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דו״ח האחריות התאגידית לשנים 2015-2016 הוא הדו״ח השביעי 
אותו מפרסמת פרטנר. פרטנר היא חברת התקשורת היחידה 
בישראל שמפרסמת בעקביות דו״ח אחריות תאגידית. הדו״ח 

מתבסס על עקרונות הדיווח של ארגון ה- GRI הבינלאומי, לפי תקן 
G4, תוך התמקדות בניהול דיאלוג עם מחזיקי העניין שלנו ומתוך 
שאיפה לתת ביטוי לנושאים המהותיים שהועלו על ידם במסגרת 

ערוצי הדיאלוג שקיימנו עימם.  
השנה החלטנו לפרסם דו״ח דו-שנתי, כך שיתאים לתהליכים 
העסקיים והאסטרטגיים שהחברה עברה במהלך שנים אלו. 

תקופת הדיווח מתייחסת לשנים 2015-2016. 
בדו״ח תמצאו פירוט לגבי פעילותנו בתחומים הרלוונטיים למחזיקי 

העניין שלנו: לקוחותינו, עובדינו, שותפינו העסקיים והקהילתיים 
ובעלי המניות של החברה, תוך התמקדות בנושאים המהותיים 

עבורם ועבור קבוצת פרטנר. 
הדו״ח הדיגיטלי מופיע באתר החברה. תכני הדו״ח מתעדכנים 
מעת לעת מתוך כוונה לשמור על שקיפות ועדכניות ומשמשים 

בסיס ותשתית לדיווחים נוכחיים ועתידיים על כלל פעילותנו 
בתחום. 

הדו״ח נכתב בסיוע חברת GoodVision – יועצים לאחריות 
תאגידית מקבוצת פאהן קנה, אשר הינה מחזיקת עניין רשמית 

בארגון ה- GRI )יוזמת הדיווח הבינ"ל(.

הנתונים המוצגים בדו״ח נאספו בתהליך שכלל שיחות עם עובדים 
ומנהלים, ניתוח דו״חות כספיים, מסמכי מדיניות, קוד אתי וחומרים 

נוספים של החברה.
אנו מזמינים אותך לקרוא, להתרשם, להגיב ולפנות אל מנהלת 

האחריות התאגידית של קבוצת פרטנר
Tillia.toren@partner.co.il טיליה תורן

 Good Vision המלווה מטעם
 Ivri@goodvision.co.il עברי ורבין

אודות דו״ח האחריות התאגידית

פרטנר היא חברה ישראלית הפועלת בישראל בלבד. עיקר פעילותה 
מתבצעת תחת המותג Partner, וכן באמצעות מותג 012 מובייל, מותג 

המציע שירותי סלולר מוזלים, שפרטנר הקימה בשנת 2012. 
תחת החברה פועלת חברת 012 סמייל טלקום תקשורת בע"מ, 

המספקת סל שירותים רחב בתחום הטלפוניה והאינטרנט. הפעילות 
של חברת 012 סמייל טלקום הוטמעה בפעילות קבוצת פרטנר במהלך 
שנת 2016 וברבעון הראשון של 2017. הנתונים בדו״ח מתייחסים לשתי 

החברות במאוחד. 
הקבוצה מספקת שירותים לכ- 3 מיליון לקוחות בישראל, מהמגזר הפרטי, 

 העסקי והציבורי. 

פרטנר שואפת לספק ללקוחותיה בכל עת את הטכנולוגיה המתקדמת 
ביותר ואת השירותים החדשניים ביותר. החברה מספקת את שירותי 

הסלולר שלה באמצעות הרשת המתקדמת בישראל, בין השאר 
באמצעות טכנולוגיית ה-LTE- רשת הדור הרביעי, מהטכנולוגיות 

המתקדמות בעולם, המאפשרת העלאה והורדה של קבצים במהירות של 
עד 150 מגה בייט לשנייה.

לרשת הדור הרביעי של פרטנר הפריסה הרחבה בישראל - למעלה 
 .LTE-מ-90% מהמרכזים העירוניים בישראל מרושתים בטכנולוגיית ה

במהלך שנת 2016, פרטנר, באמצעות חברת PHI, החלה בפריסת רשת 
.)LTE-Advanced( 4.5 דור

בנוסף, במהלך שנה זו, פרטנר החלה בפריסה של תשתית קווית 
מבוססת סיבים אופטיים, וכיום מספקת שירותי אינטרנט גם על גבי 

תשתית עצמאית זו, ללקוחות עסקיים ופרטיים.
בשנת 2016 הכריזה פרטנר על יציאה לדרך חדשה כקבוצת תקשורת 

מגמות גלובאליות בתחום התקשורת

* נכון ל 31.12.16 הנתונים במספרים מעוגלים
 Public     S.B Israel Telecom      Meitav Dash     Phoenix-Excellence Group      Psagot Investment49% 30% 5% 9% 7%

דו״ח אחריות תאגידית
של קבוצת פרטנר

לשנת 2016
ונתוני שנת 2015

תקציר הדו״ח קבוצת פרטנר נמצאת בעיצומו של שינוי אסטרטגי – להפוך מחברת 
סלולר לקבוצת תקשורת שמעניקה ללקוחותיה את כל שירותי התקשורת 

הנדרשים – בנוסף על הטלפון הנייד, פרטנר מציעה שירותי אינטרנט, 
טלוויזיה, פתרונות עסקיים והכל במקום אחד.

 
השינוי הזה לווה גם במהלך מיתוג מחדש והתאמת חזון החברה והערכים 

שעובדיה מייצגים.
בתחילת שנת 2016 יצאנו לדרך חדשה, השקנו מותג חדש, ייעוד וערכים 

עדכניים, והפכנו מחברת סלולר מובילה, לקבוצת תקשורת כוללת 
המספקת שירותי תקשורת מתקדמים ונרחבים ללקוחותינו.

תהליך השינוי הוא מסע אליו יצאנו כולנו יחד, עובדים, הנהלה, דירקטוריון, 
ספקים ושותפים עסקיים והשפעתו ניכרת בכל ממשקי החברה והקהילה 

בה אנו פועלים.  
אנחנו בפרטנר לא לוקחים שום דבר כמובן מאליו, תמיד שואלים "למה?" 

 ומאתגרים את עצמנו.  
אנחנו מחפשים דרכים לשפר, ליזום, לחקור, לעדכן ולהטמיע זאת בחיים 

המחוברים של כולנו. אנחנו שבים ובוחנים את עצמנו גם בתחומי 
האחריות התאגידית. חשוב לנו לנהל דיאלוג מתמיד עם מחזיקי העניין 

מתוך שקיפות ופתיחות. עבורנו דו״ח האחריות התאגידית הוא עוד 
פלטפורמה לבחון, להקשיב, ללמוד ולשפר. 

אנו מטמיעים את מדיניות האחריות התאגידית בתהליכי העבודה בחברה 
ומנהלים אותה באופן סדור וכחלק מהאסטרטגיה העסקית. פרטנר חברה 

במנהיגות ארגון "מעלה" וזכתה בדירוג הגבוה ביותר ״פלטינה +״ בדירוג 
מעלה בשנים 2015-2016. מיקומנו הגבוה מעיד על השקעתנו המתמדת 

ופעילותנו בתחום.

כחברה דיגיטלית, אנו מרגישים אחריות להנגיש את החיים המחוברים ואת השירותים המתקדמים 
לכלל הציבור, ואנחנו עושים זאת במגוון דרכים. בשנת 2016 שמנו דגש על הכללה דיגיטלית של 

אוכלוסיות ויצרנו את פרוייקט "מחוברים לגיל הזהב"- במסגרתו אנחנו מלמדים אנשים מבוגרים את 
מיומנויות הסמארטפון ומאפשרים להם להיות שותפים לקדמה הטכנולוגית. 

גלישה בטוחה ברשת לילדים, הפכה נושא מהותי בעקבות התרחבות האמצעים הטכנולוגיים, ולכן 
בחרנו לעסוק בהרחבה בנושא זה. כדי להעלותו לסדר היום אצל הורים וילדים, הפקנו סדרת רשת – 
"אחיות ברשת"- נוי והדר גולשות בטוח, המציגה באופן חוויתי כלים לגלישה בטוחה ברשת לילדים. 

בנוסף, לא נשארנו אדישים למצבם של ניצולי השואה, פעלנו בחגים לרווחתם והיינו שותפים להשקת 
אפליקציה יעודית להנצחת קרבנות וניצולי השואה.

המשכנו לטפח את מערכת היחסים שלנו עם מחזיקי העניין שלנו וליצר צעדים בוני אמון עם 
לקוחותינו. כחברת תקשורת כוללת אנו ממשיכים ומעמיקים את פעילותינו בכל ממשקי העשייה כדי 

להעניק ללקוחותינו שירות איכותי התואם את צרכיהם ולספק להם מגוון רחב של פתרונות תקשורת, 
מוצרים ושירותים מתקדמים.

אנו קשובים לעובדינו ומעניקים להם סביבת עבודה נעימה, מאתגרת ומעשירה, דואגים לפיתוח אישי 
ומקצועי ולמערך רווחה רחב ועוטף. בשנת 2016 נבחרנו שוב כ"חברה שהכי טוב לעבוד בה" מבין 

חברות הסלולר.
אנו מייחסים חשיבות גדולה לניהול אחראי של התחום הסביבתי ופועלים מתוך מחויבות לצמצום 

צריכת האנרגיה ומשאבי הסביבה בכל תחומי עשייתנו. 
 

הדו״ח המוצג בפניכם סוקר את פעילותינו בתחום האחריות התאגידית, לפני ואחרי המיתוג מחדש. 
פעילויותינו בתחום מדווחות בשקיפות בדו״ח זה ובאתר החברה.  
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* הנתונים להלן לקוחים מהדו"חות הכספיים של קבוצת פרטנר לשנים 2015-2016 

על קבוצת פרטנר

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר"( נוסדה 
בשנת 1998. פרטנר היא קבוצת תקשורת 
מובילה בישראל, המספקת מגוון שירותים 

חדשניים ובהם: תקשורת סלולרית, טלפוניה 
נייחת, אינטרנט, תמסורת נתונים, שיחות 

בינלאומיות, פלטפורמות תוכן ומידע דיגיטליות, 
פתרונות IT, ענן ועוד, ללקוחות פרטיים ועסקיים.
בסוף חודש יוני 2017 השיקה פרטנר את שירות 

.Partner TV הטלוויזיה

מיקום החברה
מטה החברה ממוקם בראש העין ובו 

מרוכזות פעילויות חטיבות המטה - משאבי 
אנוש ומנהל, כספים, ייעוץ משפטי, 

אסטרטגיה ופיתוח עסקי ועוד.  
לפרטנר מוקדי שירות ועשרות מרכזי שירות 

ומכירה הפרוסים ברחבי הארץ.
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כוללת, המאפשרת ללקוחותיה להיות מחוברים בכל מקום, בכל זמן 
ומכל מכשיר, ובכך שואפת להיות תמיד הבחירה הראשונה ל״חיים 

מחוברים״.

פרטנר דורגה כבעלת הרשת המהירה ביותר בישראל, על פי דו״ח של 
חברת OpenSignal הבינלאומית לשנת 2016.  

מחוברים בכל זמן

בכל מכשיר

בכל מקום

 קבוצת פרטנר מוחזקת ע״י קבוצת סבן והציבור ונסחרת בבורסת תל  אביב 
ובנסד״ק.

 קבוצת סבן הינה חברת השקעות בינלאומית מובילה, המתמחה בתחומי 
התקשרות המדיה התוכן והבידור.

 Big Data
טכנולוגית ניטור מתקדמת המאפשרת לאסוף, לנהל ולנתח 

כמויות גדולות של נתונים ממגון רחב של מכשירים, חיישנים 
ומערכות קצה וכן אחסון וניתוח הנתונים כמעט בזמן אמת. 
טכנולוגיה זו, יוצרת הזדמנויות גדולות עבור חברות וארגונים 
למינוף יעיל של המידע החדש הנמצא בידיהם ולהשתמש בו 

לצורך יצירת בידול וחיבור עם לקוחות. 

מעבר לשירותים דיגיטליים
עם השקת המותג החדש הפכנו לחברה דיגיטלית ואנו פועלים 

להסב פעילויות רבות לתחום זה. פרטנר פועלת לפתח כלים 
דיגיטליים כוללים בתחומי שירות לקוחות, מכירות וחיוב, 

משתמשת באינטרנט ובמדיה החברתית ככלי לשירות לקוחות 
באופן ישיר תוך צמצום ההסתמכות על מוקד טלפוני. 

אימוץ טכנולוגיות דיגיטליות מאפשר להפוך את כל  ערוצי הקשר 
עם הלקוחות )באינטרנט, בטלפון הנייד והממשק הפיזי( לחיבור 
דיגיטלי, כך שכל הפעילות עם הלקוחות נשמרת במערכת מידע 

אחת. חיבור זה מאפשר גם תקשורת זמינה ונגישה שחוסכת 
במשאבי ניהול ומגבירה את הנוחות ושביעות רצון הלקוחות.

האינטרנט של הדברים
)internet of things - IoT(-  מגמה שמתפתחת בקצב 

מהיר המאפשרת ניהול של מיליארדי מכשירי תקשורת 
תוך שימוש בנתונים המועברים באמצעות מכשירים אלו. 

