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 ,לקוחות ועובדים יקרים

 
 

 בנוסף לפעילותו העסקית ימשיך ויעמיק את פעילותו למען הקהילה תוך שילוב 2013בנק מרכנתיל קבע כי בשנת 
נקבעה כשנה של עשייה  2014לכך הוגדרה שנת  המנהלים והעובדים מהמטה ומהסניפים בפעילות התנדבותית ובהתאם

 .בנוסף לעשייה העסקית, חברתית
 

 .לקראת פעילות התנדבותית מאורגנת של העובדים בקהילות שבתוכן אנו פועלים נערךבימים אלה הבנק 
 
 

וכארגון  ,לבנק מרכנתיל יש מרקם ייחודי כארגון אשר לקוחותיו ועובדיו מייצגים את כל מגוון הקשת החברתית בארץ
 .נוכל לעשות ולתת רבות למען קהילות ואוכלוסיות רבות, כזה

 
 .תתבצע הפעילות החברתית, הבנק שם לו כיעד ראשי לפעול בקהילה בעיקר בקרב צעירים ובתחומי החינוך ובהתאם

 
נדבותיות שונות יחידות ועובדים אשר נותנים כתף ועוסקים בפעילויות הת, חשוב לציין כי גם כיום קיימים בבנק סניפים

 .שניםהאורך גורמים שונים לבנוסף לתרומות וחסויות שונות בתחומים חברתיים שונים שהבנק מעניק ל, כמובן, וזאת
 
  

ביחד עם מנהל , נר רביעי של חנוכה, ש"אשר קיימו במוצ עובדי סניף בית מעיאאבקש לנצל הזדמנות זו ולציין את 
פעילות התנדבותית בבית , האחראית על הפעילות בקהילה, אנוכיאורנה דיין ו' גב, מנהלת הסניף, מר תומר פרג, האזור
 .אביב-בתל" דנה"חולים 

 
בכניסה לחדר המיון נאספו . בכניסה לבית החולים ובמסדרונות ניתלו מבעוד מועד שלטים המזמינים להדלקת נר חנוכה

הפתעות לילדים והנעימו בשירת שירי חנוכה , רבים לטקס הדלקת הנרות ולאחר מכן חילקו עובדי הסניף סופגניות
 .מלווים בנגינת גיטרה

 .הקהל שהתכנס נהנה עד מאוד והודה לעובדים על היוזמה היפה והמבורכת
 

" ליס"בבית החולים , לאחר מכן המשיכו העובדים לחלוקת סופגניות והפתעות במחלקות השונות בבית החולים וכן
 .ליולדות 

 
, היתה מוצלחת  ועוררה שמחה והתלהבות רבה גם בקרב המאושפזים ובני המשפחות וכן, יףפעילות זו של עובדי הסנ
 .הסבה סיפוק רב לעובדים

 
 

יום המתנדב  -  5/12/2013 -ה, קיימת סמליות רבה בהכרזה זו על שנת הפעילות החברתית של הבנק דווקא היום
ידי האומות המאוחדות כיום הוקרה והבעת תודה של הקהילה הבינלאומית לתרומתם של -יום זה נקבע על -הבינלאומי 
 .המתנדבים

 
 

 .עשייה פורה גם בפעילותנו למען הקהילהנראה סיפוק ונמשיך וכה ובטוחה כי אני סמו
 
 

 .אנו נמשיך ונעדכן את האתר בפעילויותינו למען הקהילה
 
 

 ,בכבוד רב                              
 

 , אוסנת קרן                            
 דוברת הבנק  ואחראית על                  
 יחסי ציבור וקשרי קהילה                 
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