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ן  ווריטרקדיש האב ריוש

ג  רסבמר דוד וי

ייסות  ת התגכוזי בכ. אמנם נראה  אופן מלאד בתיעתמונת הרורה לנו  דיין לא בת הקורונה, עפז החלה מגלו, יותר משנה וחצי מאת את שורובתיכת  עב

ם,  תיפי מלת אם מאו, אולרעבשר בתר שליטה מאית חיינו בעת לנהל אכם  כולים אנו ייסונת החייורנת ויצריאות הבכום של מערמאבק והמאמציבור לציה

ר  . המשבחו בקלות כמי לא ישעולמסחר הדה בם והנפילה החסיכת לערך הנימנם זם עיווריסיים פיננם, שווקידשימשך חור בם תחת עוצשידי אנמיליאר 

.תתיכם מערת אך גזה, אנושים זה בשורימה אנו קכד  הראה לנו ע

כות  חיזוק המערמאבק לם לכוחות משותפיייס בגתם, אם לא נכל המומחידעת  כך ל ,תחוום לאנו צפויית שם לא פחום חמורירימשבזהרה לתמרור אזהו   

 .תיד הנראה לעיןער בבכת לו  שויות להיומטיות שערדכות השלת ההיעם ומנאקלישינוי המאבק ביל למקבת שלנו, בכליוכלתיות והרהחב

 .פתחינוד לעומיותר הדול בר הגאתגמא הוא הת קייחה במיב לצתית נתוויי. הם מהםתעלמנו להצת לעם להרשוכוליר לא יבכאן, ואנחנו  כר  בכם  ימנסיכל ה

מות  ת קייח אטיבדשה שתכלה חכלתוח  פיתרום לצורה שתתם ברשות ההון שבשקיע אד: להביום חובה אחת בלכת  ם מוטלעל ממשלות ומשקיעי

שון  ת הראעושקת ההיאנו ב-אף ש. ועלש המחנהראת ב-מנת להיועת עלכל הם  דית עובעושקת היב IBI. אנו ב  םיאדורות הבשוג הגת שכותינו ואמער

רות  לי - חב. אמנם, לשוק ההון הישראת חה חלקיצלם בהתייינר בדוב, מת יועה אחראשקת המנויודזם ערך מתוך היבים המנריתיו מוצלקוחושמציע ל

יוון שהיא  כרך זו מדיץ בא. נמשיך להחק מאחריותנורום לנו להתרגר לא יבדמלואן, אך הלו בדי לשקף את ההבנות הל כת  שורך לעדד  יש עום-  ומשקיעי

 .ארוךמא לטווח ה-קייתדה שהיא בחית נראה שהיא היעכת:  ליינה אופציונר אבכ

 .רורהכה בצורה  רו בדרך לא הוגדתאר של הם קווי המ. מעולתיע אותנום מלהרחוקיתחינו רפיע לם להגדיתיד עם שעוריאחרון ומשבר הקורונה המשב

 .כהמלאם ביכ. אנו ממשיתר לשינוידולה יותה תקווה גם לא היימעול
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כ"ל  נמ 

צקי  ב לובמר דיי

 .ם ויקרותת יקרים וקוראויקורא

ל זהודינת ישראר של מצעישוק ההון ה. בדהשנה להיווס 50ת  געות החוגשקת היב IBIשון של  ת הראדייגת התאאחריודו"ח הת  תוח אפש לגאה ונרי גאנ

תינו. סקר  ם עבור לקוחותייתר ומשמעום יוים לנו להיות טובד היום – מסייעיז ועתינו – מאם את פעילובה שמנחיי הליככך שערחה עבורינו לכם הורך וגדציון   

 .רךדתינו בת אמונת ומחזק אאתר שית בשש זאדו"ח מאכלו לקרוא בהמשך הועליו תו 2020ת  מחציכנו בת שערהלקוחו

צורך  כלה בם שלנו, וי המומחית טוברו אתגים ואשווקית הדו אפקזות שעטלטלות ה. החל בריבכמם לרישנה, שלא מרצון, אתגמנה לנו הת הקורונה זיפימג

על  מת המשיח בצליחוק, ולהדה מרעבול הדמור למעבתן לסייע להם ביד ניצכראות  , לתריוטוב בד הצם על הדת תפקימלא אדינו להמשיך לוהרצון לסייע לעוב

 .יין שלנוענל מחזיקי הכלבה עבור  ת הוגנת ומיטים של התנהלויכרה על ערתוך שמי ,תכליכלתם הרה על רווחת ושמילקוחות ערך לרשלנו, שהיא יצי

ת יתה בהי IBIכן  , שכך-רך עלי שמח ומב. אנ-על זותת פעילותן לאור מטרחון אבם ולאופן מקייתנהל ברות להחבח הקורא לשית השנה בהתחזקוחזינו ה

תרומה  עות לשקיהול התי נרו, שיESGם של יאמצעות יישום קריטריונל בכלת הת טובמות אדת המקמטרועיסקי בב את ייעודו החר לשלשון שבעות הראשקהה

תחויות  תפת עם ההשורה אחם בדיעומם הפים נוסכלייין שלנו,  ענם, מחזיקי הכציע לת ולהיואחראת העושקתחום ההפתח את  ם להמשיך וליב. אנו מחויידועו

 .םעולארץ ובתחום בב

י. אנתינותחומי פעילורוב  ת ביות חיובאותוצחה ומיג צשיחנו להצל, הת כליוכלתיו הכושלף הקורונה והית נגי על אף התפשטוכתן לומר  ינ 2020כום שנת  סיל

ת זו,  רגתתקופה מאמוח ברה להמשיך ולצת החבכולמו ליתרם  אנו מציעים שתירושים וברימוצת והמגוון בצועית המק, המיומנותיכויאאנושי הי ההון הכמאמין   

 .חהצלם להכם ותרומתכם, על חלקתיים קהילם ושותפיפקי, סת ם, לקוחודים: עובכולדות לש להוומבק
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מנהלת האחריות
התאגידית

 .פעילותםם בכלול הממשקית מד לנהל טוב יותר אמולם ל יגונארת את הב, ומחייתרתר ויות יודינמית ובכמורת לסקיעת הת המציאוכמן, הופזעם חלוף ה

.ם ויקרות ת יקרים וקוראויקורא ממשק  יין ובממשק מול מחזיקי ענ, בתיביסבממשק התנהלותה ברה והב החבת מצדוח המשקף א ,סידוח הפיננם ל ת משלית הפך להיודייגת התאאחריודוח ה

דם מהר מאודם מתקעולפק שהין ס, אך איאם החשבונעוליום בכת  מה המקובלרבלו  ם הלרטיזציה מלאה של הממשקידין סטנדיין א. אמנם עגולטוריהר שוק ההון  . בדולהיווס 50שנה  ג הת חוגעושקת היב IBI .2020עות לשנת  שקת היב IBIשון של  ת הראדייגת התאאחריודו"ח הת  תוח אפש לגאה ונרי גאנ

תר  ם יוית טובם לנו להיוד היום – מסייעיז ועת פעילותינו – מאם אבה שמנחיי הליככך שערחה עבורינו לכם הורך וגדל זהו ציון  ת ישראדינר של מצעיה

תינות אמונת ומחזק אאתר שית בשש זאדו"ח מאכלו לקרוא בהמשך הועליו תו 2020ת  מחציכנו בת שערתינו. סקר הלקוחום עבור לקוחותייומשמעו

.כולנום על  ם שיהיו מקובלים משותפייתוח תקנפיל

 Core, דיווח תמר, ב SRSיותר -  ם בדתקרוח התקן המ(, וב ative) GRI Global Reporting Initiגון ה-דיווח של ארתאם להנחיות הב בהתכדוח להלן נה
 .םייגסטרטם אייינד לענפרסם המשר ז שר כמתגובה לוב .ךרדב

צורךכלה בם שלנו, וד. המהלך מעורו א גת תאי גולציה ב ת על החלטת הרכרת מבעושקת ה ב IBIמג  ם ואשווקית הדו אפקזות שעטלטלות ה. החל ברב  כמם לרישנה, שלא מרצון, אתגמנה לנו הי ת הקורונה זיפי ג את  רדבוריות לשרות ציד חבי המומחית טובתדייתג ידוח אחריו פרסם  ת לליות ישרארוד חבד ל לעוישרא
סופו שלחוק, ובדה מרעבול הדמור לתן ויש לסייע להם עם המעביד ניצכראות  , לתריוטוב בד הצם על הדתפקית  מלא אדינו להמשיך לסייע לעובוהרצון ל . אנו  םרים וזלים, ישראת ומשקיעית מול משקיעופושקית הלדת להגמת תורד זאם ולצלאומייינם ברטיידסטנת בת המנוהלות היקף הפעילויויהול ואת הנמר
כרה על ערי תוך שמית אחריות היהול של הכלי הנערך של  ת הדוח והבנת הכנת בהסותנת המכ ם  משיכ  מעריח בצלייום ולה .מוש בהםתנהלום של הי  שידול בהיקף הג יא לב, תת דיג  תאכליכלרה על רווחתם הלקוחות ושמית ערך לרעל שלנו, והיא יציי הה י  ל  כלבה עם   ת הוגנת ומיטיי 

.יין שלנוענמחזיקי ה כלי  כד וכן  יגת התאמרתמשך בפור מכלי לשיכתנו  ת או. הן משמשוםעולכה המקובלות בערדה וההדידות המתנו עם מתורוכת היב אחישמחנו להר IBI-אנו ב
תיתה בהי IBIכן  , שכך-רך עלי שמח ומב. אנ-על זותת פעילותן לאור מטרחון אבם ולאופן מקייתנהל ברות להחבח הקורא לשית השנה בהתחזקוחזינו ה  .ם בהםלומיכוי הגסיכון והסית התר אכון יועה ולנתח נשקת המנויודזחון הבתנו לכולת יפר א, להמשיך לשעות שקת היבכ, המאפשר לנו,  ליטיאנ

עותשקיהול התי נרו, שי ESGם של יאמצעות יישום קריטריונל בכל ת הת טובמות אדת המקמטרועיסקי בדו הב את ייעום לשלתרשון שנת הראעושקהה  .תפרשם להמשיך ולהכוליד אנחנו ייצכיין, מה חסר ואתן מענכן, מה מצפר לנו מה חשוב לס. לב לויף ולהגדיווח המצורת הכן לקרוא אם ואתכתמינה אזי מאנלקלעי  לה אב' אהג 
ת עםשורה אחם בדיעומם הפים נוסכלייין שלנו,  ענם, מחזיקי הכציע לת ולהיואחראת העושקתחום ההת  תח אפם להמשיך וליב. אנו מחויידתרומה ועול ד  ר מצד ההיזון החוזדיווח לצדה והדיכלי המם ש. אנו מקוויםיכתמשפור מדה ושימית לב להיוחם חוקנו חיים, לם אחרישיף של אנסכפל במהותו מטגון שבארכ

.םעולארץ ובתחום בת בההתפתחויו  .גוןארכם ופרטיכתנו  מו אודדע שיקדע ויתנו לנו מים יית והקוראהקוראו
.תינותחומי פעילורוב  יות בת חיובאוחה ותוצמיג צשיחנו להצל, הכליות כלכותיו השלף הקורונה והית נגתפשטוי על אף הכתן לומר  ינ 2020כום שנת  סיל דה  די, המיהולכלי הנ .ת תפשייה המשוחזון ולעם לתפירה ששוטוריון החברקדירה ול יכמטה, להנהלה הבגון, לארם בדית ולעובדודה לעובתוד  ימנות להגדזזו ה

מה.  דיבות קם ריכולנו שנתשיא ערך למא שת קיירה בת חבייבנת לחירככולנו הת של  ייסוגתת וההתפושוגון, אבל הארכם לנו  ייכה חיונערוהה

ולקוחות  רות שי



 

תיב
עות  שקה

אחריות  ה
ת שלנו  ידיגאהת
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ת  ידיגאחריות התאסת התפי
ם,  תיירם חבטמעה של שיקולייהול והבה לנבות רת חשיחסמיי IBIת  הנהל

ת פעילותה היא  ברה שליחבכ .תפשוטתה התנהלום בהם-אתייייכם וערתייביסב

דות  עובת ההנהלה, הרדכל שם,  יגונם וארשים של אניאבמשסף ובכפול בטי

 ,תרה: לקוחום של החבישוניין הענם של מחזיקי היכרם לצדעים מודיעובוה

 ,חבבור הרצים, ה, מתחרים, רשויות דים, עובפקים, ססקיים ע, שותפית יועלי מנב

 .דם ועודים מיוחיכרם עם צשיאנ

ת  צועית מקפות ואחריום של יושרה, שקיבוהים ג רטיד.ות עפ"י סטנםאנו פועלי

בה על  פעה מיטישעלי הם ביידשנם חרילקוחותינו מוצת ל.ום, מציעית ישיוא

ת ע"י  חירזארה החיזוק החבי באופן שוטף ועקבת ב.וםיבבה, ומעוריסברה וההחב

 .םדיחים וייגונמתן סיוע לאר

ל  ישרארה בי החבפור פנת לשימזו תורכתנהלות  י הכת  ם ומאמינויאנו מאמינ

רה, מחזקת את  חבם בדיעובת והמה את אמון הלקוחוצים בה, מעת החייכויוא

 .תהחצלת הת אמדיטין שלה ומקהמונ

לוג  יין ודיאענזיהוי מחזיקי ה
פות  ת על שקי, המבוססת ת והוגנת מאוזנסקיתנהלות עת בהם/ויאנו מאמינ

כלי חשוב  לוג הינו דיא. הרהיין של החבענפה עם מחזיקי/ות הת רצישורותק

י הלקוחות  כרפוי צ, מית סקיעת והתיררה, טיוב פעילותינו החבסקי החבת עכוונלה

 .בנוים סבם לשינוייאנו מציעים שרותישית התאמוה

ל את  כלדו"ח זה   תבתיכם עבור  יין שהתקייענתהליך זיהוי מחזיקי/ות ה

דה  עבותוח של ממשקי הי, נחו"לדומות בת  רות של חבמודיווחי הקיית  רסקי

מה  כרה ות החביונות עם הנהלצות וראתייעכן הרה, ות של החבציוטראקינאוה

 .דיהמעוב



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוג המתנהל עמם אדיואופי ה IBIיין של ענרוט מחזיקי הפי

ם פקיסות וחלק

מינת זמין או מזמלי מול מתי פורלוג בלדיא, ערוצי תאמצעות סקרי לקוחוכן בר וח ישישי

ת שרור או ההמוצם צועיית המקשורתקרה וערוצי התר החבאיה בפנ

ת הקורונה, תקופת בת מקוונוישוג, פלטריוז(נ

י ועוד( ייעוץ פרטנ

ם דיבועם תיירבם חינוגוארמיה דקהילה, אקות תיות ממשלוירש

לוג שוטף דיאם, דית סקרי עובאמצעובשנה, מהלך הלוג שוטף בדיאגולציה – רה עם הרת של החבשורערוצי התקב

אנוש בקבוצה י האבת צוות משדועבותוף הפעולה אופיו של שית בלותכם ת המיסי, רשותרוי"ע, רשות החבת לנקרי הרשו