האינטרנט של הדברים כולל בין השאר תחומים כגון: 
"בתים חכמים" )מערכות בידור, תאורה ועוד(, "ערים 

חכמות" )ניטור נכסים ומעקב, אבטחה, חניה, תאורת 
רחוב ועוד(, "מכוניות חכמות", ניהול עסקים ועוד. 

כחלק מהתפתחות מגמה זו בעולם, במהלך 2017, 
פרטנר השיקה את רשת IoT Pro, רשת ה-IoT הראשונה 

בישראל. פרטנר זיהתה את הצורך בעיקר של הלקוחות 
העסקיים, להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות על מנת 

להוזיל עלויות של התקנים ולהבטיח זמינות מירבית. רשת 
ה-IoT של פרטנר, בשילוב עם מערכת הניהול שפותחה 

בחברה, מאפשרים שימוש חכם, יעיל ומאובטח ביישומים 
מתקדמים. בעולם כולו, רק מספר מצומצם של חברות 

.IoT-השיקו רשת מתקדמת ייעודית ל

כקבוצת תקשורת מובילה אנחנו מחוברים למגמות ולשינויים התדירים בעולם התקשורת ושואפים 
להביא ללקוחותינו ראשונים את הטכנולוגיות והכלים החדשניים ביותר. מתוך כך, אנחנו מציגים 
על קצה המזלג את המגמות בתחום התקשורת של התקופה האחרונה שאמצנו ומנחים אותנו 

בפעילותנו.
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ביצועים פיננסים

מבנה החברה

פעילות קבוצת פרטנר

בעלי מניות

בשנת 2016 הודיעה החברה על כוונתה להשיק שירות טלוויזיה במהלך המחצית 2016
הראשונה של שנת 2017. פרטנר הודיעה כי שירות הטלוויזיה שלה יתבסס על 

TV מערכת ההפעלה אנדרואיד

בפברואר 2016 השקנו את המותג "פרטנר". שינוי השם והלוגו הם רק ביטוי חיצוני לדבר עמוק הרבה יותר והוא 
ההחלטה האסטרטגית להפוך מחברת סלולר לקבוצת תקשורת שמעניקה ללקוחותיה את כל שירותי התקשורת 

הנדרשים. במהלך המיתוג מחדש הותאמו חזון החברה והערכים שהיא מייצגת. בתקופה שקדמה להשקת 
המותג התמודדה החברה עם תנאי שוק מאתגרים במיוחד:

ירידה בהכנסות מתחום הסלולר בעקבות שינויים רגולטוריים וכניסת מתחרים חדשים, עליה בשיעור מעברי 
לקוחות בין החברות, השוק הסיטונאי )אינטרנט( שנפתח והניע שלב נוסף בהתגבשות השוק לקבוצות תקשורת, 

ו- Orange המותג החזק מבין מותגי הסלולר בארץ, נתפס כמותג סלולרי והתקשה לפרוץ לשווקים נוספים.
ביולי 2015, מנכ"ל פרנס טלקום- הבעלים של מותג Orange העולמי, הכריז בכנס שנערך בקהיר כי אילו הדבר 

היה תלוי בו, היה מפסיק את פעילותו בישראל.  
דבריו של מנכ"ל פרנס טלקום העמידו את פרטנר במרכזה של סערה ציבורית ותקשורתית שהפכה במהירות 

לעניין מדיני בו היו מעורבים חברי כנסת, שרים, ראש הממשלה, כמו גם אנשי עסקים יהודיים מהעולם.

על רקע תנאי השוק והאתגרים האסטרטגיים ובתום מחקר מעמיק, בשלהי שנת 2015, חתמה החברה הסכם עם חברת פרנס טלקום במסגרתו התקבלה 
 ההחלטה להיפרד ממותג Orange תוך קבלת פיצוי כספי. 

בתוך כ- 6 חודשים הגדירה החברה אסטרטגיה עסקית חדשה ונערכה עם מיתוג חדש שיבטא את השינוי והדרך.
מהלך ההשקה של פרטנר הוא ייחודי במגוון רב של היבטים – בתוך מספר חודשים בודדים ביצענו מהלך מיתוג מהיר שבו השקנו מותג חדש. במהלך שיווקי נרחב 
תוך שימוש משמעותי בפלטפורמות דיגיטליות, תקשרנו בזמן קצר ובאופן ממוקד למיליוני לקוחותינו, את השינוי במעבר מהמותג Orange למותג פרטנר. מדובר 
באתגר עצום שמהותו פרידה ממותג הסלולר המוביל בישראל, והשקת מותג חדש שמייצג חברת תקשורת כוללת. לאור העובדה שקבוצת פרטנר פונה למגזרים 

רבים באוכלוסייה, הושקע מאמץ ניכר בפנייה ייעודית לכל מגזר ומגזר. בסיכום שנת 2016, ניתן לומר כי עמדנו ביעדי ההשקה שהוגדרו, הן ברמה העסקית והן 
ברמה התדמיתית. 

כקבוצת תקשורת כוללת, החברה מספקת פתרונות תקשורת בתחום הטכנולוגיה והתשתיות על פי צרכי הלקוח הפרטי והעסקי. במטרה לשדרג את מכלול 
השירותים, החליטה החברה במהלך שנת 2016 לאחד את פעילות ספקית האינטרנט, השיחות הבינלאומיות והטלפוניה הקווית 012 סמייל תחת המותג 

Partner. מטרת מהלך האיחוד הוא להשיא ערך ללקוחות, הן בהיבטים של חווית הלקוח והן בהצעות ערך חדשות ומשולבות.

שלום ותודה Orange נעים מאד פרטנר

נעים

להכיר

2016 -שנה של שינוי 
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.1

בנובמבר 1999 הנפיקה פרטנר את 
מניותיה כתעודות )ADS( בנאסד"ק, 

והחל מיולי 2001 מניות החברה נסחרות 
גם בבורסה לניירות ערך בתל-אביב 

.)NASDAQ, TASE:PTNR(
בעלת המניות העיקרית בחברה הנה ס.ב. ישראל טלקום בע"מ, המחזיקה 

בשיעור אחזקה של כ- 30.2% מהון המניות של החברה. יתרת האחזקות 
בחברה נמצאת בידי גופים מוסדיים והציבור. שווי השוק של פרטנר נאמד 

בלמעלה מ- 2.9 מילארד  ₪

 תקשורת
סלולרית

טלפוניה
נייחת

תמסורתאינטרנט
נתונים

שיחות
בינלאומיות

פתרונות
IT

שירות ענן
טלוויזיה



של החברה
שא למחזיקי העניין 

שיבות הנו
ח

חשיבות הנושא לחברת פרטנר

גבוהה בינונית

ית
נונ

בי
הה

בו
ג

נמוכה

- איכות ואמינות הרשת
- חדשנות ויוזמות

- שירות ושביעות רצון לקוחות
- גיוון בתעסוקה 

- אבטחת מידע ופרטיות
- נגישות

- אתיקה, ממשל תאגידי וניהול 
תקין

- קרינה ואיכות הסביבה

- רכש אחראי

- מונופולים והגברת תחרות
- בטיחות ילדים ברשת וצמצום 

פערים דיגיטליים
- הכשרה ופיתוח עובדים
- זכויות עובדים ורווחתם

דיאלוג עם מחזיקי עניין

איקון
מרכז 
שירות

מענה פרונטלי במרכזי השירות 
והמכירה של החברה ברחבי הארץ.

איקון
צ׳אט בוט

שירות חדשני- הצ'אט-בוט של פרטנר 
מענה אוטומטי של Bot בתוכנת 

המסנג'ר של פייסבוק, עם אפשרות 
 מעבר להמשך צ'אט עם נציג

בשעות הפעילות.

איקון
sms

אפשרות לפנייה למוקד שירות הלקוחות 
.sms באמצעות שליחת הודעת

 אפליקציית MyPartner, המרכזת 
מידע אישי של חשבון המנוי, מידע כללי על 
שירותים ומוצרים של פרטנר, ויכולת לבצע 

פעולות כגון קנייה מקוונת ושינוי תנאי תכנית.

איקון
פניות 

הציבור

ערוצי תקשורת רבים לפנייה בכל 
 נושא למחלקת פניות הציבור

דרך אתר החברה, מענה טלפוני,  
צ'אט, פקס, מייל ועוד ומגוון ממשקים 

 דיגיטליים בשירות עצמי לפנייה
 למוקד שירות הלקוחות הזמינים

.24/7

בקשת משוב בסקרי שביעות רצון 
באמצעות גופים חיצוניים, בערוצי 

 תקשורת מגוונים
אנו עורכים סקרי שביעות רצון של 

הלקוחות שלנו מהשירות, בהיקפים 
נרחבים ובאופן רציף. אנו מנתחים 

ובודקים את הממצאים ואת התובנות 
העולים ממכלול הסקרים, כדי שנוכל 
להמשיך ולשקוד על בנייה ויישום של 

תכניות עבודה עדכניות ומדויקות, 
ללמוד ולהשתפר באופן מתמיד וכדי 
להעניק את השירות האיכותי והטוב 

ביותר ללקוחותינו.

השקת המותג החדש היוותה עבורינו הזדמנות ליצור מערכת יחסים מחודשת 
עם מחזיקי העניין בחברה, כזו שתתבסס על הנכסים התדמיתיים של המותג 

הישן Orange ותבנה נכסים חדשים למותג פרטנר.

הגדרנו למותג ייעוד חדש ועדכני - ״להפוך את החיים המחוברים לזמינים 
וזורמים ממש כמו משאב טבע - כמו אוויר ומים״, ובנינו שפה וערכים חדשים 

המשקפים את החשיבות שהחברה רואה בדיאלוג עם מחזיקי העניין תוך 
שקיפות, הוגנות ותקשורת פתוחה, בכל רגע. 

הערכים: 'אנשים של אנשים', 'מנצחים אמיתיים', 'תמיד סקרנים', 'בונים 
אמון', 'מחויבים לפשטות' ו'גמישים ופתוחים לשינויים' - מבססים את 

התובנה שבמסגרת מערכת היחסים עם מחזיקי הענין, עלינו לפעול באופן 
אקטיבי כדי להיות ראויים לאמונם. 

כדי ליצור אמון ולבסס מערכת יחסים על שקיפות והוגנות, אנחנו מקפידים 
לנהל דיאלוג ושיח שוטף עם מחזיקי העניין שלנו )המושפעים מפעילות 

החברה או משפיעים עליה( תוך הקפדה על שיתוף, הקשבה ולמידה. דיאלוג 
זה, מאפשר לנו להיחשף לנושאים המהותיים למחזיקי העניין שלנו, לזהות את 

צרכיהם, לשפר את איכות שירותנו ואת התנהלותנו העסקית.

כחברה דיגיטלית, אנחנו פועלים להתאים את ערוצי הדיאלוג למציאות 
הדינמית ולאפשר מגוון ערוצים ליצירת תקשורת שוטפת עם מחזיקי העניין 

שלנו.

לרשות העובדים עומדים מגוון ערוצי פניה למנהלי החברה בכל הדרגות בכל נושא.
ניתן לפנות למנהלות משאבי אנוש של החברה ולמנהלי פרטנר במייל, בטלפון, בפניה 

ישירה גלויה או אנונימית. אמצעי הקשר מפורסמים לעובדים באתר הפנים ארגוני 
 ובאפליקציה הפנים ארגונית של החברה.

בנוסף, באתרי החברה מפורסמים שלטים במגוון שפות המפרטים את ערוצי הפניה.
בשנת 2017 נפתחה קבוצת פייסבוק סגורה לעובדים לשיחות ולדיאלוג בכל הנושאים. 

)פירוט נוסף – בפרק העובדים להלן(

כפי שיפורט בפרק הקהילה להלן – 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 האחריות 
התאגידית של הקבוצה, 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.

העובדים שלנו

העובדים שלנו הם השותפים המרכזיים להישגי החברה ולהצלחתה. 
בסוף שנת 2016 בפרטנר 2686 משרות המאוישות על ידי עובדים ועובדות, מכל גווני הקשת 

בחברה הישראלית, הנהנים מסביבת עבודה מותאמת, ייחודית ונעימה.

כחלק מהתפיסה הארגונית של החברה, אנו מאמינים בתרבות של פתיחות ושקיפות ארגונית, 
מקדמים ומעודדים דיאלוג פתוח, יצירתיות, יוזמה וחדשנות. אנו פועלים בהוגנות ובכבוד כלפי 

עובדינו ומכבדים את זכויותיהם ופרטיותם. אנו שואפים לאפשר איזון בין חיי העבודה והחיים 
האישיים של העובדים, תוך מתן מענה לאתגרי העולם העסקי וכן שוקדים לאפשר לעובדים אופק 

מקצועי ואישי במסגרת החברה. בשנת 2016 קודמו ונוידו לתפקידים שונים 493 עובדי החברה.

לא בכדי אנחנו מדורגים מזה 12 שנים במקום הראשון מבין חברות הסלולר בדירוג "החברות 
שהכי טוב לעבוד בהן" של TheMarker ו- CofaceBdi. הסקר משקלל את דירוגם של עשרות 

אלפי עובדים במשק, סמנכ"לי משאבי אנוש וכן סקר פנים ארגוני בין עובדי קבוצת פרטנר. 

אנו שומרים על מעמדנו כמובילים מבין חברות הסלולר 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.  
ניהול התחום:

תחומי הגיוס, תנאי ההעסקה, ההדרכה הפיתוח הארגוני, רווחת העובדים ובטיחותם מרוכזים על 
ידי סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל בחברה.

