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3     -

   

 דומע  

5לילכ-1ק לח

 10 ןוכי סיסכנו יםנוכיס ולהינ תריק ס,יםירקיע יםיחוקיפ םיסחי

 21 ןוכיסי סנכו םינוכיסל והני תריקסו םיריקעים יחיוקפים יסחי - 2ק לח

 12  םיירקיע םייחוקיפ םסיחי

 13 םניוכסי ולהני ל קנבה שתיג

 22  םחיתפתמה םניוכסיה

 25 ןוכסי מיורגב ןויד

 28 םלילקושמ ןוכסי יסכנ תריקס

 29 םליקלומש ןוכיס יסכנ ל עסףונ דעימ

 וףנימו ןוה

31 

 31 וןהה בכרה - 3 קלח

 31 חיוקיפה ןוהה בכהר

 33  ןוה תומליהו ןוה ל עסףונ דעימ

 36 וףנימה סחי - 4 קלח

 36 וףנמיה סח יךורצ להפשיחה תדדימ ןבי לןזמאב םסיכנה ןיב הואוהש

 36 וףנימה סחי על ויילג

 37  יארשא ןוכיס

 37 אירשא ןוכיס  - 5 קלח

 37 ראישא ןוכסי ותכי אל עיללכ דעימ

 42 היינפה -םמיוגפה תובוחה רתתיב םייוניש

 42 ראישא ותפיחש ל שאיראשה תוכאיל עגונב סףונ ויילג

 50 הרקיס - אירש אןוכסי תחתפהל תוטיש

 51 אישרא ןוכסיל תירטדנטסה השגיב םיינוצי חיראשא גיורדיב ושמיש

 54 איראש ןוכסי ל עסףונ דעימ

 58 יגדנ ד צלש יארשא ןוכיס -א 5 קלח

 58 דיגנ דצ של יאראש ןוכיס

 64 קו שןוכיס

 64 וקש ןוכיס -6 קלח

 64 קו שןוכסי על סףונ עדימו יללכ דעימ

 70 רחסמל קיתבו( IRRBB) ינקאבה קתיב תיביר ןוכיס -א6 קלח

 70 קאינבה קיתב יתברי ןוכסי ולהינב םדיעוי ותטרמ - א הבלט

 76 ותינמ -ב6 קלח

 76 ותנימב תויציוזפ על תיוכאי ויילג
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 עמוד  

 77 תוילזנ ןוכיס

 77 ותילזנ ןוכיס - 7 קלח

 77 ותלזינ ויסיכ סח יןגיב תיוכאי ויילג

 80 ןוממי ןוכסיו תולזינ ןוכסי ל עסףונ דעימ

 85 יםפסונ םינוכיס

 85 ליועפת - 8 קלח

 89 םירחא םינכויס לע ףסונ עידמ - רחא - 9 קלח

 97 ולמגת

 97 ולמגת - 10 קלח

 97  תיוכאי ויילג

 100 ולמג תל עסףונ דעימ

 103 תופסות

 103 םייחוקיפ םימוכס ןיב לםייפסכה ותוחדה ןבי םרישק - 'א תפסות

 103 ותחיוקיפ ןוכיס תוריוגקטל םתאהב םייפסכה ותוחדה ויפימו חיוקיפה דוחיהא ןביו ינאובחשה דויחאה סיסב ןבי םלידבה

 105 יחוקיפה ןוהה יביכור ןזמאה ןבי שרקה

 106 םייפסכה תוחודב תוניאזמה תוריתה ןבי ליתחוקיפה הפשיחה ימוכס ןבי םלידבה לםיירקיעה ותורקמה

 106 יתחוקפיה הפשיחה ימוכסל יתנאובחשה הפשיהח ימוכס ןבי םלידבה לותהרבה

 106 וחגיא - 'ב תפסות
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 דומע  

 1MK(   12( םיירקיע םייחוקיפ םסיחי

 25  ןוכסי ימורג לתבט

 1VO(  28( םלילקושמ ןוכסי יסכנ תריקס

 29   ןוכסי לקשמ כלב יראשא ןוכסי תוחתפה ראחל ותפיחשב הוענת חוד

 30  םורישקה םניוכסילו ותקיסעה תויולילפע סחיב ןוכסיב םליקלומש םסיכנ

 CC(  31(1וחיקיפה ןמאזל ותינפה ןוצי ךות יחוקיפה ןוהה בכהר

 33  חיוקיפה ןוהה על םדוקה חוודיה דעוממ תועונת של םריזת חוד

 35  1 דבו רמיצע ןוה סחי ל עםייונשיה ותפעשה וחיתנ

 1RL(  36(וףנמיה סח יךורצ להפשיחה תדדימ ןבי לןזמאב םסיכנה ןיב הואוהש

 36  (LR2)וףנמיה סחי

 1RC(  42(ראישא ותפיחש של אירשהא ותכיא

 45  קמש פינע פי לללוכה יראשאה ןוכיס

 47  ןורעיפ להפוקת רתת ייפל יראשא ותפישח

 48  םייפרגויאג םריוז איפל יראשא ותפישח

 3RC(  50(הירקס - יאשרא אירש אןוכסי תחתפהל תוטיש

 4RC(    52(אירש אןוכיס תחתפה ותפעהשו אירש אןוכסיל הפיחש - תטירדנסטה הישגה

  53 (CR5)ןוכסי ותקלשמו םסיכנ יגוס יפ לותפיחש - תטירדנסטה הישגה

   54ראלשיב (רודיל ותואוהל לאל) םייטרפ םשינאל יראשאה ןוכסי על םינונת

  55  רוידל תואווהל על םינונת

  1RCC( 60(יתוחקיפ הישג יפ ל(CCR) דיגנ דצ לאירש אןוכיס ל שהפשיח וחיתנ

2RCC( 60((CVA) יאשרא ןוכיסל ךוערש תמאהת ןגיב ןוה תצאקה   

3RCC( 60(ןוכיס תוקלשמו חיוקיפ קית פי ל (CCR) דיגנ דצ של יאראש ןוכיס של ותפיחש - תטירדנסטה הישגה   

 5RCC(  61((CCR) דיגנ דצ לש יארש אןוכיסל הפשי חןגיב ןוחטביה בכהר

 6RCC(  62(אישרא ריזגנ לותפישח

 8RCC(  63(םייכזמר םיידגנ םדידצ לותפישח

 1RM(  67(יתטדרנטס הישגב קו שןוכיס

 VAR  67 ןוכסיב ןותנ ךרע

 68  עלופב סיסבב הפשיחה

 72  ושל תודחואמ ותברוח קנבה ל שםיסינניפה םריישכמה ל שםאותמ ונט ןגוה יווש

 72  ו שלתודחומא ותברחו קנבה של םתאומ ונט ןגוהה ויוהש לע תיבירה ריויעשב םויינשי ל שםשיחירת עתפהש

 73  יתברימ ןנאיש ןוממי ותסנכה לוע ונט תביירת וסנכה לע תיבירה ריויעשב םויינשי ל שםשיחירת עתפהש

 74   יתבריה יורעשיב םייונשיל תודחואמ תורבוח קנבה של לתולכ הפישח

 76  איקנבה קיתב תוינמב תוציזיופ

 1QIL)  78(ותילנזה ויסיכ סחי

 78  (NSFR) ונט בצי יןוממי סחי

 ALQH(  81(ההובג ותכיבא םלייזנה םסיכנה בכהר

 84  (ENC) םדיבועשמהו םדיבעושמ לאה םייסנניפה םיסכנה

 1MER(   101(וחוידה נת שךהלמב קנועהש לומגת

  2MER) 101(םדיחוימ םמיולתש -ולמגת

  3MER( 201(הדחנ לומגת
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 טרופמ וחד םספרל םייאקנב םדייגתא םשידרנ, 2017 ברמצדב 31  םויב ונכדושע פיכ ,ותיוחינהו לראשי קנבב םיקנבה על חקפמה ותאורהל םתאהב

 םניוכסי על יולגי תוישרדו זלאב של ויילגה תושריד יפל יתוכאיו תיומכ תיומעמש דעימ לוכלשי, םהשל נטטרניאה תראב םולהני ןפואו םניוכסיה על

 הדעוה ידי על ומסרופש ויילג ותישרדו ( FSF) יתסננפי תובצילי םוורפה ידי על ומסרופש וילגי ותשריד  תובלר, םריחא תורוקמ על ותססובמה

 תריקס" קרפ עם זה ללכבו, יפסכה חודה עם דחיב זה חודב ןייעל יש ויילגה תמשלה ךרוצל (.draoB ytilibatS laicnaniF) תיסננפי תוביציל

  .ורבציל םסרפמתש ,הלהנההו ןוריוקטרידה וחדב" םניוכסיה

 ותנוקרע. ןוריוקטרידהו רתוקיבה דתעו ידי על השרושא, לראשי קנב של 165 הראוה יפל רשדנש דעימל ויילג ותנידימ הותוהת מיואנלביה צתובק

 ופצוה כי ,ןוחבל םעיייסמה םיתיומכ םירמטפרו םיתיוכאי םניוריטירק, רתהי ןבי, הנממ םיזרגנש, םיויילגה תוותאנ תנחיבל ךיהלת  םעיבוק תוינידמה

 קנבה של ןוכיסה פילורפ על יותהמה עדימה כל את ותוחדה שימתמש תעדייל יאבשי ןפואב, םשידרנה םייתוהמה םיויילגה כל תואנ ןפובא ולפווט

 .זה עדימל יולגי ןמתל םליהנהו ותמיינפה ותקרבה ותנידימב ותנגומע, ףסונב. םניוכיסה ולהני יכדרו  הצובקהו

 

. 1968-ח"כתשה, ךער תוירינ קובח ותרדגהכ דיתע ינפ הפוצ עדימ הווהמ, ותריוסטיה תודבועל סחיתימ וניאש, זה חודב טרופמה דעימהמ קלח

 רץאב ןוהה יקושב םייונימש הצאוכת, רתהי ןבי, תוברל, דיתע ינפ הפוצ דעימה תגרסמב ולכלנש ואלמ יתותהמ תונוש ותהיל ותיושע לועפב ותצאוהת

-איל אביה לםייועש ראשו קנבה תטילשב םנאיש םיחרא םייונשי ןכו םייאנובחש םייונשי ,םיריולטוג רםייוניש ,םיליככל וקראמ םייונשי ,םלובעו

 .הנוורקה ףיגנ תוטפשתה עתפהש יףעס - ליכל 1 קרפב ותגיתיסה םג ורא ה זןיניעל .תוכערהה תומשמהת

 תנווכב ","קנבה תכערהל ","יופצ" ,"יוזח ","שיחתר" ",ןדמוא ","הכרהע" ,"תחזית" ,"דעי" :ןוגכ םייויטבב או םילמיב ןייפואמ דיעת ינפ הפוצ עדימ

 םהש םומש, ותדאו רסוחבו םניוכסיב םכיוכר, ואל דיעת ינפ יפוצ םייויטב ."היהי" ,"ןכית ","לוכי" :ןוגכ םצע ותמלש ףסונב, םהל םמיוד םייויטבו" קנבה

, רתהי ןבי, הצאוכת יופצהמ הנוש הורצב שממתהל או משמהתל לאש םייושע אשר ,םיידיתע םעיוירא יבגל הלהנהה תוכערה על םיססובמ

 . ןלהלד ןוכיסה ימורג לתבט קרפב םטיורפמה ןוכיסה מיורגמ תרוי או דחא ותמשמהתמ האצותכ או לעיל םטירופמה םמיורגהמ

 וכן, לראשי קנב ניונתו רצואה דרמש, הקטיסיטטסל תיזכרמה הכלשה ן:וגכ םניוש םמיורג ל שםמיוסרפ על, רתיה ןיב, ךמסנ זה חודב גצומה עדימה

 .האל םקיווש לע םעיפישמה הלכא ו א,םפיסכהו ןוהה קיושל םיורקשהו םיילעפה ,םניוש םימורג דיי על סרמנש יבמופ דעימ על
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 : תלולכ םוישיה תולתחל הפופכה יתאקנבה הצובקה

 .םהא הברחה - מ"בע אלרשלי ןושאהר ימולאנביה קנבה

 ימואנלביה קנבה של בת תחבר - מ"בע דסמ קנב
 
 
 

 על ותלהח תולילכה תובלגמל רבמע, הצובקה ךובת יוחקיפ ןוה או םפיסכ רתבהע על ןהלשכ תוראח תותיומעמש תולבגמ או םריוסיא םמיייק לא

, תונב ותברחל יחוקיפ ןוה םנישא םפיסכ תברעה כי ןויצי. ןדיה פי על ונממ שדרנה ירזעמה ןוהה סחי על רמוש קנבה דוע כל סוג כלמ תוקאסע ועציב

 .םויול צתובק לוש הוול של תובח על תולבגמ - 313 ת"בנו םריוקש םישנא עם תוקאסע - 312 ת"בנל הפופכ

 ךרדב קנבל םפיסכ רתבהעו, 313 ת"בנו ותרבחה קוח פי על דנדיבדי קתולח של תולבגמב הדימלע הפופכ דנדבידי של ךדרב קנבל םפיסכ רתבעה

 .312 ת"נב ותבלגמל הפופכ דנדיביד הניאש

 

 

 ותמר ויעגה 2220 רואני דשוח ךלהמב רשכא, םלובע הנוורקה ףיגנ של" ןוקרימוא"ה זן של ותצרפהת הלחה, הנהש של עייברה ןובעהר ףוסב

 תובלגמו םריגס לתהט הכלל לא הקבדהה ותשטפהת עם השלממה תודדומהת. םולי םליוח יפלא ותרשע של םיאישל לראשיב הואלתחה

. תוצרפהתהמ האצוכת ועגפנש ותסיוכלובא הכמילת ליככלה םותחב םייתומעמש םדיעצ וקטננ לא, ןכ ומכ ,קשמב ותילפעה על ותתיומעמש

 רבמשהמ רתוי יתועממש ןפובא וגעפנש םפינהע טמעל) קשמב תולעיפה פינע תבירמב תליככלה תולעיפב תוברחתהה תמגמ תכשמנ לביקמב

 ראורבפ שדובח םסורפש  הקיטסיטסל תזיכמרה הכלשה ןדמוא פי על. הלטבהא רויעשב הדיריה תכמשנו  (םיעויראהו הפותעה ,ותיריתה יפנ עןוגכ

 ויפצ צרוהת, ארוני שדובח המסרופש, לאשרי קנב של רקחמה תביטח של תזיחת פי על .%1.8 של רועיבש הלע 1022 תנלש ימוקמה רצוהת, 2022

  .2023 נתשב %5-וב 2022 תנשב %5.5-ב חומצל

 ןוכיסה רולא ףיגנה תוטשפתהב םיכוכרה םניוכסיה ביגל ותדאוו סרוח של הדימ מתייק, קשמב תליככלה ותלעיפה ינונתב רופשיה ךמשה ותמרל

 ותלעיפב היעגפל יאבהל ותלולהע ותיתומעמש ותבלגמ לתהטל ששהחו, ףיגנה של םיפסונ םינטיארוו וילגיו, דיתבע םפיסונ הואחלת ליג ותצפרתהב

 .קשמה של תליככלה

 

 םהתיועפשהו םהתיוכהשל, ברשמה ותבקעב הלדג םותמשמהתל ותברתסההש ואל םללכבו םינוהש םניוכסיה ראח וריטנבו בקעמב ךשיממ קנבה

 . דועו גירטטסאה ןוכסיה, הון נתבלה רוסיא ניוכיס ,יתקסע ותכישמה ,דעימה תחבטאו בריסיה ינוכיס, אירשאה ניוכסי: ריתה ןביו קנבה על

 

 ןבי ,תקיסעה תויכשמהה על הירמהש תגרסמב םדיעצ של הורשב קטונ קנבהו, אלרשי קנבו ותאיברה דרשמ ותחינה םושי על הדפקהה כתמשנ

 ךוראל. ותקרב םוקיו םניוכסי ולהינ על הדפקה תוך ק,ורחמ הדובבע שומיש ןכו תולינטורפ תובשיי םוצמצ ת,וולספקל תוטיירק תודיחי לוצפי ,תריה

 .םפיניסבו םרישייה םיצעמבא ,םינושה םציורעב ויותוחקלל םיותירש רפשאל ךשיממ קנבה, הואחלתה ליג

 

 ךרוצל םינושה םישאונב םיקנבל ושרושא תולקהה יתבמר תא 250 ןיקת יקאנב ולהני השע אתרוה רתגסמב אלרשי קנב ליטב, 2021 רבמצדב 27 םויב

 ארונבי 18 םובי ,אתז םע. וףנימה סחיו ןוהה ותשידרל ותגעונה ולא  ןכללבו ,ךרואה ןפקושת ותקלההמ קלח טמעל, הנוורקה ףגינ עם ותדדומהת

 .2022 ארוברפב 28 םובי ומייסתה ש,יתקסע תוכימשה לגעונב תופסונ תוקלה אלרש יקנב קינהע ,ההובגה האותחלה תמע רקר על ,2022

 

 ברשמ תובקעב תונועפר יתיחדב אתצמנש אירשהא תריתו, קנבב" אפקומה" אירשהא ףקיהב תתיומעמשה הדירהי תכמשנ ,הנשה לתיתחמ

, ח"ש ןוילמי 9 על הדמע 2021  רבמצדב 31 םולי ודחנש( תיבריו ןקר) ותאווהלה מיולתש רתתי .םייותהמ לאו םכיומנ םפיקיהב מתכתסמ, הנוורקה

 וותאב ורביצל אירשאה רתתמי .%410 ווהיש, 0220 ברמצדב 31 םולי ח"ש ןולימי 125 של ךסל הואוהשב, רובציל יראשאה רתתמי %01.0-כ הווהמה

 31 םויב %9.1-ל האווהשב, רובציל יארשהא ךסמ %80.0-כ הווהמ 2102 רבמצדב 31 םולי ןוכנ םמיולתש יתיחדב םאיצמנ שרא ותבוהח רויעש. דעומ

 .0220 רבמצדב

 

 ברשמהמ ועגפנ שרא םויול ןגיב תונירטפה ותרשפהב רישפאה ולדיגה את ףקשל תנמ עלו, צרשי ההובגה תואדווה אי כחונ, הנוורקה רבמש וץפר עם

 את קנבה ןוחב ברמשה ךורלא. יראשא דיספהל יתתצובקה השפרהה את יותעמשמ ןפואב, 2020 תנש ךהלמב, קנבה ילדגה, והוז םטר םולא
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 ירשפא ולדיג קףשל נתמ על, תתיצובקה השפרהה מתתאהו אירשא ידספהל הרשפהה עתיבקל טינוורלה דעימה אתו קשמב ותיותחפתהה

 . והוז םטר םולא, ברשמהמ ועגפנ אשר םיוול ןגיב ותינטפרה ותרשפהב

 הפקשתהש וזל סחיב תליככלה ותילעפב הייעלה ךשמהב קנבה בשתחה, 2102 נתש ךוראל יתתצובקה הרשפהה תמר תעביקב םיולקישה תגרסמב

 ותינדימ רולא, תפח יתלכלכה ותילעפב היעגפה יבגל ןוכסיה, הואלתחה רועשיב היילע ךמשהל ןוכסיה אף על כי, ךריעהו 0022 תנש ךלהמב

 םינובערב ,תזא רואל .הלכלכב היעגפ םומניימב הנורוקה רבמש לוהנילו הואחלתב היליע של הפוקתב ותילעפ ךמשהל קשמה תמתאהל השלממה

ה דמע 2021 רבמצדב 31 םולי קנבב יאראש ידספה להרשפהה תרתי. יארשי אדספה להשפרהה תרתבי ןוטיק קנבב םרשנ ,2021 תנש לש םניוחראה

 31 םולי רובציל יאשראה תריתמ יארשא ידספהל הרשפהה תתרי ורעשי. 0022 רבמצדב 31 םויב ח"ש ןוליימ 77,21 - להואושהב ח"ש ןוילמי 67,01 לע

 .9120 תנש ףוסב %50.1-ל הואוהשבו 2020 תנש וףסב %83.1-ל האוושהב, %50.1 על דמע, 1220 רבמצדב

 

, ךרע-ותירינ קוחב ורתדגהכ דיתע ניפ הפוצ דעימ ןנהי םקיווהש על ועתפהשו הנוורקה יףגנ תוטפשתה של ותירפשא ותכלהש ברדב קנבה ותכערה

 ןהו תואידו ןנאי האל ותכערה. זה דעומל קנבה דייב םייוצמה םנידמווא םיישליש םדידצ של םמיוסרפ, דעימ על, רתיה ןבי, ססובמה, 1968-ח"כשת

 .ילעל רומהאמ תיתוהמ הנוש ןפובא משמהתל ותוישע

 

 .םייפסכה תווחדל 'ו ףעיס 1 רואב הרא, הנוורקה יףגנ ותטפשהת תעפשה על םפיסונ םירטפל

 

 

 ותישרפא תובוגתמ קלחכ .הנאירקולא יתסורה הישלפה וראל, םולבע םיימולאניבה םסיחיה םותחב תתיומעמש תוחתפתה החל, הנוראחה הפוקתב

 תימולאנביה םמיולתשה כתערממ הסיובר םקינבהמ קלח קתנל הנווכ תמייק אףו תוילככל תויצקנס תולוטמ, זה בצמל תמיואלנביה הילייהקה של

TFIWS. םולבעו רץאב הלככלהו קשמה בצמ על עפישהל תולולוע תודאווה אי את ותירבגמ, ואל ותויתחפהת . 

 .וותילעפ על ולא תועפשה ערזמל תנמ על םישדרנה םידעצה את ןחובו, תונוהש תוויחתפתהה חרא בוקרמ בקוע קנבה
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 םידגיתאל רשפלא ןתטרמש, הנוורקה ףיגנ עם תודדומהת ךורצל לארשי קנב שבגיש, ןיקת יאקנב לוהני תוראוהל תוקלההו תומתאהה תיבמר

 ונכדוע ותקלההמ קלח. 2102 ברמצדב 31 םובי ומייתסה םיקסעלו יתבה יקמשל יעיסלו רבמשה תבע שתדרנה יתקסעה ותשמיגה את םייאקנבה

 םולי םייפסכה תווחדב ותריולטוגר תומוזוי הקיקח קרפ' ר םטיפרל  .ברמע פתוקת העבקנ ןקלחלו ת,וטינוולהר ותארוהה תרגסמב תוועבק תוינחהכ

 .1022 רבמצדב 31

 .ותנוהש תוירוטולגרה ותויחתפהתול ותקלהה וליטבל ךורע קנבה

 

 

 

 יתרלודה ורביהל יתבריב ,סףונב .ינפ יןוי יצריוו שקנרפ ו,ירא ט,"ישל תובעטמב ורבילה ותבירי םוסרפ קספוה 1220 רבמצדב 31 -ה ךריאתמ חלה

 . 2023 ניוי 30 -ב קספהי לויפצ ת,ילרודה רוביהל תביירב םיורנטה תרי של םוסרפה. םיידשוחו עובש של ותפוקתל םוסרפה קספוה

 ותיבריל ורבליה יתברימ ברעמה ועציב ןפוא ןיינלע תוחינה רטפמה ר,ובליה תבירימ ברמע אשונב A250 "תבנ תא יב" םסרפ 2021 ברמפטסב 30 םויב

 צועבי ת,ווחקלל דעימ ןמת ,םיהלנבו ותנידימב ברעמה ןפו אןוגעי ת,וביינטטרלאה ותיברה תירחב ןפו אם:יבאה םטיביהב תוביטינטרל אסיסב

 .דועו םניוכסי ולהני ,ורבלי יססובמ םשידח םזיוחב ותרשקתה תקספה ,םמיייק םיוזבח תומתאה

 יפכל ותנגוה וליקיש תוך יולפעהתו ןפבו קיסהע ןפב ותביטינטרלהא סיסבה ותבייבר ורבליה ותביר פתחלהל ךרנע קנבה, 2102 נת שוףס דע

 . ת"בנה ותישרדל המליהב זאת כלו םינוכסיה ולהינו ותצי טיבהב, תווחקלה

 .תודשחה סוחייה תויבבר שומשיל ברעמהמ הצאוכת םגרהל ותויפצש ותסינניפה ותכלהשה ונחבנ, סףונב

 לאריש קנב תוחינהל םאתהבו םיימולאנבי םפיוג של םהתיוצמלהל המליהב, תובעמטה ללכל תופיולח סויחי תוביבר בחר קנבה, חוודיה דעומל ןוכנ

 : תודשחה סוחיהי תוביבר שמשתהל חלהו יתרלודה ורבליה יתברי ותברל ,רובליה ותביבר ושמשי ותעשל קנבה לדח ,2022 ראונבי 1 םויבו ,שאונב

 ערזמ לנתמ על ן,כ ומכ .יתתוהמ הני א,םיחרא םרידסה חתתו ISDA רידסה חתת נתגומעה ם,יזרגנב ותעילפ תרגסמב ורבליה יתברל קנבה יפתשח

 את ,תריה ןיב ר,ידסמה ADSI של דשחה ולקוטופרה ל עקנבה םת ח,םיזרגנב תולעיפב ורבילה תיבר קתספהב םכיורכה םייפטמשה םניוכסיה תא

 .רובליה םוסרפ קתספה דע םיקעופ םנאיו ורבליב ומחתנש םנייש םזיו חןיגב תונבחשתה להיטשה

 הבוקנ םהב ,1220 תנלש רבמע םכימשנה םוזיבח יתתוהמ תינזמא הפישח קנב למתייק א ל,קנבה עצביש תוכערה לםאהתבו חוודיה דעומל ןוכנ

 .רובלי יתבר
 
 

 :םהילא קנבה תוכרעיוה םיירקעי םינוכיס

 ןוכיס ,יטפשמ ןוכסי ,לדומ ןוכסי ,יסננפי ןוכיס :ןוגכ םניו שםניוכסי קנב לרוצי להולעל ת,וביטינטרל אסיסב תוביר לרבמעהו רובליב שומשיה תקספה

 .ותינטוורלה ותפישחהו םזיוהח יופמי ,תריה ןבי ת,וצעמאב םניוכסיה ת אההזי קנבה .קיסע ןוכסיו גיוולנכ טןוכיס ,חיוקיפו ריולטוגר

 סיסבה ותבי רשל ועלפב םושיי וללכ ר,ובליב ושמשיה קתספה לםריוקשהו והושז םניוכיסה את הלנ לקנבה ךשיממ ח,ודה םוסרפ דעומ לןוכנ

  .תודשחה

 ןכו האל םויינשי של תויועממשהו תושדחה סיסבה תובירל רוביהל תיבמר רבעמה ךליהת יבגל העדוה םייטנוורלה תווחקלל קנבה חשל, סףונב

 .קנבה תראב ינטוורל דעימ םסרופמ
 

 ו:הושז םיירקעה םניוכסיה

 בק עקנבה די יל עםיקוחזמה םסייננפי םישירכמב םידספהב הכרהמ היתר: ןיב ,םיובענה ותיועלב לודגי ו/או תוחיוורב הדירי - יסננ פייכוןס -

 תמאהתב ךרוצהו תבי לרהפחשי ותצייוזפ תתיחפמ ;ותחוקהל די י עלותשהנע תוקאס העיורזמחבו ותולעפה רפסמב הדמירי ;םוזי חלוביט

 םישירכמה ןבי fallback-ה ניונגנמב ניומש האצותכ וצרושי( basis) ססיבה ןוכיס, סףונב .קנבב ותויבתחייההו םיסכנה ולהינ ךיהלת

  (.םיגזרנ תמולע ותנודקפ ןוגכ) םינוהש םיסינניפה

 .ף שוטןפו באותלהונמ תופיחשה הקרמ כלבו סוחהיי ותיבת ריפמחל ובענה ףדוי עותמעמש יסנניפ ןוכסי ןי אימואנליבה קנבל 

 .דשם חיוצרמ רומחת צועבי ות;יברנטיאלטה ססיבה ותיבר לעברמ למתאותמה הבר העחירימ תגייולדומת תנייב - דלמו יכוןס -

 .השד החתכלילכה הבביסול רוביבל שומיהש קתספהל םמיתאומה םידשם חיוזח חוסניו םמייקי םזיולח םויינשיו ןוכדע - פטישמ יכוןס-

 ותיברי וץמאימ האצותכ חתפוה, םהשל הריבית מיותשל עתביק על ותקוחהל של םיורעערמ האצוכת אליצינטופ ןוכסימ ותיהמ קחל

.ותחוקלל הכזמ העצה ןמת תומצעבא קרובעי מיתלועה סיתנניפה כתרמעב תובלוקמ ותיפוחל

 .וינים לשתמכסה קבלת ראחול ותחוקהל םע םותיאב וצעב יוניהש ,םקרימה ןמ קחלב ף,סונב 

   



  

 

 

 9|  2021 שנתלומידע נוסף על הסיכונים  3גילוי בהתאם לנדבך  – הסיכוניםעל  דוח

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

.ת"בנה ותנוקרלע המהליב םיהלנ ונכדו ועןווריקטדירבו קנבה הלתנהב השרושא עברמה שאונב ותינדימ מתשוימ - ופיקוחי רירגולטו יכוןס -

 .םידשוהח םינהיש םיסיננפיה םשיריכמב שומיך שרוצל תומאהת צועבי - נולוגיכ טיכוןס -

 

 
 
 

 תויב רתפלהח ךליהמת םעיבונה םינוכיסה תא ןיקטהל הפאישב לעפיו לאשר יקנב תוינחהו םיימולאניבה םמיוסרפה ירח אבוקעל ךשיממ קנבה

 .סיסבה

 .2102 ברמצדב 31 םולי םייפסכה ותחודב םניוכיסה תרקיס קרפ' ר וטפרל

 

 



  

 

 

 10|  2021 שנתלומידע נוסף על הסיכונים  3גילוי בהתאם לנדבך  – הסיכוניםעל  דוח

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 (CECL )םייפוצ יארשא ידספלה תושרפה - ב"הראב םינקבב םילבוקמה תונאבושחה יללכל םינכודע ץומיא

 ידספהל ותרשפה - ב"הארב םקינבב םליבוקמה ותנאובחשה לילכל םניוכדע וץמאי" שאונב בכתמ םיקנבה על וחקיפה םסרפ 8120 סרמב 28 םויב

; יאראש דיספהל ותרשפה: םאישונב ב"הארב םקינבב םיבלוקמה ותנאובשהח ליכל את םישלי רשדנ בכתמל םתאהב ."ותפסונ ותראוהו אירשא

 .ב"הארב םליכלב ובעקנש ברעמה ותארוהל םאהתב צעובי הנואשרל םוישיה. תוירכח וכן; רודיג ותויילעפו םזריגנ םיירשכמ תובלר, םיסינניפ םיירשכמ

ASU 2016- הניקת ןוכדע תגרסמב םסרופ שרא, םייופצ אירשא ידספהל ותשפרה שאונב ב"הרבא םליבוקמה תונאובחשה לילכ את מץמא בתכמה

 דיספהל ותרשפהה םושרי מתדקה ותעצמבא, איקנבה דיגאהת של יפסכה בצמה על חוודיה תוכאי את פרשל יאה םשידחה םליכלה תרמט. 13

 ותכיאב ותדררדיהל םקינבה של רותי הרהימ הבוגתב ךמושת, אירשא ידספהל תורשפהה ותגהנהתב ותיורחזמה טינא את קזחמש ןפובא, יארשא

 ותטשי על ותססבהת ךות, םייפסכה תווחדב םיפקתשמ האל םניוכסי ובש ןפוהא ןביל אירשהא ניוכיס לוהני ןיב שרקה קויזלחו, םויול של יראשאה

 .םמיייק םכיליהות

 ידספהל השפרהה: תריה ןיב םנהי, הלא םלילכ םוישי ותבקעב םייאקנב םידגיתא של םייפסכה ותוחדב ינאובשהח ולפיבט םייופצה םייונשיה ירקיע

 השעי ראישא דיספהל הרשפהה ןדמואב; ההוז םטרו םגרנש דספהה את דומלא םוקמב, יראשאה ייח ךוראל ויפצה דספהה פיל בושתח אירשא

 דעומ של העפהשה על יולגיה בחרוי; םיידיתע םיילככל םעיוירא יבגל תוכמנתו ותירבס תויזתח קףשיש דיתע ניפ הפוצ דעימב יתועממש ושמיש

 םילכלה וכן;  הירכמל ןמיהז קיתב בוח ותגרא של ךער ותדירי ותמרשנ ובש ןפוהא הנשתי; אירשאה קית של איראשה ותכאי על אירשהא  ןמת

 תוניאזמ וץח יראשא ותפשיחו, ןודיפל תוקזחומה בוח ותגרא ,(רודיל ותואולה ותברל) אירשא על ווליח איראש ידספהל השפרהה בוישחל םשידחה

 .תומויסמ

  תרגסמב. םיויפצ יאשרא ידספה אשונב םשידחה םלליכה םוישי ברדב תובותשו תואלש ץבוק םקינבה על חוקיפה םסרפ, 2102 רואנבי 31 םויב

 .ברוצ ולסלמל דשחמ ןוגארב תובוח רתזהחו גווסיה ןפוא יבגל ותהרבה וללכנ, רתיה ןבי, תובותשו תולאש

". םייופצ יראשא דיספה אשונב ותנאובשהח ילכל םוישי עתפהש - יחוקיפ ןוה" אשונב רזוח םקינבה על חוקפיה םסרפ, 2020 ברמצדב 1 םויב

 נתמ על תאזו םיויפצ יאראש ידספה אושנב םשידחה םליכלה של הנושאלר וץמיהא תעפהש על ולוחשי רבמע תוראוה ובעקנ רזוחה תגרסמב

 םיקנבה על חוקיפה תויורשו םקינבה על וחקיפל לזבא תדעו תוינחהל םאתהב, יחוקיפה ןוהה על םליכלה וםשיי של תוויפצ יתבל תופעשה יתחפהל

 .םולבע תוחרא תונדימבו ב"הארב

 ןבי, הטלוב ורתגסמב שרא" םייסננפי םירשיכממ םייופצ יאראש ידספה" אשונב זרוח םקינבה על וחקיפה םסרפ, 2021 ארוברפב 2 םובי, ךכל סףונב

 טתיש יפל יתלמינימ הרשפה בשלח השרידה הלוטבו, רודיל תואווהל ןגיב %53.0 של לימניימ ורעיבש תיתצובק השפרה בושחיל הישרדה, תריה

 מיצע ןוהמ תוכנל םשירדנ םייאקנב םידגיתא ויפל ",יוחקיפה ןוהה" שאונב 022 פרסמ ןקית איקנב לוהינ אתרוהל ןוכדע עצוב, כן כמו, רוגפיה קמוע

 .תוברוצ ןנאיש ותואולהכ ןמז ךורלא ותגווסמש רודיל תוואוהל ןגיב םמיוכס 1 דבור

 דעומב םפידולע רתבצטמה הפעהשה יפתקז ךות 2022 ראונבי 1 םומי לחה יאראש ידספהל ותרשפה שאונב ותשדחה ותראוהה את םישי קנבה

 עתפהש תסריפ תובלר, רבמעה תוארוהב רשפאתמכ, תומויסמ תולקה, הנואשרל םוישיה דעומב מץלא קנבה נתווכב, כן ומכ. הנואשרל םוישיה

 .ועבקנש רבעמה תוארוהל םתאהב םניש 3 ינפ על הפעהשה את סורפול 1 דבור מיצע ןוה סחי על העתפהשל ורקשה לכב הנואשרל םוישיה

 רתוי או םוי 90 של ורגיפב רוידל תואווהל גווסל יש ופיל ורביצל וחודיה ותראוה ןוכדע רואל תזאו, רוביצל יראשאה רתתי על יעפהשל ויפצ ןקתה םושיי

 .ותברוצ ןנאיש רודיל תוואוהל ןגיב ןוההמ ויכניל הישדר רולא תאוז 1 דבור ימצע ןוהו יאראש דיספהל הרשפהה רתתי ,יתבר ותברוצ ןנישא ותואוהלכ

 ןוליימ 80-כ של ולדיג :המז. יאראש ידספהל הרשפהה רתתיב "חש ןוליימ 06 -כ של ולדיגל יאבהל ויפצ ותשדהח תואורהה םוישי, קנבה תכרהעל

  .רודיל תוואוהל ןגיב "חש ןולימי 30-כ ל שןויטקמו םייטרפ םינשא לאירשא ןגיב "חש ןויילמ 10-כ י,רחסמ יאראש ןיגב ח"ש

 .הנואשרל םוישיה דעומב םפידולע רתבצטמה העפשהה את וףקזל דיתע קנבה, ילעל רומכא

 ותכנל הישרדה ורלא אתזו, הנואשרל םושייה דעומב 1 דבור מיצע ןוהמ ח"ש ןוליימ 5-כ של ךסב יוכני יאבהל יופצ ותדשחה תוארוהה םוישי, כן ומכ

 תואורה תגרסמב וניתנש ותקלהל וףפכ וניא זה םוכס. תוברוצ ןנאיש תוואולהכ ןמז ךרואל תוגווסמש רודיל ותאווהל ןיגב םמיוכס 1 דבור מיצע ןוהמ

 . רבעמה

 תזא ,%20.0 -כ לש וריעשב לולכה ןוהבו 1 דבור ימצהע ןוהה סחיב הדיריל אביהל יופצ ותדשחה תוארוהה םושיי, קנבה תכערהל, ילעל רומהא וראל

 מהון ויכינ, אשונל ובעקנש ברעמה תוראוה ןגיב המתאה חראל, םפידוהע תתרי מתתאה של ךרדב ,תודשחה ותראוהה םוישי תפעשהמ האצוכת

 תוראוהה םוישי, ףסונב. םסיחימתיה םחידנה םסימה תורתי תמאתהו ןוכסיה סיכנ ךסב ויניש, ותברוצ ןנישא ורדיל ותואולה ןגיב 1 דבור ימצע

 . %10.0-כ של רועיבש קנבה של וףנמיה סחיב הדיריל יאבהל יופצ ותדשחה
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  יאנקב דיגאת יסכנ דובעש – 336' מס ןיקת יאקנב לויהנ תארוה

 תא טלבמה ,האורה לןוקית 2102 ניויב 15 םויב םסרופ ם,סיכנ דבשעל םירשדנ םייקאנב םדייגאת ןנגיב שותיוילפעה ןווגמבו ףקיהב לודיגה וראל

 על רומלש נתמ ל עם,סיכנ דובשע של ותנא לוהני לותישדר הראוהב ודרגוה ת זאלףח .איקנב דיגתא סיכנ דובעש ל עיתתומכה יתורלטוגרה הבלגהה

 ןוריוטקרדי על כי בעקנ תריה ןביו ן,ורעיפ תולדח עתב םדייקפמה ותויכ זלע ןגה לךרוצה ןיב לאיקנבה דיגתאה קיסע ת אהלנ לךרוצה ןבי וירא ןוזיא

 קנבה ןוריוקטריד ץמאי 2021 רבמצדב שא,ונב ההלנהה הבעקש תוינידמה את שרלאו םדיבעומש םסיכנ אשונב הגיטטרסאה את ותוהתל קנבה