ם פייפציסכה הוהתמים ם אחריגולטוריור

 2020 ת - לשנתידיגדו"ח אחריות תא

חברי הוצותי ומרות שי  GRIח פסנ | ו"חדות האוד | ותעשקת היב IBIודותא | ונהורופת הקתקבת סקיות עיכהמש | תיאפקה אחרסת אשרשר | תתיביבות סאחרי | ודהעבת בי, סבותדובם, עדיובע | ידיגוממשל תאאתיקה  | ות בקהילהבורמע | ותוחולקות רשי | רה אמצעכלילה בוממא ת קיית בכליכלחה מיום צקיד | ונת שלידיגות התאאחריה | רהבת החר הנהלבד |8
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אמנות ועקרונות  ,מותיוז
ת ידיגאחריות התאתחום הב
 SDGsם  מא הקרויי-קיירתוח בדי פייע 17ר  דידות הגת המאוחאומוגון האר

s) Sustainable Development Goal ם  רות וגופי, חבת די ממשלושר אומצו על י(, א

 ,רידבה, שוויון מגיסברה על ה, שמייעונגור ה. מי2030ם לשנת  דייעכם  לאומייינב

ם  תחומימאות לדוגפר  לו הן רק מס- את  פסולפול בם, טים נקיי, מית סוקתיתעת  הוגנו

 .מא-קיירתוח בפיאו"ם לדי היעם בכלוליה

בות  רופה פועלות ריאת בבות רדינו, סין ומ"ב כגון ארהם  עולילות בדינות המובמ

יות  כנתות  יצה אא. הקורונה האו"םתוח של הדי הפייעלום בכלי הגכלערך הדום הלקי

תחבורה  ,דשתתחיה מגאנרמוש בשית החבת הרבורם, לתחומימגוון  עה בשקהה

כלה  כלתוח  , פייות כונמות וחסתיות חכתשם,  ת מיכותוח מעררוג ופידמה, שכרוקה וחי

עה של תיקי  שקתחומי הה .תירכלי חבכלט  מפקים עם אפים נוסטית ופרויקלימעג

ם:  יאם הבם הם לקידום התחומים גסייעימפקט שלנו מיאה

הפחתת שינוישיוויון מגדרי
האקלים 

והשפעותיו

ויצור צריכה
אחראים

אנרגיה נקיה
בת-השגה

עבודה מהוגנת
כלכלית וצמיחה

נקייםבריאות טובה מים
ותברואה
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גון מעלה אר
IBI ג של  גון ג. מעלה היא אר2007גון "מעלה" משנת  אררה בת חבעושקת היב

ם של אחריות יאדום נוש, הפועל לקילימשק הישראילות בת מהמוברוחב-110כ

אחריות  ת ה. מנהללישראי ביהול אחראם של נרטידסטנתוח הפית ולדייגתא

תה  ד המנהל של מעלה והיירה בווע, חבלקלעילה אב' ארה, הג ת של החבדייגתאה

 .בותם רימשך שנגון בארת של הבוריצידה הרה בוועחב



  

תיב
עות שקה

מא ת קיית בכליחה כלמיקידום צ
רה רי החברותי ומוצאמצעות שיומכלילה ב
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ם שלהן עם  יהול הממשקית שיש לנבות החשיתנה, אדה משמים אם במו, גית הפנבוריוצית הרות החביבת מראחרונום הישנב

 .דיכדי - ולא ביגתאת והממשל התיביפעה סבשם, ההפקיסם, הדיעוב, היות .ות המנעלי, בת ם – הלקוחוייין שונעלי/ות ענב

יהול  ת של נטיקוטמעת פרקמו להכ ,ת תיביסבפעה השמצום ההיהול וצי לנכת  יועקבם ביינ"ל מראם בכה של מחקרישורה ארו

 .מןרה לאורך זסקי החבת ומובהקת על עיפעה חיובש, יש הת ת הפעילובי בליאחרא

חון את  בתיהם ולעושקת הב את לטייאפשרות הם הם את זיהו געושקעות ומנהלי השקתי ה, בדורים, קרנות גדיים מוסמשקיעי

ESG.י רוגדיליזות של  אנמוש באמצעות שית בתחומי עומק, וזאשורה של  רה ביהול של החבכות הניא

רו לעיל:  כזם שנתחומישלושת הרות בת חבג פעילורדד המד ? מ ESGרוג  דימה הוא   

ם  פייין נוסעלי ענת ובם, לקוחופקים, סדיעוברה מול התנהלות החבת הם אים הבוחניקריטריונ Social:רה  חב

בה יסברה על הפעת פעילות החבשם את הים הבוחניקריטריונ Environmental:בה  יסב

ם,  , החוקית יודינם, המים, המנהגיכתהליכלול הת מם אים הבוחניקריטריונ Corporate Governance:ידי  גממשל תא

 .גוןד או אריגתאפיהם מתנהל ומבוקר  י הבקרה שלת ומבנדוהמוס

רות  ת הפעילות של חבשוואדה והדי, מת מויכם  ם המאפשריית קריטריונשרוי של עדולוגתושיקלול מכשה  עסופי נרוג הדיה

עות  שקיהול בהת הנכוים לסינון יעיל של אכלים  יתנשוואה נודה וההדי, המרוג דם. הים שונין ענפיענף ובתו האות בשונו

 .םמידה וקיימים בדייחום וייפייפצים סיכונת סיכערת והליוציאהפוטנ

ות חלהנואחרם הנתיישב
ן  ובה-42%כעלייה של   

ות  עלבות  רבחע בושקשמ
יום  כובוה  ג ESGוג  רדי

US SIF)אחד2020(. רמב, נוב
מכל

שלושה 
ות  עשקם להציוקם מריולד

י  אוג אחררעם ד

ות יאעות אחרשקי להאאמריקום הורפה

ל2020ר  במבו, נות מומקיי ן.  אכחץ  ר לבמע.

https://www.ussif.org/blog_home.asp?Display=155
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עתיד טוב יותר  שקיע בלה 
לקוחותיו  ציע לשון שהת הראעושקת ההיב IBI, היה  תדשנות וח, מצויינורה, ובהם אחריות י החבכם לעריאמננ

 מתנהל תוך ESGתיק  ם שיזה שלוש שנ. מתחוםסוק בדי לעם ייעותיקיר מנהל  שיכוה ESGתיק  שקיע בת להאפשרו

 ESG. רוגדליזה ולאנ Greeneyeת  כמערמוש בשי

יות  ת אחראעושקמה פורום הרה הקי. החבIBIם של  תיצוודי ה-ית עלשיעלו נת הל עושקת של ההסיחינה הפיננהב

ישות  גש והנכיסיון הנר. הנםדשיעה חשקת העות ורעיונושקת ההיגסטרטת אחינבת לפר שבועוסמש אחת לגשנפ

פעה  שכך יש להם התוך  ליזה, ומאנת וצוותי העושקב מנהלי ההח בקרשית החבהרם  רוג מאפשרידת הכומערל

המציעות  ת רוחבבאו   בוה,ג  ESGרוג  דיעלות  בתרווחבם  תחומיבעה  שקמהת  תקבלהמרה  הישיפעה  שלהר  מעבת  ירוחב

 .כליותת וכלתיורעיות חבבמא לי-קיים ובנמידתקפתרונות מ
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IBI ESG יות  אאחרעות  שקתיק ה
 (Sustainability(. מותת לקייעושקין הש בגת מפדם נקום המחפשימשקיעיעות פונה לשקת היב IBIיות של  אחראעות השקתיק הה

רות  , או חבדם ועול, חומרי הגדשת תחיה המגאנרם, התחום המית במורי הקייתגפקות פתרונות לארות המסחברה משקיעה בהחב

חינת  , הן מבת רופול של החבאמצעות סינון ככון, בטנת סיכוי והקסית  לדתיק מנוהל תוך הגתנה. הם המשי לעולאופן מיטבכו בערשנ

 .תיתנהלות אחראחינת הת והן מבסית ופיננסקית עתנהלוה

ת  תירם של אחריות חבים שונטיפקסחינת אבתמחה ב, המGreeneyeת  רם של חבסטיליאנדי החינה על ים בריעה עובשקת ההרעיונו

ד  גתחום, המאיל בפק מובלובלי של סליזה הגאנדע והר המיגססת על מאבחינה זו מת. בת לובליות וגליורות ישראת של חבתיביוסב

 .לובליותת גרופי חבלדע על אמי

 .םשווקימנויות בדזתאם להת בהדינמיות ופועה שוטשקת מקבל החלטות העושק, ומנהל ההכל המקורות דע מב את המיצוות מצליה

ת עם  רוכשילוב הית בכליכלייה מקרו-, ראת לובליות מקומיות וגכולוין ימאפשר שילוב ב Greeneyeת  רעם חב IBIתוף הפעולה של  שי

חב של  מגוון רת ברות לשליליות של חביופעות החיובשין ההז בז ל ולקת לשקל כול, וית פיופציססקה  רה או עם של חבפרטי הפרטי

 .םעולארץ ובם בתחומי פעילות ושווקי

ם יליבום המוריטסקה
 IBI ESG:ות עשקתיק הב

יה  וגולכנטיה מתחדשת  גנרא

ם  ותירושישיה  תעם  נקיים  מי

ם  סינפינ
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ת: סיאוריינות פיננקידום    
ם שיסי לנת פינני- במךצעתשקיעי ב

ת  תחלבות: הת רבותן מסיביסבם בריבלו של הג חס לאים בטים מועסיים פינניאברשותן מששבכיל הפרישה  גיעות לדי מגבות מים רשינ

ר נמוך  כם, שדידול היל ית גסוקה לטובתעף הרצת בדה והפסקות ליחופשוכון עקב יציאה לת של חספוי-רצי, אי מאוחרסיונכון פנחס

ד –  גכון ומנת שנות חיסר להן פחותיר יותר המויל פרישה צעיליות ואחרון: גסוציאת הר גובה ההפרשוזי – ממנו נגאופן מבנתר ביו

כלוסיה  ת אוב בקבוצופרישה, והמצכות לינן חוסל אכלל  ישראם בשידול מהנ, אחוז ג. בנוסףםריבתר משל ג כה יום ארות חייתוחל

 .תרד יורוע עופיות גפציס

י"ע  ת בנסיסיסיון והבנה ברה של ניבם, לצשית של נסית הפיננרה לאוריינודית אבות חשימ, קייטמעב זה, ולו בעל מנת לשנות מצ

 ,תכליכלליה הטואם לאקשיב נ, לקרשואףם המך", מיזצעתו של "תשקיעי בת הקממנו אכך יז. לשם  תתירת חבכליכלליה  טואאקוב

פור רווחתן  ם לשיתי ותוררכלי-חבכלח השית בתתפושד הד ם מעום ג. המיזת ממנהרוזסיות הנגת החלטות פיננת ולקבלסקיע

ם של  סיים הפינניכרצת החינד בסי לצדע פיננדע ומייתוף בת שיאמצעות זאת ב. אנו עושותפות ם המשתשית של הנסיהפיננ

 .םמייתאת ומתן פתרונות מתפוהמשת

ת:  לול כמך  צעבות תשקיעי  פעיל

עונב י  ש רגמפ

הידעת? 
ת  עלום לא היו בם מעולשית מהניותר ממחצי

דש של  כך עולה ממחקר חכלשהן,   תעושקה
.YouGov Omnibus 

ם  שימהנ 52%י  כא  המחקר מצ
ר  וצו מא החזיקם למעול

ם.  ריבמהג  37%ומת  עה, לעשקה
כל , רק אחת מכךוסף על  נ

( מחזיקה 21%ם )שיחמש נ
מעלה ומת לעה, לעשקיום הכ

ם.  ריב( מהג 35%משליש )

מן  ת לאורך זתפום וליווי המשתסיים פיננכלית  ם, התאמסיים הפינניכרצת מלאה של הצועיחינה מקבת לאפשרו

ם ים שונסיים פינניאדשי בנושזין חומג

)yougov.co.uk ) 

https://yougov.co.uk


16 

דו"ח אחריות תאגידית - לשנת 2020 

GRI בית השקעות | אודות הדו"ח | נספח IBI  דבר הנהלת החברה | האחריות התאגידית שלנו | קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה באמצעות שירותי ומוצרי החברה | שירות ולקוחות | מעורבות בקהילה | אתיקה וממשל תאגידי | עובדים, עובדות, סביבת עבודה | אחריות סביבתית | שרשרת אספקה אחראית | המשכיות עסקית בתקופת הקורונה | אודות | 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

תרומה  עות לשקתיק ה
IBI Community מה  כרך לנתינה יעילה וחד- ה

ם תיק  ם, אנחנו מציעיתיקייהול  נ IBIם של  דייחועות היישקתיקי ההחלק מכ

תיק הוקם  . הש"ת תת קתוף עמושי, בלישראשון מסוגו ב, ראעות פילנתרופישקה

 IBIעות  שקתיק הה .תיבטימה ואפקכתינה חם/ות לנהל נייינלו המעונעבור א

Community , ת ם ומשקיעוחבה של משקיעישת רם לקרורית בתרונוחובו יטומן ב, 

ת המס המאושרות  טבוסום הכות מקזכלי של הנתינה בכלערך הסום התר מקין היוב

 ,תייינצורה יעילה וענמה בדים קית שניגסטרטתינה אכנן נתמנות לנהל ולדזחוק, הב

 .רוקרטיהית הבסרמה והצתינה עת בנדותמקתוך ה

 DAFיהול תרומות המכונה  ם לנעולל נפוץ בססת על מוד בהפעילות מת 

sed Funds)i)Donor Adv ת  תו ארצה בהובלאתפו בהבשתם שההגופיJFN 

ל –  ישראת בתינה הפרטידום הנמה לקיתרופיה, היוזחקר הפילנכון לת הם המש"וק

 IBI.עות  שקת ההילקלעי מבלה אכ"ץ ואר  ד אופים, עו"יתנם נוכוליי

שנת  כוי מס בינם מתקבל זי, ובגת ש”ם לקריתרומה מועבם לדים המיועפיסכה

 .דכום שהופקסדה על מלוא הההפק

י התהליך:  בשל

כוי מס  ת ומקבל זיש"תרומה לק/ה  רית מעבם\תורה

 IBIיהול  עות בנשקתיק הת  ת פותחש”ק

 .םת רשות המסיבלומג עה בהתאם לשקיות הדינת מ/ם\ת בוחרהתור

IBI עה,  שקתקופת ההרה,  דת שהוגיודינמערך בהתאם לרות הייתיק נת את  מנהל

 .ש”תת של קעושקת ההדפוף להנחיות ועכם ובריזתמשטר ה

תות  ת לעמותקופתיואות  צת הקמותקיימן ומשת לאורך זבגתת התרומות מיודינמ

 .ם(ת המסיבלות רשומג פוף לכב(ת  חרובהנ

תיק פילנתרופי מנוהל:  תרונות בהי

תרומה  די על הכוי מס מיזי

ת  סוכנת השנה מרובדול בת בהיקף גתן תרומוממנות לדזה

מן  חצי זלא לת החלטות על תרומות לקבל

ס על רווחי הון  פטור ממ

ם(  , דיווחית , המרות רועבה(ם  יסטיים הלוגטיביהול מלא של ההינ

ל הנתינה  מעגם ביפחה שוני משאמצעי לשילוב בנ

תרומות עם הוקרה מלאה  ין במיות לית אנונין תרומורה בחיב



תיב
עות  שקה

רות ולקוחות  שי
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רות  שיסת התפי 
תר  יובוהה באמון הג ת הגרת דת בנו אם ונותנויתני לקוחותינו נוכת  ם/ודעיאנו יו

ב  . אמון זה מחייםסייהם/ן הפיננאבפם/ן ומשסכפול בטידינו היד בשר מופקאכ

ם, יתניהם המשכרם ומעקב אחר צסים הפיננשווקיחש בתרמשב עמוק לתנו לקאו

כון  ף והנסי המקית הפיננרושיפק את הדינו ולסת ייעוממש אמטרה לת בוזא

 .מןת זדכל נקויותר בב

מתן  יטוי בדי בם לייאת הבצוענו, יושרה ומקי אמינות כם לערי/בותאנו מחויי

סל  תנה של ת המשרווחיולות בתלא  מן, לת זדכל נקותר ביוטוב ברות השיה

תחום  ת שהם בסקיעבה היסבם בם אחרימית התחרות או בגורביסבם, בריהמוצ

 .תינוכולופעתנו וישה

בות  רפי לקוחותינו, לכלרה ותוך החבת מלאה בפושקיפעול בת לם/ויבאנו מחוי

תחושת  תוך ת מם ופועלו. אנו פועליםייינד ענגוים של נמקרית ומלא באוילוי נג

אמון  ת הדיק אצת להם על מנאפשריים האמצעיכל הם לנקוט ביבת ומחויחושלי

יות  כנתום,  ישייאתיהם הכונופם וחססככגוף המנהל את   תינו בנוב של לקוחוהר

שויות להיות  ת שעאוסקפה לע, חשית בורסוישה ל, הגיוסי הגכרטבה, צהה

 .י שלהן/םשראאי הכרת וצטיולוונר

לוג עם לקוחותארות ודישיי הכער
ם  המוצעים  רותילשיתאם  בהם  ימשתנהבנות   רותוהחבת  עושקהת  יב IBIלקוחות  