אנו רואים בספקים שלנו שותפים לדרך ושואפים לעבוד עם ספקים 
 הפועלים על פי הנורמות המקובלות בפרטנר. 

ערוצי הדיאלוג עם ספקינו:
 מעבר לקשר הרציף  עם הספקים אנחנו מקיימים משוב שנתי לספקי 

פרטנר הבודק את כלל הנושאים הרלוונטים לקשר בין פרטנר לבינם.
 עמוד ייעודי באתר האינטרנט של החברה המיועד לפניות ספקים 

במגוון מדיות באופן גלוי או אנונימי. הפניות מועברות למייל בלתי תלוי 
של מבקר החברה. 

 קוד אתי החל על ספקי החברה המסדיר את הטמעת כללי האתיקה 
של פרטנר כחלק ממערכת היחסים עם הספקים. במסגרתו מוסדרים 

גם כללי הדיאלוג עימם.

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. 

 פרטנר חברה בפורום שהוקם על ידי ציונות 2000 
המאגד את החברות והארגונים החברתיים -סביבתיים 

הפעילים באיזור ראש העין בו ממוקמת החברה. מטרת 
הפורום לייצר דיאלוג ושיתופי פעולה חברתיים סביבתיים 

בין כל הגורמים.

שנה 12
ברציפות פרטנר

החברה שהכי טוב 
לעבוד בה מבין 
חברות הסלולר

דף פייסבוק הפתוח לדיאלוג  
בכל פנייה. 

השפעות כלכליות עקיפות

נושא לדיווח

בטיחות ילדים ברשת וצמצום פערים דיגיטליים

הכשרה ופיתוח עובדים

גיוון בתעסוקה ושיוויון הזדמנויות

זכויות עובדים ורווחתם

מדיניות בטיחות וגהות בתעסוקה

אבטחת מידע ופרטיות

שירות ושביעות רצון לקוחות

נגישות

ניהול צריכת אנרגיה

אתיקה, ממשל תאגידי ומנהל תקין; התנהגות 
תחרותית, מניעת שחיתות, אתיקה, וממשל תאגידי

בתוך החברה 
ומחוצה לה

גבולות הדיווח

בתוך החברה 
ומחוצה לה

בתוך החברה

בתוך החברה

בתוך החברה

בתוך החברה

בתוך החברה

בתוך החברה

בתוך החברה

בתוך החברה

בתוך החברה

מחוברים לקהילה

פרק בדו״ח 

מחוברים לקהילה

העובדים שלנו

העובדים שלנו

העובדים שלנו

העובדים שלנו

הלקוחות שלנו

הלקוחות שלנו

הלקוחות שלנו

הסביבה שלנו

אתיקה, ממשל תאגידי 
ומנהל תקין

מטריצת מהותיות 

שדרוג רשתות
השקעה בשדרוג של רשתות התקשורת, הינה מהותית 

לטובת היערכות לסביבה הדינאמית והתחרותית וכחלק 
מהשירות ללקוחות. מהירות ויעילות הרשתות הינה חיונית 

לצורך ניהול הסיכונים של החברות בנוגע לתמיכה בחיבורים 
טכנולוגיים עתידיים. בתחום זה, פרטנר החלה בפריסת דור 
4.5 תוך ביצוע שדרוגים נוספים במערכות הליבה. מהירות 
גלישה של הרשת הצליחה להגיע למעל ל-100 מגה ברשת 

ה LTE לקראת פריצת מחסום הגיגה בהמשך הדרך.

אבטחה מוגברת
התפתחות עולם הדיגיטל מביא עמו סוגיות אבטחה 

ברשתות האינטרנט. הלקוחות מצפים מחברות מובילות 
להגנה פרואקטיבית על הפרטיות שלהם ועל המידע 
הנמצא ברשות החברות. חברות התקשורת נדרשות 

לתמוך בציפיות אלה באמצעות מגוון של חידושים טכניים 
ותפעוליים העונים על צרכים אלו. פרטנר במסגרת 

פעילות תחום אבטחת המידע בפרטנר, מקפידה על 
יישום ואכיפת דרישות אבטחת המידע השמור בבסיסי 
הנתונים של החברה, ווידוא נקיטת הצעדים הדרושים 

לשם קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות ומעבר לכך. 
פירוט על הפעילויות בתחום ניתן למצוא בפרק אבטחת 

הפרטיות.

הנושאים המהותיים
זיהוי נושאים מהותיים מהווה בסיס לתוכן המופיע  בדו״ח האחריות התאגידית. 

תהליך זיהוי הנושאים המהותיים של החברה כלל 3 שלבים:

שלב 2: קביעת חשיבות הנושאים לדיווח
לאחר שגיבשנו רשימת נושאים מהותיים ביצענו מיפוי של רלוונטיות וחשיבות הנושאים. הנושאים נבחרו בהתאם למידת ההשפעה של החברה 

על הנושאים ולאופן שבו החברה מושפעת מהם )בתוך החברה ומחוץ לחברה(. לאחר שביצענו את המיפוי קיבלנו רשימה מצומצמת של נושאים 
המהותיים ביותר לנו ולמחזיקי העניין שלנו. הנושאים חולקו על פי רמת חשיבותם: נושא בעל רמת חשיבות גבוהה- מדווח בדו״ח זה, נושא בעל רמת 
חשיבות בינונית- נושא שהחברה מדווחת בדו״ח או באמצעים אחרים )כגון, אתר האינטרנט של החברה( ונושא בעל רמת חשיבות נמוכה- אינו מדווח 

בדו״ח זה, אך אנו נבצע עליו בקרה. 

שלב 1: זיהוי היבטים רלוונטיים 
מטרת השלב הראשון הוא סקירה של נושאים רלוונטיים בתחום האחריות התאגידית. 
בתהליך זה סקרנו דיווחי אחריות תאגידית של חברות תקשורת בינלאומיות מובילות 
המפרסמות דו״חות על פי תקן הדיווח G4 של ארגון ה-GRI ובחנו נושאים מהותיים 

 SASB - (The Sustainable Accounting( בענף התקשורת שזוהו על ידי ארגון
Standard Board וארגון ה- GRI. בנוסף, זיהינו את הנושאים שמחזיקי העניין שלנו 

מייחסים אליהם חשיבות באמצעות ניהול דיאלוג ושיח שוטף עימם לאורך השנים, ביצוע 
סקרי שביעות רצון, ראיונות ומשובים.

שלב 3: יישום
בהתבסס על התוצאות שהתקבלו עבור 
הנושאים המהותיים, קבענו את הנושאים 

לדיווח, לרבות היקף וגבולות הנושא.

בכל מכשיר

בכל מקום

מחוברים בכל זמן

ערוצי דיאלוג עם הלקוחות

ערוצי דיאלוג ושיח עם הקהילה

ערוצי דיאלוג ושיח עם העובדים

ערוצי דיאלוג בנושאי סביבה

ערוצי דיאלוג עם הספקים

חלוקה על פי אזור גיאוגרפי

חיפהתל אביבדרום יהודהמרכזירושלים
ושומרון

צפון

קו ישיר למנכ"ל 
באמצעות המייל

כנסים קבועים 
למגוון אוכלוסיות

אתר פנים ארגוני 
חדשני ודינמי 

המתעדכן תדיר

קו ישיר לסמנכ"ל 
משאבי אנוש ומנהל

שולחנות עגולים 
בנושאים משתנים

אפליקצייה פנים 
ארגונית במובייל

שיחות משוב 
מנהלים – עובדים

תקשורים שוטפים

מגוון ערוצי פנייה 
למבקר החברה, לממונה 

על האכיפה הפנימית, 
לממונה על מניעת 

ההטרדה המינית ועוד.

סקר עמדות עובדים אנחנו רואים בסקר העמדות 
ובממצאי הסקר כלי ניהולי מוביל ומשמעותי ללמידה 

ולשיפור הדיאלוג בין העובדים להנהלה.
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מקום העבודה וזכויות אדם

7

העובדים שלנו

נשים גברים

חלוקה על פי מגדר

55 55

חלוקה על פי גיל

עד-

גבולות הנושאים המהותיים שנבחרו לדיווח: 5.2

5.1

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

7.1

פייסבוק מכתבפגישה-שיחטלפוןמייל



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, הבאים מרקעים, גילאים, מגזרים, 

מגדרים ואמונות שונות. אנו פועלים לשילוב עובדים מאוכלוסיות שונות הסובלות מתת ייצוג בשוק התעסוקה ומקדמים שיוויון הזדמנויות בתעסוקה. 
כ- 5.2% מהעובדים המועסקים בפרטנר הם מהחברה הערבית ומהווים כ-% 3.6 מדרג הניהול בחברה. בנוסף, החברה מעסיקה באופן בלתי ישיר כ- 

250 עובדים נוספים מהחברה הערבית. כ- 13.8% מדרגי הניהול בפרטנר מאוישים על ידי עובדים בגילאי +45.

אנחנו מקפידים על שיח פתוח 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.

כל פנייה של עובד בכל נושא נבדקת ומטופלת במלוא תשומת הלב. 
בשנים 2015 ו- 2016 חלה ירידה משמעותית בכמות תלונות העובדים 

למבקר החברה.  

בשנת 2015 הופנו למבקר החברה 20 תלונות, מתוכן 10 תלונות מוצדקות 
שטופלו. 

בשנת 2016 הופנו 15 תלונות מתוכן 8 לא מוצדקות, 4 לא נמצאות בתחום 
סמכות המבקר והועברו לטיפול נוסף ותלונה אחת שנמצאית עדיין בבחינה 

מול הנהלת החברה. 

העסקת חרדים פרטנר משרתת כשליש מאזרחי ישראל ולכן פועלת לכך שעובדיה ישקפו את המארג האנושי בחברה הישראלית. 
אנחנו מאמינים ששילוב עובדים מהמגזר החרדי יוצר הזדמנויות תעסוקה, מצמצם פערים תרבותיים ומסייע ללמידה הדדית. 

לפרטנר 2 מוקדי שירות המעסיקים מאות עובדים מהמגזר החרדי: 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. השנה, במסגרת נופש החברה השנתי, נבנה נופש ייעודי שהותאם לצרכי עובדי 

פרטנר החרדים.  

העסקת עובדים עם מוגבלויות פרטנר מקדמת העסקה שיוויונית ומכבדת, ופועלת לעמוד ביעד המינימלי המוגדר בצו ההרחבה 
לחוק להעסקת אנשים עם מוגבלות. הנהלת החברה מייחסת חשיבות רבה, ערכית ומהותית לנושא זה ומקדמת פעולות מעבר 

לנדרש בצו ההרחבה. נושא העסקת אנשים עם מוגבלות ופעילות החברה בנושא מדווחים לדירקטוריון אחת לרבעון. לצורך יישום 
הנחיות ההנהלה, הוקם צוות ייעודי לניתוח ולמיפוי הנושא ומונתה אחראית מטעם משאבי אנוש. כבר במהלך 2014 החלו פעילויות 
לעידוד ולגיוס אנשים עם מוגבלויות לכל התפקידים בפרטנר, בין היתר, על ידי פגישות עם גופים המתמחים בהעסקת אנשים עם 

מוגבלות. בנוסף, פרסום בפורטל הפנים ארגוני של משאבי אנוש - בקטגורית חבר מביא חבר לעידוד גיוס של בני משפחות וחברים 
עם מוגבלויות. 

בשנת 2016, יצרנו שת"פ עם ארגון "סיכוי שווה", המפעיל עמוד פייסבוק ייעודי לארגון, המשמש פלטפורמה לחיבורים בין מקומות 
עבודה לאנשים עם מוגבלות. אין מדובר בעמותה, ההשמות הן ללא עלות כספית והפעילות בו בהתנדבות בלבד.

במהלך שנת 2017, אנו צפויים להמשיך בפעולות לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה, באמצעות עמוד הפייסבוק הייעודי ולהזמין 
מועמדים להגיש מועמדות למשרות רלוונטיות בחברה.

עד למועד פרסום הדו״ח שפירסמנו, בעמוד הייעודי המזמין הגשת מועמדות למשרות בפרטנר, היו 12,629 צפיות, אחוז הגבוה פי 
3 ממוצע הצפיות, 80 שיתופים, עשרות לייקים וכתוצאה מכך, קבלת קורות חיים רלוונטיים. 

מלבד זאת, החברה צפויה להרחיב את שיתוף הפעולה האסטרטגי לגיוס עובדים עם מוגבלויות ביניהם עם עמותת "בית הגלגלים". 
אנו בונים תכניות שיתוף נרחבות שיכללו ימי הדרכה למנהלים בחברה במתקני ״בית הגלגלים״, החלפת ידע והעצמה הדדית. 

בנוסף, יצרנו קשר ונפגשנו עם הגורמים הרלוונטייים בהסתדרות ואנו פועלים ליצירת שיתוף פעולה עם עיריית ראש העין העיר בה 
ממוקם מטה חברת פרטנר.

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 בתפקיד 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 ומעודדים אופק אישי ופיתוח מקצועי.

מסקנותיו של המשוב מהוות בסיס ללמידה ולשיפור תהליכי משאבי אנוש ולניהול המשך הקריירה והאופק המקצועי של 
העובדים. 

כ-86% מהעובדים והמנהלים קיבלו משוב בשנת 2015 ו- 97.5% מהעובדים והמנהלים קיבלו משוב בשנת 2016.