 .ההלנהה העבקש ותינדימה את שריאו שאונב היגטרטסא
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 (KM1)םיירקיעםייוחקפיםיסחי
            

 ה  ד  ג  ב  א   

 31.12.20  31.3.21  30.6.21  30.9.21  31.12.21  :וםיל חדואמ סיסב לע 
      *() ח("ש יניוילמב) ןימז ןוה 
110,19910,22210,0599,6989,369 דבור ימצע ןוה1
10,12410,1419,9659,5919,249(4) רבעמ תוארוה תעפש הינפל ,1 דבור ימצע ןוהא1
110,19910,22210,0599,6989,369 דבור ןוה2
10,12410,1419,9659,5919,249(4) רבעמ תוארוה תעפש הינפל ,1 דבור ןוהא2
12,09012,11111,94211,54012,118ללוכ ןוה3
11,98712,00011,81711,40311,955(4) רבעמ תוארוה תעפש הינפל ,ללוכ ןוהא3

(ח"ש יניולימב) םלילקושמ ןכויס יסכנ
88,98887,81586,21883,97083,815(RWA )םיללוקשמ ןוכיס יסכנ לכה ךס4

 חקפמ התוארו היפ ל,(םיזוחאב) ןהו תמוליה יסחי
      )*( םקינבה על

 11.18% 11.55% 11.67% 11.64% 11.46% 1 דבור ימצע ןוה סחי5 
 11.03% 11.40% 11.54% 11.53% 11.37% רבעמ תוארוה תעפשה ינפל ,1 דבור ימצע ןוה סחיא5 
 11.18% 11.55% 11.67% 11.64% 11.46% 1 דבור ןוה סחי6 
 11.03% 11.40% 11.54% 11.53% 11.37% רבעמ תוארוה תעפשה ינפל ,1 דבור ןוה סחיא6 
 14.46% 13.74% 13.85% 13.79% 13.59% ללוכ ןוה סחי7 
 14.24% 13.56% 13.69% 13.65% 13.46% רבעמ תוארוה תעפשה ינפל ,ללוכ ןוה סחיא7 
 8.29% 8.28% 8.26% 8.25% 8.25% (1) יםקנבה לע חקפמה י"ע שרדנה 1 דבור ימצע ןוה סחיא11 
 2.88% 3.27% 3.41% 3.39% 3.21% יםנקבה לע חקפמה י"ע שרדנל רבעמ ,ןימז 1 דבור ימצע ןוה סחיא12 

       
      (2) םקינבה לע חפקמ התוארוה יפ ל,וףנימ הסחי 

 177,195 182,534 183,199 184,631 191,042 ח("ש ינוילימב) תופישחה ךס13 
 5.29% 5.31% 5.49% 5.54% 5.34% ים(זוחאב) ףונימה סחי14 
 5.22% 5.25% 5.44% 5.49% 5.30% (4) ם(יזוחאב) רבעמ תוארוה תעפשה ינפל ,ףונימה סחיא14 

       
      (3) םיקנבה לע חקפמ התוארוה יפ ל,ותליזנ יוסיכ סחי 

 55,224 59,182 57,601 56,127 56,107 ההובג תוכיאב םיליזנ םיסכנ לכה ךס15 
 36,940 42,154 42,104 42,723 43,923 יםאצוי םינמוזמ ימירזת לכה ךס16 
 150% 140% 137% 133% 128% ם(יזוחאב )תוליזנ יוסיכ סחי17 
       
      (5)םינקבה לע חקפמ התוארו היפ ל,ונט ביצי ןוממי סחי 

     115,045 ןימז ביצי ןומימ לכה ךס18 
     78,505 שרדנ ביצי ןומימ לכה ךס19 
         147%  ים(זוחאב) וטנ ביצי ןומימ סחי20 

 
 . 2021 רבמדצב 31 םויל יפסכ חדוב 'ב 24 באור' ר – תילועפת תולעייתה יכלהמ ןיגב תומאתה תעפשה רחאל םניה ףונימ סחיו ןוכיס יביכרל 1 דבור ימצע הון יסחי, הון (*)

 רוידל תואוולהה תרתימ %1 אטבמה רועישב הון תשירד  תפסוותמ 1 דבור ימצע ןוה סחיל  רשאכ ,%5.21 ו %9 םניה שרדנה ללוכה הון סחיו שרדנה ירעזמה 1 דבור ימצע הון סחי ללככ (1)

 . ח"ודה דעומל
 ןוהה סחיו שרדנה ירעזמה 1 דבור  הון סחי 2020 ץרמ שדוחמ לחה, הנורוקה רבשמ עם תודדומתה ךרוצל ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל תומאתהה רבדב העשה תארוהל םאתהב, תאז עם

 לעו 1.29.30 דעו 02.3.91 הפוקתב ורשואש םירוגמ תריד תשיכרל רוידל תואוולה על %1 של רועישב תפסונה ןוהה תשירד לוחת לא ןכו .המאתהב %5.11 ו %8 םניה שרדנה ירעזמה ללוכה

  .ח"ש ןוילימ 372,10 על תדמוע חווידה דעומל ןתרתיר שוא ,02.3.19 םוימ לחה ודמעוהש הרטמ לכל רוידל תואוולה
 .ףונימה סחי אשונב הבחרהל ןלהל 4 קלח' ר (2)
 .תוליזנ יוסיכ סחי אשונב הבחרהל ןלהל 7 קלח' ר (3)

 .תולעייתהה תינכת ןיגב תומאתה תעפשה ינפלו, רבעמה תוארוה תעפשה ינפל (4)
 .האוושה ינותנ םיגצומ לא ןכל, 2021 תנשמ לחה בשוחמ וטנ ביצי ןומימה סחי, לארשי בנק תארוהל םאתהב (5)
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  םינוכיס ולהינל קנבה תשיג

 וצהבקה של יקסעה לודמה רואית

 .אלרשבי ותולדגה ותאיקנבה תוצובקה שמח עם תנימנ קנבה צתובק

 תוולכי תיינב דצל ותעלייהת יכהלמ של םוישי תוצעמבא ,רתהי ןבי ,הנתשמה תתיוחרתה הבביסל כתערנ ימולאניבה תצובק ותנוחראה םנישב

 גם תוחרתהל הצובקל שרפלא תנמ על, זאת. ותבאה םניבש גם ךשמיהל הויפצ זו תוכעריה. תיטליגדיה ךערה תעצה רופשי על שגדב תוגיולונכט

 .גיולונכוט יליטגדי םלולע הלש םינוכסיה לוהינ ליכו התיולוכי את םאיתהל ןכו םייגוולנכט םייסננפי םפיוג לומ

 : םיריקיע םריוישמ פרסמב דתקמתמ קנבה תצובק של יתקסעה הותילעפ

 ,ונט יתביר ותסנכהב ןיוטבי את תובלקמ זו ותלמפעי ותסנכהה. ריתסחמה ותקאנבה של הדוסבי דמוהע, םויולל םידקיפמ ןיב סיננפי ךוותי -

 תוזילנ ןוכיסו ראיאש ןמתמ ובענה יראאש ןוכיס קרבעיו םניוש םניוכסי הבוחב נתמוט זו ותילפע. הצובקה של קריעיה ווחהר ורקמ את ותוהמו

, ותחרא ותויפצ תיבל ותיוביתחיהו תורוקמה ותנמיז ביגל ותדאו אי, ראיאשל ויפצ בלתי ושקבי, ורבציה ותנודקפמ ותויפצ בלתי ותכימש בשל

  .תוילנז ןוכיסו אישרא ןוכיס על םקיפר האר םינוהש םינוכסיה ולהינ ותדוא הברחהל .קנבה ותשלר םידמושע םסיכנה ויובש הדח הדירי תובלר

 יסרטיכ, דעמי ותישיר, מיואנלבי סחר, וץח מטבע, ךרהע ותרניי מיותחב, ותוילפעי של ברח ןווגמב ותמלע בינימ םיקאינבו םיסינניפ םותישיר -

 תוותאנ ימא עבונה יולתפע ןוכסי קריבעו םניוש םינוכיס הבוחב תנמוט זו תולפעי .ב"ויכו םיגזרנ םסייננפי םישירכמ, םולתש יותרשי, ראיאש

 םיגזרנב תולמפעי עבונה דיגנ צד ראיאש ןוכיס ןכו. םיניוציח םירועמאי הוצאכת או, ותכערמ של או םנשיא של, םמייינפ םיכהלית של לכש או

 ןוכסי של םיקפר' ר רוטפל - .ותציה ןוכסי את ןבוחב ותנמו טותקאינבה ותויהפעיל ללכ ןכ ומכ ,יםיסנניפ ותדסומו ןוהה קוש ותקוחל ולמ

 .דיגנ צד יראאש ןוכיסו תוצי ןוכיס ,יולתפע

 .ניויסנפה וץעהיי לם עיחלה םינידהו ע"ני נידי םוחבת תוצי ןוכסי קרעיב ןבוחב תונמוט ולא תיוופעיל. ינויסנפ וץעויי תוקעהש וץייע -

 .ראיאש ןוכסי קופר קוש ןוכסי קרפ' ר טולפר .יראאש ןוכיסו קוש ןוכיס םניה יםזיכמרה םינוכסיה כאשר קנבה של וטרסונה פיסכ עתקהש -

 לותפעה ותירשי בשל קרבעי תוצי ןוכיסו ימשפט ןוכיס, יולתפע ןוכסי קרבעי הבובח נתמוט זו ותלפעי .ןוהה קושל םקאיינב ולתפע ותישיר -

 . קנבב שלישי צד דיי על םיקוחזמה םסיכנה ורבבע או/ו ותנובשבח םיקוחזמ או/ו םהליונמה ותנקרה סיכנ עם שרקב ותנקר יהלנמל
   .תוצי ןוכיסו ימשפט ןוכיס , ליועפת ןוכסי קרבעי הבוחב נתמוט זו ותלפעי .ותנמלנא הרבהח ותעצמאב םדייסומ םפיוגל תונמנא ותישיר -

 ואלל םמיוד ותוילבפע םניוכיסה. שראלבי םיורמה יתסיוכלולא םותיירש ןמתב החמתמה, דסמ קנב את הצובקה םוכי וללתכ, קנבל סףונב -

 . ותנוקרהע םתוא יפל םיהלונמו קנבה של

   :תוריקיע תויקסע תובטיח שושל ותצעמבא לתועפ קנבה צתובק

 םותח את ןכו (,middle market) םייחרסמו( corporate) םיולדג םיקיסע ותחוקל לומ תוילהפע ולכלמ את תכזרמה קיתסהע הבחטיה -

 םקייסהע םיפינסה ותלפעי את זכמרה, םיקסע ורזאי לפוע הביחטה רתגסמב. ןוהה קושב םיליהפע םדייסומו םיקיסע ותקוחל ולמ ראיאשה

 .קנבה של

 םקיסוע תרטיפ ותקאנב, בית קימש - ותחוקהל גזרימ ללכל ותאנתכשמו תוקאנב ותירשי םפיינסה ותצעמבא קתפסמ איתקנבה הבחטיה -

 םיותשיר ןמתב םמחיתמה ,החייל רצאו פיניסו, ןוהה קוובש טיתפר ותקאנבב םמחיתמה קנבוי פיניס גם םועליפ, זו רתגסמב. םניקט

 דתיה רגזמב םימחתמ יגאפ יפינס, גיפא ךערמ תמסגרב, סףונב. ןוטחיבה תכרמע מלאיגו ידבוע על בדגש, םיחריסמו םונאיימעק תוקוחלל

 .דיחרהו

 םדייסומה, םקייסהע, םירטיפה ותחוקהל ולמ ח"מטהו םיפסכה, ןוהה קוש ימותחב ותהפעיל לולכמ את תכזרמה תוחוקל יסכנ חטיבת -

 ,ניויסנפה וץעהיי ,ותקעהשה ץוייע כיערמ ןכו ותנודקפבו ח"מטב, ךער תוניירב תוקאסהע דריח םיועלפ הבחטיה רתגסמב. ןוהה קוש יופעיל

 .םקיית לוהינל הרבוח ותנמאנל הרבח םג קנבה תועלבב .ותקעהשה כזרמו

 

 לדומה על סתסובמה תולעיי סחיו ןוהה על האושת יחנומב על דיעי תבעוקה, 2022-2002 םנישל תיגטטרסא תינכת קנבה בשיג 2019 נתש ךהלמב 

 ותחת תשדחתמה תוחרתה תבביסב המדיק קנבה את דיעצהל ודעונ אשר םייקסע םידוקימ ובעקנ תיגטרטסהא תינכבת. לעיל רטופמה יקסעה

 ידעי קרפ הרא שאונב טוריפל. זו ותדדומהתב ויעיסשי ותולכי וחיתפל ומרית אשר םדיוקימו םדיעצל דחומי דגש ןיתנ, כך בקע. ותדאו אי אינת

 ןוכדעהמ קלחכ יתגרטטסאה תינכהת של הניבח ןודיל הבאוה, 2021 רבוטקוא שדובח .פיסכה וחדב הלהנההו ןוריוטקרידה וחדב הגיטטרסאה

 .גירטטסהא הוומתב יתוהמ ויניבש ךורצ ןיא כי צאמנו יפתוקתה

 

 

 חודב תוסחיתיה תניתנ יונשי חלו הדימבו יתנשה חודב ןוכסיה ימורג תלבט תרגסמב הבחהרב םטיורפמ םנגיב ןוכסיה תכערהו םניוכסיה לכל

 יתוכאיה) ןוכסיה ןובאית שראכ, ןהלל ידיגאתה משלמה הנבמ קתספב םיטרופמה, הנגהה ויוק תוששל בוחלר םהליונמ םניוכסיה. ניובעהר םניוכסיה

   .זה וחדב טורפמכ  םניוכסיה ךמסמ רתגסמב חוודמ םניוכסיה ילפופרו ותנידימה כימסמב הבחרהב גצומ( יתומכה או/ו
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 ניוכסי (,םויוול קשמ יפנע) ותזיוכרי תובלר, יראשאה ניוכיס: םנהי םהב םיירקיעהכש, םניוכיסל הפשיחב הוומל הצובקה של התולעיפ, לעיל ורמכא

 ןוכיס, דעימה תוגיולונכט ןוכסיו ,עדימ תטחבאו בריסי ןוכיס תוברל, םיילופעת םינוכסי, תוילנז ינוכיס, תבייהר ןוכסי וניה בהםש יקריעה רשכא, קוש

 .דלומ ןוכסיו ןייטנומ ןוכסי ,יטפשמ ןוכסי, הגיטטרסא ןוכסי, ןוה תנבהל ורסאיו תוצי

 להונמ ןוכסי כל. םיירכב םדייקפת ליעב או ההלנה ריבח דיי על םליהונמ םיירקיעה םניוכסיה כל. תידימ ונהי הצובקה של ןוכיסה ןוביאת, ללככ

 תירוטלוגר הישרד מתייק, םיילועפת םינוכיסו קוש ינוכסי, אירשא ינוכסי ןגיב. ןוכסיה ןוביאת את, רתיה ןבי ,עבוקש ידויעי תונידימ ךמסמ תגרסמב

 הצובקהICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process )-ה ךליהת תגרסמב. לאזב של 1 ךבדנ תוראוה תגרסמב ןוה תומליהל

 ןוה תצאקה תצעבמת ךורצה תדימב. ןושראה ךבדנה רתגסמב םהיומזה ןוכיסה ידקומ ורגתאו םפיסונ ןוכסי ידקומ יוהזי של קיממע ךליהת תצעבמ

 .םניוכיסה תיתו םינוכסיה רית ןיגב תפסונ ןוה תצאקהו 1 ךבדנ ניוכסי ןגיב המלימש

, לדוגו ןווגמל תונוריתה לוצני, הצובקב תווימחהת חופיט ךות, ובעקנש םייגטטרסאה םדיעיה גתשהל תנווכמ הצובקה של םינוכסיה לוהני תונידימ

 .םתיונא חוודיו תורקיב, הקרב, לוהני ינונגנמ של םמוקי עלו ושרואש ןוכיסה ותמר על הרימש ךות

-ה) םחינמה ותנורקעה םוע םקינבה על קחפמה דיי על הבעקנש יתרולטוגרה רתגסמה עם דחא הנקב הולע הצובקה של ללתוכה ןוכסיה תסיפת

Sound Practices( ןוכיס ןוביאתו ותנידימ: ונייפואוי ורדגוי ןוכסי הבובח נתמוהט יתאקנב ותילעפ כלל כי ןוקריעה על תתתשומה, לזבא דתעוו של ,

 הדימ ותמא פי על וליע חוודיו ודתידמ, וחורה ותמכיל ןונגנמו חוודי כירעמ, תורקיבו הרקב ליגמע, הפישחה קףיה רתדגהו מתחיתל ותלבגמ

 . ותבלוקמ

 

, רתוקיבו הקרב, חוקיפ, היטלש ינונגנמ של הותנא תיתשת תוצעמבא הצובקב םיצעבתמ םרתקבו םניוכסיה לוהינ

 הרקבה ותדיחי ותמייקמש ניהש הנגהה קו, וולהינו ןוכסיה רתציי על םאירחאה םמיייקמש ןואשרה הנגהה קו: הנגה ויוק הושלש ותצעמבא םמיושימו

 ןושאר הנגה קו הווהמה ותעליתיההו ןונכהת דתיחי עטמל שיאהר אינובחשה בתיחט ,יפטשמה וץעיהי ךרמע ,םינוכיס ולהינל הביטבח ותיותל תילבה

 . תינוצחיהו תימינפה תרוקיבה ךערמ םמיייקמש ישלישה הנגהה וקו

 בחולר הפקימה םניוכיסה ולהני רתגסמול םניוכיסה לוהני יתיצקנופל תוירחבא שאונו ההלנה ברח, ןהכ ליא ח"רו - ( CRO) ישארה םינכויסה להנמ

 .וולכ ןוגארה

, ןונכת ךות, םקיסהע ויוק של םניוכסיה ולהני תוויילפע את םליהשל הדיקפת שרא םינוכסי לוהניל הביטהח שראב דמוע ישאהר םניוכסיה להנמ

 . חוודיו ןוכיסה דתידמ, םקיסעה ויוק של םניוכיסה ולהני, ותמותשה ותתונא ורגתא, םניוכסיה ולהינל הדובעה רתגסמ של טףוש וחתפיו הקוחזת

 םושייו םניוכסי ולהניל הדיחהי (,יראשא תקרבל הדיחיה אתו יאשרא ניוכסי תכערהל הדיחיה את ללוכה) יארשאה ניוכיס םותח את תללוכ הבטיחה

, תילככלה ותחרתה נידיב יתמניפה הפכיהאו ע"ני ינידב יתמניפה הפכיהא םותח ותבלר) ורטר ןוממיו ןוה תנבהל ורסיאו ותצי תקלמח, לזבא תוארוה

 לוהניל הדיחיה אתו םלידומ וףקיתו ותלזינו קוש ניוכסי ולהניל הדייחה את, (תוטירפה נתגה םותחו QI ,FATCA,CRS, תוולבג ציוח םניוכסי ולהני

 םירחהא םניוכסיה לוהני תונידימ יכמסמ את תרגתאמו םניוהש תונידימה כימסמ שוביג את הבילומ םניוכיס ולהניל הבטיחה. םיילופעת םניוכיס

, םינוכסיל הפישהח תדידמו ויהזיל םייתוכאיו םיתיומכ םליכו ותגיולודומת הבטיחה חתתפמ, כן כמו. םניוש םניוכסי ליהנמ של ותריחאב םניותנה

 םינוכסיל קנבה תצובקו קנבה תופישחל סיחב וחודיו חויתנ, ותקרבב תקסוע, םותריחאבש ןוכסיה לוהניל רוקשה לכב םניוכסיה יטלונב תכמות

 . םינוהש

 תוברל םניוכסי לוהני מיותחב תוצמלה תבשגמ, ןואשרה בקו הרקבה ימרוג של הקרבה ותביטיקפא כתערה של ךליהת עתצבמ הביטהח, סףונב

 .דווע ןוהה ותמליה ידעי על  הצימלמ, יראשאה םותחב ותיולת תילב דעת תווח נתתונ, ןוכסיל ןובאילת סחיב

, םייייתעב תובוחל תודעווה ר"וכי יאשרה םניוכסיה להנמ משמש, תושפרההו םגיוויסה תוותנא תעביק על םינוכיס ולהניל הבטיחה תויראח תגרסמב

 ןוכיס זה כללבו םניוהש אירשאה ניוכסי תוחניב דקממתה אירשא ניוכסי ולהניל םוורפ סנכמת, ףסונב. העלמו קנבה ל"כנמ ותאשבר ותדעווה עטמל

 תבה רתבח יגיצנ ןכו תאיקנבהו תיקסעה תובטיחה גיצינ ,ריתה ןיב, בו םפיתשתמו יאשרה םינוכסיה הלנמ וניה םוורפה ר"יו. ינכצרה יראשאה

 . תאיקנבה

 .תקיסעה תויכמשהה להנמכו ךער ותירינב תימניפה הפכיהא על הנוממכ, םיילופעהת םינוכסיה להנמכ גם  ןהכמ יאשרה םינוכסיה להנמ
 
 

 : םניה םינוכיסה לוהני על םיפסונה םיארחאה

 . יתקסעה הבטיחה אשר ,ירדיא יצנב "חור ידי לע םליהונמ יאראשה ינוכיס

 .יסננפי לוהניו םבישאמ בתיחט אשר ,ןלוג הל אתברג דיי על םיהלונמ םייסנניפה םניוכסיהו הגיטטרסאה ןוכיס
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 םינוכסיו ורטר ןוממיו הון נתבהל ורסיא ניוכסי את הלנמ ,שיארה ותיצה ןיצקכ ודיקפת רתגסמב שרא ,םויבנירב רימא מר דיי על םהליונמ ותציה ניוכיס

 -כ ןהכמ אוה, כן ומכ. יתלכלכה ותחרתה ינדיב תימינפה הפכיהא על הנוממו ךער תוריינ ינדיב תמיניפה הפיכאה דתיחי את להנמ, ותלובג יצוח

Responsible Officer ה ותראוה םושיי על הנוממה- FATCA, ה-CRS ה םכסהו-QI .תוטירפה על הנגהה םוחת םג צאמנ וותריאח תתחו. 

 ה,ז םוי לדעו הנשה לתיחמת מ."בע יסננפי לועפות בושמח -ף מת ל"כנמ ,שודק ריפו ארמ ידי לע 2102 לריפאב 6 םוימ חלה םליהונמ  IT-ה ינוכיס

 .ומוקמ אתלממו תףמ "לכנמל הנשמ ן,ונב לסירי א'בג דיי על ולהונ

 .דעימ תחאבטו בריסיה תנגה להנמ, גלפ שעוהי מר דיי על םליהומנ בריסיה ינוכיס

 . טיפמשה ץועייה ךערמ לתהנמ, ןהד הבביח ד"עו ידי על םליהונמ םייפטשמה םניוכסיה

 .ישאהר ינאובחשה תביטח ראש, ןצני ןמנח ח"רו דיי על הלונמ ןייטנומה ןוכיס

 םכירעמה שיארו ההלנהה ריבח דיי לוע לולכה קיסעה ולהניהמ קלחכ הם אף םחיקופמו םיהלונמ הקיקחו הציולגר ניוכסי תמגודכ םפיסונ םניוכיס

 .םותריאחל םניותנה םמיותחב

 על סתסבמתה תבה הברהח ןויורטקרידב הבעקנש תונידימ פי על, דרפנב תקיסע תולעיפ השל הצובקב בת הברח לכב צעבמת םינוכסיה לוהני

 תיאקנבה בתה הברחב. בת הברח כלב ותילפעה של דחומיה יפולא לב מתשי ךות ,תיצתובק ןוכיס ולהינ יתיגוולדומת סיסב לוע הצובקה תונידימ

 את לתהנמ קנבה תצובק .קנבה של יאשהר םניוכסיה להנמ ידי על יתעוצקמ הנחומו תבה הברחה ל"כנמל ףופכש ישרא םניוכיס להנמ ןהכמ

 םיכילהת תמייקמ קנבה תצובק. דבבל םניוכסי תומשמהתל הבוגבת רק אלו ןוכסיל הפישהח לומ אל המוזיו תוביטיקאופרל הירחת ךות םניוכסיה

 םולמ םייתוהמה םניוכסיה כי תהע כל חטיבהל תנמ על הפוחש יאה םהילא םיתיוהמה םניוכיסה של רוטינו דועתי, הכערה, ויהיז של םכימשמת

 .השל תינוהה תוותנאה כתערהב דוסי ןבא ידיגאהת לשממב האור קנבה תצובק. תבייקטפא הרוצב םליהונמו םהיוזמ הפיחש מתייק

 מיותחב ההלנה תודעוו ההלנהה, ומעטמ תודעו, ןוריוקטרידה דיי על, רתהי ןבי, םשינע קנבב םניוכסיה ולהני תוותנא על הקרבהו חוקיפה, היטשלה

 :ןהלל רטופמכ, םניושה ןוכסיה

 יםנוכיסה ולהינ תויגולס ותיודעוו ןוירוטקרידה תוחסייתה

 ןובאתי ותבלר, תלולכה ןוכיסה יתגיטרטסא את הוומת ןוריוקטרידה. תיסננפיה וותנתאילו איקנבה דיגתאה יקסעל ותריחאב שאונ ןוריוקטרידה

 ן:הל לרטופמכ ןוכסיה

 .הצובקה של הגירטטסהא את הוומת קנבה ןווריקטדיר .א

 ימותחב םינוכיסה לוהני תוניידמ את הפוקלת תאחו תנתישה הדובהע תניכת את הנשל תאח יםשרמאו םינד וותיד ועו/או קנבה ןווריקטדיר .ב

 תוהפעיל מיותחב תותרומה הפחשיה ותרקות ןוכסיה תוסגרמ, ללוכה ןוכיסה ןובתיא את, תרהי ןיב, יםוללכה, םניושה םיותיהמה ןוכסיה

 ןוריוקטדירה םימתאימ, זאת רתגסמב. םינוהש םניוכיסל הפחשיה על ווחדיו הקרב, הדדימ, ולהינל םרטידנטס בצימ ןכו, םניוהש םיגזרמבו

 .קנבה של ותפעילה יבתבסול םיסיננפיה םקיוובש ותרומתול םיוינילש םניוהש םינוכסיל הפיחשה תוניידמ את ויותדווע ו/או

 נתבחי תוך, ותשדח ותפחשי ורצלי םיוללהע םיותיהמ םדשיח םוצרימו תוותיהמ ותשדח ותיופעיל יםשראמ וותידוע או/ו קנבה ןווריקטדיר .ג

 .ותלהפעי ינוכסי על היולת בלתי הרקב עצבלו דודמל, הלנל קנבה ולתכי את ןכו תוצרי ותלהפעיש ןוכסיה

 ותפשיח על ווחיד קבלתמ הדוועה. הנשב םימעפ הנומשכ סתנכתמה, םניוכיס ולהניל ןווריקטדיר דתוע לתעופ ןויורקטדירה דתובע רתגסמב .ד

 תבצעמ הדוועה, סףונב. ןווריקטדירה עבקש ותבלגמבו ותיורטולגר ותלבגמב הצובקהו קנבה דתמיע על ןכו םינוהש םינוכיסל הצובקהו קנבה

 .ניועבהר םינוכסיה ךמסמ רהית ןבי ןודנ הדועוב .קנבב םניוכסיה רתקבו ולהני ךערמ ותביקטיפאו תוותאנ של הנבחי

 דעמי תוגיוולנכט ,רתוקבי ת,ווואהל: ל שםישאונב הנבש םימעפ מספר תוסנכמתה ותפסונ תודוע תועלופ ןויורקטדירה דתובע רתגסמב .ה

 .ולמגות גיתוולנכת טונדשוח

 קנבה של יתמניפה רתוקביה ותפעיל על תקחפמ רתוקביה תדוע. ןוריוקטדירה של רתוקביה דתוע סתנכתמ דשולח תאח ותחפל ל,לככ . ו

 של הדובהע ניתכתו מיינפה קרבמה של ותיוכמסהו וינימה בתכ וראיש, וכרש עתביקו מיניפ קרבמ וינמי: יבגל ןויורקטדירל הצמלה ותבלר

 םוחיודיבו םותייהמ תורקבי ותבדוח הנדו תמיינפה תורקביה של הדובהע ניתכת םוייש אחר בקמע עתצבמ הדוועה. תמיניפה תורקביה

  .דווע קרבמה ןובשהח הרוא דתובע על חתקפמו מיינפה קרבמה של םחריא

 םינוכיסה לויהנ תוגיוסל הלהנהה תוחסייתה

 זו תרגסמבו וקיסע םודיקו, םניוכסיל הפחשיה תולבגמב הדימע ךוות בעקנש ןוכיסה ןובאילת םתאהב קנבה יחוור תשאהל יתאחרא קנבה תלהנה

 קנבה ותנידימ םוישיו, יתגרטטסאה תינכוהת עוצבי תובלר ןוריוטקרידה ותטחלה ועצביל יתאראח ההלנהה .קנבה של תמיוי םוהי תועילפה ולהניל

 .ןויורטקרדיה דיי על ורושאש יפכ ןוכסיה ןובאית תגרסמב

 ההלנה חברי ותפתשתהבו םיסינניפה םינוכסיה הלנמ או, ל"כנמה תושראב םיפשוט םנייניעל הדוועה סתנכמת בועבש םימעפ וששל .א

 קושה ןוכיסב, וץח עבמטבו םקליבש ותזילנה בצמב םיוליהני םיווחדי סמך על הנדו יאשהר םינוכיסה להנמ גם םהנייב, םיכירב םהלינמו

 ךרמע של הקירס תכרנע עובשל תאחו םדשיח םיוצרמב, םיסינניפה םקיוובש תוסיננפיה תויותחפתהב (,קנבה של תבייהר ןוכיס תוב)לר
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 ועצובש ראיאש תוקאסע ביגל ןוכדע ןכו קנבב ותתאנכמשה ועיצבי על טףוש ווחיד קבלתמ הדוועה ,כן ומכ .ורסטונה ותלפעי על םניייבה

 .םיוסמ םוכסל מעבר ןוחרהא םובי

 תוברל, םינושה םניוכיסה רתקבו ולהינ םוחבת םשאיונ ןווגמב, תרהי ןבי, הנדו בועבש םעפ ותחפל סתנכמת ל"כנמה ותאשבר קנבה הלתנה . ב

 ותינכתב תומדקהת סוטסט, כשל ועיראי, רתוקבי ותחוד מצאימב, ניועבהר םניוכיסה ךמסמב, םניוהש םניוכיסה ולהניל ותינדימ כימסמ

  .ותנושה וותידווע ןווריקטדירל היותצמלה את הרביעמ ההלנהה. דועו םדשיח םיכיהלת וא םיוצרמ, ICAAP-ה ךמסמ, ןוצקי ישירחת, ותנוש
 .ראיאש ותסגרמ יושדובחי ותשדח ראיאש ותקשבב הנדו בועשב םפע ותחפל תסנכתמ ל"כנמה ותשראב יראאש דתווע .ג

  .םיסינניפה םקיוובש ותיותחפתהבו וטרסונה קיבת ותיותחפתהב ל"כנמה ותאשבר ןויד םיקימת הנשב םמיעפ רפסמ .ד

 תאח סנכתמ, דסמ קנב ל"כנמו הלהנהה יחבר תופתשתהבו קנבה ל"כנמ ותשראב (הסייבר נתגה ללוכ) םיוליעפת םניוכסי לוהינל םוורפה .ה

 ססבהתב רהית ןבי, רבסייו דעמי חתאבט ניוכיסו םייגולונכט םינוכסי ללוכ םלייותפע םינוכיסל הפשיהח בצמ על ףשוט בקמע םיקימו ןולרבע

 םורופה. הלא תופיחש רומזעל, ותנבה תוחברהו ותנושה ותדהיחי דיי על תוקטננה תוולהפע על ןכו, םינושה םינוכסיה קריס ימצאמ על

 .ותאנוהו ותלמעי ניוכסי עתנימ שאונב םורופכ גם משמש

 ותפשיבח תוויחהתפת םניודנ ןודיב. םידשיוחל אחת הלהנהב םקייתמ ורסטונ תוקעהשו תוויבתחייהו םיסכנ לוהינ ישאונב דיוייע ןודי . ו

 תוויבתחייההו םיסכנה ולהינל םוריקשה םיפסונ םישאונו ורסטונה קתיב ותלפעי, ותילנזה ןוכיס, ביתיהר ןוכיס, ותברל קנבה של ותיסנניפה

 .קנבה של

 סנכמת ,ותנבה תורבובח קנבב םכירמעהו תוביחטה יאשר תופשתתהבו לכ"נמה תואשבר תוחר תינדיבו עני"ב תמיינפ הפיכאו תוצי םורופ   ז.

 .ןועבאחת לר

 ןווריקטדיר להצליממ הדהוע .םניוכיס ולהינ להביחטה אשור קיתס העהבחטיה אש רותפתשתהבו "לכנמה ותשראב םיעייתיב ותבו חדתוע  .ח

 .ןועבחת לרסת אנכמת ,םיעייתיב ותבוח ןיגב יראאש דיספה לתורשפה צועיב על

 .םתו פעילםותחב םינוש םיכירב םמיורגו ההלנהה חברי ותשראב ת,ונוהש ותבחטיב תוד ועותמקיימת ף,סונב .ט

 תמיינפה תרוקיהב תייצקנופ

 את, הצובקב םינוכסיה לוהינ ךיהלת את, המטה תודיחיבו םפיינסב ודי על תוצעובמה ותורקיבה רתגסמב ךריעמ, קנבה של יתמניפה רתוקיבה ךערמ

 תוא המתאהה תדימ את ךריעמ ואה, ףסונב. םניוהש םניוכסיה לוהני יטבהיב ןוריוקטרידה תוטלהח של לועפב ןועצבי אתו ותניידמה םושיי

, קנבב םיקיתמה יתנשה ICAAP-ה ךיהלת על היולת תילבה הירקסה את צעבמ ךערמה, כן ומכ. הצובקב םגיוהנה הקרבה כיליהת ותכאיו תוביטיקפא

 .םקינבה על קוחיפה תושידרל ותמתאהו בו םיגצומה םינונתה תומשלו ותנמהימ את ןוחבלו ךיהלהת את רגאתל הטרמב

 כל את תלולכה, הנממ תרגזנה תתינש הדובע תינכות םניש שמח עד עברא של הפוקתל יתתנש רב הדובע תינכת פי על תלועפ יתמניפה תורקיבה

 ןבי, ןובחשב היאבמו םניוכסי תכערה של תיתיטש הגיוולדותמ על תססובמ הדובהע תינכת .ותנבה תוברהח תובלר, קנבה של תוויישהו תוויילעפה

 תובלר, קנבה תולעיפב ןוכסיה ידקומל געונב יתמניפה תורקיבה של תוכרעהו ICAAP -ה ךמסמב יויטב ידיל האבש יפכ םניוכסיה תכרעה את, תריה

 ותמושתה תאצקה את תללוכ הדובעה יתנכת. םיינוציח םמיורג ידי לוע הדיי על וצעובש ותמדוק ותורקיבב ועלוהש םאיצממול  םינוהש ןוכסיה ידקומ

 .רתקובמה ותלעיפה/תושהי של ןוכיסה תמלר המאהתב רתוקיבה ועציבל תוירדתה אתו

 חקפמה ותראוה, תוקאנבה ליכל, תואקנבה דתוקפ, תימינפה רתוקיבה קוח ותברל, תונוהש קוהח ותישרד פי על עתצובמ יתמניפה רתוקיבה דתובע

 םיחוודיהו התדובע תויטש, הותילפע ףקיה, הציקנופה ידיקפת את, תריה ןבי הירדסמ) 073 ןקית יקאנב לוהני אתרוה תובלר ויותחינהו םקינבה על

 םירקבמל תימולעה הכלשה ידי על ועבקנש םיבלוקמ םייעוצקמ םניקתל םתאהב ןכו, םריחא םיירולטוגר םפיוג של תוינחה ,(ריבהעל הליעש

 .םיימינפ

 תדוע ירבחל, קנבה לתהנה ירבלחו ל"כנמל םשיגומו תינש וחודיו יתנש יצח וחויד, ישדוח וחויד םיללוכ תמיניפה רתוקיבה של םייפתוקתה םיוחודיה

 .ןוריוקטרידה ר"וליו תורקיבה

רתוקיבה תווחד כל של המשיר, ןונכהת לומל הדובהע תינכת עוצבי רבדב וחויד םיללוכ תימניפה תרוקיבה של יתנהש חוודיהו יתנש יצהח חוודיה

ועלוהש םייותהמה םיצאממהמ תצימתו רתוקיבה ותוחדמ םליועה םייוקילה ןוקית ראח בקעמה יצאממ ברדב חוודי, תחוודמה הפוקתב וצפוהש

 .תמיינפה הקרבה ותביטיקפא של הכערה וכן תינהש חוודיבו רתוקיבה ותוחדב

 

 

  ןוכסיה לויהנ תוברת של הפכיאו הבלגה, תרושקת ךרוצל םיצורע

 .תוינדימה םוישיל ולפעל םייעוצקמה םימרוגל םרישפמאה םייטנוולר םייולפע תםליהנל םמיגורמת םידיועהי תונידימה יכמסמ

 ותיוכמסה גדרמל םתאהב ןנהי ותטיסהו ותגריחב ולפיהט. חוודי פיסו ותלבגמ ובעקנ ותטינווללר םתאהבו ןוכיסה ןובאית דרגוה ותנידימה כימסמב

 או/ו ההלנהל, תוביחטה יאשרל םחיוודי תוצעמבא תריה ןבי, ןוכסיה ןוביאתמ תויסטלו ותגירלח יתחוודי יתתשת מתייק. ותניידמב בעקנש םאיתמה

 .ותיודעוו ןוריוטקרידל
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 כלב יתארחוא עיתוצקמ ותגהנהת םידדועמה םצירימות ותגהנהת ותמורנ םושייב" ןוטה את בעוק"ה וףגה ונהי ןווריטקרדיה - םלוה יאת דוק תעיבק

 םגירדה כלב םדיבוע ינפב הגצימו הישגדמה תניוגאר םניפ תובתר סוסיבבו הרשוי םמידקמה דיגאת כיערו םייעוצקמ םטידרנטס עתיבקב, םגירדה

 .םלוה יאת דוק עתיבק תוצעמבא רתיה ןבי, תוימינפה תוקרבה של ןותביחש את

 .םניוכסיה תובתר פתכילא םריוקשה םייתצובק םייעוצקמ םמיורופו תוכרדה ןווגמב תפתשתמו תיראחא םניוכסי לוהני תביטח - םימרוופו תוכרדה

  םינוכיס תדדימל תוכרעמה של םיירקעיה םינייפאמהו ףקיהה

 ההלנהלו ןוריוקטרידל תוקפסמו ףטו שבקעמו ןוכיסה של הדידמ תושרפמאה תונוש תויגוולדומתבו תוכערמב ןוכסי לכ יבגל עצבמת םניוכסיה לוהני

 ,םיקסע ויוק יפ ל עןוכיס ידדמ בושיחו תופשיהח מתכיס תושרפאמ ואל תויגוולדומתו ותכרמע ,לכלכ .קנבה לש ןוכסיה ליפופר לעגונב ףוטש עדימ