תי  , בדייצוע: לשוק המוסת וב, משמורתי מסחררושונות: שית הרודי החב-יעל

ם  לו, אנו מציעיכל אם. עבור  ם ופרטיירישיכת  ם, לקוחודייגתאם,  ריעות זשקה

ם  ם מופיעיגפי שכרה  בה של החבי הליכסס על ערבלא פשרות המתרות לשי

 .ת ומצויינותצועיו, מקת פו, שקיאתי שלנו: יושרה ואמינות ד הבקו

ם  רטידסטנד בחתינו לעמוצלת הדחון את מיבת עבורינו לזיוכם המריכרדת האח

ם,  פקיאנו מסת הלקוח שף על חווית משוב מקים היא בקבלליהם אנו שואפיאש

מעלהף לוהקי 2020דש אפריל  חוערך בזה נכ. סקר שת ת סקרי לקוחואמצעוב

 .תליגת ואנרירי/ות עבדוב ,תלקוחו 800מ –  

תי  חלוקה לשדינו ב-ים עליתנים הנתירות הרצון ממגוון שייעות שבדק אסקר בה

 .צועיות, ומקת בודית ואתיורות – שיגוריות עיקריוטק

מת  גו את ררדיסקר  ם בתתפימהמש 95%אות שהתקבלו:  תוצם ביאאנו ג

 3.5%ד  (, ועו5 מתוך (5ת  אפשריתר היובוהה בכג תיות שלנו  רושית והבודיאה

יקו לנו את  ענה 92.5%צועיות  ת המקגורייט. בקדות נקו 5 מתוך 4יקו לנו  ענה

 .דותנקו 5 מתוך 4יקו לנו  ענה 6%ד  אפשרי ועויותר הבוה בציון הג ה
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~ H 

• • l • l • • l • l 

 2020, אפריל צון לקוחותיעות רשב

שירותמקצועיות

)12( 2% )15( 1.5% )777( 95% )28( 3% )755( 95% )47( 3.5% 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

צון  יעות הררוג שבדיצון  יעות הררוג שבדי
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רות  שיישות הגנ
עות:  שקת היב IBIותי  רושישת אתרי  גהנ

כל  כם  תאמירות מוחס ושים לקבל ייאכבור וזציד מהתי נפר בלות הינם חלק בלם עם מוג שיאנ

בלות  ם עם מגשית לאנתאמה פיזידיה לצורך הישה את משר געות הנשקת היב . IBIםאדה

יש  גתט וטרנינאתר העות את אשקת ההיישה בג, הנ. בנוסףףתמך על עקרון הרצסדות בהיינ

 .יוכר, בהתאמה לצת בלום עם מוג דרה לאדי לצורך מסיאופן מיירש בדכל חומר שיי

ם  שישרות לאנישות הגרה נוהל נחבב בתכא, נרה לנושחסת החבבות שמיישל החשי, בסףבנו

ם עם  שירה לאנחבם ביתנים הנתירושיל הת כלשגחס להנ. הנוהל מתיית בלויועם מוג 

 .שנהדות פעם בם ולעובדי, ומופץ לעובת שונות בלויומוג 

IBI תר על:  ין היאמונה ב, הת ישות נגזכעות מינה רשקת היב

א מתן  רה בנושדי החבתן ייעוץ לעוברה, מחבישות בגת נתאמויצוע הב

ר ותחזוקתם,  זתפעול אמצעי עי בגת הנחייה לבור, לבלויות עלי מוג בת לרושי

 .תםמנזר או הזרותי עמתן שי

בות מיקום  ררה, לחבישות שבוצעו בגת הנבור על התאמודע לצית מירמסי

 .שהפי בקרה לחבתן לקבל ביר שנזתי ערור ושיז, אמצעי עתאמות הה

 .םמים קיית הנהלית והתאמישוא הנגרה בנושדי החבם לעובת נהליבתיכ

י אבתיאום עם מחלקת משם בדשים וחמים קיידיכות לעוברדת היכנת תכנה

 .בלויותם עם מוג שירות לאנתן שיא מאנוש בנוש

שת  גת הנמודתקטוס הארה על סטת החבתי להנהלדיווח שניצוע מעקב וב

 .גוןארה

רה  חבתאמות שבוצעו בתן של ההדי עמיבגת לתקופתיות  דיקויצוע בב

ד סיום  ם ממועישנ-5פחות אחת לל(דין  ת הוראות הרישודונהליה ב

 .דיןת השה בהתאם להוראותיעכנ"ל   תדיקת ההתאמו. בתאמות(יצוע ההב
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טחת מידע והגנה על הפרטיות  אב

רות  ת החבאמצעוצעת בבת המתבות הפעילוררה, לת של החבפשוטלצורך פעילותה ה

רות  ת וחבעושקת ההישר משמשות את בת מחשוב אכומערמוש ברה עושה שי. החבת הבנו

תיהן  לקוחודיהן לם על ים המסופקירותישידע ולצורך מתן הת מירהקבוצה לצורך שמי

ת של  סקיעתה הפעילות לתית מהובודע חשית מיכומער. לת פשוטת פעילותן הרגמסב

עלולה  ר הבת סייי מתקפם מפנעולם ברים הגוביומיאם החשש והל גדתאם גרה, בההחב

, פריצה  ת מחשברוית ועב, מעילות אופה להונם, חשיייכנולוגם טיכונכגון: סים  יכונממש סיל

כן  דע ודן מיתיה, ואבדי הקבוצה או לקוחות של עובפרטיויעה בגם ופישיגדע ררי מיגמאל

 ,ד מחשובבה של ציוי, גנרדדע ממומים לתי מורשים בלמיישת גורם גכתום בייגונם אריכונסי

. על מנת  דדע ועוטחת מית ונהלי אברה על הנחיושמית באה מרשלנותוצכיש  גדע רת מיגליז

ם יכוניהול סית ניודינרה מ, מיישמת החבם לעילם המתוארייכונסית התן איכל הנכזער  מל

מת  רתאמתם לם מהריזגע, הנת מנדע ופעולות מיטחל אמצעי אבשלת נקיטה בלכולחבה הר

רה,  חבדע בת המיטח. מערך אבאמורכפה  כל חשישר עם  ת בקישוגכון והרסיה

תאם  דע, מיושם בהבויו של המייסון וגמקרה של את בת התאוששויכנתת  בורל

רות  ת על חבגולציה החלות בקבוצה ובהתאם להוראות הרשונות הפעילויול

ב יל אבתרות ערך בייר הבורסה לנתקנון הבורסה וחוזכוח  , מתרין היהקבוצה, ב

ם, חוק הגנת הפרטיות  ינם בנקיארי בורסה שחבדע לת מייוכנולוגיהול טיין נענב

 .ת ערךרויית רשות נת והוראות הפרטיות הגנתקנוו

ם יכם ותהליייכנולוגם טטמיעה אמצעירה הכון, החבסיד עם הד ת להתמועל מנ

, בנוסף  רבסייי הכוניעה והבקרה של סי, המניטורת הנכולופר את ידו לששר נועא

תי  ם בלם על ידי גוריים וחיצונמייירה פנדידקי חם ומבדוריטחה סיצוע סקרי אבבל

טחת  די מנהל אבם על ירה ומטופלית החבם בהנהלידונחינות ני הבא. ממצלוית

 .דעת המיכות מערדע ומחלקהמי



22 

דו"ח אחריות תאגידית - לשנת 2020 

GRI בית השקעות | אודות הדו"ח | נספח IBI  דבר הנהלת החברה | האחריות התאגידית שלנו | קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה באמצעות שירותי ומוצרי החברה | שירות ולקוחות | מעורבות בקהילה | אתיקה וממשל תאגידי | עובדים, עובדות, סביבת עבודה | אחריות סביבתית | שרשרת אספקה אחראית | המשכיות עסקית בתקופת הקורונה | אודות | 

 

 

 

 

 

ור  בציות היפנ

אמנות  ת נשר לקרנות בקיופנם לרישר ישיבור אמצעי קצית הרשום לדיאנו מעמי

תי בורסה  שרוחשבונות בשר לכן בקע”מ, ואמנות בת נקרנו IBIדי  ת על יהמנוהלו

ד אורן אופק,  ת לעו”פנותן לילו נם איא. בנושע”מב IBIל  ישראת בעושקוה

ם  שר מופיעי. פרטי הקבורצייות השי והממונה על פנפטי רא, יועץ משכ"לסמנ

 .אןכחיצה  ת לאמצעורה, וכן בתר החבאב

תר  אם בשר המפורטירך ערוצי הקדרה  שר עם החבתן ליצור קיא אחר נכל נושב

לרההחב  .אןכחץ ת ליף הבדר למעב.

https://www.ibi.co.il/contact-us


 

תיב
עות  שקה

בות בקהילה  מעור
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• 
• 
• 
• 

• 

בותדת והתנתירבות חבמעור
מגוונות  ם יכרדבלסייע   סקיעהר  זהמגשל   תווחובתו  כוליבת  ומאמינום  ימאמינ IBI-באנו   

ם יגונארשל   חברמגוון  לרות  ישים  מסייעים  גאנו   ,כךפיל .תגשגומשריאה  ברה  חבת  רליצי

ת  תירת החביודינינו ועם המכד עם ערעולות בקנה אחת התיורם מטרות חבמידהמק

בות  דתנת והפיסככה  תמית הם בם ומציעואנו מציעית שבוסיוע והמעורשלנו. ה

 .תדועובוהם  דיעובה

אחריות  ממונת האמון על סיוע לרה, הדי החבב עובם פועל צוות מקריפר שנזה מסמ

ת בוחן אחת לשנה את  צוורה. הת של החבתיריות החבדינטמעת המת בהתירהחב

 ,תמויתאת הממורה ובוחר מהן יוזחבדות בם ועובדים עובת שמציעיתיורת החבמוהיוז

 .טוריוןרקדידי השר אושרו על ירה ואדי החברו על ידם שהוגילקריטריונ

פעילויות שבהן יש  תם לרת להים/וכוליכך ים/ות בייינרה המעונת החבדודי ועובעוב

 .דהת עבושעום בתר גין הייין, בלהם/ן ענ

ב:  ו דנהתמק 2019-2020ם  נישב

 .בלותי נוער עם מוג בנת בפלתה המטעמוכה בתמי

 .שלישייל הי הגסיקה בנתה המע, מעמולכלם וביחג, לת תנות מישכר

 .כוןסיפלות בנוער בת המטתועמו

ם  רה, פעמיידי החבדי עובת על יבודתנ, בהב יל אבתם בזקקיזון לנחלוקת מ

 .סחפשנה ובש הראשנה, בב

 .םשים של נסייפיננדע ואורינות  דום יקי

ן -חשבועל 525כן  ם, מתודית עובבודתנשעות ה 1166פרנו  ס 2019כום שנת  סיב

בות  דתנל הת – כולבותידת התנפעילום בדיעובל הכלמ 5%תתפות של  שגון, והארה

 .ת-פעמידח

(שנת  ב  .דבד בלבות אחדרוע התנים את הקורונה( התקייפית מגעקב התפרצו2020
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 2020 ו – 2019ם נישב
עות סך של שקת היב IBIמה תר

ש"ח  א 896ש"ח ו –  א 748

ב  ציתקש  מראר  דתיות מוגרתינו החבת מטרוגשלצורך ה

תאם  רה בהת החבדי הנהל-יע עלתי הנקבת שנתרומו

 .תסקיעת החת הפעילוצללה

ם  אנו שואפית  תיראחריות החבת הת צוובהתאם להחלטו

חיזוק  אמצעי לכם  דית עובבודתנב תרומות והלשל

 .םתיירם החביגונארה

ם הנ"ל: ישנם להם סייענו ביגונת של ארמה חלקילהלן רשי

– הקמה ותפעול שוטף של  וד בלס  נמתבז המוזיקה  כמר
תפיסככה  די תמיז על יכהמר

ת  פיסככה  תמיר הנהלה ות חבבודתנ- הע  בת שבלהקת   
ת  תישנ

ת  תית שנפיסככה  – תמים  דכויות אזם ל יפאור

כה  רי – תמיפורט אתגת סאמצעוי צה"ל בככה בנתמי – ותותק
ת  יפסכ

כה  בלות - תמיעלי מוג ם ונוער בדית ליל ידונ– מועחי  עמי
ם  דיבות עובדת והתנפיסכ

כן  ת ופיסככה  תמי – פו-יביבל אתבנוך  ום החיותה לקידעמה
ם יחגזון בת מחלוקם לדיבות עובדתנה

ת  ת שנתיפיסככה  – תמין  זקן ל כ

ב - יל אבתרום  דם בת הפליטידי קהילסיוע ליל  – מסילה
ת  תית שנפיסככה  תמי

ת  תית שנפיסככה  – תמיון  שאוק רבחי

ת  פיסככה  תמי – תמיבה הייבסות הכיאול - עמותה לצל
ם  דית עובבודת והתנתישנ

 ,תתית שנפיסככה  תמי – תינפה מייעת תקימנז לכהמר
ת  דות עובבודהתנ

ת  תית שנפיסככה  לה, תמיאשם ביא– סיוע ליוצל  הל

כה  , תמית פיולת תמייידי פניווט יל ת נ– פעילובה  וו הגל קא
ם  דית עובבוד, התנת ת שנתיפיסכ

ת  תית שנפיסככה  , תמימת נוערצע– הם  ירינ

ת  תית שנפיסככה  תמי ,מת נוערצע– הא  נארד

ת  שנתית  פיסככה  תמי – יואדבנוער   וםקיד- רבדהמי בכוכ

ת  תית שנפיסככה  ישה , תמיאד הדום מעמ– קין  דע

בות  דתנ, הת פיסככה  , תמיפר נוערכ – םוריעדסה נה
ם  דיעוב

פר רוגוזין,  ת סי–בדורסל  כב  יבל אועל אוסישקין תפה
ת  פיסככה  תמי

ם  טידנת סטוגו– מלר  פית סלכלמ



26 

דו"ח אחריות תאגידית - לשנת 2020 

GRI בית השקעות | אודות הדו"ח | נספח IBI  דבר הנהלת החברה | האחריות התאגידית שלנו | קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה באמצעות שירותי ומוצרי החברה | שירות ולקוחות | מעורבות בקהילה | אתיקה וממשל תאגידי | עובדים, עובדות, סביבת עבודה | אחריות סביבתית | שרשרת אספקה אחראית | המשכיות עסקית בתקופת הקורונה | אודות | 

    

  

    

    

     

   

 

 

 

 

 

 

ם  תיירם החבשותפילוג עם הדיא
מה  רם: בי מישורישנם מתנהל ביכתות בהם אנו תומעמום והיגונארלוג עם הדיאה

