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דבר
יו״ר ומנכ״ל

דו״ח ה ESG -והאחריות התאגידית ה 8 -של קבוצת פרטנר מתפרסם

את הדברים שעבדו טוב בתקופת הריחוק שנכפה עלינו .יצאנו ראשונים בשוק התקשורת לפיילוט

בתקופת משבר קורונה גלובלי שהצריך מכולנו במישור העסקי והפרטי,

במסגרתו עובדי החברה עובדים יום מרוכז בשבוע מחוץ למשרד .מגמת העבודה מהבית תופסת

להתמודד עם אתגרים חדשים שלא הכרנו.

תאוצה בעולם ,כאשר יישום נכון נותן מענה לצורך של העובדים להיות יותר בבית עם המשפחה,

הדו״ח מסכם את הפעילות שלנו בתחום האחריות התאגידית לשנים

וחוסך במשאבי סביבה -דלק ,חשמל ,מים ,זמן נסיעה ,וכו.

 .2019-2020אנחנו מבקשים להודות למנכ"ל היוצא מר איציק בנבנישתי
על הובלת התחום בתקופת כהונתו.

בתקופת הדו"ח ,הנענו והרחבנו ,בהצלחה ,מספר מהלכים חברתיים וסביבתיים ,הרחבנו את פרויקט

פרטנר אימצה לפני מספר שנים גישת ניהול ומדידה של פעילות אחריות

'מחוברים לגיל הזהב' להכללת מבוגרים בעולם הדיגיטלי ,קיבלנו הכרה ב'אות הגיוון' על פועלנו

תאגידית ואימפקט ארגוני ,חברתי וסביבתי ,ופועלת בתחומים אלו על פי

לשילוב אנשים עם מוגבלות בפרטנר ,יצאנו למהלך לצמצום השימוש בכוסות חד פעמיות שהושהה

אסטרטגיית הESG =Environmental ,Social, Governance -

בשל אילוצי הקורונה והשתתפנו במהלך חוצה-חברות של 'הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים'

ההצלחות שלנו בעשייה החברתית וברתימת העובדים הן תוצאה של תכנון

הקורא לעובדים שלא לסמס בנהיגה ובכך להציל חיים .כל זאת ,בנוסף לפעילויות השוטפות למען

אסטרטגי ,עבודה מאומצת משותפת ,הגדרת מטרות ברורות והתמדה,

הקהילה והסביבה ,בשותפויות ארוכות טווח עם גופים חברתיים כדוגמת ארגון 'לתת'' ,אמץ לוחם'

לצד התאמה לשינויים וגמישות ניהולית.

ו'כנפיים של קרמבו'.

פרטנר היא חברה אחראית עם הנהלה מחויבת ועובדים אכפתיים ,ואנו

העשייה שלנו זוכה להוקרה גם במדדים אובייקטיבים ,ובראשם זכייה חוזרת ועקבית בדירוג הגבוה

גאים שגם בתקופות לא פשוטות אנחנו ממשיכים לפעול ולעשות טוב.

ביותר" ,פלטינה  "+בדירוג 'מעלה'  ESGלאחריות תאגידית ,ובבחירתנו כ'חברה שהכי טוב לעבוד בה'

גם כשהמציאות מאתגרת והתכניות מקבלות תפנית בלתי צפויה ,אנחנו

בשוק התקשורת על פי מדד .CofaceBdi

מקפידים בנחישות ובחדשנות שמאפיינת את פרטנר ,לפעול בהוגנות,

בשנת  2019הצטרפנו לגרעין המייסדים של  - Valuable 500מיזם בינלאומי המאגד מנכ"לים של

בשקיפות ,בהכלה ובמודעות מלאה לסובבים ולסביבה ,על מנת להבטיח

חברות מובילות בעולם כזרז לקידום השפעתם של תאגידים בינלאומיים לצמצום אי השוויון לאנשים

חברה ,קהילה ועסקים טובים יותר.

עם מוגבלויות באמצעות פעילותם העסקית.

מציאות הקורונה השפיעה על כל היבטי חיינו בכלכלה ,בחברה ובקשרים
בין אנשים .המציאות החדשה חידדה את ההבנה של חברות במשק ,כי

משבר הקורונה יצר מציאות בה חברות עסקיות נבחנות בתרומתן לקהילה ,בהושטת היד ,בשמירה

קיים הצורך הארגוני והעסקי לאמץ את אסטרטגיית ה ESG -ושהמטרה

על העובדים ובהגינות עם הלקוחות בעת המורכבת הזו .כחברה מובילה במשק ,אנחנו מבינים את

של כולנו היא ליצור אימפקט חברתי וסביבתי.

גודל האחריות המוטלת עלינו בכל החלטה והתנהלות עסקית ,כלפי העובדים ,הלקוחות ,השותפים,

הפעילות העסקית שלנו משלבת ומאזנת בין שיקולי הרווח לבין רווחה

הספקים ובעלי העניין ,וביחד נצמח אל שיאים והישגים חדשים.

חברתית של העובדים ,הקהילה והסביבה ,ויוצרת מעגלי השפעה רחבים.
פרטנר מעניקה שירותי תקשורת לכ 3 -מיליון לקוחות פרטיים ועסקיים,
שירותים שהפכו חיוניים יותר מתמיד בתקופת הקורונה .הבנו את האחריות

אסנת רונן ,יו"ר הדירקטוריון

קריאה מהנה

אבי צבי ,מנכ"ל

המוטלת עלינו לדאוג שהשירותים הסלולריים שלנו יהיו באיכות הטובה
ביותר ,שהאינטרנט יהיה מהיר ויציב ,ששירות הטלוויזיה שלנו יעשיר,
ישמח וימלא חוסרים שיצר הריחוק החברתי ,ושכל לקוחותינו העסקיים
יקבלו מאיתנו את הפתרונות החדשניים ביותר לעבודה מרחוק .הגענו
מוכנים לזינוק בהיקף צריכת שירותי התקשורת ,ולאור הצורך בחיבור
מרחוק למשפחה וחברים ,לעבודה וללימודים ,האצנו את חיבור הסיבים
שלנו בעשרות שכונות בפריפריה .בנוסף ,נערכנו במהירות להעברת מערך
השירות והתמיכה לחיבור הנציגים מהבית ,התאמנו את פעילות טכנאי
השטח שלנו שמגיעים לבתי הלקוחות ,וסיפקנו מערך תומך ובטוח לכלל
עובדי החברה כדי שיוכלו להבטיח המשכיות עסקית.
הבנו שהמציאות החדשה מצריכה מאיתנו שינויים ,והחלטנו לקחת אתנו
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היערכות פרטנר
במשבר הקורונה
משבר הקורונה העולמי שפרץ לחיינו בתחילת ,2020
השפיע על כל היבטי הפעילות של קבוצת פרטנר.
כקבוצת תקשורת אשר משרתת כ 3 -מיליון לקוחות
ומספקת שירותי תקשורת חיוניים ,נערכנו מיד עם
פרוץ המשבר לשמירה על רציפות עסקית ,תוך
הקפדה בלתי מתפשרת על בריאותם של העובדים
והלקוחות ,וסיוע לקהילה בה אנחנו פועלים.
המציאות החדשה הציבה בפנינו אתגרים וחייבה
היערכות עם סט כלים רלוונטי כדי לצלוח אותה.
אנחנו מחויבים יותר מתמיד להסתכלות מעמיקה על צרכים
משתנים של כלל מחזיקי העניין שלנו  -עובדים ,לקוחות,
ספקים ושותפים חברתיים.
דווקא עכשיו יש ציפייה ציבורית מחברות גדולות ומשפיעות
כמו פרטנר ,לכלול שיקולים חברתיים וסביבתיים ,בהחלטות.
בריאות ובטיחות העובדים נמצאות בתקופה הזאת בראש
סולם העדיפויות.
איזון בין הבית לעבודה ,חשיבות השמירה על המשפחה,
ערבות הדדית וסולידריות הם ערכים שנמצאים על סדר היום
של כל עובד.

פועלים למען לקוחותינו
תקופת הקורונה העצימה את מרכזיותם של שירותי התקשורת שהפכו חיוניים ביותר בימים של ריחוק
חברתי .השימוש והצורך ברשת הסלולרית ,באינטרנט ובשירותי הטלוויזיה עלה משמעותית .הצורך
בגלישה מהירה ויציבה הפך קריטי כדי להתעדכן בחדשות ,לשמור על קשר עם המשפחה והחברים ,כדי
שהילדים יוכלו ללמוד מרחוק וכדי ליהנות מתכני הטלוויזיה הן ללימודים והן לבידור.
תשתית הסיבים של פרטנר העניקה ללקוחות שלנו את חוויית התקשורת המתקדמת והיציבה ביותר בשוק.
התאמנו את מערך השירות שלנו לתקופה ,וסיפקנו למאות מנציגי השירות והתמיכה הטכנית של פרטנר חיבור
מרחוק למערכות החברה כדי שיוכלו להעניק שירות גם מהבית .במקביל ,הקפדנו שכל צוותי החברה הבאים במגע
עם הלקוחות ונותנים שירות בבית הלקוח ,כמו טכנאי השטח ואנשי השירות הפרונטלי במרכזי השירות שנשארו
פתוחים ,יתמגנו וישמרו על ההנחיות והכללים כדי לשמור על בריאותם ועל בריאות הלקוחות.
בנוסף לטיפול הרציף ,הגברנו את המחוות השירותיות למען לקוחות שנזקקו להושטת יד ,וראינו את פניהם היפות
של העובדים שלנו שהגיעו לסייע ללקוחות מבוגרים בשירות אישי "מעבר לדלת" ובבית ,תוך שמירה על ההנחיות,
כדי לפתור בעיות ,לחבר ולתת שירות.
פעולות נוספות שקיימה פרטנר לטובת לקוחותיה:
גם בשנה הזאת המשכנו במשימה שלנו  -לחבר את אזרחי ישראל ובכללם יישובי הפריפריה לסיבים שלנו .פרסנו
את תשתית הסיבים המתקדמת שלנו בשדרות ,נהריה ,אילת ומעלה אדומים ,והרחבנו פריסה בעשרות יישובים
נוספים.
בשל השהייה הממושכת בבית והפסקת הלימודים בבתי הספר ,שירותי הטלוויזיה שלנו הפכו מרכזיים מתמיד.
סיפקנו ללקוחות פרטנר  TVהיצע תכנים נרחב ללא תוספת תשלום -הוספנו ערוצי כושר ובריאות ,חיברנו את
הלקוחות לערוצי שידור של משרד החינוך ,הוספנו סרטים ,ערוצי ילדים ועוד.
פרטנר הייתה החברה היחידה שלא חייבה את לקוחותיה עבור חבילת הספורט בתשלום .בהמשך לעדכונים
שהגיעו מערוצי הספורט לפיהם בחודשי הקורונה לא צפויים להתחדש מפעלי הספורט המרכזיים המשודרים

בתקופת המשבר עמד לזכותנו ה DNA -הארגוני של
פרטנר  -חברה מתקדמת ובעלת יכולת לקדם במהירות
תהליכים למתן פתרונות טכנולוגיים חדשניים ,ערוצי
דיאלוג פעילים ושקופים עם העובדים ,והקפדה בלתי
מתפשרת על שירות רציף ללקוחות בכל זמן ובכל מצב.
עם תחילתו של המשבר הקמנו צוות ניהול שכלל מנהלים
מכלל החטיבות בראשות מנכ"ל החברה ,לניתוח והבנה
של הצרכים של כל מחזיקי העניין של החברה ,והצעת
פתרונות תוך בחינת האפקטיביות שלהם באופן יומי .כל
צעד שנלקח תוקשר גם פנימה לעובדים וגם ללקוחות.

במספר ערוצי ספורט הוחלט לא לחייב את הלקוחות עד למועד חזרת המשחקים .חשוב לציין כי הלקוחות לא
נדרשו לנקיטת פעולה אקטיבית אלא לא חויבו באופן אוטומטי.
פרטנר נרתמה לצו השעה עם הקריאה לאזרחי ישראל להקפיד על ריחוק חברתי ועל שהייה בבית ,ושינתה את
סימול הרשת המופיע על גבי מסכי הטלפונים הניידים של מנויי הסלולר של החברה מ-פרטנר ל.StayHome-
חושבים גם על סיוע לעסקים ,ומספקים את הנדרש להתאמה למציאות החדשה .השקנו חבילות תקשורת
מותאמות לעבודה מהבית ופתרונות תקשורת שאפשרו למעסיקים לשמור על המשכיות עסקית ועל עבודה
רציפה של מאות אלפי עובדים בחברות וארגונים בכל הגדלים .החברה השיקה סל מוצרים ושירותים ללקוחות
עסקיים קטנים ,בינוניים וגדולים בכל מקום ממנו העובד מחובר למערכות הארגון .זאת על רקע המגמה המסתמנת
בארגונים רבים להמשיך ולאפשר לעובדים לעבוד מהבית היכן שהדבר מתאפשר .מדובר על ארגונים שהוגדרו
חיוניים ,כמו מוסדות פיננסיים ,תחבורה ,אנרגיה וחשמל ,מזון ועוד .בנוסף ,פותחו פתרונות ומוצרים המיועדים
לתמוך בפתיחת המסעדות ומתחמי האירועים תחת התו הירוק ומגבלות ניהול הקהלים.
עבור לקוחותינו מהמגזר החרדי הנעזרים במכשירים כשרים ,הצענו חבילות רחבות מוזלות כדי למנוע חריגות
בתשלומים עבור שימוש מוגבר.
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דואגים לעובדינו
							
ולמשפחותיהם
גם בתקופה מורכבת עסקית ,הקפדנו לשמור על
היציבות התעסוקתית של העובדים שלנו ,הוצאנו
לחל"ת את העובדים שאתרי הפעילות שלהם
(קניונים ,חנויות וכו') נסגרו בשל המצב והיינו החברה
הראשונה שהחזירה את כל עובדיה לעבודה .בתקופת
החל"ת דאג מערך משאבי האנוש של פרטנר
לטיפול מנהלי בכל ההליכים הנדרשים לקבלת
ההטבות מהמדינה .שמרנו על רצף הזכויות של
העובדים והמשכנו לשלם את כל מה שנדרש מכך.
הקמנו קרן סיוע מוגדלת לעובדים שהם
ומשפחותיהם נזקקו ליותר סיוע בתקופה הזאת.

הצבנו את בריאות העובדים שלנו והמשפחות שלהם ,מעל
לכל ,ולכן הקפדנו לאכוף את כל הנחיות משרד הבריאות
בחברה ,להזכיר ולתקשר את חשיבות ההקפדה בכל
המדיות .מנכ"ל החברה צילם סרטון פניה אישית ובו הציג
לעובדים את ההיערכות של החברה לתקופה וחשיבות
תשומת הלב של העובדים.

מחזקים את הספקים המקומיים
בתקופה הזאת עשינו גם למען הספקים השותפים שלנו ,התקשרנו יותר עם ספקים קטנים ומקומיים ,הקדמנו
תשלומים לספקים שלנו והבענו קשב רב לצרכיהם .כדוגמה לכך ,תמכנו בעסקים קטנים בסביבת החברה
החשובים לעובדים ,באמצעות ירידי מכירות דיגיטליים לאלפי עובדי פרטנר.

מעצימים את הקהילה
משבר הקורונה העצים יותר מתמיד את הפערים החברתיים והצרכים השונים באוכלוסיה הישראלית .בתוך כך,
נרתמה פרטנר למאמץ הלאומי .המשכנו בעשייה החברתית ואף הגברנו אותה ,תוך זיהוי הצרכים הייחודיים של
הקהילות השונות שעלו בתקופה זו.
גייסנו יחד עם מאות עובדי פרטנר מהבית ומהמוקדים  200,000ארוחת חג בראש השנה במשדר טלוויזיוני יחד עם ארגון 'לתת'.
אספנו  100,000שעות פעילות לילדי 'כנפים של קרמבו' שדווקא עכשיו מבודדים חברתית וזקוקים לפעילויות כדי להמשיך
ולתפקד .מאות עובדים מתנדבים נרתמו למשדר טלוויזיוני שהיה רק הפתיח לשת"פ ארוך טווח עם התנועה .בנוסף ,יצרנו תוכנית
סלולר חברתית ,גייסנו לטובת ילדי 'כנפיים של קרמבו' את המוצרים שלנו והתחייבנו לתרום  10%מההכנסות לטובת הילדים.
פרטנר שמרה על התרומות השנתיות שלה לשותפים החברתיים.
נרתמנו למשימות לאומיות ורכשנו מכונת הנשמה לבית חולים בפריפריה והמשכנו לסייע לשני גדודי הלוחמים שלנו בשריון
ובפיקוד העורף שהיו עסוקים בתקופת הקורונה במשימות לטובת העורף.
ציידנו את הצוותים הרפואיים של מרכז שניידר במחשבי  iPadלטובת טיפול מרחוק בילדים עקב מגיפת הקורונה ותרמנו ציוד
עבור ילדים המאושפזים בבידוד במרכז שניידר לרפואת ילדים.

מערכות החברה הותאמו למתן שירות מרחוק ואפשרנו
לעובדים שלנו לתת שירות רציף מהבית .עברנו לעבוד
בקפסולות על פי התו הסגול ,במוקדי החברה ובמטה.
ההסעות ,חדרי האוכל והמשרדים הותאמו כך שנוכל
לשמור על בריאות העובדים שלנו.
בזמן שהמשפחה נזקקה לנו יותר מתמיד -עברנו ליום
עבודה מהבית ,למשמרות ערב וסופ"ש מהבית ,ואנו
קשובים לכל בקשה של עובדים בנושא.
גם כשהיה קשה ,המשכנו להפתיע ולרגש את העובדים-
שלחנו להם מתנות עד הבית לאירועים מיוחדים ,הענקנו
שוברי מתנה דיגיטליים ,ערכנו מסיבת קפסולות ועוד מגוון
רחב של שירותי רווחה אישיים עד הבית.
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תרמנו
טאבלטים
לניצולי שואה
מבוגרים
שלא יכלו
להתראות עם
המשפחה.
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6
4
8
3
08

פרטנר במספרים
פרטנר
מספקת
שירותי
תקשורת
מליון
לכ-
מנויים
בישראל

3

לפרטנר
רשת של:
כ -מעבדות

35

תיקונים
במרכזי
החברה

8.2

ברמת
שביעות רצון
כללית של
לקוחות
לשנת
2020

משקי בית זמינים
לחיבור תשתית
הסיבים פרטנר פייבר
Home Connected

545,000
נכון ל26.5.21 -

מעל:

270
טכנאים
בשטח

100
%
92
%
9000
שביעות רצון
מעובדי
מטכנאים
מעל

החברה ומנהליה
קיבלו משוב

שעות התנדבות
עובדים בשנים
2019-2020

82
%
2834
*משרות
ניודים פנימיים-

30%

לאחר ביקור

בשנת
2020

איוש משרות
בחברה דרך
עובדינו

מעל-

51
%
נשים מכלל 80%

החברה

43%

ו-

נשים
בתפקידי
ניהול

מעובדי החברה
עברו הדרכה
על קוד האתי

פרטנר תרמה
למעלה

מ₪ 2,000,000 -

בשנים

2019-2020
למען הקהילה

מסך הרכש של
פרטנר מוגדר
כרכש של עסקים
קטנים ובינונייים
השקעה של מעל

₪ 1,500,000
בניהול סביבתי
בין השנים
2017-2020

8%

מעל
צמצום
בפליטות גזי
חממה
*בתקופת הדו״ח

*מייצג כ 3000 -עובדים חלקם במשרה חלקית ע"פ נתון המפורסם ב20F -
ובדוחות הכספיים
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הקמה
1998

פרטנר
קבוצת
תקשורת
כוללת
הפועלת
ברחבי הארץ

כ3000 -
עובדים

קצת עלינו

עשרות
מרכזים
וחנויות
בפריסה ארצית
49%
גברים

51%
עיקר פעילותה מתבצעת תחת המותגים פרטנר  5Gו 012 -מובייל.
לפרטנר פעילות סלולר ,שירות טלוויזיה 'פרטנר  ,'TVאינטרנט (שירותי ספק)
ותשתית סיבים אופטיים עצמאית 'פרטנר פייבר' .פרטנר מספקת שירותי תקשורת
לכ 3-מיליון לקוחות בישראל ,מהמגזר הפרטי ,העסקי והציבורי ,באמצעות
הטכנולוגיה והתשתיות המתקדמות ביותר בסלולר ,באינטרנט ובטלוויזיה.
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נשים

11

פרטנר
קבוצת
תקשורת
כוללת

12

{

סלולר

טלוויזיה

סיבים
ספק
ותשתית
פתרונות
לעסקים
13

הערכים שלנו
14

מנצחים
ביושרה

בונים
אמון

גמישים
ופתוחים
לשינוי

אנחנו מחויבים להיות הטובים
ביותר ,להוביל את התחרות
ולנצח ביחד! להתחרות עם כל
הלב ובכל הכח אבל בלי לוותר
לרגע על הערכים שלנו.

אנחנו מבינים שאנו צריכים
לעבוד באופן אקטיבי כדי להיות
ראויים לאמון .אנו פועלים
בשקיפות ומקדמים תקשורת
פתוחה בכל רגע.

אנו חיים בעולם משתנה
ובמציאות דינמית ,נהייה
גמישים ,מהירי תגובה ובעלי
יכולת לשנות כיוון.

אנשים
של
אנשים

בכל דבר שאנחנו עושים ,אנחנו
רואים קודם כל את האדם
שעומד מולנו.

מחוייבים
לפשטות

אנו משקיעים תשומת לב
לפשטות ונגישות ומוודאים
שגם הדברים המורכבים ביותר,
יהפכו לזמינים וטבעיים לכל.

תמיד
סקרנים

אנו לא לוקחים שום דבר כמובן מאליו.
תמיד נשאל :״למה?״ נאתגר את עצמנו,
נחפש כל הזמן דרכים לשפר ,ניזום,
נחקור ,נתעדכן ונטמיע זאת בחיים
המחוברים של כולנו.
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(מבוסס על מדדי הרשת  OoKlaבמהלך ) 2018
הסכם שיתוף רשת עם הוט מובייל

השלמה של כיסוי והמשכיות שיחה באמצעות wifi calling
ראשונים להשיק את שירות VoLTE

הרשת
הסלולרית
של פרטנר

הרשת הסלולרית המתקדמת והמהירה היא אחד הנכסים המרכזיים של החברה.
לרשת של פרטנר הפריסה הרחבה בישראל של  LTEוLTEadvenced -
ודור  5פעיל בפריסה מואצת.
תשתית הרשת מתופעלת על ידי שותפות  ,PHIוהליבה המתקדמת היא בלעדית לפרטנר.
הפעילות הסלולרית משווקת תחת מותג פרטנר  5Gומותג  012מובייל מבית פרטנר.

hello future
העתיד הזה כבר כאן .בפרטנר  5Gאנחנו מתחייבים
להביא אותו אליכם בעוצמה שלא הכרתם.
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17

יש לך פרטנר שנותן לך יותר .גם בטלוויזה

בשורה צרכנית וטכנולוגית
ששינתה את שוק הטלוויזיה בישראל

18
16

19
17

יש לנו
טלוויזיה
מובילה
למעלה מ 100 -ערוצים חיים
המתאימים לכולם בדיוק כמו
שאנחנו מכירים ואוהבים
תוכן עשיר לילדים ,ערוצי ספורט
מגוון סדרות וסרטים בVOD-
ערוצי פנאי ולייף סטייל ,היסטוריה טבע ומדע
חדשות בינלאומיות
ערוצים בשפות שונות
ערוצים מונגשים

20

ממשק פרטנר TV
חוויתי
וחדשני
פלטפורמת אנדרואיד  TVהמתקדמת מבית גוגל וגישה לאלפי אפליקציות
בחנות גוגל פליי כולל שיתופי פעולה יחודיים עם נטפליקס ואמזון פריים
וידאו.

עם השקת פרטנר  ,TVשירות הטלוויזיה המוביל והצומח ביותר בישראל בטכנולוגיית  OTTפרטנר יצרה מפץ
בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית שנשלט על ידי דואופול.