 ישיחתר וחתני תורפשאמ ות,בלגמ רתפה  שלםריקמ ל עותיערתמו ותהמז ם,יווהמת  םינוכסיו םיטינוו רלןוכיס זיוכרי ויהזיב ותיעיסמ ךורצה פילו

 קוידו, תומשל את חיטבהל נתמ על .םניוש םמיותחב םלידומ על תססובמ קנבה ותילעפ .ןוכסי תתחפהו רודיג תוולעפ תפעשה ותפקשמו ,ןוציק

 םניוכסי ולהניל הבטיחב תעלופה םילדומ וףקיתו תוילנזו קוש ינוכיס לוהניל הדייחה תועצמבא הויתל תילב ףוקית דתובע צעבמ קנבה, יםנותנה

  .קוש ניוכסי קרפב רטופמכ

   םניוכיסה על עדימה וחודי ךילהת

, ההלנהל םשיגומ םניוהש םניוכסיה ןגיב םיוחודי. םניוהש תונידימה יכמסמב נתגומעה, הנגהה ויוק בחולר הפנע יתחוודי יתתשת תמיקי קנבב

 .זה וחדב םניוכסיה קירפ הרא הברחהל .םיוחודמה םאישונה ותיטנוורלל םתאהב תונושה ותיודעוו ןוריוטקרידל

 ןוריוטקרידו םניוכיס לוהניל הדעווה, קנבה תהלנה ינפב גצומ ךמסמה. םניוכסי לוהינל הביטהח דיי על יתצובקה םינוכסיה ךמסמ בתכנ ןובער ידימ

 .קנבה

 ידעבי הדימ, עיפציפסה ןוכסיה מתבר םצאיממה טוריפ תוך, התיולופע רתגסמב קנבה צתובק הפושח םהליאש םניוכסיה את גיצמ םינוכסיה ךמסמ

 .וצעובש ןוצקיה שיירחת תוצאות את ןכו ם,ניוכיסה פתמ ,עלה

 הדימע בו תורקסנ, כן ומכ. םניוכיסה ולהני ותכאיו תויביטקפא עלו הצובקב םניוכסיה ולהני בצמ על שיאהר םניוכסיה הלנמ רתיקס גתצומ ךמסמב

 וטקננש, תודחומי ותולפעו םניוהש םינוכסיה גיוסב םייזכרמ םכיליהבת הביחטה ולפטי ןכו ןוכסיה ותכערהו םניוהש םינוכסיל סחיב ןוכסיה ןוביאתב

 .טינוורלה ןועבבר קנבהו הבטיחה דיי על

  ןויצק ינחבמ

 םיירקעיה םשייחתרה את תונמל ןיתנ זאת לכלבו םניוהש ותניידמה כימסמב םעימוטמש יפכ םיידוחיהי םניוכסיל ןוצקי שייחתר ןווגמ הצובקלו קנבל

 םינוכסיה םותחב. וקראמ ינאת תרמהחול, םייזכמר םפינלע, םליודג םויול ותצובקלו םויולל ןוצקי ישחירת םיעצובמ יראשא ינוכסי םותחב: םבאיה

  .דועו םניושה םייסננפיה ןוכסיה ימורגב םויינשימ הצאותכ ןגוהה ויושב הקיחשל ןוצקי יישחרת םעיצובמ םיסינניפה

 ןוצקי ישירחת ר,תהי ןבי ל,לוכ הוומתה .ינתש תלהת ןוהה ןונכת פיל ןוהה יסיח את ןוחבו יתנוהה תותונאה תנחיב לןוצקי ישחירת הוומת םישמי קנבה

 יולעפת, ןטיינומ, הגיטטרסא, תויצ, ןוה תנבלה ורסיא י,ראשאהו תוזילנה ,(רחסמ לקיתה על ןהו איקנבה קיתה לע ןה) קושה ניוכיס םותחב םייסטילוה

 םשייחתר ת,וישג רחיויתנ ל עםסיסבמת קנבה לעיפמ שםשיחירתה .תינמ זוב  ןוכיס ידקומ פרסמ לש תושממהת םיבלמש םשייחתרה .דווע

 םניוכסי ולהינל הדעוול ,הלהנה לותוחודמ םהשל תומעמשהו םשייחרהת ותאצו ת.םיילכלכ-ורקאמ םשייחרתו םייתטופיה םיישחרת ,םיריוסטיה

 .ןוכיסה ידקומו ותליככל וקראמה ותיותחפהת לםתאהב הנשל תאח םינכדעתמ ןוציקה שייחתר .ןויורקטרידלו

 םישחירתה. םהמ םריזגנה ןוכסיה ידקומבו קנבה של ותויילעפה לכלב םמיוגלה םניוכיסה לוהניול ויפמיל םשלימ ליכ םויוהמ ןוציקה שייחרת

 םעיצמא טתיקנ תוצעמבא ןוצקיה ישיחרת עם תודדומהתל ההלנה תוניכת קנבל. תולטהח לתבקו הלשוהח תודוקנ ורתאיל ליכ םיווהמ םהיותצאוות

 םידיאחה ןוצקיה ישיחרת .תאיקנבה תכערמ לםידיחא םריטמרפ סיסב לע ןוציק ןבחמ בשחמ קנבה ,אלרשי קנב תישרדל םאהתב ,סףונב. םניוש

 אירשא דימהעול ףיסוהל תאיקנבה תכערמה תלוכי לעו, ילראשיה קשמה על תניכדעו תיסטילוה הנומת תלבקל יכל לאריש קנב רובע םויוהמ

 תוגרד תישל םאהתב הנבנ ישחרתה ,1220 ניוי  30-ה ינונת לדיח אישחרת לראש יקנבל ברועה 2022 נת שלתיחבת .הותביצי על הרמיש ךות ורבציל

  .תוטינוורלה תולבגמה לעמ םניה םשייחתרה לכב ןוהה סיחי .ןוצקיו (הכלכלה של יופצה ביתנה את גתצימיה) יתססיב – המרוח

 

 

  םינוכיסה של התחפה

 על המחתי, םסיכנ דוביעש, תוחוקלמ ותנוטחיב לתבק: תונמל ןתני תרהי ןביו, םניוכסי יתפחהול דרגל ודעונש ותנוש תולועפב ושמיש השוע קנבה

 םיעייסמה םניוש םחיויטב קנבל. קוש ינוכסי נתקטהל ותויבייחהתהו םיסכנה קית על ורדיג ותולפע עצבמ קנבה ףסונב. דווע ןוכסי ייתחפמ םמיכסה

 .םיאבה םקירפב םייק ה זשאונב סףונ טורפי. םניו שםינוכסי ותמשמתה םע צרווהי לםייועשש םקיזנה תחתפהב

 תחטבהל הפכיוא הדובע ותניכת, חוויד ךערמ, חוקיפו הרקב ניונגנמ, םידיקפת תדרגהו ותינידמ כימסמ של םשל ךערמ הצובקלו קנבל ,סףונב

 .םניוכיסה ולהני של תויביטקפהא
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 תודיחהי דיי על ותיאכ םהליונמ קנבה ףושח םה לםינוכסיה לכ שתאדוומש םניוכסיה ולהני תיציקנופ דתובעב ויטבי דייל הבא םניוכיסה תתחפה

 הצרימ ,ICAAP-ה ךיהל תרתגסמב ןוכסיה דיקומ ללכ את ההזמ םניוכיס לוהני תביטח .יתטסליוה האיר רתגסמב  ןוריוקטרידל תוגצומו תויטנוורלה

 ןוכיס דיקומ טףוש ןפובא הכיערמו רתטנמ ;ךורצה דתימב ןוה הצקמו  קנבה של יתנוהה ותותנאה את נתוחב ,והושז ןוכיסה דיקומ על ןוצקי שייחרת

 לוהני תא תגרתמא ,קנבה בוחלר םילדומ תפקתמ ;תולעיפב םימולגה םניוכסיה תא תנוחבו ,קנבב םשידח םיצרומול םכיליהלת הפותש ;םזייכמר

  .םידבועה ברקב ותצי כיער מתדקמש תניוגר אותברת קויזחל תגאודו תוקרבה תוביטיקפ אתוא ןושאהר וקב םניוכסיה
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 .וןראש הגנה וה קוהומלות, שיעיתהו וןכנת תלקמח  טלמע ינש הנגה קו הוהומ יש ראיאבונ חשתביטח (1)

היירא, םינוכסיה לוהניל תינכדעו תיבטמי הקיטקרפב שומושי ןיתא ידיגאת לשממ על תתתשומ הצובקה של הסתיפות םניוכסיה לוהני תוברת

 לוהינ כיליהות ידיגאתה שלממה. ןהניייפמאו תויקסעה ותדיחיה יכצרל םאתהב תורשדנה תומתאהה עוציבו, ןוכסי נתווכומ יתנוגאר ותברת, הבחר

 את םומנימיל םצמצמו ולש ןוכסיה ןוביאתל םאתהב םניוכסי קנבה טלונ, תיקסהע וותהלנהת רתגסמב כי םייחטבמ הצובקבו קנבב םניוכסיה

 םניוכסי ולהני אשונבו( 301) ןוריוקטרידה דתובע שאונב ןקית איקנב ולהני תוראוה תגרסמב. ףושח ואה םהיאל םניוכסיה של םותמשמהת ותשרפא

 . םניוכיסה לוהניו ידיגאתה שלממה םותחב לבאז תונורקע, תריה ןיב, וצמוא( 310)

 את םבייכתמה קנבה של ןוה דיעי תרדגה ועל יקאנבה דיגאתה וףשח םהאלי םניוכסיה דגנכ הון אתצקה של ןוקרע על סתסובמ, לזבא תסיפת

 .ושל ןוכסיה יסכנ ןיבל קנבה ןוה ןבי, ילמאנימי סיח ותבלר, ותילעפה יפקיה

 תצובקב םניוכיסה ותבתרו לוהני של ידגיתאה למשמל תישתת הווהמה, םניוכסיה לוהינ של ידיגתאה לשממה תונורקע ךמסמ םייק קנבל

 םכיליההת, םינוכסיה לוהינ ותמשימב םעליופה םניוהש םפיוגה םרידגומ ךמסמב. אלריש קנב תוינחהו לאזב תונוקרע את מתואתה, ימואלניבה

 ירבח, ההלנהה, ןוריוקטרידה מתבר םניוהש םניגורהא של ותיחראהו תוכמסה, תומשימהו םדייקפהת קתולח ןכו םניוכסיה לוהני של םיידוסיה

 ךמסמה. יתמניפה רתוקיבהו םניוכסי ולהני רתקבו םינוכסיה ולהני פיוג, םותילפע מיוחתבש םינוכסי על דחא כל םאיראחה םכיערמה אשירו ההלנהה

 .תונושה ותדיחיה יהלנו םייטנוולהר תונידימה יכמסמ, ןוריוקטרידה להונ תועצמבא םושמי

 בקנה הולע מיולאנביה צתובק של םניוכסיה ולהינ סתיפתו םניוכסיה ולהינ ותברת - ימאולנביה תצובקבו קנבב םינכויסה לוהני של דוסי יכילהת

 טרופמכ, םהניבי םקיודה ןלימוג יסיח ילעב םניוכיס לוהני של דוסי יכליהת םושיי הבתיכמו םיקנבה על קחפמה ידי על הבעקנש תגרסמה עם דחא

 הביהל יכליהת. קנבה צתובקב בתה תוברבחו קנבב - תוקיסע ןנאיש תודחייו תויקסע תודיחי, ההלנהה, ןוירוטקרדיה להם םפיותש ראש, ןלהל

: קנבה תצובקב םניוכיסה ולהני תומשימ ולכלמל סיסב םויוהמ ןהלל םירטופמה

 . םינוכיסל הפחשי תובלגמ אתצקהו ןוכסיל ןובתיאה ושבגי -

 ןוהה תוורקמ לומ אל םינוכסי להנלו לוטלי קנבה תצובק של ולתכהי כתרהע ססיב על קנבה ןוה ותותאנ או ותמיהל של תמיצע הכערה -

 . קנבה של םינמיזה

 .ןוהה ןונכתו ןוהה דייע עתביק -

.ןוכסיה ולהינל תוניידמ עתביק -
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 .ןוכיסה לוהניל ותינדימה של םוייש -

 ת את לעעתמ ןולבח ךימשמ קנבה .שברמל ותנוש ותמאהת ווצעב רשדנה פי עלו ו,ל אםכייהלתל הנבחי קנבה ביצע הנוורקה משבר וץרפ םע

  .ךרוצה דתמיב םמתאהתב ךרוצהו םינוהש םיכליההת

 

, לזאב של ניהש ךבדנה תגרסמב קנבה וצתבק דיי על צעבתמש יאמצע ךילהת ונהי -( ICAAP-ה) ןהוה תותונא/ותמיהל של תימעצ הכרעה ךילהת

 ךירעהל - הרתטמו תינש סיסב על תצעבמת יתנוהה ותותנאה כתערה. קנבה צתובקבו קנבב םניוכיסה ולהני של הבילה יכליהלת סיסבה את, הווהמו

 ךליההתמ רתזגנכ. דיתע ניפ צופה היאברו הווהב - םניוכסיל מיולאניבה תצובקו קנבה של לתולכה הפשיחה ולמ אל, ותנא ונהי קנבה הון םהא

 .הנוורקה רבמש של ותרישפאה ותעפשהה את יוטבי דייל איבה ,2102 ינובי 30-ה ניותנל עצובש ןורחאה ICAAP-ה ךיהלת .ןוה דיעי םיבעקנ

 .ילעל ןוציק ינבחמ תקספב רטופמכ. תניוהה תוותנאה תנחיבל ןוצקי שייחתר הוומת םישמי קנבה
 

  - קנבה ןובה םישומשיה ןונכתמ קלכח םינוכיסל הפשיח תולבמג תאקצהו ןוכיסל ןובאתיה שוביג

 תוגיטטרסאה ותניכוהת ושביגל, ןוהה ידיעל רתגסמ, םניוכיסה ולהני ותניידמ עתביקל סיסב הווהמ ןוכסיה ןובאתי, םניוכיסה תובתר רתגסמב

 מתר את טאבמ אוהו ןוכסי לכל תרישפאה הפיחשל סחיב ותיותכיוא ותתיומכ ותבלגמ כתערממ בכורמ ןוכסיל ןובאתיה. קנבה של הדובעה ותניכוות

 .תומתאה וצעוב שרדנה תדימבו, הנוורקה ברשמ עקר על ןבחנ ןוכיסה ןובאית .םניוכסיל הויצהר הפשיחה
 

 תובקעב תעצובמ ןוהה תומליה דעי תעיבק. יגרטסטאה ןונכהת ןביל ןוהה תומליה דעי עתיבק ןבי בשלמ ןוהה ןונכת - ןהוה ידעי תעביקו ןהוה ןונכת

 ןוהה דיעי .ןוכסיל קנבה ןוביאת תגרסמבו, ןוכסיה תלובסיו קנבה של ותביצהי תחטבה םלש תשרדנה ןוהה תריכ יוהזי, יתנוהה תותואנה תכערה

 .ברמשה ותפעשהב גם ובחשתה ,1220 ינובי 30 ינותנל ICAAP-ה ךליהתמ קלחכ ועבקנש
 

 הדימהע אתו םניוכיס לוהני של םייביטקפא םכיליהת של םמוקי את חיטבהל הנהי ןוכיסה ולהני תונידימ תרמט - ןכויסה להוינ תוינידמ שוביג

 .םינוהש םניוכיסל סחבי ובעקנש הפשיהח ותבלגמב
 

 של כתמשמת לתוכי יחטבהל ודעונש תוולפעה רתרשש של עוצביה בלש את ללוכ ותינידמה של םוישיה ךיהלת - םינכויסה לוהינל תיונדימה םושיי

 דרגומכ חוודי ינונגנמ תריצי ,ובעקנש תולבגמה לומ םניוכיסל הפשיחה של הדידמו הכרהע; הצובקה הפושח םהליא םייותהמה םניוכיסה ויהיז

 . ובעקנש ןוכסיה תולבגממ הגירח רתרבתמו הדימב, םינוכסי תתחפהל ותולפע תיטקנו םיידימו םייפתוקת םחיוויד תובלר ותנידימה ךמסמב
 

. םינוכיסה ולהניב םריוקשה םדירפנ םילגעמ ןבי ןוזאי ורציל דעונ םניוכסיה ולהני של ידיגאהת למשמה - םינכויסה לוהניב םיברועמה םימרוגה

, םניוכסיה לוהניב םריוקשה הנגהה ויוק תוששל את וכן ההלנהה, םניוכיסה לוהני דתעו, ןוריוקטרידה את םלליוכ םניוכסיה לוהינב םביורמעה םמיורגה

 יתמניפה תורקיבהו ,(ינש הנגה קו) יטפמשה ךערמהו ישארה יאנובחשה, םניוכסיה לוהני תיציקנופ ,(ןושרא הנגה קו) םניוכיסה ילטונ: םהניבי כאשר

 ישנא סוגיל, ריתה ןבי, גואד קנבה, םניוכסיה לוהינ של ידיגאתה שלממה תגרסמב .(ישליש הנגה קו) םיינוציח תורקיב יפוגו ןוריוקטרידל הפופכה

 .ותבכורמ תויולעיפ תוברל, תונושה ותאיקנבה ותוילעיפב הנבהו ותחימומ ליבע םמיאיתמ ועצקמ
 

 לוהינל ניתושאהר ותיחראה. ריכב הרשמ שאונ ותיראחב ונהי, קנבה וףשח םהליא םיתיוהמה םניוכסיהמ דאח כל - םינכויסל תוירחא תלטינ

 יאה ההלנהה. יאקנבה דיגתאה של םיקסעה יווק לתהנה על תטלומ( חווידו וריטנ, החתפהו הקרב, הכערהו הדידמ, ויהיז, ןוכיס תילטנ) םניוכסיה

 ןבי סיחה אתו ותיוולפעב םוגלה ןוכסיה את ןביהל רשדנ םניוכסיה טלונ. םולהניו םניוכיסה ןיינעב ותביטירפוא ותלטהח בלקל יתאראחש אתז

 תרושקת ולהנימ קלחכ, לעיל ארומתל רבעמ. תורושאמה הפיחשה ותלבגמ תגרסמב ותלטחה לתבק תוך יאראח ןפובא לועפלו, ןוכסיל הואתשה

 תוצעמבא אתזו, יתקסעה ותילפעהמ ותולעה ואלכ ותבלר, ומצבע ןוכסי ותגיוס יףצהלו ותהזל קנבב דבוע כל של יתישא ותיראח מתייק, יתבטיקפא

  .'וכו הנוממ הלנמל או/ ו רתוקיבה ךרמעל מיניונא וחודי, םניוש םמיוורפו תוכדרהב ותפתשתה
 

, לומגהת קרפב יעפומ ןוכסיה דידמו ולמגהת ותדוא וטירפ. קנבה של םניוכיסה ולהינ סתיפות םיכרהע את מתאות קנבב ולמגהת ותניידמ - לומגת

 .ךמשהב 10 קלח האר
 

 תיצובק םינכויס לויהנ

 ותבישהח ןכאמו, םהליא הפוחש הצובקהש םניוכסיה לכל לומ אל השל ןוהה תותואנ אתו, הצובקה תובציי את חטיבהל בא יתצובקה םינוכסיה לוהני

 תעביק על דקפומ םהא תרבח ןוריוטקירד. הצובקב בכימר כל של םניוכיסה לוהני ןפוא ןיינבע תונורקעהו םכיערה של הדיחא הסיפלת תערכמה

 חוקפיול הצובקב תבייקטפא חוקיפ תררששל םותריש, תונבה תורבח רובע ידיגאת לשממ הנבמ על, הצובקה של תלולכה תוינידמהו הגיטטרסאה

 . תיצובקה םניוכסיה לוהניו ידיגתאה שלממה על

 ידי על, תונבה תוברבח םניוכסיה לוהני ןפוא ןביל קנבה תסיפת ןבי םויאת תירצלי םאירחא קנבב םניוהש םניוכסיה ילהנמו יאשרה םניוכסיה להנמ

 .המוישי ןפובאו תונבה ותרבחב םניוכיסה לוהני ותניידמב ותבורמעו הכמית

 עם םביישיתמ שהם כלכ ן,יינלע םתאהב, םניוכסי ולהניו ידיגאת שלממ הנבמ ןיינבע יתתצובקה ותנידימה את ץממא בת רתב חכל של ןוריוקטרידה

 . ותרשדנה ותמאתהבו ,תוברהח קולח 11 יףעס אתרוה



  

 

 

 21|  2021 שנתלומידע נוסף על הסיכונים  3גילוי בהתאם לנדבך  – הסיכוניםעל  דוח

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 של ענפה תיתשת הניש, סףונב. םניושה תוינידמה כימסמב ןגועמש יפכ ההגנה ויוק בוחלר יףקמ ווחדי ךרעמ םייקתמ קנבל ותנבה ותברח ןיב

 . תונבה תורבמחו קנבהמ םטיינוורלה םמיורגה םיפתשתמ םהב םייתצובק םמיורופ



  

 

 

 22|  2021 שנתלומידע נוסף על הסיכונים  3גילוי בהתאם לנדבך  – הסיכוניםעל  דוח

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 הביבסב ותרוממת, ריתה ןיב, םיזרגנש, םמיייק םמיותחב םשידח ןוכסי ידקומ או, םשידח םמיוחתב צרוויהל םייוששע םניוכיס הם םחיתפתמ םניוכיס

 .דווע תליטיגיד, תתיורתח, יתרולטוגר הבביס תובלר, תיאקנבה תולעיפה ימותח על היעפמשש

 :םיריקיעה םיחתפתמה םינוכסיה רבדב םטירפ ןלהל

 קמשה בצממ שירי ןפובא תוושפעמ הנממ קכחל קנבה שלו שראלבי תקאינבה תכערמה של ותקיסהע ותוצאהת – כליכל רומאק יכוןס .1

 בצמה ותחהתפת ותב לר,םיניוטחביה, םליטייופה ,(דווע היצפלנאי, בעמט, יביתר וייניש ותבלר) םכלייכלה םתנאיב הרעה. םלועבו שראלבי

 או, קמשב ןותמיל הביאל םיוללע יתמולע הלואתח תוטהתפש או (לעיל ליכל 1 קפר– הקספ וא רהברחהל) הנראיקו לאהיסו רןיב ינוחטיהב

, הכהצרי יגלרהב םיוינשי, שראלבי םיהחי תמרב הדירי, הלהאבט ורעבשי תותיהמ הילעלי רורגל לועל ןומיתה. יתותהמ תכליכל האטהל

 ידי על םיחרא םיקאינב םיותשירל ושקביה על עפיהשל או, ראיאש סירטיכב ותלהפעי ףקהיב הדבירי, רהית ןבי, יוביט דילי אובל םוליכשי

 לדיגהל, הצובקה תוסנכהב העגיפל הביאל םולילע ולא םימרוג. דווע ןוהה קובש ותלהפעי וריזמחב םיוינילש םולגר, םקיסוהע הבית קימש

       .הצובקה תווצאת על העלר שפיעהול םיעייתיבה תובוהח קףהי את

 ץארב ביתהרי  לעלייתיפצ ה,יצפלני האתמגמ ךמשה ן:וגכ ת,ונוהש תויכללכ-וקרמאה ותיוחהתפתב םיויפצה םיויניהש חרא בקוע קנבה

 .2120 נתש לההלנההו ןויורקטדירה חו"דב קיס העבצמלו ותאצות לחוניתו הסבר ק פרורא הבחהר ל.דועו ם,ולובע

 ןובתיא תדלגהב וקבחל הוול זה ולדיג, איתקנבה כתרמעב ן"דלנהו וינביה נףעל ראיאשה ותפחשיב העליי הלח םינוראחה םדשיוחה ךהלמב

 ןבי, םיקנבה על קוחפיה די ילע רשדנ, זה קער על. תודשהח ותקאסעה של ראיאשה וחיומרב הדבירי ןכו םותהחי יבתנא ותקלהב, ןוכסיה

 ותינדימ קנבל. קהתי של ןוכסיה מתרב העלייל ותאנ יוביט ןיתשי ןפובא, חריסמה ראיאשה קתי ןיגב וצתיתבקה השהפרה את םיתאהל, תרהי

 ןפובא נתכדתעמ אשר, םותחב ההירזו תדתימי ראיאש תוניידמב קטונ הואו, ן"דלנהו וינביה םותחב םינוהש ותלהפעי ימותחל סביח תנירטפ

 .ן"דלנו יוניבל יראאש ןוכיס קבפר ןהלל ורא הברחהל. ותריוולטגהר ותישדרבו נףעב םויינשיל םאהתב טףוש

 על וצאי ועלפכו, קמשה על תכמשתמ השפעה לו ותהיל היועשש ליתככל-וקרמאה הביבסב ותימעשמ יונשי היצר הנוורקה גיףנ ותצרפהת 

 .םפקהיבו האו התחלגלי מתצועב הוילה תשפעהה מתצוע כאשר. הנממ קכחל קנבה ועל לכלב איתקנבה כתרמעה תופעיל

 .לעיל יכלל 1 קפר - הנוורקה גיףנ תושטפתה תהשפע קתספיב ואה רברחהל 

 בעת ויביט ולבקיו וננבח ותחרהת מתצועב ותיתמעשמה ותרבגתההו קנבה של ותלהפעי יבתבסב םיוינהשי -  סקיע דלמו/יגטרטסא ןוכיס  .2

 ותרתחה יבתבסב םיויניהש לומ טףוש ןפואב תננבח תגירטסטהא ניתכותה. ותבוקרה םינשה רובע וצתיתבקה גיתטטרסהא ניתכהת ושבגי

 .םולבעו ץארב הנוורקה גפתמ תמייצרש ולא ותבלר, םינושה םריגאתה ולמו

 

 :תוחרהת מתצע את םינשמו קיתסעה הבביסה על םימשפיעה םיוינשי 

 ןוגכ, םניוש םימותחב ותחרהת רתבגהל םיכהלמ של םרתדסה םודקיב ותיבסינטנבאי הכימשמ תוריולטגרה הבביסה - םוריולטגר םיוינשי 

 ינותנ רגמא, ונאימעק יאשרא, לבתוצה המלהע חתתפהל הוומתה תוברל, םימותשלהו ראיאשה סירטיכ קובש םיויניש, םושלת ותישיר

, םקינב ןבי דוינה תמרופר, םשלישיי םידדצ עם ותקוחל של יסנניפ דעמי ףושית ראפשל דנוע ראש הוחתפ ותקאנבל תקן תהחל, ראיאש

 .דווע טליתגידי ותקאנבל עברמב כתמוהת היצולגר, םאייקנב בוחשמ ותישיר תכלש מתקה

 ףגינ ותצתפרה ותבקבע ושחל ותחוקל כירצב םיויניש ותברל, ותינכרצו ותרתיבח ותמגמל םיורקשה םניוכסי - ותחוקהל כיבצר םיוינשי 

 .הנוורקה

 םקינבה ןבי יתרתוסמה תורתחל רבמע הברחהת םיסינניפה םוצרימהו םיותרהשי על ותרתחה ותנוחרהא םנישב - םיחרמתה גוסב םיוינשי

, םיגיטלידי םקינב: ןוגכ, ותתיורסמ תוסיננפי ותיוילפע של םמיוחלת םמייקיו םדשיח םינקשח של םאחיזת קתמוהע םתסניכ עם םירתיוסמה

 םינידשח םיוצרמ ותתחפמש קינטפו קנהז ותרבח ןכו, ותאינומעק ותרבוח, ראיאשה סירטיכ ותרבח, טוחבי ותרבח, םיקאינב-ץוח םיחרמת

  .ותבוקרה םינבש םיסינניפה םימותחב ןותפעיל את ברחילה ותיופצש ותימלוע טק גבי ותרבוח נףבע

 קאי,נב-ץוחהו יקאנבה ,םיסנניפה נףעב תונושה תורתחה ותרבזי בילקמב תושרחמתש תוברה תויותחפהתה – יקאנבה יקס העלדומב יונשי

 .קאינבה דלומה וינלשי דעתיב לביוהל םולילע, םהיותפדוהע ותקוחהל כירצב םיוינשיבו ,הגיוולנכהט ותמדקהתב

 ינוכיסו םגייוולנכט םתגריוא םניוכסי םימייצר יתסנניפ ותלפעיל םיגיוולנכט םיחרמת סתניכו טליתגידי ותקאנבל רבמעה - םיגיולונכט םיוינשי

   .ךרנע קנבה םהיאל םידשח יברסיו דעמי חתאבט

 של תועלהתיי תרישד קער על, הכומנה ביתיהר יבתבסו סיתננפיה כתרמעב תוברגה תוחרהת - איתקנבה תכרמעה של תועלהתיי שתדרי

 תווצאהב תוייעלהת, םינוש םדיצע וקטננ םתסגרמב ותלתייעה כיהלמ םודקיל ולביוה, םקינבה על חוקפיה דצמ איתקנבה כתרמעה

 ניתכהתמ קכחל ותעלהתיי יכהלמ קנבל, תונוחרהא םינבש קנבה קטונ םהב ותלתייעה כילהמל ךמשהב. תוהיעיל סיח רופיש כך ותבקובע

 םיפניסב הדובע כיליהבת םיורפושי םפיינסה ספרמב םוצמצ, םיגיטלייד םימצעאב תועילפ חבתהר ךמשה, תרהי ןבי, םיוללכה, גיתרטסטהא

 .המטבו



  

 

 

 םוישוי םיוריולטגרה םיויניהש. ותנוחראה םינבש םלועבו ארץב תווריולטגהר ותשדריה תורבגתהב הוא ןוכיסה של ורוקמ - רירגולטו יכוןס .3

 תניעמ ותמצעאב ותבלר, הצובקה ןוהול ותסנכהל ןוכסי םיוצרוי סיתנניפה כתערמב ותיותרתחהו ותדאווה אי את םגבירימ ותיורולטגר ותמרופר

 ותיולבע םכיורכה ותריוולטגר ותרישד של העמוהט םושיי, ותכערהיל קנבה את םיביימח גם האל םויינשי. קיתסע ותלפעי על ותלבגמ לתהט או

, ותיצקנסל םתוא ףושח הצובקהו קנבה על תוחלה היצלוגרהו קוהח ותאורהב הדמיע אי, כן ומכ. ותדבכנ( ותניוכימ ותקעהש ןוגכ) תוקעהשו

 ומיתדבת העגיפל וכן בו הרמש שאיונ עלו קנבה על יליתפל ותחריא הטלת, ותיגוציי ותנעבות ותבלר, ותקוחל של ותתביע, םייפסכ םמיוציע ןהבו

 . הגירטסטהא ןוכיסמו ותיצה ןוכסימ, שפטימה ןוכסיהמ קכחל קנבב הלונמ יורטולגהר ןוכיסה. ורביצב קנבה של

 ניוכיס ולהניב קנבב םמיורגה כל ותפעילל החנמ וקכ שתמשמ, קנבה םדקמ םותא ותיצה כירע את, תריה ןבי, תנגעמ קנבה של ותיצה ותינדימ 

 של תויחרהא ימוחות תויוכמסה את נתגעמו, דוסהי יווקו תונוקרהע את הוותמ, רטפב ותיורטולגרה תוראוהה לוכלמב הדמיעבו ללכב ותיצה

 םיהלנב ןרתדסהו ותיצה םוחבת הצובקהו קנבה על ותהחל תובוהח םושליי הותנא שתיתת נייתב ךרוצל הצובקבו קנבב םינושה םימורגה

 . םיכליהות

 דיי על רתושאמה משפטיה ןוכסיה ולהינל ותינדימ רתגסמב טיפמשה וץיעהי ךערמ דיי על םיהלונמו םקחיופמ םימשפטי-םורייטולגהר םיבטיהה 

 ראח טףוש בקמע ותמצעבא ותבלר, טיפמשה ןוכיסה של וורעמזו ויופימ, וורתלאי םיכדרה את הדירסמ ותינדימה. ןויורקטדירהו הלהנהה

 .הלא ותיותחפתה ססיב על, תרהי ןיב, םפיטוש יתמשפט הכימתו וץיע ןמתו הקסיפבו הצילוגבר, הקקיבח ותיותחפתהה

 םייוניהש את ןובחשב ותחקוול, לעיל ונויצש תוריאפש תושפעהל ותסתייחמ הדובעה תניכתו גיתרטסטהא תניכהת, גירטסטהא טבהיב 

 םציולואי הנקית, הקקיח ותבלגמ" ורא ווחדיה ופתקבת קנבה ותלפעי על השפעה ותבעל ותיותהמ תווריולטגר ותמזוי דברב םרטיפל. םורימהא

 ףגינ ותשפעה בקע שראלי קנב ותראוה םושביי ותלקה ואר, כן ומכ. פיסכה בדוח דיגיתא משלמ קבפר ",קנבה וצתבק על םישחל םידיוחמ

 .קנבה של ןוכסיה ילפורפל םיורקשה םפיסונ םיוילגיו תווריטולגר תוראוה קבפר הנוורקה

 וותירבס מתרב בשתחהב ייברס מאירוע ובענה קנזל ציאלנפוטכ דרגומ ייברס ןוכסי - (פעוליהת יכוןסמה כחלק) עידמ חתואבט רבסיי ניכוסי .4

 םוקשי תווילבע ךוכרה יותמעשמ אירוע משמתהב קנז מתילגר הובג יאלצנטופ דעמי חתואבט עדמי דלף, יברסי ניוכיסל. ויותכלהש רתמווח

 על גשדב םולייתפע םינוכסי תוררוג ,ןנ עבוחשמ ימושויי ותתוחפ ותכרמע ,ותשדח ותיגולונכטב ושמי ש,רתוקשבת ותאקנבב ותנדשהח .ותהובג

 תגייולונכט ינוכסי לוהינ של מתקייה רתגסמה המאותהו הבחורה, סייבר ניוכיס של תונא ולהני ךרוצל, כך בקע. דעמי חתאבטו ברסיי ניוכסי

, הגירטסטא רתדגה וללכ יברסיה ןוכסי את הלנמ קנבה. ותשדרנה הנגהה ותולכיו םוהאי ברחמ סתפית בטיהיב קנבב דעמי חתואבט דעמיה

 ןוכסיה חתתפהל ותבר המניע תוולעפב קטונ קנבה, כן ומכ. ןוכסיה ולהניל היגוולדומת נייתבו ותינדימה םולייש הסייבר נתגה הלנמ וינמי, ותינדימ

 םניוגרא על ייברס ותפקיבת תותיעממש הילעלי בילוה הנורוקה שברמ. םיליגרת צועביו דעמי חתואבט רבסייה ניוכיס םותחב ותעדומ םודקי ללוכ

 העלייו םינתידימ הפקית מירוגב העליי תמגמ מתיקי, כן ומכ. ואל םניוגאר של הקפסהא תשרשר פיוג ועל  ץארב םינוגרא על, םולבע םסייננפי

 הוצאתכ רהית ןבי הלוע יברסי עואיר תומשמהת תורביסל הפחשיה. תיתחבר הסדנהו גניפיש תונויסנב היעלי, הופרכ תופיקבת תותיעממש

 םניוכיסה רומזעל םדיבצע טףוש ןפובא קטונ קנבה. םיקפסו םדיבוע של קוחמר הדובע ךשמהו םטלייגידי םיצורבע ותחוקל של וברג ושמימש

 . םימויהא תותחפהתל םאהתב םינוש םמצעיאו ותרקב םושויי םורייטנ רתבגה, דעמי חתאבט' מח י"ע םיוולמה קוחמר השגי תונותרפ: ללוכ

 .יברסי רועאי או/ו ביושמח כשל רועמאי הוצאכת םינוש קנז ועיאיר ןיגב קנבה תצובקל וחיטבי יוסכי ותנקמה טוחבי תוסוליפ תומיקי קנבל

 וצרנו, רתבוגו תכלוה בה ותלהתו חתפתתמ גיתולונכהט הביבסה ,ותנוחראה םניבש  -( פעוליתה יכוןסמה כחלק) עידמה גיותנולוכט יכוןס .5

 תותשתי לניתכות מתיקי מיונלאביה וצתבקל .תודשח ותיגוולנכטב שומהשי רתבגהב ךורצהו תגיולונכטהו קיתסהע ותשמיגה דלתגהב ךורצה

  .קנבה קית שלס העהגיטטרס האושמימ ךרוצל גיולונכט הנמע הנקמ שר, אבושמחה

 ותוחקלל גם םיותשיר קתפסמו ,םינוש ותאקנב מיוחבת פועלת קנבה וצתבק - (ציותה יכוןסמ כחלק) (CROSS BORDER) תבולוג ציחו םניכוסי .6

 המגמהו תובשוהת תנדימל ץומח םקיזחומה ןהבישות של םיפסכ וראיתב ותנוש תונידמ של םבריגומה םצימאמה קער על. וץח בישות םנהיש

 ותצי ינוכיסל קנבה של הפחשיה את ילדגהל ורמאכ ץוחה יבשות לומ קנבה תופעיל הולעל, מס תומהעלב קבמאב ימונלאיב הלועפ ףותשי של

 הורש תבצעתמו, הדובע יהלנ ועבקנ, זה שאונל תדיוייע תוינדימ הצובקל. ןיוניטמ ינוכיסל ןכו( Cross Border) ותלובג הצוח ותלבפעי םרוקמש

 . ןוכסיה םוצמצו ולהינל םביירטיפוא םידצע של

 ןוכיסה תמר על עפיהשל ןהב ששי, ללכב םלועבו הפואירב איתקנבה הציולגובר הקקיבח תויותחפתה ותנוחראה םניבש ולח, ורמלא סףונב

 או ןווכמ וניוא םוסופר םודקי, קוושי תוילפע םזוי ונאי קנבה לכלכ. וץח ביושת תוחוקלל םיקאינב םיותרשי ןמתמ םובעינה תויצ ינוכיסל הפיחשהו

 וץמח ותויגצינ או ותחושל ןאי קנבל. ןווקמ ןפואב אם ןיבו שירי ןפואב אם ןיב ץוח ביושת ותקוחלל ןווכמ או הקבומ ןפובא וותישיר את מציע

 יכהלית כלב ןוכיס סתסובמ הישגב קנבה קטונ, קנבב םיתחפנה וץח ביושת של ותנובחש ביגל. לראליש ץומח םיועלפ לא קנבה דיבועו שראללי

 ןמת בעת הזר ןדיה את יפר קנבהש ותראפש או ותנכתהי שרפהא כלכ רדגול ערמזל נתמ על, ותנובחשה ולהני כיהליות ותנובשהח חתפתי

 ותברל, םותירהשי ןתמ ןפווא גוס של המאהתו הבלגה, קטיביתא קוושי ותלפעי צועבי ורסאי דיי על זאת. וץח בישות תוקוחלל םקאיינב םותישיר

 .ותשירה םוזי ייתגוסל ותסתייחהו, שראליל ץומח םתהייש בעת וץח בישולת םיותשיר ןמתמ ותענמיה או הבלגה