ם יגונארם ביבדם המתנם ומנהלידיאמצעות עוב, בפת שוטת והמליתי פורהבל

עות  שקת היב IBI-יה לאמצעות פנכן בשון, ום ממקור ראישונם היכרם לצדעיומתוו

תו  רגמסלוג בדיאזו מתחילה  כיה ש. פנתוף פעולהת שיאו התחלת תרומה ו/לקבל

 .דדתמום עמם הוא מריאתגגון והארם על הדיאנו לומ

פנות  ם לימנכה וסיוע מוזתמית לאפשרוחינת הבלינו לפנות אם לייינם המעוניגונאר

 lily@ibi.co.ilת:  תובכ, בת תירת החבאחריותחום האן, הממונה על  בב' לילי לג ל

 2020א, פי נושתרומות ל

43% נוער 

11% נשים והעצמה

2% סביבה

18% רווחה 

17% בריאות

9% תרבות

mailto:lily@ibi.co.il


תיב
עות  שקה

ידי  גאאתיקה וממשל ת
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אתיקהסת התפי 
תיקה  אהיכועררה  החבשחזון  כלקוח,  לתישיאםומותאמים  יידשנחתעושקהתי  רושיג  להנהיהוא   IBIת  קבוצשל   החזון 

.ינוד עינם לנגיביצנ

תי  אהד  הקוילו  ואעלינו,   םחלישר  אם  צועייהמקם  ליכל והם  החוקידין,  הת  בהוראודה  עמיעל   דותומקפים  דימקפיאנו   

.דיוגון ועובארם הדה שלאורן פועלית מיף אמולו ולהוסיף על הוראות אד להוסינוע

דול  גחלק   יש תחינופשלת  אתיוהיות  סוגהכלול  מאת   םמנהליאנו   שבה רהתיהידה  ולהקפתי  אהיהול  לני כם  ימאמינאנו   

תוך  אפליה,  לאל ,תריובצועי  המקאופן  וביושרה  ברה  החבת  לקוחות  את  לשרלהמשיך   םיבתחייומכה,   דעתינו  חצלבה

הקבוצה,  ת פעילותחומי   כלבת  מצוינולת  ושואפום  שואפידותיה  ועובדיה  עוברה,  החבואמין.   יעיל ,כותייאת  רושיתן  מ

 .רובצדע והמיומנות שכון הידדה ועמית של למום נורומאמצי
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אתי  הקוד ה
חס  כן המתיידתי מעוד אטוריון הקבוצה קורקדית ובאושר בהנהל 2019שנת  ב

תנהלות  לי הכלמו לגתורגון  ארבה של הי הליכת ערעב. ארסקיהעתחויות בתפלה

ם שלנו: ישוניין הענחתך של מחזיקי הם ובייגונארבה הי הליכ-פי ערם עלפייפציס

ם  מים קייפיחבו סעיבה. הוריסב, הקהילה והיות עלי מנ, בם, לקוחות פקים, סדיעוב

 .תת החלטה אתים לקבלשיים מעיחינבם תלכלם ובדשיפו חונוס

/ת  טות עם המנהלבלתעת התייעץ בלה IBIדות  די ועובת עובם אדיד אנו מעו

ם לצורך  ת גפנותן ליליה נרה, אחבת ביגונאראתיקה האו ממונת ה/ה ו/ר הישי

בות  רך תידי או  טרונלקאדואר הפון, הטלאמצעות הם ביגם חרירועיידיווח על א

ת  צועיחינה מקבבותינו לחלק ממחויכ .די הקבוצהמשר ת בת הפזורומיוייה אנונפנ

מבקר  , ולאנושי האבת מש, מנהלשים ראיכונמנהל סידיווח לר כל  פה מועבומקי

 .רכו הועברדאמצעי  ת בלותלא  ת לם, וזאיהפנ

ות  ותיווצצועיות  מקות  וגנוהות  נאמי

ות  פשקיות  ויינומצות  חדשנ
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א את טבאתי מוד ה"הקם  דיעוב 135תתפו בו  שם והית הפניקורת בדחיסקר בוצע ע"י י. הסוגו בקבוצהשון מתיקה ראבוצע סקר א 2020דש ינואר  חוב
 .םייגונארת הצודיווח וההתייעדעות לערוצי הת ומויגונם של אתיקה ארים שונטיבחנו בו היבת ונמיוית לסקר היו אנונ. התשובות דוועוב

ת  יבת של  יכערפיסה ההת

89% 
ם  דיי עובכם  ימאמינ

ם את החוק  ריהמפי

ו  לגתי

98.5% 
רורה להםי בכענו   

תאתיתנהגות המהי הה

המצופה מהם

88% 
דעבלו מיי קיכענו  

רה בה הםת החבמהנהל

בות  חשיע לם בנוגדיעוב

ם  רטידרה על סטנשמיה

ם  בוהים ג תייא

87%
י רוכ  סקר התתפי הממש

י גונ  אראתי הד האת הקו

 .םתיים איאת בנושלונותם או  דיווחירה  ת החבתקבלו בהנהללא ה 2020שנת  ב

ת  רגמסכוומשמש לנות  עשקהה
ולה  פעי הנויוכוה את  והמת

ות  נהגי ההתכרודםוייצהר
ת  אמינדיבה היבסבות  ויאהר

US SIF)אתי  וד הם. הקועליפו  בה אנחנ 2020(. רמב, נוב
ות  לאשול את האו לשמסייע לנ

ור חבולות  פוון חלחב, לות נכונה
מקרה  באויה  רך הפעולה הרדב

ו  ת אות אתיטבלשל הת
ת"  וסרימ

רה  ת החבריכזמ ,ל אבנרקור

אתי  והממונה על הקוד ה
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 2020שנת  ם בפטיים משיכהלי
י א.יב.ים אועליפורה  בד החגת ניוגנה ייצעבור תוישאשה לבק

ענה  ישור תובשה לארה, בקי משרה בה והחבא, נושיא.יב.ים אד פועליכנגשה  הוג 2017ר  מבדצב 24יום  ב
פא  פי ליין רבינה לם שבשרית הקיין מהוענרה בדיווחיה של החבאורה בכם לם מטעייינה פרטית שעניייצוג

ם  צם, עצים קיומם של היועציין עענם בדיווחיה פרטים בענה, חסריתובם"(. על פי נוסח הצי"היוע(ת  ל עמיוג
רה  טענת של החבת נלותתוף הפעולה,  יו של שיאתנמם,  טען שהוא מהותי( עישנ(תוף פעולה  קיומו של שי

ר פשרה,  דסשר השה לאפו בקב יי-אבלתפט המחוזי בת המשיבשה להוג 2021רואר  בפב 21יום  ב .דבהם ועו
ת ידי ב. הפשרה אושרה על ימיליון ₪ 6.8אמור סך של  כת  יושו מנכם שריאכזת הם לקבוצשמכוחו, ישול

 2021. ימאב 19יום  פט בהמש

י"(  אשראוע הריבורסה )"אותי  שרבי אשרוע אריא

ת  ימאצפעילות מסחר עם של שרותי בורסה ליימאצמשו לקוחות עת ששישמונה חשבונוב 2018מהלך שנת  ב
מהלך  , בת הנ"לעקבות הפעילו. בVixד ה-ד ( על מ(Shortת חסר  ת פוזיציירם לצורך יציריזבוצעה פעילות בנג

שר לאחר  ת חובה, אתרת ליסו חשבונות הלקוחוכננ 2018רואר  בפב 6וה- 2018רואר  בפב 5מי המסחר ה-י
שו  לו, הוגם ארועיית ארגמס. בש"ח-35,486,500ככום של  דה על סאמורה, עמת החסר הת פוזיצייריגס

 .םדיין מתנהלים שחלקם עיכפר הלימס

תר  אפורסם בפי שכ 2020רה לשנת  תקופתי של החבדוח הם ראו הפטיים משיכת הלידום אופים נוספרטיל
 2021.מרץ  ב 25יום  יה במא



32 

דו"ח אחריות תאגידית - לשנת 2020 

GRI בית השקעות | אודות הדו"ח | נספח IBI  דבר הנהלת החברה | האחריות התאגידית שלנו | קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה באמצעות שירותי ומוצרי החברה | שירות ולקוחות | מעורבות בקהילה | אתיקה וממשל תאגידי | עובדים, עובדות, סביבת עבודה | אחריות סביבתית | שרשרת אספקה אחראית | המשכיות עסקית בתקופת הקורונה | אודות | 

 

 

 

 

ידי  גסת הממשל התאתפי 
ם  פייסכדו"חות הישור הי לאת הפעולה שלה, אחראיוכנע את תתה, קוביודינתווה את מרה הוא שמטוריון החברקדי

ת לו  ת המוקנוכויוסמת הרגמסטוריון פועל ברקדי. התיוכ"ל ופעולויצועי המנכן מפקח על ב, ופיסכבה הדיקת מצבול

מות  ת הקייתפיסת ולסקיעפעילותינו הד לתקין הוא היסודי  יג. ממשל תאםיבם מחייתאם לנהלית ובהרוחוק החבב

עלי  שות לקוחותינו ובתנו לעים מאפי שמצפיכא,  יותר בנושם בבוהים הג רטידסטנת המנו אצם על עשלנו, ואנו מחילי

 .םאחרייין הענה
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דות  רה והווערקטוריון החבדי
ם:  וריטרקדי 7רה  בן החווריטרקנה דימ 2020נת  שב

טוריון  רקדי- יו"ר הג  רבויסוד  מר ד

טוריון  רקדיגן יו"ר הס- ב קוקו דדמר ע

3 3 
ות  ומחיעלי מבם  טורירקדי

ת  סיננפים  יינוחיצת*  יקורת בד- יו"ר ועכה  נון חורמר א
ת  יקורת בד- וער לוי  טי מצבב'  הג

ת  יקורת בד- ועחיא  י חאג' יאנמר ר

לקלעי  לה אב' אג 

 4 28%ת  יקורת בד- ועגפרייטן  ודעמר ג
ם  ישנת  דועבם  יכהנמ .בתכת בטוריון אחרקדית  תקבלה החלטטוריון והרקדית  בוישי 6מנו  קיי 2020שנת  ב

ת  וריקביהנו  כלו  דות א. בוועמולגתת  דזן וועת מאד, ועת יקורת בדת; ועדושנה שלוש ועסו לאורך הכנ, התת פושוטטוריון הרקדית הישוגד פבמל
 .בותמהישי 100%-חו בכשר נ, אר לויטי מצכה ובחיא, אורן חנוג' יי חא, ראנג דעון פרייטם גטורירקדיה

כה  מקום אורן חנוטוריון ברקדית  רחבר כפיב' רינה שתה ג מונ 2021מהלך שנת  *ב
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רקטוריון  דייוון בג 
דיל  טוריון ולהגרקדית הרחיתהליך בת  פר אמינו מטרה לשצבנו לעצה 2020שנת  ב

ת  ריכזל את מכלתור שית אשנה הוקם צוומהלך ה. בצועירי והמקדיוונו המגת גא

ת לשם  רשודת הנרו המיומנויודת התהליך הוגשירא. בטוריוןרקדיי הגצירה ונהחב

חנו  בכן נטוריון. לאחר מרקדייוון הגם ליבו קריטריונכן הוצוטוריון  רקדיכהונה ב

ת  טורירקדיכתה  סופו מונתהליך שבש בפרופיל המבוקם בידות שונם ומועמדימועמ

ב  כדי בהרתיכל שינוי עדומה בתהליך   ם לקיוםיב. אנו מחויירפית רינה שרבת הג יחיצונ

 .רות הבנותת והחבעושקת ההיטוריון של ברקדיה

רקטוריון  דית השרהכ
 ,יהוליג הנרדפקח על היה שלה ולגסטרטאש את הבגרה הוא לטוריון החברקדידו של  תפקי

תר  יום, אף יוכם  רשידי משרה נאם ונושטורירקדי .רהחבת ביצועירוע הבזת ההמהווה א

ם,  ייאם, חשבונסיים, פיננפטיים משיאחב והבנה מעמיקה בנושדע רעלי ית ב, להיורעבשר במא

תאפשרת שיכל זאת על מנ .םטיילוונם רם יישומייכליכן עליהם להחזיק בם, ויהוליים ונכלייכל

ת ההחלטות  ר לשם קבלר וזהיידעת סבם ולהפעיל שיקול  יכם, ליזום מהלידיונלהם לנהל   

 .רהחביות למות והמיטביתאת המסקיועה

גולציה  ת הררישודד בתמיאופן מכן בדרה להתעחבי המשרה באם ונושטורירקדי, על  דת ועוזא

רות המוטלות  זהיאמון והת הת חובום את לקיי, על מנדייגלי הממשל התאכלר את  יכולה

 .דיןע מהפרות המנדין, ולהיעליהם על פי ה

ת יכנכל שנה תות ברה מאמצרה, החבחבת המנויות לעיל בת המטרוגשת הם אדעל מנת לק

 .םטורירקדיכהונת  ם לדימועמם והן למים קייטורירקדית הן ל דם, המיועטורירקדית  שרכה

ם  מושיים שיכלידע ואמור יכם  טורירקדיב ל חיחזק ולהר, לת ת הינה להקנויכנת התומטר

תיאורטי ויישומו על  דע ת ייתוך שילוב הקנרה,  חבם בדתפקים להם לצורך מילוי  רושידה

 ,לימאאופן אופטירה בחבם בדתפקית  צע אבכלו ללו יואת ששה, על מנמעכה לרה הלהחב

 .יותיהעלי מנרה ובת החבלטוב

ם  טוריון לאמצעירקדיבות הר ישיף הקורונה ומעבית נגת התפשטועקבוב 2020שנת  ב

שונהת הראמחציר בבכ ,כךרה. בהמשך לטוריון החברקדיד ל בת בלכורדתי הכו שערם ניטלייגדי

 .שנהד סוף הם עת להתקייכננותופות מכות נוסרד, והת כורדע הבמו ארתקייה 2021של שנת  



35 

דו"ח אחריות תאגידית - לשנת 2020 

GRI בית השקעות | אודות הדו"ח | נספח IBI  דבר הנהלת החברה | האחריות התאגידית שלנו | קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה באמצעות שירותי ומוצרי החברה | שירות ולקוחות | מעורבות בקהילה | אתיקה וממשל תאגידי | עובדים, עובדות, סביבת עבודה | אחריות סביבתית | שרשרת אספקה אחראית | המשכיות עסקית בתקופת הקורונה | אודות | 

 

 

 

 

רקטוריון  דייות הבאפקטי
ת זו  רגמס. ברה אחת לשנהטוריון החברקדידי  ת על יצעבטוריון מתרקדייצועי הת בכערה

 .תודת עבויובטית אפקת ומעריך אגורוסם  תיילדדיון בם  רה מקייטוריון החברקדי

רקטוריון  דים ל ם קריטיייאשור נושתק
גולציה והחוק וחלקם  ת הרחובוחלקם בם בליכל. נםיטוריון הם מגוונרקדיבות הישים בידונים הניאהנוש

 ,תליוציאת פוטנאוסקם, עפייסכת הדוחוישור הדיון ואכגון   ר היוםדם שעל ססקיים עיכרם מצעינוב

ר  ד. על סדם ועופייסכדוחות הדיון ב ,תרות הבחבתחויות בתפ, הת פעילויות ישכ, הקמת ורת רוישת חבכר

 .רהת החבריכזת מדטוריון מופקרקדייומו של ה
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ת  ידיגאחריות התאיהול הנ 
ת יגסטרטאכה הרדרה, להתוות את  ת החבי לנווט את אחראעושקת היב IBIטוריון  רקדי

ת  סקיעיה הגסטרטאתווה את הטוריון מרקדי. הת סיתנותה הפינניח את אטית ולהבסקיעוה

 .םיכונמנויות וסידזם, הרי, אתגענףת במוחשבון מגשהוא לוקח בכ

ד  תי נפררה, והוא חלק בליהול של החבדי הנבכל רת מוטמע בדייגתאת האחריויהול הנ

 .תחומםבת  דייגהתאת  אחריוהטי  בהיתוח  על פים  יאחראהקבוצה   מנהלי .בהשוטף  היהול  מהנ