פרטנר  TVמציעה ללקוחות חווית טלוויזיה חדשנית ,עם בשורת ה'סופר אגרגטור' ,עם למעלה מ100 -
ערוצים חיים ,VOD ,שירותים חדשניים כמו  Catch upוחיפוש קולי ,גישה ישירה לספריות התוכן הגדולות
והפופולריות בעולם .לפרטנר שותפויות עם ספקיות תוכן בינלאומיות מובילות בהן נטפליקס ,אמזון פריים
וידאו ,ספוטיפיי ,גוגל ועוד .בפרטנר  TVניתן לצפות בכל מקום ,בכל זמן ומכל מכשיר :בממירי פרטנר  ,TVאפל
 ,TVמכשירי סמארטפון ,טאבלט ,מחשב וטלוויזיות חכמות של היצרניות המובילות.
במהלך  2020פרטנר השיקה את שירות הגיימינג המספק ללקוחות למעלה מ 400 -משחקים מהמובילים
בעולם על גבי שירות הטלוויזיה.
בישראל ,כמו בעולם ,המגמה הגוברת היא של התנתקות מהכבלים והלוויין ומעבר לשירותי  OTTבהם הבחירה
בתוכן הרצוי היא בידי הצרכן ,שמוסיף לחבילה הבסיסית שירותי תוכן נוספים בסטרימינג.
פרטנר  ,TVשירות הטלוויזיה שמוביל את מגמת ה׳סופר אגרגטור׳ בישראל ,הוא שירות הטלוויזיה המוביל
טכנולוגית ובגיוס המנויים ,ושלוש וחצי שנים מאז ההשקה יותר מ 232-אלף משקי בית מחוברים לשירות.
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מנויי פרטנר ( TVבאלפים)

התפתחות
מצבת מנויים
מאז השקת
פרטנר TV
ועד תום
תקופת הדו״ח

232
224
215

188 200

176

160

141

122

106

83

65

43

0 14

1.8.17 30.9.17 31.12.17 31.3.18 30.6.18 30.9.18 31.12.18 31.3.19 30.6.19 30.9.19 31.12.19 31.3.20 30.6.20 30.9.20 31.12.20

נכון ליום 31.12.20
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ISP LEADERBOARD - FEBRUARY 2020
TYPE

RANK
CHANGE

PREVICUS
MAPS

SPEED MAPS

ISP

RANK

4.46

4.52

Partner

1

4.19

4.23

Cellcom

2

4.18

4.18

Hot

3

1.09

1.12

Bezeq international

4

3.70

3.60

XFone

5

3.18

3.10

TripleC

6

2.27

2.27

099.net

7

* מדד הגלישה ( )ISPהבינלאומי של נטפליקס המודד את מהירות הגלישה שמספקות ספקיות
האינטרנט ברחבי העולם בשעות העומס ,קבע כי מהירות הגלישה בפרטנר היא הגבוהה ביותר מבין
כל ספקיות האינטרנט בישראל באופן עקבי .המדד החודשי התעדכן לאחרונה בפברואר  .2020עם
פרוץ משבר הקורונה ,נענתה נטפליקס לבקשת מדינות לסייע בצמצום העומס על תעבורת הרשת,
בין השאר בהאטה יזומה וניהול חסכוני של הזרמת תכנים .מאז מרץ  2020חדלה נטפליקס לעדכן
את המדד .פרסום המדד התחדש ב 2021 -ונכון ליולי  2021פרטנר מובילה במהירות הגלישה.
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תשתית הסיבים
האופטיים של פרטנר:
פרטנר פייבר

כ 165,000 -לקוחות
שכבר נהנים מגלישה

במהירות עוצמתית
פרטנר מגיעה לבית הלקוח לראשונה כתשתית עצמאית
וספק באמצעות סיבים ומציעה את הטכנולוגיה המתקדמת בעולם
המאפשרת קצבי גלישה עד  3ג׳יגה.

תעשייה
חדשנות
ותשתיות
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פרטנר פייבר

תשתית הסיבים האופטיים העצמאית של פרטנר היא רשת הסיבים הגדולה ביותר בישראל במספר
לקוחות מחוברים .נכון למאי  2021יותר מ  545,000משקי בית כבר יכולים להתחבר לסיבים של
פרטנר ולגלוש במהירות של עד  3ג'יגה .לפרטנר יותר מ 165,000 -מנויים לתשתית הסיבים ,יותר
מלכל חברה אחרת בישראל .התשתית פרוסה ברחבי הארץ ב  50ערים מנהריה ועד אילת.
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אור יהודה

חריש

פרדס חנה  -כרכור

אור עקיבא

טירת הכרמל

פתח תקווה

אילת

יבנה

קריית אונו

אזור

יהוד  -מונסון
ירושלים

קריית ביאליק
קריית גת

כפר יונה
כפר סבא
כרמיאל
לוד
מודיעין  -מכבים  -רעות
מעלה אדומים
נהריה
נס ציונה
נשר
נתיבות
נתניה
עפולה

קריית ים
קריית מוצקין
ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
רמת השרון
רעננה
שדרות
שוהם
תל אביב

אילת
אשדוד
אשקלון
באר יעקב
באר שבע
בת ים
גבעת שמואל
גבעתיים
גני תקווה
הוד השרון
הרצליה
חדרה

 3ג׳יגה

חולון
חיפה
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פרטנר היא חברה פורצת דרך בתחום תשתיות
התקשורת הסלולריות ,עם רשת הסלולר
המתקדמת ביותר בישראל במונחי תשתית וליבה
ובתחום התשתיות התקשורת הקוויות .יש לנו
רשת סיבים אופטיים נרחבת ,שמגיעה לעשרות
ערים ברחבי הארץ עם תשתית פעילה ,בשילוב
כבל תת-ימי ,המהווה קו גיבוי ייחודי לאורך
מישור החוף .התשתיות המתקדמות של פרטנר
מהוות בסיס למגוון רחב של שירותי תקשורת,
בהם סלולר ,שירותי אינטרנט ,טלוויזיה ,אבטחת
מידע ,חוות שרתים ,שירותי ענן IOT ,ועוד .אנחנו
רואים שכשעסק מתבסס על תשתיות ושירותים
של פרטנר  -היכולת שלו לפעול בהמשכיות
עסקית מלאה בכל מצב היא מקסימלית.
פרטנר היא קבוצת תקשורת ובשל כך יודעת
לשלב בין מגוון פתרונות תקשורת – סלולר,
סיבים עסקיים ושירותי אינטגרציה .בשנתיים
האחרונות יש בפרטנר צמיחה משמעותית
בתחום השירותים והתשתיות לעסקים .כדי
לענות על הביקוש ,החטיבה העסקית הרחיבה
משמעותית את היקף פעילותה ,תוך מינוף
היתרון התחרותי של החברה ביכולת להציע
שירותים המשלבים תשתיות קוויות וסלולריות,
שותפויות אסטרטגיות עם החברות המובילות
בעולם בתחומי האינטגרציה וה IT -והגעה
להסמכות הגבוהות ביותר בשוק ,יצירת שיתופי
פעולה בינלאומיים שמאפשרים הרחבה של
הרשת שלנו בחיבור ישיר למרכזי העסקים
הגדולים בעולם ועוד.
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מאז פרוץ משבר הקורונה ,פרטנר מספקת לשוק
העסקי והציבורי פתרונות חיבור מרחוק ותמיכה
במערכי למידה מרחוק ,ומאפשרת המשכיות
עסקית ותמיכה בחזרה לשגרה במציאות
החדשה.

פתרונות מתקדמים לעסקים
rking
Netwo rity
Secu

Hosting

ration
g
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tional
Internuanications
Comm

Cellulatiron
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Wired y
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מגוון שותפויות טכנולוגיות
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תשתיות
&
IOT
PRO

תחביבים
חדשים

אוטומציה
תעשייתית

בית
חכם
התקני
מעקב
רכבים
אוטונומיים

בריאות
חכמה
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ערים
חכמות
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תמצית
נתונים
פיננסים

2019

2020

3,234,000

3,189,000

רווח גולמי

527,000

525,000

רווח תפעולי

87,000

96,000

רווח נקי אחרי מס

19,000

17,000

הכנסות
(מחזור מכירות)

*באלפי ש"ח
לפרטים נוספים ניתן לעיין בדוחות הכספיים של החברה לשנים : 2017-2020
היכנסו לעמוד קשרי משקיעים באתר החברה.

חברה ציבורית
מניות החברה נסחרות בתל אביב ובנאסד"ק )NASDAQ,TASE: PTNR( .לפרטנר אגרות
חוב סחירות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב .דירוג החוב של חברת פרטנר על פי
חברת דירוג האשראי  S&Pמעלות עומד על  ilA+עם אופק יציב.

בכל מקרה של סתירה בין הדוחות הכספיים לדו״ח  ,ESGהדוחות הכספיים גוברים.
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דיאלוג עם
משקיעים
ורשויות
הממשל
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אנו מקפידים לספק מידע באופן מלא ,מהימן
ושקוף לציבור המשקיעים ,לבעלי המניות
ולרשויות הממשלתיות ולאפשר להם גישה
מלאה למידע על החברה ופעילויותיה.
אנו מקפידים על קשר שוטף עם משקיעים
בין אם באופן יזום עם משקיעים מוסדיים
ואנליסטים (שיחות משוב לגבי טיב הקשר
בינם לבין פרטנר בנושאים אתיים וזמינות
המידע) ובין אם כתוצאה מפניה של משקיעים
אלינו דרך פרטי הקשר של החברה ו/או אתר
החברה ,והכל בכפוף להוראות הדין ביחס
למתן מידע שיוויוני לכלל הציבור ,איסורים
הנוגעים לשימוש במידע פנים וכיוצא בזה.
כחלק מניהול הקשר השוטף עם המשקיעים
של החברה ,אנו מקיימים אסיפות של בעלי
מניות .בשנים  2019ו 2020-התקיימו
 3אסיפות של בעלי מניות.
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האחריות התאגידית בפרטנר מנוהלת ע"פ אסטרטגיית ה.Environmental ,Social, Governance = ESG -
אנחנו מודדים את האימפקט שיש לפעילויות החברתיות והסביבתיות שלנו ,משקללים את המשתנים בנושאים אלו ופועלים
לשלב בין שיקולי הרווח לבין רווחה חברתית .אנחנו מאמינים שגישת המדידה שלנו משיאה ערך למחזיקי העניין -עובדים,
לקוחות ,ספקים ,משקיעים וקהילה ,ופועלים ליצירת מערכת יחסים ארוכת טווח על בסיס שקיפות והוגנות ,וניהול דיאלוג
ושיח שוטף עימם .הדיאלוג מאפשר לנו להיחשף לנושאים המהותיים למחזיקי העניין שלנו ,לזהות את צרכיהם ,ללמוד
ולשפר את איכות השירות ואת התנהלותנו העסקית ולפעול באופן אקטיבי כדי להיות ראויים לאמונם.

אחריות
תאגידית
בפרטנר

פרטנר חברה בארגון "מעלה"  -ארגון גג של החברות המובילות במשק הישראלי בתחום האחריות התאגידית ,ומשתתפת
בדירוג האחריות התאגידית משנת .2006
פרטנר היא חברת התקשורת היחידה שנכנסה לדירוג והיא מדורגת בדירוג הגבוה ביותר פלטינה +
והתוצאה משקפת את מחויבותינו הגבוהה לביצועים חברתיים וסביבתיים.
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דירקטריון

האחריות
התאגידית
במבנה
הארגוני
של פרטנר

מנכ״ל

סמנכ״ל חטיבת
אסטרטגיה ופיתוח
עסקי (חבר הנהלה)
אחריות תאגידית
ותקשורת פנים ארגונית
שותפים בחטיבות החברה

תפיסת האחריות התאגידית של פרטנר והיוזמות שהיא מקדמת ,המפורטות בהמשך הדוח,
נמצאות בהלימה ליעדי הפיתוח בר קיימא ()SDG’s – Sustainable Development Goals
שהוגדרו על ידי האו"ם כיעדים המרכזיים להתמודדות עם האתגרים הגלובאליים .חיבור זה ,בין
היעדים הבינלאומיים לאסטרטגיה העסקית ולאחריות התאגידית ,מאפשר בחינת ההשפעות על
הסביבה והקהילה בהן אנו פועלים ומיצוי מלוא ההזדמנויות ליצירת השפעה חיובית ככל הניתן.
דוח האחריות התאגידית שאנחנו מפרסמים מתבסס על עקרונות הדיווח של ארגון ה( GRI -לפי תקן SRS
ו )SASB -הבינלאומיים ,תוך התמקדות בניהול דיאלוג עם מחזיקי העניין שלנו ומתוך שאיפה לתת ביטוי
לנושאים המהותיים שהועלו על ידם במסגרת ערוצי הדיאלוג שקיימנו עימם ,המפורטים בהמשך הדוח.
פרטנר גאה לעמוד בשורה אחת עם חברות מובילות בישראל ובעולם ,המאמצות את יעדי
הפיתוח בר קיימא ופועלות לקידומם באמצעות תהליכי חדשנות ,יצירתיות וטכנולוגיה.
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יעד

13 12 10 9 8 5 3

בריאות
טובה

שיוויון
מגדרי

 3.6צמצום
פגיעות
ומוות הנגרם
בנפגעי
תאונות
דרכים

 5.1לשים קץ
לאפליה של נשים
ונערות

מטרות

 5.2לשים סוף לכל
אלימות נגד וניצול
של נשים ונערות
 5.5הבטחת
השתתפות מלאה
למנהיגות ובקבלת
החלטות

הוגנות
תעסוקתית
וצמיחה
כלכלית

 8.2גיוון ,חדשנות
ושדרוג יעילות
כלכלית השגת רמות
גבוהות יותר של
פריון כלכלי.
 8.3לקדם מדיניות
לתמיכה ביצירת
מקומות עבודה
ויוזמות בצמיחה
קידום מדיניות
מונחית-פיתוח
התומכת בפעילות
יצרנית.

תעשייה
חדשנות
ותשתיות

 9.1פיתוח תשתיות
איכותיות ,אמינות,
בנות קיימא
ועמידות ,לרבות
תשתיות מקומיות
ותשתיות חוצות
גבולות.

צמצום
אי
השיוויון

צריכה
וייצור
אחראיים

 10.3הבטחת
הזדמנויות שוות
והקטנת חוסר
השוויון בתוצאות.

 12.2השגת ניהול
בר קיימא ושימוש
יעיל של משאבי
טבע.

 10.4אימוץ מדיניות
כלכלית ,של שכר
הוגן ,הגנה חברתית
והשגת שוויון רב
יותר לאורך זמן.

 12.5הפחתת
פסולת ועידוד
מחזור

שינוי
אקלים

 13.3מודעות
סביב שינויי
האקלים

 12.7נהלי רכש
ציבוריים – קידום
נהלי רכש ציבוריים
ברי קיימא

 8.5תעסוקה
מקיפה ועבודה
הוגנת ,שכר שווה
 8.8הגנה על זכויות
העובדים וקידום
סביבת עבודה
בטוחה

פרטנר הצטרפה למיזם הלאומי
שהובילה הרשות לבטיחות
בדרכים לנהיגה בטוחה ופועלת
להטמיע את הנושא בקרב עובדיה.

התייחסות
קבוצת
פרטנר
ליעד
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פרטנר מעניקה הטבות ייחודיות לכל
עובד ועובדת ,ודואגת ליצירת סביבת
עבודה המותאמות לצרכיהם השונים.
פרטנר מגנה הטרדות או אלימות
מכל סוג שהוא ,לרבות הטרדה
מינית ,פועלת למגר אותם .לשם
כך ,גיבשה מדיוניות המפורסמת
לכל עובדי החברה ,מתקיימות
הדרכות בנושא ותקשורים שוטפים.
פרטנר פועלת לשמר את האיזון
הקיים בין גברים ונשים בתפקידי ניהול
על מנת להבטיח השתתפות מלאה
ויעילה של נשים ושוויון הזדמנויות
למנהיגות בכל רמות קבלת ההחלטות.

פרטנר מקדמת סביבת עבודה מגוונת,
הכלה של עובדים מרקעים שונים
והתאמת סביבת העבודה על פי צרכיהם.
פרטנר מעניקה שוויון הזדמנויות
בתעסוקה לכל ,ופועלת לקדם אוכלוסיות
הנמאות בתת ייצוג בתעסוקה .כמו
כן ,מבצעת החברה בקרה לבחינת
פערי שכר בין מגזרים שונים כדי
לוודא שזאת נבנה על פי תפקיד,
ולא לפי מגזר או מגדר העובד/ת.
מרבית עובדי החברה נמצאים תחת
הסכם קיבוצי ,ופועלת בשיתוף פעולה
עם ועד העובדים לשמירת יחסי העבודה
של עובדיה .בנוסף ,מחויבת החברה
לבריאות ובטיחות עובדיה החברה
ולקוחותיה ,באמצעות מתן הטבות שונות
לעובדים לקידום בריאותם ,ואף פועלת
לפי תקן לבטיחות וגהות תעסוקתית
ISO 45001:2018

לפרטנר תשתית סיבים אופטיים
עצמאית נרחבת ,מהירה ומתקדמת
ביותר ,שמגיעה לעשרות ערים
ברחבי הארץ ,למעל 840,000
משקי בית בישראל.

פרטנר מקדמת מדיניות של שיוויון
הזדמנויות ,הכלה וגיוון ,ומעניקה
לעובדי החברה יחס הוגן ושוויוני וללא
הפלייה על בסיס גזע ,גיל ,מגדר ,צבע,
נטייה מינית ,אתניות ,מגבלות גופניות,
דת שיוך פוליטי או מצב משפחתי.
פרטנר יוזמת ותומכת בפרויקטים מגוונים
בקהילה המקדמים שוויון באוכלוסיה.

פרטנר משקיעה משאבים רבים
לניהול סביבתי ,וזאת באמצעות ניטור
ובקרה אחר הביצועים הסביבתיים של
החברה וכן הטמעת יוזמות סביבתיות
לקידום הניהול הסביבתי שלה.
החברה מקפידה לנהל את הפסולת
הנוצרת מפעילות החברה ,זאת
באמצעות יוזמות של החברה להפחתת
כמויות הפסולת להטמנה והגדלת
הפסולת המועברת למחזור ושימוש
חוזר .כמו כן ,פועלת בשיתוף פעולה
עם ארגונים סביבתיים שונים המסייעים
בניהול תהליכי מחזור של פסולת החברה.

פרטנר מבינה את החשיבות והאתגרים
הקיימים בנושא שינויי אקלים והתחממות
כדור הארץ ,הנובעים מפליטות גזי
חממה .לשם כך ,פועלת החברה לקידום
יוזמות להתייעלות אנרגטית ,מבצעת
ניטור ובקרה אחר ביצועיה הסביבתיים.
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דוח האחריות התאגידית של החברה מתייחס לפעילותה בתחום הכלכלי ,חברתי
וסביבתי לשנים  .2019 - 2020הדוח סוקר תחומים מגוונים ובהם :ממשל תאגידי ואתיקה,
שרות ולקוחות ,איכות סביבה ומעורבות קהילתית ,סביבת העבודה ,רכש אחראי ועוד.

נושאים
מהותיים
לדיווח

תהליך זיהוי הנושאים המהותיים
תהליך זה כולל שני שלבים מרכזיים:
 .1גיבוש נושאים הרלוונטיים לדיווח הכולל התייחסות לתהליכים פנים ארגוניים וסקירת מאגרי
מידע מקצועיים חיצוניים:
תהליכים פנים ארגוניים :ניהול דיאלוג עם מחזיקי עניין (סקר עובדים ,שיחות משוב וכד) וניתוח מחזיקי
עניין חיצוניים כגון סקרי שביעות רצון לקוחות .שיחות עם משקיעים ,פירוט אודות תהליכי הדיאלוג
שמבצעת החברה מופיעים לאורך הדוח.
סקירת מאגרי מידע מקצועיים חיצוניים :סקירת דוחות אחריות תאגידית של חברות מקבילות
בינלאומיות המדווחות לפי תקן הדיווח של ארגון ה ;GRI -סקירת דוח ארגון ה  GRI -העוסק בניתוח
נושאים מהותיים למחזיקי עניין לפי סקטורים " ;"Sustainability Topics for Sectorsניתוח הנושאים
המהותיים לסקטור התקשורת של .SASB
סקירות נושאי ESGשל אנליסטים שונים.
 .2מיפוי רשימת הנושאים שהתקבלו מהשלב הראשון ובניית מטריצת מהותיות המרכזת את
הנושאים לפי מידת חשיבותם לחברת פרטנר ולמחזיקי העניין שלה.
נושאים שהוגדרו כבעלי חשיבות גבוהה – מדווחים בדוח זה
נושאים שהוגדרו כבעלי חשיבות בינונית – מדווחים בדוח זה או בערוצים אחרים של החברה
(לדוגמא דוחות כספיים ,אתר האינטרנט של החברה וכדומה)
נושאים שהוגדרו כבעלי חשיבות נמוכה – אינם מדווחים בדוח זה ,אך מבוצעת עליהם בקרה שוטפת

46

47

רשימת הנושאים:

גבוהה

 .1ממשל תאגידי
אתיקה וניהול תקין
 .2חדשנות בשירות ושביעות רצון

חשיבות הנושא למחזיקי העניין של החברה

לקוחות
 .3חדשנות ויצירת תשתיות
תקשורת מתקדמות
( טלוויזיה ,דור  ,5סיבים ,סלולאר
סיבים)
 .4גיוון והכלה
 .5סביבת עבודה והוגנות

1

14

15

16

תעסוקתית

13

 .6בטיחות ובריאות עובדים
ולקוחות
 .7השקעה ואימפקט בקהילה

3

 .8ניהול סביבתי
 .9ניהול פסולת ושימוש בחומרים
 .10ניהול רכש אחראי

2

 .11התמודדות עם משבר הקורונה
 .12צמצום פערים דיגיטליים
 .13סודיות המידע
 .14אבטחת מידע וסייבר

6

 .15ניהול סיכונים מערכתיים
מהפרעות טכנולוגיות
 .16תחרות הוגנת ואינטרנט פתוח
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גבוהה

7

5

4

9

12

8
10

חשיבות הנושא לחברת פרטנר

11
בינונית
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נושאים
מהותיים
לדיווח

נושא לדיווח

גבולות הדיווח

פרק בדוח

אבטחת מידע וסייבר

בתוך החברה ומחוצה לה

הלקוחות שלנו

סודיות המידע

בתוך החברה

הלקוחות שלנו

ממשל תאגידי ,אתיקה וניהול תקין

בתוך החברה

ממשל תאגידי ,אתיקה
וניהול תקין

חדשנות ויצירת תשתיות
תקשורת מתקדמות

בתוך החברה ומחוצה לה

הלקוחות שלנו ,חברת
פרטנר קבוצת תקשורת
כוללת

סביבת עבודה והוגנות תעסוקתית

בתוך החברה

חדשנות בשירות ושביעות רצון לקוחות בתוך החברה ומחוצה לה
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העובדים שלנו
הלקוחות שלנו

השקעה ואימפקט בקהילה

בתוך החברה ומחוצה לה

מחוברים לקהילה

ניהול משאבי סביבה

בתוך החברה ומחוצה לה

הסביבה שלנו

גיוון והכלה

בתוך החברה

העובדים שלנו

בטיחות ובריאות עובדים ולקוחות

בתוך החברה ומחוצה לה

הלקוחות שלנו

ניהול רכש אחראי

בתוך החברה

הספקים שלנו

צמצום פערים דיגיטליים

בתוך החברה ומחוצה לה

הלקוחות שלנו,
מחוברים לקהילה

ניהול פסולת ושימוש בחומרים

בתוך החברה ומחוצה לה

הסביבה שלנו

ניהול סביבתי

בתוך החברה

הסביבה שלנו

ניהול סיכונים מערכתיים
מהפרעות טכנולוגיות

בתוך החברה

הלקוחות שלנו

תחרות הוגנת ואינטרנט פתוח

בתוך החברה

הלקוחות שלנו
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הלקוחות שלנו

52

השירות שלנו

תפיסת השירות בפרטנר

פרטנר היא חברת תקשורת כוללת המעניקה שירות בשוק
תחרותי ובתחומים שונים לכ 3-מיליון לקוחות .החזון שלנו
הוא להיות הבחירה הראשונה של הלקוחות לכל צרכי
התקשורת שלהם בבית ובעסק .לפרטנר מגוון ערוצי שירות
אישיים ,פרונטליים ודיגיטליים .אנחנו מציעים ללקוחות
פתרונות תקשורת מגוונים ומותאמים לדפוסי השימוש
שלהם ,מפתחים ערוצי שירות זמינים ,נגישים ונוחים
ומשיקים שירותים חדשניים.

מצוינות בשירות הוא ערך מבדל ומשמעותי
באסטרטגיה שלנו .אנחנו הפרטנרים של
הלקוחות שלנו ונעשה כל מאמץ כדי שיהיו
שבעי רצון .אנחנו חושבים על הלקוחות שלנו
ודואגים לחדש ,לשפר ולתת להם ערך בכל
מפגש .אנחנו רואים את הלקוח קודם כל
כאדם ,כמישהו שהיינו רוצים לשמור איתו/ה
על קשר לטווח ארוך ,בהגינות ובהשאת ערך.
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תפיסת
השירות
בפרטנר

אנו פועלים בשקיפות ,הוגנות ואמינות במפגשים עם
הלקוחות שלנו ומקפידים שפעילותנו תשקף את כללי
האתיקה והערכים עליהם מושתתת התרבות הארגונית
שלנו.
אנחנו מחויבים לעשות כל מאמץ להעניק ללקוחות את
השירותים המותאמים לצרכיהם לפתרון המלא והטוב
ביותר עבורם ולכן ,בנינו מערכת בקרה ניהולית כדי לוודא
שמוצעים ללקוחות שלנו רק שירותים ומוצרים שהם
צריכים .כדי לוודא שמדיניות זאת מתקיימת במקרים של
אוכלוסיות כגון אוכלוסיה מבוגרת ,חיילים ,עולים חדשים
ועוד ,הנציגים עוברים תדריכים והדרכות ייעודיות וכל הפרה
של הכללים או פניית לקוח נבדקת לעומק .אנחנו מחדדים
את הכללים והנהלים כך שיהיו נהירים לעובדים וישקפו את
מדיניות החברה.

שירות
אישי,
אנושי
ורגשי
לקיחת
אחריות
קצה לקצה
ומתן פתרון
מלא

hello future

שירות יוזם
שמעניק
ערך מוסף
ללקוח

הנהלת החברה אף קבעה מדיניות אשראי במסגרתה ,טרם
מכירת מוצרים אנחנו בוחנים יחד עם לקוחותינו את הצורך
של הלקוח במוצר והיכולת שלו לעמוד בתנאי העסקה
ומציעים ללקוחות את האלטרנטיבה המתאימה להם ביותר.
במסגרת הפיקוח על יישום המדיניות .קניות מעל סכום
מסוים מצריכות אישור מנהל.
העבודה היסודית שאנחנו עושים מוכיחה את עצמה ואנחנו
רואים צמצום של הפניות השליליות ,עליה בשביעות הרצון
של הלקוחות והוקרה של גופים בלתי תלויים על מובילות
בשירות.