 פעילמ  זו האורה ליכל רתגסמב. תמיוקמ הקקיח של ךדרב לראיש עם תינדימ ןבי םכסהב תנגומעה איתקימרא הקקיח - ACTAF -ה ותאורה

  םסימיה ותרשל, מתדוקה סמה נתש יבגל רבמטפס דשוח דימ םהעלי ווחדמו םקאירימא ותחוקל דותיעו יוהילז םמייינפ םיכיהלת קנבה
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 ףופכב דשח ןובשח חתפתי רמאפש קנבה, קףולת תונקהת תסניכמ החל. הראוהה ותשדריל םתאהב שראליב סמה תורש תומצעאב ב"הארב

 . ולש סמה ותבושת דברב ההרצה על קוחל תמחתיל

 של סמה ותיורשל םהיעל ווחדיו קנבה תוחוקל של סמה ותבושת ביגל דעימ וףסאי ורתמטשו DCEO -ה ןוגאר י"ע תחופש ןקת – SRC -ה ותאורה

 רבמטפס דשוח דימ ווחדמ אשר קנבה י"ע םשומי, מיתוקמ הקקיבח מעוטה אשר ןקהת. אלשרבי סמה ותרש ותמצעאב, ותפשתתמה ותנידמה

 .וזכ מס ותבושלת הציקדיניא םנובחשבש או הרז מס ותבושת על ורהיצהש וותיחוקל על

 לתעופו היותחוקל ולמ התולעיפב ותפיקוש ותנגוה כיער היעמהט קנבה צתובק - (תוציה וןכיסמ לקחכ) (conduct risk) נתוגה תואנקב ןוכיס .7

 םיתוירשה כיו, וכיצרל ותמאותמ וחקלל ותנתניה ותצעהה כי, דאוול קנבה תצובק שתרדנ, ללככ. תפוטהש התולהנתהב ואל תונורקע קויזחל

, יטפמש, ותיצ ניוכסי ומכ םניוש םניוכיסל הצובקה את שפתוח וירא ותהלנהת רטדנסטב הדימע אי. גוס כלמ, היפלה אלל לו םנייתנ לו םקינועמה

 תעמהטל ולפעל ונהי ותציה ןיצק דיעימ דחאו תוציה תוינדיממ קלכח הותאנ תקיסע ותהלנתה שאונב ותנידימ מתייק קנבה תצובקל. ב"ויכו ןטיניומ

 . ותנוהש תובטיחה ברקב תוינידמה תונורקע

 תיקסעה הביבסהש תובשיחב הליע הלח תונוראחה םינשב   -  )ESG)ecnanervoG dan laicoS ,lantemonrivnEינוכיס.8

 דחא הנקב הולע ןהשל ותבישבח היעלהו, ותנווגמ ותגיוס ןנהי ואל תוגיוס .(ESG) ידיגאת לשממו תוירתבח, ותיתביבס תויגוסל תסחימי תיורטולגרהו

 :ותנמל ןיתנ, ולא תויגוס ןיב. תפוטשה יתקסעה ותילעפב ואל םטיבהי בוילש של תיבלולגה המגמה עם

 שלב ןהו( ב"וכיו תונופטש, ותפישר קיזנ) היריש יתליאצנטופ העיגפל הפישבח ןורקמש תויולע שלב הן דספהל ןוכסיה ונהי יבתביס ןוכיס: הבביס

 או ירשי ןפואב םטיבהי רפסמב הפעשה בעל ואה תיביבסה ןוכסיה  .ןפתכיבאו הביבסה תוכאי יאושנל תוגעונה ברמע ותאורהב ןורקמש ותיולע

 בהם אתשל קנבה עלש םייתבביס םיעגפמ ותויעלמ הצאותכ - היריש העפהש. ןטיינומ ןוכסיו ותצי, ילופעת ןוכיס, קוש ןוכסי, אירשא ןוכסי: ףיקע

 ותחתפתה, הביבסו םליקא ותניידמ ביגל תוראוה של ץומאימ הצאוכת םגרהיל לולהע יפסכ דספה או םליקא ייונשיב םריוקשה םיירשי םיקזנ ןגיב

 . קוהש ותפדעהב םייונשיו תגיולונכט

 רתיה ןבי, םליקא יוינשיו ותתיבביס תופעהש תובקעב הוול של יסננפיה ובצמב הרעהמ עובנל הולעל - יארשאה ניוכסי על ןוגכ  – הפקיע הפעהש

 סנק לבש או תיתביבס הציולגר תושירדב דומלע דיכ תורשדנה תוולדג תווצאה לשב, תוטינברלה תויתביבסה ןדיה תוארוהב הדימע-אי תובקעב

 . ןטיינומ ןוכיס ןוגכ םייתביבס םניוכסיב םריושקה םירחא םניוכסי של תומשמהת ןכו, יתתבביס העיגפ שלב תשיהל ןתניש הובג

 תיתבביס הפעהשמ עבונה ןוכסי של הענימ או םוצמצל הירתח ךות, יארשאה ןוכסי על שגדב, יתבביסה ןוכסיה לוהניו יוהזיל תוולפעב טקונ קנבה

 היגנרהא םותחב םטיקיורפ ןוממי ןוגכ, תיבביס חויתפל םמיורהת םפיוג/םטיקיופר ןוממיב רב ךער הואר קנבה. היעגפל ליאצנוטפ בה שיש

 . שתדחתמה

. םפיותשו םדיבוע, תווחקל ןוגכ, לועפ ואה ןמעי ותנוש ותלהיקב קנבה של תליאיצנוטפ היעגפ בקע קנבב היעגפ של ןוכיס ונהי תיברח ןוכסי: הברח

 מרשול סייגל קנבה על השקיש ותוחקלל םתאומ סחי דרעהי לותשרפ אוא ותנכיתה בקע ןוגכ, קנבה על הרישי הפעהש לעב ונהי יתרבהח ןוכסיה

 סייגל שיוק או, םהיותויבייתחהב דומלע םהליע השקיש ותוחקל דצמ סיננפי דעי דרעיה, ותויכזב היעגפ או הילפא בקע תועביתל ילבוי או ותוחקל

 תועפשה ותבקעב עגפי סינניפה ןבצמש תוברבח הקעשהו ןוממי בקע - יאראש ןוכסי ןוגכ – קנבל ףיקע יסנניפ ןוכסי גם ונשי, ףסונב. םדיבוע רמלשו

  .('וכו הדיבוע תויחבט על רתמוש לאש הרבח, םאיריב לא םריצומ םריצייהמ הרבח ןוגכ) תונוש תותיברח ותמגמו

 ,וחוט כיוארו ירצק םידעי גתשהב ועגפ לולהעל, תואנ או ביטיקפא ונישא ןפואב הלנית ןוגארהש ןוכסי אוה ידיגאת למשמ ןוכיס: דייגתא שלממ

 על הגנה, ותמיניפ תורקב, ותרוקיב, םילהנמ לומגת, תוגהינמ, תונגוהו תיקסע הקיתא של םטיביה רתהי ןבי לולכ ןוכסיה. ןיינהע יקיחזמ לכל תבוטל

 . תונימ יעלב תוויכוז, ניוחר ןיינק

 לולע, קנבה של םייקסעה םדיעיל םתאהבו ןיינהע יקיחזמ תופיציל םתאהב, יתלועפתהו תיקסהע תוילעפב ולא םטיבהי של יבטיקפא לוהני רדעיה

 יאראש ניוכיס, היצלוגר ניוכסי, םיטיפשמ םניוכיס תונמל ןתני, ולא םניוכיס ןיב. םייגטרסטאו םייולפעת, םייסננפי םניוכסי של בחר ןווגמל ילבוהל

 .ףוטהש םינוכסיה לוהינב ןיעמהטול תוחפתתמה ותקיסעה תומגמהו ותירולטוגהר תושרידה את דומלל ךשיממ קנבה. דווע ןטיינומ ניוכיס, ותילזנו
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   ןוכיס מירוגב ןויד

 תחקול הגיולודומתה. םניוכסיה ךמסמבו ICAAP-ה ךליהבת קנבה את תשממשש הגיולודומתה על סתסבמת ןוכסיה ימרוג של הפעשהה דתימ

 הבלבט עיפומה ןוכסי םורג כל. ןוכסיה ולהני ותכיוא עבקנש ןוכיסה ןובאת ולמ אל קנבה של ןוכסיה ליפופר תותחפהתו ןוכסיה תמר את ןובחשב

 . הבלבט םעייפומה םריאח ןוכיס ימרוג ןביל דחא ןוכיס םורג ןיב ותלת-אי של החנה ךומתו, ומצע ניפב דמוע ואה שראכ, ןבחנ

 

 
 

כוןיס תמרעהפשהוןכיס        

 או םויסמ קית, יסננפי ריכשמ של ילככלה ויובש וינשימ בעונה ךער תדיירל או דספהל דייתע או םייק ןוכיסוקש ינוכיס.1 
 - הכומנ .םקיוושב םריחא םריטמפרו םחיוומר, םריעש, םריחימב םייוניש בקע, לתלוכה המברו םקיית צתובק

 יתנוניב
 

    

  יחוור על םעייפשמ יתבבר םייונשי. םניוהש םקיוובש יתבהר יורעשיב תווזתזמ בעונה ןוה לוא דספהל ןוכיס  יתבר ןוכיס1.1
 ךערהש ןווכי, םיינאזמ וץח םרייכשמו ויותויבייתחה, קנבה סיכנ ויוש עלו, ונט ותסנכהב וינשי ותצעמבא קנבה
 ןוכיס. יתבהר ריויעשב ויניש חל שראכ הנשתמ( םמצע םמיריזהת אף או) םיידיתע םנימומז ימריזת של חיכונה
 ןוכסיו( חוומר) סיסב ןוכסי, הואתשה םוקע ןוכסי, דשחמ רומחת ןוכיס: ללוכ קנבה ףחשנ וליאש תיברה
 . ותציפוא

 של ןגוהה יווהש על הפעשהל רושקה לכב קנבה ףושח וליא טיננימודה ןוכסיה ונהי, קיתב תבירה ןוכיס
 . וחורה עלו ותויבייתחההו םיסכנה

 - הכומנ
 יתנוניב

  

 ןוכיס 2.1 
 יהצפלנאיה

 .ומצע םריימחה דדמב או/ו ןכצרל םריחימה דדמל ותפייצה םוקבע םייונשימ הצאוכת דספהל ןוכיס 
 הכומנ

 

 רעש ןוכיס 3.1 
 יןפליחה

 .ןפיליהח רעשב וינילש תופיציב םיוינישמ הצאותכ או/ו ןיפילח ערש וינשימ הצאוכת דספהל ןוכיס 
 הכומנ

 

 

/  תונימ ןוכיס 4.1 
 ותיפצוא

 בעונה דספהל ןוכיסה ואה תוציפוא ןוכיס. תונימה ידדמ או תונימה ירעשב םייונשימ הצאותכ דספהל ןוכיס
 .ןקתה יתיטס תובלר, תוציפואה של ןויוש על םעיפישמה םריטמפרב םייונשימ

 לודיגה מתגמ ךמשה עקר ל ע",תניונבי-הכומנל" "הכומנמ" ןוכסיה מת רהלתועה ,2102 של יישלשה ןועברב
 .תוינמב קנבה ל שהקעשהה קיפאל הפשיחב

 - הכומנ
 יתנוניב

 

 
 יופצ יתבל שוקיב, רובציה ותנודקפ לש ותויפצ תילב ותכימש לבש ותיויוביחיהתב דומלע השקתי קנבהש ןוכיס ותלזינ ןוכיס .2  

 םסיכנה יוובש הדח הדייר תובלר, ותראח תויופצ יתלב תויובייחתהו תורוקמה ותנמיז יבגל תודאו אי, אירשאל
 .םיליזנה

הכומנ
 

 

 

 . קנבה פיכל ותיויובייחתהב דומיע לא, ידגנ צד או הוושל ןוכסיה  אירשא ןוכיס.3 

, ןוכיסה תמר על םעייפמשה םימרוגה ללכ של ולקלש עצובמ, תללוכה אירשאה ןוכיס תכרהע תגרסמב
 ןוכסיה םללכבו יתפנהע ותיוזכריה תועפהשו ותנוטחבו םיוול ותכאי ןוכיס ותפעהש, הפשיחה פיקיה, םהניביו

 רולא, םניורחהא םשידוהח ךהלמב לראישב היילע תמגמב אצמנ  אשר, ן"לדנו יונבי ףנלע יארשבא םוגלה
 .תופשיחה פיקיהב לודיגה

 יתנוניב

 

 

 םיולו תוכיא 1.3
 נותחוטבו

  הרעהמ הצאותכ חשרהתל ולעלש הצובקה ןוהבו תוסנכהב, םסיכנה יוושב העגיפל ידיעת או םייק ןוכיס 
 להימ תוב איטבו יוובש או/ו, םהשל רזהחה שרוכבו יםווהל לסי שנניפה םנסובח היעגפ עקר על םויוהל תוכאיב
 יתנוניב .יאשרלא החוטבכ ודמועהש תונוחטבה

 

 אירשא של הובג קףיהמ בעונה הצובקה ןוהבו ותסנכהב, הצובקה סיכנ יוובש היעגפל דייתע או םייק ןוכיסיתפנע תויזוכיר 2.3   

 תולעיפב הרעה .ףנלע םשייגרה םיצרומב ותקעשה או/ו םיויסמ קשמ נףעל םכיייתשמה םויולל ןיתנש
 םיינוטחב םיוינשי, םגל רימוח רייחמב וינשי, צעהיב או ושקיבב םייוניש עקר על, הכז קשמ נףבע יתקסעה
 ונתניש ותנוטחבה ויובש או/ו זרחהה לתוכבי היעגפל יאבהל הולעל, דווע םיירולטוגר םייוניש, םייטילופ או/ו

 הצובקה סיכנ ויוש על הרעל עפישהל ,ךכמ האצוכתו, זה נףעל םכייישתמה םויולהמ קלח דיי על
 . התויוחוור

 הכומנ
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כוןיס תמר עהפשה וןכיס      

 
 

םיולו תויזוכיר 3.3
םיוול תצובקו

  של בצמב העהרמ בעונה הצובקה ןוהו תוסנכהב, הצובקה סיכנ יוובש היעגפל ידיתע או םייק ןוכיס 
 ,אישראה יתביג ייוכיס על הרעל יעפהשל הולשעל, יראשאה קיתל סיתחי ה/ולדג םיוול צתובק/הוול
 ןיב רשקה, תוצובקה של ימניפה ליהמהת של, תריה ןבי, תזרגנ הניה ןוכיסה תפעשה. הותחיוור על המתאהבו

 . תריה על ןהמ תחבא תויבעה עתפהשו, ןוריזפ, תיפנע או תיקסע ןותא ותביכמרה תורבחה

 הכומנ

 

 

 

 או, (הדוב עסיחי ןוכסי ותבלר) םישנא, םיימניפ םכיליהת של שלכ או ותותנא ימא הצאותכ דספהל ןוכיס ליועפת ןוכיס.4  
, IT ינוכסי, תונאוהו ותילעמ ניוכסי, יטפמש ןוכסי לתלוכ הרדגהה. םיינוצחי םעיוראימ הצאוכת או, תוכערמ
 יתנוניב .ןטיינומ ןוכסי או גירטטסא ןוכיס תלולכ הנאיו, תיקסע ותכימשהו בריסי, עדימ חתטבא

 

 

   
 

 רבייס ןוכיס1.4 
עדמי תטחבאו

, טפרב יתסננפיה כתרמעבו םלובע םעיוריא ויביר רואל דרפנב ךרעומ( וליפעהת ןוכסיהמ קלכח) זה ןוכיס 
 רביסי ועיראמ בעונה קזנל ליאצנטופכ דרגומ ןוכסיה. הצובקה ותוחקל ידי על טלגיידה ותילפע תבחרה ורלאו

.ויותכלשה תמרוחו ותורביס תמבר בחשתהב

 תזאו ,"ההובג -יתנוניב"ל" תניונבי"מ דעימ חתטבוא רביסי ןוכסי תמר התעלוה, 1220 תנש של יעיברה ןועברב
 תווחפת תוכערמ ,תושדח תוגיולונכטב ושמיש רולא ןכו, םולעבו ץראב רבייסה יעוירבא לודיגה תמגמ עקר על

 ןוכסיה מתר. ןוכסיה בתביסב היילע של רתזגנכו תחפמת ןוכיסכ ןוכיסה ויהזי ורלאו, ןנע בוחשמ מיוישיו
 .ויניש אלל התרונ ליופעהת

 - יתנוניב
 ההובג

 

 
 ןוכיס2.4 

 תוגיולנוכט
 עדמיה

 ותהתלו הנתשמו בתכרומ יתגוולנכהט הבביסהש כך רולא דרפנב ךערומ( ילופעהת ןוכיסהמ קלחכ) זה ןוכיס 
 תרבגהו יתגוולנכהטו יתקסעה ותישמגה תדלגהב ךרוצה רואל םצתעה ןוכסיה תונוחראה םנישב. רתבוג בה

 . ותדשח ותגיולונכבט ושמשיה
 יתנוניב

 

 

 

 ונאי אך, גם וללכו וליפעתה ןוכסיה לוהינ - 503' מס ןקית יקאנב הלונב ותרדגהכ ליופעת ןוכסי רדגב ללכנ טיפשמ ןוכיס .5 
 תוחיקיפ ותעילפמ הצאוכת ןשינוע דיעצ או (fines, penalities) ותסנקל הפיחש"ל בלגומ
(punitive damages ,)םיינטרפ םירדסהמ גם כמו (private settlements)".  

 הקקיחה כיליה תויבי רקער על ת",ינונבי-הכומנ"- ל"הכומנמ" ןוכסיה מת רהלתעוה 1220 של נישה ןועברב
 דגנכ וגשוה שת,וגיוצי יתונבעות ורשאיל ותדשחה תושקבה תומכב לודיגו ותקאנבה םותחב הציולגרהו

 אלרישב םקינבה

 - הכומנ
 יתנוניב

 

 , בוח תוגרא יקיזחמ, םעייקשמ, תונימ יעלב, םידיגנ םדידצ, ותוחקל דצמ תילליש הסיפמת עבונה ןוכיס  טיןינמו ןוכיס.6 
 יאקנב דיגאת של ולתוכי על הרעל עפיהשל הלולע אשר, םיורטולגר או םריחא םיטינוורל םמיורג, םטיסלינא

 .ןוממי תורוקמל הפיצר ותישגנמ ותנהליו םשידח םישרק רוצלי או םמיייק םייקסע םישרק על ורמלש

 ןוכסי, אירשא ןוכיס, ליועפת ןוכסי כגון םקיישמ םניוכסי של ותשממתהמ תיוהמ ןפובא פעושמ ןיטניומה ןוכיס
 ןיטניומה ןוכסי של תומשמהת רוגרל לולע םמוספר רבד אשר, דווע רוטר ןומימו ןוה תנבהל ןוכיס, תוצי
  .('וכו הובג פיסכ דספה, רבייס יועראי, ןוה נתבהל עיוראי, הילעמ או הבניג עיוירא: אמגודל)

-הכומנ
 יתנוניב

 

 

 היקקח ינוכיס .7 
 ציהלוגרו

 בהם שיש, הקיקחב או היצלוגבר םייונימש רצוויהל לועלה הצובקה ןוהו ותסנכהל דייתע או םייק ןוכיס
 תואורהל םפיופכ, ודי על ותקזחומה ותרבחהו, איקנב דיגאתכ, קנבה. היקסעו הצובקה ותילעפ על יעפהשל
 חוקיפה: ןוגכ הפכיהאו חוקיפה תווישר תוינידמו הנשמ תקיקח, הקיקחב יויטב ידיל ותבאה תובר תוריולטוגר

 תורש, תוירטפה נתגהל ותרשה, ךרע תוריינל ותרשה, רצובא ןוכסיוח ההון קוש גףא, לראשי קנבב םקינבה על
 הקיקחב םיוינישמ אוה אף עפשומ בושמחה םוחת. ב"וכיו ןכצרה נתגה םותחב םיירווטאטטס םפיוג, ותחרתה
 םמיייק ואל םמיוחבת. בוחשמה תוכערמב םיתיעל עצב לםירשדנה םיוינשיו םיגודרש קער על, הציולגברו

 לעו הצובקה ותלעיפ על פיעשהל םליועלה ותנושה ותיורשה ותינדימבו הקקיחב םפיוכת םשיודיח או/ו םייוניש
 הקעשהב הן, םהליא תוילפעה את םאיתהל נתמ על םיבאשמ אתצקהו תועקשה םירשוד בורל ןכו, היקסע
 .ורתשכהבו םדא כחב והן ותכערמב

 יתנוניב
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, תיוצ ןוכיס .8
 תנבלה רוסיא

רורט ןמומיו הון

 שרא, יתמידת קזנל או, יותהמ יסננפי דספהל, תיורלטוגר או תיטפמש הציקנס תטלהל ןוכסיה אוה ותצי ןוכיס
 ןוכסיה את לולכ תוציה ןוכיס. ותציה תוראוה את םייקמ אוה ןאיש ךכמ האצותכ גופסל לועל יקאנבה דיגתאה
 ןידה תואורה םוקי יאל ןוכסיה זה ללכבו, 308 ןיקת יאקנב לוהני תארוהב טרופמכ ןדיה תוראוה םוקי יאל
, ךער תוריינ ינדיב תימניפה הפכיהא יתנכת ותראוה םויק איל ןוכסיה, רוטר ןוממיו ןוה נתבלה ורסיא םותחב
 תוירטפה על הנגהה יניד םויק יאב ןוכסיה ת,ליככל ותחרת נידיב תימינפה הפיכאה יתנכות םוקי ילא ןוכסיה
, )CONDUCT RISK) נתגוה ותקאנב ןוכיס גם ללוכ זה ןוכסי. ץוח יבשות ולמ ותלעיפהמ םעיבונה םניוכסיה אתו

 תתושמו היצלוגור ןדי תוראוה של הכורא הורמש תיבטימורנה ותגרסמ את בואשה ןוגאר הצוח ןוכסי וניה אשר
 . םניושה ןיניהע יקיזחמ לומ אל קנבה להנמת בו ןפואב תופקישו תונגוה תומדב דוסי כיער על

 ןהביושת של םפיסכ ראתל הנווכ ךומת, תונוש תונידמב סמה תויושר של הפכיהאו הציולגרה ותקזתחה
 קנבה את וףחשל ןכאמו ותחוקל של ותגהנהת יסופד על ךילהשל םליולע ותבושהת נתדימל וץחמ םקיזוחמה
 .Cross border risk-ו ןייטנומ ניוכיס ,ותיצ ניוכסיל

 וילהנמ ד,יגאתה  שלתלייפל תוירחא של הותצרווהיל םניוכסיה םניה רור טןוממיו ןוה נתבלה רוסיא ינוכיס
 ינוכסיו םייתועמשמ םיפיסכ םמיוציע תלהט עקר לע רצווהיל הולעלה הצובקה ןוהבו חוורב היעגפול ,ודיבווע
 אימ הצאותכ תאזו ת,ווחקל שתיטנו םולבע םייסנניפ םפיוג לומ םרישק קויתנב יויטב לבקל םייועשה ןטיניומ
 םותחב ןדיה תוראוה לע הירבת עומשמהת .וררן טוממי ורסיוא ןוה תנבהל עתינמ אשונב ןדיה ותראוהב הדימע
 י"ע תועצובמה םולעבו לאשריב סמה נייד על תוירבבע קנבה תובורמע םג ומכ רוטר ןוממיו ןוה נתבהל ורסיא
 םינוכסי ,םייטפמש םניוכסי ,םיילופע תםניוכיס ,ןיטניומ ניוכסי של תושממהת וררגל הויעש ,ותיווחקל
 . םפיסונ םינוכסיו םייגטרטסא
 ,תוברל ,קנבה ל שתוילפעה ימותח לכ לע הכלימש רוטר ןומימו ןוה תנבהל ורסאי ,תויצ ןוכיס לש העפשהה

 .CRS-וה FATCA-ה ותבר לויסמי ימותחב תמיואנלביו תמיוקמ הציולגרו ת,ליהנמה הפכיהא

 יתנוניב

 

  

 תויקסע תולטהחמ םיבעונה דממע או ןטיינומ, ןוה, םחיוור על תוידיתעהו תוחיכונה ותכלהשה של ןוכסיהגיטרטסא ןוכיס .9  
 זה ןוכסי. םגייוולנכט או םיילכלכ, םייפנע םייונשיל הבוגת רדעהמ או תוטחלה של תונא יתבל םוישמי, תויוגש
 גתהשל ותחופש תוקיסעה תויגטרטסהא, קנבה של םייגרטטסהא םידעהי ןבי תומאיתה של היצקנופ ונהי

 ןוכסי גם וכותב וללכ הגירטטסא ןוכיס.םושייה ותכיוא ואל םדיעבי הדימלע וצקוהש םיבאשמה, ולא םידעי
 תדדוממת פתוטשה הותעילפ ךלהמב. היקסע מיוחת כלב אלרשבי ותרחתל הצובקה פתשימח בעונה ותרחת
 םיצרומ םקיפסמה םריחא םיסינננפי םפיוגו םריחאה םייקאנבה םדייגתאה םהב םריחתמ םמיורג עם הצובקה
 עקר על ןוהבו תויוחובר הקיחשה ןוכסי את טאבמ ותחרתה ןוכסי. הדי על םעיצומה ולאל םיפיולח םייסננפי
 . םחיוומרהו ותלמהע הבוג נתקטהל יותרתחה ץלחה

יתנוניב

 

  יוגש ושמשי או םיויגש דלומ צריות על ססבהתב ולבקתהש ותטחלהמ תוילליש ותכלהשל יאלצנטופכ דרגומ דלומ ןוכיס.10  
 ןייטנומב היעגפ או, תויוגש ותקיסע ותלטהח בלתק, פיסכ דספהל ילבוהל ולעל לדומ ןוכסי. דלומ יצרובת

 קנבה
 הכומנ

 

 

 

, רתהי ןיב, תללוכה, םניוכיסהו ותפשיחה ולהינל טתרופמ ותינידמ הבעקנ, כן כמו. ילעל םריאומתה םניוכסיה ורעמזל ותפיציפס ותלועפב קטונ קנבה

 קנבה י"ע םמיושמיה םליהנ תפעטמ תמייק, ףסונב. דווע םחיוודי ךערמ, םניוש הרקב ינונגנמ, הפשיחה על תובלגמ, ינרטפ ןוכסי ןובאית תדרגה

 .ותכמות ןוכמי תוכערמו
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 

 

 

 

 

 ₪( ינוילימב)( OV1) םיללקשומ ןוכיס יסכנ תריקס
        

 ג  ב  א   

 
 

  יםללוקשמ ןוכיס יסכנ 
ן וה תושירד
 (א)תוירעזמ

   31.12.21  30.9.21  31.12.21 

 (ב)( (יתטרדנטס השיג) (CCR )(ידגנ דצ לש יארשא ןוכי סללוכ אל) יארשא ןוכיס1 

 

78,091 76,072 

 

8,980 

 44 1,009 386 ת(יטרדנטס השיג) ידגנ דצ לש יארשא ןוכיס6 

 167 284 19 (CVA )יארשא ןוכיס ןיגב המאתה10 

 - 4 25 (Settlement risk )קוליס ןוכיס15 

 - - - ת(יטרדנטס השיג )חוגיא תופישח16 

 (%052 ןוכי סלקשמל םיופפכ) יוכינה יפלס תחתמ םימוכס25 

 יארשא ןוכיס לכה ךס

3,012 2,907 347 

 81,660 80,297 9,390 

 79 793 683 ת(ירטדנטס השיג) קוש ןוכיס20 

 764 6,725 6,645 ילועפת ןוכיס24 

 87,81510,233   88,988 לכה ךס27 
 

 ןהוה יסחי רבדב (הנורו)ק 2020 סמרב 19 םיו מהשעה תהורא וןכד ולעיןקת יאנקב להוינ תראוהול םתאהב דרשהנ ימזערה ללהכו ןהוה סחיל םתאהב וןה תישודר (א)

 ..%511 לי שמזער ללוכ  וןה סחיב דו לעמנקבה רשדנ  ם,יירהמזע

 .יוכינה ףסל תחת מםימסכו וחוגי אתפוי חשק,לויס וןכיס י,א אשרוןכיס יןגב המתאה י,דג נדל צי ששרא אוןכיס ללו כוני אישרא אוןכיס (ב)

 
   'א תפסות  'ר - תויוחקפי תופשיח ןיב לםייפסכה תווחדה ןי בםירשק הטורפל
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 (ח"ש ינוילימב) ןכויס לקשמ לכב יארשא ןוכיס תוחתפה רחאל תופשיחב העונת חוד

  1022 רבמצדב 31 םויב המייתסנש הנשל

 

(יארשאל הרמה ינפל) ותנוחטב תתחפה רחאלו יארשא ידפסהל השרפה רחאל הפישחב םייוניש

 

   

1

0%2%20%35%50%60%75%100%150%250%כ"סההפישחה גוס  

 יוניש
 יסכנב
וןכיס

 יוכינ
 סיסבמ
ןוהה    

31.12.2020194,81783,815-ה םויל הרתי  
-- -- - - -- - - - 2,588 2,588  תונוביר  

-64 -- - - -- - 321 - - 321 ירוביצרוטקס    תויושיי

-)151(--3 --)21( -18-)33()33(םייאנקב   םידיגאת

-355-- - --- -2,414--2,414ע"נ תורבח
-1,761- )33( 3,112 --)41( -53)136(-2,955 םידיגאת

-73 - )3( 73 - -- - - - - 70 ירחסמן"לדנ    ןוחטיבב

-828- 9 )31( 1,222------1,200םידיחיל  תואנועמק

-60- 3 )5( 75------73םינטק  םיקסע
-1,904- )22( 238)672(8561,5472,645 ---4,592רוידלתואתנכשמ   ןיגב

-4406037603 ------)15(522םירחא  םיסכנ

  

 

2,8068561,4852,6456253,83014375,497)136(14,7022,540יארשאביונישה  כ"סה 

-)31(-------- ---קהילס  ןוכיס
-)200(-----------קוש  ןוכיס

-)84(-----------ילועפת  ןוכיס

CVA-----------)9(-

-- -----------יגולודותמוירוטלוגר   יוניש
--------ותרחא  תועפשה  - -- --

31.12.2021הרתי 209,51988,988םויל

          
           

           

            
          

 

  0022 רבמצדב 31 םויב המייתסנש הנשל

 

(יארשאל הרמה ינפל) ותנוחטב תתחפה רחאלו יארשא ידפסהל השרפה רחאל הפישחב םייוניש

 

 

   

1

0%2%20%35%50%60%75%100%150%250%כ"סההפישחה גוס

 יוניש
יסכנב
וןכיס

 יוכינ
 סיסבמ
ןוהה      

31.12.2019166,96181,249-ה םויל הרתי   

22,803 22,803 תונוביר   -----------

-)9(-------2-)260()258( ירוביצ רוטקס תויושיי

-24--)1( --454-1-)618()164( םייאנקב םידיגאת
-55-)180(293--)135(-443-307158 םידיגאת

-1354-141-------139 ירחסמ ן"לדנ ןוחטיבב

-)374(-)18(38325------390 םידיחיל תואנועמק

-209-)9(4442------437םינטק םיקסע
-4234-1,355)653(5831,1241,950---3,431רוידל תואתנכשמ ןיגב

-4513183904------)2(635םירחא םיסכנ

1832,305)196(27,85621,9233076145839901,9501741,328יארשאב יונישה כ"סה

-20----------קהילס ןוכיס
-8----------קוש ןוכיס

-217----------ילועפת ןוכיס

CVA----------16-

------------יגולודותמו  ירוטלוגר יוניש
------------ותרחא תועפשה

31.12.2020194,81783,815 םויל הרתי
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 (ח"ש ינוילימב) םירשוקה םינכויסלו תויקסעה תוילויעפל סחיב ןכויסב םיללוקשמ םיסכנ
                 

 2102 רבמצדב 31 םויל  

 יםיחוקיפ תוליעפ ירזגמ  

 

 

   
 יקשמ
 תיב

 תואקנב
 יתטרפ

 םיקסע
 םינטק
םיריעזו

 םיקסע
 םיינוניב 

םיקסע
יםלודג

 םיפוג
םיידסומ

 לוהינ
 כ"סהיסנניפ

32,8348617,6706,36718,8631,0464,79481,660 יארשא ןוכיס
683683------קוש ןוכיס
2,7661581,4524337644696036,645ילועפת ןוכיס

24419,122 35,600לכה סך  6,80019,6271,5156,080  88,988

    

 

 

 
                 

 2002 רבמצדב 31 םויל  

 יםיחוקיפ תוליעפ ירזגמ  

 

 

   
 יקשמ
 תיב

 תואקנב
 יתטרפ

 םיקסע
 םינטק
םיריעזו

 םיקסע
םיינוניב

 םיקסע
 יםלודג

 םיפוג
םיידסומ

 לוהינ
 כ"סהיסנניפ

30,2606216,2725,51716,8411,2376,01476,203יארשא ןוכיס
883883------קוש ןוכיס
2,7001521,4484657834817006,729ילועפת ןוכיס

32,96021417,7205,98217,6241,7187,59783,815לכה סך

   

 

 דשחמ גצוה(*) 
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הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

(CC1)  יחוקיפה ןוהה בכרה
  

הדגבא

2002 רבמצדב 31 םויל2102 רבמצדב 31 םוילחיקויפה ןהוה בכרה

 היינפה

 וכנו אלש םימוכס
 םיפופכה ןוההמ
ינפל שרדנה ולפיטל
 202 הארוה ץומיא
 III לזאבל םאתהב

 

 וכנו אלש םימוכס
 םיפופכה ןוההמ
 ינפל שרדנה ולפיטל
 202 הארוה ץומיא
  III לזאבל םאתהב

ח"ש ינוילימבח"ש ינוילימב

םפיודעו םירישכמ: 1 דבור ימעצ הון

 תוינמ על הימרפו יאקנבה דיגאתה ידי על קפנוהש תוליגר תוינמ הון1 
 1.9279271 דבור ימצע ןוהב תולולהכ תוליגר

 2 -9,257-8,397 . ןזאמה יךראת רחאל זרכוהש או עצוהש דנדיביד תוברל, םיפדוע2 

181( .יוליג םהל ןתינש םיפדועו רבצטמ רחא ללוכ חוור3   (-)183( -3 

 ןוהב הללהכל םירישכה דיגאתה ידי על וקפנוהש 1 דבור ימצע הון ירישכמ4 
 --- -- רבעמה תפוקתב יחוקיפה

 ודחואש יאקנבה דיגאהת של בת תורבח ידי על וקפנוהש תוליגר תוינמ5 
220-208 .(טועימ תויוכז) 'ג צד ידי על תוקזחומהו  -4 

10,223-9,349. םייוכינו תויחוקיפ תומאהת ינפל 1 דבור ימצע הון6   -

םייכוינו תיווחקפי תומתאה: 1 דבור ימעצ הון

 יוכינב, תואנתכשמל תוריש ותיוכז טעמל םירחא םיישחומ לא םיסכנ9 
 985 96 .םלשל םיחדנ םיסימ

 של ןגוהה יוושב םייונישמ האצותכ ושמומ םרשט םידספהו םיחוור14 
 .יאקנבה דיגאתה של ימצעה יארשאה ןוכיסב םייונישמ ועבנש תויובייחתה
 כל את עורגל יש, םירזגנ םירישמכ ןיגב תויובייחהתל סחייתהב, ףסונב
 של ימצעה יארשאה ןוכיסמ תועבונה( DVA) תויאנובשחה יוושה תומאתה
 6 --2 - 3. קנבה

 סכנה אם וקלוסיש םלשל םיחדנ םיסימ יוכינב, הדותע על הדועי ףדוע15 
 7.רוביצל חווידה תוארוהל םאתבה ערגיי או םוגלפ ךופהי

75(יםקנבה על חקפמה ידי על ועבנקש םיפסונ םייוכינו תויחוקיפ תומאתה26   ()120( 

.םייסנניפ םידיגאת של ןוהב תועקשה ןיגב: הזמא26 

.תואנתכשמל תוריש תויוכז ןיגב: הזמב26 

)120(  )75( . תולעייתהה תינכת תעפשה ןיגב: הזמג26 

-24-20 . 1 דבור ימצע ןוהב םייוכינהו תויחוקיפה תומאהתה כל סך28 

10,199. 1 דבור ימצע הון29   -9,369-

םירישכמ: ףסונ 1 דבור הון

 .םייוכינ ינפל ףסונ 1 דבור הון36 

םיויכינ: ףסונ 1 דבור הון

--. ףסונ 1 דבור הון44 

10,199. 1 דבור הון45   -9,369  -

ותשרפוה םירישכמ: 2 דבור הון

( 1 דבור ןוהב םיללנכ םניאש) יאקנבה דיגאתה ידי על וקפנוהש םירישכמ46 
8781,754.ולא םירישכמ על הימרפו

 ןוהב הללהכל םירישכה דיגאתה ידי על וקפנוהש 2 דבור הון ירישכמ47 
 128.רבעמה תפוקתב יחוקיפה

 יאנקבה דיגאתה של בת תורבח ידי על וקפנוהש 2 דבור הון ירישכמ48 
 28409 .'ג צד יעישקמל

 יאקנבה דיגאתה של בת תורבח ידי על וקפנוהש 2 דבור הון ירישכמ: הזמ49 
40 28 .2 דבור ןוהמ הגרדהב םיתחפומה ,'ג צד יעיקשמ ידי על םיקזחומהו
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

            
 ה  ד  ג  ב  א   
 2002 רבמצדב 31 םויל  2102 רבמצדב 31 םויל  חיקויפה ןהוה בכרה 

 היינפה

  

 

    

 וכנו אלש םימוכס
 םיפופכה ןוההמ
 ינפל שרדנה ולפיטל
 202 הארוה ץומיא
    III לזאבל םאתהב

 וכנו אלש םימוכס
 םיפופכה ןוההמ
 ינפל שרדנה ולפיטל
 202 הארוה ץומיא
  III לזאבל םאתהב

   ח"ש ינוילימב  ח"ש ינוילימב   

 10+11      953    984  .סחייתמה סמה תעפשה ינפל יארשא ידסהפל תויצתובק תושרפה50 

     2,749     1,891  . םייוכינ ינפל 2 דבור הון51 
  

           םייוכינ: 2 דבור הון

      -    -  . 2 דבור ןוהל תויחוקיפה תומאהתה כל סך57 

1,891 . 2 דבור הון58       2,749      

12,118   12,090  . ןוהה סך59         

      83,815    88,988  .םיללקושמ ןוכיס יסכנ סך60 
  

           וןה רומשיל תוירכו ןהו יסחי

      11.18%    11.46%  (יםללקושמ ןוכיס יסכנמ זוחאכ) 1 דבור ימצע הון61 

      11.18%    11.46%  (םיללקושמ ןוכיס יסכנמ זוחאכ) 1 דבור הון62 

      14.46%    13.59%  (םיללקושמ ןוכיס יסכנמ זוחאכ) ללוכה ןוהה63 
  

           םינקבה על חקפמה ייד על ועבקנש תוירעזמ תושירד

      8.29%    8.25%  (1) םיקנבה על חקפמה ידי על עבקנש ירעזמ 1 דבור ימצע הון סחי69 

      (1)11.50%    11.50%  (1) לחה םיקנבה על חקמפה ידי על עבקנש ירעזמ ללוכ הון סחי71 
  

           (ןוכיס ללוקש ינפל) החתפהה ףסל תחמתש םימוכס

 תורבחו םייאקנב םידיגאת טעמל) םייסנניפ םידיגאת של ןוהב תועקשה72 
 ידי על וקפנוהש תוליגרה תוינמה ןוהמ %10 על תולוע ןניאש ,(םהלש תונב
135   602  . התחהפה ףסל תחתמ ןהו ינסניפה דיגאתה      13  