 את 2021ישר החל משנת  רה אטוריון החברקדירה,  ר של החביכיהול הבכגוף הפיקוח והנ

 .דם לה ועולווים הניבציתק, והשנתיות דה העבויות הכנתת  , את דייגתאת האחריות היודינמ

ת  רת חבאמצעות בדייגת התאאחריות והמותחום הקיים ביצועיטוריון יעקוב אחר הברקדיה

שוטף על  ת הפיקוח האמצעולקלעי ובלה אב' א, הג ת ידיגתאאחריות הת הטוריון ומנהלרקדיה

 .רהת החבדעבו

ם ינכויהול סינ

ע,  כון מטבסית  בורל(כון שוק  כגון: סים,  ים שונסיים פינניכונתנו לסיתינו חושף אואופי פעילו

ם על יאמונמי שכ .זילותכון ני נוסטרו וסיכונ, סיישראכון את(, סייבכון ריר אחר וסיכון מחיסי

לה  א. יהיו  תפינוכעל   תהמוטלדולה  הגם לאחריות  דעיאנו מום,  אחרישל   פםסכבערך  הת  אשה

תינו  חייהם של לקוחוד בעלי תפקיד בתמי – הם ם ליום פרישה או אחרפיסכם,  כונות חייחס

כל עת  ם בליכלם ומשם, מיישמיתחיכך אנו מפ לשם .רה עליהם יש ערך עליון עבורינוולשמי

 .מושם שידה בהם אנו עושיעבום ונהלי היים החישובלידת המוא

ם  חישיתרת הכון, אסיב הת טיין את ולהבסום, יש לנסיים פינניכונסיפול בטילצורך ה

תן יד ניצכין  סה להברו, ננדלו הוגא. לאחר שכךאפשריות לת האותוצתו ואת התממשולה

- מיהם, ולסיום  שתמשם להשית אנו מבקיודולוגילו מתואדה, בדימת את המכתו ולד אודומל

מקרה של התראה  ם בשיבאנו מג דיווח ומהו נוהל הפעולה שם לקבל את היכריצם שמיהגור

כון?  סיציה לקיומו של הדיקינאו א

ם יד מהם מאפיינכל אחשר לם, אם מקובלילידב של מופר רם מסמים קיייכונסייהול הם נעולב

ת יב IBI. אנו ב  םי שוק אחריבם או מצרים עבור מוציתאמתו לם להפוך אושויים שעישונ

פר  ם מסטרי, מנת ופיקוח שוטףיודיניעת מדי קבם על ייכונפה לסיחשים בפלית מטעושקה

ת -מנם עלעולשוקי ההון בם שלנו ובריי סל המוצ-פנם עלטורידיקינם ואמטרידול של פרג

לו  . אתןיכל שנכם  דרות להם, מוקבסתם או עלייה בהיכונתם של סיתממשות התחילת  זהול 

ם לשם  טילוונר כרו  דם שהוגמים והגורכל המנהלים לפישוטם היכונסידיווחי הכנוהל בם  רימועב

 .ד, ועורשות דכל שנת כ, נקיטת פעולות דעועלאת המוה

גן יו"ר  שר סאכם,  טורירקדית על ידי הת ומפוקחבתכת מומיוצעעות השקת ההמה, פעילודוגל 

 .אופן שוטףפות בעות והחשישקתיקי ההב  ם אחר מצירה, עוקבכ"ל החבטוריון ומנרקדיה

צועיות  ין מקב בד( על מנת לשלדשבור (י במטיינפור, ממצה וארצאופן קם ברים מועבדיווחיה

 .רצמן קזם ביבם אופרטייכזור מהם מהלגם לתם של המנהליכולדה ויעבוה



37 

דו"ח אחריות תאגידית - לשנת 2020 

GRI בית השקעות | אודות הדו"ח | נספח IBI  דבר הנהלת החברה | האחריות התאגידית שלנו | קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה באמצעות שירותי ומוצרי החברה | שירות ולקוחות | מעורבות בקהילה | אתיקה וממשל תאגידי | עובדים, עובדות, סביבת עבודה | אחריות סביבתית | שרשרת אספקה אחראית | המשכיות עסקית בתקופת הקורונה | אודות | 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהול תקין  נ
ול  מגות תינדימ

י משרה  אם נושיאכם להם זייבמול המרי התגאתנתנו משקפת את  רחבמול בגתיות הדינמ

שר  ם אמוליכל התגיהם.  שליטה וקרובעלי הם עם בילה הנמנאכבות  רצלנו, לם איכהנהמ

די  שר אושרה על ימול שלנו אגתיות הדינמתאם לרה הינם בהחבי המשרה באם לנושיתנינ

 .י"התר מאאומופיעה ב 2019ר  מבדצת ביועלי המנת של בליכלפה הסיאה

ות  אנוהוות  , מעילות תיעת שחימנ

די יגתארה על ממשל  אמון, חובה לשמית ה, חובת רוזהית הת חובם מוטלטורירקדיעל ה

. על מנת לשמור  דין והוראות הממונה על שוק ההוןפות החלות עליהם על פי הוחובות נוס

ת יב IBIטוריון של  רקדיש היות ופיקוח, יושב ראדינת מתווייפועל להיהול בין הנדה בעל הפר 

 .כ"ל הקבוצהמנככהן  ינו מת אעושקה

תוך  ם במיד גורת מצאות והונ, מעילות תומנוע שחית עלינו אחריות עליונה ל, מוטלסיכגוף פיננ

ם יכנם, סוייסיונם פנצימו יועכם  יים חיצונמיד גורם, והן מצדיי משרה ועובאמו נושכרה  החב

ת  רגת מסלכולת היודינת מעושקת היב IBIרה  דילה, הגם איומיד עם אד די להתמוכ .םפקיוס

 .אותת והונרועי מעילוים לאזקית נממצגובה מצתדיווח ו ,תורייעה, אמנת לתידה שיטעבו

, שמנחה  תיאד הדה ובקועבוי הכתהלירה, בדה של החבעבויטוי בנהלי הדי באה לייות זו בדינמ

ם  טמיע את הנהלית להדה. על מנעבותיקה בת וא, משמעתנהגות י הארה בנושדי החבאת עוב

ל  כל, ות אויעת מעילות והונא מנדה בנושרש לעבור על לומדדש בקבוצה נד חכל עובבקבוצה,  

 .ת המיילאמצעוא זה בם אחת לשנה ריענון בנושם מקבלידיעובה

ם יניינוד עגייעת נמנ

ת החוקיות  חובור ל. מעבפי לקוחותינוכלת ויתוך הבת מלאה בפושקים בם ופועלייאנו מאמינ

ם חשש  . אם קייכל סוג שהואם מייינד ענגויב של נת מציעמנם לת עלינו, אנו פועליהמוטלו

ם בהם  מקרי. ברהפות מלאה עפ"י נוהלי החבשקים ונפעל ביבת המעורדע איים נייינד ענגוילנ

מת הלקוח  כסבלנו הלא לאחר שקירה, לא נפעל אפיע על לקוח החבם המשייינד ענגוים נקיי

 .תוסקה הינה לטובעד שהבובל
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ן  ונת הביסור הלא

(תש"ס  ת הון,בניסור הלחוק א ת עם  דוד חלק מההתמוככוחו נחקקו  ם מצווית הון"( והבניסור הל"חוק א-2000

ת  רדהמוג(רה יעבפין, בעקימישרין או בכוש שמקורו, ב, ר, קריסורכוש ארת פעולה בשייעכת  רדת הון, המוגבנהל

רי הבורסה חלות  . על חבתהרה או אפשר אוייצוע עבבמש לת הון( או ששיבנסור הלית מקור על פי חוק אריעבכ

מות יתיהם, איצוע זיהוי של לקוחובחס לית בת עליהם חובותוכוחו המשיצו שמת הון והבניסור הלהוראות חוק א

ם יאבעות משקיעה מששקת היב . IBIחשבונותצעות בבת המתילוגתי רפעולות בלחס לידיווח בפרטיהם, מעקב ו

 .לות אחובוד בם על מנת לעמויבר

ת  מיינפפה היכאת היכנת

IBI ת ערךרוייפרסמה רשות נם שיתאם לעקרונות ולקריטריונת בהמייפה פניכת איכנתמצה  ית אעושקת היב, 

ף סקרי  אופן רצית ברה מנהל, החבכךל  כל. בת יוגונל ארכל פה היכאת והציות התיותשכלול  תוח ושפית בסקועו

יה של  אפיון וההבנת הדין והמשך פעולות הת של הוראופטמעה שוטד הרות הקבוצה, לצחלק מחבת בם וציויכונסי

אחריות  תחומי הכן בפה של הקבוצה ויכאת היכנתמבנה  ם בת שינויית לעם מעיכערת זו, נרגסמ. בדהעבוי הכתהלי

רה  ת החבדין, עובדנת  ב' רוי, הג ת מייפה הפניכאילה הממונה על הפה מוביכאת היתכנ. את  פהיכאשל הממונה על ה

כ"ל  תוף מנדה תוך שית על יעת נקבמייפה הפניכאדה של הממונה על העבות היכנתו 2019. ד משנתתפקיכהנת בהמ

 .טוריוןרקדית והיקורת הבדדי ועת על ירה ומאושרהחב



תיב
עות  שקה

ת עבודה  בי, סבדותם, עובדיעוב
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אנושי  את ההון הם  פחימט 
IBI ם  דיעובאמנות המה, חיזוק נעידה נת עבובית סבר, יציאנושית ההון הכויב על אש רגדעות שמה  שקת היב

י אבת מחלקת משתחנו אלנו ופיד לו הגכל את  ח אטידי להבכי טווח.  כדה ארושרי עבות קרת לקבוצה ויצידועובוה

ת אף  דועובם והדיעובת הרשום לדיעומם השרותיחבנו את הת והרדה הפיזיעבות הבירוג סבדשענו בשק, האנוש

 ,תלקוחורות המוענק לשימת הרת ולצועיומקבה לת רבוסת הקבוצה חשיחכן, מיימו  כדה.  עבות הר לשעומעב

 .תהרי פעילוזמגת לכות המותאמורדת המתאם, מקייובה

בות  רם לים שונגולטורים ריאת בנושכורדם בקיום היאבת משקיעה הקבוצה משמייפה הפניכאת היכנתת  רגמסב

 .ת בהדועובם והדיעובת הפעילויות רווחה שונות לטובכן בתה, ותחומי פעילום לעיי חקיקה הנוגכונדחובות ציות וע
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 2019-2020ג רסקה עפ"י דעה

2019 

סה״כ 411
קבועים/ות 99% 

 1% )2( זמניים/יות

2020 

סה״כ 431
קבועים/ות 100% 

)18( 4.3% )69( 16.7% )324( 79% )18( 4.1% )75( 17.4%  )338( 78.5%
רה  יכהנהלה בם  יייני בגרדם/ות במנהלייהולי  ינו נאאו שו/צועי  יהול מקג נרדברה  יכהנהלה בם  יייני בגרדם/ות במנהלייהולי  ינו נאאו שו/צועי  יהול מקג נרדב
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 2019-2020ר דסקה עפ"י מגהע

2020 
)403( 93.5% במשרה מלאה
במשרה חלקית 6.5% )28(

2019 
)387( 93.7% במשרה מלאה
במשרה חלקית 6.3% )26(

)8( 31% )18( 69% )175( 45% )212( 55% )14( 50% )14( 50% )173( 43% )230( 57%
ת  משרה חלקים בשינת  משרה חלקים בריבגאה  משרה מלם בשינאה  משרה מלם בריבגת  משרה חלקים בשינת  משרה חלקים בריבגאה  משרה מלם בשינאה  משרה מלם בריבג
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 2019-2020זור יאם עפ״י דיעובמגורי ה

2019 
סה״כ 413

2020 
סה״כ 431

3 13 7 20 58 312 3 16 10 23 65 314 
רום  דב והג נארץ  צפון הם  רושלייבה  יסבדוד והשאשרון  הא וגוש דן  ״תרום  דב והג נארץ  צפון הם  רושלייבה  יסבדוד והשאשרון  הא וגוש דן  ״ת

בה  יסבוהבה  יסבוה
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ות  וימנדזן הוויווקתי ושסן תעוויג

ם,  סקייעיצועינו החיזוק בתומך בתרון הכך ים ביעות רואשקת היב IBI-, ואנו ברה מגוונת ת היא חבלירה הישראהחב

 ,כךת חשוב מ. לא פחות כולום ויישוריכ ,תדעורה וליהנות ממגוון  חבת בתיורת והיצידשנות החחזק אמאפשר לנו ל

 .לותדוגם ולידוגם בהם אנו  יכתי - עררדק חבת וצמנויודזת שוויון המדלי ומקמשק הישראת למת תורסוקה מגוונתע

א,  זע, מוצ, גרדכל סוג: מגת אפליה מטולתהיה נרה  חבדה בעבות הביי סבכדא  ם על מנת לוויבם רם מאמציאנו עושי

יוון  ם גמידדינו ומקת לעובכורדם בהכך אנו משקיעי. לשם  תיטיה מינ, לאום ונת דעה פוליטי ,תבלו, מוג ת ד ,יל, גבות תר

 .יוס מגווןם בגרות המתמחים וחביגונתוף ארשיתי בסוקתע

חת  תחום זה אותה במדתקדווח לו על היוון ול ת הגחבף להראוי עליה לשכרה  טוריון החברקדיע  קב 2021אי  מב

חצי שנה.  ל
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 2019-2020סוקה -תעתתסיות בסקת אוכלועסוקתי: היוון תעג

2019 
מתוך 413 79 

)19.1%( 

2020 
מתוך 431 81 

)18.5%( 

4 1 3 21 50 4 1 2 22 52 
אתיופיה  י איוצם  דיחר ם(  סירק׳ם וצרוזיבות דרם )ליבערבלויות  ם עם מוגשיאנ 50+יל  ם בגדיעובאתיופיה  י איוצם  דיחרם(  סירק׳ם וצרוזיבות דרם )ליבערבלויות  ם עם מוגשיאנ 50+יל  ם בגדיעוב
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בלויות  ם עם מוגשיאנשילוב    
IBI די  מוקם בדיחב של תפקימגוון רת בבלום עם מוג שים אניים ושנשריע 2020שנת  סיק בעת העושקת היב

 .רהחבם ביפעילות שונ

IBI ם להם/ן את יכל להתאת שנוכל שישנה על מנכת  בלור על מוג צהידיה להת את עובדדת מעועושקת היב

ם  רייכיש זה אנו מגא רדע בנושסוף מים לאייבטיייקם אובשיישל ק, בת . עם זאיאופן מיטבדה בעבות הביסב

 .לום אידיוק של נתונת הבלומג ב

עות  שקת היב IBI-רי בדשוויון מג
IBI תופי פעולה  ינון שיכת  אמצעומושו במית לרי ופועלדשיוויון המגת הלה אגדתה על  ת חרעושקת היב

יהן  כרסות לצחרה והתייחבאנושי ביוון ההון הגדי  -יא, והן עלם בנושם הפועליבוריים צייגונוחיזוק אר

ת לאחר  ת הנקה לאמהות לשעאוכזת התקופת  כארדי ה-ימה, עלדוג. ל דהעבום העולם בשים של נישונה

 ,צועית קידום מקיוכנתום בשיש על שילוב נגדרה שמה  . החביל שנהג/ה לד יע היל ד להגד וערה מחל"חז

 .תםסרצועי ולהדום המקי הקיבשלס וביוי הגבשלם בפוי החסמימית לי אנוש פועלאבומחלקת מש

פות  דעם ולהשים ונריבגת לליכלת שונות מהחלוקה הרודל הגכולרי  דיוון מגגכך שת לדעום ומודעיאנו מו

כן,  . לתחוםמן בדע מהית מיתשויה לדידה שעם ושיטת מיתוניסוף נין פתרון לאדיין אם עת אולת שונויומינ