על מנת לשמור על לקוחותינו ולוודא שכל עסקה מותאמת לצורכי הלקוח
עודכנו נוהלי המכירה ללקוחות מבוגרים (מעל גיל : )67
כל אישור לביצוע עסקה ללקוח מבוגר מחייב תיעוד.

מטפלים בכל לקוח כפי שהיינו רוצים שיטפלו במשפחה שלנו
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 2018-2021הדירוג הגבוה ביותר ״פלטינה +״ במדד מעלה לאחריות תאגידית

זכיות והוקרה
מדדי שירות
ואימפקט

" 2020החברה שהכי טוב לעבוד בה" מבין חברות התקשורת על פי סקר Coface
 BDIוThe Marker-
 2019-2020פרטנר מובילה בשירות במדד חווית הלקוח של חברת "מרקטסט"
מבין חברות התקשורת
 2019מקום  1בתחרות השירות של המרכז הישראלי לניהול
בקטגוריית "השירות כשותף אסטרטגי" על יצירת חווית לקוח ייחודית ומבדלת
ומהלכים יוצאי דופן בתחום שירות הטלוויזיה
 2019אפליקציית הטלוויזיה הטובה של השנה בתחרות
 VideoTechInnovationהבינלאומית
 2018דוחפניותהציבורשלמשרדהתקשורתקבע:פרטנרהיאהחברההמנצחת
בשירות בסלולר ובאינטרנט

56

57

להקפדה על הוגנות ומצוינות השירות יש שיקוף בסיקור החיובי
ובערכים עסקיים כמו מוניטין .פרטנר היא חברת התקשורת
עם הסיקור החיובי הגבוה ביותר.

שנים 2019-2020

במיליוני שקלים ,על פי נתוני יפעת מחקרי מדיה

מותג
מוביל
בתקשורת
פרטנר מותג התקשורת עם הדירוג הגבוה
ביותר ב״מדד המותגים״ של גלובס והיחיד
ששמר על מקומו בשנת הקורונה

58
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ערוצי
השירות
שלנו
מגוונים
וכוללים
ערוצים
פיזיים
ודיגיטליים
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לשירות הלקוחות פתוחים עשרות מרכזי שירות ומכירה בפריסה ארצית ומוקדים טלפוניים
לשירות ולתמיכה .כחברה דיגיטלית ,אנחנו יוצרים ערוצים חדשניים וזמינים .לקוחות פרטנר יכולים
לפנות אלינו לשירות באמצעות ווטסאפ ,אתר החברה ,באמצעות העמודים הרשמיים ברשתות
החברתיות(פייסבוק,אינסטגרם,טוויטר,לינקדאין),במיילובאפליקציית  MyPartnerו 012-מובייל.
שקיפות והוגנות עם לקוחותינו חשובים לנו ולכן הטמענו ראשונים בשוק התקשורת ובאופן
יזום ,פיתוח שמבטיח שכל פרטי עסקה מועברים מיידית ללקוח' ,שחור על גבי מסך׳,
לאחר השלמת הרכישה בהודעת  smsלנייד .במרכזי השירות ,בחנויות ובדוכנים שלנו
ניתן מענה מקיף וכולל בתחום ציוד הקצה והשירותים הנלווים ,אנו מפעילים מעבדות
תיקונים המעניקות שירות מקצועי ושירותי אחריות ללקוחות כל החברות ,ומפעילים
מעבדה ארצית לתיקונים מורכבים ולמתן שירות למעבדות פרטיות מרחבי הארץ.
אנו בודקים את צרכי הלקוחות ומפתחים פתרונות פונקציונליים המאפשרים
ללקוח לנהל את התקשורת הפרטית והעסקית שלו בצורה מותאמת ונבונה.
אנו מאמינים כי שירות איכותי ,שביעות רצון ונאמנות לקוחותינו הם הבסיס האיתן לפעילותינו.
אנו מספקים שירות נגיש לכלל הלקוחות בכלל אמצעי הקשר שלנו.
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אתגרים וחידושים בשירות
הרחבת ערוצי השירות גם לרשתות החברתיות
Partner Express
מעבדות שירות התיקונים
של פרטנר
לפרטנר ידע וניסיון אדיר כחברת שירותים
כבר מעל  20שנה ,כמו גם מערך טכנאים
מיומן ומקצועי של החברה שפועל במעבדה
המרכזית .כדי להעניק ללקוחות שלנו שירות
זמין ומהיר ,פרטנר מפעילה רשת של 35
מעבדות תיקונים במרכזי החברה ברחבי
הארץ עם מעל ל 100 -טכנאים בשטח.
במעבדות מתבצעים עשרות אלפי תיקונים
בשנה ,שנמסרים ללקוח עד שעתיים
מהפקדת המכשיר .למעבדות יש התמחות
בכל המכשירים של היצרנים המובילים ,כולל
הסמכה על ידי כלל היצרנים לעבודה בכל דרגי
התיקון בסטנדרט הגבוה ביותר ()ESD & ISO
עם חלפים וכלי עבודה מקוריים.

תקופת הקורונה האיצה שינויים רבים וביניהם גם שינויים בעולם השירות.
פרטנר תיקשרה עם הלקוחות בערוצים הדיגיטליים גם טרם הקורונה אבל השהייה
בבית והצורך בשירותי תקשורת הביאו לכך שהלקוחות בחרו לדבר איתנו במקום בו
שהו הכי הרבה  -ברשתות החברתיות במקום בערוצים המסורתיים .בתקופה הזאת
כמות פניות השירות גדלה דרמטית .ילדים הלומדים מהבית ,מבוגרים שלא יכולים
לצאת לפעילויות ,שימוש מואץ בדיגיטל בעקבות הסגרים ,פנאי שהביא לשימוש מוגבר
ברשתות ,עובדים שיצאו לחל״ת או שנתנו מענה מהבית ,כל אלה האיצו את התהליך.
הבנו שמבחינת הלקוחות אין הבחנה ברשתות החברתיות בין הפרסום השיווקי למענה
השירותי והלקוחות שלנו מצפים שנענה להם בכל מקום בו הם פונים ,ושאנחנו צריכים
לנהל תקשורת פתוחה ודו כיוונית ,להתייחס לכל התגובות ולהקשיב ולתת מענה לכל
הנושאים העולים בשיח החיובי והשלילי.
הגדלנו משמעותית את כמות העובדים בשירות הדיגיטלי ,בווטסאפ וברשתות החברתיות.
איחדנו את המענה לכלל הפעילות תחת קורת גג אחת וחיזקנו את נבחרת השגרירים
שלנו ברשתות שהוקמה כבר בשנת  - 2017עובדים המסייעים לחברה במענה אישי
ברשתות החברתיות.
יצרנו מדדים המאפשרים לנו להיות עם יד על הדופק ולנהל את הפעילות ברשתות החברתיות.
בנינו ׳רמזור סושיאל׳ המודד את אחוז המענה שלנו ,זמן התגובה והסנטימנט
(ניתוח סוג התגובה שלילי /חיובי/ניטרלי).
שינינו את מודלי התגמול ובנינו דוחות זמינים למנהלים.
לא מתעלמים מאף פנייה או אזכור ,מתייחסים לכל תגובה גם אם היא בשרשור,
פונים ללקוחות באופן אישי ,מבקשים פרטים אישיים ולוקחים אחריות תוך סגירת
הטיפול בפנייה ועדכון על כך בתוך הפוסטים.
הלקוחות שלנו כבר שם  -ואנחנו נהיה היכן שהלקוחות שלנו נמצאים .הנוכחות המשמעותית
שלנו ברשתות יצרה נאמנות ,שיפרה את נראות המותג והצליחה להפוך שיח שלילי לחיובי
והפיכת הלקוחות שלנו לממליצים ,דבר שפתח בפנינו הזדמנויות חדשות ומאתגרות.
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נבחרת שגרירי הרשת
של פרטנר

הרשת החברתית הפכה לזירת שיח מרכזית בכל
נושא .עם השקת פרטנר  ,TVשירות טלוויזיה חדשני
ולא מוכר בארץ ,עלו ברחבי הרשת שאלות בנושא ואף
הוקמו קבוצות עצמאיות בפייסבוק שתכליתן שיח על
פרטנר  .TVבחרנו לתת את המענה האותנטי והמקצועי
ביותר ,באופן ישיר ובגובה העיניים ,באמצעות מערך של
עובדים מרחבי החברה ,שביחד מהווים מקור אדיר
לידע וניסיון עם מענה לכל שאלה .השגרירים פועלים
ברשת ,מגיבים ,משיבים ,מסייעים ומציפים מעלה לתוך
הארגון פידבק משמעותי – חיובי ושלילי – שמשפיע
על ההתנהלות היומיומית ועל קבלת החלטות בנוגע
לקווי המוצרים השונים ולמהלכים שמבוצעים בחברה.
השגרירים שלנו מפיצים במעגלים שונים ידע,
חדשות וחידושים אודות מוצרים ושירותים ,מעניקים
שירות ,מסייעים ללקוחות שלא יודעים לאן לפנות,
ומעורבים ראשונים במהלכים שונים שהארגון יוזם.
השגרירים הם העיניים והאזניים בשטח ,רואים מה
חשוב ללקוחות ומציפים מה נדרש לשנות ,מטפלים
בלקוחות וסוגרים מעגל טיפול .לשמחתנו ,הפרגון
ברשת לעשייה שלהם אדיר ,הלקוחות מוקירים
את היחס האישי והטיפול האכפתי ,והעובדים
עצמם מועצמים וזוכים להוקרה על פעילותם.

נו פרטנרים!

כול

פחה ומכרים
רים ,בני מש
ה הזמן שלנו
יש חב
לכולםנולקוחות של פרטנר זקוקים לשירות
ה
בילם כשהם ז
שהיות שם בש
ל
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בנוסף ,כדי לתת מענה נרחב ללקוחות הקמנו שירות
פנימי  -Partner 2 Partnerבמסגרתו העובדים שלנו
יכולים לסייע ללקוחות ,חברים ומשפחה להתחבר
לשירותים של פרטנר ,לפנות בשאלות לגבי שירות
שכבר מחובר ,לבצע פעולות שמצריכות נציג – בממשק
נח ומהיר שנגיש לכל עובד בחברה גם מאפליקציה
פנים ארגונית שיש לכל עובד על הנייד האישי שלו.

הטכנאים שלנו מגיעים עד לבית הלקוח
השקת פרטנר  TVותשתית הסיבים האופטיים 'פרטנר פייבר' ,לצד פעילות הסלולר של
פרטנר ,ביססה את החברה כקבוצת תקשורת כוללת ,המעניקה ללקוחות פתרון מקצה
לקצה בחשבונית אחת על כל סל התקשורת.
היה ברור לנו שמהפכת הטלוויזיה הרב ערוצית שעשינו בשוק מחייבת אותנו למהלך
חדשני בשירות גם בפעילות זו .הזכות הגדולה שהלקוחות בוחרים בנו ומכניסים
את הטלוויזיה שלנו למרכז הבית ,מביאה עמה אחריות גדולה מצידנו ועלינו להיות
ראויים לבחירה ולהבעת האמון .הגדרנו סטנדרט שירות לטכנאים שמגיעים עד
לבית הלקוח והכנו סט כלים למתן שירות מקצועי ואיכותי .הטכנאים שלנו מספקים
ללקוחות המצטרפים מידע על האפשרויות הטכנולוגיות והתכנים ,מסייעים להם
להתחבר לאפליקציות ומהווים את חלון הראווה הראשוני לשירות הטלוויזיה.
חשוב לנו שהלקוחות שלנו יחוו חווית שירות ייחודית ואנחנו מבצעים שיפורים מתמידים
בתהליכי העבודה והשירות ללקוחות:
פיתחנו שירותים טכנולוגיים כדוגמת ממשק בו ניתן לראות את מיקום הטכנאי על גבי מפה
וזמן ההגעה המשוער אל היעד.
השקנו את  ON THE SPOTהמאפשר לטכנאי להשתמש ב'חלון' שהתפנה בלו"ז בשל
ביטול או עבודה שהושלמה מוקדם מהצפוי ,על מנת להקדים ביקורים בבתי לקוחות
שממתינים לשירות.
בחודשי הקיץ הרחבנו את שעות הפעילות גם לשעות הערב על מנת 'לנצל' את שעות האור
ולייצר נוחות ללקוחות שמתקשים לפנות זמן במהלך היום.
בנוסף ,פיתחנו ממשקי סיוע מרחוק לנציגים הכוללים שיחת וידיאו אונליין של צוות
התמיכה עם הלקוחות .כך ,הנציג הטכני יכול לסייע ללקוחות מן הצד השני
של הקו ,ולחסוך את הצורך בהמתנה לטכנאי.
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ערוצי
דיאלוג עם
הלקוחות
מדד  Marketestלחוויית הלקוח קובע:

פרטנר מעניקה
ללקוחותיה את
השירות הטוב
ביותר בשוק
התקשורת

אנחנו מאמינים בדיאלוג פתוח ,מתמיד ומקיף .ערוצי הדיאלוג שלנו כוללים ערוצים פיזיים
ודיגיטליים:
שירות במרכזי השירות והמכירה של החברה ברחבי הארץ.
מחלקת פניות הציבור  -זמינה בערוצי תקשורת מגוונים ,בהם אתר החברה ,מענה טלפוני,
ווטסאפ ,ערוץ השירות בפייסבוק ,פניה במייל ועוד.
הנציגים שלנו נותנים מענה ברשתות החברתיות – בעמוד הפייסבוק של פרטנר ,בטוויטר,
באינסטגרם ובלינקדין.
מגוון ערוצי שירות דיגיטליים לביצוע פעולות וקבלת מידע בשירות עצמי  ,24/7באתר החברה
ובאפליקציה ( My Partnerו 012-מובייל).
שירות בווידיאו עם נציגי התמיכה הטכנית של הטלוויזיה והאינטרנט של פרטנר.
משוב והיזון חוזר לצורך שיפור וייעול – באמצעות סקרי שביעות רצון תקופתיים או לאחר
טיפול בפניה ,האזנה לשיחות שירות ושימור וייזום שיחות ללקוחות בדגימה אקראית כדי 'לחוש'
את השטח ,שימוש בגופים חיצוניים לביצוע סקרים והצפת תובנות ,ועוד.

איכות השירות

כחלק מתהליכי בקרה לשיפור השירות פיתחנו מגוון כלים להערכת שביעות רצון הלקוחות לאחר
חוויית השירות והמכירה .אנחנו מנתחים באופן שוטף את תוצאות הסקרים והשאלונים בכל רמות
הניהול בחברה והמסקנות והתובנות מהוות כלי ניהולי לייעול ושיפור השירות ולגילוי פערים או
מיומנויות חסרות .החברה מציבה מדדים ויעדי שירות גבוהים בכל תחומי השירות ובוחנת
אותם באופן שוטף .כל סקר שירות מנותח ובעקבות מסקנותיו ננקטים צעדים מיידים לשיפור.
על מנת ללוות את הלקוח בצעדיו הראשונים בשירותי האינטרנט והטלוויזיה של החברה ,הוקם
מערך  Welcomeמיוחד המטפל בלקוחות החדשים ,בפניה יזומה ללקוחות לבדיקת שביעות רצון,
וכערוץ מענה מהיר לפניות של הלקוחות החדשים.

ממוצע פרמטרים קרדינליים  -ענף התקשורת

בנוסף על הבקרות הפנימיות והסקרים שנעשים בתוך החברה ,אנו נמדדים מידי שנה גם
בסקרים חיצוניים בלתי תלויים.
פרמטרים
שביעות רצון כללית
שביעות רצון
מהתמורה למחירים
המלצה לחברים
נכונות להמשיך
להיות לקוח
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סלקום

פרטנר

ענף

הוט

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

7.6

7.5

7.2

7.2

6.6

6.0

7.2

7.1

7.3

7.1

7.0

6.9

6.3

6.0

6.8

6.8

7.3

7.3

6.9

7.0

6.0

5.5

6.9

6.8

7.6

7.6

7.1

7.1

7.0

6.4

7.1

7.0

פרטנר מובילה בשירות מבין חברות התקשורת במדד מרקטסט לחווית לקוח בשנים  2019ו2020 -
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סקרי שביעות רצון לקוחות – סקרים יומיים שמטרתם לבחון את שביעות רצון לקוחות החברה ,הן בהתייחס לחוויית
הלקוח מהשיחה והמפגש עימו ,והן בהתייחס לחוויית השירות הכוללת מהחברה .אנו מציפים מקרים חריגים הדורשים
התייחסות וחוזרים ללקוח .אנו לומדים את תוצאות הסקרים ,מציגים לדרגים שונים בחברה את הממצאים ברמה היומית
והחודשית ,מפיקים לקחים ומשפרים את אופן המענה ללקוח .מידי שנה מבוצעות עשרות אלפי בקרות במגוון פלטפורמות.
סקרי שביעות רצון לאחר ביקור טכנאי -באמצעות משוב וסקרים שכוללים שאלות לגבי חווית לקוח מביקור הטכנאי:
מקצועיותו ,פתרון התקלה ,מועד הגעה ,יחס אישי ועוד .אנחנו מנתחים את הסקרים ,בודקים במה עלינו להשתפר ,מוסיפים
שאלות רלוונטיות נוספות ובוחנים שוב את הנושאים עד לעדכון בדבר שיפור משמעותי .ניכר ששביעות רצון הלקוחות לאחר
ביקור טכנאי גבוהה מאוד.

ערוצי
הבקרה
והלמידה
שלנו על
השירות
ללקוחות
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בקרותלקוחסמוי – בקרות אלה מבוצעות באופן שוטף על מנת לעמוד על איכות השירות הניתן בערוצי השירות והמכירה,
תוך מיקוד בהטמעת הנחיות ונהלי העבודה והצפת פערי ידע לטובת שיפור ולמידה ומתן דגש על חווית הלקוח ,אדיבות,
הוגנות ושקיפות בתהליכי השירות והמכירה.
בקרות לקוח סמוי מצולמות בווידיאו במרכזי השירות והמכירה  -מטרת הבקרות היא לבחון את התנהלות מרכזי השירות
של החברה במספר פרמטרים כדוגמת גישה שירותית ,הקשבה ,בירור צרכים ,שקיפות ,הוגנות ,איכות המידע הנמסר ובנוסף,
הטמעת ההנחיות והנהלים.
כל סיכום בקרה נשלח למטה האגף /חטיבה כשעל המנהלים להתייחס לתוצאות.
סקרי 'אד הוק'  -סקרים ייעודיים פנימיים וחיצוניים שמטרתם לבחון את שביעות רצון הלקוח ממהלכים משמעותיים
שנועדו לשפר את חווית השירות .ממצאי הסקרים נבחנים ומסייעים בשיפור וייעול התהליכים לטובת שיפור השירות ללקוח.
משוב  -כלי המעודד שיפור מתמיד ומתן שירות אחיד ,איכותי ומקצועי בכל הערוצים .המשוב מהווה במה להעברת הצעות
ייעול בנושא שיפור השירות ללקוח .המשובים נענים בטווח של  48שעות ומעודדים שיתוף פעולה ארגוני לטובת שיפור
השירות.

תפיסת
הלקוח

מאמציה הנרחבים של החברה מוכיחים את עצמם
וניתן לראות עליה במדדי השירות ללקוח של פרטנר
כקבוצת תקשורת.
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שביעות רצון כללית
מרמת השירות 2019-2018
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שביעות רצון כללית לאחר
ביקור טכנאי 2019-2020

תוצאות
סקרי
לקוחות
פנימיים
שביעות רצון כללית גבוהה לאורך 2020
משירות הטכנאי ,עם מגמת שיפור
ברבעון 4
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שביעות רצון כללית במרכזי
השירות והמכירה 2018-2019
מרכזי שירות ומכירה

יעד

תוצאות
סקרי
לקוחות
פנימיים
8.1
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8

8.0
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5.0

* לא כולל חודש אפריל בו המרכזים היו סגורים
בשל הקורונה

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
דצמ20-
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נציגי השירות שלנו עומדים לרשות הלקוחות ,מסייעים
ומאפשרים קדימות בקבלת השירות
לאנשים עם מוגבלויות.

נגישות

אנו פועלים להנגיש את פתרונות התקשורת שלנו
לכלל הלקוחות ,לרבות בעלי צרכים מיוחדים ,מתוך
מטרה לאפשר להם ליהנות מכל השירותים ולאפשר
את שילובם בחברה בדרך של כבוד ,שוויון ועצמאות.
הפעילות בתחום הנגישות נותנת הזדמנות שווה
לאנשים עם מוגבלויות במרכזי השירות ,במוקדים
הטלפוניים ובממשקים הדיגיטליים ,באמצעות פתרונות
ייחודיים.
התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח )1998 -
והתקנות על פיו.
במרכזי השירות הקמנו עמדות נגישות המותאמות
לאנשים המתניידים באמצעות כסאות גלגלים
ומותקנות בהן 'לולאות השראה' לאנשים עם מוגבלות
שמיעה .לולאת ההשראה הינה מערכת המאפשרת
פתרון לשמיעה עבור אנשים המשתמשים במכשירי
שמיעה בעלי מצב .T
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פרטנר מציעה פתרונות נגישות נוספים כגון:
מוקד נגישות אישי  -מוקד המאויש  24שעות ביממה  7ימים בשבוע על ידי נציגים
מיומנים ,אשר מסייע לכבדי שמיעה להעביר מסרים באמצעות שליחת  ,SMSהודעת מייל
ושירות בווידיאו למוקד השירות .נציגי השירות מעבירים את המסר ליעד המבוקש בשיחת
טלפון .השירות אינו כרוך בתשלום לאחר הרשמה.
שת"פ עם הסטארט אפ  -sign nowאפליקציה המאפשרת מתן שירות בווידיאו בשפת 		
סימנים על ידי מתורגמן בלחיצת כפתור לכל לקוחותינו.
שירות  SMSקולי לאנשים עם מוגבלות ראייה  -שירות אשר ניתן ללא תשלום ,ואשר
מאפשר לקבל הודעות  SMSכהודעות קוליות.
מכשירים נגישים לאנשים עם מוגבלות  -מכשירים בעלי תכונות ייחודיות אשר נועדו לסייע
לאנשים עם לקויות ראייה ,שמיעה או מגבלות פיסיות או קוגניטיביות.
ערוצי שירות מקוונים נגישים  -הערוצים הדיגיטליים של החברה מאפשרים שירות
באמצעות האתר ,הפייסבוק ,במייל ובווטסאפ.
עובדי פרטנר עוברים הדרכות סדירות בנושא שירות נגיש ללקוחות עם מוגבלויות .ההכשרות
מועברות באמצעות לומדת נגישות חודשית לכל אנשי השירות ,השתלמויות ומפגשים בנושא,
שאלת מבחן חודשית לאנשי השירות ,תדריכים ייעודיים והדרכות חוויתיות פעם בשנה .אנחנו
שמים דגש על נושא הנגישות גם במסגרת קליטת עובדים חדשים בחברה.
לפרטנר שיתוף פעולה ייחודי עם עמותת 'בית הגלגלים' ,במסגרתו עוברים הנציגים שלנו
הדרכות שירות קבועות של מורשה נגישות ,מטעם בית הגלגלים.
אנחנו עושים ככל יכולתנו במסגרת הידע וההנחיות הידועות כדי להנגיש את הערוצים
הדיגיטליים של החברה באתר האינטרנט ,בעמודים הרשמיים ברשתות החברתיות
ובאפליקציות השירות והמידע בסלולר .עמותת "נגישות ישראל" ועמותות נוספות העוסקות
בתחום מלוות אותנו בייעוץ לתהליכי ההנגשה .פתרונות הנגישות ואמצעי הקשר עם רכזת
הנגישות של החברה ,מופיעים באופן מפורט באתר החברה.
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ערוצים
מונגשים
בפרטנר
TV

לטובת לקוחותינו עם מוגבלות פיתחנו מספר חידושים הרלוונטיים לתחום האחריות התאגידית
ובהם:
פרטנר  TVהנגישה את ערוצי הברודקאסט המרכזיים .לממשק הוספו אפיקים  212ו213-
בהם משודרים ערוצי קשת  12ורשת  13בגרסה מונגשת לחרשים וכבדי שמיעה בצירוף
כתוביות .לקוחות החברה יכולים לצפות בשידורים נגישים גם באפיק כאן  11באמצעות
אפליקציה שניתן להתקין בלחיצת כפתור הישר מחלונית המופיעה באפיק .11
פרטנר  TVהוסיפה פיתוח ייחודי המאפשר לכל לקוחותיה לקבל את התרעות פיקוד העורף
בזמן אמת בכל הערוצים בהם הם צופים בהקלטות ,ב VOD -ובסטרימנג ולא רק בערוצים
הליניאריים.
פרטנר היא חברת התקשורת הראשונה שהצטרפה ליוזמה הבינלאומית של
 Valuable 500הכוללת  500מנכ"לים ויו"רים מכל העולם שחתמו על מחויבותם
לנגישות ושילוב אנשים עם מוגבלות.