סקר עמדות, 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 מסקנות והפקת לקחים ובעקבותיהם נבנות תוכניות העבודה של החטיבות. 

משוב והערכה 
המשוב השנתי וסקר עמדות בקרב העובדים, הם שני כלים ניהוליים 

משמעותיים ביותר עבורנו המאפשרים לנו לנהל תהליכי מדידה ארגוניים. 

בשנת 2014 בחנו מעבר לתהליך משוב חצי שנתי, אולם מצאנו שסקר שנתי 
אחד ממלא ומקיף יעיל ואפקטיבי יותר ולכן, החל משנת 2015 אנו מקיימים 

משוב שנתי אחד. בתהליך המשוב השנתי אנו יוצרים שיח פנימי פתוח 
בין העובדים שלנו, המשקף את הערכת העובדים והמנהלים בחברה לגבי 

מגוון נושאים. משוב והערכה משמעותיים הן עבור העובד והן עבור המנהל. 
התהליך מאפשר התבוננות מחודשת על תפקוד העובד לאורך זמן ומתן 
הזדמנות לתשומת לב ניהולית שמשקיע המנהל כדי לתרום להתפתחות 

ולצמיחה של העובד והארגון כאחד.

פעילות הרווחה לעובדי פרטנר ולבני משפחותיהם רחבה ומגוונת לאורך השנה כולה, וכוללת: אירועי גיבוש ואירועים חוצי חברה, חגים 
ומועדים, מועדון ההטבות PartnerCLUB, פעילויות ספורט ועוד. מעטפת הרווחה שלנו כוללת גם הסדרי ארוחות הן לעובדי מטה החברה 

והן לעובדי השטח. העובדים שלנו ובני משפחותיהם נהנים מהטבות בשירותי התקשורת של הקבוצה, וברכישת ציוד הקצה. 
החל ממחצית שנת 2016 פעילות הרווחה נעשית בשיתוף ועד העובדים.

פיתוח, הכשרות וקורסים 
פרונטליים ודיגיטלים 
לפיתוח מקצועי ואישי תכניות לחיזוק ופיתוח 1

הידע לפי צורכי היחידות 
השונות ימי הדרכה להבנה 2

ושליטה במערכות 
ותהליכים בחברה 3

פיתוח התרבות הארגונית פיתוח והכשרת 5
מנהלים 6 הדרכות לרכישת מיומנויות 

מקצועיות וכישורי חיים 
במסגרת קורסים וסדנאות 4

יעוץ למנהלים על ידי 
מנהלים מקצועיים 

בחטיבת משאבי האנוש  7

מציינים אירועים משמחים
כלל העובדים מקבלים שי ליום הולדתם. 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, ובשנים האחרונות החברה עורכת טיול בני ובנות מצווה לירושלים לעובדים ולילדיהם. שי יעודי מחולק 

גם לילדי עובדים המתגייסים לצבא. 

חודש המשפחה בפרטנר רווי בפעילויות והטבות משפחתיות:
אלפי כרטיסים משפחתיים מסובסדים לפארקי שעשועים ואטרקציות

מחולקים כרטיסים לסרטים בהקרנות מיוחדות  
מחולקות מתנות ליום האשה הבינלאומי

מתקיימים ירידים קונספטואליים ברחבי החברה 

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 Kids, פעילות ילדים בקיץ ועוד. 

 PartnerCLUB
בשנת 2014 השקנו לראשונה מועדון צרכנות המעניק לכלל עובדי החברה הנחות והטבות במגוון רחב של אטרקציות ובתי 
עסק. באמצעות הכרטיס רוכשים העובדים כרטיסים לאטרקציות מגוונות ברחבי הארץ כגון: מופעי מוזיקה, תרבות, הצגות 

 שוברי נופש ופנאי וכו'. 
פעילות המועדון מעניקה לעובדים אפשרות לרכוש כרטיסים למגוון פעילויות במחירים אטרקטיביים ומסובסדים. מתחילת 

הפעילות רכשו עובדי פרטנר עשרות אלפי  שוברי פנאי, מסעדות ונופש וכרטיסים לאטרקציות במחירים מיוחדים.

איזון בית עבודה אנו רואים חשיבות רבה באיזון שבין חיי העבודה לבין זמן 
המשפחה והפנאי. גישה זו באה לידי ביטוי במספר אופנים:

תוכניות ההכשרה והפיתוח הארגוני הקיימות בחברה: 

אנו מאפשרים הסדר של עבודה 
מהבית- על פי קרטריונים מוסכמים 

מראש ותוך תיאום עם גורם 
מוסמך.

תלונות מוצדקות/לא מוצדקות

כמות תלונות ביחס לכמות העובדים 

בשנת 2016 יצרנו חוברת דיגיטלית- welcome to partner , המרכזת את כל המידע החשוב לעובד החדש המצטרף לחברה. 

בפרטנר סבסוד קייטנות לילדי העובדים 
בתקופת החופש הגדול ופעילות לילדים בימי 

חופשות וחגים מבתי הספר והגנים. לוח 
החופשות שלנו נבנה בהתאם ללוח החופשות 

של ביה"ס והגנים.

אנו מודעים ללחצים והעומסים המופעלים על עובדים 
שהינם caregivers-מטפלים בבן משפחה חולה או 
סיעודי ולכן אנו פעולים להנגשת המידע עבורם לגבי 

מימוש הזכויות המוקנות לעובדים הנדרשים לטפל 
בבן משפחה חולה. 

החברה דואגת לספק לעובדים ולעובדות היוצאים 
לחופשת לידה תשתית קלה ונוחה לחזרה לשגרת 

העבודה וחזרה הדרגתית מחופשת לידה. שיעור 
החזרה לעבודה לאחר חופשת לידה הינו כ-82%. 12% 
מהעובדות ומהעובדים בוחרים שלא לחזור מחופשת 

הלידה או עוזבים בטווח של חודש אחרי החל"ד.

ממוצע של ותק עובדים בחלוקה על פי תפקידים

עובדסמנכ״ל מנהל 
אגף

מנהל 
מחלקה

מנהל 
תחום 

ראש 
צוות

קליטה והעסקה של עובדים בחברה

קליטהקליטה העסקההעסקה

נשיםנשים גבריםגברים נשיםנשים גבריםגברים

מקשיבים לעובדים שלנו במגוון ערוצים

כמות פעילויות

כמות מודרכים

כמות הדרכה

ממוצע שעות לעובזד

נושא לדיווח

133
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336,187

172.49

2015

186
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329,553

131.35

2016

213

3,542

43,540

12.29

2015

221

3,919

42,137

10.75

2016

346

5,491

379,727

69.15

2015

407

6,428

371,690

57.82

2016

הכשרה 
בשנה זו, השלמנו את המעבר מחברה סלולרית לקבוצת תקשורת כוללת. במסגרת זו הכשרנו את העובדים במגוון תחומים ויצרנו עבורם 

כלים כדי שיוכלו להעניק שירות בכל תחומי העשייה של החברה.  
כחברה דיגיטלית, אנו משתמשים באמצעים חדשניים גם בתחומי ההדרכה. בפרטנר פורטל ידע דיגיטלי עשיר ובו מגוון כלים מתקדמים 
לשימוש העובדים. כפי שניתן לראות בטבלה, במהלך השנה, צימצמנו את משך השיעורים הפרונטליים בכיתה ועברנו להכשרה עצמאית 

המשלבת את הכלים הדיגיטלים. 

בתוכניות ההכשרה בפרטנר אנו שמים דגש על חיבור ליעדי החברה, המותג וערכיו, עידוד מוטיבציה ואחריות אישית, עבודת צוות, פיתוח 
יכולות ניהול וחשיבה עסקית.

פיתוח וטיפוח ההון האנושי

דואגים לרווחת העובדים שלנו

מיפוי נושאי תלונה

מוצדק -60%
לא מוצדק -40%

חשד להונאה/
טוהר מידות 25.5%

לא מוצדק -100%

מוצדק -100%

לא מוצדק -100%

התייעלות , 2, 10%

עישון במקומות ציבוריים
סביבת עבודה , 2, 10%

שכר, 1, 5%

מוצדק -80%
לא מוצדק -20%

מוצדק -20%
לא מוצדק -80%

התנהלות מקצועית
לא תקינה, 5, 25%

התנהלות לא תקינה
של מנהלים, 5, 25%
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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. כל מקרה של 

הפרת זכויות מטופל בחומרה על ידי הנהלת החברה.  

העסקת עובדים באמצעות חברות כח אדם
במהלך שנת 2016 קיבלה פרטנר החלטה לצמצם בהעסקת עובדים באמצעות חברות כח אדם 

בתפקידים מקצועיים או בתפקידי ליבה של החברה. אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על זכויותיהם 
של כלל העובדים בחברה, עובדים בהעסקה ישירה ועובדים המועסקים באמצעות קבלני כח אדם. 

שמירה על זכויות אדם

התארגנות עובדים 
במרץ 2016 נחתם בפרטנר הסכם קיבוצי מיוחד שמסדיר את הפרק הארגוני 

עד לשנת 2019, ופרק כלכלי לשנת 2016. בדצמבר 2016 הוסדר ונחתם 
הפרק הכלכלי לשנתיים נוספות לשנים 2017-2018. 

חטיבת משאבי האנוש וועד העובדים, פועלים יחד ובשיתוף פעולה לשמירה 
על יחסי העבודה ועורכים פעילויות משותפות לרווחת העובדים.

על מרבית מעובדי חברת פרטנר חלים הסכמים קיבוציים, למעט מספר 
עובדים מוחרגים.

גיוון מגדרי נשים מהוות 54%, מעובדינו ומאיישות כ- 41% ממשרות הניהול בחברה. אנחנו שואפים ליצור איזון בין המנהלים והמנהלות 
בחברה והיעד שהצבנו לשנה הבאה הוא 42% עובדות מנהלות. אנו פועלים לקידום סביבת עבודה התואמת את הצרכים של כל עובד 
ועובדת. אנו מציעים נקודתית משרות הורים ובנוסף הטבות ייחודיות להורים. כמענה לצורך של אמהות בחברה, הארכנו את הזכאות 
ל"שעת הנקה" לתקופה של 12 חודשים 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.

בשנת 2016 עם השקת המותג החדש בנינו מודל חדש ומעודכן של תפיסת הניהול בהתאם לערכי החברה.
כלל הקורסים ותוצרי ההדרכה הקיימים תוקפו ומותגו בהתאם לשפה ולערכים החדשים. תהליכי ההכשרה עסקו בהטמעת הערכים בתפיסת 

השירות שלנו בינינו לבין עצמנו – כעובדים, ובינינו לבין לקוחותינו – כנותני שירות.

גיוון בתעסוקה ושיוויון הזדמנויות 7.2
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תלונות לא מוצדקותתלונות מוצדקותסה״כ תלונות



 

כחלק מתהליכי בקרה על 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. 

פרטנר מובילה באיכות השירות והיא חברת הסלולר שמובילה את מדד השירות שמפורסם מידי שנה על ידי משרד התקשורת. דו״ח פניות הציבור 
של משרד התקשורת קבע כי  בשנים 2015 ו- 2016 פרטנר קיבלה את מספר התלונות המוצדקות הנמוך ביותר ביחס לגודל החברה. 

 סקרי שביעות רצון לקוחות – סקרים יומיים שמטרתם לבחון את שביעות רצון לקוחות החברה, הן בהתייחס לחווית הלקוח מהשיחה והמפגש 
עימו, והן בהתייחס לחוויית השירות הכוללת מהחברה. אנו מציפים מקרים חריגים הדורשים התייחסות וחוזרים ומעדכנים את הלקוח. 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.

 בקרות לקוח סמוי – 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. מידי 

שנה מבוצעות אלפי בקרות. השנה הוכנסנו גם בקרות בווידיאו. 

 סקרי 'אד הוק' ייעודיים - 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 48 שעות ומעודדים שיתוף פעולה ארגוני לטובת שיפור השירות.

אנו בוחנים ובודקים באופן שוטף את כלל תחומי הפעילות של החברה. בתחום התקשורת הקווית אשר התווסף לשירותים המוצעים על ידי החברה 
עם רכישת 012 סמייל, ניכרת מגמת שיפור מתמשכת בשירות הניתן ללקוח, ואנו פועלים להמשך שיפור בשירות שניתן על ידי הנציגים שלנו 

ומתמקדים גם באיכות הגלישה.
החל משנת 2016 אנחנו בוחנים גם את שירותי הטכנאים של החברה, 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. 

בשנה זו גם התחלנו בבקרות לקוח סמוי מצולם בווידיאו. 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 תוך 3 ימי עסקים ולהציגם פעולות לשימור או לשיפור. 
ניתוח תוצאות הסקרים משמש אותנו כדי לטפל בתהליכים אשר הלקוחות סבורים שיש לשנותם. לדוגמא - בשנת 2015 לאור תלונות רבות בנושא 

חיובי חו"ל הוחלט לאפשר את הפעלת חבילות השירות לחו״ל במספר דרכים, המקלות על הלקוח. 

בנוסף על הכלים הפנימיים בחברה אנו נמדדים מידי שנה גם בסקרים חיצוניים אובייקטיבים כדוגמת מדד מרקטסט שבוצע בדצמבר 2016 בין 
חברות הסלולר. תוצאות המדד משקפות את ההובלה של פרטנר בכל הפרמטרים. 