 .שר הםאכלה ביוון והת גמדת המקדבכדה מת עבוביר סבם לייצלידתר אנו משדדע מסוין לנו מיאעל אף ש

י כאנו  כנו מצדיקה שערב. בםדיעובת ההנהלה והמורם בשים לנריבין ג ר בכמצום פערי שם לצאנו פועלי

 10%. ת מ-ד על פחות עומאותו היקף שעומשרה זהה ובם בדיעובם השים לנריבין ג ל בכולמול הגתפער ה

 .דרה ועויכת מפעילות מרוזם, עמלות הנגרי\ת הישית המנהלכערתק, הם: וליכולם ויפער הם שונם למיהגור

י  איליוון גוותק וג
בות  ת רעות פועלשקת היב . IBIח שלנוצתמהיל המנהם, זהו  דשיד חם לצתיקיו

כל טווח  דות מם ועובדימנויות לעובדזמת שוויון הדדה המקת עבובים סבדי לקייכ

 .םיילאהג

ת  פרמה המשציבה מפרה ומעית היא סביילאב גדה רת עבוביי סבכם  יאנו מאמינ

סופו של יום  ם ובריגתדות עם אד תמות ההכול, את יתיות ר, היציצוות ת הדת עבוא

 .רהיצועי החבם את בג

אחר  יוון ג
IBI ב  דות מקרעובם והדיעובגוון את מערך הם לעות עושה מאמצישקת היב

 ,תדיום וחר די, חר יות בם ועריבדה – ערעבויום משוק הת כרודכלוסיות המואו

דו  יוון התמק. מאמצי הגפריהתושבות הפריי ותושבת ותיופיאדה העת הי ובנובנ

ראו (ד  בת בלחה חלקיצלכה הד  בו עי, שהנתמחות שמה מת הרות מול חבפעילוב

 44(.ד  עמוטבלה ב

ם  פעמיייו  פנבגתציאנוש   יאבמשת  מחלקי כרה  החבטוריון  רקדיש  יקב 2021שנת  ב

 .תרואום שת והחסמיחוצלתוח של ההישו ונעיוון שנשנה את מאמצי הגב



47 

דו"ח אחריות תאגידית - לשנת 2020 

GRI בית השקעות | אודות הדו"ח | נספח IBI  דבר הנהלת החברה | האחריות התאגידית שלנו | קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה באמצעות שירותי ומוצרי החברה | שירות ולקוחות | מעורבות בקהילה | אתיקה וממשל תאגידי | עובדים, עובדות, סביבת עבודה | אחריות סביבתית | שרשרת אספקה אחראית | המשכיות עסקית בתקופת הקורונה | אודות | 

 
 
 

 
 
 

 2019-2020יל  ר וגדפי מגסקה לעה

2019 
)183( 46% נשים

  )230( 54% גברים
גיל ממוצע 40.0

2020 
)187( 43% נשים

  )244( 57% גברים
גיל ממוצע 39.0

179 24 46 111 26 26 182 36 58 103 26 
 30יל  ד גם עריבג 30-50ים  רבג 50+ים  רבג 30יל  ד גם עשינ 30-50ים  נש 50+ים  נש 30יל  ד גם עריבג 30-50ים  רבג 50+ים  רבג 30יל  ד גם עשינ 30-50ים  נש 50+ים  נש

27 
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,דותגאכות להתזרה על השמי
סקה  עמי הסכבוצי והמו"מ קי

IBI כויות  תחום זל בת ישראדינדה של מעבוחוקי התאם לת בהת פועלעושקת היב

י אבמחלקת משם, והיא רואה בדית עובדוגת התאמתקיירה לא מחב. בםדיעובם והדאה

ב ים סבדיעובדות והעובם של הטרסיינאת על הפה ושומר, מצית שראנוש שלוחה המג

ישי עם  ת על חוזה אם/ותומיסקינו חל מועכל .תסקיכל החלטה עחן ההנהלה ובשול

 .רההחב

תיהם עלולה  תחם  יין אחרים ומחזיקי ענסקיים עתפים, שופקיתה סרה לא זיההחב

סקה של  עמי ההכס. הפויהכסקה  עם והדית יל דכון לעבוכות זו, ואף סיזיעה בגר פלהווצ

 .שרותתקם ההם טריחנבם נטילוונם רפקיס

ם  ר תמריצייות קידום שכדינמ
דות  ם ולעובדים לעובסיובונו

פת  סיאת ברה ומאושרטוריון החברקדית ע"י  ענקב IBIמול של  ת התגיודינמ

ל  כולם,  ל המנהליכל ם  יכשר להם זואופציות אם והיא. התנת שלהיועלי המנב

ד  מעמרה בחבם בם אחרידילה של עובם לארה, זהימי החבמקיי לשנדור הי הבנ

יות של  עלי המנת בפסידי אד על יאופן נפר ם בדומה והם מאושריד  תפקיוב

 .םית לשלוש שנרה אחהחב

ם\ות  דיותק ותחלופת עוב
ר  חה המהימיצב הצעיקר את קג להלן משקף בם המוצדיעובדות והעובתק הו

פות  דית עתתה לכולמיטב ירה עושה כ. החבאחרונות ם הישנרה בשל החב

 .דום עבורן/םת קית המהוודשות משרות חחתיפם במים קיידית ועובדולעוב
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 2019-2020ם דיותק ממוצע ושיעורי תחלופת עוב

22.7 

17.5 

2019 

2020 

7.08 
2020 

6.83 
2019 

פה  וור תחלשיעותק ממוצע  ו
)% שנתי(  ם( ישנ)ב
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סיה  פנ  
את  ם/ות לציל פרישה ובוחריגיעות לם ומגיעישר מגדינו את עבור עובם/ואנו שמחי

ענקנו  סה, ואנו הרותי בורשי IBIת  ת הברם מחבדיי עובת פרשו שנפשנה החול. בסיהפנל

ם לאחר  , גרה. בנוסףמון החבמיישי בשי ייעוץ וליווי אגשילוב של מפלהם קורס פרישה ב

 .ת רווחהטבואותם להכם על זהפרישה אנו שומרי

WELL BEING דות  עובם והדיעוב- רווחת ה
יצועי  באופן מלא בלויה בתתינו  חצלם הם אחרישיסף של אנכת בפלרה המטחבכ

כן חשוב  ת - ולשר עם הלקוחויהול הקב נטית ובישיאתם המצויינו, בדות עובם והדיעובה

 .תישיאת והצועיתם/ן המקחצלם להם/ן לשם הרושידם היאתנכל הת  תת להם אלנו ל

דות  עובם והדיריאות לעוביטוחי בד בסומון וסבכגון; מית שונות  טבום להם/ן היקיאנו מענ

מישות  גם, אפשרות לייכולוגם ופסיליים סוציאתירומון שית ומיש, הנגפחות י המשבנול

רישת החוק  דר ל מי מחלה מעבת ליאוכזת הלדם, הגטידנם וסטודה להוריעבות השעוב

ם יכרם עם צדים ליל כה בהוריפחה חולה, ותמיבן משפל בם לטרשידת הנדועובם והדילעוב

 .םדימיוח

ר  ם - מעבמלייים המינתיישנמי החופשה הפר ית מסלדת הגרה מאפשר, החבבנוסף

אות ל'שעת הנקה' לאמהות  כזתקופת הת  כארם, החופשים בדיחוק, קייטנות ליל לקבוע ב

יקה  עות מענשקת היב , IBIיל שנה. בנוסףג/ה לד יע היל ד להגד וערה מחל"לאחר חז

, קרן  ד נופשסו, סבלושי חג ת ,דמות לייוכנתוכה בם, תמים נוחייאתנם בדית עובהלוואו

 .דם, ועום ומענקי, בונוסית מולשתה
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פחה  י ומשאפנין עבודה לם ביזנאמ 
 ,כךפים. לעולם בימן שוניזורי זאם ביבם רשווקישה בעם לניירנם ועיישובם, קאמיידינם אותנו להיות  יבתינו מחייתחומי פעילו

 .חייהם/ןם בם אחריטיבדה להיין עבוריא ביזון בדות לשמור על אם ולעובדיחשוב לנו לאפשר לעוב

 ,תמדשעה מוקדה בשבוע של סיום עבומא: המלצה על יום בדוגא זה. ל ם בנושסחנו נהלייגון, נארתנו ביודינחלק ממכ

ם  להורי(ת הורה  ת משררדדה, הגעבות הבות את שעותיכינן מת המסחר אכן ששעומישות הידה גאפשרות לשעות עבו

לא  לתשלום/חופשה בת ליציאה לתן אפשרו, מת ת הורות מחופשגדוררה מת של חזרדת מוסכך( ואפשרום בייינהמעונ

שר  ם אדיעוביטור אחוז הת לנתקופתידיקה  ם ביכ. אנו עורדסיטה, ועורבית אונחינואו בם ו/י, גני"סדי חופשות במועתשלום ב

 .רשותםמי החופשה שבת יתרת יכל שנה אצל בדינו לנת עובם אדיד ם ומעודיד שבוע, מות בשעו 50דו מעל  עב
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_] 
1 

j 

ז

 2019-2020חופשת הורות  
ות  ורפשת ההוום חאחר סיוד לבו לערם שחזשינל של הולכפר ההמס

ודה  בתן לעראחר חזם לודשיח 12ות  סקו מועארשונ

ום  אחר סיוד לבו לערם שחזשיל של נולכפר ההמס

183 

11 
11 11 

ות  ורפשת ההוח

ות  ורפשת הוו חל שלקחולם הכשיפר הנמס

2020 

14 
14 

187 244 

13 

2302019 183 

ות )לידה(  ורופשת החות ליאכל שהיו זולכם השיפר הנמס

ות )לידה( ורופשת החות לים/יאכו זל שהיולכם הריבוהג ם  שינפר המס
ות  ורפשת הוו חם שלקחריבו ג א היו ללינשב* ם א
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ם  דיעובריאות הבחות ולטיבם ליגאדו
ב מכוח  תחיימכדה  עבות בחוטיינו ממונה בדה, ומינעבות הביסבת בחוטיבם ליגדואאנו  

 .ם מעת לעתמייית פנחוטידקי בם מבצעי, אנו מבדה. בנוסףעבוגון הפיקוח על החוק אר

ת  ידה מיניעת הטר מנ
 .ת לשיוויוןכוזת ובפרטיו, בדבוכעת בסולה הפוגתופעה פת הינה  ידה מינטר ה

ם  ם ופועלידה ושואפיעבומקום היות בת מינדוטר ין מקום להי אכם ומאמינות  יאנו מאמינ

רה  ת החבדודי ועובל עובכל .דותטר ת מהטוחה וחופשידה בת עבוביח סבטיעל מנת להב

תן יכות נרדת ההרגמס. בתהיעת ומנידה מינטר סור היר אבדכה ברדת הדם לומריעוב

דה  טרת היעמניל בחת חלק פעיל ומובשר לאחריותם בלקיאת במנהלום ולמנהליש לגד

מי יא זה בם נושיבכן, אנו משלמו  כם.  יגם חרירועייר אבדשור שוטף בצע תקבת ומתימינ

יעת  מנם לשר לאמצעיאב בתכדעה בתן הום ומדשים חדית לעובכורדציה והטאוריינ

 .תידה מינטר ה

א זה.  ושבנות  דבוועם  דיבוות ענלורה תבחבובלא התקל 2019-2020ם  נישב

יעת התעמרות  מנ
ת י, המופנת ינה פיזיאפילה שדה ומשת מטריתנהגודה הנה העבומקום התעמרות בה

ת  ביתחושה של סבדינו לרום לעובגת עלולה ל. התעמרושנהר ונאופן חוזם בדיפי עובכל

י דינו מפנדי לשמור על עובכ. בגוןארכיננו מקובל עלינו  זה אכב שת ומצדה עוינעבו

חס  גון המתייארת בפול בהתעמרויעה וטי, מנזיהויתקנון ל ענו  דה, קבעבותעמרות בה

דה,  עבות בת התעמרויעמנינו ממונה ל, מינ. בנוסףגוןארכם שלנו  דייחום הייימאפיינל

יעת  מנם לשר לאמצעיאם בדשים חדית לעובכורדציה והטמי אורייניא בבנו הנוששיל

 .ףת מקילונותרור  ידה, ופרסמנו נהלי הליך בעבותעמרות בה

א זה.  נושבות  ם\דיבוות ענלורה תבחבו  בלא התקל 2019-2020ם  נישב

דות  ם ולעובדיכה לעוברדתוח והפי
םת להן הם זקוקיגולטוריוצועיות והרת המקכורדל ההכלת את  ם ומקבלודינו מקבליעוב

ד  תפקים לשר קודד אמא, עובדוגכך ל  .תצועיתם המקתחותפם והדתפקילשם מילוי   

 ,. בנוסףים חיצונטורירקדיא לקורס  יצ 2020שנת  רות הקבוצה בת מחבאחטור ברקדי

ת שוק  דוד של יסומורות וליכל היכולם השיגמפ 12רה קורס שנתי בן  חבם בתקיימ

 /תת ומנהלום/ודיתחום. עובדע בת היב אחית להרם/וייינל המעונכלההון והוא מוצע ל

ם  דיד ת מעוצועיתם המקשרכב את החים להרייינם בהם הם מעונתחומים  זהים המי

כל יום א'  . בתמחותםדום הת לקיפיסככה  תמידה או  ת עבושעוכה בתמית  פנות לקבלל

 .םשווקיב בכון על המצדתן עירה בה נדי החבכל עובחת זום למת שיתקיימ
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דות  עובם והדיעובלוג עם הדיא
 ,תישיין את הבשורתקכוחה של הת בם ומאמינוי. אנו מאמינת חוצליאה להמה ופוריה המבעידה נת עבוביתח לסבת היא מפשורתק

כל  ת רה מסמך המפרט אדי החב, מופץ לעובם. בנוסףת והמנהליל המנהלוכלצל  תוחה' את פלדת של 'ת מוצהריודינרה מחבם במיומקיי

 .בכל מצכה בתמיפק  פה לסיאשדה, בעבומהלך הת להופיע בשויובות שמפינו שעסישר בנת קרת ליציאפשרויוה

. החלת שורורות הבנות והק, החבעות שקת היב IBIדי  ל עובכלשה תהליך משוב לערואר נב- פם ינוארדשימהלך החואחת לשנה ב

 .תאמהם בהדיעובמה 95% ו- 90%בלו משוב  קי 2019-2020ם ישנ. ביטליגדיאופן  צע בבם מתיצועית הבכערתהליך ה 2019משנת  

חס יתיהם בדוחן את עמסקר בדינו. המעוב 85%מעלה מ -  תתפו לשם בו הדיעובת רצון של היעוכנו סקר שבער 2020שנת  , בבנוסף

 .רהחב.ם בתןסקעתם והדמקום עבום לחסיתיים המדיגלהי

(ד על  רה עמחבת בתשובול הכלציון הממוצע בי הכף  תת לשאום וגיאאנו ג ת  ליכליעות הרצון הבוה המעיד על שב(. זהו ציון ג10תוך  מ9.04

ציון ממוצע של  ' בIBIת  אה לעבוד בקבוצי גד 'אנגכו את ההיד בה, וזים לעבויארה גדי החבי עובכראות  . שמחנו לסקרדי הגמה עם היכסוה

(ד בה  ריהם לעבוחבם לם גם המוחלט היו ממליצי. רוב9.47 ם  תחרימחס לים בים מצויינרית ומוצרום שייי הם נותנכם  יכ( ומערי10תוך  מ9.35

)  10(.  תוךמ9.26

ם את  מצשר מצבוה אדה ג כגון עומס עבו ,תם/ודיעובת הם/ודיד תמום עמם מריפו אתגצים שהים משובפשר לנו לקבל גיסקר אה

רה  חבחש במתראופן שוטף בתי בכן אודת לעגדוארה  ד 'החבגמה: ההידוג. ל ת יות חיצונחשויומן להתרי זאבתם להפנות משכולי