The

Valuable
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פרטיות
ואבטחת
מידע

כקבוצת תקשורת שמספקת פתרונות תקשורת
נרחבים ,אנחנו מבינים ששמירה על פרטיות
לקוחותינו היא אחת המשימות המרכזיות
והחשובות ביותר בארגון .נוכח התפתחויות
טכנולוגיות ,כגון יכולות ניטור-מיקום במכשירים
סלולריים ,יכולות צבירת מידע (ביג דאטה) ,חיבור
מכשירים רבים לרשת (אינטרנט של הדברים),
הנושא הופך לרגיש ולמהותי יותר ויותר – הן
לחברה והן ללקוחותיה .את תחום זה מובילים
מחלקת אבטחת מידע וסייבר בחטיבת טכנולוגיות
מידע ואגף בטחון ומניעת הונאה של החברה.
אנו אוספים מידע אישי כדי שנוכל לספק
ללקוחות שלנו שירות ,כדי לשפר אותו ,לפתח
שירותים חדשים ,וכדי שנוכל לנהל את הפעילות
שלנו ולפתח אותה .אנו אוספים מידע שהחוק
דורש מאיתנו לאסוף ,כדי שנוכל לשווק מוצרים
ושירותים שלנו ושל חברות שעמן אנו משתפים
פעולה ,וכדי שנוכל להשתתף במחקרים ובפעילות
מסחרית אחרת המבוססת על ניתוח מידע.

במסגרת פעילות תחום אבטחת המידע בפרטנר ,קיימת הקפדה על יישום ואכיפת דרישות
אבטחת המידע השמור בבסיסי הנתונים של החברה ,ווידוא נקיטת הצעדים הדרושים לשם
קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א( 1981-להלן" :החוק") ,ולשאר ההוראות החוקיות
והרגולטוריות אשר חלות עלינו ,כולל הרישיונות שקיבלנו ממשרד התקשורת.
אנו עומדים בסטנדרטים הקפדניים ביותר בנושא אבטחת מידע ,ביטחון פיזי ומהימנות עובדים,
ומקצים לנושא זה באופן שוטף כח אדם ,מאמצים ומשאבים רבים .פרטנר מוסמכת לתקן לניהול
אבטחת מידע  . iso27001במסגרת הפעולות אותן נוקטת החברה בתחום זה ניתן למנות מבדקי
מהימנות בהתאם לתפקיד המועמד במהלך גיוסו לחברה ,הדרכות אבטחת מידע לעובדים
חדשים וקיימים ,נהלי מידור מחמירים ,ניהול הרשאות מרוכז בכלל מערכות המידע של החברה,
ומערך בקרות אבטחת מידע ברמה הפיסית והלוגית.
אגף הביטחון בפרטנר מקפיד על אכיפת שימוש חוקי וראוי במידע של לקוחות החברה ועל:
תיעוד קפדני של כל פעילות הקשורה למידע על לקוחות הן בצורה יזומה על ידי עובד
החברה המבצע את הפעולה והן מצד מערכות הבקרה של אגף הביטחון.
כל חשד לחריגה של בעלי גישה למערכות החברה נחקר ומטופל במלוא החומרה על ידי אגף ביטחון
ומניעת הונאה.
אנו פועלים להבטיח את קיום הנהלים על ידי העובדים ועורכים הסברה נרחבת בנושא,
במסגרתה מוצגים הסיכונים בכל הקשור לנושא המידע ,המגבלות הקיימות והכלים ליישום
הנחיות אבטחת מידע ובטחון .עובדי החברה מחוייבים להשתתף בהדרכות בהתאם לתפקידם
בחברה והמידע לו הם חשופים מתוקף תפקידם .בנוסף להדרכות תקופתיות ,כל עובד חדש
בפרטנר עובר הדרכה בנושא במסגרת ההכשרה הראשונית בחברה.
ההדרכות כוללות בין היתר את הנושאים הבאים:
סיכוני אבטחת מידע ,בדגש על סיכונים ייחודיים ,המאפיינים חברות המספקות שירותי
תקשורת בכלל ואת פרטנר בפרט.
הנחיות אבטחת מידע ובטחון לעובדי החברה.
אופן השימוש המאובטח באמצעי אבטחת המידע העומדים לרשות המשתמשים.
הנחיות הגנת הפרטיות ומאגרי מידע מתוקף חוק הגנת הפרטיות והתקנות הרלוונטיות.
למידע נוסף לגבי מדיניות הגנת הפרטיות של פרטנר
היכנסו לאתר החברה

www.partner.co.il
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אנחנו מציעים ללקוחות מוצרים המסייעים לשמירה על פרטיות ברשת:

שומרים
על המידע
שלנו
מאובטח
ובטוח

אנחנו מנחים את העובדים שלנו
לשמור על פרטיות לקוחותינו:

שומרים על המידע העסקי ופרטי
הלקוחות בתוך החברה
אין להעביר מידע עסקי /מידע על לקוחות אל מחוץ לחברה
ללא אישור מפורש ממחלקת אבטחת מידע

יש לנעול את תחנות העבודה
בכל עזיבה של עמדת העבודה

 - Norton securityשירות אפליקטיבי/תוכנה (קליינט) המגן מפני סכנות ברשת
(וירוסים ,פישינג ,ועוד) .השירות נמכר ללקוח במסגרת רישיונות כך שיוכל להגן על
הסמארטפונים והמחשבים הביתיים .השירות הינו שירות מורחב ובעל יכולות
גבוהות.
 - CyberGuardהשירות הבודק כל לינק ואתר לפני שנכנס אליו ואם יש חשש
לביטחון המידע שלך תתקבל התראה ישירות לדפדפן.
 - KidzGuardשירות המאפשר להורים לקבל התראות על התנהלות הילדים
ברשת וברשתות החברתיות ,לדעת את מיקום המכשיר שלהם ,לנהל את זמן
המסך ולאיזה אפליקציות הם יכולים להחשף.
 - MyGuardהשירות נותן מענה לכל מי שנמצא בסיטואציה מלחיצה והוא
נמצא לבד ,בלחיצה פשוטה על כפתור חוזר אל המשתמש נציג טלפוני ומלווה את
המשתמש עד ששוב חוזרת תחושת הביטחון ובשעת צורך אף מזמן את המשטרה.
שירותים נוספים המתאימים למגזר דתי לאומי והחרדי:
שירות  -NetSpark by Partnerשירות סינון הניתן באמצעות אלגוריתם מתקדם
המאפשר לסנן תכנים באינטרנט שאינם הולמים כגון אלימות ,תכנים למבוגרים
וכדומה .השירות נתמך הן ללקוחות הסלולר של פרטנר והן ללקוחות האינטרנט הקווי.
שירות אתרוג  +שירות סינון תכנים מתקדם המיועד לציבור הדתי-חרדי ומאפשר
חסימת כל תוכן באינטרנט שאינו תואם את אורחות החיים של הציבור הדתי-חרדי.
השירות מלווה בשיתוף פעולה של ועדת הרבנים בד"צ בני ברק.
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בין השנים  2019-2020לא התקבלו תלונות של לקוחות בדבר הפרת פרטיות
הלקוח ואובדן של נתוני לקוחות.
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העובדים
שלנו

אנחנו גאים לבשר

העובדים שלנו הם השותפים המרכזיים להישגי החברה
ולהצלחתה.
העובדים והעובדות שלנו מגיעים מכל גווני הקשת בחברה
הישראלית ונהנים מסביבת עבודה מותאמת ,ייחודית ונעימה.
מספר המשרות בשנת  2019עמד על  2770משרות ועל
 2,834משרות בשנת .2020
אנחנו מאמינים בתרבות ארגונית של פתיחות ושקיפות,
מקדמים ומעודדים דיאלוג ,תקשורת פתוחה ,יצירתיות,
יוזמה וחדשנות .אנו פועלים בהוגנות ובכבוד כלפי עובדינו
ומכבדים את זכויותיהם ופרטיותם .אנו שואפים לאפשר איזון
בין חיי העבודה והחיים האישיים של העובדים ,בהתייחס
לאתגרי העולם העסקי ופועלים לאפשר לעובדים אופק
מקצועי ואישי.

בזכותכם

פרטנר היא
חברת התקשורת
שהכי טוב לעבוד בה

לפי דירוג  100החברות המובילות בכלל
המשק של חברת Coface BDI

החברה שהכי טוב לעבוד בה
פרטנר מדורגת במקום ה 1 -מבין כל חברות התקשורת
ב 3 -השנים האחרונות ע"פ סקר חיצוני של חברת Coface
 BDIששיקלל את דירוגם של עשרות אלפי עובדים ומנהלים
במשק.
בדירוג נכללות משתתפות  100החברות המובילות במשק.
הזכייה כחברה שהכי טוב לעבוד בה משקפת באופן הברור
ביותר את התפיסה ודרך ההתנהלות היומיומית שלנו  -להיות
אנשים של אנשים ולהציב את העובדים שלנו בראש.
אנו שומרים על מעמדנו כמובילים ועל יתרונותינו במרבית
הפרמטרים -שביעות רצון כללית ,שביעות רצון מהתפקיד,
מיקום העובד בסדר עדיפויות של החברה ועוד.
חברה שטוב לעבוד בה ,עבורינו ,היא משימה יומיומית
המיושמת בשטח הלכה למעשה ,בכל עת וגם בתנאי שוק
משתנים .ההשקעה הייחודית והבלתי מתפשרת שלנו
ביצירת סביבת עבודה מכבדת ,קשובה ומעצימה וברווחת
העובדים היא חלק מהתרבות שלנו :ללמוד ,לשפר כל העת,
לשאוף מעלה ולהוביל.
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העובדים
שלנו

זכויות
אדם ,גיוון
בתעסוקה
ושיוויון
הזדמנויות
שמירה על זכויות אדם
פרטנר רואה עצמה מחוייבת להקפדה ושמירה על זכויות האדם של עובדיה ועל
רווחתם .הקוד האתי של החברה משקף את המחויבות לערכי היסוד :כבוד האדם
וחירותו וחופש העיסוק וכחברה דואלית ,פרטנר שואפת לפעול בהתאם לסטנדרטים
בינלאומיים בדבר שמירה וכיבוד זכויות אדם .כל מקרה של הפרת זכויות מטופל
בחומרה על ידי הנהלת החברה.

צמצום
האי שיוויון

הוגנות
תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

שיוויון מגדרי

מניעת הטרדה מינית

עם קליטתם של העובדים הם עוברים יום אוריינטציה
בו מוצגים להם תחומי העשייה של החברה והתנאים
הייחודיים להם הם זכאים כעובדים.

אנו מגנים הטרדה או אלימות מכל סוג שהוא ,לרבות הטרדה מינית ,מוקיעים אירועים שכאלה
ופועלים למגר אותם .בפרטנר הוגדרה אחראית למניעת הטרדה מינית שעברה הכשרה
מקצועית לכך .אנו מתקשרים במגוון ערוצים בארגון את הדרכים להגשת פניות ויצירת קשר
עם האחראית למניעת הטרדה מינית בחברה .כמו כן ,אנו דואגים להנגיש את הנושא בשפות
שונות באמצעות שילוט ברוסית ,ערבית ואמהרית לטובת עובדינו החיצוניים .מנהלי משאבי
אנוש נמצאים בקשר רציף עם העובדים קשובים ורגישים לנעשה בתוך החברה .מדיניותה
של פרטנר בנושא מפורסמת ומתוקשרת באמצעות הדרכות ,לומדה ,מייל ייעודי ופרסום
באינטראנט של החברה וזאת לכלל העובדים .הפנייה לאחראית על ההטרדה המינית
אפשרית במגוון דרכים -באמצעות פנייה אנונימית ,דרך תיבת פניות ,בטלפון ובמייל.

מספר התלונות שנבדקו וטופלו:
 13 - 2018תלונות
 9 - 2019תלונות
 10 - 2020תלונות .בדבר חשד להטרדה מינית 2 ,מתוכן היו מוצדקות וכל הפניות טופלו
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העובדים
שלנו

העסקת
עובדים
באמצעות
חברות כח
אדם

גיוון
בתעסוקה
ושוויון
הזדמנויות
מגוון העובדים בפרטנר משקף את הפסיפס האנושי הקיים בחברה הישראלית .חשוב
לנו ליצור סביבת עבודה מגוונת ,הכלה של עובדים מרקעים שונים והתאמת הסביבה
על פי צרכיהם .לכן ,אנו מקדמים העסקה של עובדים ללא הבחנה של דת גזע או מין.
אנחנו מחויבים להעניק לעובדינו יחס הוגן ושוויוני וללא הפלייה על בסיס גזע ,גיל,
מגדר ,צבע ,נטייה מינית ,אתניות ,מגבלות גופניות ,דת ,שיוך פוליטי או מצב משפחתי.
אנו פועלים לשילוב עובדים מאוכלוסיות שונות הסובלות מתת ייצוג בשוק התעסוקה
ומקדמים שיוויון הזדמנויות בתעסוקה .אנחנו משלבים מסרים על גיוון תרבותי והמחויבות
שלנו לנושא בתקשורת הפנים ארגונית שלנו ומתאימים את החברה לסביבת עבודה רב
תרבותית.

פרטנר שואפת לצמצם את ההעסקה הלא ישירה
של עובדיה ופועלת לקליטת העובדים הרלוונטיים
לשורותיה .בהסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2020
סוכם על קליטת עובדי קבלן נוספים לפרטנר.
אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על זכויותיהם של
כלל העובדים בחברה ,עובדים בהעסקה ישירה
ועובדים המועסקים באמצעות קבלני כח אדם.

התארגנות
עובדים

נשים

50%

גברים

45%
40%

אחוז עובדים מכלל החברה

במרץ  2016נחתם בפרטנר הסכם קיבוצי
מיוחד שמסדיר את תנאי ההעסקה של עובדי
החברה עד לשנת  .2019הסכם זה חודש
במרץ  2019ותוקפו עד סוף שנת .2021
ההסכם חל על מרבית עובדי פרטנר ,למעט עובדים
מוחרגים .חטיבת משאבי אנוש פועלת בשיתוף
פעולה עם ועד העובדים לשמירה על יחסי עבודה
מצוינים ונערכות פעילויות משותפות לרווחת
העובדים .פרטנר בולטת לטובה ביחסי העבודה
הטובים שלה ביחס לחברות מקבילות בענף והעובדים
שלה לפי הסקרים הם העובדים המרוצים ביותר.

גיוון לפי קבוצות גיל לשנת 2020

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
עד 29

30-34

35-44

45-54

55-66

67-74

75+

קבוצת גיל
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העובדים
שלנו

גיוון מגדרי  -נשים וגברים בפרטנר

גיוון מגדרי

70%
60%

49%

51%

50%

50%

50%

50%

49%

51%

50%
40%

אנחנו שואפים ליצור איזון בין המנהלים והמנהלות
בחברה ופועלים לקידום סביבת עבודה התואמת
את הצרכים של כל עובד ועובדת.

30%
20%
10%

פרטנר מבצעת בקרה מעת לעת אחר פערי שכר
בין עובדים בחברה (בדרגים שונים) כדי לוודא
שהשכר בחברה נבנה רק על פי תפקיד ולא על פי
מגדר ,אוכלוסייה או כל מאפיין אחר .בכל הבקרות
שהחברה ביצעה לא נמצאו הבדלים מהותיים בשכר
בין גברים ונשים .והפער אינו עולה על  .10%כמו כן,
יש להדגיש שאחוז הנשים המועסקות בחברה מבין
 10%העליונים של המועסקים בעלי השכר הגבוה
ביותר הינו  43%נשים.

0%

בנוסף לכך ,אנו מציעים נקודתית משרות הורים
והטבות ייחודיות להורים .כמענה לצורך של אמהות
בחברה ,הארכנו את הזכאות ל"שעת הנקה"
לתקופה של  12חודשים מיום הלידה (מעבר לנדרש
עפ"י חוק) .אנו גם מאפשרים לאמהות להמשיך
ולהשתמש ברכב החברה ,ככל שהן זכאיות לו כחלק
מתנאי עבודתן ,גם במהלך חופשת הלידה ,ועד
כחמישה חודשים מיום הלידה .נשים וגברים לאחר
חופשת לידה יכולים להאריכה בהתאם למוגדר
בחוק ,תוך שמירת הזכויות הנלוות.
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גיוון מגדרי  -בקרב שדירת הניהול
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פרטנר שואפת לשמר את האיזון הקיים בין מנהלי ומנהלות החברה ועוקבת אחרי הנתונים
באופן רציף .כחלק מכך ,הציבה יעד רב שנתי לאחוז נשים בדרגי ניהול בכירים של  42%מנהלות.
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העובדים
שלנו
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העסקת
חרדים

העסקת עובדים
עם מוגבלויות

פרטנר משרתת באופן ישיר כשליש מאזרחי ישראל
ולכן פועלת לכך שעובדיה ישקפו את המארג האנושי
בחברה הישראלית .אנחנו מאמינים ששילוב עובדים
מהחברה החרדית יוצר הזדמנויות תעסוקה ,מצמצם
פערים חברתיים ומסייע ללמידה הדדית .לפרטנר שני
מוקדי שירות המעסיקים עובדים מהחברה החרדית,
באלעד ובירושלים .המוקדים מאפשרים עבודה
בהתאם לאורח החיים החרדי .נשים וגברים מועסקים
במשמרות נפרדות ,העובדים יכולים לבחור את ימי
החופשה שלהם בימים מיוחדים החשובים להם.
מעבר לכך ,פרטנר מעסיקה עובדי מטה חרדים במגוון
תחומים בחטיבות השונות ,חלקם במשרות
ניהוליות ,תוך כיבוד הצרכים שלהם ומתן הטבות
ורווחה תעסוקתית .בכל שנה במסגרת נופש החברה
השנתי ,נבנה נופש ייעודי שהותאם לצרכי עובדי
פרטנר החרדיים .עובדינו מהחברה החרדית מהווים
כ 5% -מכל עובדי החברה ו 13% -מהם בדרגי ניהול
בחברה.

פרטנר מקדמת העסקה שיוויונית ומכבדת ,ופועלת לעמוד ביעד המוגדר בצו ההרחבה
לחוק להעסקת אנשים עם מוגבלות .הנהלת החברה מייחסת חשיבות רבה לנושא זה
ומקדמת פעילות מעבר לנדרש בצו .מונתה מנהלת מחטיבת משאבי אנוש האחראית
על תחום זה .החברה עמדה בהצלחה בבדיקה של מרכז ההכוונה להעסקת עובדים
עם מוגבלויות ממשרד הכלכלה ,שחיזק את עשייתה והכיר בפרטנר כמודל ליישום צו
ההרחבה .פרטנר נחשבת פורצת דרך בתחום ומהווה מודל למידה בארגונים אחרים.
החברה פועלת לעידוד ולגיוס אנשים עם מוגבלויות לכל התפקידים בפרטנר ,בין היתר ,על ידי
התקשרויות עם גופים המתמחים בהעסקת אנשים עם מוגבלות ,ובאמצעות פרסום בפורטל
הפנים ארגוני של משאבי אנוש  -בקטגורית 'חבר מביא חבר' לעידוד גיוס של בני משפחות וחברים
עם מוגבלויות .לפרטנר שת"פ עם ארגון "סיכוי שווה" המסייע בשילוב אנשים עם מוגבלות
בחברות במשק.
בשנת  2019העובדים היוו  3.6%ממצבת כח האדם ,בשנת  2020עובדים עם מוגבלות היוו 3.8%
ממצבת כח אדם בחברה .נכון ליוני  4.04% 2021מעובדי פרטנר הם עם מוגבלות.
 25%מהעובדים עם מוגבלות המועסקים בפרטנר הם בדרגי ניהול.
בשנת  2020גייסנו  33עובדים חדשים עם מוגבלות בתפקידים ובדרגות שונות מנציגי שירות,
אנליסטים ומנהלי מוצר בחטיבות השונות .לשנת  2021הצבנו יעד של  38עובדים נוספים.
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מקשיבים לעובדים שלנו
במגוון ערוצים
אנחנו מקפידים על תקשורת כנה ופתוחה ודיאלוג שוטף עם העובדים במטרה להקשיב
ללמוד ולשפר .העובדים מקיימים שיחות אישיות קבועות עם המנהלים הישירים ,מתקיימים
מפגשים קבועים ורציפים עם מנהלי משאבי אנוש ,קיימים ערוצי פנייה ישירים להנהלה
ולמנכ"ל החברה וערוצים גלויים או אנונימיים למבקר החברה .בנוסף ,אנו מקפידים לפרסם
מספר פעמים בשנה את כל הדרכים ליצירת קשר.
ערוצי הדיאלוג עם עובדי החברה:
סקר עמדות עובדים .אנחנו רואים בסקר העמדות ובממצאי הסקר כלי ניהולי מוביל
ומשמעותי ללמידה ולשיפור הדיאלוג בין העובדים להנהלה .פירוט לגבי כלי זה ניתן לקרוא
בפרק סקר עמדות ומשוב.
עובדים עם מוגבלות מאיישים משרות בתפקידי מטה וקו במגוון רחב של תפקידים ,החל
מנציגי שירות לקוחות ,אנשי תוכנה והנדסה ,ראשי צוותים ועוד .החברה עושה את ההתאמות
הנדרשות כדי לאפשר לעובדים חווית עבודה שוויונית ומכבדת .אנחנו פועלים בשיתוף
פעולה עם עמותת "בית הגלגלים" לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בחברה באמצעות
תכנית שיתוף נרחבת במסגרתה נציגים מ"בית הגלגלים" מדריכים בקורסי ההכשרה של
נציגי השירות והמכירה הנמצאים בקו השירות הראשון של פרטנר .המפגש מאפשר לנציגים
להיחשף ממקור ראשון למורכבות בחיי היום יום של אנשים עם מוגבלות.
בשנת  2020התחלנו בשיתוף פעולה עם "כנפיים של קרמבו" ואנו פועלים ליצירת פלטפורמה
לגיוס בוגרי התנועה להשתלבות בעבודה בפרטנר.

קו ישיר למנכ"ל באמצעות המייל
קו ישיר לסמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל
שיחות משוב מנהלים – עובדים
כנסים קבועים למגוון אוכלוסיות
שולחנות עגולים בנושאים משתנים
תקשורים רלוונטיים
אתר פנים ארגוני חדשני ודינמי המתעדכן תדיר
אפליקצייה פנים ארגונית במובייל
׳פרטנרים משתפים׳ קבוצת פייסבוק ייעודית לעובדי פרטנר
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פרטנרים
משתפים

Iam

Partner
קבוצה סגורה לעובדי פרטנר בפייסבוק בה ישנו
עדכון שוטף של עשייה בחברה ,אירועים ועוד...
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מקשיבים
לעובדים
שלנו

מהלכים שעלו מן השטח ויצרו שינוי:

ערוץ

למבקר החברה
פנייה

שר בקומת הכניסה,
סמוך לקפיטריה א
בחדר המדרגות ה
ת למבקר החברה.
מצאת תיבת הפניו
פרטנר בראש העין נ
בבניין
(גם באופן אנונימי)
באמצעותה פנייה
ניתן להעביר
הפרת הקוד האתי,
שאים הקשורים ל
מייל או בטלפון בנו
כמו גם ב
חריגה מנוהל תקין.
לרבות תיאור מקרי
פיע באתר החברה,
המו
ני סנקציות כלשהן.
הפונים מוגנים מפ

פרטנר הפכה לחברה ללא עישון ונאסר עישון בחברה למעט גג החברה תוך
אכיפה מוגברת בנושא.
פרטנר יזמה מהלך למעבר לשימוש בכלים רב פעמיים.
הוכנס נוהל חיזוק בקרות למניעת שחיתות שמטרתו חיזוק הבקרות על בעלי
תפקידים רגישים בחברה ,הכולל גם חובת גילוי בנוגע לקשרים עסקיים עם
גורמים מקורבים.

בשנת  2019התקבלו סה"כ  9תלונות (  5לא מוצדקות ו4 -
מוצדקות) ובשנת 2020התקבלו 16תלונות ( 6לא מוצדקות או
מוצדקות חלקית ו 10 -מוצדקות) .הסוגיות המרכזיות שבגינן
הוגשו התלונות עסקו ,בין היתר ,בעישון במקומות ציבוריים/
סביבת עבודה ,תנאי העסקה ,התנהלות לא ראויה/תקינה של
מנהלים ,תלונות בנוגע לפיטורין לא מוצדקים ,נושאים ירוקים
ותלונותבנוגעלהתנהלותלאמקצועיתשלעובדים/יחידות ועוד.
מתוך הפניות הללו ,למדנו ,יזמנו ושיפרנו את פעילותנו.
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משוב
ערכה
וה

גיוס והכשרת עובדים
בעידן הדיגיטלי
המשוב השנתי וסקר עמדות בקרב העובדים,
הם שני כלים ניהוליים משמעותיים ביותר עבורנו
המאפשרים לנו לנהל תהליכי מדידה ארגוניים.
פעם בשנה אנחנו מנהלים תהליך הערכה
ומשוב .זהו תהליך משמעותי ובעל ערך בחיזוק
התקשורת הכנה והפתוחה בין מנהלים לעובדים,
בהעצמה אישית ,הקשבה הדדית ולמידה.
המשוב וההערכה משמעותיים הן עבור העובד והן
עבור המנהל ,זו הזדמנות לתשומת לב ניהולית
כדי לתרום להתפתחות ולצמיחה של העובד
והארגון כאחד .מסקנותיו של המשוב מהוות בסיס
ללמידה ולשיפור תהליכי משאבי אנוש ולניהול
המשך הקריירה והאופק המקצועי של העובדים.