 םידיגאת טעמל) םייסנניפ םידיגאת של 1 דבור ימצע ןוהב תועקשה73 
 תוליגרה תוינמה ןוהמ %10 על תולועה ,(הםלש תונב תורבחו םייאקנב
551   628  .התחפהה ףסל תחתמ ןהו, יסנניהפ דיגאתה ידי על וקפנוהש        14+15 

 ףסל תחתמ ןהש יותיע ישרפהמ האצותכ ורצונש לבקל םיחדנ םיסימ75 
  16    680    617  . התחפהה

  

           2 דבורב תושרפה תלכלהל הרקת

 תחת תופישחל סחייהתב 2 דבור תרגמסב הללכהל הרישכ השרפה76 
      1,180    984  .רהתקה םושיי ינפל, תירטדנטסה השיגה

953   1,021  .תיטרדנטהס השיגה תחת 2 דבור תרגסמב השרהפ תללכהל הרקתה77         
  

 תוראוהל םיפפוכה יחוקפי ןהוכ םירישכ םנאיש הון ירישכמ
           רבעמה

 םיפופכה 2 דבור ןוהב םיללכנה םירישמכל תיחכונה הרקתה םוכס84 
1,259   346  [.992 הארוהב רבעמה תוארוהל םאהתב] רבעמה תוארוהל        

      -    -  . הרתקה לשב 2 דבור ןוהמ הכונש םוכס85 
 

  

תפסוותמ 1 דב רוימעצ סחיל, האמתהב %51.1 ו %8 נויה 250 העש תהוראל םתאהב 0202 ץלמר 31- ה ח"ודמ החל דרשהנ ללוכה ןהוה סחיו ירמזע יעצמ ןהו סחי (1)

 .1.2211.3 דעו 203.9.1 הפתקוב שרושאו ריודל תואולוה טלמע, חווידה דלמוע יורדל תואולוהה תתרימ %1 טאבהמ ריעובש ןהו תישדר

 

 .דבלב 1 דב רוימעצ וןה סחיל ףסוותת יורדל תואולוה יןגב תפסהנו וןהה תישרד יכ םינקבה לע חקויפה תהרובה רלאו כנודו, ע2020 ברדצמב 31 םיול םיתונהנ

 

  'א תפסתו' ר - יחיקופה ןהוה יביכור ןהמאז יןב שרהק על יוליגל
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

2 דבור ןוהו, 1 דבור ןוה, 1 דבור ימצעה ןוהב םייוניש תוברל, יחוקיפה ןוהה על םדוקה חווידה דעוממ תועונת של םירזת חוד
      

 
 

 הנשל
   המייתסנש

 הנשל
 המייתסנש

 0220.21.13-ב   1220.21.13-ב  

 
 

    ח"ש ינוילימב

 1 דבור ימעצ ןובה יוניש. 1

  

 

   

 
8,801  9,349 פהוקת תליחלת םייוכינו תויחוקיפ תומאהת ינפל, 1 דבור ימצע הון סך
73 5 862 נקבה תוינמ ילעבל סחוימה ןוהב יוניש

 1 דבור ימצע הון ןיבל קנבה תוינמ ילעבל חסוימה הון ןיב םילדבהב יוניש   
 )25( 12 טהילש תונקמ ןניאש תויוכזב יוניש

 - - יםדבוע ותיוכז אשונב םילבוקמ תואנובשח יללכ ץומיא ןיגב רבעמ תוארוה םושי

 9,349 10,223  הפוקת ףוסל םייוכינו תויחוקיפ תומאהת ינפל, 1 דבור ימצע הון סך
    

   : םייוכינו תוחיוקיפ תומאתהב יוניש
 תליחתל, 1 דבור ימצע ןוה  -  תולעייתה יכלהמ ןיגב תומאתה ינפל םייוכינו תויחוקיפ תומאהת לכה סך
 16 )20( הפוקת
 (2) (2) יםישחומ ילתב םיסנכב יוניש
 - - תוינמב תימצע העקשלה תובייחתהב יוניש
 (3) 1 1 דבור ימצע הון - םירחא םייוכינו תויחוקיפ תומאתהב יוניש

 ףוסל, 1 דבור ימצע ןוה  -  תולעייתה יכלהמ ןיגב תומאתה ינפל םייוכינו תויחוקיפ תומאהת לכה סך
 11 (21) הפוקת

 (31) 45 1 דבור ימצע הון - תולעייתהה יכלהמ ןיגב תומאהתב יוניש סך

 9,369 10,199  םייוכינו תויחוקיפ תומאתה רחאל, 1 דבור ימצע הון לכה סך
    

   2 דבור ןובה יוניש. 2
 2,345 2,749 הפוקת תליחלת םייוכינ ינפל, 2 דבור הון סך
 232 (889) יםיוכינ ינפל, םירישכמ: 2 דבור ןוהב יוניש
172  31 יםיוכינ ינפל, תושרפה: 2 דבור ןוהב יוניש

 2,749 1,891 פהוקת ףוסל םייוכינ ינפל, 2 דבור הון סך

   : םייוכינב יוניש
 - -      2 דבור הון - םייוכינ לכה סך
 - -  2 דבור הון - םייוכינ לכה בסך יוניש

2,749 1,891    2 דבור הון לכה סך    
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 . 211 עד 120 ןקית איקנב ולהינ ותראוהב אלרשי קנב דיי על וצמואש פיכ ,ןוה תומליהו הדידמ שאונב לאזב דתעו תוראוה את םישמי קנבה

 : םכיבדנ 3-ל ותסחיימת לאזב תוארוה
 

 : הן תוירקיעה תוישגה יראשא ניוכסי ביגל ראשכ, דרפנב םניוכסיה גיוסמ דחא כלל ותבשוחמה, תוריעמז ןוה ותישרד - וןשאר ךבדנ

 .ותינוצחי גורדי ותחבר של יראאש גיודיר ינותנ על קרבעי תכמסתמה טיתדרנסטה השגיה .1

 (.IRB-Internal Ratings-Based) קנבה ידי על ותחופש םלידומל םתאהב ובושח ראש םימיניפ םגיוירד על ותססובמה תומדקתמה תוישגה .2

יפציפסה ןוכיסה ןגיב שתרדנה ןוהה תאצקה של בוישח גם צעובמ קוש ןוכיס ןגיבו, קנבה של ותפיחשה לכלל תרטידנסטה הישגה את םישמי קנבה

.חרסמל קיתב

  

  

   

ICAAP (Internal Capital Adequacy -ה ךליהת - קנבה של םניוכסיה פילורפל סחבי ןוהה ותתואנ כתערהל ימניפה ךילהבת קסוע - ניש ךבדנ

Assessment Process )ה ךילהת. םיישמ קנבהש הרקבהו חוקיפה כיערמבו-ICAAP  ךומתשת םיינוה םעיצמא של מתולה המר םוקי יחטבהל דעונ 

 קנבה עלש ותלימאנימיה ןוהה ותישרדל ברמע אתז, ותדייתע תויגטרטסא תוינכובת בחשתהב ותברל, קנבה ותילעפב םמיוגלה םניוכסיה ללכב

 ןוממיו ןוה תנבהל ןוכיס, ותצי ןוכסי, הציפלנאי ןוכסי, יאקנבה קיתב תבייר ןוכסי, יאראש תויוזכיר ןוכיס: זה לכלבו, ןושראה ךבדנל םתאהב קיזהחל

 עוצביו ןוכסיה דיקומו םניוכסיה ויהזיל םניבומה םינונגנמה נתחיב, תריה ןבי, וללכ ךליההת. דווע ןטיינומ ןוכסי, יטפמש ןוכסי, היגטרסטא ןוכסי, וררט

 רתוקביהו הקרבה יכרמע גודרשו רופשי, ותנא ידיגאת למשמ םוישיל םיימינפ םכיליהת םוקי תניחב, םניוש םשייחתר סיסב על יתנוה ותותנא כתערה

 .אלריש קנב לומ( SREP) חיוקיפה הרקיסה ךליהתב זה ךבדנ קסוע, כן ומכ. םייטסילוה ןוציק שיירחת לתלוכה הותנא ןוציק ישחירת יתתתש םויקו
 

 .איקנב דיגאת של יפסכה חוודיב יוילגה ותישרד את לולכ ךבדנה. ורביצל וחוידהו וילגיה תוישרד - קוש תעמשמ - ישילש ךבדנ

 

 חלה גורדמ ןפובא קףולת סנכיהל רומאש ,"ןוה ותמיהלו הדידמ"ל ותראוהל ןוכדע יקאנב חוקיפל זלבא דתעו המסירפ, 1702 ברמצד שדוח ךלהמב

 .אלשריב האל ותראוה וצמויא תימו ןפוא היזאב ועדי לא, זה בלבש כי ןייצל בושח. 2702 ארוניב 1 דעו 3202 ארונבי 1-מה

 

 

 םתאהב. לזבא תויחנהל ןמאיתהל נתמ על, ונכדושע פיכ ןוה ותמליהו הדידמ שאונב 211-012 פרסמ ןקית יאקנב לוהינ ותראוה את םישימ קנבה

 דיגאתכ אתזו %5.21 של ללוכ ןוה סחיו %9 של יערזמ 1 דבור מיצע הון סחיב דומלע קנבה רשדנ, םיירעמז ןוה יסיח ברדב ןקית איקנב לוהני ותראוהל

, 1ערימזה 1 דבו רימצ העןוהה סליח. תקאינבה תכערמב םיינאזמה םסיכנה ךסמ %24 עד ואה דחומא סיסב על םיינזמאה וסיכנ ךסש יקאנב

 . ווחדיה דועמ לרודי לתווואהלה רתמית %1 טאבמה ורשיעב ןוה שתדרי תפסוומת

 ,הללכנ הב 250 ןקית איקנב ולהני תאורה ת, אםיקנבה ל עחוקיפה םסרפ ן,יקת איקנב ולהני תוראוה לותמתאהמ קכחלו הנוורקה ףיגנ ותצרפהת וראל

 ןוכדע ןכו תח אזוחא תדוקנב םקינבה לע תוהחל ותריולטוגהר ןוהה תוישרד תתחפה תללוכ רשא 120 הראוה ןוכדעל תעגונה העש תארוה ,תריה ןיב

 סרמב 19 םומי לחה הפוקתב ודמועהש ,םריוגמ תריד תשיכלר רודיל תואווהל לע תפסונ זואח תדוקנ לש ןוהה תוישרד תא לבטמ ראש ,293 הראוהל

 ודמעוהש ("הטרמ כל להאווהל" – ןלהל) הירד ןוכמשבו ןעיקרקמב תוכ זתשכיר ךורצ ללאש רודיל ותאווהל לוע ,2021 ברמספטב 30 םוי לדעו 2020

 .0022 סמרב 19 םומי חלה

 לוחת הקלהה יכ עבקנ ןוהה תוישרד תתחפה ןיינלע רשאכ ,העהש תארוה ףקות תכארה לםינוכדע םקינבה לע חוקיפה םסרפ רבמשה תפוקת ךוראל

 ןוהה יסחי ו אהראוהה קףו תםות דעומב ןוהה סיחימ וחתפ ילא איקנבה דיגאהת של ןוהה סיחיש דבבלו תוארוהה קףו תםומת םשידוח 24 םו תדע

 תודוקנ .30 דע ל שןוהה סחיב החתפה כי עבקנ רזוהח תרגסמב ,אתז ם ע.םהניבימ ךומנה ,העהש אתורה םטר יאקנבה דיגתאה על םליחש םייערזמה

 .רומכא הגריכח בחשת אל הראוהה קףות םותמ םשידוחה שתש פתוקתב וזאחה

 

 יאקנב ולהני אתורה לןוכדע צעוב ן,כ ומכ .העהש תראוה קףות פג, 2022 רואנבי 1 םומי חלה, ויפל זרוח אלרשי קנב םסרפ 1220 ברמצדב 27 םויב

 לוחת אלו דבלב רודי תרטמ לתואווהל ןיגב לותח זואחה תדוקנ 1 ורעשיב תפסונה ןוהה תשידר ,ופי לרוידל תואווהלה על תולבגמ אשונב 932 ןיקת

 .הטרמ כל לותואוהל ןגיב

                                 
 

 .דבבל 1 דבור מיצע ןוהל ספתוותמ, ורידל ותאוולה ןיגב וספתנה ןוהה שתדרי, 2021 וברטקובא 6 םומי םקינבה על קוחפיה תהרבהל םאהתב 1
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 

 .%528 םנהי וחודיה דעומ ניותנ פיל, םקינבה על וחקיפה דיי על םישרדנה ריעזמה ללוכה ןוהה סחיו יערזמה 1 דבור מיצע הון סחי, ךכל םתאהב

 תואווהל ןגיב תפסוהת ןינבע וחקיפה תרהבה ורלא ןכדוע וחדב ותגצומה האווהשה ותפוקתל רשדנה ריעזמה ללוכה ןוהה סחי) .המתאהב %051.1 ו 

 . (%05.11, רומכא, ואהו ורידל

 

 ליאמנימיה ןוהה דעי עתיבקל סיסבה את (ICAAP-ה ךליהת) יתנוהה תותונאה תכערה ךליהת הווהמ קנבב לאזב של ינשה ךבדנה עתמהט תגרסמב

 . הצובקה של
 
 רתגתואמ ורתגסמב, לראשי קנב תויחנהו לאזב של הדובהע רתגסמל םאתהבו לתבוקמ תמיואנלבי הקיטקרפל םתאהב עצבמת ICAAP-ה ךיהלת

 תדמיא תייגולודומת את יעממט ICAAP -ה ךמסמ. ךרוצה תדימב ותפסונ ותדיויעי הון ותריכ ותצקומו ןושארה ךבדנב יתרולטוגהר ןוהה תצאקה

 רופי שכיליה תבקע םניהש ךהלמב וצעבהת שםביר םייונשיו םניוכדע ילכמ אוה .ןוהה של טףוהש ולהניהו יתנוהה ותותנאה תכרהע ם,ינוהש םניוכסיה

  .םניוש םיימואלניב םניוכדעו לראשי קנב ניוכדע  (,SREP-ה ךליה תתובלר) אלרש יקנב םע ךמשמת יחש וד ם,יימינפ

 ןוהה דיעלי הן רוזח ןוזהי ותוהמ ויותצאוות הפוחש אהי םהליא םניוכסיב תשאל הצובקה לתוכי את ןובחל דעונ יתנוהה ותותנאה כתערה ךיהלת

 ןוכיסל ןוביאת ושבגיו ןוהה ןונכתו ההון ידיע עתיבקל סיסב ותמשמש והן, המושיי חתלצהו םינוכסיה ולהינ ותנידימ ותכילא הןו ןוריוטקרידה בעקש

 .הצובקה של ןוכסיה תלובקיו ןוהה כיצר יוהזי דיי על ותבלגמו
 
 צופה הייאברו וחדה דעומל השל ןוכסיה ילפופר ולמ אל הצובקה יתאירב שרדנה ןוהה קףיה את םויוהמה ךיהלתה איצממ םניחבנ ןוהה דעי תיעבקב

 .םייטסילוה ןוציק שיירחת חתתו נתנכומתה היחמצהו הצובקה של םייקסהע םדיעיה על ססבתהב דיתע ינפ

 ימינפה ךיהללת ססיב שתממש קנבב השרושא יתנוהה ותותנאה ךליהת תתיתש. לראשי קנבל רשדנכ גשוה 1022 ניויב 30 ניונתל ICAAP-ה ךמסמ

 גם, ICAAP ךליהת עצבי דסמ קנב. בתה רתחב של יפיצפסה ןוכסיה ילפופר סיסב עלו תושדרנה תומתאהב תיאקנבה תבה תרבבחו  קנבב עצובמה

 .1202 ינובי 30-ה ניונתל אוה

 םניש משח ותאצוהו ותסנכה דיעי תללוכה, תיגטטרסאה יתנכהת של רתזגנכ. םייתומכ םידעי לתלוכה 2022-0220 םינשל יתגרטטסא תניכת קנבל

 ןוהה ןונכת כי הקידב יתשענ אתז רתגסמבו, הנבש םמייפע קפתומת םייתומכה הדיעי על יתגרטטסהא ניתכוהת. תינש לתת הון ןונכת הנבנו המידק

 םיקסע בצמב ןוהה דיעיב הדימהע נתחיב של ךליהת עצבמת ן,והה ןונכת ורישא םטר .םניכדומעה םייגטרטסהא םדיעיה עם המליהב וניה םייקה

 .ןוציק שייחתר חתתו ילגר

. ןוציק בצמבו לגיר םקיסע בצמב ןוהה ידעי תעיבק ונהי םייזכמרה וריצומת דחא ראשכ ICAAP-ה ךליהת עוציב ללוכ לזבא של ינהש ךבדנה םושיי

 . ללוכה ןוהלו 1 דבור מיצע ןוהל םעיבקנ ןוהה ידעי

 :םנהי ןוריוקטרידה ידי על ובעקנש ןוהה ידעי

: םנהי ןוהה דיעי ראלשי קנב לתקה פתוקתבו %50.21-מ תפחי לא ללוכה ןוהה סחיו %52.9-מ תפחי לא 1 דבור ימצע הון סחי - גילר םקיסע בצמב

 .ינטוורלה ןובעבר ותאנתכמשה עיוציבל םתאהב תונתהשל םויישע האל. %05.11-ו %52.8

 .%00.9-מ תחפי לא ללוכה ןוהה סחיו %05.6-מ חתפי לא 1 דבור מיצע ןוה סחי - ןוצקי בצמב

 

  .ןוטחיב ותריכ לולכו נימר שואה ןוהה ןונכת ףסונב .ןוהה ןונכ תל עיעפהשל םייועשה םייזכרמ םיידית עםייורטלוג רםייוני שןובשבח קחו לןוהה ןונכת

 חתפות קבתוע הנש לכבו 2014 ארונבי 1 םויב %80 של הקרלת עד וכרוי וחיקפי ןוהכ דוע םישירכ םנשאי ןוהה ישירכמ, מעברה ותאורהל םאהתב

 .%01 לה ערקהת דתמוע 1022 נתשב ,ךכ לםתאהב. 2202 ארונבי 1 םויל עד םפיסונ %10-ב זו הקרת 

 

 
     

 
 

ח "ש ןיולימ 100-ב יונישה תעפשה
  1 דבור ימצע ןוהב

 ח"ש דראילימ 1-ב יונישה תעפשה
 וןכיסה נכסי בסך

   םיזוחאב  

 ד(חואמה ינותנב) קנב
 

11.0 
 

12.0 
 11.2 67.1 דסמ
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 

 (LR1) ףונימה סחי ךרוצל הפישחה תדידמ ןיבל ןזאמב םיסכנה ןיב האוושה
      

 
  

 רבמצדב 31
2021  

 רבמצדב 31
2020 

   ח"ש ינוילימב   

 יםדחואמה םייפסכה תוחודל םאתבה םיסכנה סך1 

 

 180,470

 

 167,778
 אך, םייאנובשח םירכצל ודחואש רחמסה או חוטיבה, םינסניפה, תואקנבה םוחבת תויושיב תועקשה ןיגב תומאתהה2 

 - - יםיחוקיפ םיכרצל דוחיאה תלוחבת םניא
 של הפישחה תדידמב וללכנ לא אך, רוביצל חווידה תוארוהל םאתהב ןזאמב ורכוהש תונמאנ יסכנ ןיגב תומאתהה3 

 - - ףונימה חסי
 )1,121( )1,152( יםרזגנ םייסנניפ םירישכמ ןיגב תומאתה4 
 - - (תורחא תומוד תוחטבומ תואוולהו רזוח שרכ תואקסע: אמגודל) רךע תוריינ ןומימ תואקסע ןיגב תומאתה5 
 9,539 10,905 (יארשא ךרע יווש םימוכסל תוינזאמ ץוחה תופישחה של הרמה) םיינזאמ ץוח םייטרפ ןיגב תומאתה6 
 999 819 *() תורחא תומאתה7 

 177,195 191,042 וףנימה סחי ךרוצל הפישח8 

 

  812 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל םאתהב ףונימה סחי
      

 
  

 רבמצדב 31
2021  

 רבמצדב 31
2020 

   ח"ש ינוילימב   

  תוינזאמ תופישח 

 

 

 

 
 166,968 178,831 (תונוחבט תוברל אך, ךרע תוריינ ןומימ תואקסעו םירזגנ טעמל) ןזאמב םיסכנ1 
 (98) (97) (1 דבור הון תעיבבק וכונש םיסכנ ןיגב םימוכס)2 

 166,870 178,734 (ךרע תוריינ ןומימ תואקסעו יםרזגנ ןיגב טעמל) תוינזאמ תופישח סך3 

   יםרזגנ ןיגב תופישח 
 696 546 (רישכ ןמוזמב הנתשמ ןוחבט תחתפה רחאל: אמגודל) םירזגנ ןיגב תואקסעה ללכ הרושקה ףולחשה תולע4 
 79 12 יםרזגנ ןיגב תואקסעה ללכ הרושקה תידיתע תילאיצנטופ הפישח ןיגב תופסות ימוכס5 
 - - רוביצל חווידה תוארוהל םאהתב ןזאמב םיסכנהמ וכונש, םירזגנ ןיגב ונתינש תונוחטיב( gross-up) םוליג6 
 - - (םירזגנב תואקסעב ןתינש ןמוזמב הנתשמ ןוחבט ןיגב םיבייח יסכנ של םייוכינ)7 
 - - (חוקלה ידי על וקלוסש תוירחסמ תופישח של הרוטפ יזכרמ ידגנ צד לגר)8 
 - - ובתכנש יארשא ירזגנ של םאותמ יביטקפא בוקנ םוכס9 

 - - ובתנכש יארשא ירזגנ ןיגב תופסות יוכינו םימאותמ םייביטפקא םיבוקנ םיזוזיק: יוכינב10 
 775 558 יםרזגנ ןיגב תופישח סך11 

   ערך ותריינ ןומימ תואסקע ןיגב תופישח 
 הריכמכ תולופטמש תואקסע ןיגב תומאתה רחאל ,(םיזוזיק ללא) ךרע תוריינ ןומימ תואקסע ןיגב וטורב םיסכנ12 

 11 845 יתאנובשח
 - - (ךרע ותריינ ןומימ תואקסע ןיגב וטורב םיסכנמ לבקל םינמוזמ ושל םלשל םינמוזמ של וזזוקש םימוכס)13 
 - - רךע תוריינ ןומימ יכסנ ןיגב יזכרמ ידגנ צד של יארשא ןוכיס תפישח14 
 - - ןכוסכ תואקסע ןיגב תופישח15 

 11 845 רךע תוריינ ןומימ תואקסע ןיגב תופישח סך16 
   ותרחא תוינזאמ חוץ תופישח 

 36,739 41,630 וטורב בוקנ ךרעב תינזאמ ץוח הפישח17 
 )27,200( )30,725( (יארשא רךע יווש םימוכסל הרמה ןיגב תומאתה)18 
9,539  10,905 יםינזאמ ץוח םייטרפ19 

   ותיפשחה וסך הון 
 9,369 10,199 1 דבור הון20 
 177,195 191,042 ותפישחה סך21 

   וףנימ סחי 
 5.29% 5.34% 218 ןיקת יאנקב לוהינ תארוהל םאתבה ףונימה סחי22 

 

 .יאאשר ידספהל תיתבוצק הפרשהמ בענו תאמותהה םסכו יקרע )*(

 עם תודדומהת ךורצל ןקית איקנב ולהינ תואורהל תומתאה -250' מס ןיקת איקנב ולהני תאורהל ןוכדע אלרשי קנב םסרפ, 2102 ברמצדב 27 יוםב

 סחי שתריד את קלמ ןוכדעה. ףונמי סחי שאונב 821' מס ןקית איקנב ולהני תראוהל ןוכדעה קףות ךרואה הרתגסמב (,השע אתרוה) הנוורקה ברמש

 וסיכנ ךסש איקנב דיגתאכ אתזו ,(%5 םוקמב) דחומא סיסב על %5.4-מ תחפי אלש ףונמי סחיב דומלע קנבה לשע כך, וזאחה תדוקנ ציבח וףנמיה

 ףקות םו תראחל יכ בעקנ ,ףונמיה תושריד תתחפה ןיינלע .תיקאנבה תכרעמב םיניזמאה םסיכנה ףקיהמ %24 עד אוה דחומא סיסב על םיינאזמה

 דיגתאה על חלש יזערהמ וףנימה סיח או 22.60.03 םויל ףונמיה סחימ חתפי לא ףונמיה סחיש דבלבו  2302.21.31 דע לוחל הקלהה ךשימת הראוהה

 .םהיניבמ ךומנה, השעה תארוה םטר איקנבה
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 .יארשהא םכסה פי על קנבה פילכ ותיוויבייתחהב דומיע לא, קנבה של, ידגנ צד או הוושל ןוכסיה ונהי יראשאה ןוכיס

 של ןוהה תצאקה תרגתומא 2 ךבדנ תרגסמב. איראש ינוכיסל הפשיחה ןגיב תטירדנסטה הישגה את הצובקה תמישימ לאזב תוראוה םושיי תגרסמב

 .יארשהא ינוכסי ןיגב המלישמ ןוה אתצקה עתצבמת ךרוצה תדימבו ןואשרה ךבדנה

 יארשוא ןוחטבה כתערמ ילאמגו דיבועל אירש א,תידהו ידרהח זרגמ ליארש אלולכה) םייטרפ ותוחקלל אירשאב דקממת קנבה של יראשאה קית

 יןיפומאה י,קסוע חריסמ אירשבא ,הכומנ ןוכיס מתור ההובג וריזפ מתבר ןייפואהמ, (תותאנכמש לאישרא ללוכ ןכו ,אלרישב םיורמה יתסיוכלואל

 םיקסע ליראשאבו םריוגמ להניב ויוי לןוממי לאירשאב ן,והה קו שיילעפ ליראשאב ,םקיוובש תודונתמ הכומנ הדימב פעושמ שראו ,ביצי ושקיבב

  .הצובקה תויוחוור  יארשאה קית ויוש ל עהרעל עיפשהל לולע שםויולה של םבצמב הרעה ונהי ו זותילעפב ןומהט ןוכסיה קריע .םניטק

 ףקיהל םואות ותחיוקיפה ותישדרל םאות, הירהז יתאקנב ותלעיפ םואת ,ראישא ניוכסי לתטינל יתדתימ ותנוכנ קףשמ קנבה של ןוכיסה ןובאתי

 יאראשה ןוכסיל ברח ותבלגמ ךרמע תלולכה אירשהא ןוכיס םוצמצל הגיטרסטא קנבה ןוריוטקרדי הוותה ותניידמה רתגסמב .ונויבצו קנבה ותילעפ

   .םינוש ותילעפ מיוחות םפינעל

 תוילעפל םחינמ ותנוקרע עתביק ותבלר, רוברו קהבומ קיסע דוקימ תיעבקו תיצובק ןובאית דוסימ ונהי ראישאה ניוכסי ולהני ותנידימב זיכרמ בטהי

 יאראשה ותנידימך מסמ גרותמא גם זו רתגסמב .ו זהברחב ןיתנה יראשאה על הרקבהו היטלהש תברגהו הצובקב יתקאנבה תבה רתבבח יראשאה

 הניייפמא ורמשי תוך, יתצובק ססיב על איראש ותנידימ יעמהט קנבה. םהא הברהח של םניוכסי ולהניל הביטחה דיי על יתקאנבה בתה רתבח של

 .בתה תרבח של םיידויחיה

  

 יחטבהל הדעונ יראשאה ותנידימ .311 ןיקת איקנב לוהני אתרוהב רשדנל םתאהב רקיעב איראש ותנידימ םושיי ותצעמבא הלונמ איראשה ןוכיס

 הבביסה על ססבהתב, דודמו קרובמ ןפובא ולתדגהו ויאנת יונשי, ורוזיחמ, יראשאה קית ותכאי על הרמישל םייבטיקפא םיכיהלת של םמויק

 ינונגנמ של התואנ תפטעמ ןתמל ןכו חוקהל וא נףהע ותילעפ ימותחב קנבה של הרקבהו הטישלה תמר, ןוכסיל יתדימה ןוביאתה, תליככל-יתקסעה

 .יראשאה ןוכסי ולהני ךליהת על תרוקיבו הרקב, וחודי, רויטנ, חוקיפ, ולהינ, היטלש

 ותדיחי תוצעמבא םעיצובמ חוקיפהו הרקבה. דביעדב םקלוח תמא ןמבז םקחל, אירשאה על חוקיפו הקרב עוצביל םמיולה םניונגנמ ילעפמ קנבה

 . יארשאה את תולהנמה תודיחיל ותניגוסקא

 ךמסמ. קנבב אירשאה ןמת על םייארחהא םייקסעה םמיורגה וףיתש תוך, יאראשה ותינידמ ושבגי ךליהת את הלביומ םניוכסי ולהניל הבטיחה

 ןוריוטקרדיבו םניוכיס לוהניו תואווהל תודועו, ההלנהה דיי על הנשל אחת תוחפל שרומאו ןודנ, זו תוינדימ שוביג של רצות ונהיש, יראשאה תונידימ

 קנבה ליהנ. ךמשהב רטופמכ, םייקסע םיכרצבו הציולגבר םייונשי, םלובעו רץאב םייסננפיה םקיוושב ותורמתהו םייוניהש פי על ןכדעתמו, קנבה

 .העשמל הכהל זו תונידימ םטאיבמו םכימות יאשראה ןוכיס לוהניו יראשאה םותחב

 כלב םטירופמ תונוקרע תדרגה תוך םניושה תולעיפה מיותחבו םפינבע אירשהא קיסע וחיתפ ןפובאו םדיעיב טרופמו ברח ןויד תללוכ קנבה ותנידימ

 .ההובג ןוכסי מתבר םניייפומאה םריצומו םפינע תית תמבר ותנירטפ תובלגמ תובלר םוחתו נףע

   

 תוילעפ מיותח רדיגהו ןוכסיל ןובאתיה תדרגה ותעצמבא אירשאה ןוכסי םוצמצל היגטטרסא קנבה ןוריוטקריד הווהת איראשה ותניידמ רתגסמב

 היטלהש תמר או ההובג םהב הנומהט ןוכסיה תמשר הדימב תאזו ,יארשא ןתני יאל םהב םימוחת, ןכו ,קנבה ל שיקוושיה דוקימב םצאימנ םניאש

 .ההובג מהם בלקתהל הויעשה תליאיצנוטפה האושתה אם אף, ההובג הניא םהליע הקרבהו

 : ותנוקרע פרסמ קנבה םשמיי זו היגרטסטמא קכחל

 םיקיסהע ותלהפעי יגזרמו קמשה יפנע מתרב ןהו דדובה חוקהל מתרב הן, תופיחשה של רקובמו הירז לוהניו םניוכסיה של ותאנ רזופי -

 .םניוהש
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 תסקיעה לותעיפה נימאפיי של פתוטש נהבחי, קוחהל של רזההח רשכו בחינת: ריתה בין םלליכוה ראישא רשולאי םניריוריטק בחינת -

, ותנוחהביט בטי ,(ותניידמב וקבענש םמיוכסב) ןוצקי חישתר ללוכ, ושל ותיובתחייההו םיסכנה הנבמו םנימוזמה םיתזר קתדיב, הלקוח של

, ותיוקוחבל קוחהל של ההובג ותתל: ןוגכ סיתננפיה ותונאית על הכשלה להם םיפסונ םיטרמרפ תוחניו ועלפ הוא בו פינהע גזרמה ניתוח

 .ב"צויכו ושל םקיפסב

 המוגלה ןוכסיה מתר ןביל לקוחותהמ לתכולה חיותרוווה םרווחימה בין מההלי על רהמיש ךתו שוק נאיבת ראישא מתן על רהמיש -

 סביח (,ותלמעו םוחיומר) קוחהלמ לתולכה הסנכהה ורעשי את ויביט דילי םימביאה, םדיקוממ תוקרבו םכייהלתב שומיש ךות, םותלבפעי

 .ראיאשה ןתמ בשל שתדרנה ןוהה תקצאה את גם תפקמש םיווחמרה מתר. זה רושיעל םומינמי רף עתביק ותבלר, ללוכה יראאשה קלתי

 דתוועל הנובאת םיורקש םינשא עם יראאש תוקאסע יראאשה תוינדימל םאהתב :(חדמיו רשואי) םרישוק םשינוא םנייניע יגודנ, לותת אי -

 ינונת ללתוכה רתדוסמו תיתשיט הרוצב הדוועל תושגומ תוקשבה. ותמיתאמה יראאשה ותדוועב ןוראיש לאחר, ןווריקטדירה של תורקביה

 (. קוש תנאי) םיחרא ותחוקלל סביח הפדהע דרעהיו הקסהע תנאי ותנגוה את ןולבח הדוועל שרפאל תנמ על הוואהש

 ןוכיס ןובאבתי הדמיע על קחפל כלויש כך, ומצלע דגיתאה קבעש המרה תמסגרב אישרהא פתחשי על המירשל יותמניפ לותבמג קביעת -

 .קבענש ראיאשה

 .ןווריקטדירה קבעש יפכ קנבה של ןוהה ותמיהל ידיע על ססבהתב קנבה של יתנוהה תותנאוה על רהמיש -

 קףהיול, ותלפעי גזרימל, םיוול ותצובקלו דדוב הוולל ותמיינפ ראיאש ותלבגמ עתביק ותעצמבא רהביס ראישא תזיוכורי מתר על רהמיש -

 '.וכו יראאשה קלתי סביח תוולדגה םיוולה ותצובק של לולכה ראיאשה

 םויינשי או םיוריולטגרו םיכלילכ וקרמא םיוינשי ותבקבע ותינדימה ךמסמ ןוכדבע ךרוצה נתלבחי םוריבר םתיימוכ םריקטודינאי רתגדה -

, ראיאשה םותח על השפעה ותבעל ותשדח ותיורולטגר ותאורה, ןפיחלי עריבש וינשי, קמשב המיחצ ותחזיבת םיוינשי: םהנייב, קנבה ינותנב

 .דווע קנבה של ונוה תומיהל, איתקנבה כתערמב ראיאשב קנבה של וקבחל יונשי

Investment ) הקעהש גודירב ותרבח ידי על וקפנוהש ךער-תוניירב קיעמש קנבה - םנירצנוק ךער תורנייב ורסטונה תובפעיל יראאש יהיבט    -

Grade )ךערה-תורניי תוילנזו ותירסחה, העקהשב םימולגה קושה ניוכיס, םיווחרמה, קפינמה של ראיאשה תוכיא תוחני ראחל אתוז. 