הלקוחות שלנו

השכלה תוכנית Partner College מאפשרת 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 Gmat ופסיכומטרי, קורסי הכנה לבגרויות, לימודי 
שפות, קורסי העשרה ופנאי ועוד.

עובדים בגילאי פרישה אנחנו מבינים את הצורך בליווי וסיוע לעובדים בתהליך פרישה ממקום העבודה 
 ולכן גיבשנו תוכנית פרישה מוסדרת ותומכת לעובדים. 

יצרנו שותפות עם מספר גורמים מקצועיים ומנוסים המלווים את הפורשים בצמידות )כבר בשלבי הפרישה 
ובכניסה לחיים החדשים( ומעניקים להם ליווי צמוד וכלים יישומיים. הליווי האישי והקבוצתי כולל הכנה לחיי 

העבודה, הכשרה, הכוון, מיקוד וייעוץ. 
לפורשים בגילאים מעל גיל 40 ניתנת האפשרות למספר מפגשים ככל שנדרש שיכינו אותם לעולם העבודה 

)כתיבת קורות חיים, חיפוש עבודה, הכנה לראיונות וכיו"ב(

במקרים מסוימים, לפי הצורך, אנו מאפשרים העסקה של עובדים גם לאחר גיל הפנסיה. 
פרטנר משמרת ומחזקת את הקשר עם גימלאי החברה, שולחת מתנות חג ומזמינה אותם לאירועים 

משמעותיים לחברה.
העובדים שפרשו מהחברה בתוכניות הפרישה קיבלו סיוע ומידע שימושי לגבי הסדרים כספיים בתקופת 

הפנסיה, הסדרה מול הרשויות הרלוונטיות לפורשים, היבטים פסיכולוגיים, התנדבות ועוד.

מדיניות בטיחות וגהות תעסוקתית מחויבותנו לבריאותם ולבטיחותם של העובדים והמבקרים באתרינו היתה ועודנה מרכיב 
 מרכזי בתפיסת הניהול שלנו. 

  .OHSAS18001 :2007 אנו מקפידים לעמוד בתקן לבטיחות וגהות תעסוקתית

 אנו מנהלים מערכת לבטיחות וגיהות תעסוקתית המזהה ומבקרת גורמי סיכון ומפגעים וממזערת ומונעת את השפעותיהם.
לשיקולי בטיחות חלק מרכזי בתהליכי תכנון וביצוע בחברה ואנו פועלים לשיפור מתמיד של המערכת לניהול בטיחות וגיהות 

תעסוקתית. אנו פועלים להגברת המודעות לנושאי בטיחות וגיהות בקרב העובדים והמועסקים הלא ישירים שלנו ודואגים 
להכשרות רלוונטיות. 

בשנת 2016 עדכנו את לומדת הבטיחות המופצת לעובדים, בנוסף על תקשורים פנים ארגוניים בנושאי בטיחות. 

מוקדי שירות טלפוניים

במרכזי השירות של החברה ניתן מענה מקיף וכולל בתחום ציוד הקצה 
והשירותים הנלווים: מבחר ציוד קצה מתקדם ומוצרים מותאמים 

ומתקדמים, ומעבדות תיקונים המעניקות שירות מקצועי ושירותי אחריות 
ללקוחות כל החברות, בפריסה ארצית נרחבת. 

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, 

ובכללם אנשים עם מוגבלויות, להגיע למרכזינו או לקבל השירות 
באמצעים אחרים. 

פרטנר מקפידה לפעול על פי עקרונות ונהלים הוגנים, שקופים ואמינים 
בכל הנוגע לתקשורת השיווקית, פרסומים וקידום מכירות. אנו מקפידים 
שפעילותנו בתחום השיווקי והשירותי תשקף את כללי האתיקה והערכים 

עליהם מושתתת התרבות הארגונית שלנו. 

לאור טענות כלפי חברות התקשורת בדבר מכירות במסגרתן נטען כי 
הלקוחות לא הבינו את התחייבותם, חידדנו בקרב העובדים את הכללים 

והנהלים כך שיהיו נהירים לעובדים ומשקפים את מדיניות החברה. 
הנהלת החברה קבעה מדיניות אשראי במסגרתה טרם מכירת מוצרים 
אנחנו בוחנים יחד עם לקוחותינו את הצורך של הלקוח במוצר והיכולת 
שלו לעמוד בתנאים ומציעים לו את האלטרנטיבה המתאימה לו ביותר.
בחרנו לפעול בהוגנות כלפי לקוחותינו, על אף השפעה שלילית בטווח 

הקצר על קצב המכירות של החברה. 
הפעולות בהן נקטנו מוכיחות את עצמן, וקיימת ירידה בטענות בדבר 

התנהלות בניגוד לנהלים, והצטמצמו הפניות בשל יחס בלתי מתאים של 
נציגים. בשנת 2016 ראינו ביטוי לכך בסיקור התקשורתי לו זכינו.  

 חדר כושר במטה החברה בעלות מסובסדת.
כ- 300 עובדים נהנים מדי חודש מחדר הכושר 

וממגוון חוגי הספורט.

אפשרות לאוכל בריא
בחדר האוכל של החברה.

קיום פעילות ספורטיבית באמצעות מספר 
נבחרות הספורט המשתתפות במשחקים של 

הליגה למקומות עבודה.

 בדיקות בריאות תקופתיות )ללא עלות(,
 מידי חציון בחדר הכושר

ואפשרות לקבלת יעוץ תזונאי.

סבסוד דמי ההצטרפות
לקבוצות של שומרי משקל.

פרטנר היא חברת תקשורת כוללת המעניקה שירות בשוק תחרותי ובתחומים שונים לכ- 3 מיליון לקוחות. החזון שלנו הוא להיות 
הבחירה הראשונה לחיים המחוברים. כחברה המובילה בתחומה, אנחנו מקדמים את המעבר לשוק תקשורת חדש, נטול גבולות של זמן, 

מרחב וטכנולוגיה, ועושים זאת עם שירות מצוין.

לפרטנר מגוון ערוצי שירות אישיים, פרונטליים ודיגיטליים. אנחנו מציעים ללקוחות פתרונות תקשורת מגוונים ומותאמים לדפוסי השימוש 
שלהם, מפתחים ערוצי שירות דיגיטליים זמינים ונוחים ומשיקים שירותים חדשניים.

כחברה דיגיטלית, אנחנו יוצרים ערוצים חדשניים להעצמת חווית השירות שאנו מעניקים ללקוחות. בשנת 2016 פיתחנו והשקנו 
ראשונים מבין חברות התקשורת בישראל, את שירות הצ'אט-בוט של פרטנר, ממשק שירות לקוחות חדש לקיום צ'אט עם הלקוח 
בפלטפורמת תכנת המסרים המידיים Messenger, כאשר המענה נעשה על ידי בוט )רובוט(, ומותאם אישית לפונה. הבוט נותן 

מענה מיידי לשאלות הלקוחות 24/7. במהלך שנת 2017 נוסיף לבוט של פרטנר שירותים נוספים.

בשנה האחרונה פיתחנו כלים דיגיטליים שיסייעו לנו ליצור מערכת יחסים שקופה והוגנת עם הלקוחות - אנחנו שולחים ללקוחות 
 sms אנחנו מאפשרים ללקוחות לחתום על טפסים ב ,sms באופן אוטומטי ומידי הודעת סיכום עסקה עם מלוא פרטיה בהודעת

ומעדכנים אותם באמצעות sms לקראת סיום הטבה.

2016 -  מובילים 12 שנים ברציפות ב"מדד 
חווית הלקוח" של חברת "מרקט-טסט"

שנה 12
ברציפות

מדד חווית 
הלקוח

2016 - דו״ח משרד התקשורת קבע כי פרטנר 
מובילה במדד השירות וכי לחברה הכי פחות 

תלונות מבין חברות הסלולר ביחס שבין כמות 
התלונות לגודל החברה.

פרטנר
מובילה
במדד

השירות

2015 -  מובילים 10 שנים ברציפות את 
המקום ה- 1 בסקר "שביעות רצון מטיב 

השירות ללקוחות" במשאל "ידיעות אחרונות" 

10 שנים
ברציפות

שביעות רצון 
לקוחות

הרשת הסלולרית שלנו הינה אחד מהנכסים המרכזיים המאפשר לנו לתת שירות איכותי ללקוחותינו. בשנת 2016 
באמצעות חברת PHI )מיזם משותף של פרטנר והוט מובייל( שדרגנו את הרשת, שהינה כיום המהירה והמתקדמת 

בישראל. התחלנו בפריסת דור 4.5 תוך ביצוע שדרוגים נוספים במערכות הליבה, והצלחנו להגיע למהירות גלישה 
של מעל ל-100 מגה ברשת ה LTE שלנו, לקראת פריצת מחסום הגיגה בהמשך הדרך. 

ההשקעות האלה הניבו תוצאות: דו"ח open signal קבע שהרשת הסלולרית היא המהירה בישראל ובעלת 
הפריסה הרחבה ביותר. 

פלאפון

שביעות רצון כלליתשביעות רצון כלליתתמורה למחיריםהמלצה לחברים / מכריםנכונות להמשיך להיות לקוח
)טלפוני()פרונטאלי(

פרטנרסלקום

6.9
6.56.66.9

6.6
6.16.0

6.76.6

7.2
6.96.9

7.47.4

הרשת הסלולרית של פרטנר

4G
 רשת סללורית מתקדמת המאפשרת העברת מידע רב במהירות שיא

 שיחה אינטראקטיבית       

 הורדת סרט באורך מלא במספר דקות        
       Full - HD  צפייה בסרטים כולל 

 משחקי  Online באיכות גבוהה      

Partner
הרשת המובילה והמתקדמת ביותר בישראל

LTE - בטכנולוגיית ה

נגישות 

 דואגים לבריאות העובדים אנו רואים חשיבות רבה לדאגה לעובדים בתחום הבריאות וקידום אורח חיים בריא. 
העובדים נהנים מביטוח "עתיד בריא" - ביטוח בריאות מקיף, לכל המשפחה, שכולל אפשרות לטיפולים והתייעצות עם רופאים מומחים, 

לרבות רופאים אלטרנטיביים, במגוון נושאים. הביטוח הכולל גם ביטוח נסיעות לחו"ל, ללא תשלום. 

מניעת הטרדה מינית אנו מגנים הטרדה או אלימות מכל סוג שהיא, מוקיעים אירועים שכאלה ופועלים למגר אותם. 

בפרטנר הוגדרה אחראית למניעת הטרדה מינית שעברה הכשרה מקצועית לכך. אנו מיידעים במגוון פלטפורמות בארגון בדבר דרכי 
ההתקשרות עם האחראית למניעת הטרדה מינית בחברה. 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 באינטרנט של 
החברה וזאת לכלל העובדים. 

הפניה לאחראית על הטרדה מינית אפשרית במגוון דרכים:
באמצעות פנייה אנונימית, דרך תיבת פניות, בטלפון, פקס  או במייל. מודעות העובדים לערוצים אלו ולאפשרויות הפנייה משתקפת 

בעלייה במספר הפניות  בשנת 2016.  
בשנת 2015 - נרשמו וטופלו 5 תלונות, מתוכן 2 מוצדקות.

בשנת 2016 - נרשמו וטופלו 11 תלונות, מתוכן 2 מוצדקות. 

על מנת ליישם מדיניות זו, אנו מבצעים בתחום הבטיחות את הפעילויות הבאות:
 מבדקים שנתיים בנושאי איכות ובטיחות הנדרשים על פי תקן 18001.

 הדרכות לעובדים הרלוונטיים על ידי ממונה בטיחות.
 מערך הגשת עזרה ראשונה המופעל על ידי עובדים.

 מעבר על לומדת בטיחות שמועברת מידי שנה לכלל החברה.
 קיום ועדת בטיחות המורכבת מעובדי החברה.

 בשנת 2015 נרשמו 18 אירועי בטיחות מינוריים ללא נפגעים ובשנת 2016 נרשמו 15 אירועי בטיחות מינוריים. 
)ירידה יחסית לשנת 2014 בה נרשמו 20 אירועי בטיחות מינוריים ללא נפגעים(

מרכזי שירות ותמיכה

Self Service

SMS עם נציג

מקור הנתונים: יפעת קטעי עיתונות

פרטנרסלקוםפלאפוןבזק HOT YES

8.6

16

12.5

16.8

11 10.5

שווי סיקור שלילי 2016-
)במיליוני ש״ח(

מקור הנתונים: יפעת קטעי עיתונות

פרטנרסלקוםפלאפוןבזק HOT YES
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שווי סיקור חיובי 2016-
)במיליוני ש״ח(

פרמטרים עיקריים לשנת 2016 מדד מרקטסט לחווית לקוח:

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 

 .T לשמיעה עבור אנשים המשתמשים במכשירי שמיעה בעלי מצב 
נציגי השירות שלנו עומדים לרשות הלקוחות מסייעים ומאפשרים העדפה בקבלת השירות לאנשים עם 

מוגבלויות. 
פרטנר מציעה פתרונות נגישות נוספים כגון:

אנו פועלים להנגיש את פתרונות התקשורת שלנו לכלל הלקוחות, לרבות לבעלי צרכים מיוחדים, מתוך מטרה לאפשר להם להנות 
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.