גיוס בעידן הדיגיטלי

 100%מהעובדים והמנהלים קיבלו משוב
בשנים  2019ו.2020 -

יוצרים הזדמנויות תעסוקה-
מקצוע חדש בפרטנר

סקר עמדות ,המתקיים אחת לשנתיים הוא כלי
מדידה ארגוני המאפשר לנו למידה מעמיקה
של הנושאים החשובים לעובדים והזדמנות
עבורנו ללמוד ולשפר את הנדרש ,לצד שמירה
על החוזקות שלנו .כל עובד בחברה יכול להביע
את עמדתו באופן דיסקרטי ואנונימי בנושאים
שונים :כגון ניהול ישיר ,הצוות שלי ,התפקיד שלי
ועוד .הממצאים מתקבלים ומנותחים על ידי גורם
חיצוני שמכין את הסקר ,ובהתאם לממצאים
ולתובנות ,מתקיים תהליך של יישום המסקנות
והפקת לקחים.
 91%מעובדי החברה השתתפו בסקר בשנת .2019
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פרטנר המשיכה לגייס עובדים בכל תקופת הקורונה ,גם במהלך הסגרים .מהר מאוד ביצענו
התאמה של כלל תהליך הגיוס מפרונטלי לדיגיטלי ,כולל ראיונות דיגיטליים ,מערכת הסברה
למנהלים המגייסים על אופן העברת ראיון באמצעות כלים דיגיטליים וטיפים מתאימים,
ביצוע מבחנים מרחוק וניהול כלל התהליך מקצה לקצה כולל הכשרות מותאמות וכו'.
כחברה המוגדרת כעסק חיוני עבדנו לאורך כל התקופה באופן מואץ .הצלחנו לחזק ולבסס
את מיתוג המעסיק שלנו כחברה יציבה וחיונית במשק ועודדנו וקידמנו את ערוץ הגיוס
המוביל כיום "חבר מביא חבר" .הצלחנו לייצר מחוברות ארגונית ולייצר ערך עבור כולם.
כמו כן ,שילבנו עבודה היברידית ,כשחלקה מתבצעת ממתקני החברה וחלקה מהבית.
כדי להתאים את גיוס העובדים לתקופה הקמנו מוקד ייעודי שכל עובדיו עובדים מרחוק,
תוך הקפדה על ניהול שגרות עבודה חדשות אשר מותאמות וייחודיות לעבודה מהבית.

השקת פרטנר  ,TVהקמת תשתית הסיבים האופטיים פרטנר פייבר ,והקמת הליבה
החדשה והתשתית להשקת רשת הדור ה 5-בסלולר  ,Partner 5Gיצרו הזדמנות
לגיוס עובדים חדשים עם מיומנויות חדשות בפרטנר .לצורך כך הוקם מערך טכנאי
בית וצוות שליטה ובקרה שתומך בטכנאים  .Onlineגיוס טכנאים למערך העובדים
של החברה ,היה מהלך חדש עבור פרטנר ,בשל העובדה שהתפקיד מחייב כניסה של
עובדי החברה לבתיהם של הלקוחות .לפיכך ,נבנה עבור התפקיד פרופיל ספציפי עם
ערכים והנחיות חדשות וברורות .על מנת לבנות את הגדרות התפקידים והקורסים
החדשים ,פרטנר השתמשה במגוון כלים ,בכללם לימוד מהטכנאים שכבר עבדו בשטח,
ביקורים בבתים של לקוחות שלנו ,והבנה וניתוח הצרכים וההזדמנויות החדשות.
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הכשרות
והדרכות
בעידן
הדיגיטלי

אנחנו רואים בטיפוח ופיתוח ההון האנושי
בחברה ,ברמה האישית ,המקצועית והניהולית,
חשיבות רבה .הכשרת העובד אינה משימה חד
פעמית הנעשית רק עם קליטתם של העובדים
שלנו לתפקיד חדש ,אלא תהליך רציף ומתמשך
המורכב ממפגשים ,הדרכות ,העשרה ,הקניית
מיומניות ועוד .ההכשרה מעצימה את העובדים,
מכינה אותם לתפקיד ולמשימות ,מעלה את
שביעות הרצון ומחזקת את הקשר עם החברה.
לעובדים מיומנים ומרוצים יש תרומה מכרעת
בהשגת המטרות העסקיות של החברה
ולצמיחתה .אנחנו מציידים את העובדים שלנו
במגוון כלים חדשניים המאפשרים להם להתפתח
בהיבט האישי והמקצועי בפרטנר ,לכל עובד מגוון
אפשרויות לקידום ולהתפתחות בתוך החברה.
פרטנר היא בית ספר לקריירה .בתכניות ההכשרה
שלנו אנו מתמקדים בתוכניות .Upskilling
מנהלים ועובדים בחברה עוברים קורסים
והכשרות רציפות למיומנויות ניהול ,פיתוח
כישורים אישיים ,כלים דיגיטליים ,כלים
לטיפול בלקוחות ,כלים שיווקיים ועוד.
 2דוגמאות לתוכניות ניהול ספציפיות מעבר
לקורסים הרגילים:
תכנית הפיתוח למנהלי תחומים ומנהלי
מחלקות  ,Situational Leadership -נתנה
למנהלים כלים ניהוליים כדוגמת -פיתוח והעצמת
עובדים ,התאמת דרך הניהול לעובדים שלך,
מיומנויות אישיות וכו'.

פרטנר פיתחה לומדות ייחודיות בתחומים שונים שאותן העובדים נדרשים ללמוד ולעבור.
לומדה בנושא הקוד האתי ,במסגרתה מופיעות שאלות העוסקות בכל הנושאים והדילמות.
כל עובד מחויב לעבור הדרכה פעם בשנה ובסיומה לחתום על הקוד.
 86%עובדים עברו הדרכה וחתמו על הקוד בשנת  2019ו 84% -בשנת .2020
עובדי הקו הפוגשים את הלקוחות עוברים הדרכה מסודרת אחת לחודש ומבחני ידע
בנושא נגישות ובנוסף ,הדרכות עם אנשי ׳בית הגלגלים׳ לשירות נגיש.
עובדי החברה עוברים מצגת הדרכה שנתית בנושאי מניעת הטרדה מינית .שלטים בכל
השפות מפוזרים באתרי החברה עם פרטי האחראיות למניעת הטרדה מינית בחברה ואחת
למספר חודשים נשלח לעובדים תקשור על ערוצי הפנייה.
הדרכות רלוונטיות במגוון נושאים שירותיים (  15שעות בשנה לעובדי המטה ,ו 25 -שעות הדרכה
לעובדי הקו) ובנושאים החשובים לתנאי העובדים כדוגמת ביטוח פנסיוני.
העובדים שלנו עוברים הדרכות גם בנושאי ממשל תאגידי וניהול תקין:
לומדת הגנת הפרטיות המחדדת ומדגישה את האחריות שלנו כחברה לשמירה והגנה על
פרטי לקוחותינו ועובדינו ,אשר מוחזקים בחברה לצורכי מתן השירותים ולצרכי הפעילות
השוטפת של החברה 100% -מעובדי החברה עברו הדרכה בנושא.
תוכנית האכיפה הפנימית ,שמטרתה להבטיח את עמידת החברה בהוראות הדין ובעיקר דיני
ניירות ערך ודיני חברות  80% -מעובדי החברה עברו הדרכה בנושא.
כחלק מערכי החברה ובהתבסס על הקוד האתי ,אומץ על ידי דירקטוריון החברה נוהל
למניעת שחיתות .הנוהל מפרט את דרך ההתנהלות הרצויה והמחייבת של עובדי החברה
כלפי לקוחותיה וספקיה השונים בהתקשרויות שונות 75% -מעובדי החברה עברו הדרכה בנושא.
לומדות בנושא תקני איכות ו 97%- ISO -מעובדי החברה עברו הדרכה בנושא.

תכנית פיתוח למנהלי צוותים  -התמקדה בלימוד
מיומנויות ניהול ובשיחות ליבה שנותנות כלים ומענה
ליחסי עובדים מנהלים ובמקרים מהשטח.
הדרכות חובה ,העשרה ולמידה:
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קריירה
בפרטנר

מסלולי הכשרה וקידום
אנחנו נותנים עדיפות לקידומים וניודים בתפקידים בחברה
לעובדים שלנו לכל התפקידים בכל הדרגים .בשנת  2019ובשנת
 82% 2020מכלל איושי המשרות בפרטנר היו ניודים פנימיים.
לעובדים שלנו נבנים מסלולי הכשרה ופיתוח .בחטיבות הקו:
לנציג ,בכיר ,אחמש ,מנהל צוות ומנהל מוקד  -לכל דרג תוכנית
מותאמת אישית או קורס הכשרה .ישנם מסלולי פיתוח
מקצועיים :התמקצעות בשיווק ,משפטית ,טכנולוגיות מידע,
קורסי שפה ,ישנן הכשרות מקצועיות לנושאי -אקסל ,אקסל
מתקדמים ,SQL ,VBA ,אנגלית עסקית ועוד.

דואגים לרווחת העובדים שלנו
פעילות הרווחה לעובדי פרטנר ולבני משפחותיהם רחבה ומגוונת ומתקיימת לכל אורך
השנה .הפעילות כוללת -אירועי גיבוש ואירועים חוצי חברה ,חגים ומועדים ,אירועים
לעובדים ולמשפחות ומגוון הטבות יחודיות למופעים ,סרטים ואטרקציות .לפרטנר
נבחרות ספורט ולהקת מוסיקה .מעטפת הרווחה שלנו כוללת גם הסדרי ארוחות
לעובדי המטה ולעובדי השטח .העובדים שלנו ובני משפחותיהם נהנים מהטבות
בשירותי התקשורת של הקבוצה וברכישת ציוד הקצה.

לעובדים ישנה אפשרות לתהליך ליווי אישי ותוכנית מלגות
(ניתן להגיש מועמדות על פי ותק) ,בנוסף לPartner College -
המציע מגוון קורסים מסובסדים לעובדים ,לפרטנר הסכמים עם
בתי ספר ואוניברסיטאות שניתן ללמוד בהם בהנחה.

העובדים שלנו
מתקדמים ביחד איתנו
אנחנו מעודדים פיתוח אישי
ומקצועי בפרטנר,
יש לנו מגוון משרות להציע,
הכשרה מקצועית ומסלולי
עתודה ניהולית
בפורטל שלנו ניתן לצפות
במשרות הפתוחות לאיוש,
וללמוד על תהליך הגשת
מועמדות למשרות לאיוש
פנימי בפרטנר
מבצעי ״חבר מביא חבר״
אם יש לכם חבר שמתאים
לעבוד בפרטנר ,הפנו אותו
לאתר שלנו וצרפו אותו
לפרטנר.
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תוכניות ההכשרה והפיתוח הארגוני
הקיימות בחברה:
פיתוח ,הכשרות וקורסים פרונטליים ודיגיטלים
לפיתוח מקצועי ואישי.
תכניות לחיזוק ופיתוח הידע לפי צורכי היחידות
השונות.
ימי הדרכה להבנה ושליטה במערכות ותהליכים
בחברה.
הדרכות לרכישת מיומנויות מקצועיות וכישורי
חיים במסגרת קורסים וסדנאות.
פיתוח התרבות הארגונית.
פיתוח והכשרת מנהלים.
ייעוץ למנהלים על ידי מנהלים מקצועיים
בחטיבת משאבי האנוש.
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כי אתה
פרטנר

פשוט...
תכנית סלולר
בהשתתפות
מעסיק מלאה
עם  100Gגלישה

מנוי פרטנר TV
מסובסד

ספק אינטרנט
ללא תשלום
ותשתית בעלות
מופחתת

קרן השתלמות

נופש חברה
בחו״ל

חופשה ע״ח
החברה ב 5 -ערבי חג

דמי הבראה
מוגדלים

השתתפות
בתשלום עבור
גני ילדים
וקייטנות

מכשירים ואביזרים
במחירים
אטרקטיבים

אירועי רווחה
ואטרקציות לעובדים
ולבני משפחותיהם

ביטוח בריאות

יום בחירה
ע״ח החברה

מלגות
ללימודים
אקדמאיים

דמי ביגוד

יומיים חופש ע״ח
המעסיק בחוה"מ
סוכות ופסח

ארוחות
מסובסדות

מתנות
באירועים
שונים בחיי
העובד

חדר כושר
(ראש העין)
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מציינים
אירועים
משמחים

העובדים מקבלים שי ליום הולדתם ויש להם אפשרות
לקחת ביום הזה חופש כ'יום בחירה' שלא יורד ממכסת
ימי החופש של העובד .לאמהות שילדו ולאבות חדשים
ניתנת מתנה להולדת הילד/ה .נערכת פעילות מיוחדת
בחברה לציון העלייה של ילדי העובדים לכיתה א' והם
מקבלים תיק בית ספר הכולל הפתעות .שי מיוחד
ניתן לילדי עובדים החוגגים בר/בת מצווה והחברה
עורכת טיול בני ובנות מצווה לעובדים ולילדיהם .שי
יעודי מחולק גם לילדי עובדים המתגייסים לצבא.
פעם בשנה מתקיים נופש חברה לכלל העובדים ונופש
מותאם לעובדים הדתיים והחרדים בפרטנר.

בנוסף דואגים בפרטנר להטבות ופעילויות
למשפחה:
מחולקים אלפי כרטיסים משפחתיים מסובסדים
לפארקי שעשועים ואטרקציות.
מחולקים כרטיסים לסרטים בהקרנות מיוחדות.
מחולקות מתנות ליום האשה הבינלאומי.
מתקיימים ירידים ברחבי החברה.

מתנות לידה
Partner your mind
פורים ילדים
מתנות
גיוס

Partner paradise
מתנות
ראש השנה

ערב שכולו צחוק
מתנות יום האישה

ספורטיאדה

Partner cinema

אנו מקפידים על חגיגות משותפות של החגים,
מקיימים ירידי מתנות ומכירה מיוחדים ,הרמת
כוסית בכל מוקדי החברה ,ארוחות חגיגיות ביום
העצמאות ,יריד חזרה לביה"ס ,קייטנת
 ,Partner Kidsפעילות ילדים בקיץ ועוד.

Partner kids
מתנות ימי הולדת

אירוע
כיתות א׳

מתנות נישואין
מתנות פסח

הופעות מוזיקה
מופעי חנוכה

סיורי ספארי
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גם בשנת  2020לא הפסקנו להפתיע את העובדים
שלנו והתאמנו את פעילויות הרווחה לתנאים החדשים
של סגרים ,עבודה בקפסולות ,בידודים ועבודה מרחוק.
הגענו עד לבתי העובדים שלנו וחילקנו לילדים
העולים לכיתה א' תיקי בי״ס ומתנות לבני/בנות מצווה.
חילקנו חבילות וערכות למבודדים ולחולים וערכות
ליוצאים לחל"ת .הגענו למוקדי השירות ולמרכזים
שלנו שהמשיכו לשרת את הלקוחות גם בתקופת
הקורונה וערכנו פעילויות שוברות שגרה .ערכנו את
אירוע יום האשה עם מופע וכשהתאפשר ערכנו ערבי
סטנד אפ וכנס חברה .הפתענו עם מסיבת קפסולות
ב 80 -בתים של העובדים וציינו אירועי חגים .ערכנו
קבלת פנים לכל עובדי החברה שחזרו מחל"ת ואנחנו
ממשיכים בהתאמות האירועים לשגרה החדשה.
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2020
הצלחת להפתיע
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איזון
בית
עבודה
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איזון
בית
עבודה

השכלה
אנו רואים חשיבות רבה באיזון שבין חיי העבודה
לבין זמן המשפחה והפנאי.
גישה זו ,באה לידי ביטוי במספר אופנים:
פרטנר היא חברת התקשורת הראשונה
בישראל שהחלה ביישום יום עבודה מרוכז
מהבית לעובדי המטה .ביוני  2020החל פיילוט
במסגרתו כל עובדי המטה עברו לעבודה מהבית
בימי שלישי ,ובנוסף משמרות הערב ומשמרות
שישי ושבת של נציגי השירות נעשות מהבית.
המהלך נועד להשיג איזון בין החיים בבית
לצרכי העבודה ולצמצם השפעות על הסביבה.
מתוך משובי העובדים עולה כי הפיילוט
הצליח וימשיך עד להחלטה אחרת של החברה.
בפרטנר סבסוד קייטנות לילדי העובדים
בתקופת החופש הגדול ופעילות לילדים
בימי חופשות וחגים מבתי הספר והגנים.
לוח החופשות שלנו נבנה בהתאם ללוח
החופשות של בתי הספר והגנים.
בפרטנר נאסר על העובדים לעבוד מעל 12
שעות ביום והמערכת מתריעה על ריבוי שעות.
אנו מודעים ללחצים והעומסים המופעלים
על עובדים שהינם  -Caregiversמטפלים בבן
משפחה חולה או סיעודי ולכן פועלים לאפשר
את הזמן ולהנגיש את המידע עבורם לגבי מימוש
הזכויות המוקנות לעובדים הנדרשים לטפל בבן
משפחה חולה.

תוכנית  Partner Collegeמאפשרת
לעובדי פרטנר ובני משפחתם ליהנות
ממגוון רחב של הנחות משמעותיות בגובה
של אלפי שקלים בתשלום למוסדות לימוד
שונים .ניתן לממש את ההטבות בלימודים
והכשרות לטובת תארים ראשון ושני ,קורסי
 Gmatופסיכומטרי ,קורסי הכנה לבגרויות,
לימודי שפות ,קורסי העשרה ופנאי ועוד.

Partner
College
ממשיכים בשיתוף פעולה מוצלח עם
ושמחים להשיק את תכנית ההעשרה
לשנת 2020
במיוחד בשבילכם! ממשיכים עם מגוון הטבות
והנחות משמעותיות

NLP
 8מפגשים

114

הורות זה
מקצוע
 6מפגשים

אנגלית
מדוברת
 10מפגשים

צילום
 6מפגשים

סודות
הכסף

 4מפגשים

הום
סטיילינג
 8מפגשים
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דואגים
לבריאות
ובטיחות
העובדים

אנו רואים חשיבות רבה לדאגה לעובדים בתחום
הבריאות וקידום אורח חיים בריא .העובדים נהנים
מביטוח "עתיד בריא" ,ביטוח בריאות מקיף על חשבון
המעסיק שכולל אפשרות לטיפולים והתייעצות
עם רופאים מומחים ,לרבות רופאים אלטרנטיביים,
במגוון נושאים .הביטוח כולל גם ביטוח נסיעות
לחו"ל ,ללא תשלום וכן אפשרות לביטוח מוזל לכל
המשפחה.
אנו מעודדים שמירה על אורח חיים בריא ומציעים
חדר כושר במטה החברה בעלות מסובסדת .מאות
עובדים נהנים מידי חודש מחדר הכושר וממגוון חוגי
הספורט.
בדיקות בריאות תקופתיות – ללא עלות ,מידי
חציון בחדר הכושר ואפשרות לקבלת ייעוץ תזונאי.
אוכל בריא -אפשרות לאוכל צמחוני ,טבעוני וללא
גלוטן בחדר האוכל של החברה.
סבסוד דמי ההצטרפות לקבוצות של שומרי
משקל.
נבחרות ספורט ללא עלות -כדורשת ,כדורגל,
ריצה ועוד.

בריאות טובה
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דואגים
לבריאות
ובטיחות
העובדים

מדיניות בטיחות וגהות
תעסוקתית
לפרטנר אלפי עובדים הנוהגים ברכבים פרטיים
הן במסגרת העבודה והן בחיים הפרטיים .לאור
הנתונים על תאונות דרכים כתוצאה משימוש
בטלפון הנייד ,פרטנר הייתה בין הראשונות
להצטרף למיזם לאומי שהובילה הרשות לבטיחות
בדרכים לנהיגה בטוחה במסגרתו קרא מנכ"ל
החברה לעובדים ולציבור שלא לסמס בנהיגה.
נהיגה בטוחה נמצאת על סדר היום שלנו ואנו
פועלים במגוון דרכים טכנולוגיות ואחרות כדי
לפקח ולאכוף נהיגה זהירה של העובדים שלנו.

מחויבותנו לבריאותם ולבטיחותם של העובדים והמבקרים באתרינו היתה ועודנה מרכיב מרכזי
בתפיסת הניהול שלנו .אנו מקפידים לעמוד בתקן לבטיחות וגהות תעסוקתית .ISO 45001 2018 :
לפרטנר מדיניות בטיחות כוללת שאושרה בהנהלת החברה והדירקטוריון.
אנו מנהלים מערכת לבטיחות וגהות תעסוקתית המזהה ומבקרת גורמי סיכון ומפגעים ,ממזערת
ומונעת את השפעותיהם .ניהול התחום ובקרתו מתבצע על ידי ממונה בטיחות בפרטנר ,אשר
אחראי לטיפול בקרה ובדיקת כל אירוע בטיחות וגהות תעסוקתית .בנוסף ,אנו שואפים להשתפר
בכל תחומי פעילותנו ,על כן אנו מפיקים לקחים מכל מקרה ומבצעים תחקירים (לפי נוהל פנימי)
לכל אירוע בטיחות ו"כמעט ונפגע".
לשיקולי בטיחות חלק מרכזי בתהליכי תכנון וביצוע בחברה ואנו פועלים לשיפור מתמיד
של המערכת לניהול בטיחות וגהות תעסוקתית .אנו פועלים להגברת המודעות לנושאי
בטיחות וגהות בקרב העובדים והמועסקים הלא ישירים שלנו ודואגים להכשרות רלוונטיות.
 95 %מעובדי החברה ו 85%-מהספקים וקבלני המשנה עוברים הדרכות בנושאים אלה במהלך
השנה ,באמצעות לומדה והדרכה פרונטלית .עובדי החברה מעורבים בהכנת ובעדכון מסמך
מדיניות הבטיחות של החברה במסגרת ישיבות ועדת בטיחות ,הדרכה שנתית ,ובפורום שולחן עגול.

על מנת ליישם מדיניות זו ,אנו מקדמים בתחום הבטיחות את הפעולות הבאות:
מבדקים שנתיים בנושאי איכות ובטיחות הנדרשים על פי תקן.ISO 45001 2018 :
הדרכות לעובדים הרלוונטיים על ידי ממונה בטיחות.

הוגנות
תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

בריאות טובה
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מערך הגשת עזרה ראשונה המופעל על ידי עובדים.
מעבר על לומדת בטיחות שמועברת מידי שנה לכלל החברה.
קיום ועדת בטיחות המורכבת מעובדי החברה.
בשנת  2019היו בחברה  17אירועי בטיחות עם  15נפגעים קל ובשנת  2020היו בחברה 16
אירועים עם  11נפגעים קל .כמו כן ,החברה מבצעת בקרה אף על אירועי "כמעט ונפגע".
בשנת  2019היו  2אירועים מסוג זה ובשנת  5 2020אירועים.
בשנת  2019ביצענו  15תחקירים וטיפלנו במפגעים/מוקדי סיכון בטיחותיים ובשנת 2020
 13תחקירים.
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הייעוד החברתי של פרטנר מתבסס על  4עקרונות-
עשייה חדשנית המחוברת לליבה העסקית של
החברה ,לחזונה ולערכיה
פעילות ארוכת טווח בשותפות גוף חברתי
מעורבות אקטיבית של עובדינו
שילוב בין תרומה בכסף לבין משאבים אחרים בחברה
אנחנו מודדים את האימפקט שיש לכל פעילות שאנחנו
בוחרים לעשות ומבססים אותה על הערכים שלנו-
אנשים של אנשים ,בונים אמון ומנצחים ביושרה.

אופן ההשקעה

2019

2020

תרומה כספית

₪ 581,569

₪ 695,145

תרומה בשווה כסף
)מוצרים ושירותים(

₪ 116,000

₪ 113,000

שווי שעות התנדבות

₪ 357,000

₪ 233,800

סה״כ

₪ 1,054,569

₪ 1,041,945

ההשקעה החברתית של פרטנר באה לידי ביטוי
במגוון רחב של פעילויות ויוזמות אשר עוסקות
בהכללה דיגיטלית ,בצמצום אי השיוויון בחברה,
בגיוון ובהעצמת אוכלוסיות נבחרות.
בשנת  2020פרטנר
תרמה בכסף ובשווה
כסף סך כולל של
₪ 1,054,569

בשנת  2019פרטנר
תרמה בכסף ובשווה
כסף סך כולל של
₪ 1,041,945

רטנר
פ

ה של
תרומ
תוני ה
נ
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הכללה דיגיטלית -הפיכת העולמות
הדיגיטליים לנגישים ופשוטים עבור
אזרחים בגיל הזהב
״מחוברים לגיל הזהב״ הוא פרויקט הדגל החברתי שלנו
במסגרתו לומדים מאות מבוגרים בגיל הזהב מיומנויות
בסיסיות לשימוש בסמארטפון ,באינטרנט ,ברשתות
החברתיות ובאפליקציות .התוכנית מאפשרת הכרות
עם פלטפורמות דיגיטליות לביטוי עצמי ולשמירה על
קשר עם המשפחה והחברים.
פרטנר הקימה במטה החברה אקדמיה המכשירה
בקורסים יעודיים מדריכים מבוגרים כדי שידריכו
מבוגרים וילמדו אותם את הדרך לעולם הדיגיטלי
באמצעות הסמארטפון ,ברחבי הארץ וגם בחברה
הערבית.
במסגרת התוכנית לומדים בין היתר  -חיפוש מידע
ושימוש בגוגל ,פתיחת תיבת מייל ,שימוש ברשתות
החברתיות ,משחקים ואפליקציות שימושיות לחיי
היומיום.
שנת  2020הציבה בפנינו יעד חדש – לימוד
באמצעים דיגיטליים מרחוק – בזום .המשך התוכנית
חייב הערכות מיוחדת ובסיכום השנה הדרכנו כ500 -
משתתפים במגוון תוכניות .למדנו שהענקת הכלים
הדיגיטליים איפשרה למשתתפים בסדנאות שלנו
קשר רציף עם משפחה וחברים ,אפשרות קלה ופשוטה
לצריכת תוכן ורכישות שנזקקו להם בזמן הסגרים.