(כה לציון  ם' זשווקיוב  .תוך הקבוצהרות בין חבתנו ביכות שנער, בהצפויכם,  אנו פעריכן מצמו-כ 10(, מתוך8.47

ם/ות  ם המעולישינ.בותינו לא. מחויסקרם שעלו ברית לאתגרה, ולהיענוחבם ביטובדה העבוחסי הת יחזק אם להמשיך ולדיתעתאנו מ

 .מןכל זדי במב מיפור רפעול לשיתנו לת אובנרדלקוחותינו משלנו ול 



תיב
עות  שקה

ת  תיביסבאחריות  
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ת  תיביסביות  דינמ
 .ת פעילהתיבית סבלות אחריוגי עלינו לכם  י, אנו מאמינדעתית הטחדו הבם שייעוסיתחום הפיננם במי שעוסקיכ

 .עיקרהת בדית משר ם שהיא פעילות מפעילותינו, הגרוזגעיקריות הנת התיוביסבת הפעושכן, זיהינו את ההל

ם: יכרדתי  שת שלנו ביאקולוגל הגת הריעמצום טבם לצתאם, אנו פועליבה

זי  מוש בג, שית חשמלכריעיקר מצת בעופות הנובת ועקירות ישיזי חממה: פליטור וגזהמי אוית פליטת מהפחת .1

י גונארב הכצי הרסיעות בכות המיזוג ונמעררור בקי

ר ופלסטיק  יי, נת יטרונלקת מוצקה, אעיקר פסולת: בת פסולורוהיווצ .2

ת:  טיגנרות אזי חממה – התייעלוגם  זהמיפליטת מפחתת  ה

כון לסוף. נםדייריבם הייבכררה לי החבבכפת רתמשך להחלתחום זה הוא המאמץ המתר ביותי בד המשמעוצעה

25%שנת    .רהלק של החבדת הכריצת בתידה משמעורייל ליתון שהובם, נדייריברה היו היי החבבכמר 2020

ם  פסיר לטדי מעבם על ידיים משר יכרר לציימוש בנשית את הם להפחיב המאמצירת מים א, אנו עושיבנוסף

ט  פרויקמא: בדוג. ל דרה ועודי החבמשר חשמל במוש בשימצום הם לצדים צע, עושית יוטרונלקדיווח את  כוומער

דה  עבולי החלעי לר של אור טבמעבד לש מיוחגדתן  ית הקורונה נתקופרה בדי החבמשר כנו בף שערפוץ מקישי

 .תכותילקה של אמצעי תאורה מלאדמן ההמות את זמצת המצמוככות תאורה חתקנו מערוהו
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יה  גאנרי  אביהול משנ
ת חשמל  כריצ

חס יבת חשמל  כריצת חשמל  כריסך צ
ד(  בועוט"ש/ם )קדיבופר עמסלוט"ש(  בק)

1,843.5 
1,745 

1,313.5 

685,789 685,789 

563,507 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
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רה בי החבכרבלק ת דכריצ

/ת דבוצע לעוממבלק  ת דכריצרה  בי חבכלק רת דכריכ צסה"
)ליטר(  )ליטר(

586.5 

513.9 

356.7 

218,172 

191,177 

153,030 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
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• • 

זי חממה  ות גפליט

ד  בוזי חממה לעות גפליטכ  סה"זי חממה  ות גפליטכ  סה"

2
e( /Coבוע )ד )Co

2
e( 

3.670 

3.240 
3.056 

1051 

674 

1002 

518 

978 

428 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ות  פות עקיפליט 2: ולכלמות  רות ישיפליט 1: ולכלמ
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ר  יינחזור  ומית  כריצ

ם,  דיעובי הבכרה ורדי החבתפעול משר רושה לדיה הגאנרד מן הבל

. עם יש חיצונכררה בחביותר ברש בדאב הנר הינו המשיינ

ת עם הלקוחות  שורתקציה ביטגדימות הדם והתקישנחלוף ה

ת  דה משמעותיריב'( חלה ייוצכת ודוחו ,דוארמה  דוגל (ם  גולטוריוהר

 .ם הקרובותישנם במשך גמה זו צפויה להי. מגריית הנכריצב

אופיה  ת ב-פעמידת וחנרשמה עליה משמעותי 2019שנת  *ב

דיה  משררה לר החב, וזאת עקב מעבחזורמיר ליימשלוח נב

 .ל שלוםדמגם בדשיהח

 2018-2020ן(  ור )טיינור  חזמי

2018 

3.17 

4.99 

1.94 

2019 2020 



 

תיב
עות  שקה

פקה  סת אשרשר
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י  אאחרש  כם רמידמק 
ל  גת הריעחינת טבת מבינה מהותית שלנו איגונארש הכם, פעילות הרסיים פיננתירות שירבהיותינו חב

ם  פקיד אתי לסתחנו קום. פידייבוק יחים ביאנו יושבר שבדרוש הין פים א, אולת רת שהיא יוציאקולוגה

דע  תי מירוכגון שים  יים חיצונרותירה - החל מתשלום עבור שיחבם לם מהותיירותיי שישרותינו עם נותנתקבה

לו  אכפריה ופריסיסם בם שבסקיש מעכיצוע רבת לרורופות בדעת הש שלנו מצויוכ. בנהלי הרדפקי ציוסכלה בו

 .שוטףם הסקיעמהלך הת בת ומנוהלרם נוצפקיסת עם השורתק .םשיעלות נבם ביאהנמצ



 

תיב
עות  שקה

פת הקורונה  יפעות מגשדות עם ההתמוד
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 Covid-19צות הקורונה  דות עם התפרהתמוד  
ר  זבצורך לדנו עם השון התמוד ר הראגסת הטלת העאת בתר שים, ובריגסת התקופב

כן,  ם לדם קומים שלא היו קיית בהיקפידה מרוחקרה ולאפשר עבות החבת פעילוא

צי  יועככך:  מעלה מתינו ואף ללקוחוי לתת מענה מיטבצורך להמשיך לם עם המו גכ

תחושת  תוך חופזה ומשו פעולות בם היה לנו חשוב שלקוחותינו לא יעעות מנוסישקה

ם  אמצעישרנו עם הלקוחות בתיקכך  פים. לשווקיבור ובציאחזה בת שליכל הבהלה ה

מות  מגשונה בד ראכן מידתעת להכלו הלקוחום שבהם יינרימנו וובם, יזישונם היטלייגדיה

 ,דתמיכתינו,  ת לקוחומנו אז, ה. בנוסףעות שקת ההית של בצועיותחזיות המקשוק ובה

לה

תיק ההשקעות שלהם.

תיות על  ת משמעוכושלת העלות ביצוע פעולום בי טרדאלה, ובוואכל שתייעץ עמנו ב

רה  ת החבדי/צורך להמשיך לנהל את עובתה עם הפת היית נוסדות משמעותיד תמוה

ם יכונדפת ועת שוטשורתקגנו לדא .תישיא, הכךת חשוב מת ולא פחוצועיחינה המקמהב

תנות ית שנאפשרויורה והדות של החבד י ההתמוכרדשר ל ארה בד החבם מצכופית

ם  דייס לעוב-בתןת  טבתן המה המשך מדוג, ל ת מובלות הקייתחת המג ם  ם גדילעוב

, והנחינו את  תם/ודיעובת עם הפות שוטחות שירגגנו לקיומה של שידא .ד, ועות ימהב

ת הפתרונות  ת אתת ל-מנם עלרים ואתגשייאנוש קי האבת משמנהלוף לצים לההמנהלי

 .רה והפרטת החבמרם בייהמיטב

 ,תכליוכלכותיו השלף הקורונה והית נגתפשטוי על אף הכתן לומר  ינ 2020כום שנת  סיל

ם י. אנו מאמינתהתחומי פעילורוב  ת ביות חיובאותוצחה ומיג צשירה להחה החבצליה

ם  רימוצב, והמגוון  תצועית המק, המיומנות סית הפיננתנויא, הכותייאאנושי הי ההון הכ

 .ת זורגתתקופה מאמוח ברה להמשיך ולצת החבכולמו ליתרם  תירושיוב

ם  תחומיבה בת הלית פעילויוחזק אהקבוצה שואפת להמשיך ל 2021-2022ים  נבש

ם ושותפויות  תיקייהול  תי בורסה, נ, שרות אמנות ניהול קרנות – נם בהן היא פועלעיקרייה

ת הפעילות  חבד המשך הרת לצתום וההפצה זא, החיאמנויות עה, תחום הנשקה

בות קרנות  רם לעולארץ ובכה לשווקי ההון בלציה נמועלי קורם בסיים פיננתחומיב

פות  דת עותשואות  גשרה להדי חתית על ייה זו, מיושמגסטרט. איות בטילטרנאעה השקהה

ת שוק  ילורה על מוב, שמית לקוחום לם המוצעירית מגוון המוצחבם, הרם המנוהליסיכבנ

ת הקבוצה להמשיך  כוונ. באנושי בקבוצהת ההון החשבמור והתום ושיז' והחירוקראהב

ת  רבתוך הג  2022מהלך שנת  ת באמנות הנת וקרנועושקיהול ההתחומי נכל  דול בית הגא

 .יקהם שהיא מענתירושימגוון הם לבנקית בעושקצי ההם ויועיכנסו, הבורצית של הדעוהמו



 

תיב
עות  שקה

עות שקת היב IBIאודות 
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IBI תי  ד מב, הוא אח 1971שנת  ד ב, שנוסת עושקת ההיב

ם בהיקף של  סיכל ומנהל נישראם בעות הותיקישקהה

יק  עות מענשקת ההי. בד שקלמיליאר  50מעלה מ –  ל

יהול תיקי  תחום נם בתירול שיישראת בפי לקוחולשרות אלע

 ,ת אמנות נ, קרנויות בטילטרנעה אשק, קרנות הת עושקה

יהול  תי נרובורסה, שיי במאצ, מסחר עדיסז’ מורוקראב

ם עבור  רותיתום ומגוון שייהול הנפקות וחים, נייותפעול הונ

.םדייגם ותאדיית מוסלקוחו

IBIמשנת   ת  בורירה צית היא חבעושקת היב 1984

. מטה  בי-אבלתת ערך ברוייבורסה לנסחרות ביותיה נשמנ

 .בי-אבלתת בת ממוקמות הבנורורה והחבהחב

ם  ת עולשקפה IBIת פעילותה, מיישמת  ם שנומהלך חמישיב

 ,ת דה לשמור על מצוינו, ומקפיזכמרת הלקוח בדה אהמעמי

 .ינות ואמינות , הגצועיות מק

אות:  ת הבדוחית והירות את החבלכול ת  עושקת היב IBIפעילותה של 

IBI כון שונותת סימורם, בדיים ומוסת פרטייפי לקוחולם עבור אסיכת נמנהל .ותעשקול תיקי היהנ. 

IBI דדת מת וקרנות מחקוכן קרנות מנוהלותו, ובתת שונואמנות בהתמחויות קרנות נמנהל .ותאמנות ננקר. 

IBI ז’  רוקרארותי ביקה שי, מענ1973ב משנת יל אבתת ערך ברויית הבורסה לנרחבורסה.  ברותי  שי

תיקות  ת והודולות מחלקת מחקר מהגל, וכולשוקי חו”לארץ ובם בדיי( ומוס(IBI TRADEם  ת פרטיילקוחול

.לישראב

 .IBI CAPITAL אופציות (רות ערך  יית ניות ומבוססוטבה הונת היוכנתופעול לתית ואמנורותי נמציעה שי

פעול  תיאמנות ורותי ניקה שיישה ומענכת מיזוג וראוסקעפעול בתיאמנות ותי נרושים(, מתמחה בדילעוב

 .ת שונותסיואות פיננסקלע

IBI תאם  מים בים המאופיינתחומי, בת יודשנעה חשקת הקרנו .ותיבטינלטרעה אשקנות הקר

.שוק ההוןת בתיועות המסורשקלציה( נמוך להקור(

תי  רום: שידייגתאם ודיים עבור מוסתירומציעה מגוון שי IBIם.  ידיגותאם  דייוסמם לותירשיבהתמחות   

יהול  ם, נסקימון לעם, מידייגם ותאדיימוסעות לשקיהול תיקי הליזה, נ, מחקר ואנחו”לארץ ובז’, ברוקראב

 .ת שוקשייתי ערות ושיעושקאות לה, בנקת אמנויום ונדיטבה לעובת היוכנתו

ט  מעכת  בת שוק ומעורילם, היא מובת עם בנק הפועליתפושותום של הקבוצה, ברוע החיז IBI.ם  ועליפ

 .שוק ההוןכל הנפקה חשובה בב
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ווו

וווו

ו

ו

 31.12.2020(רות הבנות )נכון ל רה והחבת החבמבנה הנהל

ורכש תפעול

ורגולציה משפטית

ושכר משאבי אנוש

פנים ביקורת

כספים

ומכירות שיווק

IT מחשוב

פיתוח עסקי

ות בנות  רבחרה  בת חנהלה

בורסה והשקעותמטה   שירותי IBI ניהול תיקים אמבן IBI ניהול קרנות נאמנות IBI 

IBI בע״מפועלים קפיטל IBI מימון IBIIBI PILLAR 

בע״מ פנסיוני לביטוח סוכנות עונות ארבע

/ קומריט / קוואלטי CCF / SBL :קרנות השקעה
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• • 

פי ש"ח  לאם בפייסם כינתונ

רה  ם של החבפייסכת הדו"חוחבה במצוא הרתן לי, נ2020ם לשנת  כלייכלם היצועידות הברוט נוסף אופיל

אן.  כחץ  <<<ל

454,876 

383,680 392,875 

98,546 

21,306 

77,240 

123,145 

28,541 

94,604 

324,776 

טו  , נסות כנכ הסה"כוי עמלות הפצה, ית בנסוכנסך ההסה  כנם על הי מסיפנרווח לסה  כנם על ההת מסיאוהוצרווח נקי 

פי ₪ לאם וסליקה יכנסו
2020 2019 



~--

,,-

,.~ 
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 ,ת -זא. עם2020יצועי שנת  , והוא סוקר את בעות שקת היב IBIשון של  ת הראדייגת התאאחריודיווח הזהו   

 .דיווחע ל ת ומתן רקפושקיי הכדום ערת לשם קימודם קוים משניתונם בו ניג, מוצת אפשרותה המקומות בהם היב

IBI םשנתיית מפעם בתפחת שלא  רודיתת בדייגאחריות התאדיווחי הד להמשיך בתת מתעעושקת היב. 