 

 

 (: הנגה ויוק) םיריקיע םכיבדנ הוששלמ בכורמ תמיניפה הקרבה ךערמ

, םירוקטס שיאר) ותריסחמהו ותקיסעה התיוקלחמ על, תיקסהע הבטיחה את וללכ וןשארה הנהגה קו את גם הווהמה, םינכויסה ירצוי ךרעמ

 הקחלמה את, גיאפ ךערמ אתו םפיניסה ךערמב אירשאה נשיוא ראישאה הטמ ותבלר איתקנבה הביחטה את וללכו ('וכו םטינפרר, יראשא נייצק

 תדיחי: ותבאה הקרבה ותדיחי, תריה ןיב, ןואשרה הנגהה וקב םלילכנ ףסונב. תווחקל סיכנ ולהינ בתיחט תוא  (םיבאשמה תביטמח קלחכ) תסינניפה

, םיימואלנבי םימולתשו ץוח חרס תקלחמ, יסננפי חויתנל הדיחהי ,תיצתובק הביג קתלחמ, חוקיפו םדיחוימ םיאראש תקלמח, יתקסע הקרבו לופעת

 .תוחוקל יסכנ לוהינל הביחטב ןוהה קולש הקרבה דתיחיו ותירכמ לוהני תקלחמ
 

 תאו לבאז תוראוה םושייו םניוכסי לוהניל הדיחיה, אירשא תרקבל הדייחה, יראשא ניוכסי כתערהל הדיחיה את לולכ אירשבא נישה הנהגה קו

 .טיפמשה ךערמהו ישראה ינאובחשה תביטח את ללוכ ינשה הנגהה קו ףסונב. םלידומ ףוקיתלו תוילנזו קו שינוכסיל הדיחיה
 

 .םיינוציהח תרוקיבה יפוג כל ואת, ןוריוקטרידל ותירשי הפופכה, היולת תילבה תמיניפה תורקיבה ךערמ את ללוכ ישילשה הנגהה קו
 

 יארשהא ןוכסי תכערהל אירשאה ותשקב של קיסעו ליככל וחיתנ תועצמבא יראשאה ןוכסי תתחפהל םכייהלת טףוש ןפובא םעיצבמת קנבב

 .ןיתנה יאראשה חרא םפיטוש הקרבו בקעמו ןיתנה יראשאה גוירד, הוולה ותילפעב

 . םינוש קשמ יפנעל יאשראה ןכו םויול תוצובקו םליודג םויולל ןיתנה יאשראה יפתוקת ןפואב ןודנ תויקסעה תודיחיה רתגסמב 

 בתצמ של מיוי בקעמ קנבה צעבמ התועצמבא - וגילבוהא כתערמב םזיכומר, ןדגנכ םדימועה ותנוטחיבה ויוש ותבלר קנבה ותוחקל ותיובח כל

 .יראשאה תופשיח לומ אל ותנוטחיבה

 

  ן:נהי ןהב שותזיכמרה שתונו שותדייח דיי לע עתצובמ אירשאב יתמניפה הקרבה

חוקפיו םידיוחמ םיראאש קתמחל -

 חוקפי קתמחל דקיפת. הדהיחי ולפלטי םרבילהע חלטוהו םיעייתיבכ וגווסש אישרהא קיתי ולהני על דתקפומ םדייוחמ םראיאש קתמחל

 בקמעה. קיתסהע ותלבפעי ורבתמע הנואי היותל בלתי והיא ,סיננפיה םבצמ נתיובח ח"ש אלף 100 לעמ םיתייבעי ותקוחל וריתא הוא

 .םינוש םכיתובח ותרדיבת םקיפומה םיבחשוממ םוחיודי של ןווגמ ססיב על קנבה ותחוקל ללכל סיחב טףוש ןפואב םיבצעמת קוחפיהו
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 תוחוק ליסכנ יבתחטב ךרת עונייר חרסמ דריקרת חב דתיחי -

 .תמיוי ךו תהקרב ועצבי ללוכ ן,והה קוי שפעיל ותחוקהל לות שרושאמ תוסגרמב הדמיעו תונוטחב סריוקת חדיב ראית עלאח

יסננפי תוחניל הדהיחי -

 םויול של אישרא ניוכסי שאונב יביתקטבייואו תועיצקמ העד ותולח הוא קריעיה הדקיפתו קנבה מירוגל הטהחל ךמות וףגכ שתמשמ הדהיחי

 תותלה אי רתמשנ ךכבו לפועב ראיאש ןמתב תבורעמ הנשאי ךכב טאבמת הדהיחי של הנותרוי הדוייח. םאלייצינטופ ןהו םימיקי הן, קנבב

 .השל

קיתסע הקרבו ול תפעתדיחי -

  .תוקוחהל של ןוכיסה גורדי ולמ ותברל םיכתח ןווגמב יחרסמהו קיסהע יראאשה תוקוחל של תוללכה ותוחיורה ותתחפתה את נתחוב הדהיחי

היבגו יראאש קוחפי קתמחל -

 .איתקנבה הביחטב ראיאשה הטמ עם םותיאב ח"ש ףאל 100 עד של םוכסב ראיאש ןגיב "על תקרב" עתצבמ הקחלמה

 תקאינב הבחטיה של ראישהא המטב הקרבו היצולגר דתייח -

 .קנבה יהלנל םתאהב יראאשה ולהינל ותורקשה תופטוש תוקרב עתצבמו יעייתבה ראיאשה ורעשי ותתחפהת אחר בקמע עתצבמ הדהיחי 

םינוכסי לוהני להבחטיב ראיאש ניוכיס ולהינ םותח -

 : ותדיחי תימש בכרומ םותחה. םניוכסי לוהינל הבחטיה בראש דמועה אשירה םניוכיסה הלנמל וףפכ הז םותח

 על, קנבה של ראיאשה קמתי ןוכיס ססובמ םגדמ פי על, םפייציפס םיוול של יראאשה ניוכיס תקרב על תראיאח, ראיאש תקרבל הדהיחי -

 תתחמ דיר ןגודירש, ורסטונה קבתי ותנירצנוקה בוחה ותרגא על הרקב הדהיחי עתצבמ, ףסונב .("יראאש ניוכיס לוהינ)" 311 ת"נב פי

 . הלאכ ומצאנו הדמיב "(יתבסיפא הגריח)" קנבה יהלנ יפל רותמה גודירל

 תופיחש ביגל הוילת בלתי הבוכת דעת ותוח ןמתו יתוחנ דאחה: םזייכרמ םימוחת השולבש קתסוע אשר, יראאש ניוכיס כתרלהע הדהיחי -

 ךות, ראיאשה גודירול הקעהש וא ראיאשה שתקבל סתתייחמ הדהיחי של עתדה ותוח. 311 ת"נב פי על, םיותיהמ םימוכסב ראיאש

 ותדוועב ףשתתמ הדהיחי גיצנ. קיסהע םורגה למפעיש תדעה לוקשי את ןיניעה יפל רתגאתמו, הקסהע של ימאצע חונית עוצבי

 ךרוצה דתמיבו, ותנודנה ראיאשה ותקשב כלב ראיאשה ניוכסי את ךרימעו קדוב (,הלמעו קיתסהע הביחטה ראש ותכמסמ) ראיאשה

 תננבח הדתמעו ןיתנה ראיאשה ןיגב ותיקסהע תוחלטהה בלתק ךיהללת ליתראגינטא הדהיחי תופעיל. תודוועה ניודיב ועתד את הוומח

 תוותאנ תקביע תובלר, רעומ םבצמש תובוח ורתלאי םימימשל םימאיצע םיכיהל עוצבי ונהי ינהש םוחהת. דבדיעב ולא ךליההתמ קכחל

 ראיאשה וראיש ךיהלת ותנקית קתדיב, וללכה ראיאש כייהלת רתקב וניה שיהשלי םוחהת .ראישא דיספהל ותשהפרהו םיגווסיה

 ותכמסה רואיש םוקיו תונוטחביהו יראאשה כימסמ של םתונקיות םמוקי, הדהיחי להונב םירטופמה םיטרמהפר על םינוהע ותנובחשב

 ת.ולקהו םיורתויול המיתאמה

  

  

  

 

  

 םירטמפר על םבורב םסיסבמת םלידומה. םייקסהע תוחוקלה ותעילפב םוגלה ראישאה ןוכסי גוירדל תחיפש םפיקומת םיימניפ םילדומ קנבל

 םניותנ, חוקלה של םייפסכה תוחודה מן קףתשמה סינניפה ןסוחה, תונוחטיבה להימת, חוקלה יניפיאמ) וחקלה של ובצמ עם רקשב םייבטיקייבוא

 הואשת רף קנבה עבק, וותילפעמ עתבונה הואתשהו וחקלה של םניוכסיה גוירד ןביש רקשה את קדהל נתמ על .(ב"וכיו םיפסונ םינונת, םייפנע

 .ןוכסי תגדר כלל היאל וףשאל ישש תלימנימי

 ןובאית  ,תתיוחרתה הביבסה, תוקיסעה ותישדרל םתאהב, םניקט םיקסעו םייטרפ ותוחקלל אירשהא ינוכיס גורדיל םייטסיטטס םלידומ קנבל

 םילדומ קנבל, כן ומכ .לכש לויכיסהו, וחקלה ינונת, ןובחשה ניותנ על ,רהית ןבי ,םסיסבמת םלידומה. םיירולטוגר ותנוקרעו קנבה של ןוכסיה

 ןחוב םגו טיסיטטס לדומב שומשי ידי-על לשכל תוברתסהה את ןוחב קנבה, אתנכמש ןמת בעת, ורידל תוואולהב אירשאה ןוכיס גורדל םייסיטטס

 לקמש ןמת ךות, בכורמ ימוישרה בצמה םהב םסיכנב תוירהז הנשמ קטונ קנבה. תיברי ייוניש של םיירשפא םישחירבת וחקלה של זרחהה תלוכי את

  .ןוממיה וריעשלו וחקלה בטיל יתר

 לוצני, תוילפע ילהמות ותמר: םכיחת ןווגמבו, בחר ולכלמב, ותוחקלה ותלפעי חריא טףוש בקעמ ותשרפמא קנבה ותכערמ - ותנכוממ תוכרעמ

 קינעהל שרפמאו ה,מטה תאו םפיניסה את רתיה ןיב שמשמ ה זןונגנמ .חוקהל של יפסכה ובצמ על ינכדע עדמיו תונוטחיב תמר, יאראש תורגסמ

 .תונמוימו ותנעוצקמ של ההובג המבר תוריהש ביטמ את ותחוקלל

 תוטלהחה תבלק ךיהל את לתעימיו תרפמש אשר יארשא תושקב של תנכוממ תכרעמ הנהי קנבב תומשומיה תונכוממה תוכרמעהמ אחת

 .וליע הקרבהו

, קשמ פינעל הפיחש או םיוול וצתבקו לווה: תוזיוכירה ותלבגמב ורשקה כלב ותריולטוגהר ותראוהב ודתימע את ירדת ןפואב קנבה ןחוב סףונב

 .אירשא תופשיח כתערמ ותצעמבא
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 אחר בקעמ תלהנמה תכערמו תווחקלה יקיתב ןוטחיבכ וניתנש םסיכנה על םדיובעהש את םריצוהי םייטפשמה םיכמסמה דעותיל תכרעמ קנבל

 .הטמבו םפיינסב םניוהש הקרבה פיוג לכל יראשא ניוכיס לוהניל םשירדנה םניונתה תונמיז את ותיחטבמ תונוחטביה תוכערמ. האל םסיכנ של םייווש

 ניייפאמל רוקשה לכב תינכדע בצמ נתומת לתבק םלש, לה םשיורדה הרקבהו חוודיה, הדידמה ילכ את רפשול ללכשל הכשיממ קנבה תלהנה

 תיקסהע הביטבח םחימומ םריוקטס ישראב, תריה ןיב, תרעזנ איה כך םשל. יראשאה ליבקמ של תיקסהע םבתביסב םמיייקה, םניושה ןוכסיה

 .םניוכסי ולהניל הבטיחב אירשא ינוכסי ולהינ םוחת תודיחביו

 .שדח איראש ןמת תבע ןוכסיה תחתפהל תולועפ וטקננו אירשהא של םלידומה לכל ןוכסי את קנבה ןחב, הנורוקה רבמש וץפר עם

 בקעמ וצעבמ. טףוש מיוי בקעמ רתשפאמה וגליבוהא כתערמ ותצעמאב ןתטחבהל וניתנש ותנוטחיבה ויוש עלו ותוחקלה ותיובח על קחפמ קנבה

 : דדובה וחקלה תמבר תונוטחב ירסוח אחר תימוי ותירדתב

 .קנבה פיינס דיי על ותנוטחב סריוח עם םיגנטיבלוא וראית -

 םידיוייע םיפרנטר דיי על וחקפיו םידיוחמ םאישר אקתמחלב ח"ש אלף 100 למע של ותבח םוכס עם םיטנגיבלוא על הקרבו חוקפי דתובע -

 .ן"דלנהו ןוהה שוק תוקוחלל, ריואז םפיינס ץבקמל

 תועילפ םותחל ותידו ייעתוניוכימ ותכערמ ותעצמאב ,ןוהה קוש פעילי ותקוחהל קתדיב  עלתראיאח ך,ער ותיירנ חרסמ דרי חרתקב דתיחי -

  .הז

 .איתקנבה הביחטה של ראיאשה המטב ש"ח ףלא 100 -ל מתחת ותנובשבח םיפינסב ראיאשה ולהינ לות ערקב סט יפ על הקרב -

, הרקבהו וחקיפה, ולהינה מיורג דיי על ,םינוש םכיחתב אירשא ינוכסיל הפשיחה על םיוחודי ןווגמ םליבקמ ותיודעוו קנבה ןוריוקטרידו ההלנהה

 רתגסמב, ףוטש ןפובא קרובמו ןחבנ יאראשה ניוכיסל הפיחשה ולהינ .ינובערה םניוכסיה ךמסמ רתגסמב אירשא ניוכסיל הפשיחה על םחיוודי םהיניב

 קית ותתחפהת תרקסנ םניוכסיה ךמסמב .םיינביה יגדר ידי על ןכו ההלנההו ןוריוקטרידה מתבר םיידויעי םמיורופו תודעו דיי על םניוכסיה כלל תנחיב

 דיי על ובעקנש ותבלגמבו ותריולטוגר תולבגמב הדימע, םינוש םיכתוח קשמ יפנע יפל אירשהא ןוכסי תכערה, תריה ןיב, םחיוודמו יראשאה

 . אירשא ידספהל הרשפהה תותריו םייתיעיבה ותבוהח רתתי תניבח, ההלנההו ןוריוקטרידה

 ישחרת. תנימז בו םיפסונ םניוכסי םבילשמה קיתה ללכ לע אירשא ינוכסי תושממתה םותחב ןוציק שייחרת של הוומת קנבה ןחוב ךמסמה תגרסמב

 .תניוהה ותותנאה נתחיבל שממש זה ןוציק

  .ןויורטקרדיבו םינוכסי לוהניל ןוירוטקרדיה דתעווב, ההלנהב, ןובעלר חתא, ןודנ םינוכסיה ךמסמ

 

 ןז תוצפרהתמ האצוכת אלרישב 2202 נת ששל ןואשרה ןועבהר ךהלמב היאש להיעגהש הואחלהת רועישב הכעיד החל הנוחראה הפוקתב

 ןוכיסה דיקומ את טרנל ךימשמ קנבה. תקיסעה ותלעיפה על  ותרישפאה ותפעהשה ביגל ותדאוו אי מתיקי ןיידע ךא ה,נורוקה יףגנ של ן"וקרימו"אה

 . יאראשה ינוכיס ורזעמל םעיצמבא קטונו ברשמה תוכמשהתמ םעיפושמ תויהל םליולע שרא ותוחקלה ואת אירשהא קיתב

הלהנהה חודב םניוכיסה רתיקס קרפב וכן 2020 נתלש םניוכיסה על חודב הרא, ברשמה פתוקת ךהלמב וטקננש ותולפעה על סףונ עדימל

 .2021 ברמצדב 31 םולי פיסכה וחדב ןוריוטקרידהו

 

 

 נהרווקה ףיגנ עם תודודמתהה תרגסמב תבווח יאנתב םייוניש

 או םדימוע אלש םויול בוצייל לועפל םיאיקנב םדייגתא דדולע הטרמ ךומתו, םויולהו קשמה מצב על ותרישפאה ותיוכלהש רואלו רבמשה תלחיתב

 וצעוב םהביגל תובובח לופטיל םשיגד ביגל םריזוח אלרשי קנב םסרפ, הנוורקה ףגינ בקע םהשל ותזיוהח םולתשה תויובוימחב דומלע לא םיוישע

 של תוכארהו םריוגפי תיבר על םריויתו, םושלת ידעומב היידח םהניביו ותאווהל יאנבת םיוינשי כי, רתיה ןבי, עבקנ םריזולח םתאהב. םינאבת םייוניש

 םיריהז םייוניש עצבל םיקנבה את דדוע ראלשי קנב. שדחמ ןוגארב םיייתיעב תובוחכ ותואוהל של גווסיל יטמווטא ןפואב םמיורג לא ןורעפל ותפוקת

 .בוחה ןועפרל עיסיל םליוכוי, תוינטוורל תוראוהו ותנקת, םקיוח עם םיביקע ראשו, הוולה של יארשהא ןוכסי נתבה על םסיסובמ שרא, תוואוהל יאנבת

 ןמת תנחיבב הבר תוריהזב גוהנל ךשיממ קנבה, תווחקלה בצמ יבגל ותאדו איל בוש יאבהש, ישימהח גלה תוצרפתהו ברשמה ותכמשהת וראל

     .םתייייעבכ םויול גוויסב ךורצבו וושדיוח יארשא

 .2021 ברמצדב 31 םויל םיפיסכה תוחודב( 4)ג.1 רויאב האר, הנוורקה ףגינ עם תודדומתהה רתגסמב םקינבה על וחקיפה תוינחה ברדב םירטפל
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 :ייתיעב בוח של שדחמ ןוגרכא ווגוס לא אשר, הנורוקה ףיגנ יערויא עם תודדומהתה תרגסמב םהאינת ונשוש תובוח על ףסונ עידמ
                         

         2021 רבמצדב31  

ת ייחבדםיאצמנשרא   תובוח
(1)חווידהדעומלןוכנ,םימולשת     

ת ובוחלשהמושרהבוחהתרתיל שףסונ      טוריפ
יםמולשתתייחבדםיאצמנ    רשא

ל  שףסונ טוריפ
ים אצמנש תובוח
,םימולשת תייחדב
ת פוקת ךשמ יפל
ת ייחד
(3)םימולשתה

 
שר א תובוח
ית יחד תפוקת
 םניגב םימולשתה
 ,המייתסה

ד עומל נכון
  חווידה

 

 

 תרתי
ב וח
המושר

 רפסמ
ותאוולה

ם וכס
 םימולשתה
 וחדנש

ת ובוח
םייתייעב

יםיתייעב א לתובוח

ם ייתייעב א לתובוח
ה עצוב םהיבגל
          הייחד

ת ובוח
ם ניאש
 גורידב
ע וציב
אירשא

 תובוח
 גורידב
 עוציב
, יארשא
 רוגיפב

 30 של
 או םימי
רתוי

ת ובוח
 גורידב
ע וציב
יארשא
םניאש
רוגיפב

ל כה ךס
א לתובוח
םייתייעב

ר תוי לש
 3-מ
 6-ל דעו

 יםשדוח

ר תוי לש
 6-מ
יםשדוח

 תרתי
ב וח
המושר

 :הזמ
 רוגיפב

 לש
 םימי 30
תרוי וא

 
  

     
     ח"ש ינוילימב  אלרשיב םויול תוליעפ

 - - 4 - 4 4 - - - 1 1 4 יםלודג םיקסע
 7 16 - - - - - - - - - - יםינוניב םיקסע
 38 651 23 - 23 14 - 9 3 4 27 26 יםנטק םיקסע
 4,909120  5 - 5 1 - 4 45 4 59 50 רוידל תואוולה - םייטרפ םישנא
 16 383 - - - - - - - - 4 - רחא - םיירטפ םישנא
 5,959181  32 - 32 19 - 13 (2)48 9 91 80 21.12.13 וםיל לכה ךס
192 6,238  32 - 32 23 - 9 58 12010  90 30.9.21 וםיל לכה ךס

176 6,704 100  1033  80 - 10423  29119 207  21.6.03 וםיל לכה ךס
175 6,722 195 148 346 276  - 70 121 1,46444 467  21.3.13 וםיל לכה ךס

  103  6,078  621 778  1,552  1,305  19  228  202  125  5,778 1,754  02.12.13 וםיל לכה ךס

       

   

       

                  

    

 

 ח"ש וןילמ 26 ךסב תיבחרו תינכתו תגרסבמ ינןאש ותנישנ תיוחד: המז (1) 

.ח"ש וןילימ 45 ךסב תיבר תסוכנה םיברצו םינשא םיומגפ תבוחוכ סווגו: המז (2)

 .יןד כל יפל יאכז הוולה לה אשר הייחד תללכו הינאו, הורונהק ףיגנ עם תדודהתמוה תליחתמ בחול תנוינש תיוחד של תברטהמצ הפותקה הניה םיומלתשה תייחד תפתקו( 3)
 

 

 ותאוולה של םמיולתש ריזהח ותדחל ויתוחוקלל שרפאיו אלריש קנב ידי-על ונתניש ותריולטוגהר תולקהה את קנבה ץמאי, הנורוקה ברשמ וץרפ םע

 .בוהח ןוערפל לקמ םמיושלת וחל ירדסהל םגו

 ךסמ %80.0-כ הווהמ םמיולתש יתידחב םאיצמנ שרא תובוהח וריעש 2102 רבמצדב 31 םולי ןוכנ. פאקומה אירשהא קףיהב תתיומעמש הדירי מתייק

 .רוביצל יראשאה

 תוברבע תוואוהל תדמהעל, םריחאו תיאקנבה תכערמב םפיסונ םקינב עם דחי לילכה בחשה עם םכסה על םתח קנבה, רבמשה ץופר עם, לביקמב

 תודיועיי תונקר ומקוה כך ךרוצול, הנוורקה יףגנ ותטפשהתמ האצוכת וצרונש םריתז ישיק עם דדומתהל לארשבי םקיסעל עייסל ןרתטמש הנדימ

 ח"ודב הרא, ףסונ עדימל ."הנורוקה ףיגנ תוטשפתה עם תודדומתהל םליודג םקיסעל ןקרה"ו" הנוורק יעגפנל םנייונביו םניקט םקיסעל ןקרה" םבש

 . 1022 נתשל םינוכסיה על

 רבשמה תוכשמתה עם דדומהתל םהל תושרפמאה, הנידמה תובערב תונרקה תגרסמב תוואוהל םייקסעה ותיווחקלל דימהעל ךשיממ קנבה

 .ותיוכשלהו

 

 הקורונה משבר עם ההתמודדות במסגרת מדינה בערבות שניתן אשראי
     
 0022 רבמצדב 31 1022 רבמצדב 31 
   ח"ש ינוילימב לארשיב םויול תוליעפ

 1,308 1,326 יםריעזו םינטק םיקסע
431  321 יםינוניב םיקסע

165  146 יםלודג םיקסע

1,904 1,793  כלה ךס
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 (CR1) אשראי חשיפות של האשראי איכות
          

 ד  ג  ב  א   

 1022 רבמצדב 31   
    טוורב תורתי   

ו א םימוגפ 
 90 לש רוגיפב
 תרוי וא םימי

 
 יםרחא 

 תושרפה
אי רשא ידספהל
 טונ תורתי רךע תודירי וא

       ח"ש ינוילימב   

104,585 )1,076( 104,915  746 בוח תורגיא טעמל ,תובוח 1
14,359  -14,356  3 בוח תורגיא 2
41,720  (79)41,686  113 ותינזאמ ץוח תופישח 3

 160,664  )1,155(  160,957  862  "כהס 4

 
          

 ד  ג  ב  א   

 0022 רבמצדב 31   

    טוורב תורתי   

ו א םימוגפ 
 90 לש רוגיפב
 תרוי וא םימי

 
 יםרחא 

 תושרפה
אי רשא ידספהל
 טונ תורתי רךע תודירי וא

       ח"ש ינוילימב   

94,593 )1,277( 95,076 794  בוח תורגיא טעמל ,תובוח 1
12,798  (3)12,751  50 בוח תורגיא 2
36,816  (86)36,784 118  ותינזאמ ץוח תופישח 3

 144,207  )1,366(  144,611 962   "כהס 4

   

   

   

   

 

 

 ןוריוקטרידה וחדב , רובציל אירשא ןיגב םמיוגפה תובובח הוענת, ייתיעב אירשא ןוכיסו איראשה תוכאי, יארשא ןוכיס, םניוכסיה רתיקס קרפ האר

. 2021 תנלש ההלנההו

 

 תונוחטביה בצמ, זרחהה רוקמ גוס ,וחקלה גוירד ,ורגיפה בצמ םהנייב י,ארש האותכאי תניבחל םייקריע םינממס הרדיגמ קנבב איראשה תונידימ

 ותבוהח כל את גווסמ קנבה ,ול אםליהנ לםתאהב .םימוגפכ ותבוח גוויסלו תייעיב יראשא ויהזיל םליהנ עבק קנבה ,ו זותנידימ לםתאהב .דווע

 . דתחומי החגהשו, נירטפ תונח, תיצובק ותנח או םוגפ: םגיוויסב ניאזמ ץוחה אירשאה טייפר אתו םתייייבעה

 פיל לו םעיגימה םמיוכסה כל את תובגל לכוי לא קנבהש יופצ םיינכדע םיעויראו עדימ על ססבתהב אשר בוח - יתצובק תוחנ וא םוגפכ גווסמ בוח

 של ןועירפה שרוכו סינניפה ובצמ כתרעה, בוהח של ורגפיה מצב על, רתיה ןבי, סתסובמ בוחה גווסי דברב הלטחה. בוחה םכסה של םייזוחה םאינהת

 בוח הקרמ כלב .'ג דצמ ןוממי גשיהל הווהל לתוכוי בובח ךומלת םותבוימחו, םימיקי אם, םביער של סיננפיה םבצמ, ותנוטחיבה בצמו םויק, הווהל

 שרא רוגפיה ימי בצמ חרא בקוע קנבה כך ךרוצל. תרוי או םמיי 90 של ורגפיב םייוצמ ונגיב יתבהר או ןקרה כאשר יצתובק תוחנ וא םוגפ בוחכ גווסמ

 וניאש בו"ח ראקיי ורמכא בו)ח יתב רותסנכה ברוצ ונישא בוכח פלויט בוחה םוגפכ גווסיה דעוממ חלה .ושל םייזוהח ןורעיפה אינלת סחייתהב בעקנ

 ונגיב הכערנ וריחאלו דשחמ ןוגארה ינפ לם אאאל ם,וגפ בוכח גווסי ייתיעב בו חשל דשחמ ןוגאר רתגסמב ונו שואינשת בו חכל ן,כ ומכ .("צעבמ

 יארש אניוכסי של הותנא הכערה שאונב 314 ןקית איקנב ולהני תואורה לחפסנל םתאהב ורגפיה קמו עטתיש פי ליראשא דיספה ליתרעמז הרשפה

 .ותבו חל שהתואנ הדידמו

 ןפואב ,בייהח לם שותשלה לתוכ יוא/ו תונוטחבה סס שלובמה יכחונה יווהש "יק עפסמ ןפובא ןגומ ונאי יראשאה שראכ נירטפ תוחנ בוכח גווסמ בוח

 .הווהל לן שורעיפה תלוכבי ורפשי לויח אל ם א,ה זיראשא ןגיב םיויסמ דספה גופסי קנבה שהרורב ותשרפ אתמייקש

  .קנבה של תדחוימ בל תמותש ובלקיש ויראש תויאליצנוטפ ותלשו חאירשלא שראכ דתחומי הגחשהב בוכח גווסמ בוח

 או ד"חח תונובשח. םנועירפל דעומה עגיהש ראחל ומולש לא םנגיב יתבירה או ןקרה רשכא ורגיפב םאיצמנה תובו חללוכ דתחומי הגחשה גוויס

 60 ךמשלת רשומאה יארשהא תרגסממ הגירבח ותפיצבר רתונ ןובחשה כאשר, רתוי או םימי 60 של רוגפיב תדחוימ החגהשב תובוכח םגיווסמ ש"וע

 .םמיי 180 של הפוקת ךות בוהח ויסכי ידכל עד םימוכס ןובחש ותוא תוכלז ופקזנ לא יארשאה רתגסמ ךובת אם או, רותי או םמיי
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 קלשמ לתחה ידי לע יוטבי בלקל וכלוי רוגיפב תובוח תויחוקיפ תוטרמשל דועב זאת, ורגפי ימי 30 לאחר תואינובשח תוטרמל" ורגיפב" רדגומ בוח

 .יתברי ותסנכה ברוצ וניאש םוגפ בוכח גווסמ בוהח שראכ או/ו ורגיפ מיי 90 חראל  קר רבגומ ןוכיס

 פלוטמ ןכול רוגפיב הואולהכ יוטיב לבקמ ונאי תויוחקיפ תורטמלש דובע זאת תואינובשח תוטרמל" םוגפ" בשחנ תיברי רבוצ אשר שדחמ בוח ןוגרא

 וייטב בלקת לא תויוחקיפ ותטרמשל דועב אתז תואינובשח תורטמל" םוגפ" בוח בחשית ,דעומב הרעפנ אלש ,רודיל לטוב תואוהל .ןקית בוכח

 ורגפיב הואוהל בו מתייקש ןובחשל םכייישש ותויברעו אירשא יווק ןוגכ םיניזמא ץוח םטיירפ .םוי 90 על הלתע רוגפיה פתוקתש עד רוגפיב הואוהלכ

 ותרמטל םמיוגפ תובוחכ יויטב ובלקי לא םיקרמהמ קלבחש אף על, תווריטולגר תוטרמל רוגפיב תואווהל הם אף וגווסי, תוריוטלוגר תורמטל

  .תוינאובשח

 

 

  

 וגווס יהלמעו םוי 90 של ורגפיב תיצובק סיסב על םקידבנש תובוח :ותסיוכלו אישת עטמ לםמיוגפ ותבוח םבישנח העלמו םוי 90 ל שורגיפב ותבוח

 .תדחומי החגשה גוויסב וגווסי הלמעו םוי 90 ל שרוגפיב רודיל תוואוהל ל שתובוח .ותנח גווסיב

 "יאראש ידספה להרשפהו יראשא ןוכיס ,םימוגפ תובו חלש יולגיו הדידמ "אושנב רוביצ לחווידה תראוה את קנבה םישימ 2011 ארוניב 1 םוימ חלה

 ךרע תוריינ לתושהר שלו בה"ארב םיקנבה על חוקיפה תווירש ל שתודמוע (ASC 310) אשונב םייקאירמאה תונאובשחה ניקת תא תצממאה

 .בה"ארב

 יטירפ אתו ושל םייתיעיבה ותבוהח לכ את גווסמ קנבה ,ואל םליהנ לםאתהב .םיייתיעבכ תובוח גווסילו תיייעב יאשרא ויהילז םליהנ עבק קנבה

 השהפר םיקיל דיכ יאראש ידספה להשפרהה דתידמ לותנידימ עבק קנבה ן,כ ומכ .םוגפ וא ותנח ,דתחומי החגהש :םיגווסיב ינאזמ וץהח יראשאה

  .יראשאה קיתל סחייהתב םייופצ יאשרא דיספה יוסיכ להמאיתמ המבר

  .ת"תיצובק הרשפה "ו א"יתנרטפ הרשפה "ם:ליוסלמ נימש דחבא כתרועמ יראשאה קילת סחייהתב םייופצה יראשאה דיספה ויסיכ להשפרהה

 יאראשה קיתב םמיוגלה םדיספה ביג לההלנהה תוכערה ל עססבתהב יתעשנ ,םוגפ גווסיב םייתיעיב תובולח יתטנוולהר ,תנירטפה השפרהה

 ו א,בו החןורעיפ לםיויפצה םיולבקתה לש יחכונה ךערה ןבי להמורשה בוהח תרת יןיבש רעפה תוצעמבא תדמנא וז השפרה .ניאזמ ץוחהו ינאזמה

 .תוחוטבה ל שןגוהה יווהש

 ותחובטה ךער ה,ווהל של תקיסעה וותעילפ תובלר ,םיטינווהרל זרהחה ותורקמ ןווגמ ל עתססבמתה ב,והח ןוערפי לםיויפצה םליובקתה דתימא

 רש אםנידמווא עתד ולקישב ושמי שתבייחמ ם,ייישלש םידדצ ו אהווהל ידי על וניתנ שותויברע שוממי ךרוע םיירטפ ןורעפ ותורקמ ,הווהל דימהעש

 ו.עבקנ שםנידמולא םהי זוהי ילועפב ובלקתיש םמיוכסה כי תודאו ןאי ם,ריבדה בעטמ ם,ולא ה,כערהה דעומב םיירבס םנהי יכ הנמימא קנבה תלהנה

 .יתאנובשהח הקיחמה יאנבת םידמו עראש תובובח יתאנובחש הקיחמ עצבמו ותבוהח ת אןוחב קנבה ,סףונב

 םהיומז ילתב יאראש ידספה ןגיב ךרע תדרייל תורשפה ףקשל ידכ תבושמח ם,מיוגפכ וגווס אל שתובוחה לכל לתטינוולהר ,תיצתובקה השפרהה

  .םמיוגפ םנאיש צאמנו תינרטפ ונבחנ שותבוח ןיגב ןכו ם,מיוד ןוכסי ניייפמא ילבע םניקט תובו חלש ותלודג ותצובקב םמיוגלה ,יתנרטפ

 לחה םניוהש קשמה יפנבע םיירוטסהי דספה יורעשי סיסב ל עתבשומח ניזמא וץוח ינזמא יראשא ןוכסי ןיגב יתצובק סיסב ל עתכערומה השפרהה

 .ייתיעב לא יאשרא ןביל ייתיעב אירשא ןבי הקולח ךו תח,וודיה דעומ לדעו 2011 נתמש

 ניונתל דףוע לקשמ ןמת ךות עצוממ או, לעיל ורמאכ םניהש וחוטב םינוהש קשמה יפנבע םיירוסטיהה דספהה ירויעש עצוממב שמתמש קנבה

 םפיסונ םניותנ ןובשבח חקול קנבה ורבציל יאשראל רשקב ותנאה הרשפהה רויעש תיעבק ךורצל, סףונב. םיינשהמ הובגה, הנורחהא הנהש

 םייאקנב איראש סיירטכ ןיגב םבייחימ עבונה ראישא ןוכיס עטמל, תיייבע ונאיש םטיירפ םשינלא אישראל שרבק, זה ןיינלע .(תותיוכאי ותמתאה)

 ניזאמה יראשאה תתרימ %57.0-מ תחפי לא היבגה יוכיסל םיינטוורלה םייתוכאי םימורג ןגיב ותתיוכיהא תומאתהה רויעש כי עבקנ, יתבר בויח אלל

 שאונב ורבציל וחוידה ותראוה ןוכדעל 1502 ארוניב 19 םומי םקינבה על חוקיפה רזוח ורלא אתזו, חוודיה דעומב םייטפר םשינלא תייעיב וניאש

 דעומב ומייסתהש םניהש שממח חתא כלב %3.0-מ ךומנ םהלש תינהש דספהה ורעישש םקינב) "םטיירפ םישנאל אירשא ןיגב יתתצובק הרשפה"

 ליעב םקינבל תרומה רתגסמב ולפעל רוישא. %5.0-מ ותחפ לא של וריעשב םייבתביס םמיורג ןגיב תומתאהב שומיש ותעשל לוקשל םאישר, וחודיה

 החסונ יפל םקיפוסמ ותבולח יתרעזמ השפרה תבושמח רודיל ותואולהב .(תגזוממ הברלח לאריש קנב דיי על ןיתנ, ורמכא ךומנ יתנש דספה רועיש

 רוידל ותואוהלה תתרי על, כן ומכ. ורגפיה קיממעש לככ םלידג דספהה ירויעש ובש ןפובא, רוגפיה קמובע בשתחהב, םקינבה על קחפמה עבקש

 ותאווהלה תתרימ %53.0-מ תחפי לאש רועיבש יארשא ידספהל תתיצובק הרשפה תצעובמ תינרטפ הרשפה או רוגפי קמוע יפל השפרה ןהב ןיאש

  .חוודיה דעומל תורומהא
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 ולש תודחואמ תורבחו מ"עב לארשיל ןושארה ימואלניבה קנבה

 

 

 תודאווה אי אתו רבמשה של תליישלה הפעהשה את ףקשל הרטמב יתתצובקה הרשפהה מידקמל ותמתאה קנבה עצבי , הנורוקה רבמש ךלהמב

 .םויוהל של ןורעיפה תולכי יבג לצריש

 לוהינ ןפוא, קשמב ותויתחפהתל תוסחייתה, תררוהש תודאווה אי מתר תכערה על ססבהתב רבמשה ךוראל ונכדועו ונבחנ ותפסונה תומתאהה

 .דועו ווההתש םיילככל וקראמ םריטמרפ, תיכלכלה ותילפעה על ותושהש תובלגהה ףקיה, תוינדימה יבעוק ידי על רבשמה

 

 רחא יפו אלתעב הנהי ןוידפל קזחומה קתיול הירכמ לןימהז קיתל םגיווסמה ךער ותירינ ל שןגוהה םייוובש הדיר יםהא חוודי תפוקת כלב ןחוב קנבה

 .יתנהש יפסכה חודב 1 ורבאב םטיורפמה םליוקישו םינוריטריק פי על עתצבמת הנחיבה. ךרע תדיירל הרשפהב ךרוצ יש אם ועבקל תנמ על ,ינממז

  

 

 של םיסינניפ םיישקל תוורשקה תויפטשמ או תויכלכל תובסימ, ויבגל שרא בוח ונהי ייתיעב בוח של שדחמ ןוגרא רבע יתלאמרופ ראש בוח

 .בוחה אינבת יוניש של ךדרב רויתו קינהע קנבה, בייח

 אירשא ןוכיס על ףסונ עדימ

 טקונ קנבה. רבמשה ותכמשהתמ םעיפושמ תויהל םליועל אשר, תוחוקלה את טרנלו אישראה קיתב ןוכסיה ידקומ  ןוכדעל  ולפעל ךשיממ קנבה

 .אירשהא ינוכיס רוזעמל םיצעמבא

 םתיוירש םניה רבשמהמ תיותעממש עגפהיל םייוששע האלככ והוזש םפינהע כי ותאלר ןיתנ, קשמ יפנוע תולעיפ ירגזמ פיל יאשראה חויתנמ

 .ברשמהמ הם אף געפהיל םליולע תביה קישמ. (רחסמו, כלווא הרחהא תיוירוש ןולמ יתב, תויעסנ תווינכוס, תריה ןיב, םלילוכה) םייקסע

 אתווהל ימושלת תאפקה הצעוב להם תוחוקלה ל שעיכרמה םבור. לארשי קנב ידי על לעת עתמ תובלקתמה תוחינהל םתאהב לועפ קנבה

 רומהא רואל. תיותהמ לא הנהי םמיולשת יתחיד הצעוב םהל םניקט םיקסלע תואווהלה רתתי. ןדרסכ תואווהלה את םשלל וזרח ברמשה פתוקתב

 .רופיהש תמגמב עוגפל הלולע ףגינה של שתדוחמ תוצפרתה, תזא עם. ברשמה םרט םויתחה ותנידימל זרח קנבה, ילעל
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  (ח"ש ינוילימב)    קשמ יפנע יפל ללוכה יארשאה ןוכיס
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  (3)(םירזגנ טעמל) ינזאמ ץוח יארשא ןוכיסו (2)תובוח (1)ללוכ יארשא ןוכיס  

 (4)יארשא ידספה                 

 

       

לכה ךס

 גוריד
 עוציב
יארשא
(5)

יתייעב
  לכה ךס(6)

 :הזמ
 תובוח
(2)

 יתייעב
 םוגפ(6)

 תואצוה
 (תוסנכה)
 ןיגב
 ידספה
 יארשא

 תוקיחמ
 תויאנובשח
 וטנ

 תרתי
 השרפהה
 ידספהל
  יארשא

 
 

 
    

  

            אלרשיב םיוו לתוליעפ
            ירחסמ - רוביצ
 8 (2) (1) 2 15 592  710 15 637 716 ותאלקח
 2 - (2) 2 2 55  77 2 73 77 בהיצחו היירכ
7,047 10,418  10,031366 10,585  יהשעת  366 130 (28) 14 191 
7,317 13,743  13,381143 13,840  (7)יוניב - ן"לדנו יוניב  143 60 (1) (2) 92 
6,012 6,435  6,144113 6,549  ן"לדנב תויוליעפ - ן"לדנו יוניב  110 100 (16) 1 25 
1,629 1,857  1,9341 1,952  יםמו למשח תקפסא  1 - (2) 1 6 
 166 (8) (58) 52 6,259252  7,367  6,933252 7,520  רחסמ
 17 (2) (25) 10 38 874 1,018  38 1,020901  לוכאו החראה יותריש, ןולמ יתב
1,126 1,492  77 1,558144,1  נהסחאו הרובחת  77 32 6 - 31 
1,270 1,954  1,91813 1,996  רתושקתו עדימ  13 9 (5) 1 10 
9,234 13,563  18,48610 18,602  יםינסניפ םיתוריש  10 6 (15) (8) 22 
2,331 3,183  2,895195 3,232  יםרחא םייקסע םיתוריש  195 37 (41) 7 76 
3,020 3,663  3,416154 3,682  יםיתליהקו םיירוביצ םיתוריש  154 27 (18) (2) 21 

46,766 65,480 1,379 68,190 71,329  (8)ירחסמ לכה סך   1,376467 (206) - 667 
32,260 35,838  35,222275 35,838  רוידל תואוולה - םיירטפ םישנא  275 51 (6) (1) 159 
22,633 35,575  34,385280 35,595   רחא - םיירטפ םישנא  280 140 2 (6) 326 

101,659 136,893 1,934 137,797 142,762  לארשיב תוליעפ - רוביצ לכה סך   1,931658 (210) (7) 251,1 
 - - - - - 752  757 - 989 989 לארשיב םיקנב
 - - - - - 811  842 -13,886 13,886  לארשי תלשממ

103,222 138,492 1,934 152,672 157,637  לארשיב תוליעפ לכה סך   1,931658 (210) (7) 251,1 
            "לובח םיוו לתוליעפ
 3 (1) (6) - 2 581  616 1,0912 1,110  רוביצ לכה ךס

1,858 1,888  -2,728 2,728  ל"וחב םיקנב  - - - - - 
 - - - - - -  - -1,342 1,342  ל"וחב תולשממ

 3 (1) (6) - 2 2,439  2,504 5,1612 5,180  ל"וחב תוליעפ לכה סך
102,240 137,509 1,936 138,888 143,872  רוביצ לכה ךס   1,933658 (216) (8) 1,155 
2,610 2,645  -3,717 3,717  יםקנב לכה ךס  - - - - - 
 - - - - - 811  842 -15,228 15,228  ותלשממ לכה ךס
162,817  לכה ךס   157,833 1,936 140,996 105,661   1,933658 (216) (8) 1,155 