שנה

מס׳ קורסים

מס׳ משתתפים

מס׳ ישובים

מס׳ מדריכים קורסי מדריכים

2017

12

169

7

11

4

2018

28

328

10

19

3

2019

36

419

13

34

3

2020

40

500

יחידים בכל הארץ

20

-

סה״כ

116

1416

30

84

10

תנועת של"מ -שרות לאומי למבוגר ,היא השותפה שלנו לפרויקט .מדריכי התוכנית חברים בתנועת
של"מ ושותפים להם עובדי פרטנר .התוכנית מתקיימת במתנסים ברחבי הארץ ומשמשת כמודל
ייחודי ברחבי העולם ואף הגיעה להודו .התכנית הוצגה במהלך שנת  2019בסדנת אחריות חברתית
של עסקים בהודו ,ועוררה עניין והתלהבות בקהל .זאת במסגרת הרצאה של שירלי קנטור ,מומחית
לאחריות חברתית של עסקים.

שיוויון מגדרי
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עושים טוב לקהילה -שת"פ
עם עמותת 'רחשי לב'

השקת פרטנר  TVשירות הטלוויזיה של פרטנר
ופרטנר פייבר תשתית הסיבים האופטיים שלנו,
אפשרו לנו להביא שמחה לעשרות משפחות של
ילדים חולי סרטן.
פרטנר חברה לעמותת "רחשי לב" הדואגת
לרווחתם של ילדים חולי סרטן ולבני משפחותיהם,
ורישתה בסיבים אופטיים את בית הילד -בניין
העמותה בתל השומר ,בו מתגוררות ללא עלות
עשרות משפחות של ילדים חולי סרטן המטופלים
בבית החולים .על מנת להקל ולו במעט על חיי
היום-יום של משפחות אלו ,הותקנו נתבים
וממירים הכוללים שירות אינטרנט מהיר ושירות
פרטנר  TVללא עלות על גבי תשתית הסיבים.

נותנים לקהילה
לפרטנר מסורת רבת שנים במסגרתה מקיימת  2אירועי שיא  -בראש השנה ובפסח ,בהם
מתגייסים אלפים מעובדי החברה לארוז ולחלק ארוחות חג עד הבית לאלפי משפחות
נזקקות.
בחגי תשרי אנחנו נרתמים לגיוס תרומות בערב התרמה מיוחד במסגרת משדר טלוויזיה
המשודר ממוקד השירות של פרטנר בראש העין .הפעילות נעשית בשיתוף ״ארגון לתת״.
מאות מעובדי החברה מתגייסים ופועלים יחד להשגת היעד של תרומת מאות אלפי ארוחות
חג למשפחות נזקקות.
בשנת  2018נאספו במשדר  ₪ 11,260,000בשנת  ₪ 12,099,030 2019ובשנת 2020
תחת מגבלות הקורונה ערכנו משדר עם מאות העובדים המתנדבים מהמוקדים ומהבית.
במשדר גויסו ₪ 13,228,245 -
בפסח הפעילות מתקיימת בשיתוף עמותות נוספות .עובדי פרטנר מוזמנים לתרום ארוחות חג
והחברה מכפילה את התרומה לעמותה .אנו שותפים גם בקטיף של תוצרת חקלאית ,בפעילויות
עם ילדים בבתי חולים ,ליווי קייטנות לילדים ועוד.

אירוע התרמה שנתי בשידור חי בטלוויזיה
עם מאות עובדי פרטנר שהתנדבו
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מיישמים את
אסטרטגיית
ה ESG -

E
S
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בשנת  2020בתקופת הקורונה ,יזמנו מהלך חברתי
הוליסטי אשר שם דגש על אסטרטגיית .ESG
בחרנו לקחת את הרבולציה של התקשורת ,רשת
ה 5G -המתקדמת שלנו ,ולחבר אותה לערכים של
עתיד טוב יותר .וכמו בכל מהלך חברתי ,יש צורך
בשותף חברתי  -אנחנו בחרנו את תנועת הנוער
״כנפיים של קרמבו״.
השקת המהלך הייתה במסגרת משדר התרמה,
בפריים טיים בטלוויזיה ועם מאות עובדים שהתנדבו
במוקדים של פרטנר ומהבית ,בהתאם למגבלות
הקורונה .מטרת המהלך היא ליצור אימפקט חברתי
ממשי ,רחב וארוך טווח.
בהמשך למהלך זה ,השקנו תכנית סלולר חברתית
ראשונה בישראל – .Partner 5G Better Future
לקחנו את תכנית הדגל שלנו בדור ה 5-עם גלישה
בנפח של  1טרה ,והתחייבנו לתרום כ 10%-מהעלות
החודשית של התכנית עבור כל מנוי שיצטרף ,במשך
 12חודשים מההצטרפות לתכנית .בנוסף ,התחלנו
תהליך משותף עם 'קרמבו' ליצירת פלטפורמה
לקליטה של בוגרי התנועה כעובדים בפרטנר,
בתפקידים שונים ,כחלק מהמדיניות שלנו לגיוס
עובדים עם מוגבלויות למגוון רחב של תפקידים,
כולל ניהוליים ,בהתאם ליכולות המקצועיות של
המועמדים.
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פרטנר
עם החיילים
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לפרטנר וארגון ״אמץ לוחם״  16שנים של שותפות.
הקשר הרציף שלנו עם חיילי צה"ל החל עם ייסודו
של פרוייקט "אמץ לוחם" של האגודה למען החייל.
במסגרת פרוייקט זה אנו מאמצים שני גדודים :החל
משנת  2005אנו מלווים את גדוד השריון "עזוז",
והחל משנת  2008את גדוד "שחר" לחילוץ והצלה.
האימוץ כולל פעילויות משותפות של החיילים
ועובדי החברה ,כגון :משחקי ספורט ,שימוש
במתקני החברה לימי עיון וכנסים ,תמיכה
בחיילים בודדים ,ליווי חיילים משתחררים בדרכם
לאזרחות ומימון פעילויות הווי של הגדוד:
טיולים ,ימי ספורט ,טקסי חיילים מצטיינים ועוד.
עם פתיחת הסגרים ביום האשה  2021ארחנו
בפרטנר את לוחמות הגדודים המאומצים.
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בשנת  2019בשנת 2020

עובדי
פרטנר
בקהילה

השקענו יחד

ערוצי דיאלוג
עם עמותות וארגונים חברתיים
לפרטנר פעילות נרחבת בקהילה בשותפות עם
עמותות וארגוני מגזר שלישי .יש לנו דיאלוג קבוע
ומתמשך עם גופים אלה באמצעות ערוצי פנייה
ישירים ,כגון :כתובת מייל ייעודית המנוהלת על
ידי מנהלת אחריות תאגידית בחברה ,מפגשים
וסיעור מוחות עם עמותות וארגונים לגיבוש
תוכניות אסטרטגיות שנתיות בנושאי פעילות
בקהילה ,פניות יזומות של פרטנר לעמותות
וארגונים ליצירת שיתופי פעולה ארוכי טווח ועוד.

עובדי פרטנר
בקהילה

למעורבות של עובדי החברה בפעילות
חברתית חלק משמעותי ביותר בתרבות
הארגונית של החברה .עובדי פרטנר המשקפים
את התמהיל המגוון של מדינת ישראל
נרתמים במהלך כל השנה לפעילויות שונות.
מרבית הפעילויות שלנו בקהילה משלבות
עובדים ונעשות במסגרת העבודה ,על
חשבון שעות העבודה ובתשלום מלא.
בנוסף על הפעילויות המוצעות בחברה,
כדוגמת התנדבות בהדרכת מבוגרים במסגרת
״מחוברים לגיל הזהב״ או התנדבות בפעיליות
בחגים ,כל צוות בחברה יכול לבחור לעצמו
את הפעילויות המועדפות ולהתנדב בהן.
באופן עקבי ,מידי שנה ,כ 55% -מעובדי
החברה לוקחים חלק בפעילות התנדבות למען
הקהילה .אחוז המתנדבים והשוני במספר
השעות נובע משינוי במספר העובדים בחברה.
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5,722

שעות
למען
הקהילה

2

משדרי
התרמה

1,275
4,322
עובדים
מתנדבים גם שעות למען
השקענו יחד

מהבית

הקהילה

בשנת  2019השקענו יחד  5,722שעות למען הקהילה .שנת  ,2020שנת הקורונה ,הציבה בפנינו
אתגר חדש של שילוב התנדבות עובדים גם מרחוק .ערכנו בשנה זאת שני משדרי התרמה
ואפשרנו ל 1,275 -עובדים להתנדב מהבית באמצעות מענה טלפוני דרך מערכות החברה.
על אף מגבלות הקורונה בשנה זו ,הצליחה החברה להשקיע יחד  4,322שעות התנדבות
בקהילה .עוד טרם לקורונה כבר בשנת  2019בחנו אפשרויות התנדבות דיגיטליות .אפשרנו
לעובדים להתנדב גם כחבר טלפוני במסגרת פרויקט ״מחוברים לגיל הזהב״ או במענה ברשת
החברתית ומעורבות בפעילות בה.
כמו בכל תחום בפרטנר גם בנושא ההתנדבות אנחנו מקיימים תקשורת פתוחה וכנה .אנו מקפידים
לקיים דיאלוג שוטף עם העובדים המתנדבים ,להקשיב ליוזמות ,להיענות להצעות לפעילויות או
לשותפויות שהם מציעים .אנחנו עורכים סקרי שביעות רצון ומשובים של מתנדבים המתייחסים
לפעילות הקהילתית של החברה.
לאור הבקשות הרבות של עובדים לחיבור לעמותות להן ניתן לתרום בגדים ,משחקים וציוד
שימושי במצב טוב ,השקנו פרויקט מיוחד במסגרתו נפתחה בחברה חנות יד שניה בה נאסף
כל הציוד שנתרם על ידי העובדים .הציוד ממוין ונתרם במלואו לעמותות.

תעביר

את

זה

הלאה

יעדי התנדבות עובדים לשנים  55% - 2021-2022מכלל עובדי החברה .יעד זה נבחר
מתוך רצון לשמר את אחוז העובדים המתנדבים כיום בחברה ושהוא יהווה רף תחתון
לכמות העובדים המתנדבים .והכל בכפוף למצב הקורונה ולאפשרויות שתהיינה.
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עובדי
פרטנר
מדרגים את
האחריות
התאגידית

2016

2019

8.71

9.00

בשנת  2020דירגו עובדי החברה את האחריות התאגידית
של פרטנר בציון ממוצע של  9.29הגבוה משמעותית
מהשנים הקודמות.
העובדים מדרגים גבוה את הפעילות והמעורבות החברתית שלנו.

פרטנר מבצעת פעילות אשר תורמות באופן משמעותי
לקהילה ומחזקת את התקשורת והשתפות עימה

חטיבות המטה
2016

2019

8.81

8.88

פרטנר מבצעת פעילות אשר תורמות באופן משמעותי
לקהילה ומחזקת את התקשורת והשתפות עימה

נציגים
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הספקים
שלנו

הספקים שלנו שותפים לדרך ולהצלחה ,ולכן
אנחנו מקפידים לבחור אותם על פי שיקולים
מקצועיים ועניניים.
תפיסת שותפות זו הובילה את החברה
לגיבוש קוד אתי לספקי פרטנר שמחייב את
הקבוצה ואת ספקיה .במסגרת הקוד האתי
אנו מתחייבים לפעול בהוגנות ,תום לב,
מקצועיות ,יחס אישי ולהמנע מניגוד עניינים.
אנו עושים מאמצים כדי להבטיח שהתקשרויות
החברה יתבצעו עם ספקים שהם מעסיקים
הוגנים ואשר פועלים בהתאם להוראות החוק.
במסגרת זו ,ספקינו מחויבים לחתום על מסמך
התחייבות לעמוד בכללי האתיקה תוך ציות מלא
לחוקי העבודה.

בהתאם לעקרונות הללו ,אנו מבחינים בצרכים השונים הקיימים בין ספקינו
ומשתדלים להתאים את התנהלותנו עימם .כך למשל ,לחברה מדיניות
תשלום דיפרנציאלית המותאמת לספקים קטנים הנהנים מתנאי תשלום מקלים
התואמים את יכולותיהם וצרכיהם .כמו כן ,אנו מבצעי רכש ירוק של מוצרים
בעלי צריכת אנרגיה פחותה ,כגון רכבים חסכוניים בדלק ורכבים היברידיים ועוד.
בנוסף ,החברה דואגת לרווחת ספקיה ועורכת עבורם מפגשים והרצאות במגוון תחומים
הקשורים לעבודה המשותפת ,וזאת כחלק מפועלה ליצירת קשר רציף עימם ,הן בהיבט
המקצועי והן בהיבט האישי.
אנו מצפים משותפינו לדרך לפעול על פי אמות המידה הערכיות ,החברתיות
והסביבתיות של החברה .לפיכך ,מעבירה החברה מידי שנה סקר ספקים הבודק את
ביצועי הספק לפי מדדים שונים מתחום האחריות התאגידית ,כאשר לבסוף תהליך
בחירת הספק נגזר ממחיר השירות המוצע (על ידי הספק) וכן ממצאי הסקר הנ"ל.

דיאלוג עם ספקים
תהליכי הרכש מעודדים רכישה מספקים קטנים ובינוניים ,אם כי חלק מן השירותים
של פרטנר למשל מכשירים סלולריים או ציוד סיבים טלוויזיות וכדומה נרכש מהחברות
הגדולות בעולם.
על מנת לקדם דיאלוג שוטף עם ספקינו אנחנו מעמידים לרשותם מספר ערוצי פניה
לחברה בכל שאלה או תלונה.
כחלק ממדיניות האחריות התאגידית של החברה,
אנו מתייחסים להיבטים סביבתיים וחברתיים
בתהליכי הרכש:

30%

מסך הרכש של פרטנר מוגדר כרכש של
עסקים קטנים ובינוניים.

8%

ערוצי הדיאלוג עם ספקינו:
עמוד ייעודי באתר האינטרנט של החברה המיועד לפניות ספקים במגוון מדיות באופן גלוי
או אנונימי .הפניות מועברות למייל בלתי תלוי של מבקר החברה.
פלטפורמה אינטרנטית –  isupplierפורטל ספקים דיגיטלי חדשני ,באמצעותו ניתן
לצפות בהזמנות הרכש ,חשבוניות שנקלטו וסטטוס תשלומים.

מהספקים של פרטנר ממוקמים בפרפריה
הגאוגרפית של ישראל.

27%
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מצי הרכבים של פרטנר הוא ירוק
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הספקים
שלנו

136

רכישת מתנות
מספקים חברתיים
אנחנו רוכשים מתנות לחגים ללקוחות עסקיים
מארגונים חברתיים המאופיינים בכך שלפחות
מחצית מעובדיהם הם אנשים עם מוגבלויות או
אוכלוסיות בסיכון .עסקים אלה מאפשרים לעובדיהם
להתפרנס ולחיות בכבוד ,להיות יצרניים ,להשתלב
בחברה ולקבל שכר הוגן לפי החוק .העסקים בהם
בחרנו מחויבים לעמוד בסטנדרטים גבוהים ביותר
של איכות ולוחות זמנים.
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אחריות
סביבתית

RRR

פירוט תחומי
ההשקעה:

האחריות הסביבתית שלנו מתבססת על עקרון שלושת
ה Recycle Reduce Reuse :R
אנו פועלים ב 4 -צירים מרכזיים:
לספק סביבת עבודה בריאה לעובדים שלנו
לפעול לחסכון במשאבים
לפעול למחזור
ולפעול לשימוש חוזר
אנחנו מכירים בחשיבות ההשפעות הסביבתיות שלנו ,ומטמיעים עקרונות של
קיימות בנהלי העבודה ובמערכות הארגוניות שלנו .הדבר בא לידי ביטוי במכלול של
פעולות שבאות לשמור על הסביבה ומשאביה .אנו מנהלים את הפעילות העסקית
שלנו תוך צריכה מושכלת של משאבים ,פעילות מעבר לרף הציות לחוק ורתימת
עובדי החברה .מהלכים אלו מנוהלים גם בהתאמה לדרישות המחמירות של התקן
לניהול סביבתי  ,ISO14001מערכת לניהול איכות  ISO9001ודרישות תחיקתיות
רלוונטיות .הנהלת החברה מחויבת להקצות את המשאבים הנדרשים לקיום מערכת
אפקטיבית לניהול איכות והטמעתה ,יישום וניהול שוטף ,לבחינה מתמדת ולפעול
לשיפור מתמיד.
הפעילות שלנו לצמצום ההשפעות הסביבתיות נעשית תוך חלוקת תחומי אחריות,
הקצאת משאבים ,הגדרת יעדים ,הדרכות ,ניטור ובקרה באפיקי הפעילות הבאים:

החלפת מערכת בקרת מבנה (כולל במוקדי השירות)
לניהול מיטבי של צריכת החשמל והאנרגיה על פי לוחות
הזמנים של הפעילות במבני החברה .המערכת מאפשרת
כיבוי אוטומטי (באמצעות חיישנים בחדרים ובמבנים)
כשאין עובדים ובשעות ההפסקה ,הערב וכו' .כמו כן,
מתבצעת בקרה על:
תהליך החלפת גופי התאורה במבנים לתאורת LED
(התהליך נמצא לקראת סיום בכל החברה).
טיפול במערכת שפכים (בור מפריד שומנים) על מנת
לעמוד בדירוג איכות הסביבה.
שינוי בבקרת מערך הצ'ילרים (מקררי מים) לחסכון
משמעותי באנרגיה.
התקנת מערכת בקרה שמתריעה על צריכת מים
חריגה (נזילה) שמאפשרת סגירת ברז מרחוק להפסקת
זרימת המים.
ייעוץ סביבתי על פינוי אחראי.

התייעלות סביבתית :הפחתת צריכת משאבים (חשמל ,דלק ,פסולת וכד'),
הפחתת צריכת חומרי גלם (נייר וכד') שימוש חוזר ומיחזור ציוד קצה ,צמצום פליטות
וגזי חממה.
רגולציה ותקינה :אנו עומדים בכל החוקים והתקנים הסביבתיים המחייבים
והוולנטריים בישראל ובזירה הבינ"ל הרלוונטיים לפעילותינו.
שקיפות :אנו רואים חשיבות גבוהה בהעמדת מידע סביבתי מלא ללקוחותינו,
עובדינו והציבור הרחב.

שינוי
אקלים

רתימת עובדים :הגברת המודעות של עובדינו לסוגיות סביבתיות באמצעות
מגוון של פעולות פנים-ארגוניות.
שרשרת אספקה :אנו מצפים מהספקים וקבלני המשנה שלנו לעמוד בכל מרכיבי
המדיניות הסביבתית שלנו בכל פעילות שלהם עבור החברה או מטעמנו.

צריכה
וייצור
אחראיים
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סך ההשקעה הכספית של פרטנר

בנושאי סביבה לשנים  2017-2020הסתכמה ב₪ 1,747,000 :
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צמצום צריכת חשמל
צמצום
צריכת
חשמל

צריכת חשמל (קוט״ש)
לשנים 2017-2020

המהלכים לצמצום צריכת החשמל מתמקדים בתחום התאורה ,המיזוג והמיחשוב .בשנות
הדיווח צמצמנו את שטחי החנויות והמשרדים ובנוסף ,עשינו מספר רב של פעולות המפורטות
מטה שהביאו לצמצום בצריכת החשמל גם אבסולוטית וגם באופן יחסי למספר המשרות
בחברה .בשנת הקורונה המעבר ליום עבודה מרחוק וצמצום שעות הפעילות במוקדים סייעו
לחסכון בחשמל ובמשאבים.

הצבת שילוט ברחבי החברה המזכיר לעובדים לכבות את התאורה והמזגן.
צריכת חשמל יחסית (קוט״ש/מספר המשרות בחברה)
לשנים 2017-2020

מעבר משימוש ב PC -ל Thin Client-החוסך בצריכת החשמל.
התקנת גלאים להפסקת התאורה בכל חדרי המכונות .החלפת גופי תאורה
בתאורת לדים חסכונית והחלפת התאורה בחדר האוכל של החברה בתאורה
חסכונית.
הרחבת מערך גלאי בקרה השולטים על כיבוי האור והמזגנים במשרדי החברה
ברחבי הארץ ,לרבות חדרי השירותים.
התקנת מזגנים חסכוניים בבנייני החברה ומערכת בקרה השולטת על טמפרטורת
המזגנים.
המשך שדרוג מערכת מיזוג האוויר ושימוש באמצעים בעלי נצילות אנרגיה גבוהה
בכ.20% -
הפסקת חימום המבנים בשטחים הציבוריים.
הפסקת המיזוג בחדרים ,ארבע פעמים ביום.
בנייה והטמעה של מערכת בקרה השולטת בכיבוי מחשבי החברה מרחוק בשעות
הערב ובסופי שבוע.
הפעילות הענפה של החברה בתחומים אלה יצרה לפרטנר חסכון של
כ ₪ 900,000-בשנת .2020
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צמצום צריכת
דלק ואנרגיה

היוזמות המרכזיות של החברה לצמצום פליטות גזי חממה הנובעות
מצריכת דלק:
השקת מערכת שירות עצמי רחבה המכסה את כל תחומי השירות ללקוח
והמאפשרת קבלת כל האינפורמציה ,הטפסים והשירות באמצעים דיגיטליים,

אנו מודעים למשמעות הסביבתית של צריכת חשמל
ודלקים ולכן משקיעים משאבים רבים בהתייעלות
אנרגטית הן לגבי ההשפעות הישירות שלנו והן לגבי
ההשפעות העקיפות בתחום זה .אנו מודדים את
צריכת החשמל שלנו באופן קבוע במתקני החברה
ברחבי הארץ ,מנתחים ,לומדים ומייעלים .על מהלכי
ההתייעלות האנרגטית בתחום צריכת החשמל אחראי
אגף המינהל של החברה ותחום ההתייעלות של צריכת
הדלקים מנוהל על ידי מנהלי הרכב והתחבורה .מהלכים
אלו נעשים תוך כדי מדידה ,בקרה ,הצבת יעדים ודיווח.

החוסכת שינוע ונסועה.
בחינה וניתוח רציף של קווי ההפצה של המוצרים למרכזי השירות ,המאפשרים
איחוד קווים ,ביטול קווים מיותרים ויצירת ימי חלוקה מצומצמים ברחבי הארץ.
הרחבת הפריסה הארצית של המקומות בהם ניתן לרכוש ציוד ,המצמצמת את
הצורך בנסיעות של הלקוחות למרכזי שירות רחוקים.
משלוח ציוד בדואר ,במקום שינוע למרכזי שירות.
בקרה באמצעות מערכת לניהול ציי רכב והסעות שבודקת טיוב ומיזוג מקסימלי
של הסעות העובדים בחברה.
עידוד עובדים לצמצום נסועה באמצעות יוזמות ותמריצים שונים ומגוונים .לדוגמה,

סך אנרגיה ( )Gjלשנים 2017-2020
71427

74274

69417

פרטנר מציעה לעובדים להפקיד את רכבי החברה בימי חגים ,חופשים או סגר ולקבל
55349

החזר כספי על התקופה בה לא עשו ברכב שימוש .כמו כן ,בשנת  2020הכרזנו על
יום עבודה מהבית לכל המטה ,משמרות הערב של הנציגים ומשמרות הסופ"ש.
קידום רכש ירוק (ידידותי לסביבה) -פרטנר הגדילה את צי הרכב ההיברידי שלה.

127,437

148,745

141052

131545

בשנת  2019היו  185רכבים היברידיים מתוך  866רכבים ,המהווים  21%מצי הרכבים.
מדובר בעליה של  8%בהשוואה ל .2018-גידול זה המשיך אף בשנת  ,2020שבו
צי הרכבים ההיברידי עמד על  27%מתוך כלל צי הרכב של החברה (גידול של 5%
נוספים בשנת .)2020

עצימות אנרגטית (/Gjמספר המשרות בחברה) -
לשנים 2017-2020

צמצום צריכת דלק
אנו משקיעים מאמץ רב במחשבה ובעשייה
בתחום של צמצום מקור זה של מזהמי אויר
ופליטות גזי חממה .לאורך השנים יזמנו פעולות
לצמצום צריכת הדלק – הן של עובדי החברה
והן בקרב לקוחותינו .יוזמות אלו מקדמות
הפחתה עקבית של צריכת דלק ובכך מובילות
גם להפחתה בפליטות גזי החממה של החברה.
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צריכת דלק (ליטר בנזין)
לשנים 2017-2020
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פליטות גזי חממה

צמצום
פליטת גזי
החממה

מתוך הבנה שהקהילה הבינ"ל בכלל והעסקית בפרט ,מגיעות
לצומת דרכים ולשלב של קבלת החלטות אל מול אתגר
שינוי האקלים והתחממות כדור-הארץ ,אנו מודדים את
פליטות גזי החממה שלנו ופועלים באופן נמרץ להפחתתן.
חישוב פליטות של גזי חממה כולל בתוכו את גורמי
הפליטות הנובעים מצריכת אנרגיה (חשמל ודלק) .פליטות
אלו משפיעות על תופעת שינוי האקלים והתחממות כדור
הארץ באמצעות שישה גזי חממה כשהעיקרי מביניהם
הוא הפחמן הדו-חמצני .יחידת המדידה של מדד זה
הוא טון שווה ערך פחמן דו-חמצני (.)Ton CO2eq
חישוב מצאי פליטות גזי החממה שלנו ("טביעת הרגל
הפחמנית") נערך בהתאם לפרוטוקול הבינ"ל המוביל
בתחום זה ( )GHG Protocolולפי ההתאמה אשר
פרוטוקול זה עבר על ידי כלי החישוב של המנגנון
הוולנטרי להפחתת ודיווח גזי חממה של המשרד להגנת
הסביבה ומקדמי פליטה אשר התקבלו מחברת החשמל.