ם  דתקן המתקתאם ל, בה ative )GRI) Global Reporting Initiגון ה-דיווח של ארתאם להנחיות הב בהתכדו"ח זה נ

ת  דייגם לאחריות תאצי, יוע Good Visionת  רדי חב-יב עלתכדו"ח נ. ה SRS, In accordance – Coreתר  יוב

 GRI. -ת ביגוניין ארת ענת ומחזיקלובליהג Grant Thorntonת  מקבוצ

ת אחריות  דוחוין  צ'מרק( בבנ(ת מחקר משווה  כת עריאמצעושה בעדיווח נם ל תיים המהויאתוח הנושיזיהוי ונ

 .רהת עם מומחי תוכן ומנהלי החבחו, שיחו"לארץ וב, בסיטור הפיננסקת ברופוסמו ע"י חבם שת ואחרידייגתא

ת יבם לחסיתייתי( משנפי הסכדו"ח התוך הם מיאם המובסיים פינניתונט נמעל(דו"ח זה  ם ביגם המוציתונהנ

עלי  ת עם ביונואמצעות ראיסופם בוצע ב. אחו"לת בנות ברום חבליכולינם  , ואלישראת בת הבנורועות וחבשקהה

ם יא, הנושGRIתאם להנחיות ה-. בהרהם של החבפים נוסיכת ומסמדו"חותוח  יכן מנרה, וחבד בת תפקיעלווב

 .ייןת עם מחזיקי ענצותייעחרו בהברה נחבם בתייהמהו

 .םייגסטרטם אייינד לענשל המשר  Impact Nationת יכנמון תמידו"ח הופק בה
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ת ל:  פנותן ליכנו נדו"ח ותוע ל יין בנוגלה או ענאכל שב

 elah@ibi.co.il - IBIעות  שקת ההיבת בדייגת התאאחריות ה, מנהללקלעילה אא

ת -  דייגתאת  ם לאחריוצייוע Good Visionת  רכ"ל חב, מנןיבוררי  בע

Ivri.Verbin@goodvision.co.il 

 .ת הבנות שלהרות החבשר עם פעילותה ופעילות בקדייגת התאאחריותחום הת  גצת המטררה( אך ורק ללהלן: החב(ע"מ  בעות  שקת היב IBIדי  כן על ימסמך זה הו

 .רהדי החבם על ים המטופלייאל הנושכלת  ינו ממצה אם אריבדע ה, ומטבת דייגתאא אחריות  רה בנושת החבשון שמפרסמדו“ח הראדו“ח זה הינו ה

ם  תיים מהויע על היותם של פרטיב צדי להכם  ם אחרית פרטילי הכל דו“ח או אם ב ת פרט מסוילכלין בהם אישם, אולגדחרה להרה בם שהחביאפר נושלו מסכלדו“ח נב 

ין  רה ואפעילות החבם לטייבנלם הרסקיים עיתונדו“ח מבוסס על ני הכ ,שגדכלול פעילותה. יומשר לארה בד החבכלשהו מצ ג  די ליצור מצככך  ין בם ואתייאו לא מהו

ם יתונם או נפייסכם  יע לנתונכל הנוג, בכךתאם ל. בהת שלהרות הבנואו החברה ו/ם של החבפייסכת הדו“חום בסמים שמפוריף לנתונתחלידי להוות  כם שבו  יבנתונ

ם  ם שמפורטייתונם הנעירה קובכל מקרה של סתירה ובת החבם איב ם מחייפייסכדו“חות הם בם שמפורטייתונ“ב רק הניוצכת ו, תחזיות , רווחיות דות היקפי פעילואו

רה ואף  . החבכלולות בודעות הדע או הת של המיכונות או נמודיוק, שלסס על  בין להתתמעת ואת או משת מפורשבותחייג או המסמך זה מצין ב. אםפייסכת הדו“חוב

כל  כנו או בתומסמך זה או  מוש בשיכלשהי מהרך  דע בבשר ינד את( להפסבה אחרת או מסישל רשלנוין אם בב(כלשהי  אחריותאו ביה לא יישגצידיה או נד מעובאח

אות  תוצתי ביל לשינוי מהום להובשויישר עדאות אי וכון ואם לסיפופיכת הפעילות שלה  אותוצרה ות של החבדיתיעת הדו“חות הפעילו .מסמך זהשר לת בקרך אחרד

 .דתיעשה בשר ייעדי לצפות את אכדו“ח זה  אמור בסתמך על הין לה, אכךפי. לצפויות ת האותוצת הפועל לעומב

בולותיהם  תהליך וגזוהו בם שם מהותיייאנוש

ם  ודיעמפרק  בפיע  ומווח  דיות הבולגווח  דיא ל נוש

או רה ו/תוך החבב

מחוצה לה  

ת כליכלחה  מידום צקית  יות אחראעושקיהול הנ
11רה  תוך החבב

מא  ת קייב

י והוגן  יהול הלקוחות - שיווק אחראנ
 17ת  ת ולקוחורושירה  תוך החבב

אתיקה וממשלת ית אחראסקית עם והתנהלוסקיעתיקה בא
27רה  תוך החבב

די יגתא

אתיקה וממשלם יכוניהול סינ
27רה  תוך החבב

די יגתא

,ת דום, עובדיעוב
27רה  תוך החבברי  דאנושי ושיוויון מגיהול ההון הנ

דה  ת עבוביסב

mailto:Ivri.Verbin@goodvision.co.il
mailto:elah@ibi.co.il
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ם  דווחימ GRIדי  דת מטבל

ותערות / השמטה ודעמ דד ור המתיא דמד אושנ פרק 

66 גוןארשם ה 102-1 גוןארפרופיל ה 102 

םתירושים והרים, המוצג , המותת תיאור הפעילו י 102-2 

גוןארהמיקום של מטה ה 102-3 

גון ושמות  ארת בהן פועל הדינוגון - המארת של התרי הפעילוא
טיות לוונגון או שהינן ר ארת פעילות החינת מבזיוכת המרדינוהמ
דו"חדן הם שבהם  א ת הנושחינמב י 

102-4 

תפטית המשגנותארת ההת וצורעלואופי הב 102-5 

גוןארת התם משרם אושווקיה 102-6 

גוןארדע על הל ומידגו 102-7 

41-47 ל על פי סוג  כולם הדיעובפר הגון - מהו מסארדי הת עובדודע אומי
זור  , סוג חוזה וארדסקה, מגעה

102-8 

61 גוןארפקה של הסאת התיאור שרשר 102-9 

םלא שינוייל  פקהסאת השרשרגון ובארם בם משמעותיישינויי 102-10 

36 גוןארדי העת על ית המונרוזהית הישיישום ג 102-11 

9 תירתי והחבבסב  , הכליכלתחום הת או עקרונות ב, אמנות יות חיצונמויוז י 
גוןארמץ התם א  אוש י 

102-12 

יב י י לובגונארר בינו חבעות אשקת הה גונם, ארדיגוא ת ברוחב םלאומייינם או בת לאומיילנודי שתגונאו ארם ו/י  י 102-13 
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ותערות / השמטה ודעמ דד ור המתיא דמד  אושהנ פרק 

3,4,5 , יו"ר אוכ"לכגון מנ(גון  ארר בכ  צהרה מטעם מקבל ההחלטות הבה י 
גוןמות לארת הקיית של עקרונוטיובנלי הרבג יל( לר מקבכ  ד במעמ י 
יה שלו  גסטרטולא

102-14 יהגסטרטא 102 

7,28,29,32,36 גוןארתנהגות של הת ההמום ונוררטידסטנ, הת עקרונוגון, הארי הכער 102-16 אתיקה ויושרה 

33 טוריוןרקדית הדות ועבורגון, לארדי של הג תאמבנה הממשל ה י 102-18 יין  לוג עם מחזיקי ענדיא

8 גוןאריין של הענת מחזיקי הרוט קבוצופי 102-40 

48 םבוציים קימיכסם הם עליהם חלידיעובאחוז ה 102-41 

8 לוגדיאערך  יין עמם נענת מחזיקי הת קבוצורחיתהליך זיהוי וב 102-42 

8 בותריין שלו, לענלוג עם מחזיקי הדיאחס ל גון ב  ארישת התיאור ג י 
ערך  אם נכן היין, ות מחזיקי ענסוג וקבוצכל   לוג עםדיארות הדית

דו"ח  ת הכנת הרגמספי בפצילוג סדיא

102-43 

53 ,19 פול שלטייין, אופן הלוג מחזיקי ענדיאת  רגסמם שהועלו בא  הנוש י 
אכל נושעלו  יין שהענת מחזיקי הלו ומיהן קבוצום אא  גון בנושארה י 

102-44 

53 ,19 ם של  דים המאוחפייסכדוחות הת המופיעות במת הישויורוט רשיפי
כולן  סה את כדו"ח מאם הגון והארה

102-45 דיווח  ת הטיקפרק

65 י םא  פעה של הנוששבולות ההדו"ח וג ת הכולת תרדתהליך הג
ם  תייהמהו

102-46 

70 דו"חת הכנתהליך הזוהו בם שתיים המהוא מת הנושרשי י 102-47 

שוןדיווח רא טילוונלא ר םמידדוחות קום מתונ דש של ניסוח מחת לנבופעות וסישה י 102-48 

תיהם בבולום וג תיים המהוא  מת הנושרשים בתיים מהושינויי י חסי 
ת  מודדיווח קות  תקופול

102-49 
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ותערות / השמטה ודעמ דד ור המתיא דמד  אושהנ פרק 

70 תדווחתקופה המה 102-50 דיווחת הטיקפרק 102 

אחרוןדוח הד פרסום המוע 102-51 

דיווחרות הדית 102-52 

71 יוכנדו"ח או תר הבדת בלואשר לשיש קפרטי א 102-53 

70 -GRI Standardsדיווח בהתאם לגון על  ארת הצהרה 102-54 

72  GRI Content index 102-55ס -  דקינא

70 ת חיצונכות א  טחי הבבג פועל ליצוע ביות ובדינמ דו"ח ופרטית על הי  י 
טחתת הביצע אין הגוף שבבגון לארין הם בחסית והיכוא  טחת ההב י 
תכוא  ה י 

102-56 

71 פעתו  שבולות ה, מה ג תידוע הינו מהותי - מא המהור על הנושסבה
י דיווח עליו ב  גבלות לאם ישנן מג וה

103-1 תיהוליישה נג 103 

ישה  , מה המטרה של הגא המהותיגון מנהל את הנושארד היצכ
יהבכ  ת ומה מריהוליהנ י 

103-2 

כה,  ערי הגנונת שלו - מניהוליישה הנגון מעריך את הגארד היצכ
כה  ערעקבות ההשו בעם שנכה ושינוייעראות התוצ

103-3 

68 גוןארר הר שיצכלי ישיכלערך   201-1 םכלייכלם  יצועיב 201 

70 תקופה  גון בארבל התי שקיסיוע הממשלאו הם ו/כה, המענקיהתמי
ת  דווחהמ

201-4 
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ותערות / השמטה ודעמ דד ור המתיא דמד  אושהנ פרק 

25 ,11-16 עיקר  ם בם המסופקירותיתיות ושיתשעות בשקפעה של השתוח והפי
ם( אורימוצב(עין"  "ב, תרומה  ר מסחרידסת האמצעו, בבורצית התועלל

ם(  רותישיב(פרו בונו  

203-1 תפוכליות עקיכלת  פעושה 203 

25 ,11-16 גוןארתיות של הת משמעופוכליות עקיכלת  פעושה 203-2 

37-38 יעת  מנם לגון ונוהליארת היודינא משרה בנושככה ווהרד, השורתק
ת  תושחי

205-2 תתות שחייעמנ 205 

60 ד'כחזור ו, מירמוש חוזי שיכררו לצת שהוחזם ואריזורימוצ 301-3 םחומרי 301 

58 גוןארתוך היה בגאנרת הכריסך צ 302-1 יהגאנר 302 

57 גוןיה מחוץ לארגאנרת הכריסך צ 302-2 

57-58 יהגאנרת הכרייות צבסיטנינא 302-3 

גוןאריה של הגאנרת הכריצמצום בצה 302-4 

59 זי חממהרות של גפליטות ישי 305-1 תפליטו 305 

זי חממהפות של געקית  פליטו 305-2 

גוןארדי הזי חממה על ית פליטת גמוציע 305-4 

גוןארדי הזי חממה על ימצום פליטת גצ 305-5 

79 ,49 גוןארדי הת עובם ושיעור תחלופדשים חדייוס עובשיעור ג 401-1 הקסהע 401 

52 תת הורורה מחופשת לאחר חזם/ודימור עובדה ושירה לעבושיעור חז 401-3 
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ותערות / השמטה ודעמ דד ור המתיא דמד  אושהנ פרק 

53 םדיעובסוקה של הכושר התעכות בתומ, התוח מיומנויות פייות לכנת 401-1 תוחשרה ופיכה 404 

45 רהתוח הקריייצועיהם ופיר על בדיסם משוב  ם המקבלידיאחוז עוב 401-2

 ,42-43 ,34 
45-48 

טי  ביל והי, גרדמג(ם  דיעובב הגון ובקרארת ההנהלה של הדומוסיוון בהג
ם(  יוון אחריג

405-1 תמנויודז סוקתי ושויון התעיוון  ג 405 

46 תרי פעילות  אג ברדכל  ם בריבם וג שיסיס של נר הבכין שחס בהי
ם  תיימשמעו

405-2 

24-26 , בהן  תת הקהילה המקומיב אגון מערארת בהן האחוז הפעילויו
ת המיישמות  או פעילויות ו/פעה על הקהילה המקומישכה הההוער

ת  תיותוח קהיליות פיכנת

413-1 תת מקומיוקהילו 413 
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 GRIאות  פח: טבלסנ
 2019-2020ם  דיבופת עו: תחל1בלה  ט

GRI SRSור  טדיקנא   י 2020 2019 

ילת גוצבק ם  דיבופת עותחל

401 - 1 

פה  ור תחלושיע

ם(  ומנהלים  דיבו)ע

ם  נהליומם  דיבוע

סקתם  עשה

ו/  פוטרמה )סתייה

ו(  פרשו/  פטרהת

ם  נהליומם  דיבוע

ודה  בנקלטו לעש

פה  ור תחלושיע

ם(  ומנהלים  דיבו)ע

ם  נהליומם  דיבוע

סקתם  עשה

ו/  פוטרמה )סתייה

ו(  פרשו/  פטרהת

ם  נהליומם  דיבוע

ודה  בנקלטו לעש

15.0% 

16 22 

23.0% 

14 13 ל(כול30 (ד  ע ים  רבג

ל(  כול31-50 ( 42 39 31 21

1 2 0 1  51מעל 

38 55 53 56 ם  ריבכ ג סה״

19.3% 

12 22 

19.0% 

29 21 ל(כול30 (ד  ע ים  שנ

ל(  כול31-50 ( 25 7 23 23

1 1 0 0  51מעל 

36 46 36 49 ם  שיכ נסה״

28 44 43 34 ל(  כול30 (ד  כ עסה״

44 75 46 67 ל(  כול31-50 (כ  סה״

2 3 0 4  51כ מעל  סה״

74 101 89 105 כ  סה״
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71 
82 

ם  ישנ 0-2ים  נש
ם  ישנ 0-2ים  רבג

ם  ישנ 0-2ים  נש
ם  ישנ 0-2ים  רבג

 2019-2020דר פי מגותק ל 2: בלהט

 153כ  סה״

 101כ  סה״ם  ישנ 3-5ים  רבג 59

 80כ סה״ם  ישנ 6-10ים  רבג 49

 41כ סה״ם  ישנ 11-15ים  רבג 29

 28כ סה״ם  ישנ 16-20ים  רבג 12

 17כ סה״ם  ישנ 21-30ים  רבג 6

 5כ סה״ם  ישנ 31-40ים  רבג 1

3כ סה״ם  י+ שנ 3 40 ים  רבג

67 
84 

2019 

סה״כ 151

39 סה״כ

111 סה״כ

25 סה״כ

5 סה״כ

65 סה״כ

14 סה״כ

3 סה״כ

45 
66 

28 
37 

12 
27 

16 
9 

11 
3 

4 
1 

2020 

42 

31 

12 

16 

11 

4 

0 
3 

0 

ם  ישנ 3-5ים  נשם  ישנ 3-5ים  נש
ם  ישנ 3-5ים  רבג

ם  ישנ 6-10ים  נשם  ישנ 6-10ים  נש
ם  ישנ 6-10ים  רבג

ם  ישנ 11-15ים  נשם  ישנ 11-15ים  נש
ם  ישנ 11-15ים  רבג

ם  ישנ 16-20ים  נשם  ישנ 16-20ים  נש
ם  ישנ 16-20ים  רבג

ם  ישנ 21-30ים  נשם  ישנ 21-30ים  נש
ם  ישנ 21-30ים  רבג

ם  ישנ 31-40ים  נשם  ישנ 31-40ים  נש
ם  ישנ 31-40ים  רבג

ם  י+ שנ 40ים  נשם  י+ שנ 40ים  נש
ם  י+ שנ 40ים  רבג
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