אור בחזית המערבית של המבנה ופתיחת חלון
תקרה (סקיילייט) ,לצורך הגברת השימוש בתאורה הטבעית.
תכנון תאורה מלאכותית לפי תקן  ,8995שימוש בטכניקות
פסיביות לקירור (שימוש נרחב בהצללות) ,חימום והבטחת
זרימת אוויר טבעית מסביב למבנה (חלונות נפתחים בחלקים
העליונים של הוויטרינות) ,במטרה להשיג חיסכון מרבי
בצריכת החשמל.
שימוש בחומרי בנייה עם תו תקן "ירוק" של מכון התקנים הישראלי.
ביצוע שיקום נופי למצב שלפני הבנייה תוך שימוש בצמחייה
חסכונית בצריכת מים (תוך שיתוף פעולה עם משרד החקלאות).
השגת חיסכון בצריכת מים של  10%לפחות מול הצריכה
הממוצעת ,באמצעות התקנת חסכמים ומְכלי הדחה דו-
כמותיים ,שימוש במי עיבוי מזגנים לצורך השקיה והדחה .כמו
כן ניתן מענה למי נגר ונעשו פעולות למניעת פגיעה במערכות
ניקוז טבעיות.
יצירת תשתית להפרדת פסולת לפי קטגוריות עיקריות של
פסולת אורגנית רקבובית ,פסולת ניי ,ר קרטון ופלסטיק.
בדיקת רמות קרינה בלתי-מייננת ורעש באת .ר

בנק לאומי משמֵר מבנים היסטוריים המצויים בחזקתו בשיתוף
עם "המועצה לשימור אתרים" .הבנק מיישם שיטות מיוחדות
וחלוציות בתחום הבנייה ,ועבודות השימור בו מבוצעות
במקצועיות רבה וכוללות שימור של קירות כורכ ,ר שחזור עבודות
הטיח ושימור גגות ורעפים מקוריים.
תהליך השימור של סניף רחביה ,השוכן במבנה עתיק ,הושלם
בשנת  ,2007לאחר תהליך תכנון מדוקדק שארך כארבע שנים.
עבודות השימור כללו שימור החזות החיצונית של המבנה תוך
היצמדות לתכנון ההיסטורי ושדרוג החללים הפנימיים של הסניף.
פרטים נוספים על עבודות השימור בסניף רחביה ,אפשר למצוא
בדוח אחריות סביבתית של לאומי לשנת :2007
.www.bankleumi.co.il/ebdocs/sviva_report.pdf
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רן קידר

תחבורה ירוקה
לאומי מעודד את עובדיו להגיע למקום עבודתם באמצעים
ידידותיים לסביבה ,כמו תחבורה ציבורית ,רכיבה על אופניים
והסעות מרוכזות.

תוכנית "תחבורה בת-קיימא" בלאומי
לאומי בוחן בימים אלה את היתכנותה של תוכנית "תחבורה
בת-קיימא" ,שנועדה למתן את ההשפעות של הנסיעה בכלי
רכב פרטיים ,הן במונחים סביבתיים והן במונחים של תועלת
חברתית .בסוף שנת  2008כהכנה לתוכנית ,ערך לאומי סקר

אלה אמיתי סדובסקי
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עמדות בקרב עובדי קריית שירותי לאומי בלוד ועובדי מרחב
הנהלה ראשית בתל-אביב ,כדי לעמוד על עמדות העובדים
בסוגיה זו .בימים אלה מנותחות תוצאות הסקר ולפיהן תיבחנה
דרכי פעולה עתידיות.
כחלק מקידום נושא תחבורה בת-קיימא בלאומי ,הוקמו בבניין
ההנהלה הראשית בתל-אביב ובקריית שירותי לאומי בלוד (שם
שוכנים משרדי מערך התפעול והמנהלה) חניונים המיועדים
לחניית אופניים .כן הותקנו מקלחות המיועדות לעובדי הבנק
שבוחרים להגיע למקום עבודתם על גבי אופניים ,ומבקשים
להתרענן אחרי רכיבת הבוקר לעבודה .כבר כיום מעדיפים
חלק מעובדי לאומי להגיע מדי יום לעבודה באופניים ,ומוותרים
על הנסיעה בכלי רכב הצורכים בנזין.
בלאומי בוחנים עתה את האפשרות להכשיר חניונים דומים
באתרים נוספים של הבנק ברחבי הארץ.

ההשפעות על הסביבה

סיכום טביעת הרגל האקולוגית של לאומי
צריכת חשמל בשנים 2008-2005
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השפעות סביבתיות עקיפות
קבוצת לאומי ערה למּודעות הגוברת בנושא השמירה על איכות
הסביבה בארץ ובעולם .במקביל להתעדכנותה ביחס לדרכי
פעולתם הסביבתית של בנקים בחו"ל ,עושה הקבוצה מאמץ
מקומי כדי להגביר את הערנּות והמּודעות בקרב כל מחזיקי
העניין שלה  -מנהלים ,עובדים ,ספקים ,לקוחות ,קהילה וחברה.
הפעילות הפיננסית הסביבתית בלאומי תורמת לפיתוח בר-קיימא
בישראל בשתי דרכים :החטיבה העסקית מטפלת בפרויקטים
בתחומי אנרגיה ומים בקני-מידה גדולים ולאומיים ,ואילו היחידות
הפיננסיות האחרות של הבנק מקדמות את נושא הקיימּות של
הלקוחות באמצעות מגוון מוצרים פיננסיים תואמים.