פליטות גזי חממה (טון - ) CO2eq
לשנים 2017-2020
20133

4971

22290

5170

21137

4833

19913

3854

פליטות גזי חממה יחסיות (טון /CO2eqמספר המשרות בחברה)
לשנים 2017-2020

חישוב הפליטות כולל בתוכו פליטות ישירות במכלול
( 1פליטות משימוש בדלקים בצי הרכב שלנו) ופליטות
עקיפות במכלול ( 2פליטות מצריכת ושימוש בחשמל
הנרכש מחברת החשמל) .החישוב אינו כולל בשלב זה
פליטות עקיפות נוספות במכלול ( 3פליטות בשרשרת
האספקה ,מצריכת מים ,נייר ,ייצור פסולת וכד').
הערה :חישוב גזי החממה במכלול  1כולל בנוסף
ל CO2 -את גזי החממה  CH4ו .NO2 -החישוב
במכלול  2כולל רק פחמן דו-חמצני (.)CO2

החל משנת  2018החברה מציגה מגמת ירידה משמעותית בפליטות גזי החממה.
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ניהול
משאבי
סביבה
ופסולת

ניהול משאבי סביבה
הפעילות העסקית והתפעולית שלנו מתאפיינת ,בין
השאר ,בצריכת נייר ובהיווצרות של פסולת מסוגים
שונים .למשל ,כחברה דיגיטלית אנו פועלים נמרצות
להעביר את פעילות השירות שלנו לאמצעים בהם לא
נזדקק למשאב הנייר .הפסולת בחברה מנוהלת ומפונה
באופן אחראי בהתאם לסוגה ,על ידי הטמנה באתרים
מורשים ,מחזור ושימוש חוזר.

סוגי הפסולות בחברה לפי מקור פינוי:

בשנת  2020החברה צמצמה באופן משמעותי את צריכת הפסולת שלה ,בעיקר הפסולת המועברת
להטמנה .יש לציין ששנה זו אינה שנה מייצגת לפעילות של החברה ,היות ומשבר הקרונה יצר מצב
של צמצום הגעת עובדים למשרדי החברה (בשל מגבלות וסגרים) ,הפחתת המפגשים הקבוצתיים
במטבחונים ,הפסקת פעילות המטבח וכדומה.
סה״כ פסולת (טון)
לשנים 2017-2020

52.20

44.57
86.78

פסולת המועברת להטמנה באתרים מורשים :פסולת

71.00
45.74

מוצקה רגילה (פסולת משרדית);
פסולת המועברת למחזור :שמן מאכל ונייר;

61.28
429.63

379.75

פסולת המועברת לשימוש חוזר :פסולת אלקטרונית

375.92

20.35
187.96

ושמן אורגני;
משקל הפסולת שלנו נמדד באופן קבוע במתקני
החברה .אגף המנהל של החברה מוביל את מהלכי צמצום
הפסולת .מהלכים אלו נעשים תוך מדידה ,בקרה ,הצבת
יעדים ודיווח.
בדומה לשנים קודמות ,מכרנו חלק מציוד הקצה לשימוש
חוזר במדינות שונות ותרמנו ציוד אלקטרוני לארגון
“אקולוגיה לקהילה מוגנת” המפרק וממחזר פסולת
אלקטרונית ,ומעסיק אנשים בעלי צרכים מיוחדים .כמו
כן ,הצבנו במשרדי החברה מרכזי מחזור לבקבוקים,
פחיות וסוללות.

צמצום צריכת המים  -מתוך הכרה בחשיבות החסכון במשאב המים ,אנו פועלים על מנת
להשתפר גם בתחום סביבתי זה באמצעות שימוש במערכת מחזור מים לשטיפת רכבים
והתקנת חסכמים ומיכלים דו כמותיים בחדרי השירותים חברה.
צריכת מים (מ״ק)
לשנים 2017-2020

מהלכים להפחתת פסולת והשימוש בנייר :
פתיחת ערוצים דיגיטליים חדשניים -שירות באמצעות
 ,SMSאפשרות לקבלת שירות בשיחה עם נציג בצ'ט,
אפליקציית  ,My partnerאתר אינטרנט ושירות בפייסבוק.
שימוש בחתימה אלקטרונית על גבי חוזי התקשרות
במרכזי השירות בפרטנר החוסכים ניירת והדפסות מיותרות.
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תצוגה דיגיטלית במרכזי השירות והפחתה משמעותית של
הפקת עלונים ופליירים.
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בשבילי רב
פעמי! תודה

שנת  2019הציבה בפנינו אתגרים חברתיים חדשים
ומרתקים .מגמות עולמיות לשמירה על כדור הארץ יחד
עם בקשות של עובדים הביאו את החברה ליציאה למסע
למעבר לכלים רב פעמיים .רכשנו כוסות רב פעמיות חילקנו
לעובדים שרצו לקחת חלק במהלך ,שילטנו את הקפיטריות
שלנו בשלטים המזכירים את הנושא ,הפחתנו את מספר
הכלים החד פעמיים המוצעים בחברה -בקפיטריות
ובאירועי חברה ויצרנו שיתוף פעולה עם חברת ההסעדה
של פרטנר במסגרתו על כל מילוי של שתיה חמה בכוס רב
פעמית מקבלים חטיף בריאות.
משבר הקורונה והחשש בקרב העובדים בכל הנוגע לנושאי
ההגיינה ,צמצמו את המהלך והוא יחודש במהלך .2021
בסיכום שנת  2020חסכנו כ 45% -מצריכת הכוסות החד
פעמיות בחברה.

בשבילי
רב-פעמי!
תודה

אנחנו גאים לקחת חלק במגמה העולמית
שמטרתה לשמור על כדור הארץ
ולדאוג לעתיד טוב יותר לכולנו!

אנחנו שמחים לעדכן ,שבהמשך לפניות רבות
שקיבלנו בתקופה האחרונה מעובדים לעבור
לשימוש בכוסות רב  -פעמיות יצאנו לדרך!
ובקרוב נחלק בלובי את הכוסות למי שהזמין.
ויש גם הטבות!

פרטנרים

לאיכות הסביבה
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יעדים

תחום

פירוט

הערות

יעדים לשנים 2021-2022

אנרגיה ואקלים

צמצום צריכת אנרגיה

 %הפחתה בצריכת האנרגיה
הכוללת של החברה

1%

צמצום נסועה

 %הפחתה בנסועה הכוללת
של החברה

1%

הפחתת כמות פסולת מוצקה

 %הפחתה בכמות פסולת מוצקה

1%

מחזור פסולת מוצקה

 %הגדלת פסולת מוצקה
המועברת למחזור

2%

שימוש חוזר בפסולת מוצקה

הגדלת  %שימוש חוזר
בפסולת מוצקה

2%

הפחתת צריכת המים

 %הפחתה בצריכת המים
הכוללת של החברה

1%

פסולת

מים ושפכים

ערוצי דיאלוג בנושאי סביבה
פרטנר מאמינה בהטמעת תרבות ניהולית המעודדת צמצום השפעותיה הסביבתיות.
כדי לשמור על תרבות זו מקיימת פרטנר ערוצי דיאלוג בנושאי סביבה כגון:
ניהול דיאלוג מול ארגוני סביבה-אנחנו מקיימים מפגשים ושיחות עם ארגוני סביבה
מעת לעת ולפי הצורך בעיקר סביב נושאי הליבה של השפעת הקרינה והאנטנות.
יצירת שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים סביבתיים.
היעדים הסביבתיים של פרטנר שהוגדרו לשנים  2021-2022הינם ביחס
לביצועי החברה בשנת  2019ולא שנת  ,2020היות ו 2020 -אינה שנה מייצגת
לפעילות השוטפת של החברה (בשל סוגיות הנובעות מאילוצי משבר הקורונה).
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ממשל
תאגידי

פרטנר היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל אביב ותעודות ה ADS -שלה נסחרות
בנאסד"ק ( )Global Select Marketבארה"ב ,וככלל חלות
עליה שתי מערכות דינים (דין ישראלי ודין אמריקאי).

חברי הדירקטוריון
בדירקטוריון פרטנר  10דירקטורים ,כולל 6
 ,Independent Directorsמתוכם
 4דירקטורים חיצוניים כהגדרתם בחוק החברות.
בדירקטוריון מכהנות  3נשים ובהן נמנית
גם יו"ר דירקטוריון פרטנר.
אסנת רונן
אורי ירון
בארי בן זאב

מפורטות ועדות הדירקטוריון הנוכחיות ומידע אודות החברים בהן.

ועדת הביקורת
בהתאם לחוק החברות ,על דירקטוריון של חברה ציבורית ,לרבות פרטנר ,למנות מבין
חבריו ועדת ביקורת ,שמספר חבריה לא יפחת משלושה ,כאשר כל הדירקטורים
החיצוניים יהיו חברים בה ,רוב חברי הועדה יהיו דירקטורים בלתי תלויים ויו"ר הועדה
יהיה דירקטור חיצוני .חברי ועדת הביקורת הינם :מר בארי בן זאב (דירקטור חיצוני) -
יו"ר ועדת הביקורת ,מר יונתן קולודני (דירקטור חיצוני) ,מר שלמה זהר (דירקטור בלתי
תלוי) גב' רולי קלינגר (דירקטורית חיצונית) וגב' מיכל מרום-בריקמן (דירקטור חיצוני)
בהתאם לחוק החברות ,תחומי אחריותה של ועדת הביקורת כוללים ,בין היתר ,זיהוי ליקויים
בניהול העסקי של החברה ,אישור עסקאות עם בעלי עניין וקביעה האם פעולות ועסקאות
מסוימות עם בעלי עניין הן "מהותיות" או "חריגות" בקשר להליכי אישורם ,בחינת היקף
עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקר של החברה ,בחינת מערך הביקורת הפנימית
של החברה ותפקודו של מבקר הפנים וכן קביעת הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות
עובדים בקשר לליקויים בניהול עסקי החברה ובנוגע להגנה הניתנת לעובדים שהתלוננו.
בהתאם לנוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו שאומץ על ידי דירקטוריון החברה ,ועדת
הביקורת אחראית ,בין היתר ,על פיקוח על תהליך הדיווח של הדוחות הכספיים
והבקרה על הדוחות הכספיים ועל בחינת עצמאותם של מבקר הפנים ורואה
החשבון המבקר של החברה ואיכות עבודתם .ועדת הביקורת גם אחראית באופן
ישיר על מינוי רואה החשבון המבקר של החברה ,הפיקוח עליו וכן על קביעת שכרו.

יהודה סבן

ועדת התגמול

יונתן קולודני

בהתאם לחוק החברות על דירקטוריון של חברה ציבורית ,לרבות פרטנר ,למנות ועדת
תגמול ,שמספר חבריה לא יפחת משלושה ,כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה
ויהיו רוב חבריה ויו"ר הועדה דירקטורים חיצוניים .חברי ועדת התגמול הינם :מר בארי בן
זאב (דירקטור חיצוני)  -יו"ר ועדת התגמול ,מר יונתן קולודני (דירקטור חיצוני) ,מר שלמה
זהר (דירקטור בלתי תלוי) גב' רולי קלינגר (דירקטורית חיצונית) ,וגב' מיכל מרום-בריקמן
(דירקטורית חיצונית) ,בהתאם לחוק החברות ,תחומי אחריותה של ועדת התגמול כוללים,
בין היתר ,המלצה לדירקטוריון החברה על מדיניות התגמול לנושאי משרה שתאושר על
ידי בעלי המניות של החברה ,וכן המלצה לדירקטוריון החברה ,אחת לשלוש שנים ,בעניין
המשך תוקפה של מדיניות תגמול ;.המלצה לדירקטוריון החברה על עדכונה ,מעת לעת,
של מדיניות התגמול ובחינת יישומה; החלטה אם לאשר ולהמליץ לדירקטוריון החברה
לאשר עסקאות באשר לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה הטעונות אישור של ועדת
התגמול בהתאם לחוק החברות; והחלטה אם לאשר ולהמליץ לדירקטוריון החברה לאשר
מתן פטור לעסקה מאישור האסיפה הכללית.

יוסי שחק
מיכל מרום-בריקמן
רולי קלינגר
רי׳צרד הנטר
שלמה זוהר
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ועדות הדירקטוריון
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ממשל
תאגידי
ואתיקה
ארגונית

מניעת ניגוד עיניינים
ועדת ביטחון
בהתאם לרישיון הרט"ן של החברה ,על דירקטוריון החברה
למנות ועדת ביטחון אשר תדון בענייני ביטחון הנובעים
מפעילות החברה .על ועדת הביטחון למנות לכל הפחות
ארבעה חברים ולפחות דירקטור חיצוני אחד .חברי ועדת
הביטחון הינם מר יונתן קולודני (דירקטור חיצוני) ,גב' אסנת
רונן ,מר ריצ'רד הנטר ומר אורי ירון .ועדת הביטחון מוסמכת
לדון בעניינים ביטחוניים והחלטותיה יחייבו את החברה.

ועדת השקעות
דירקטוריון החברה מינה ועדת השקעות ,המונה את
הדירקטורים הבאים :מר שלמה זהר (יו"ר הועדה) ,גב' אסנת
רונן ,מר יהודה סבן ,מר אורי ירון וגב' מיכל מרום בריקמן.
הועדה הוסמכה לדון ולהמליץ לדירקטוריון החברה לגבי
מדיניות בנושאים הבאים :ניהול הון חוזר ונזילות; שימוש
במכשירים פיננסיים והשקעות  ;CAPEXולאשר פעילות
במסגרת כללי המדיניות שיאושרו ע"י הדירקטוריון.

אכיפה מנהלית והגבלית
דירקטוריון החברה אישר תכנית אכיפה פנימית בתחום
ניירות הערך ותכנית אכיפה בתחום ההגבלים העסקיים.
תכניות האכיפה הפנימית וההגבלית כוללות נהלים
מקיפים ומפורטים מערכי הדרכה ובקרות שוטפות
שמטרתן הבטחת עמידת החברה בהוראות הדין בתחום
ניירות הערך ודיני חברות ובתחום ההגבלים העסקיים
להבטחת תחרות הוגנת בין חברות .בשנת  2019החברה
אימצה תוכנית מורחבת למניעת שוחד ושחיתות לאנשי
ציבור ובמסגרתה נוהל חדש שאושר על ידי הדירקטוריון.
מטרת התוכנית היא להוביל את החברה לפעול בהתאם
לסטנדרטים בינלאומיים בדבר שמירה על טוהר המידות
ועל מנת להתאים את ההוראות בנוגע למניעת שוחד
ושחיתות לצרכי החברה .העובדים נדרשים להכיר את
הכללים והנהלים ולישם את הוראותיהם באמצעות הדרכות
ולומדות יחודיות .הנהלים מופיעים באתר הפנים ארגוני
של החברה .החברה מינתה את היועצת המשפטית שלה
לממונה על האכיפה .לרשות העובדים עומד מייל ישיר ,וניתן
לפנות באופן אנונימי באמצעות תיבות דואר ברחבי החברה.
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בהתאם לחוק החברות ,מיישמת החברה את הנהלים החלים על חברי דירקטוריון למניעת
ניגוד עניינים לרבות בועדת הביקורת .בשנת  2020החברה תיקפה את הנוהל לאישור
עסקאות עם בעלי עניין ומקפידה לתקף את רשימת הצדדים הקשורים שעסקאות
מולן עלולות לעלות לכדי עסקאות עם בעלי עניין .עסקאות אלו מובאות לאישור
בפני ועדת הביקורת של החברה המונה את הדירקטורים הבלתי תלויים של החברה.
החברה פועלת בהתאם לדין האמריקאי (כללים של הרשות לניירות ערך בארה"ב הSEC -
וכללי בורסת הנאסד"ק) והן בהתאם להוראות הדין הישראלי בהקשר למניעת ניגוד עניינים.
•בתפקיד יו"ר הדירקטוריון ובתפקיד המנכ"ל מכהנים יחידים שונים שאינם קרובי משפחה
(כהגדרת המונח "קרוב" בחוק החברות).
•כל חברי הדירקטוריון עומדים בדרישה לפיה הם אינם כפופים למנכ"ל החברה.
•יו"ר הדירקטוריון עומדת בדרישה לפיה היא אינה ממלאת תפקיד אחר בפרטנר או בתאגיד
בשליטת פרטנר ו/או עוסקת בתפקידי ניהול בהם ,לרבות השתתפות כחברה בישיבות הנהלה.

אתיקה ארגונית וניהול תקין

אנו מתחייבים להתנהלות אחראית ואתית מול כל מחזיקי העניין שלנו ומאמינים שהתחייבות זו ,מהווה את
הבסיס לקיום מערכת יחסי גומלין עם שותפינו .החברה גיבשה קוד אתי המהווה מצפן ערכי ומקצועי עבורנו
בהתנהלותנו המקצועית והאישית עם כלל מחזיקי העניין שלנו (לקוחות ,עובדים ,ספקים ,משקיעים ועוד).

הקוד מתבסס על ערכי החברה הישראלית ומכבד את ערכי היסוד :כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק.
הקוד משקף את ערכי המותג :אנשים של אנשים ,מנצחים עם יושרה ,תמיד סקרנים ,בונים אמון,
מחויבים לפשטות ,גמישים ופתוחים לשינוי.
כחברה דואלית ,פרטנר שואפת לפעול בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים בדבר שמירה וכיבוד זכויות אדם.
כל עובדינו מחויבים לאשר כי קראו והבינו את הקוד האתי באמצעות לומדה מיוחדת ,וזאת מדי שנה.
אנו מתייחסים לדילמות וסוגיות אתיות בפעילות החברה ,בפרסומים לעובדים ,במפגשי עובדים ומנהלים,
במפגשי מנהלים ,בעת קליטת עובדים חדשים ובמשוב הניתן לעובדים מידי שנה .במקרה של ארוע בחברה
החורג מערכי הקוד האתי אנחנו מתקשרים את הנושא ואת אופן הטיפול בו באופן נרחב בחברה.
הקוד האתי עודכן בשנת  2019בתהליך משותף עם עובדים ומנהלים .שמנו דגש על סוגיות רלוונטיות
ומשמעותיות שעלו בציבוריות הישראלית מאז העדכון האחרון בשנת  2016כדוגמת התנהלות נכונה
ברשתות החברתיות ,הטרדות מיניות ,שיוויון וקבלת האחר ועוד .בשנים  ,2018-2019מעל  85%מעובדי
החברה חתמו על הקוד האתי של החברה וכן עברו הדרכה עליו .בשנת  – 2020שנת הקורונה אנחנו
עומדים על  84%מעובדי החברה שעברו הדרכה וחתמו על הקוד.
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אתיקה
ארגונית

לפרטנר קוד אתי לספקים המצורף להסכמים שהיא
חותמת עם הספקים שאיתם יש לה התקשרויות ארוכות
טווח ,מעל סכום של כ ₪ 50,000 -ושההתקשרות היא
רלוונטית .במהלך  2019ו 2020 -החתימה פרטנר 100%
מספקיה על הקוד האתי שלה (בהתאם לקריטריונים
שהגדירה לכך).

תחרות הוגנת

פרטנר מקפידה על ניהול תחרות הוגנת עם מתחריה,
בהתאם להוראות הרגולטוריות החלות עליה .דיני ההגבלים
עסקיים אוסרים על חברות לפעול בדרך שתפחית את
התחרות .הרישיון שלנו מציג את העקרונות להענקת
גישה שווה למערכות עבור כל אחד מהמפעילים בתנאים
שוויוניים .בשנים  2019-2020לא הוטלו על החברה קנסות
ו/או הסדרים הקשורים בתחרות לא הוגנת.

הליכים משפטיים
בשנים  2019-2020לא ננקטו הליכים משפטיים כנגד
החברה בדבר עבירות על חוקי מגן וכן הפרות בנושא איכות
הסביבה.
בשנים אלו הוטלו על פרטנר מספר עיצומים על ידי משרד
התקשורת המפורסמים לציבור.
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ניהול הסיכונים
 - ENTERPRISE RISK MANAGEMENTהיא גישה מקיפה הבאה לכסות את כל תחומי
הסיכון של החברה.
הגישה מסתכלת על כלל הארגון לאורך זמן ובודקת גם את הסיכונים הטמונים
באסטרטגיה שלו.
פרטנר משקיעה מאמצים רבים בניהול הסיכונים והטמעת תרבות ארגונית מוכוונת
סיכונים .ניהול הסיכונים מהווה כלי מרכזי בקבלת החלטות על ידי ההנהלה.
נוכח העלייה בתקריות הסייבר בעולם ,שילבנו מערכות מגן והכנו תוכניות התאוששות
מאסון (" )"DRPלהקטנת סיכונים כאלה ואחרים ואנחנו בוחנים באופן קבוע את מערכות
ההגנה שלנו ומעריכים את יעילותן ,כולל באמצעות חדירת סייבר מדומה.
אנחנו משקיעים מאמצים ומשאבים משמעותיים בכדי לשפר את סביבת הבקרה שלנו,
תהליכים ,שיטות עבודה ואמצעי הגנה אחרים.
במסגרת ניהול הסיכונים הארגוני מבוצעות פעולות שוטפות :
• מעקב שוטף על סטטוס הסיכונים מול מנהלי הסיכונים החטיבתיים בשגרה ובחירום.
• הובלת פורום ניהול הסיכונים בחברה ,דיווח להנהלה וביצוע פעולות מנע ובקרה
בהתאמה.
• בחינת מהלכים שהחברה מבקשת לבדוק בהיבט של ניהול הסיכונים טרם קבלת החלטה.
בשנת  2020מיפינו את הסיכונים החדשים בליווי יועצים מומחים ,שדרגנו את התשתית
הקיימת לניהול הסיכונים ,תיקפנו את הפרמטרים לנזק וטיוב דרגות הסיכון בסיכונים
הקיימים ,הגדרנו תיאבון לסיכון אל מול יעדים ארגוניים וערכנו הדרכות רוחביות בארגון.
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אתיקה
ארגונית

שוחד ושחיתות

בהתבסס על הערך "מנצחים ביושרה" ועל הקוד האתי של
החברה ,לפרטנר נוהל למניעת שוחד ושחיתות המפרט
את דרך ההתנהלות הרצויה והמחייבת של עובדי החברה
כלפי לקוחותיה וספקיה השונים בהתקשרויות שונות
(לרבות התקשרות במכרזים) .כחברה דואלית ,פרטנר
שואפת לפעול בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים בדבר
שמירה על טוהר המידות ומניעת שוחד ושחיתות .הצלחת
הטמעת הנוהל תלויה בראש ובראשונה ביצירתה של
תרבות ארגונית ערכית ואתית ,המייחסת חשיבות לא רק
לתוצאות העסקיות אלא במידה שווה לדרך שבה תוצאות
אלה מושגות.
החברה מנהלת תהליך זיהוי סיכונים כדי להבין מהן
הפעולות ו/או בקרות הקיימות בכל גזרה בסיכונים
מסוג מתן שוחד ושחיתות (איסור מתן/הצעת שוחד,
עמלה ,תשלומים שמקורם בשחיתות ,תשלומי זירוז או
מתנות לא ראויות לפקידי ממשל במישרין או בעקיפין).
הנהלת החברה רואה בחומרה רבה מעשים של שוחד
ושחיתות ,בין אם פעולות אלו מבוצעות במישרין על ידי
העובדים ובין אם הן מבוצעות על ידי מי מטעמם ומבצעת
חקירות מקיפות ללא קשר לתפקיד או למעמד בחברה.
במהלך  2019החברה החלה בהרחבת התוכנית למניעת
שוחד ושחיתות וערכה סקר למניעת שוחד ושחיתות
ובנתה תוכנית ליישום המלצות הסקר .נבנו וחודדו נהלים
ייחודיים נוספים למניעת שוחד ושחיתות ,אשר אושרו על
ידי הגורמים הרלוונטיים בחברה.
כדי להעלות את המודעות למניעת סיכוני שוחד ושחיתות
ולעדכן את העובדים בפרטי הנוהל ,מופצת אחת לשנה
לומדת הדרכה שעל העובדים לקרוא ולחתום שקראו.
לא היו בפרטנר מקרי שוחד או שחיתות בשנים המדווחות.
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ערוצי פנייה

לרשות מחזיקי העניין שלנו מספר ערוצי דיווח במקרה של דילמה ,התלבטות בנושאי אתיקה
או במקרה של חשד לאירוע הונאה או גניבה לממונה הישיר ,למבקר הפנים או לוועדת הביקורת.
כמו כן ,עבור העובדים עומדים ערוצים פנים ארגוניים באמצעותם ניתן לפנות למנכ"ל החברה,
למשנים למנכ״ל ,לכל סמנכ"ל בחברה ולמבקר החברה .הקו הישיר למנכ"ל ,מהווה ערוץ ייעודי
הנגיש לכל עובדי החברה דרך הפורטל הפנים ארגוני .אנו מקפידים לשלוח לעובדים מספר
הודעות במהלך השנה בנוגע לערוצי הפנייה בנושאי אתיקה ושחיתות.
הממונה על האתיקה בחברה  -היועצת המשפטית של פרטנר ,משמשת ככתובת ומתן מענה
עבור עובדי החברה בסוגיות אתיות העולות בעבודה השוטפת.
בשנים  2019-2020התקבלה ונבדקה פנייה אחת בנושאי אתיקה וניהול תקין.
פרטנר מתחייבת להביא לידיעת מבקר הפנים של החברה או לידי ועדת הביקורת ,ללא
דיחוי ,כל מידע לגבי כל הפרה של הקוד האתי כולל כל ניגוד עניינים בפועל או לכאורה ,בגין
יחסים פרטיים ומקצועיים ומעורבותם של גורמי הנהלה או עובדים אחרים בעלי תפקידים
משמעותיים בדווח הכספי ,גילוי או בקרות פנימיות של החברה.
מעת לעת אנו מרעננים את ערוצי הפנייה לעובדים בכל הנושאים הקשורים לקוד האתי נושאי
אכיפה פנימית ,הגבלית ונושאים שונים עליהם רוצים העובדים לדווח .ערוצי הפנייה למבקר
החברה הינם גלויים וגם אנונימיים.