 

 :תהערו

 םיירשכבמ יראאש ןיכוסו םירגזנ םיריכשמ יןגב םיסכנ, לושנשא ךרע תירוינ, בחו תאגרו, תבוחו: ללכו. םינגזר םיירכשמ ןיגב תבולר, ימאזנ ץחו יאאשר וןכיסו ימאזנ יאאשר וןכיס    (1)

 ₪ וןילימ 40,243-ו ח"ש ןיולימ 1,709, ח"ש וןילימ 845, ח"ש וןילימ 914,35, ח"ש ןיולימ ,661105 ךסב, הוול של תבוח תלובגמ ךצורל בחושש יפכ םיינמאז ץחו םייסנניפ

 .לואנשש ךער תירוינו בחו תורגא טעלמ, םיחרא תבוחוו םינקבב תדונויקפ, תלוממשל יאשרא, בוריצל יאאשר  (  2) 

 .םירגזנ םיריכשמ יןגב טעלמ, הולו של תבוח תלובגמ ךרלצו בחושש יפכ םיימאזנ ץחו םייסנניפ םיריכשבמ יראאש וןכיס   ( 3)

 (.תרוחא תיובוייחתה ףיסעב זןבמא תג מוצה,ל אםירישכ מיןגב הפרשהה תתרי) םיינמאז ץחו יאאשר יירשכמ ןיגב ללכו  (  4)

 . נקבה תיונידמל םתאהב חדש יאאשר ועיצבל יאהאשר גירוד את םתוא חדוה דבמוע לוש יאהאשר גירוד אשר יראאש וןכיס   ( 5)

 הפרשה תימיק לא ינןגבש ורידל תואולוהו יגורפה קעומ יפל הפרשה תימיק נןיגבש יורדל תואולוה יןגב תבולר, תדחוימ החגהשב או תחונ, םפגו ימאזנ ץוחו ינמאז יראאש וןכיס   ( 6)

 .תריו או םיימ 90 של ריגופב תנמצאוה ורגיפה קעומ יפל

 יכילהב תנמצאוה תימווסמ השיכר תבוצולק דוועמהש יורדל תאווולה ןיגב ח"ש ןיולימ 80 של ךסב ינמאז ץחו ישראא וןכיסו ח"ש וןילימ 84 של ךסב ימאזנ יאאשר וןכיס ללכו    (7)

 . הייבנ

 הישכר תבוצולק ודהועמש או םייחרסמ םיולו יקסע של תחונוטיבהו תסקאוהע ךרבמע תבולמשוה, ח"ש ןיולימ 2,964 ךסב ריודל תואוולה תללכו םייחרסהמ תבוחוה תתרי    (8)

 . היינב יכילהב תהנמצאו
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

  (ךמשה)   קשמ פינע יפל ללוכה יארשאה ןוכיס

   (ח"ש ינולימיב)

 
                      

 0202 רבמצדב 31  
(3)(םירזגנ טעמל) ינזאמ ץוח יארשא ןוכיסו (2)תובוח (1)ללוכ יארשא ןוכיס     

 (4)יארשא ידספה                 

 לכה ךס 

 

 גוריד
 עוציב
 יארשא
(5) 

 

יתייעב
(6)

 
 

 

  לכה ךס

 

 

 :הזמ
 תובוח
(2) 

 

יתייעב
(6) 

 

 

 םוגפ

 

 תואצוה
 (תוסנכה)
 ןיגב
 ידספה
 יארשא

 

 תוקיחמ
 תויאנובשח
 וטנ

 

 תרתי
 השרפהה
 ידספהל
 יארשא

            אלרשיב םיוו לתוליעפ
            ירחסמ - רוביצ
565 672  62114 678  ותאלקח  13 3 2 1 8 
261 328  32525 351  בהיצחו היירכ  3 3 3 - 4 
7,108 9,834 460 9,376 10,038  יהשעת   460 15773 29  237
5,834 10,892 139 10,618 10,997  (7)יוניב - ן"לדנו יוניב   13959 18 (2) 90 
5,512 5,923 145 5,647 6,037  ן"לדנב תויוליעפ - ן"לדנו יוניב   14592 8 (8) 36 
1,258 1,580  1,70915 1,749  יםמו למשח תקפסא  15 1 1 (1) 9 
6,067  2457,156 6,591 7,266  רחסמ   24544 83 23  214
964 1,110  96459 1,112  לוכאו החראה יותריש, ןולמ יתב  56 21 33 2 41 
980 1,191  1,13571 1,264  נהסחאו הרובחת  71 12 8 2 25 
960 1,623  1,57057 1,666  רתושקתו עדימ  57 11 (27) (2) 14 
7,371 10,403  14,66914 14,727  יםינסניפ םיתוריש  14 7 9 - 31 
2,032 2,823 222 2,458 2,854  יםרחא םייקסע םיתוריש   22267 96 9  124
2,886 3,532 173 3,236 3,547  יםיתליהקו םיירוביצ םיתוריש   17326 33 3 42 

41,798 57,067 1,639 58,919 62,286  (8)ירחסמ לכה סך   1,613 503 34056  875

28,336 31,285 287 30,667 31,285  רוידל תואוולה - םיירטפ םישנא   28736 41 (2)  164
21,333 34,517 348 33,506 34,535   רחא - םיירטפ םישנא   348 15677 34  318

91,467 122,869 2,274 123,092 128,106  לארשיב תוליעפ - רוביצ לכה סך   2,248 695 45888  1,357

1,108 1,114  -1,435 1,435  לארשיב םיקנב  - - - - - 
656 685  -11,305 11,305  לארשי תלשממ  - - - - - 

93,231 124,668 2,274 135,832 140,846  לארשיב תוליעפ לכה סך   2,248695  45888  1,357

            "לובח םיוו לתוליעפ
780 822  1,30621 1,334  ל"וחב תוליעפ - רוביצ לכה סך  - - 6 - 6 

1,8901,859  -2,808 2,808  ל"וחב םיקנב   - - - - - 
 - - - - - -  - -1,312 1,312  ל"וחב תולשממ

2,639 2,712  5,42621 5,454  ל"וחב תוליעפ לכה סך  - - 6 - 6 
92,247 123,691 2,295 124,398 129,440  רוביצ לכה ךס   2,248 695 46488  1,363
2,967 3,004  -4,243 4,243  יםקנב לכה ךס  - - - - - 
656 685  -12,617 12,617  ותלשממ לכה ךס  - - - - - 
146,300  לכה ךס   141,258 2,295 127,380 95,870   2,248 695 46488  1,363
 
 

 :הערות

 םיירשכבמ יראאש ןיכוסו םירגזנ םיריכשמ יןגב םיסכנ, לושנשא ךרע תירוינ, בחו תאגרו, תבוחו: ללכו. םינגזר םיירכשמ ןיגב תבולר, ימאזנ ץחו יאאשר וןכיסו ימאזנ יאאשר וןכיס    (1)

  ,ח"ש וןילימ 724,35-ו ח"ש ןיולימ 789,1, ח"ש וןילימ 11, ח"ש וןילימ 798,12, ח"ש ןיולימ 708,95 ךסב, הוול של תבוח תלובגמ ךצורל בחושש יפכ םיינמאז ץחו םייסנניפ

 .לואנשש ךער תירוינו בחו תורגא טעלמ, םיחרא תבוחוו םינקבב תדונויקפ, תלומשלמ יראאש, בוריצל יראאש   ( 2)

 .םירגזנ םיריכשמ יןגב טעלמ, הולו של תבוח תלובגמ ךרלצו בחושש יפכ םיימאזנ ץחו םייסנניפ םיריכשבמ יראאש וןכיס   ( 3)

 (.תרוחא תיובוייחתה ףיסעב זןבמא תג מוצה,ל אםירישכ מיןגב הפרשהה תתרי) םיינמאז ץחו יאאשר יירשכמ ןיגב ללכו    (4)

 . נקבה תיונידמל םתאהב חדש יאאשר ועיצבל יאהאשר גירוד את םתוא חדוה דבמוע לוש יאהאשר גירוד אשר יראאש וןכיס   ( 5)

 הפרשה תימיק לא ינןגבש ורידל תואולוהו יגורפה קעומ יפל הפרשה תימיק נןיגבש יורדל תואולוה יןגב תבולר, תדחוימ החגהשב או תחונ, םפגו ימאזנ ץוחו ינמאז יראאש וןכיס   ( 6)

 .תריו או םיימ 90 של ריגופב תנמצאוה ורגיפה קעומ יפל

 יכילהב תנמצאוה תימווסמ השיכר תבוצולק דועמהוש ורידל תואולוה ןיגב ח"ש ןיולימ 101 של ךסב יאזנמ ץחו יאאשר וןכיסו ח"ש ןיולימ 88 של ךסב יאזנמ יאשרא וןכיס ללכו    (7)

 .הייבנ

 הישכר תבוצולק ודהועמש או םייחרסמ םיולו יקסע של תחונוטיבהו תסקאוהע ךרבמע תבולמשוה, ח"ש ןיולימ 001,3 ךסב ריודל תואוולה תללכו םייחרסהמ תבוחוה תתרי    (8)

 .היינב יכילהב תהנמצאו
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 עוןרפל תיזוח הפקות תרתי יפל יארשא תפוישח

           

 2102 רבמצדב 31 םויל  

 הנש דע 
 דע הנשמ
םינש שמח

 שמח לעמ
 םינש

תפותק אלל
 ןוערפ

פת ישח כ"הס 
 אירשא 

 

 

 

 ח"ש ינוילימב 

      :תינזאמ יארשא תפישח
48,550  5,088258 14,030  29,174 ירחסמ
39,067  26,26210 10,051 2,744  רוידל תואוולה - םיירטפ םישנא
24,842  4,57469 10,551 9,648  רחא - םיירטפ םישנא
1,282  - 10 1,21062  יםרזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ

113,741  35,934337 34,694 42,776  רוביצ לכה ךס

18,956  -3,235 9,796 5,925  ותלשממו םיקנב

132,697  39,169337 44,490 48,701  יתנזאמ יארשא תיפשח כ"הס

14,754  -3,300 9,216 2,238  בוח תורגא :הזמ

27,970  יתנזאמ ץוח יארשא תיפשח כ"הס  7,185    -  -  35,155  

   

 
           

 2020 רבמצדב 31 םויל  

 
  הנש דע 

 דע הנשמ
  םינש שמח

שמח לעמ 
  םינש

ת פותק אלל
 ןוערפ

פת ישח כ"הס
 אירשא 

 ח"ש ינוילימב  

      :תינזאמ יארשא תפישח
43,836  4,78634 13,082 25,934  ירחסמ
34,958  23,19214 9,206 2,546  רוידל תואוולה - םיירטפ םישנא
23,585 127 4,354 10,102 9,002  רחא - םיירטפ םישנא
1,177  - 7 1,08783  יםרזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ

103,556 175 32,339 32,473 38,569  רוביצ לכה ךס

16,863  -3,983 8,083 4,797  ותלשממו םיקנב

120,419 175 36,322 40,556 43,366  יתנזאמ יארשא תיפשח כ"הס
13,190  -4,103 7,153 1,934  בוח תורגא :הזמ

5,754 25,800  יתנזאמ ץוח יארשא תיפשח כ"הס   -  -  31,554   
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

  

  .םייסננפי םרישיכמ ל שןגוה ויושו ורביצ לאירש א,בו חותגרא ,תונודקיפ לתלוכ ותזר ותנידמל תניאזמה הפשיחה

 .ותצלונמ לא ותגרסמו םיזרגנ םייסננפי םריישכמ ןגיב ניאזמ ץו חיאשרא ןוכסי ת,וויבער לתלוכ יתנאזמ וץהח הפשיחה

  ןהמ תח אלכל הפשיחה םוכס ךסש תנודימ לתופשיח רבדבו (1)ותרז תונדימ לתופשיחה לכ ךס רבדב עידמ א.
  ח("ש ינוילימב)  ךומנ היפ ל,וןהמה %20 לעמ ו אדחומא היסכנ ךסמ %1 לעמ אוה

                           

 1022 רבמצדב 31  

  (2)תינזאמ הפישח  
וץ ח הפישח
     (3)(2)תינזאמ

  לובגל רבעמ תינזאמ הפישח  
 לש תודחואמ תורבח לש תינזאמ הפישח
   םיימוקמ םיבשותל תורז תונידמב קנבה

 
        

 תינזאמ הפישח
 (2)לובגל רבעמ

 

 

תולשממל
(4) 

 

 םיקנבל
 

 

 םירחאל
 

 

 יוכינ ינפל
 תויובייחתה
 תוימוקמ

 

 ןיגב יוכינ
 תויובייחתה
 תוימוקמ

 

  וטנ
 יוכינ רחאל
 תויובייחתה
 תוימוקמ

 

 לכ ךס
 הפישחה
 תינזאמה

 
 ןוכיס
 יארשא
 ינזאמ
 יתייעב

 

 תובוח
  םימוגפ

 

 ךס
 הפישח
 ץוח
 תינזאמ

 

 ןוכיס הזמ
 יארשא
 ץוח
 ינזאמ
 יתייעב

 

 ןוערפל
 דע
 הנש

 

 

 ןוערפל
 לעמ
 הנש

 

 2,515607  - 65 - -3,122  - - - 1,274506 1,342  יתרבה תוצרא
 2,351387  - 386 - 2,7384  - - -1,501 1,237  - ותרחא תונידמ

 תונידמל תופישחה לכ ךס
 994 4,865 - 451 - 5,8604  - - -2,007 2,511 1,342  תורז

 תונידמל תופישחה ךס :הזמ
 SGIP (5) - 1 21 - - - 21 1 - 1 - 20 1-ה
 תופישחה לכ ךס :הזמ

 CDL - - 219 - - - 219 - - 39 - 215 4 תונידמל

 
 
                           

 0022 רבמצדב 31  

  (2)תינזאמ הפישח  
וץ ח הפישח
     (3)(2)תינזאמ

  לובגל רבעמ תינזאמ הפישח  
 לש תודחואמ תורבח לש תינזאמ הפישח
   םיימוקמ םיבשותל תורז תונידמב קנבה

 
        

 תינזאמ הפישח
 (2)לובגל רבעמ

 

 

תולשממל
(4) 

 

 םיקנבל
 

 

 םירחאל
 

 

 יוכינ ינפל
 תויובייחתה
 תוימוקמ

 

 ןיגב יוכינ
 תויובייחתה
 תוימוקמ

 

  וטנ
 יוכינ רחאל
תויובייחתה
 תוימוקמ

 

 לכ ךס
 הפישחה 

 תינזאמה

 
 ןוכיס
 יארשא
 ינזאמ
 יתייעב

 

 תובוח
  םימוגפ

 

 ךס
 הפישח
 ץוח
 תינזאמ

 

 ןוכיס הזמ
 יארשא
 ץוח
 ינזאמ
 יתייעב

 

 ןוערפל
 דע
 הנש

 

 

 ןוערפל
 לעמ
 הנש

 

 2,927140  - 33 - -3,067  - - - 1,260495 1,312  יתרבה תוצרא
 2,008517  - 349 - 2,5255  - - -1,148 1,377  - ותרחא תונידמ

 תונידמל תופישחה לכ ךס
 4,935657  - 382 - 5,5925  - - -1,643 2,637 1,312  תורז
 תונידמל תופישחה ךס :הזמ

 PIGS (5) - - 23 - - - 23 - - 2 - 22 1-ה

 תופישחה לכ ךס :הזמ
 CDL - 33 135 - - - 168 - - 41 - 164 4 תונידמל

 
 
 

 .יא אשרינגזר וםילי נזתחונוטב ת,יובוער תפעהש חרלא י,פוס וןכיס סיסב לע (1) 

 ל שתבוח ךור לציוכינל םירתהמו תחונוטב תפעשה ינפל וי,א אשרידספהל השפרהה תעפהש ינפל םיג מוצםיומגפ תבוחוו יתייבע יא אשרןיכוס י,נ מאזץוח וינ מאזירא אשוןכיס (2)

 .םיוול תוצבל ק ושהוול

 .הולו לבות שח תלובג מךצורל בחושש יפכ םייאזנ מץוח םייסנניפ םיריכשבמ ישרא אוןכיס (3)

 .םיימרכז םינקב וםיימ רשתדוס מות,לוממש (4)

 .דפרס ווןיו ה,ילטיא טוגל,רפו תינודלמ תפויהחש לכ ברדב םג עדימ ללכו (5)
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

מסך הנכסים במאוחד  1%לבין  0.75%מידע בדבר מדינות שסך החשיפה לכל אחת מהן הינו בין  ב.

 )במיליוני ש"ח( מההון, לפי הנמוך 20%לבין  15%או בין  

 

  
   

תוינזאמה תופישחה םוכס תוינזאמה תופישחה םוכס

 0202 רבמצדב 31 םויל 1202 רבמצדב 31 םויל
 1,287 הינטירב -

 

 

  

 
 

 (₪ במיליוני) מידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות זרות עם בעיות נזילות ג.
         

   1202 רבמצדב 31 םויב המייתסנש הנשל  

 

 

 הקיר הטסוק הקירפא 'רד וקורמ הלאוצנו

 - - 3 2 נהש התליחבת הפישחה םוכס
 4 1 8 (1) רצק ןמזל היפשחה םוכסב וטנ םייוניש
 - - - - ופסוותהש תופישח
 - - - - (תוקיחמו תושרהפ תוברל )םירחא םייוניש
 4  1  11  1 נהש הףוסב הפישחה םוכס
 
 

       

 0202 רבמצדב 31 םויב המייתסנש הנשל  

 הקירפא 'רד וקורמ הלאוצנו 
 1 3 2 נהש התליחבת הפישחה םוכס
 (1) - - רצק ןמזל היפשחה םוכסב וטנ םייוניש
 - - - ופסוותהש תופישח
 - - - (תוקיחמו תושרהפ תוברל )םירחא םייוניש

  -  3  2 נהש הףוסב הפישחה םוכס
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 2021 תנלש םייפסכה ותוחדב  1.א ףעיס, 29 ורבאו 2 ףיעס, 13 רובא הרא, יאשרא דיספהל הרשפהה רתתיב העונת ברדב עדימל

   .2021 תנלש םייפסכה תוחודב  1.ב ףעיס, 29 ורבא הרא רוגפיב איראש תפישח של( רוגיפ) ולגי חויתנ ברדב עדימל

 .2120 נתשל םיפיסכה תוחודב  ג.2.ב יףעס, 29 רובא הרא שדמח ונגורשא יראשא ותפיחש וטירפל

 

תצובקל ו אדדוב הוולל ןיתנ שיראשא ל שהובג קףיהב וייטב ידיל אובל לוכ יןוכסיה .אירשאה קיתב וריזפ רדהעמ בעונ יראשאה ותזיוכיר ןוכיס

קנבב יראשאה ןוכסי תוגלפתה יפ ל עול שיאשראה תוזיוכרי את ןוחב קנבה .םויסמ יפגרואיג רוזלא ו אםויסמ נףעל ןיתנ שהובג יארשבא ו אםויול

ות:לעיפ יגוס ןוגכ ם,פיסונ םניוש יראשא יניפיאמ פי לוע םויו לותצובקלו םליודג םויול לאירשבא ןכו קשמ פינ עתלבבט וייטב ידיל האבש פיכ הצובקבו

ותצובקו םדידובה םויוהל, םפינעה על ותשתומה תוימינפ ותלבגמב קנבה שמתמש ןוכיסה את תיפחהל תנמ על .דווע הקזחא ותבר ח,ןוהה קוש

 .תכערמל הואושהב" לדנפירה מדד" הבוג תלבגמב וכן ילעל רומכא אירשאה ניייפמא רית עלו םויוהל

 

 

 

 

  
 וטרפיל. רומכא םריזגנב תולעיפ רתגסמב ודקפוה או ובלקתהש, CSA ותנוחטבי של וזיזק וכן םריגזנ של םזיוקיז צעבמ קנבה ןוה ותמיהל כיצרל

 .ותניאזמ וץח או ותניאזמ תורית של ףסונ ינזמא ץוח או ינמאז זוזקי הושע וניא קנבה, רומלא רטפ ."ידגנ צד יראשא ןוכסי" קרפ ורא זה שאונב

 

 ירקיע. ןוטחיב של גוסו גוס כל על תונשעהיה ריויעשו םהשל דובעשה ןפוא, יאראשל ותנוטחיבכ םסיכנ תלבק אושנב תטורפמ תוינדימ קנבל

 . םליהנב הברחהב םטירופמו קנבה ןוריוטקרדיבו תהלנהב הנשל תאח םישרומאו םניודנ תוינידמה

 ותנורקע, היחטבמ יאה וותא ראישאה פיואו הוחבטה גוס פיל ותחוטבה של ןיויוש כתערהל םליכלו תונורקע ועבקנ ותנידימה רתגסמב

 . םינוש םיילככל םריוטקידניאו םנישתמב גם םביחשתמה

 .תונוחטביה ךרמע לועפות לוהני םוחבת הקרב כיערמ ןכו, ןיויושבו בהן םייונשיה חרא בקעמול ותחובטב ולפטיה ןפואל םהלינ ובעקנ

, ן"לדנ דיובעש, םפיוטש םדיובעש, תוידתיע ותאחמה, דוציו בכר ליכ, ךרע ותירינ, תונודקיפ: םנהי קנבה ןעשנ םהליע םיריקיעה ותנוחיטבה גיוס

 .אוצי יכמסמו תויאקנב תוויברע

 .יפיצפס ןוטחיב גוס על ססבהתל לא דיכ, ותנוטחיב ןווגמ ותיווחקלמ לבקל ףואש קנבה

 תבע ותנוטחיבה שוממי ותירהמ לוע םתולזינ על, ןוטחיבה של ינכדעה ןגוהה יווהש על תססבתמו יתנמרש אהי ותנוטחיב על ותנעישהה תונידימ

 .רבעה ןוסיינ על קנבה ססבמת תונוטחיב על ותנעישהה ותנידימ תיעבקב. ךורצה

 חרא בקעמ תהלנמה כתערמו תווחקלה יקיבת ןוחיטבכ ונתניש םסיכנה על םידובשעה את םיצרוהי םייטפמשה םכימסמה דויעתל כתערמ קנבל

 .הטמבו םפיינסב םניוהש הקרבה פיוג לכל יראשא ניוכיס לוהניל םשירדנה םניונתה תונמיז את ותיחטבמ תונוחטביה תוכערמ. האל םסיכנ של םויוש

  .ברעה ו אהווהל ל שזרחהה רושכו יסננפיה ונסולח םסיחיימתה םניחיב תיאראשה תונידימב ובעקנ ת,ווחבט לאל אירש אקנבה קינעמ םהב םיקרמל

  203 ןיקת איקנב ולהינ תוארוה פע" םירישכ תונוחטבי תתחפה

 הפיקמה הישגה תועצמבא "ןוה תומליהו הדידמ" 203 ןיקת יאקנב ולהני תארוה פי על צעבתמ ןוכסי תייפחמכ ותנוטחיבב שומשיה

(Comprehensive approach) םוכס לש יתבטיקפ אהתפחה יע" ,הפשיהח דגנכ ותנוטחיב לש אלמ זוזיק הירתמ וז השגי .תונוחיטבב שומשיל 

 .(haircuts ן,וחיטב ימדקמ) ןוטחיב לסחומיה ךערב הפשיחה

 ות,ויבערו ךרע תוריינ ת,ונודקיפו םנימומז ם:ניה ןוכיס תתחפה לםשיממשה םרישיכה תונוטחבה ור,מאכ קנבה ןשענ םהיעל ותנוחבטה גיוס ךומת

 .הראוהה יאנתב םידמוהע

 .תונוטחיבה על תוקרב תעצבמה היולת יתבל תכערמ ןכו לאזב תוראוה פי על אירשהא ינוכיס רוב עןוכסיה סיכנ את בתשמחה כתערמ תמייק קנבב

 םמידקמה יפ ללבקתנ שןוטחיבה ךרע ת אןכו ידגנ דצ לסחומיה ןוכסיה לקמשו יאראשל הרמהה ימדקמ יפל ןוכיסה סיכנ ת אתבחשמ תכערמה

 תורשפא ןובחשב איבהל ידכ, ןוטחיבה םוכס של המתאה תעצובמ, םניוש תובעמטב םיקזוחמ ןוטחביהו הפישחה ראשכ .הראוהב םעיובקה המרהל

 יףעס ,203 ןקית איקנב לוהני תראוהב םעייפומה םייחוקיפה ןוטחיבה ימדקמ תוצעמבא תצעובמ המאהתה. ןיפילהח ירעבש ותדייתע ותדונת של

151. 

 יטפמשה וץיעיה ךערמ דיי  עליתנרטפ וקדבנ שרא ת(,וזר ותויבער ותבר)ל ותיובער סףונבו ת,ונוטחבה כימסמ ם עשרקב יתטפמש הירקס הצעוב

  .הנדימ ותויבערו םקינב של תוויברע םלליוכ קנבב תויובערה גיוס .תוירכשכ וכרוהו האורהה ותישרדב תודמו עןה יכ אצמנו

 .קנבה תצובק מתבר ןהו הווהל מתרב הן הפשיחה את הבילגמה תונידימ יפל לועפ קנבה ,ותיוזכרי תחתפהל
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 (ח"ש ינוילימב) (CR3)  יארשא ןכויס תתחפהל תוטיש

 
                    

                   2102 רבמצדב 31 םויל 

     ז ו  ה ד  ג ב  2א 1א  א   
 

 
 אל
 םיחטבומ  םיחטבומ 

 

 

 

 לכה ךס
 הרתי

 תינזאמ

 לכה ךס
 הרתי
  תינזאמ 

  :הזמ
 םוכס
  חטבומ

  םיחטבומ
 ןוחטיב ידי על

  םיחטבומ
 תויוברע ידי על

 תויסנניפ

 

  םיחטבומ
 יארשא ירזגנ ידי לע

 
 הרתי

  תינזאמ

  :הזמ
 םוכס
 חטבומ

 הרתי
  תינזאמ 

  :הזמ
 םוכס
 חטבומ

 הרתי
  תינזאמ

 :הזמ
 םוכס
 חטבומ

 

 - -4,177 4,180 8,174 12,936 12,351 17,116 87,469  בוח תורגיא טעמל ,תובוח 1
 - - - - - - - -14,359  בוח תורגיא 2
 - -4,177 4,180 8,174 12,936 12,351 17,116 101,828  "כהס 3

     - -  2 2  5 19  7 21  728  רתוי וא םימי 90 לש רוגיפב וא םוגפ :הזמ 4

 
                    

                   2020 רבמצדב 31 םויל 

     ז ו  ה ד  ג ב  2א 1א  א   

 
 

 אל
 םיחטבומ  םיחטבומ 

 

 
 לכה ךס
 הרתי
 תינזאמ 

 לכה ךס
 הרתי
  תינזאמ 

  :הזמ
 םוכס
 חטבומ

  םיחטבומ
 ןוחטיב ידי על

  םיחטבומ
 תויוברע ידי על

 תויסנניפ
  םיחטבומ
 יארשא ירזגנ ידי לע

 
 הרתי
  תינזאמ 

  :הזמ
 םוכס
 חטבומ

 הרתי
  תינזאמ 

  :הזמ
 םוכס
 חטבומ

 הרתי
  תינזאמ 

 :הזמ
 םוכס
חטבומ

 

 
 - -3,797 3,798 5,417 9,236 9,214 13,033 81,571  בוח תורגיא טעמל ,תובוח 1
 - - - - - - - -12,798  בוח תורגיא 2
 - -3,797 3,798 5,417 9,236 9,214 13,033 94,369  "כהס 3

     - -  2 2  6 13  8 15  829  רתוי וא םימי 90 לש רוגיפב וא םוגפ :הזמ 4

 

 

  יארשא ןוכיסל תטירדנסטה השיגב םיינוצחי יארשא יגרויד תורבחב שומישה

 S&P((ECAI)  Standard & Poors(.  ניתוציח ראיאש גודיר תבחבר יגורדיב ושמיה ששוק ענבה

 .םקינבו ותנוברי ,ךער ותירינ תולשאה ,ורסטונב בו חותגרא: םנהי ה,ברחה גיורידב ושמיש העשנ ןהביגל ותפישהח גיוס

 ידי ל עםסרופמ שרא (standard mapping) טירדנסטה ויפימ לםתאהב ןוכסי סיכנל מרומו S&P גוירדה תרבחמ ןכוממ ןפובא לבקתמ דעימה

 .145 יףעס 320ת "בנ תוארוה לםתאהב תונוחבטה ותירשכ תקידב רוב עאירשא גיודרב ושמיש העשנ סףונב .םקינבה על וחקיפה

 

 ותנמנאב תופותשמ תועשקהל תנורק ולמ גתופקו ,חטויב תרובחל תופישח ןיבג ןוהה תשוירד תדידמ ןפאו ןוכדע

 תונקרו למג תופוק ח,ויטב תוברלח תופשיח ןיגב ןוהה תוישדר תדידמ ןפו אןוכדע לרזו חםקינבה ל עחוקיפה םספר ,1220 רבמצדב 26 םויב

 וותושהלו תונמנא תונקרו מלג תופוק ,חויטב ותברח לסחומיה ןוכסיה לקשמ את חיתפהל לטחוה ר,זוח לםאתהב .תונמנאב ותפותמש ותקעשהל

 1 דבו רמיצ עןוה סחיב היילע ליאבה ןוכדעה םוישי .203 ספרמ ןקית איקנב ולהני אתרוה לםתאהב םיאיקנב םדייגאת לסחויימה ןוכסיה קלשמל

 .ח"ש ןולימי 420,1-כ של ךסב האל ותפיש חןיגב ןוכסיה יסכנ ךסב הדירמי האצוכת אתזו ה,מתאהב %22.0-וכ %18.0-כ של ורעישב לולכה ןוהה סחביו
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 ( )במיליוני ₪(CR4הגישה הסטנדרטית - חשיפה לסיכון אשראי והשפעות הפחתת סיכון אשראי )
              

 2120 רבמצדב 31 םויל 

 ו  ה  ד  ג  ב  א   
 RWA תופיפצו CRM   RWA-וCCF ירחא תופישח  CRM-וCCF י נפל תופישח   

 
 

 
ם וכס
  ינזאמ

ם וכס
  ינזאמ-וץח

ם וכס
  ינזאמ

ם וכס
  RWA  ינזאמ-וץח

ת ופיפצ
RWA 

 םיסכנ היגוס 

 

 

 

  

 

  

 

 
 - - 73,062269  69,06231  יתצרא תירטינומ תושרו ןהלש םייזכרמה םיקנבה ,תויונוביר 1
 20% 247 1,117117  310 1,117 יתזכרמ הלשממ ןניאש (PSE )ירוביצ רוטסק תויושי 2
2,234 1,465 2,411318 549  20%  ((MDB) חותיפל םיידדצ בר םיקנב תוברל) םיקנב 3
20%  165290 1,283 3,522 1,283  רךע תוריינ תורבח 4
98% 34,068 6,049 28,850 17,251 35,685  יםדיגאת 5
75% 17,300 2,128 20,938 13,754 25,289  יםדיחיל תויאנועמק תופישח 6
75% 3,659 363 4,516 1,851 5,070  יםנטק םיסקעל תואוולה 7
51% 16,159  31,401381 3,340 31,401  יםרוגמל סכנ ןוחטיבב 8
100% 2,334  2,32014  2,32526  ירחסמ ן"לדנ ןוחטיבב 9

129%  688 92 111344 449 רוגיבפ תואוולה 10
83% 2,797  3,33641 3,33683  יםרחא םיסכנ 11

169,677 41,744 177,251  לכה ךס 12   9,937 78,091   

 
              

 2020 רבמצדב 31 םויל 
    ו ה  ד ג  ב א   

 RWAת ופיפצו CCF RWAו-CRM  י רחא תופישח  CCFו-CRM י נפל תופישח   

 
 

 
ם וכס
  ינזאמ

ם וכס
  ינזאמ-וץח

ם וכס
  ינזאמ

ם וכס
  RWA  ינזאמ-וץח

ת ופיפצ
RWA 

  םיסכנ היגוס 

 

  

 

  

 

 
 - -410 70,088  66,45030  יתצרא תירטינומ תושרו ןהלש םייזכרמה םיקנבה ,תויונוביר 1
17520%  77997 287 779  יתזכרמ הלשממ ןניאש (PSE )ירוביצ רוטסק תויושי 2
3,192 541 3,351 144 70020%  ((MDB) חותיפל םיידדצ בר םיקנב תוברל) םיקנב 3
31,96997% 5,017 27,919 17,294 32,122  יםדיגאת 5
16,45975% 2,150 19,794 13,967 23,764  יםדיחיל תויאנועמק תופישח 6
3,59475% 373 4,418 1,868 5,002  יםנטק םיסקעל תואוולה 7
14,19751% 309 27,437 2,666 27,437  יםרוגמל סכנ ןוחטיבב 8
2,259100%  2,24415  2,28131  ירחסמ ן"לדנ ןוחטיבב 9

792129%  52789 538107  רוגיבפ תואוולה 10
79% 2,286 2,87829 2,87855  יםרחא םיסכנ 11

159,435 36,846 164,443   לכה ךס 12   8,633 72,431   
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 (ח"ש ינוילימב) (CR5)  ןוכיס תלוקשמו םיסכנ יגוס יפל (CRM) תונוטחב תתפחה רחלא תופישח - תירטדנסטה השיגה
                          

                         2102 רבמצדב 31 םויל 
 יג  יב  י  ט  ח  ז ו  ה  ד  ג  1א  א   
 

 חרא150% 100% 75% 60% 50% 35% 20% 10% 2% 0%  

 כ"סה
 תופישח
 יארשא
CCF  ירחא)
 (CRM ירחאו

             םיסכנה יגוס 
 תושרו ןהלש םייזכרמה םיקנבה, תויונוביר 1

73,331  - - - - - - - - - - 73,331 יתצרא תירטינומ

 ןניאש( PSE) ירוביצ רוטסק תויושי 2
1,234  - - - - - - -1,234  - - - יתזכרמ הלשממ

 חותיפל םיידדצ רב םיקנב תוברל) םיקנב 3
(MDB)) - - -  2,723- 3 - - 3 - -  2,729

1,448  - - - - - - -1,448  - - - רךע תוריינ תורבח 4

34,899  - - 33,854 - - 111 - 776 - 158 - יםדיגאת 5

23,066  - - 23,0642  - - - - - - - יםדיחיל תויאנועמק תופישח 6
4,879  - - -4,879  - - - - - - - יםנטק םיסקעל תואוולה 7

31,782  - - 4,775306 6,322 8,974 11,405  - - - - יםרוגמל סכנ ןוחטיבב 8

2,334  - -2,334  - - - - - - - - ירחסמ ן"לדנ ןוחטיבב 9

 553 - 306 229 - - - - - - - - רוגיבפ תואוולה 10
3,377  - 2,536173  - - - - - - - 668 *יםרחא םיסכנ 11

 837 - 132 705 - - - - - - - - ותינמ ןיגב: הזמ*א11

179,614  - 39,264479 32,718  6,322  9,088 6,18111,405  - 158  73,999 כלה סך 12

 לקשמל םיפופכה ויכינה סףל חתתמ םדחינ םסיימו םייסננפי םידיגאבת ותקעשה עטמל, תוינמאז ץווח ותניזאמ בוח תורתי תולולכ יוגילב ותתריה

 .%025 של ןוכיס

 

 
                          
                         2002 רבמצדב 31 םויל 
 יג  יב  י  ט  ח  ז ו  ה  ד  ג  1א  א   
 

 חרא150% 100% 75% 60% 50% 35% 20% 10% 2% 0%  

 כ"סה
 תופישח
 יארשא
 CCF ירחא)
 (CRM ירחאו

             םיסכנה יגוס 
 תושרו ןהלש םייזכרמה םיקנבה, תויונוביר 1

70,498  - - - - - - - - - -70,498  יתצרא תירטינומ
 ןניאש( PSE) ירוביצ רוטסק תויושי 2

876  - - - - - - -876  - - - יתזכרמ הלשממ

 חותיפל םיידדצ רב םיקנב תוברל) םיקנב 3
(MDB)) 32 - -  3,440- 23 - - - - -  3,495

32,936  - -31,735  - -155  -752  -294  - יםדיגאת 5

21,944  - - 21,9413  - - - - - - - יםדיחיל תויאנועמק תופישח 6
4,791  - - -4,791  - - - - - - - יםנטק םיסקעל תואוולה 7

27,746  - -291 5,471 3,932 7,506 10,546  - - - - יםרוגמל סכנ ןוחטיבב 8

2,259  - -2,259  - - - - - - - - ירחסמ ן"לדנ ןוחטיבב 9

616  -351 265  - - - - - - - - רוגיבפ תואוולה 10
2,907  -127 2,097  - - - - - - -683  *יםרחא םיסכנ 11

301  - 20893  - - - - - - - - ותינמ ןיגב: הזמ*א11

168,068  -478 36,650 32,203  3,932 7,684 10,546 5,068  -294  71,213  כלה סך 12

 לקשמל םיפופכה ויכינה סףל חתתמ םדחינ םסיימו םייסננפי םידיגאבת ותקעשה עטמל, תוינמאז ץווח ותניזאמ בוח תורתי תולולכ יוגילב ותתריה

 .%025 של ןוכיס
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 

 

 אירשא ןוכיס לע ףסונ עדימ

  (וללא נגזרים לדיורהלוואות  ללא) פרטיים לאנשים אשראי סיכון

ם רקעיב םיבכורמה תיב קישמ ןווגמל ינכצר יראשא םדייממע הצובקב םיקנבה ,הנוורקה ברשמ תעב םג תיותהמ הגעפנ לא יתטפרה הכריצה

 .ןוטחיבה כתערממו ךוניהח תכערממ םקלח, םרייכש ותחוקל קריעב ע,צוממהמ הכומנ ןוכיס תמרב ותנייפומאה דעי תוסיוכלומא

 קיתל יוצהר ליפופרה את ןכו לויטל ונוצרבר שא ןוכסיה תומר יבגל ויתונווכו קנבה של ןוכסיה ןוביאת את תפקשמ םייטרפ םשינאל יאשראה תונידימ

 .ללוכה יאשראה קילת סחבי ופקיהו םיירטפ םשינאל יראשאה

 

  םייטרפ םישנאל יארשאה על הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תעפשה

 יערכמה םבו ר.יותהמ ןפובא הנשתה אל ,הנוורקה ברשמ ותכשמתה אף לע ,םיטירפ תווחקל של ייתיעבה יארשהא רויעש כי, םייעבצמ קנבה ינונת

 אחר טףוש ןפובאו הדמהתב בקוע קנבה.  ןרדסכ ותואוהלה את םשלל ורזח ,רבמשה תפוקתב תוואוהל ימושלת אתפקה הצעוב םהל ותוחקלה של

  .ותיווחקל של יתנכדעה רזחהה תלוכי על יאראשה םויתח את ססבמ ךכמ אצוי לועפכו קשמה ינונת

 