שביעות רצון לקוחות

מובילות בשירות

השירות שלנו

אנו מעודדים שמירה על אורח חיים בריא ומציעים לעובדים מגוון פעילות שייסיעו לכך:

הנתונים החיוביים בדו"ח זה, אינם עוצרים אותנו מלהמשיך ולשפר את איכות השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו, ולכן, כבקרה על איכות השירות 
– אנו פועלים בערוצים הבאים:
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מחוברים לקהילה 

כקבוצת תקשורת כוללת שמספקת פתרונות תקשורת נרחבים, אנחנו מבינים ששמירה על פרטיות לקוחותינו היא אחד האתגרים 
המרכזיים והמשמעותיים ביותר בארגון. נוכח התפתחויות טכנולוגיות, כגון יכולות ניטור-מיקום במכשירים סלולרים, יכולות צבירת 

מידע )נתוני עתק/ביג דאטה(, חיבור מכשירים רבים לרשת )אינטרנט של הדברים(, הנושא הופך לרגיש ולמהותי יותר ויותר – הן 
לחברה והן ללקוחותיה. את התחום זה מוביל אגף בטחון ומניעת הונאה של החברה.

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.

אנו עומדים בסטנדרטים הקפדניים ביותר בשוק האזרחי בנושא אבטחת מידע, ביטחון פיזי ומהימנות עובדים, ומקצים לנושא זה 
באופן שוטף כח אדם, מאמצים ומשאבים רבים. במסגרת 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. בין השאר באמצעות:

 קיום מערך נהלים מפורט המגדיר במדויק את סוגי המידע המאושרים להפצה ללקוחות והליכי הזיהוי המקדים טרם הפצת המידע. 
 תיעוד קפדני של כל פעילות הקשורה למידע על לקוחות )כגון: הפקת פירוטי שיחות( הן בצורה יזומה על ידי עובד החברה המבצע

   את הפעולה והן מצד מערכות הבקרה של אגף הביטחון.
 כל חשד לחריגה של מנהלי 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.

שומר על המשפחה
בטוחה ומחוברת

בתחילת 2017, השקנו את Partner Guard שירות חדש ומקיף לשמירה והשגחה על המשפחה בכל 
מקום ובכל זמן, על גבי הרשת הסלולרית והרשת הקווית של פרטנר. הממשק מאפשר להשגיח ולשמור 
על המשפחה כולה, בבית, בבית הספר ובמרחב הציבורי, באמצעות ממשק אחד מתקדם ונוח המנוהל 

מהנייד או מהמחשב הביתי. 

לממשק יכולת איתור בזמן אמת של בני המשפחה, והגדרת Safe-zones )"מתחם בטוח" בו הילד או 
ההורה המבוגר אמורים להיות בשעות מוגדרות(, שיציאה מתחומם שולחת התראה למנהל המערכת 

במשפחה. בקרה על התכנים אליהם נחשפים הילדים בגלישה ברשת הביתית של פרטנר או בטלפונים 
הניידים בשימוש ברשת הסלולרית, כולל אפשרות לחסימת אתרים על פי בחירה או חסימת אפליקציות. 

מעטפת הגנת סייבר רשתית לאינטרנט הביתי והסלולרי של פרטנר, לגלישה בטוחה בבית, שממשיכה 
גם בגלישה מהנייד ברשת הסלולרית. 

בנוסף, פרטנר מציעה שלושה שירותים רלוונטיים נוספים:
Partnet anti virus – שירות שנמכר במחיר מהנמוכים בשוק לעשרות אלפים – שירות רשתי לאנדרואיד ו- IOS ומספק הגנה 

בעולם סכנות ברשת.
מורשת – שירות רשתי לטובת סינון תכנים פוגעניים 

שמרטף – שירות אפלקיטיבי )קליינט( גם הוא לטובת סינון תכנים פוגעניים.
כפי שהרחבנו בפרק על החדשנות החברתית, בחרנו החל משנת 2016 להתמקד בפעילות החברתית שלנו בגלישה בטוחה ברשת 

לילדים. במסגרת זו הפקנו סדרת רשת בשם 'נוי והדר גולשות בטוח' בה מככבות אחיות תאומות, מובילות דעה בקרב צעירים 
ברשתות החברתיות.

בשנת 2016, עם היציאה לדרך חדשה המלווה בחזון, יעוד וערכים חדשים, גיבשנו 
אסטרטגיה חברתית עדכנית - להפוך את החיים המחוברים לזמינים, פשוטים ובטוחים 

עבור מגוון אוכלוסיות. כחברה דיגיטלית בחרנו להנגיש לאוכלוסייה הבוגרת את האינטרנט 
והסמארטפון ולהכליל אותם במהפכה הדיגיטלית ולפעול למניעת הסיכונים הנובעים מן 

הרשת לילדים על ידי מתן כלים לגלישה בטוחה. בנוסף, בחרנו להמשיך ולסייע לניצולי 
השואה ולהשתמש ביכולות שלנו בהנצחת זכרון השואה באמצעים דיגיטליים. 

כמו כן הגדרנו מספר עקרונות לעשייה חברתית מוצלחת שתוביל להאצת שינויים 
חברתיים: 

 בניית פעילות קהילתית ארוכת טווח, אישית וקבוצתית, המחוברת לליבה העסקית 
   של החברה, לחזונה ולערכיה. 

 מעורבות אקטיבית של עובדינו כדי לעמיק את הזיקה שלהם לחברה ולאפשר להם עשיה משמעותית נוספת
   במסגרת עבודתם.

 שיתופי פעולה עם גופים חברתיים רבים על מנת להעמיק את קשריה של פרטנר עם הקהילה וכדי לאפשר
  פעילות חברתית מקצועית.

 שילוב בין תרומה בכסף לבין משאבים אחרים הקיימים בחברה. על מנת לאפשר יצירת ערך חברתי מוסף 
   ייחודי ורלוונטי לפרטנר.

 בשנת 2015 השקיעה פרטנר כ- 1.23 מיליון ₪ )2015( בתרומה כספית לקהילה לטובת הפרויקטים בהם
  בחרנו לעסוק ובנוסף השווי הכספי של התנדבות עובדיה הגיע לכ- 201,000 ₪.  

 בשנת 2016 עמד גובה התרומה לקהילה על 3.076 מיליון ₪ והשווי הכספי של ההתנדבות 
  העובדים היה 192,080 ₪.

לאחר זיהוי צרכי האוכלוסייה המבוגרת והבנת האתגרים המצויים בפניהם גיבשנו יחד 
עם עמותת "תפוח" תוכנית לימוד ייחודית המאפשרת היכרות ולימוד מיומנויות בסיסיות 
לשימוש בסמארטפון )טלפון חכם( ובאינטרנט. התוכנית כוללת מערכי שיעור מפורטים, 

הזמינים למדריכים בפורטל ייעודי פנימי. 

התוכנית מאפשרת פלטפורמות לביטוי עצמי ולשמירה על קשר עם המשפחה והחברים. 
במסגרת התוכנית המשתתפים לומדים, בין היתר: חיפוש מידע ושימוש בגוגל, פתיחת 
תיבת מייל, שימוש ברשתות החברתיות, משחקים ואפליקציות שימושיות לחיי היומיום. 

כדי להגיע לקהל רחב שיקח חלק בתוכנית, יצרנו שותפויות עם עמותות וארגונים חברתיים 
המתמחים באוכלוסיית גיל הזהב. 

תנועת של"מ- שירות לאומי למבוגר, היא השותף המרכזי שלנו לפרויקט. התנועה ששייכת לחברה למתנסים, מונה כ-15,000 מתנדבים הפועלים 
במאות מתנ"סים ברחבי הארץ. לפרויקט מונתה בהתנדבות מנהלת מקצועית בגיל הזהב. נכון לסוף שנת 2016, מדריכים בפרויקט כ- 20 מדריכים 

ואנחנו הולכים ומרחיבים את כמות המדריכים ואת הפעילות. 

בניית התכנית, בליווי מומחים מפרטנר ומחוצה לו, נעשתה ברבעון השני של 2016. ההדרכות למדריכים בתוכנית מתקיימות במטה חברת פרטנר. 
לפרויקט הוקם דף פייסבוק ייעודי - מחוברים לגיל הזהב. 

הפיילוט לתכנית התחיל במהלך חודש ספטמבר 2016, ב- 5 מרכזים שונים של תנועת של"מ ברחבי הארץ. בכל אחד מהמקומות נפתחו 2 קבוצות- 
לאייפון ולאנדרואיד וכל קבוצה מנתה כ- 12 משתתפים מגיל 65 ומעלה- בני גיל הזהב. 

לכל מפגש מצטרפים מתנדבים מפרטנר המסייעים למדריך הקבוצה, מתנדב  של של"מ, שהוסמך לצורך כך במסגרת ההכשרות בפרטנר, בהעברת 
השיעורים. חלקם אף משמשים כחבר טלפוני לכל שאלה שעולה מהשטח. 

קידום ועידוד גלישה בטוחה ברשת בקרב ילדים 
נתוני מחקרים שנערכו בארץ בנושא גלישה ברשת בקרב ילדים ומפגשים עם 

גופים ועמותות העוסקים בתחום, חושפים כי אחוזים ניכרים מבין הילדים בבתי 
הספר היסודיים נחשפים לשיימינג ברשתות החברתיות, עוברים שיימינג או מכירים 

ילדים אחרים שעברו את זה ונחשפים למגוון הסכנות שיש ברשת.
נתונים אלו הביאו אותנו להבנה כי חינוך לגלישה בטוחה ברשת בקרב ילדים הוא 

אתגר חברתי משמעותי וחשוב ואנו רוצים להאיץ שינוי בתחום זה. 
כדי לקדם נושא זה ולהציב אותו על סדר היום, בחרנו כלי הסברתי שמתאים 

לאוכלוסיה אליה אנו מכוונים- ילדים בגילאי בית ספר היסודי. פרטנר הפיקה סדרת 
רשת "אחיות רשת– נוי והדר גולשות בטוח", עם כוכבות הנוער נוי והדר. 40 פרקי 

הסדרה עוסקים בדרך ייחודית, במגוון נושאי גלישה בטוחה ברשת, והם זמינים לצפייה בעמוד היוטיוב של החברה. הסדרה הופקה ללא כל תכנים 
שיווקיים או מיתוג, מתוך כוונה להפוך אותה לכלי זמין עבור ארגונים ומחנכים להעברת ידע וחינוך לגלישה בטוחה לצעירים, בדגש על גילאי בית 

הספר היסודי )6-12(.  בסדרה נרשמו כ- 5.5 מיליון צפיות.

בניית תכני הסדרה נעשתה בשיתוף עם עמותת ״הכפתור האדום״ השומרת על בטחון ילדים ונוער ברשתות החברתיות באמצעות פיתוח של כלים 
טכנולוגיים לצד הפעלת מערך חינוך רחב ומקצועי המתבסס על ניסיון מעשי בסיוע לילדים ונוער, ועמותת ״אשנב״ הפועלת לקידום מודעות הציבור, 

למען רווחתו, להשפעות החיוביות והשליליות שיש לשימוש ברשת האינטרנט על החברה ועל ערכיה וטיפוח שימוש בריא ונבון בה.
הסדרה משמשת את העמותות השותפות ככלי חינוכי במסגרת מפגשים המתקיימים בבתי הספר. הסדנאות המועברות בבתי הספר לתלמידים 

ולהורים ניתנות להזמנה דרך "עמותת הכפתור האדום" ללא עלות ללקוחות פרטנר.
בנוסף, פרטנר חברה בשדולה למען גלישה בטוחה ברשת שמובילה ח"כ רוויטל סוויד.

מלגות הענקנו מלגות לבני נוער המצטיינים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים. ליווינו את תוכנית המלגות של עמותת ״חינוך 
לפסגות״ החותרת לצמצום הפערים החברתיים  ע"י יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים 

בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל.
בשנים 2015-2016 פרטנר העניקה מלגות בסכום כולל של 400,000 ₪ לבני נוער באמצעות עמותות שונות, ביניהן: ״טק 

קריירה״, ״תובנות בחינוך״, ״חינוך לפסגות״ ועוד. 

מרכזי תקשורת קהילתיים החל משנת 2009 הקימה החברה 13 מרכזי תקשורת קהילתיים לילדים ולבני נוער 
בשיתוף עמותת ״פר"ח״. המרכזים מציעים למשתמשים חוגים המקנים ידע ומיומנויות שימושיות בתחום התקשורת.

הפיכת העולמות הדיגיטליים לנגישים ופשוטים עבור אזרחים מבוגרים

 מוקד נגישות אישי – מוקד המאויש 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע על ידי נציגים מיומנים, אשר מסייע לאנשים חרשים
   וכבדי שמיעה להעביר מסרים באמצעות שליחת הודעת מייל, SMS, שירות ב- skype או פקס למוקד השירות. 

   נציגי השירות מעבירים את המסר ליעד המבוקש בשיחת טלפון. השירות אינו כרוך בתשלום לאחר הרשמה. 

 שירות SMS קולי לאנשים עם מוגבלות ראייה – שירות אשר ניתן ללא תשלום, ואשר מאפשר לקבל הודעות 
   SMS כהודעות קוליות.

 מכשירים נגישים לאנשים עם מוגבלות – מכשירים בעלי תכונות ייחודיות אשר נועדו לסייע לאנשים עם לקויות ראייה, 
   שמיעה או מגבלות פיסיות או קוגניטיביות. 

 אנו מאפשרים להתנסות במכשירים נגישים במרכזים בעזרת צוות העובדים שלנו. 