ניתן לעיין בקוד האתי התאגידי
באתר החברה.
מסמך זה הוכן על ידי פרטנר למטרת הצגת תחום האחריות התאגידית בקשר עם פעילותה ופעילות החברות
הבנות שלה .דו"ח זה ,אינו ממצה את כלל הנושאים המטופלים על ידי החברה .בדו"ח נכללו מספר נושאים שהחברה
בחרה להדגישם  ,אולם אין בהכללת פרט מסוים בדו"ח או אי הכללת פרטים אחרים כדי להצביע על היותם של
פרטים מהותיים או לא מהותיים ואין בכך כדי ליצור מצג כלשהו מצד החברה באשר למכלול פעילותה .יודגש,
כי הדו"ח מבוסס על נתונים עסקיים הרלבנטיים לפעילות החברה ואין בנתונים שבו כדי להוות תחליף לנתונים
שמפורסמים בדו"חות הכספיים של החברה ו/או החברות הבנות שלה .בהתאם לכך ,בכל הנוגע לנתונים כספיים
או נתונים אודות היקפי פעילות ,רווחיות ,תחזיות וכיוצ"ב רק הנתונים שמפורטים בדו"חות הכספיים מחייבים את
החברה ובכל מקרה של סתירה קובעים הנתונים שמפורטים בדו"חות הכספיים .אין במסמך זה מצג או התחייבות
מפורשת או משתמעת ואין להתבסס על דיוק ,שלמות או נכונות של המידע או הדעות הכלולות בו .החברה ואף
אחד מעובדיה או נציגיה לא יישאו באחריות כלשהי (בין אם בשל רשלנות או מסיבה אחרת ) להפסד אשר ינבע
בדרך כלשהי מהשימוש במסמך זה או תוכנו או בכל דרך אחרת בקשר למסמך זה .דו"חות הפעילות העתידית
של החברה ותוצאות הפעילות של הכפופים לסיכון ואי ודאות אשר עשויים להוביל לשינוי מהותי בתוצאות
בפועל לעומת התוצאות הצפויות .לפיכך ,אין להסתמך על האמור בדו"ח זה כדי לצפות את אשר ייעשה בעתיד.
בכל סתירה בין נוסח הדוח האנגלי לנוסח העברי ,הנוסח העברי קובע.

159

נתוני GRI

נתוני GRI

נ ת ו נ י  GRIו SASB -

נתוני כוח אדם

2018

2017
גברים נשים

עוב דים/ות

2019

סה"כ

גברים

נשים

סה"כ

גברים

נשים

סה"כ

40%

45%

85%

41%

44%

85%

41%

44%

84%

גברים

נשים

סה"כ

40%

44%

84%

מנהלים/ות

8%

6%

15%

9%

6%

15%

9%

7%

16%

9%

7%

16%
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49%
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50%
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50%
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100%

49%
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100%

2017
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סה"כ

גברים
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סה"כ

גברים

נשים

סה"כ
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עוב דים קבועים

48.3%

50.4%

98.7%

49.3%

49.5%

98.8%

49.3%

49.7%

99.1%

48.7%

50.1%

98.8%

עוב דים זמניים

0.4%

0.9%

1.3%

0.6%

0.6%

1.2%

0.3%

0.6%

0.9%

0.7%

0.6%

1.2%
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49.8%
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אופי העסקה

2017
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גברים
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סה"כ
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אחוז עוב דים
במשרה מלאה

77%

55%

65%

79%

61%

70%

79%

62%

70%

אחוז עוב דים
במשרה חלקית

23%

45%

35%
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30%
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30%
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גברים
56%

44%

100%
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63%
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94.0%
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94.0%
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93.6%

2017

2017
2018
2017

51%

94.0%

93.6%

93.6%

93.5%
93.6%

93.3%

93.3%

93.7%
93.3%

2018
48%

2018
2018
2019

93.7%

93.5%

93.7%

93.33%

93.5%

93.33%
93.7%

93.5%
93.5%

93.7%

93.33%

93.5%

93.7%

93.7% 102-41
93.5%

2019
48%

2019
2019
2020

30-50
 3051%ע ד 30
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 46%מעל
30-50
30-50

3%
48%
46%
46%

3%
48%
48%

4%
48%
50%
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5%
50% 50%

3%

פילוח גיאוגרפי
2017
פילוח גיאוגרפי
אחוזשמרוסןך העובדים

פילוח דגריואםוגרפי

מנהל תחום

3%
3%

GRI: SRS GRI:405-1
SRS

5%

2018ובדים
2017ע
אחוז מסך ה

2019
2018עובדים
אחוז מסך ה

2019עובדים
2020חוז מסך ה
א

םם
הועבודבידי
7.30%ע
סךסךה
חוזממ
חוז
אא

7%העובדים
אחוז מסך

6%עובדים
אחוז מסך ה
6%בהדעיוםבדים
חוסזךמהסעךו
אחוזאמ
102-8
16%סך העובדים405-1
אחוז מ
14%סך העובדים
אחוז מ
6%
6%
6%
7%
102-8
102-8
16%
14%
16%
47%
48%
405-1
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6%
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13%העובדים
אחוז מסך

7.30%
7%
6.00%
13.50%
13%
50.20%
7.30%
6.00%
7%
10.00%
13.50%
50.20%
48%
13.00%
10.00%
10%6.00%
50.20%
13.00%
16%
2017
10.00%

2.8
3.8
2.8
3.0
5.5
3.8
3.7
4.5
5.5
6.1
2.4
4.5
4.7
2.5
2.4
2.7
2.5
2.8

13.00%

2018
2017

2017

7%
6%
13%
14%
48%
7%
7%
10%
13%
48%
16%
7%
10%
48%
16%
2018
10%

3.0
3.7
3.4
3.0
6.1
3.6
3.7
4.7
6.3
6.1
2.7
3.0
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2.8
3.7
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2.7
6.1
2.9
2.8

4.7

16%

2018
2019

2018

2019

7%
6%
10%

3.4
3.6
3.4
3.6
6.3
3.6
3.9
4.6
6.3
7.1
3.42.3
4.6
5.1
2.9
3.62.3
2.9
6.32.9
3.3

4.6

14%48%
47%
16%
7%10%
10%
48%16%
15%
10%2019
16%

2019
2020

2019

405-1

405-1

2017

2018

2019

93.5%
102-41
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13.50%דים
אחוז מסך העוב

4.5

4%
5%

3%
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דמררוכםז
שרון
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6.00%
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3%
4%

5%

102-41

GRI: SRS

2020 2020
GRI:44%
SRS

46%
48%
51% 51%

4%

93.33%

2020

48%
48%
48%
48%

3%

GRI: SRS

נשים

48%
48%
44%
48%

מעל 50

אחוז תחלופת
עוב דים  -דרג ואחוז
העוב דים
המתחלפים מכלל
העוזבים
דרג ניהולי
דרגים שאינם
מוגדרים ניהוליים

סה"כ

50%
405-1
44% 44%

מעל 50

102-7
102-8
405-1

2020
סה"כ

אחוז עוב דים
םהם חלים
אחוז עובש דעילי
חוכזלימעיו
הח
שעליהםא
םםב דקייםבוציים
ס
הסכמיםשקעיליבוהצםייחםלים
הסכמים קיבוציים

GRI: SRS

2020
סה"כ

גברים נשים

גיאוגרפי

2020

2018

2017
7.8%
92.2%

אנרגיה
סה"כ צריכת חשמל
)קוט"ש(
סה"כ צריכת חשמל
)(Gj
סה"כ צריכת דלק
)ליטר בנזין(
סה"כ צריכת דלק
)(Gj
סה"כ צריכת אנרגיה
עצימות אנרגטית
המשרות בחברה)
(מספרד(Gj /
)עוב
אחוז צריכת חשמל
ביחס לסה"כ צריכת
אנרגיה
פליטות גזי חממה
מכלול (CO2qe) 1
מכלול (CO2qe) 2
סה"כ פליטות
)(CO2qe
עצימות פחמנית
) /CO2qeעוב ד(

2020

2019

5.2%
94.8%

6.5%
93.5%

5.9%
94.1%

2017
35,399,141

2018
41,317,939

2019
39,181,169

2020
36,540,220

127,437

148,745

141,052

131,545

2,126,607

2,211,537

2,067,679

1,648,680

71,427

74,274

69,417

55,349

198,864
71.099

223,018
80.165

210,469
74.266

186,894
70.393
65.947

GRI: SRS
401-3

GRI: SRS
302-1
302-3

64.08%

66.69%

67.01%

70.38%

 SASBTC-TL130a.1.

2017
4,971
20,133
25,104

2018
5,170
22,290
27,460

2019
4,833
21,137
25,970

2020
3,854
19,913
23,767

GRI: SRS
305-1
305-2

8.98

9.87

9.16

8.95
8.39

305-4

2020
2020מסך העובדים
אחוז

2020
GRI: SRS

6%
10%
47%
15%
10%
15%
2020

16%
6%
47%
10%
15%

2020 GRI: 3.6
SRS
3.9
102-8
3.6
7.1
2020
401-3
3.9
5.1
7.1
3.6 2.9
5.1
3.3
3.9 2.9
7.1 3.3

5.1

GRI: SRS

פסולת

2017

2018

2019

2020

GRI: SRS

פסולת להטמנה
)טון(
פסולת למחזור )טון(

429.63

379.75

375.92

187.96

GRI: SRS

102-8
405-1

GRI: SRS

52.20

86.78

45.74

20.35

פסולת לשימוש חוזר
)טון(

4.36

44.57

71.00

61.28

סה"כ פסולת )טון(

486.19

511.11

492.66

269.59

צריכת מים
צריכת מים )מ"ק(

2017
36,876

2018
34,196

2019
24,653

2020
13,201

GRI:102-8
SRS
401-3
102-8
GRI: SRS 401-3

102-8
401-3

GRI: SRS
306-2

GRI: SRS
303-1

א י נ ד ק ס SRS (CORE) :GRI
מדדים כלליים:
מדד

מיקום בדוח/הערות

תיאור המדד
פרופיל הארגון

102-1

שם הארגון

פרטנר תקשורת בע"מ
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אינדקס GRI

אינדקס GRI

א י נ ד ק ס SRS (CORE) :GRI

מדדים כלליים:
מדד

מיקום בדוח/הערות

תיאור המדד
פרופיל הארגון

102-1
102-2
102-3

שם הארגון
תיאור הפעילות ,המותגים ,המוצרים והשירותים העיקריים
המיקום של מטה הארגון

102-4

אתרי הפעילות של הארגון  -המדינות בהן פועל הארגון ושמות המדינות המרכזיות
מבחינת פעילות הארגון או שהינן רלוונטיות מבחינת הנושאים שבהם דן הדו"ח

102-5

אופי הבעלות וצורת ההתארגנות המשפטית

102-6

השווקים אותם משרת הארגון )איזור גאוגרפי בו מוצעים המוצרים/שירותים; סקטורים;
סוגי לקוחות(

102-7

גודל ומידע על הארגון

102-8

מידע אודות עובדי הארגון  -מהו מספר העובדים הכולל על פי סוג העסקה ,מגדר ,סוג
חוזה ואזור

102-9
102-10
102-11

תיאור שרשרת האספקה של הארגון
שינויים משמעותיים בארגון ובשרשרת האספקה
יישום עקרון הזהירות המונעת על ידי הארגון

פרטנר תקשורת בע"מ
פרטנר קבוצת תקשורת כוללת
רח' העמל  ,8ראש העין
עמ' 30-31 ,28-29 ,10-11
עמ' 37
עמ' 52 ,30-31 ,10-11

102-47
102-48

רשימת הנושאים המהותיים שזוהו בתהליך הכנת הדו"ח
השפעות וסיבות לניסוח מחדש של נתונים מדוחות קודמים

102-49

שינויים מהותיים ברשימת הנושאים המהותיים וגבולותיהם ביחס לתקופות דיווח קודמות

102-50
102-51

התקופה המדווחת
מועד פרסום הדוח האחרון

102-52

תדירות הדיווח )כגון שנתי ,דו-שנתי(

עמ' 48-49
עמ' 48-49
2017-2020
 2017על פעילות החברה לשנים 2015-2016
דו שנתי
בשל התפתחויות עסקיות ומשבר הקורונה נדחה
מועד פרסום הדוח ולכן הדיווח הינו על  4שנים במקום
שנתיים כפי שהחברה תכננה.

טיליה תורן ,מנהלת מחלקת אחריות תאגידית

עמ' 160-161 ,84 ,36-37 ,26-29 ,22-23 ,8-11

ותקשורת פנים ארגונית ,חברת פרטנר:

עמ' 160-161 ,84 ,8-11

Tillia.toren@partner.co.il

עמ' 134-137
עמ' 138-151

הדוח נכתב בסיוע חברת  – GoodVisionיועצים

102-12

יוזמות חיצוניות ,אמנות או עקרונות בתחום האחריות התאגידית שאותם אימץ הארגון

עמ' 40-45

לאחריות תאגידית מקבוצת פאהן קנה ,אשר הינה

102-13

חברות באיגודים ,ארגונים ו/או ארגוני שתדלנות לאומיים או בינלאומיים

עמ' 40-41

מחזיקת עניין רשמית בארגון ה) GRI -יוזמת הדיווח

אסטרטגיה
102-14

102-16

הצהרה מטעם מקבל ההחלטות הבכיר בארגון )כגון מנכ"ל ,יו"ר או מעמד בכיר מקביל(
לגבי הרלבנטיות של עקרונות הקיימות לארגון ולאסטרטגיה שלו
אתיקה ויושרה
ערכי הארגון ,העקרונות ,הסטנדרטים ונורמות ההתנהגות של הארגון

עמ' 1

102-53

הבינ"ל(.

פרטי איש קשר לשאלות בדבר הדו"ח או תכניו

עמ' 155-156 ,54-55 ,14-15

ממשל תאגידי
102-18

מבנה הממשל התאגידי של הארגון ,לרבות ועדות הדירקטוריון; התייחסות לוועדות
האחראיות על קבלת החלטות בנושאי האחריות התאגידית

אנשי קשר מטעם – Good Vision

עמ' 152-155

עברי ורבין ,מנכ"לIvri@goodvision.co.il :
רונאל שדה ,יועצת לאחריות תאגידית:

דיאלוג מחזיקי עניין
102-40
102-41
102-42

פירוט קבוצות מחזיקי העניין של הארגון
אחוז העובדים עליהם חלים הסכמים קיבוציים
תהליך זיהוי ובחירת קבוצות מחזיקי העניין עמם נערך דיאלוג

102-43

תיאור גישת הארגון ביחס לדיאלוג עם מחזיקי העניין שלו ,לרבות תדירות הדיאלוג עם כל
סוג וקבוצת מחזיקי עניין ,וכן האם נערך דיאלוג ספציפי במסגרת הכנת הדו"ח

102-44

הנושאים שהועלו במסגרת דיאלוג מחזיקי עניין ,אופן הטיפול של הארגון בנושאים אלו
ומיהן קבוצות מחזיקי העניין שהעלו כל נושא

עמ' 41
עמ' 160
עמ' 41
עמ' ,120 ,95-100 ,66-69 ,63-64 ,60-61 ,38-39
,122-133

102-45
102-46

תהליך הגדרת תכולת הדו"ח וגבולות ההשפעה של הנושאים המהותיים

102-54
102-55
102-56

הצהרת הארגון על דיווח בהתאם לGRI Standards-
אינדקס GRI Content index -
מדיניות וביצוע בפועל לגבי הבטחת איכות חיצונית על הדו"ח ופרטי הבטחת האיכות
והיחסים בין הארגון לבין הגוף שביצע את הבטחת האיכות

לא בוצע אשרור חיצוני

מדדים ספציפיים:
עמ' 37

נושא

אינדיקטור

תיאור הנושא
מדדים כלכליים )(200

עמ' 46-47

ביצועים
כלכליים

השפעות
כלכליות
עקיפות

162

עמ' 160-168
עמ' 162-168

עמ' 122-133 ,98 ,48

פרקטיקת דיווח
פירוט רשימת הישויות המופיעות בדוחות הכספיים המאוחדים של הארגון והאם הדו"ח
מכסה את כולן

ronel.sade@goodvision.co.il

הערות/ה
שמטות

מיקום בדוח

103-1
103-2
103-3
201-1

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;
ערך כלכלי ישיר שיצר הארגון

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 130- ,124-125 ,120-121
138-139 ,131

203-1

פיתוח והשפעה של השקעות בתשתיות ושירותים המסופקים בעיקר לתועלת
הציבור ,באמצעות הסדר מסחרי ,תרומה "בעין" )במוצרים( או פרו בונו
)בשירותים(

עמ' 130- ,124-125 ,120-121
131

203-2

השפעות כלכליות עקיפות משמעותיות של הארגון

עמ' 130- ,124-125 ,120-121
138-139 ,131

103-1

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;

עמ' 36-37
עמ' 8-9 ,36-37

163

102-55

אינדקס GRI Content index -

102-56

מדיניות וביצוע בפועל לגבי הבטחת איכות חיצונית על הדו"ח ופרטי הבטחת האיכות
והיחסים בין הארגון לבין הגוף שביצע את הבטחת האיכות

אינדקס GRI

עמ' 162-168

אינדקס GRI

לא בוצע אשרור חיצוני

מדדים ספציפיים:
הערות/ה
שמטות

נושא

אינדיקטור

ביצועים
כלכליים

103-1
103-2
103-3
201-1

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;
ערך כלכלי ישיר שיצר הארגון

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 130- ,124-125 ,120-121
138-139 ,131

203-1

פיתוח והשפעה של השקעות בתשתיות ושירותים המסופקים בעיקר לתועלת
הציבור ,באמצעות הסדר מסחרי ,תרומה "בעין" )במוצרים( או פרו בונו
)בשירותים(

עמ' 130- ,124-125 ,120-121
131

203-2

השפעות כלכליות עקיפות משמעותיות של הארגון

עמ' 130- ,124-125 ,120-121
138-139 ,131

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 158

205-2

תקשור ,הדרכה והכשרה בנושא מדיניות הארגון ונוהלים למניעת שחיתות

עמ' 158

205-3

אירועי שחיתות בתקופה המדווחת ופעולות שננקטו

עמ' 158

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 156

תיאור הנושא
מדדים כלכליים )(200

השפעות
כלכליות
עקיפות

מניעת
שחיתות
התנהגות
לא
תחרותית

164

מיקום בדוח

206-1

הצעדים המשפטיים שננקטו כנגד הארגון בגין התנהגות לא תחרותית והפרת
דיני הגבלים עסקיים

עמ' 156

מדדים סביבתיים )(300

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

301-1

משקל או נפח החומרים בהם הארגון משתמש

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

302-1
302-3

סך צריכת האנרגיה בתוך הארגון
אינטנסיביות צריכת האנרגיה

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 144-145

305-1
305-2
305-4

פליטות ישירות של גזי חממה
פליטות אנרגיה עקיפות של גזי חממה
עצימות פליטת גזי חממה על ידי הארגון

עמ' 160-161 ,144-145
עמ' 160-161 ,144-145
עמ' 160-161 ,144-145

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 146-147

306-2

סך הפסולת לפי סוג ואופן סילוק

103-1
103-2
103-3
ציות
לרגולציה
סביבתית

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 150

307-1

קנסות וסנקציות משמעותיים שהוטלו על הארגון בגין אי ציות לרגולציה
סביבתית

עמ' 150

העסקה

103-1
103-2
103-3

עמ' 36-37
עמ' 8-9 ,36-37

חומרים

אנרגיה

פליטות

פסולת
ושפכים

עמ' 146-147
עמ' 160-161 ,146-147
עמ' 140-143
עמ' 160-161 ,140-143
עמ' 160-161 ,140-143

עמ' 160-161 ,146-147

מדדים חברתיים )(400

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 105-109
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בטיחות
וגהות
בתעסוקה

הכשרה
ופיתוח

גיוון
תעסוקתי
ושוויון
דמנויות
הז

פרטיות
לקוחות

ציות
לרגולציה
בתחום
החברתי
והכלכלי
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401-2

ההטבות שמקבלים עובדים במשרה מלאה שאינן ניתנות לעובדים במשרה
חלקית או זמנית

401-3

שיעור גיוס עובדים חדשים ושיעור תחלופת עובדי הארגון

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

403-1

אחוז העובדים המיוצגים בוועדות בטיחות ובריאות תעסוקתית משותפות
להנהלה ולעובדים

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 101-104

404-1
404-2
404-3

הממוצע השנתי לשעות הדרכה לעובד
תכניות לפיתוח מיומנויות ,התומכות בכושר התעסוקה של העובדים
אחוז עובדים המקבלים משוב סדיר על ביצועיהם ופיתוח הקריירה

עמ' 101-104
עמ' 101-104
עמ' 100

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

405-1

הגיוון במוסדות ההנהלה של הארגון ובקרב העובדים )מגדר ,גיל והיבטי גיוון
אחרים(

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

418-1

מספר התלונות שנמצאו מוצדקות בדבר הפרת פרטיות הלקוח ובדבר אובדן
של נתוני לקוחות

עמ' 82

103-1
103-2
103-3

הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו;
הגישה הניהולית ורכיביה;
מדידת הגישה הניהולית;

עמ' 156

419-1

קנסות וסנקציות משמעותיים שהוטלו על הארגון בגין אי ציות לרגולציות
חברתיות וכלכליות

עמ' 156

עמ' 105-109
עמ' 160-161 ,101

טביעת רגל
פחמנית
סודיות מידע

עמ' 116-119

נושא
TC- TL- 130a.1

TC- TL- 220a.1
TC- TL- 220a.2
TC- TL- 220a.3

עמ' 119

TC- TL- 220a.4
אבטחת מידע

TC- TL- 230a.1
TC- TL- 230a.2

ניהול חיי מוצר

TC- TL- 440a.1

עמ' 89-93
עמ' 160-161 ,89-93
עמ' 80-83

התנהגות
תחרותית
ואינטרנט פתוח

TC- TL- 520a.1
TC- TL- 520a.2
TC- TL- 520a.3

ניהול סיכונים
מערכתיים
מהפרעות
טכנולוגיות

TC- TL- 550a.1
TC- TL- 550a.2

מדד
סך צריכת אנרגיה
אחוז חשמל ברשת
אחוז אנרגיה מתחדשת
תיאור המדיניות והפרקטיקות הנהוגות בחברה לאיסוף ,שימוש והחזרת מידע
על לקוחות ומידע מזהה אישי
אחוז המשתמשים שפרטיהם נאספים למטרה משנית
סכום הקנסות וההסדרים המשפטים והרגולטוריים הקשורים לפרטיות
הלקוחות
 .1מספר הבקשות הממשלתיות או הביטחוניות למידע על לקוחות
 .2מספר הלקוחות שהמידע לגביהם נדרשו
 .3אחוז המקרים בהם נחשף המידע
 .1מספר הפרות אבטחת מידע
 .2האחוז הכולל מידע המאפשר זיהוי אישי של לקוחות
 .3מספר הלקוחות שנפגעו
תיאור התפיסה לזיהוי וטיפול בסיכוני אבטחת מידע ,כולל שימוש בתקני
אבטחת סייבר של צד שלישי
אחוז החומרים שנעשה בהם:
 .1שימוש חוזר
 .2מחזור
 .3הטמנה
היקף הפסדים כספיים ,לרבות כתוצאה מהליכים משפטיים הקשורים
לתקנות תחרות לא הוגנת
ממוצע מהירות ההורדה של:
 .1מידע בבעלות או משויך מסחרי
 .2מידע לא משויך
תיאור הסיכונים וההזדמנויות הקשורים לניטרליות ברשת ,עמיתים בתשלום,
דירוג " "zeroושיטות עבודה דומות.
 .1תדירות הפרעה ממוצעת
 .2משך הפרעה ממוצע ללקוח
תיאור מערכות המספקות שירות ללא הפרעה במהלך הפרעות השירות

פרק ב דוח
עמ' 161 ,142-143
עמ' 161
N/A
עמ' 80-83
N/A
עמ' 82
N/A

עמ' 80-83
עמ' 80-83
עמ' 160-161 ,146-147
עמ' 156
N/A
N/A
N/A
N/A
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