פעילות פיננסית "ירוקה"
לאומי מביא בחשבון גם היבטים סביבתיים כחלק מהפרמטרים
הנבחנים ,בעת העמדת אשראי ללקוחותיו .הבנק בחן ומימן
פרויקטים התורמים לשמירה על סביבה נקייה יות ,ר כאשר זה
עלה בקנה אחד עם מדיניות ניהול סיכוני האשראי הכוללת,
כגון מתקני התפלה ,תחנות כוח המופעלות באמצעות גז טבעי,
מתקני טיהור שפכים ועוד.
חשוב לציין ,שמסגרת רגולטורית המעודדת בנקים למתן
אשראי "ירוק" טרם נוצרה בישראל ,כך שפעילותו של לאומי
בתחום איכות הסביבה היא מתקדמת מסוגה.

רובי ליבוביץ'
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לאומי מאמין כי עידוד פיתוחם של מוצרים ופרויקטים בעלי
ערכים סביבתיים הוא בעל חשיבות לפיתוח בר-קיימא בישראל
ולעתידו של דור המח .ר

מוצרים פיננסיים "ירוקים"
הלוואה "ירוקה" למימון רכישה של כלי רכב היברידיים :בשנת
 2008השיק לאומי מוצר בנקאי חדש  -הלוואות בתנאים
מועדפים למבקשים לרכוש כלי רכב היברידיים (כלי רכב
המּונעים על-ידי מערכת משולבת של דלק וחשמל וחוסכים
בדלק ובפליטת גזי חממה) .תנאי ההלוואה שהועמדו לרשות
המבקשים הם תנאים נוחים ביותר בהלוואות מסוג זה ,ולא
כללו עמלות טיפול.
מימון פרויקט מכון לטיהור שפכים יבנה :לאומי החליט לממן
את הקמת המכון לטיהור השפכים של עיריית יבנה .המכון
נועד לתת מענה לשפכי העי ,ר עם יכולת קליטה של 12,750
קוב שפכים ביום וטיפול בהם עד לרמה השלישונית ,כלומר
הפיכתם למי קולחין המתאימים להשקיה של שדות חקלאיים.
פרויקט זה יתרום לסביבה רבות בנוסף לשיפור התשתיות
העירוניות ,בזכות השימוש החוזר במים.

"בעיקרון אני לא אוהב לצייר ,כי התהליך כולו מלחיץ ומבהיל
אותי .אבל ,זוהי הדרך היחידה שבה אני יכול לבדוק אם
הכישרון שלי עדיין קיים' .התערוכה הסודית' נתנה לי ולאמנים
כמוני ,הזדמנות אמיתית להציג את יצירותיהם ללא יחסי
ציבור ,ללא שיווק וללא משוא פנים".
זיו תדהר ,37 ,אדריכל ואמן
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ההשפעה הכוללת של קבוצת לאומי

מוצרים פיננסיים "ירוקים" בחברות הבנות
לאומי למשכנתאות בע"מ
משכנתא "ירוקה" :בתחילת שנת  2008החל שיתוף פעולה בין לאומי למשכנתאות בע"מ לחברה המתמחה בביצוע פרויקטים
של בנייה ,בין הית ,ר לפי עקרונות "ירוקים" .מוצר פיננסי זה ניתן למבקשים לרכוש בתים בהרחבות של שני קיבוצים בעמק
יזרעאל ,הנבנים לפי עקרונות בנייה "ירוקה" .משכנתאות אלה ניתנות בתנאים מועדפים הכוללים פטור מעמלות טיפול וריבית
אטרקטיבית .כ 50-לקוחות הגישו בקשות למשכנתאות "ירוקות" בעקבות השקת מוצר זה.
הלוואה סולארית :לאומי למשכנתאות בע"מ בוחן מוצר פיננסי המממן את התקנתם של פאנלים סולאריים בטכנולוגיה
הפוטו-וולטאית לצורך ייצור חשמל ביתי.

לאומי קארד בע"מ
מימון "ירוק" עם לאומי קארד בע"מ  :Multiבשנת  2008נוצר שיתוף פעולה בין לאומי קארד בע"מ לבין חברת "סולאר פאוור"
המתמחה בטכנולוגיות לייצור אנרגיית החשמל שמקורה באנרגיית השמש .במסגרת זו הציעה לאומי קארד בע"מ אשראי של עד
 80%לרכישת מערכת סולארית של חברת "סולאר פאוור" בריבית אטרקטיבית ,על בסיס פלטפורמת כרטיס אשראי .Multi

סיכום השפעות סביבתיות עקיפות
לאומי נמצא בתחילת הדרך במושגים של פעילות פיננסית
אחראית המעדיפה מוצרים ושירותים בעלי השלכות סביבתיות
חיוביות .עם זאת הוא נרתם למען פיתוח מגוון מוצרים סביבתיים
שהוא מציע לדור המח .ר
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לאומי מעריך שסך השקעתו במוצרים פיננסיים "ירוקים"
מסתכמת במיליוני שקלים בשנה .טרם נקבעה בבנק מתודולוגיה
מובְנית ומוסכמת למדידת ההשקעה המדויקת בהשפעות
סביבתיות עקיפות.