SMS -הערוצים הדיגיטליים של החברה מאפשרים שירות באמצעות האתר, בצ'אט, מייל ו 

 בנוסף, שירות בוט חדשני לאינפורמציה זמינה בנייד.

   עובדי פרטנר עוברים הדרכות שוטפות בנושא שירות נגיש ללקוחות עם מוגבלות. ההכשרות בתחום נגישות השירות 
   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.  

   פרטנר הקימה צוות פנימי חוצה חברה לנושא הנגישות, ובתקופת הדו"ח פעלנו רבות גם בתחום ההנגשה הפיזית 
   וגם בהנגשת השירות. אנחנו עושים ככל יכולתנו במסגרת הידע וההנחיות הידועות כדי להנגיש את אתרי 

   האינטרנט של החברה ופתרונות המובייל. 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. 

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 )חשבון אישי, סיסמא, מוצרי אבטחת מידע וכיו"ב(

 היבטי אבטחת מידע בטכנולוגיות ספציפיות, בהן נעשה שימוש בחברה. 

אנחנו מציעים ללקוחות מוצרים המסייעים לשמירה על פרטיות ברשת. בשנת 2016 השקנו מגוון מוצרים כדוגמת:

Norton security – שירות )קליינט( המגן מפני סכנות ברשת )וירוסים, פישינג, כופר ועוד(. השירות נמכר ללקוח במסגרת רישיונות כך 
שיוכל להגן על הסמארטפונים והמחשבים הביתיים. השירות הינו שירות מורחב ובעל יכולות גבוהות.  

פרטיות ואבטחת מידע

חדשנות חברתית

לגיל הזהב
מחוברים

הרחבת התוכנית לערים נוספות בצפון הארץ ופתיחת מחזור נוסף ב- 5 הערים    .1
במרכז הארץ. )עד לסוף 2016 לקחו חלק בתוכנית למעלה מ- 150 משתתפים בגיל   

הזהב. הביקוש לתכנית הולך וגדל ויש לנו רשימות המתנה לקורסים נוספים(  
הגברת המעורבות של העובדים בפעילויות ההתנדבות ובלקיחת חלק בליווי   .2

הקורסים )שתתאפשר על חשבון שעות העבודה(.   
הרחבת התוכנית למגזר הערבי.   .3 

יצירת שותפויות נוספות עם עמותות וארגונים חברתיים שיקחו חלק בתוכנית.  .4

כמו כן, במהלך שנת 2017 הצטרפו לתוכנית עמותת 'מטב' ועמותת "והדרת". מתנדבי 
'והדרת' פועלים בקרב אלפי מבוגרים בודדים בני גיל הזהב. התוכנית תיתן מענה אישי 

בבתיהם של המבוגרים.

התכנית למחוברים לגיל הזהב 2017 כוללת:

תמיכה בהנצחת השואה באמצעים דיגיטליים וסיוע לניצולי השואה ההחלטה לתמוך 
בהנצחת זכר השואה וקורבנותיה מגיעה מהמחויבות שלנו כאנשים, לזכור ולא לשכוח 

ומהזהות העמוקה של פרטנר כחברה ישראלית הרגישה למגוון אוכלוסיות. לפרטנר כחברה 
דיגיטלית כלים טכנולוגים רבים המסייעים למטרה זו. 

פרטנר עם החיילים 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: דוד השריון "עזוז", וגדוד "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.

שיתוף פעולה עם עמותת "דורות ההמשך"- 
עמותת ״דורות ההמשך״ פועלת לתיעוד והנצחת קרבנות השואה באמצעות סיפורים אישיים תמונות וקטעי ווידאו. לאחר מפגשים עם 
העמותה הבנו את הצורך בכלי דיגיטלי שיאפשר לילדים ובני נוער בארץ ובעולם, העלאת תמונות וסיפורים לאתר העמותה, וזאת כדי 

להרחיב את מעגל האנשים המונצחים באתר. סייענו לעמותה לפתח אפליקצית תיעוד לסיפורים ולתמונות של קורבנות וניצולי השואה. 
האפליקציה - ״דורות ההמשך״ הושקה ביום השואה הבינלאומי וזמינה בחנויות האפליקציות. 

שיתוף פעולה עם עמותת "אביב לניצולי השואה"- 
עמותת "אביב לניצולי השואה" פועלת לטובת אוכלוסיית ניצולי השואה בישראל ולהגברת המודעות לזכויות ניצולי השואה. במסגרת שיתוף 

הפעולה, לקחנו חלק בקידום 'קיר הידיים' הווירטואלי באתר העמותה ובערוצים הדיגיטליים של פרטנר. 
ובנוסף, בהתאם לבקשת העמותה סייענו לבניית אתר אינטרנט – שיהווה אתר ידע ובו כל המידע על זכויות המגיעות לניצולי השואה.  

תמיכה בפרוייקטים דיגיטליים לרווחתם של דיירי המעונות לניצולי השואה, כדוגמת- חוג צילום דיגיטלי המאפשר יציאה לטבע ותיעוד 
רגעים משמעותיים ומפגשי מתנדבים לתרפיה במוסיקה והכנת play list אישי טיפולי בסמארטפון.

פעילויתיה של פרטנר באות לידי ביטוי במספר אופנים:

מעורבות עובדי פרטנר בקהילה במהלך השנה, לפני חגי ראש השנה ופסח, עובדי החברה אורזים ארוחות חג לאלפי משפחות 
נזקקות. בחגי תשרי אנחנו נרתמים לגיוס תרומות בערב התרמה מיוחד בשיתוף עמותת "לתת" המשודר בטלוויזיה. 

לקראת פסח תורמים העובדים יחד עם החברה ארוחות חג לניצולי שואה. פעילות זו מתקיימת בשיתוף עמותת "עושים מכל הלב"

מעורבות עובדי החברה בפעילות חברתית היא חלק משמעותי ביותר מהתרבות הארגונית של החברה. 
מרבית הפעילויות שלנו בקהילה משלבות עובדים והפעילות נעשית במסגרת העבודה ועל חשבון שעות העבודה ובתשלום מלא. 

כ- 55% מהעובדים שלנו לקחו חלק בפעילויות התנדבות בשנים 2015-2016 
ותרמו יחד כ- 13,400 שעות התנדבות.

חשוב לנו לשפר ולהרחיב את הפעילות שלנו בכלל התחומים ובכללם את 
המעורבות החברתית שלנו. אנו מקפידים לקיים דיאלוג שוטף עם העובדים 

המתנדבים, להקשיב ליוזמות, להיענות להצעות לפעילויות או לשותפויות 
שהם מציעים. העובדים יכולים לבחור פעילויות התנדבות הקרובות לליבם 

ולצאת אליהן עם הצוות או המחלקה שלהם בסיוע מלא של החברה. בנוסף, 
אנחנו עורכים סקרי שביעות רצון ומשובים של מתנדבים המתייחסים לפעילות 

הקהילתית של החברה.  

בדקנו בסקר חיצוני ובלתי תלוי את תפיסת העובדים לגבי הפעילות החברתית 
שלנו בשנת 2016, להלן ממצאי הסקר:

האסטרטגיה קהילתית שלנו

9

פרטנר רואה בההכללה הדיגיטלית גורם מרכזי ומשמעותי 
לצמצום פערים חברתיים וקירוב אוכלוסיות בפריפריה 
החברתית והגיאוגרפית של ישראל לעולמות האינטרנט 

והתקשורת המתקדמת.

חינוך לטכנולוגיה בקהילה

תוצאות הסקר לשנת 2016 מצביעות על מידה גבוהה 
של שביעות רצון עובדים מפעילותה הקהילתית של 

החברה.
כמו בכל תחומי העשייה בחברה גם כאן אנחנו מציבים 

יעדים. יעד להתנדבות עובדים לשנת 2017 - 55% 
מכלל עובדי החברה. יעד זה נבחר מתוך רצון לשמר את 
אחוז העובדים המתנדבים כיום בחברה ושהוא יהווה רף 

תחתון לכמות העובדים המתנדבים. 
סיוע בשמירה על 

איכות הסביבה

החברה עונה על ציפיות העובדים בכל התחומים

חשיבותשביעות רצון

העסקת אנשים תרומה לקהילה
עם מוגבליות

עידוד שירות
במילואים

8.4
8.15

8.73

8.17
8.51

8.29

8.79
8.58

9.00

8.00

7.00

6.00

8.6

9.1

9.2

9.3



דירקטוריון

מנכ"ל

סמנכ"ל חטיבת אסטרטגיה ופיתוח עסקי )חבר הנהלה(

מח' אחריות תאגידית ותקשורת פנים

רפרנטים של אחריות תאגידית בחטיבות החברה

צמצום צריכת חשמל: הירידה המשמעותית בצריכת החשמל נובעת מהעברת הטיפול בנושא האנטנות של פרטנר לחברת PHI. בנוסף, 
במהלך שנת 2016 צמצמנו את שטחי המשרדים ומרכזי השירות והתאמה ירדה צריכת החשמל.  

בנוסף, פעלנו בתחומים רבים לצמצום פליטות גזי חממה מצריכת דלק כדוגמת:
השקת מערכת Selfservice רחבה המכסה את כל תחומי השירות ללקוח והמאפשרת קבלת כל האינפורמציה, הטפסים   •

         והשירות באמצעים דיגיטליים, 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.   •
 

הספקים שלנו

הסביבה שלנו

אנו רואים בספקים שלנו שותפים לדרך ולהצלחה, ולכן מקפידים לבחור את הספקים שלנו על פי שיקולים מקצועיים ועניניים. 
תפיסת שותפות זו הובילה את החברה לגיבוש קוד אתי לספקי פרטנר שמחייב את הקבוצה ואת ספקיה. במסגרת הקוד האתי של החברה אנו 
מתחייבים לעקרונות של הוגנות, תום לב, מקצועיות, יחס אישי ומניעת ניגוד עניינים. ספקי החברה מתחייבים בין השאר לשמור על כבודם של 

עובדיהם ועל זכויותיהם הבסיסיות המוענקות להם בחוק ולשמור על הסביבה. 

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. 

אנו מבחינים בצרכים השונים הקיימים בין ספקינו ומשתדלים להתאים את התנהלותנו עימם בהתאם. כך למשל, לחברה מדיניות תשלום 
דיפרנציאלית מותאמת. ספקים קטנים נהנים מתנאי תשלום מקלים התואמים את יכולותיהם וצרכיהם. 

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.

ניהול סביבתי: הפעילות שלנו לצמצום ההשפעות הסביבתיות נעשית תוך חלוקת תחומי אחריות, הקצאת משאבים, הגדרת יעדים, 
הדרכות, ניטור ובקרה באפיקי הפעילות הבאים:

 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.

 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. 

פליטות גזי חממה מתוך הבנה שהקהילה הבינ"ל בכלל והעסקית בפרט, מגיעה לצומת דרכים ולשלב של קבלת החלטות אל מול אתגר 
שינוי האקלים והתחממות כדור-הארץ, אנו מודדים את פליטות גזי החממה שלנו ופועלים באופן נמרץ להפחתתם.

חישוב פליטות של גזי חממה כולל בתוכו את גורמי הפליטות הנובעים מצריכת משאבים, שימוש במוצרים וכד'. פליטות אלו משפיעות על 
תופעת שינוי האקלים והתחממות כדור הארץ באמצעות 6 גזי חממה כשהעיקרי מביניהם הוא הפחמן הדו-חמצני. יחידת המדידה של מדד זה 

.(Ton CO2eq( הוא טון שווה ערך פחמן דו-חמצני
חישוב מצאי פליטות גזי החממה שלנו )"טביעת הרגל הפחמנית"( נערך בהתאם לפרוטוקול הבינ"ל המוביל בתחום זה )GHG Protocol) ולפי 

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. 

חישוב הפליטות כולל בתוכו פליטות ישירות במכלול 1 )פליטות משימוש בדלקים בצי הרכב שלנו( ופליטות עקיפות במכלול 2 )פליטות 
מצריכת ושימוש בחשמל הנרכש מחברת החשמל(. החישוב אינו כולל בשלב זה פליטות עקיפות נוספות במכלול 3 )פליטות בשרשרת 

האספקה, מצריכת מים, נייר, ייצור פסולת וכד'(.

נייר ופסולת הפעילות העסקית והתפעולית שלנו מתאפיינת, בין השאר, בצריכת נייר ובהיווצרות של פסולת 
מסוגים שונים. כחברה דיגיטלית אנו פועלים נמרצות להעביר את פעילות השירות שלנו לאמצעים בהם לא נזקק 

משאב הנייר. סוגי הפסולת העיקריים בהם אנו מטפלים על-מנת שהם יפונו באופן אחראי הם: פסולת אלקטרונית, 
נייר ופסולת מוצקה.

את משקל הפסולת שלנו אנו מודדים באופן קבוע במתקני החברה. על מהלכי צמצום הפסולת אחראי אגף המנהל 
של החברה. מהלכים אלו נעשים תוך כדי מדידה ובקרה, הצבת יעדים ודיווח.

כמו בשנים הקודמות, 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.

