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We are committed to active involvement in the local communities around 
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible 
community partner by ensuring that our business objectives enhance the 
quality of life in the community. 

אנו מחויבים למעורבות פעילה בקהילה המקומית המקיפה את המלונות ומשרדי 
אנו מקפידים להיות שותפים מוערכים ואחראים בקהילה , כלומר. התאגיד שלנו

.את איכות החיים בקהילהומבטיחים שהמטרות העסקיות שלנו ישפרו   

The aim of our community investment is to support global efforts that 
represent the business goals of IHG and which make a positive difference 
to the communities in which we operate. The activities we support must be 
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics 
and Business Conduct. 

מטרת השקעה זו בקהילה היא לתמוך במאמצים העולמיים המייצגים את המטרות 
הפעילויות בהן אנו . המקדמים שינוי חיובי בקהילות בהן אנו פועלים GHIהעסקיות של 

ולקוד ' n gg gn nniW-לערך ה, אגידיים שלנותומכים חייבות להתאים לערכים הת
.האתיקה וההתנהלות העסקית שלנו  

Who we support במה אנו תומכים 

At a corporate level, we focus on: אנו מתמקדים, ברמת התאגיד:  

 The environment – we understand our responsibility to respect the 

environment and manage its impacts for the benefit of the 
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water 
savings) 

 השפעותיה את ולנהל הסביבה את לכבד אחריותנו את מבינים אנו – בסביבה 

 וחיסכון פסולת, אנרגיה, למשל) פועלים אנו בהן הקהילות לטובת

 (במים

 Local economic opportunity – we support the development of 

sustainable opportunities in the community, especially in terms of 
education and skills training to enhance employment opportunities in 
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy

 בקהילה קיימות הזדמנויות בפיתוח תומכים אנו – מקומית כלכלית הזדמנות 

 הזדמנויות את להגדיל במטרה, וההכשרה החינוך בתחומי מיקוד תוך

 GHI acn GHi דרך בעיקר, המלונאות בתעשיית התעסוקה

 Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we 

are committed to helping provide disaster relief when natural and 
man-made disasters affect our hotels and the local communities 
surrounding them. 

 ותכנית דרך – אסונות בנפגעי תמיכה trGtlGh  g n tlehH של GHI אנו 

 על המשפיעים אדם ידי ומעשה טבע אסונות לנפגעי לסייע מחויבים

 .אותם המקיפות המקומיות הקהילות ועל שלנו המלונות

Community partnerships שותפות קהילתית 

In choosing which community organisations to support, primary 
consideration is given to requests that meet the following criteria: 

אנו מקדישים תשומת לב , את הארגונים הקהילתיים בהם נתמוךכאשר אנו בוחרים 

:מיוחדת לבקשות העונות על הדרישות הבאות  

 exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas 
of focus 

 של המיקוד תחומי משלושת באחד מוגדר וצורך ברורה מטרה מציגות GHI 

 recognise innovative approaches in addressing the defined need  מוגדר צורך על במענה חדשניות גישות מזהות 

 demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's 
ability to follow through on its proposal 

 explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.

 במטרתו לעמוד הארגון של יכולתו את ומפרטות יעיל ארגון מדגימות .



 עבור היתרונות את בבהירות מסבירות GHI למלון שמסביב הקהילות ועבור. 

At local level, our approach is to encourage our local managers and 
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is 
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our 
Code of Ethics. 

 שלנו המקומיים והעובדים המנהלים את לעודד משתדלים אנו, המקומית ברמה  

 כל, שלהם לקהילתם מתאים מה לקבוע ולפיה הגיונית כהנחייה זו במדיניות להשתמש

.שלנו האתי בקוד עומדות החלטותיהם כל כי מוודאים הם עוד  

Our approach to charitable giving גישתנו למתן תרומות 

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status 
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and 
who align to one of our three focus areas. 

תרומות ניתנות רק לארגוני צדקה מוכרים שעקרונותיהם האתיים תואמים את הקוד 
.שת תחומי המיקוד שלנוושערכיהם מתאימים לאחד משלו, האתי שלנו  

We do not support organisations that discriminate on the basis of race, 
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In 
addition, we will not generally provide contributions to: 

, גיל, מגדר, אמונה, דת, אפליה על בסיס גזע איננו תומכים בארגונים המבצעים
:בדרך כלל לא נתרום, בנוסף. מוגבלות פיזית או מוצא  

 individuals  פרטיים לאנשים 

 religious organisations  דת לארגוני 

 general operating support for hospitals and health care institutions  בריאות ובארגוני חולים בבתי כללית לתמיכה 

 capital campaigns  כספים גיוס של לקמפיינים 

 endowment funds  הקדשה לקרנות 

 conferences, workshops or seminars not directly related to our 
business interests 

 באופן שלנו העסקיים לאינטרסים קשורים שאינם סמינרים או סדנאות, לועידות 

 ישיר

 multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be 
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation 

 תובטח שנתיות-רב בקשות של הראשונה השנה רק; שנתיים-רב למענקים ,

 שנתית בהערכה תלויה תהיה מכן שלאחר בשנים והתמיכה

 political donations of any kind.  סוג מכל פוליטיות לתרומות. 
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Review structure and process מבנה ותהליך הבקרה 

 Corporate donations are governed by the Steering Group of the 
Corporate Responsibility Team (CRT) 

 האחריות צוות של ההיגוי קבוצת בסמכות נמצאות תאגידיות תרומות 

 (TRC) התאגידית

 The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our 
Communities' policy 

 מדיניות את להנחות כדי העובדים בתגובות משתמש התאגידית האחריות צוות 

 .בקהילות שלנו התמיכה

 The CRT recommends an annual budget for approval by the 
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic 
direction, and approves all contributions with Executive Committee 
oversight. 

 המנהלת הוועדה לאישור שנתי תקציב על ממליץ התאגידית האחריות צוות ,

 כל את ומאשר, אסטרטגי ןוכיוו קריטריונים, הנחיות, מדיניות קובע

 .המנהלת הוועדה בהשגחת התרומות