מוקדי השידור המשמשים את פרטנר עונים להגדרת "מקור קרינה",  כהגדרת סעיף 2 לחוק הקרינה התשס"ו - 2006 , ומשכך חלות 
עליהם הוראות חוק זה. בהתאם להוראות חוק הקרינה, נדרשים מוקדי השידור של פרטנר לקבל היתרי בטיחות מטעם המשרד להגנת 

הסביבה וזאת עובר להקמתם ולהפעלתם )למעט אותם מוקדים המפורטים בתוספת לחוק(. החוק קובע מנגנון רישוי דו שלבי להפעלת 
כל מקור קרינה. בשלב הראשון, נדרש המבקש להפעיל מקור קרינה בקבלת היתר להקמת מקור הקרינה מהממונה על הקרינה 

הסביבתית מטעם המשרד להגנת הסביבה. בשלב השני, נדרש המבקש בקבלת היתר הפעלה למקור הקרינה, אשר ניתן אף הוא 
על ידי הממונה ואשר מאשר את הפעלתו של מקור הקרינה במקרקעין כדין. החוק מתנה את מתן היתר ההקמה בביצוע הערכה של 

רמות החשיפה המרביות של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה ממקור הקרינה לכשיופעל, לרבות בעת תקלה, וכן בנקיטת האמצעים 
הדרושים להגבלת רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה ממקור הקרינה לכשיופעל, לרבות אמצעים טכנולוגיים נאותים 

הנמצאים בשימוש.

בנוסף מתנה החוק את מתן היתר ההקמה בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות למניעת סכנה לציבור ולסביבה כתוצאה מחשיפה לקרינה 
או כתוצאה מהקמה של מקור קרינה והפעלתו, ככל שנקבעו על ידי השר להגנת הסביבה. החוק מונה מספר תנאים מצטברים לקבלת 
היתר הפעלה. בין היתר, נדרש מבקש ההיתר, על פי הנחיות בכתב שקיבל מאת ממונה, לבצע מדידות של רמות החשיפה של בני אדם 
והסביבה לקרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מקור הקרינה, במרחקים שונים ממקור הקרינה, כאשר רמות אלה אינן עולות על רמות 

החשיפה המרביות שנקבעו על ידי הממונה בחוק.

פרטנר חברה בארגון "מעלה" - ארגון של החברות 
המובילות במשק הישראל, הפועל לקידום נושאים של 

אחריות תאגידית ולפיתוח הסטנדרטים של ניהול אחראי 
בישראל. 

פרטנר משתתפת  בדירוג "מעלה" אשר מדרג את ביצועי 
החברות המשתתפות, בתחום האחריות התאגידית, החל 
משנת 2006.  בשנים 2015 ו- 2016 המשכנו לשמור על 
המיקום הגבוה ביותר בדירוג וזכינו בדירוג –"פלטינה +". 
התוצאה משקפת את ביצועינו החברתיים והסביבתיים 

והמחויבות שלנו לניהול תחום האחריות התאגידית. 

צמצום צריכת מים 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 דוד כמותיים בחדרי השירותים חברה.

 .NO2 -ו CH4 את גזי החממה CO2-הערה: חישוב גזי החממה במכלול 1 כולל בנוסף ל
.)CO2( החישוב במכלול 2 כולל רק פחמן דו-חמצני

ניתן להבחין בירידה משמעותית בפליטות גזי החממה שלנו. ירידה זו נובעת מירידת צריכת 
החשמל ב-2016

מהלכים להפחתת פסולת והשימוש בנייר:
פתיחת ערוצים דיגיטליים חדשניים כדוגמת ה"בוט" של  •

         פרטנר, שירות באמצעות sms, אפשרות לקבלת שירות בשיחה 
         עם נציג בצ'ט, אפליקציית My partner, אתר אינטרנט ושירות

         בפייסבוק.  
שימוש בחתימה אלקטרונית על גבי חוזי התקשרות במרכזי   •

         השירות בפרטנר החוסכים ניירת והדפסות מיותרות.
תצוגה דיגיטלית במרכזי השירות והפחתה משמעותית של   •

         הפקת עלונים ופליירים.

ניהול האחריות תאגידית בחברה

המבנה הארגוני של האחריות התאגידית בפרטנר

אתיקה, ממשל תאגידי וניהול תקין 
פרטנר הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה 
לניירות ערך בתל אביב ותעודות ה- ADS שלה נסחרות 

בנאסד"ק )Global Select Market) בארה"ב, וככלל חלות 
עליה שתי מערכות דינים )דין ישראלי ודין אמריקאי(.

חברי הדירקטוריון
בדירקטוריון פרטנר 12 דירקטורים- 11 גברים 

ו-אישה אחת. 
להלן שמות חברי הדירקטוריון אשר כיהנו 

בדירקטוריון:

מר אדם צ'זנוף- יו"ר  -
מר אלון שלו- סגן יו"ר  -

ד"ר מיכאל אנגל  -
מר בארי בן זאב  -
מר פרד גלוקמן  -

מר אורי ירון  -
מר אריה סבן  -

מר יהודה סבן  -
גב' אסנת רונן  -

מר יואב רובינשטיין  -
מר אריה )אריק( שטיינברג  -

מר ברק פרידור  -

ועדות הדירקטוריון
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, דר' מיכאל אנגל 

)דירקטור חיצוני( ומר אריק שטיינברג )דירקטור בלתי תלוי(.
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 

הדו״חות הכספיים והבקרה על הדו״חות 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, והפיקוח עליו וכן על קביעת שכרו.

על מנת לקדם דיאלוג שוטף עם ספקינו אנחנו מעמידים לרשותם מספר ערוצי פניה לחברה בכל שאלה 
או תלונה. באתר האינטרנט של החברה הוקצה עמוד ייעודי לפניות ספקים – באמצעותו ניתן לפנות באופן 
גלוי או אנונימי למבקר החברה. בנוסף, השקנו פלטפורמה אינטרנטית – isupplier פורטל ספקים דיגיטלי 

חדשני, באמצעותו ניתן לצפות בהזמנות הרכש, חשבוניות שנקלטו וסטטוס תשלומים.
מעבר לניהול דיאלוג שוטף עם הספקים, אנו מקפידים לקיים ימי הוקרה לספקים המצטיינים כדרך להביע 

הוקרה והערכה על השותפות והמקצועיות שלהם.

אנחנו מכירים בחשיבות ההשפעות הסביבתיות שלנו, ומטמיעים את גישת 
ה"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 
.ISO 14,001 לניהול הסביבתי

אחריות סביבתית

התייעלות אנרגטית, שינויי אקלים וגזי החממה
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אנחנו רוכשים מתנות לחגים ללקוחות עסקיים מארגונים חברתיים. 
העסקים החברתיים מהם אנו רוכשים את המתנות מאופיינים בכך שלפחות מחצית 

מעובדיהם הם אנשים עם מוגבלויות או אוכלוסיות בסיכון. עסקים אלה מאפשרים לעובדיהם 
להתפרנס ולחיות בכבוד, להיות יצרנים, להשתלב בחברה ולקבל שכר הוגן לפי החוק. 

העסקים בהם בחרנו מחויבים לעמוד בסטנדרטים גבוהים ביותר של איכות ולוחות זמנים.  

צריכת חשמל
)קוט״ש( למ״ר

2016

462

2015

1,2141,209

2014

צריכת חשמל
)קוט״ש( למ״ר

2014-2016

2016

39,265,328

2015

1,113,330,436
120,034,341

2014

סה״כ צריכת דלק
)ליטר( 2014-2016

2016

2,117,042

2015

2,727,620
3,156,770

2014

עצימות פחמנית 
CO2eq לקוחות

2016

0.011

2015

0.0210.032

2014

עצימות אנרגטית
 )Gj / לק/וחות(

2016

0.08

2015

0.180.19

2014

צמצום צריכת דלק: אנו משקיעים מאמץ רב במחשבה ובעשייה בתחום של צמצום מקור זה של מזהמי אויר ופליטות גזי חממה. 
לאורך השנים  ביצענו התקנת מערכת פיקוח ובקרה על צריכת הדלק ברכבים ועודדנו עובדים להשתמש באפליקציית Carpool פנים 

ארגונית לנסיעות משותפות. אנחנו מקפידים על וצמצום של שינוע ציוד והסעות עובדים, המצריכות שימוש בדלק. 
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Gj אנרגיה
 )2014-2016(

GJ סה״כGJ דלקGJ חשמל

2015

504

66.4
14

2016

408

53.3
3.2

522

69.7
11

2014

פסולת )טון(
 )2014-2016(

פסולת אלקטרונית
מיחזור נייר

פסולת מוצקה להטמנה

פליטות גזי חממה
Ton CO2eq 2014-2016

2015

85,228

78,854

6,374

2016

30,781

25,954
4,827

89,934

82,557

7,377

2014

סה״כ פליטל גזי חממה
מכלול 2
מכלול 1

סה״כ צריכת מים
)מ״ק/ / 2014-2016( 

2016

36,585

2015

46,609
51,796

2014

עמידה מחמירה בתקני הבטיחות של מוקדי השידור
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ממשל תאגידי

ניהול תקין

ועדת התגמול
בהתאם לתיקון מס' 20 לחוק החברות )שנכנס לתוקף בחודש דצמבר 2012 (, 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, דר' מיכאל אנגל )דירקטור חיצוני( ומר אריק 

שטיינברג )דירקטור בלתי תלוי(. 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 שנקבעה לתקופה העולה על שלוש שנים; 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.

אכיפה מנהלית והגבלית
בשנת 2013 אישרה החברה הפעלתה של תכנית אכיפה בתחום ניירות ערך ובשנת 2014 אושרה תכנית האכיפה בתחום ההגבלים 

העסקיים. 
מטרת תכנית האכיפה היא לוודא עמידת החברה והעובדים בה, בהוראות דיני ניירות ערך ודיני ההגבלים העסקיים.

פרטנר מקפידה ומנחה את מנהליה ועובדיה לשמור, לקיים ולכבד את הוראות הדין ולציית באופן מלא ומוחלט להוראותיהם בכל 
תחום בו פועלת החברה. ערכי פרטנר מושתתים, בין היתר, על עקרון הציות לחוקים ולכללים המחייבים, כרוחם וכלשונם. תכניות 

אלו והנהלים הקיימים מכוחן מטרתן להנחות את החברה ועובדיה בעקרונות הדין ולוודא עמידת החברה והעובדים בהוראות אלו. נהלי 
האכיפה המנהלית מעודכנים באופן שוטף ומופיעים באתר החברה. 

בשנות הדיווח של דו"ח זה, החברה לא הייתה מעורבת באירועים של הפרת דיני הגבלים עסקיים. 

דיאלוג עם ספקים

רכישת מתנות מספקים חברתיים
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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 עבר תהליך של רענון בשנת 2016 עם החלפת מיתוג החברה לפרטנר, לאחר תהליך שבו היו שותפים נציגי עובדים ומנהלים 
מחטיבות בחברה, ספקים ולקוחות. 

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.

Tillia.toren@partner.co.il אנחנו כאן לכל שאלה

אנו מקפידים לספק מידע באופן מלא, מהימן ושקוף לציבור המשקיעים, לבעלי המניות ולרשויות הממשלתיות ולאפשר להם 
גישה מלאה למידע על החברה ופעילותיה. 

אנו פועלים להידוק הקשר עם הרגולטים והרשויות הממשלתיות תוך ניהול דיאלוג מקצועי ושוטף עמם. 

כחלק מניהול הקשר השוטף עם המשקיעים של החברה, אנו מקיימים אספות כלליות של בעלי המניות. בשנת 2015 התקיימו 
שתי אספות ובשנת 2016 התקיימה אסיפה אחת.

מניעת ניגוד עיניינים
בהתאם לחוק החברות, מיישמת החברה את הנהלים החלים על חברי דירקטוריון למניעת ניגוד עניינים לפיכך לא יהיו חברים בועדת הביקורת:
• יו"ר הדירקטוריון וכל דירקטור המועסק בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה, דירקטור הנותן שירותים דרך קבע לחברה, 

לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור וכן דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.
• בעל השליטה או קרובו.

בהתאם לדין האמריקאי )כללים של הרשות לניירות ערך בארה"ב ה- SEC וכללי בורסת הנאסד"ק(, כחברה זרה אנו נדרשים להקים ועדת 
 .SEC -ביקורת המורכבת רק מדירקטורים שהם "בלתי תלויים", כמשמעות מונח זה בכללי ה

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. 

הקוד האתי

14

דיאלוג עם משקיעים ורשויות הממשל

GRI (CORE) :G4 אינדקס

ערוצי פנייה לרשות מחזיקי העניין שלנו מספר ערוצי דיווח במקרה של דילמה, התלבטות בנושאי אתיקה או במקרה של חשד לאירוע הונאה 
או גניבה: הממונה הישיר, מבקר הפנים של החברה או וועדת הביקורת. 

כמו כן, עבור עובדים עומדים ערוצים פנים ארגוניים באמצעותם ניתן לפנות למנכ"ל החברה, 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 

בשנה בנוגע לערוצי הפנייה בנושאי אתיקה ושחיתות.  
יתרה מכך, החברה מינתה ממונה על האתיקה בחברה – היועצת המשפטית של פרטנר, המשמשת ככתובת ומתן מענה עבור עובדי החברה 

בסוגיות אתיות העולות בעבודה השוטפת. 
ניתן לעיין בקוד האתי התאגידי באתר החברה.

פרטנר מתחייבת להביא לידיעת מבקר הפנים של החברה או לידי וועדת 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. 
בחברה לא היו אירועי שחיתות במהלך השנים 2015-2016. 
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 (GRI (CORE  לפי תקן הדיווח GRI להלן רשימת האינדיקטורים של ארגון