 :בישראל פרטיים לאנשים האשראי סיכון התפלגות להלן
       

   ברמצדב 31 םויל  

 יוניש  2020 2021  

 %-ב  ח"ש ינוילימב  

12.0 4,865 5,449   יארשא יסירטבכ תולצונמ תורתיו ש"וע תורתי

4.3 16,468 17,184  ותרחא תואוולה

6.1 21,333 22,633  ינזאמה יארשאה ןוכיס לכ ךס

)0.1( 4,6864,693 תולצונמ אל ש"וע תורגסמ   
0.8 7,287 7,346  תולצונמ אל יארשא יסיטר כתורגסמ

)24.4( 1,204  910 רחא ינזאמ ץוח יארשא ןוכיס

)1.8( 13,184 12,942  ינזאמ ץוחה יארשאה ןוכיס לכ ךס

3.1 34,517 35,575  ללוכה יארשאה ןוכיס לכ ךס
3.5   20,529 21,254   תואוולהו יארשא ייסטרכ ,ש"ועב רתי תכישמ ללוכ ,ינזאמה יארשאה ףקיה עצוממ

 

 

 :בישראלמסך החובות לאנשים פרטיים הבעייתי התפלגות סיכון האשראי להלן 
       

   ברמצדב 31  

 יוניש  2020 2021  

 %-ב  ח"ש ינוילימב  

)10.3( 156  140 וםגפ יארשא ןוכיס

)27.1( 192  140 וםגפ אל יתייעב יארשא ןוכיס
3.3 34,169 35,295  יתייעב אל יארשא ןוכיס

3.1 34,517 35,575   יארשאה ןוכיס לכ סך
33.3  18 22 רתוי או יםמי 90 לש רוגיפב םימוגפ נםיאש ותבוח: הזמ 

    
)9.7( 113  102 יתייעבה יארשאה ךותמ רדסהבש בוחה ינוגרא תרתי

   0.36% 0.01%   רוביצל יארשאה ךמס יארשא ידספה ןיגב תואצוהה רועיש

 

 

 .1022 רבמצדב 31 םויל ןוריוטקרידהו הלהנהה חודב םניוכסיה רתיקסב יראשא ןוכסי קרפ הרא סףונ וטפרל

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 55|  2021 שנתלומידע נוסף על הסיכונים  3גילוי בהתאם לנדבך  – הסיכוניםעל  דוח

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 

 

 

 רוידל תואוולהה קיתב םינוכיס
 

םייונשי, ץרבא ותורמהתו םייונשיה פי על תנכדעמתו הנש דיימ תנבחנו קנבה ןוריוקטריד ידי על תשרומאה תתידימ יראשא ותנידימב טקונ קנבה

. בו םניוכסיה לוהני םלש םצעימא ןווגמב קטונו תואנתכמשה קיבת תוויתחפהתה אחר ףטוש ןפובא בקוע קנבה, זו ותניידממ קלחכ. ב"וכיו הצילוגרב

 

 

 קית ללכ של המבר והן דתדובה הקסהע מתבר הן, ותתאנכמשה םוחתב ןוכיסה ןובאית יבגל הבעקנש תונידימל םתאהב םניבחנ םניוכסיה

 רזחהה רויעש ,(LTV) ןומימה רועשי ןוגכ, םניוש םריטמפרב ותבלגמ תשתה ידי-על, רשאה ןבי, םניוכסיה את להנמ קנבה. הצובקה של תואתנכמשה

 . דווע( הנש 25 למע) תוכואר ותפוקתל ותניתנה ותואולהה וריעש, הנשתמ תביריב תוואוהלה וריעש, הסנכההמ

 םיירפשא םשיירחתב וחקלה של זרחהה לתוכי את ןוחב םגו טיסטיטס דלומב ושמיש ידי-על שלכל תורבתסהה את ןחוב קנבה, תאנכשמ ןמת עתב

 . ןומימה וריעשלו וחקלה בטיל תרי לקשמ ןמת ךות, בכרומ מיושריה בצמה םהב םסיכנב ותירהז הנמש קטונ קנבה. יתברי ייוניש של

 ףסונב. יאראשה ותנידימב םריטמפר פי על ותלבגמל םתאהב, תותאנכמשה קיתב ןוכסיה ניייפמא ותתחפהת חרא יתדשוח הרקב צעבמ קנבה

 . תאיקנבה כתערמה לכל של ולאל םינונתה תאווהשו בו םריוגיפה ורעשי רחוא ותתאנכמשה קיתב תיייבעה בוחה ףקיה ותנתהש אחר בקעמ העשנ

, 2020 תנבש ח"ש ןוילמי 069,5 -ל האוושהב, ח"ש ןוליימ ,4408 של ללוכ םוכסב, םוריזיחמ ולטרינב, ורבציל ותאנתכשמ קנבה דימעה 2021 תנשב

 .%0.35 של ורעשיב לודיג

 .קנבה ל שיתדימה ןוכיסה ןוביאתב הדימעה את מתואת האו ,קנבה בעקש תולבגמה כלב הדימ עמתייק ר,ומהא לודיגה ותמרל

 

 
 רוילד יארשא על הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תעפשה

 . בוחה ןוערפל לקמ םמיולתש וחל רידסהול ורדיל ותואוהלה של שידוהח םושלתה זרחה את יאפקהל םויולל קנבה רשפאי, 2002 סרמ שדומח חלה

 .םייפסכה תוחודל .ו.1 וראבב טרופמכ תאוז, תיוהמ א לםוכסב ומכסתה ודחנש ותואוהלה מיולתש, 1022 רבמצדב 31 םולי ןוכנ

 

 תרגסמב" רודיל תוואולה ןתמל תובלגמ" אשונב 329 ת"נב ותראוהל תוורשקה תויורטולגר תוקלה ןוכדע אלרשי קנב םספר 2021 ברמפטסב 30 םויב

 ןיעקקרמב תוכז תישכר ךורצל אלש ורידל האווהל שראל קנבל הירתהש הקלהה וליטב ללוכ ןוכדעה  ."הנורוקה ברמש עם תודדומהת" 250 ת"נב

 . %50 של ןוממי וריעשל עד םוקמב %70 של ןוממי וריעשל עד הירד ןוכמשבו

 תוואוהל ןגיב הקלהה הרתונו רודיל ותאווהל ןגיב הקלהה הטלוב, %1 של רועשיב תפסונה ןוהה תשירד אשונב כה עד הניתנש הקלהל שרא, סףונב

 אלו ורידל ותואולה ןגיב ולתח %1 של ורשיעב פתסונה ןוהה שתירד( 1022 רבוקטואב 1 םומי) האורהל םניוקיתה ילתחת םומי חלהש כך. הטרמ כלל

 תשריד החל לא 2021 ברמפטסב 30 םולי דעו 2020 סרמאב 19 םומי ודמועהש ורדיל תואווהל ןגיבש יאה ותמעמשה. הטרמ כלל הואולה ןגיב לוחת

 932 ןקית איקנב ולהינ ותראוה וחכמ רודי תטרמל ותואולה על וללח הכישממ %1 של ורעשיב ןוהה תישרד 2022 ארונימ לחה .%1 של רועיבש הון

 .("הטרמ כלל" הואולה) הירד ןוכמשבו ןעיקרקמב ותכז שתיכר ךרוצל לאש רודיל הואולה ןגיב הלח הנאיו

 

 
 נהתשמ תביירב רודיל האוולהה קחל על תולבגמ ןוכדע

 תלבגמ" את לבטל טלוחה ותגרסמב ,"ורדיל תוואולה ןתמל תובלגמ" אשונב 932 ןקית יאקנב לוהני תארוהל ןוקית םסרופ, 0022 רבמצדב 27 םויב

 או, הוואהלה ורישא דעוממ םניש משמח תוחפ תוך, ותנתהשל הויעשש יתבר שאונה הנתמש תביבר הואולהה קלח ןיב סחיה הפיל) "םיירפה יתבר

 ךסמ ישלש ותפחל כי עתבוקה, הנשתמה תביהר בלתגמב קפסתהלו( %33 על הולע וניא, הואולהה סך ןביל, םדוקה יתברה וריעש עתיבק דעוממ

 .הנשתמ יתבבר ונתניי םריותנה םשילישה ניש דעו הועבק תבירב ןתניי אתנכמשה

, אחר קנבב או, קנבב הואוהל של םדקומ ןוערפי ןוממיל דתעומיה ורידל האווהל רובע. 2021 רואנבי 17 םומי לחה התהי הראוהל םניוקיתה לתיחת

 .2021 ארוברפב 28 םומי חל ןוקיתה

 ופיל" ורידל ותואולה ןמתל ותלבגמ" שאונב 293 ןיקת איקנב ולהני תראוהל תובותשו ותאלש בץוקל ןוכדע אלרשי קנב םסרפ 2102 ברוטקובא 6 םויב

 דיגאת כי בעקנ רודי ריפמשל םייניב ןוממי רשפאל דיכב. הירד שתכילר מיצע הון ןוממי ךורצל תפסונ האווהל דימעהל אישר וניא איקנב דיגאת

 ומתשנח םמיכסה על ולחי לא ורמהא ןוכדעה כי הרבוה. ץבוקב רטופמכ םמיויסמ םינאת של םמויקל וףפכב, ורישג אתווהל דימהעל אישר יקאנב

 (. הואולה ןמתל ניורקע רוישאו הואוהל מיכסה, הישכר מיכסה) םוסרפה דעומ ניפל

 תולאש ופסונו, הנואשר הגדרב הפחשמ ניבל בלגומ הואוהל תוצעמבא ימצע הון ןוממיל' ג צד ועסי כי הירהבמה  פתסונ הלשאל הבותש הנכדוע כן

 של היצקנופכ ןוהה דעיל תפסותה בושחי תרהבהל תוסחייתה הפסוה ןכו ורזיחמ תואולהו הטרמ כלל האווהל גווסי ןיינבע ותסחייתה ותירהבמה

 .רודיל תוואוהלה יתרת
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

 

 

 
 "רודיל תואוולה ןתמל םילהנ" 451 ת"נב תארוה ןוכדע

 . "רוידל תואווהל ןמתל םליהנ" 451 ןקית יקאנב לוהינ אתרוהל ןוכדע לאשרי קנב םסרפ 2022 ארוניב 31 םויב

 ועציבב ותיליעו הנבה לתוכוי תוטשפ, הואוהש תולכיו ותפקיש: םטיבהי הוששלב אנתכשמה לתינט ךליהבת םויוהל על קלהל ודעונ םניוקיתה

 .ךליההת

 אתנכשמ יסל הוששל עתביק, ינוקרעה רושיהא של דיחא הנבמ עתיבק תוברל ניוקרע ורישא ןמת ךליהבת ןוכדע, תריה ןבי, ללוכ הראוהל ןוקיתה

 דרגומ םנימז וחל עתיבק, ויחזה םמיולשהת ךסו היוזהח לתלוכה יתבריה תגצה, שקבמה כירצל םתאהב םאתומ סל ןתמל ותשרפא עם םדייחא

 מקוון ןובשחמ של רובציה ותרשל הדמעה, ןופטלבו ןווקמ ןפובא גם ורישא לתבקו השקב שתגה ותשרפא, ינורקעה ורישאה שתקבל הנמע ןתמל

 םושייב גציהל קנבה לשע עדימ ןכו םידחיהא םליוסלמה של תובלר םניוש ןמז יחוובט תוואולה של םניוש םיילהמת של תויצולמסי ועציב רשפאמה

 .םדקומ ןורעיפ ותאידכ תניחב ךרוצל ותיווחקלל יעצמ אוהש טינטרנאיה

 .ןוקהתי של ולתחית דעומ ניפל אף הקחל או יתנכדעה הראוהל םאתהב לופעל ישאר קנב םולא, 2022 סטוגואב 31 םובי הראוהל םינוקיתה לתיחת

 .הראוהה םושילי ךערנ קנבה

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :החדשים הביצועים מסך שיעור -הבנק שהעמיד לדיור אשראי של שונים מאפיינים לגבי נתונים להלן
       

 ברמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל  

 2021  2020 2019 
    םינייפמא

27.3% 32.7%  34.5% 60% לעמ ןומימ רועיש
0.2% 0.1% 0.0%  )ישדוח רזחהבו השיכר תרמטל) %40 לעמ הסנכהמ רזחה רועיש
57.4% 54.7% 58.0%  נהתשמ תיבירב רועיש
1.9% 2.5% 2.1%  רהטמ ללכ תואוולהה רועיש
10.8% 11.0% 13.1%  ותרידה תשיכר מסך העקשה תרטמל תואוולהה רועיש
22.6 23.0  ישדוח רזחהבו השירכ תרמטל) םינשב תעצוממ תירוקמ ןועריפ תפוקת   22.2  

  

 (
 
 
 
 .1220 רבמצדב 31 םולי פיסכ חוד של ההלנהו ןוריוקטריד וחדב םניוכיסה רתיקס קרפ הרא םפיסונ םירטפל
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 ן"לדנהו יוניבה ףנעב םינוכיס
 

 הן, ץארב ותורמהתו םייונשיה פי על תנכדעמתו שנה ידימ תנחבנ, קנבה ןוירוקטריד דיי על תשרומאה הירהוז תתידימ יראשא ותנידימב קטונ קנבה

ה בא ו זותניידמ. ב"וכיו( תוילתשממ ותנקות םקינבה על חקפמה תוראוה: ןוגכ) הציולגבר םיויניש, טרפב יארשאה םותחב ןהו לכלב ן"דלנה םותחב

 תוריכמ להישרדו מיצעה ןוהה רויעש תנחיבו הניבל םטיקיופר יווליב ותישגר חיויתנ ועצבי ,ותנו שותבלגמ עתיבק, ןומימה וריעש נתחיבב וייטב ידיל

 .םניוכסיה את ןיתנה לככ םצמצל תנמ על תזאו, ותמדקומ

 ןכו םבינימ םסיכנל הניב ויולי, םריוגמל הינב יוולי םהבו, יונביהו ן"לדנה םותחב םינוהש ותילעפה מיוחתל סחיב תנירטפ ותניידמ קנבה מץאי, כן ומכ

 .היעשתו רסחמ, םידרשמל דויעב בנימ ן"לדנ ןוממיל יארשא

 ודועייי, פגרואג וריזפס, כנה םוקמיר, תהי ןבים, ינוש םריטמפרב תונייפומא קנבב ן"לדנ ןוממיל תודשח ותקשב תנחיב

 סחיהתיב ןוממי לכב רתזגנה ןוכיסה מתר נתבחנ כן ומכ .('דכו הטרמ ירחמ/ןכשתמל ריחמ/א"תמ) הקסעה גוס (,השיעת/רסחמ/םידרשמ/םיורגמ)

 .קיתה תויחווור רוחמהת מתר תעבקנ, םיפסונ םריטמפר וכן ילעל רומהא לכל סחייתהב. וותניתוא הווהל תוכאי, ןוממיה פתוקת, ןוממיה רויעשל

 תמר את וכן םטיקיורפה בצמ את ןוחבו, ן"דלנהו וינביה נףבע אירשהא קיית כלב תיפוקת ןויד קנבה םייקמ, ףטוש ןפובא ותעשנה ותקידבל ברמע

 קחפמה תמא םליבקתמה עוציב תווחד פי לעו ישדוח ססיב על תצעבמת םטיקייופרה תנחיב, לכלכ. םתאהב תופשיח םצמצמו טקיופר לכב ןוכסיה

 .עוצביה ןוכסי מתבר ןהו קוהש ןוכסי תמבר הן, הם םניבחנה םניוכיסה כאשר, טקיורפה על

 .הואתש בוישחל םכלי תוצעמאב רשדנה ןוהה קויתלרו ןוכיסל םאתהב הקסע כל חרמלת דיפקמ קנבה

 ףסונב כי, ןייוצי. וניייפמא פי על, ן"לדנהו ויניבה נףע רובע גם עתבקנו םקינבה על קחפמה ותראוהל םאתהב תבושמח יראשא דיספהל השפרהה

 בשתחהב, ן"לדנהו ויניבה ףנעל הרשפהה מידקמ של תפסונ הלדגהב ךרוצה את יביטקיביוס ןפובא, ןועבר ידמ קנבה ןוחב, זו יתתומכ הדידמל

 השפרהה ימדקמ את לידגמ, ךרוצה תדמיבו, יראשאה קיתב המוגלה ןוכסיה מתלר ותינטוורלה, ותפסונ תוציקידנאיו תיקסעה הבביסב תויוחפתתהב

 .תיפיצפס השפרה גם מתרשנ, ךרוצה תדימבו, םייפציפס םויול רובע גם עתצובמ תפסונ הנחיב. יתתצובקה

 ההיתש לככ. םבינימה םיסכנה יגוס ןבי תונוש תמיקי כאשר, בנימה ן"לדנה םוחבת םיושקיבה ךמשהל ראשב תודאוו רסולח אביה הנורוקה רבמש

 .זה גוסמ םיסכנב היעגפה תדימ את ףוטש ןפואב ןחוב קנבה. שוקיב יורזאב םנאיש םנייש םסיכנ על רקיעב עיפשהל הויפצ יאה, זה םותחב העיגפ

 ותסחייתה, םותעילפ על יתרפשא הפעהש וחיתנ תוך, קנבב יראשאה קיבת תוחוקלה כלל של הקיממע הנחיב העצוב ברמשה לתיתחמ חלה

 ףיצהול ותפמל הנווכ ךותמ (,השיעת/רסחמ/םדירשמ/םריוגמ) קטיופרה או קערקה דויע פיל ךתבחו, םלייעפ םקטייופר ויוליו ותקערק ןומימל

 .ן"לדנל אירשהא קיתב םיישרפא םניוכיס

, זו המגמ. חרסמהו םדירשמה םותחב גם אך, םריוגמה םותח על גשדב, תצמוא תוחפתהתו ולדיג תמגמב ויצמ רץאב ן"לדנה קוש, חוודיה דעומל

 .קיתה ותכאי על יתתוהמ הפעהש המשנר לא קנבה כתערהשל ךכל ואביה, יתדתימה קנבה תוינידמ עם בוילשב

   

 :בישראל ן"והנדל הבינוי בענף לציבור האשראי סיכון על נתונים להלן
     

   ברמצדב 31  
  2021 2020 
 ח"ש ינוילימב    

    (3) ((1)ללכו יארשא ןוכיס
   מהלשוה לא ותיינבש ן"לדנ
2,296 3,630  יתמלוג עקרק :הזמ 
4,613 4,893  יהנב ייכלתהב ן"לדנ   
4,494 5,185  מהלשוה ותיינבש ן"לדנ
5,631 6,681  (2)רחא

 17,034 20,389   לכה ךס

 

 
 ןוילימ 080 ל שךסב היישתעל "ןלדבנ חטבמוה יא אשר,(ינזאמ ץוח ח"ש ןוילימ 021,3-ו ינזאמ ח"ש ןוילימ 204,4) ח"ש וןילימ 522,7 לך שסב םילמגור "ןלדבנ חטבהמו יאאשר :המז (1)

 (ינזאמ ץוח ח"ש ןוילימ 393-ו ינזאמ ח"ש ןוילימ 399,4) ח"ן שוילימ 863,5 ל שךסב םיחרא ורחסלמ "ןלדנב חטבהמו ישראוא (ינזאמ ץוח ח"ש ןוילימ 83-ו ינזאמ ח"ש ןוילימ 717) ח"ש
 .(התאמהב "ח,ש וןילימ 285,5-ו ח"ן שיולימ 770 "ח,ש וןילימ 348,5 - .20.1231)

 .הוולה לי ששראהא וןכיס ךסמ %50- מתחופ חיטב מירהמ ימושלמ םהלכס שהנ יוושים שולו ו א"ן,לדנ ינואן שחוטב םהל ראל,ישב ן"לדהנו יוינבה ףענב םיולול יאאשר ללכו (2)

 .%75 הלמשהו יתויבנן ש"לד לנסחיבו %77 הייבנ יכילהתב "ןלדנל סחיב ,%87 ינוה תילמוג קע לקרסחיב (ללוק)מש צעממוה ןימומה יעורש( 3)
 

םויל %5.4-ל הואוהשב, %2.4 על דמע, 2120 רבמצדב 31 םולי ן"לדנהו ויניבה נףבע אירשאה ןוכסי ךסמ יארשא עוצבי גורידב ונאיש אירשאה רועיש

 .0022 רבמצדב 31

 

 רבמצדב 31 םויל %4.1-ל הואושבה, %3.1 על דמע, 2021 רבמצדב 31 םויל ן"לדנהו ויניבה ףנעב ללוכה יארשהא ןוכסימ ייתיעבה יראשאה רועיש

2020. 
 

 
 

: יח' הדיווח הכספי  מתקבל
 סקירת הסיכונים( -)כפילות

 : ורד גולןחותם

ורד 
גולן+ 
גלית 

בר 
 זהר
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 ידנג צד של יראשא ןוכיס -א 5 קלח
 

 םגריי ליככל דספה. הקסעה ןגיב םמיולתשה של פיוסה קוילסה דעומ םרט כשלל סנכי הקסעל דיגנה דצהש ןוכסיה ואה דיגנ צד של אירשא ןוכיס

 תוילעפב אבטתמ קנבב דיגנ דצ אירשא ןוכסי .קנבל ביוחי יכלכל ךרע תולעב עמו תואקסע והיי, לכש של בצמל ידגנה דצה של ותסינכ תבע אם

  .םייסננפי ותדסומ ולמ םריגזנב

 םאהתב אתזו דספהל דידצ דו ןוכיס רצוי דיגנ צד ןוכסי, דספהל ןוכסיב ודבל שאונ קנבהו יתדדצ חד אהי הפשיחה בה, אירשאה יפתשלח דוגניב

 שלב ,הקסעה חיי ךורלא ותנתהשל לוכי ואהו אידוו ונאי ותקאסעה של קוהש יווש. הקסעה ידדצמ דחא כל רובע ייללש או ביוחי הקסעה ךער ותהיל

 .קובש םיינטוורלה םריטמפרב םייוניש

 ותדסומ ולמ קנבה ותילעפ. לעופ אוה בה הנדימה ןוכסימ והן דסומו דסומ כל של יפיצפסה ובצממ הן, תעפשומ םיסינניפ ותדסומל הפשיחה

  .ןוריוקטרידה ידי על ושרואש קנבה של םליהנבו ותנידימב נתגומע ותלעיפל ותגרסמ תדמהעל םניויטרירקו תוויכמס תיעבק זה ללכבו, םייסננפי

 .הסינפ ותנרק קריעב םילולכה םידיסומ םפיוגו םרילדי וא םירקורב, חויטב תורבח, תוקעשהל םיקנב, םקינב םלליוכ םייסננפי ותדסומ

 הן, תוקעשה יתבו םקינב ולמ תוילפעל הצובקה תמבר ןוכיסל ןובאתיו תוניידמ קנבה ןויורטקריד עבק קנבה של יאשראה תוינדימ ךמסמ תגרסמב

 קנבה של מיצעה ןוהב תובחשתה ךוות, הקסעה חוווט הפיחשה גוס ךתחב דדובה ידגנה דצל הפישהח תמבר ןהו לולכה ןוכסיה ןובאית תמבר

 .בו תופשיהח קלשמו

 דצה של יסנניפה ונסוחמ םיזרגנה םירטמפר רפסמ על תססבמת םיידגנ םדידצ לומ תופשיחה ףקיהו יפולא סיחיתהב קנבה של יאשראה תונידימ

, ותיחוור, ולש ימצעה ןוהה ףקיה ,(Moody's ,Fitch, ו-S&P) םולבע תולביומה גוירדה תוברח דיי על דסומל ןתניש איראשה גוירד: זה לכלבו דיגנה

 .המודכו לועפ אוה בה הנדימה, ותלבעה הנבמ, (Credit Default Swap) CDS-ה הבוג

 פי על ותקאסעב םוגלה ןוכסיה את תלקלשמה יתמניפ היגוולדומתב ושמשי קנבה השוע םידיגנה םדידצה של הפישהח דתימוא ותמיכ ךורצל

 .המודכו הקסעה תפוקת, הנייפימאו הקסעה גוס - ןוכיסה ניייפמא

 תיבו םקינב לומ תולעיפל וצקוהש יארשהא יווק תובלגמב הדימע על תפטוש תימוי הקרב קנבה עצבמ, םפיוטהש ידגנה דצה ינוכסי לוהנימ קלחכ

 הם בהם יארשהא חוומרב םייוניש ןכו, יאשרא יווק םיצקומ םהל םיידגנה םידדצה יגורדיב םייונשי על םפיטוש חווידו הנחיב תללוכה תוקעשה

  .םריחסנ

 .ותנוהש יראשאה ותדעוו תרגסמב דשחמ םינחבנ ,םיורמאה םירמטפרב םייתומעמש םיויניש ופצנ, ריתה ןבי, םהב ותדסומל יראשאה ויוק

  .ןוהה קוש לייעפ ותוחקל של םריזגנב ותילעפב תונוטחב ל עתוכמסתהב רוקשה לכב תרטופמ יראשא ותנידימ קנבל ,ןכ ומכ

 ןוריוקטרידש אירשהא ותנידימ סיסב לע תושרומאה תוילפעה ותרגסמול תונוטחבל סחבי קיתה ןוכיס לע דומצו ףטו שבקעמ קנבה צעבמ ה זדצב

  .עבק קנבה
 

 ולמ הנהי התבימר רש אםיסינניפ ותדסומ לאישראה פתשיח ותגפלהתב וייטב בלקמ קנבה ןוירוטקרדי ידי ל עדרגוהש תידימה ןוכסיל ןוביאתה

  .םהיובג םגיוירדב םגירדומה ותדסומ
 

 תא יותמעמש ןפובא םמיצמצמה םקינב לומ( Netting) וזיזק מיכסה ותעצמבא םדייגנה םדידצהמ קלחל תופשיחה את לתהנמ הצובקה סףונב

 .ךמשהב טורפמכ ,ואל תודסומ ל שןורעפ תולדח יבצמב הצובקה ןוהול ותסנכה לןוכסיה

 דע  AAAגוירדה תוצובקב םגירודמה ,OECD ותנדימב םליביומ םרי זםייסננפי תודסומ לתסחומי (%09) הצובקה  שליתחכונה יראשאה פתיחש רקיע

-A ןבי שוחוטב גורדמ הפשיחה ךסמ %3 שראכ AAA דע - .AA 

 .חט"מב בוח תוגרבא ח" שןוליימ 244-כ לש הקעשה ללוכ םריז םייסננפי תודסומל הצובקה של ניאזמה יראשאה ןוכיס

 A- גוירדב ותגורדמ %53-כ המז ,(Investment Grade) הקעשה גוירדב ולוכו זרופמ ם,ריז םיסינניפ ותדסומל הפיחשב לוכלה ב,והח ותגר אקית

 .םניש 3-כ ל עדמו עקיתה של עצוממה םיחיה ךמש .העלמו

 .עובש דע םוי ל שהצרק הפוקתל רקיבע ח," שדראילימ 2.2-כ ל שףקיהב םיזר םקינבב ודקפוה שתונודקפ ניאזמה יראשאה ןוכסי לולכ ,סףונב
 

 ק,נבה לש ןוהה סיסבמ %15 ל עהולעה םירז םייסננפי תודסומל יארשא תפשיח קנבה תצובקל תמקיי הב הנידמ ןאי ,2021 רבמצדב 31 םויל

 .(ןוהה יבכי רברדב 220 'סמ ןיקת יאקנב לוהני תראוהב ותדרגהכ) חש" ןולימי 148,1 של ךס הווהמה
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 וןכיס יתחיפמ םמיכסה

 םידדצ ולמ( Netting) זויזק ימכסה תומצעבא ,(OTC) םרייחס לא םריזגנב ילפע קנבה םולמ ,םידיגנ םדידצל תופשיחה את תהלנמ הצובקה ,ללככ

, תיומעשמ ןפובא ואל םידיגנ םדידצ של ןוערפי ותדלח ביצמב הצובקה ןוהל ןוכסיה את םמיצמצמה ,םייסנניפ תודסומו םיקנב עיכרמה םבו ר,םדייגנ

 : ןהלדלכ

 ותיובתחייה של( Netting) וזקיז עצבל ולתכיה הוא קריהעי ונותרוי םידיגנ יםצדד ןיב גוהנה סיסיבה םכסהה הוא  ISDA MASTERםכסה -

 .וטנ הפחשיל מתצמטצמ הפיחשהש כך םדידצה דאח של לגר תשיטפ של הקרמב

- CSA  םכסהל נספח הואISDA  םידדצ ןבי ותתוחפ ותאקסבע ותפיחש חתהבטל םיזילנ םסיכנ רתבעה של דידה ןונגנמ הפעלתו רתצילי 

 . הפיחשה בושחי לאחר אתוז, םידיגנ

 או הרומתה את לבקי לא אך, סכנ או םושלת עבירי קנבה, תוקאסהע קתיסל ךיהלתבש היא ןוכסיה ותהמ - (Settlement Risk) הקליס ןוכיס

 את רתצויה תקיסהע תועילפב תמאליינמי העגיפ ךות, הקהסלי ינוכיסל הפחשיה את ערמזל הניה קנבה תוניידמ . םיוסמ ןמז קפר רובעכ הבלקי

 של םהנייפיאמל סביח והן הקליסה יווקל סביח הן, הקסלי ניוכיסל הפחשיל סביח ותלבגמ ובעק קנבה, זו תסגרמב. הקסלי ינוכסיל הפחשיה

 .הקהסלי ותללפעי םידיגנה םדידצה

 רבח ותצעמבא)CLS -ה קתלסמ ךדר ואל ותקאסע של עיכרמה בורה את קלוסו עבמט פתחלה ותאקסבע הקילסה ניוכסי רוזעמל עלופ קנבה

 .CLS-ב םפיתתמשה תואקסעו תובעמט םותא ביגל (הקלסמה

 .יאקנבה דיגתאה של יאשרא גורד דתרוה של הקרמב םפיסונ ותנוחטב קפסל הישדר ןאי, קנבה של ISDA-ה מיכסה תרגסמב, ללככ
 

 

RCC-SA

 זו הישג. SA-CCR" ידגנ צד יראשא ןוכיסל הפשיח בוישלח תטירדנסט הישג" רבדב הראוה( BCBS) יאקנב חוקיפל לאזב תדעוו המספר, 2014 סרמב 

 עוצביל השריד אלרשי קנב לחש, 2017 ברמפטסב ."4 לאזב"כ  גם רתכומה" ברמשה חראל ותמורפהר מתשלה - 3 זלבא תראוה" ךמסממ קלח יאה

 םוגלה איראש ןוכסי ןגיב ןוהה תצאקה בוישח ןפוא את ותנלש היופצ הדשחה הדידמה תיטש. שדרנכ קרסה את עציב קנבה. יתתומכ העפהש רקס

 . 2102 ניויב 28 ךירתאב יאפויראה דוחיבא קףותל הסנכנ הראוהה. םיזרגנ םרייכשמב

 הראוהה סתינכל ךערנ קנבה. 2022 ליויב 1 -ה ךירתאמ חלה קףולת סנכיי לאשריב םושייהש בעקנ 1022 רבמצדב אלריש קנב םסריפש זרוח פי על

  .קףותל

 

CVA

 את ףחלית זו הראוה) "יאראש ןוכיס ןגיב יווש תמתאה" – 208A ת"נב תחת ללכיתש CVA-ה אתרוה רובע זרוח אלרשי קנב םסרפ  2102 רבמצדב

 ןוכיס ןגיב ויוש תמאהתל ןוכסיה יוסיכל ןוהה תצאקה את בשחל יש דציכ תובעק זו הראוה. (032 הראוהל' ג חפסנב םויה בשוחמה CVA-ה בושיח

 שלכ ותבקעב חשרתשי ע"ני ןוממי ותאקסעו ןוכסי ריסח םיריחמב תומתאהה את קףשמ CVA-ה .CVA (Credit Valuation Adjustment) אירשא

 .םריגזנב ידגנה דצה של יליאצנטופ

  יפוריהא דויחאה תדעוהל ךשמהב תאוז, 5202/10/10 – לCVA ה תארוה םושיי את החוד אוה ובו זרוח םסריפ לראשי קנב 2202/10/03 – ה ךריאתב

 .הז ךריאתל הפויראב CVA – ה תארוה םושיי תייחד על 1202/10/72 םומי

 

 חוקפיה, ולהניה מיורג דיי על םינוש םכיתבחו, ידגנ צד ראישא ניוכסיל הפישהח על םחיוודי ןווגמ םליבקמ ותיודעוו קנבה ןוריוקטרידו ההלנהה

 .הקרבהו
 .הפיחשה יפווא ףקיה, הבוג על םיחראו םדיימי םחיוודי ןווגמ חוודמ סיננפיה ךרמעבש םיינביה ךערמ
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 ₪( ינוילימב) (CCR1) יתחויקפ השיג יפל( CCR) ידגנ צד של יארשא ןכויסל הפשיח חתוינ
          

         2102 רבמצדב 31 םויל 

 ו  ה  ב  א   

לוףחש תולע

ה פישח
ת ילאצינטופ
 תידיתע

EAD 

CRM

ר חאל 
 RWA 

 386 1,219833  546 יתחכונה הפישחה תיטש 1
 - - - - ((SFT )ךרע תוריינ ןומימ תואקסעל) יארשא ןוכיס תתחפהל הפיקמה השיגה 3

1,219  546 לכה ךס 6   833  386 

 
 

     

 
 
          

         2002 רבמצדב 31 םויל 

 ו  ה  ב  א   

לוףחש תולע

ה פישח
ת ילאצינטופ
 תידיתע

EAD 

CRM

ר חאל 
 RWA 

642 936 1,339  696 יתחכונה הפישחה תיטש 1
 - - - - ((SFT )ךרע תוריינ ןומימ תואקסעל) יארשא ןוכיס תתחפהל הפיקמה השיגה 3

1,339 696  לכה ךס 6   936   642  

 
 

     

 

 

 ₪( ינוילימב) CVA) (CCR2)  (אירשא ןוכיסל ךורעש תמהתא ןיגב הון תצאקה
          
 ב  א ב  א   

 2002 רבמצדב 31 םויל 2102 רבמצדב 31 םויל
 EAD
CRM

ר חאל
RWA

EAD

CRM

ר חאל 
RWA       

176 867  167  746 יתרטדנטהס השיגה יפלCVA  םניגב םיבשחמש םייקתה לכ ךס 3  

 
    

 
 

  

 
 

 

 

 

 (CCR3) ןוכיס תלוקשמו יחוקפי קית פיל (CRM )תונוטחב תתפחה רחאל (CCR) ידגנ צד של יארשא ןוכסיל תופישח - תירטדנסטה השיגה

 ₪( ינוילימב)
                     
 2102 רבמצדב 31 םויל                    

 ט ח ז ו ה ד ג ב 1א א           

 חרא150% 100% 75% 50% 20% 10% 2% 0%  

 ךס
ת פישח
 אירשא

           םיסכנ היגוס
 תושרו ןהלש םייזכרמה םיקנבה ,תויונוביר

 - - - - - - - - - - יתצרא יתרטינומ
 4 - - - - - 4 - - - יתזכרמ הלשממ ןניאש (PSE )ירוביצ רוטסק תויושי

 173  - - - - 173 - - - ((MDB) חותיפל םיידדצ בר םיקנב תוברל) םיקנב
 326 - - - - - 326 - - - רךע תוריינ תורבח
 315 - - 260 - 9 32 - 14 - יםדיגאת
 13 - - 13 - - - - - - יםדיחיל תויאנועמק תופישח
 2 - - 2 - - - - - - יםנטק םיסקעל תואוולה
 - - - - - - - - - - יםרוגמל סכנ ןוחטיבב
 - - - - - - - - - - ירחסמ ן"לדנ ןוחטיבב
 - - - - - - - - - - רוגיבפ תואוולה
 - - - - - - - - - - יםרחא םיסכנ

         833 - -275  - 9 535 - 14 - לכה ךס

 

  

 



         

         

         

        

 

  

OTC

   

   

   

 

  

     

   

  

 

 
            

ליום 31 בדצמבר 2020            

א  ט ח ז ו ה ד ג ב א1    

 

          

אחר 150% 100% 75% 50% 20% 10% 2% 0% 

סך 
חשיפת 
אשראי 

סוגי הנכסים 
ריבונויות, הבנקים המרכזיים שלהן ורשות 

- - - - - - 104 מוניטרית ארצית 
 

 - - 104
43 - - - - - 43- - -  שאינן ממשלה מרכזית )PSE(ישויות סקטור ציבורי 

MDB( ) - - - 170 2 - - - - 172(בנקים )לרבות בנקים רב צדדיים לפיתוח 
- - - - - - - - - - חברות ניירות ערך 

599 - - 576 - 6 3 - 14 - תאגידים 
17 - - 17 - - - - - - חשיפות קמעונאיות ליחידים 

1 - - 1 - - - - - - הלוואות לעסקים קטנים 
- - - - - - - - - - בביטחון נכס למגורים 
- - - - - - - - - - בביטחון נדל"ן מסחרי 

- - - - - - - - - - הלוואות בפיגור 
- - - - - - - - - - נכסים אחרים 

לכהךס    104 14 - 216 8 - 594 - - 936

 

 הינה "שיטת החשיפה הנוכחית", לפי נספח ג' בהוראת )OTC(השיטה שבה נעשה שימוש בבנק כדי להקצות הון כלכלי בגין נגזרים מעבר לדלפק 

ניהול בנקאי תקין 203, לפיה מחושבת עלות השחלוף הנוכחית על ידי שערוך חוזים למחיר שוק, כך שהחשיפה הנוכחית תיכלל ללא צורך באמידתה, 

 כדי לשקף את החשיפה הפוטנציאלית העתידית למשך יתרת חיי החוזה. ("add-on")ולאחר מכן יתווסף מקדם ה"תוספת"

 

)במיליוני ₪( )CCR5( )CCR( הרכב הביטחון בגין חשיפה לסיכון אשראי של צד נגדי 
          

ליום 31 בדצמבר 2021          

ה ד ג ב א     ו  

ביטחון שמשמש בעסקאות נגזרים 
ביטחון שמשמש בעסקאות 
)SFTS(למימון ניירות ערך  

 
 

שווי הוגן של ביטחון 
שהתקבל 

שווי הוגן של ביטחון 
שהופקד 

שווי הוגן של 
ביטחון 

שהתקבל 

שווי הוגן של 
ביטחון 

שהופקד 

 
 

לא מנותק מנותק לא מנותק מנותק    

845 - 13 - 317 - מזומן - מטבע מקומי 
- - 1,302 76 95 - מזומן - מטבעות אחרים 

- 845 722 - 318 - חוב ריבוני מקומי 
- - 78 - 42 - חוב ריבוני אחר 

- - - - - - חוב של סוכנות ממשלתית 
- - - - 18 - אגרות חוב קונצרניות 

- - - - 143 - מניות 
- - - - - - ביטחון אחר 

76 933 -  סך הכל    2,115 845   845
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ליום 31 בדצמבר 2020          

ו ה ד ג ב א      

ביטחון שמשמש בעסקאות נגזרים 
ביטחון שמשמש בעסקאות 
)SFTS(למימון ניירות ערך  

 
 

שווי הוגן של ביטחון 
שהתקבל 

שווי הוגן של ביטחון 
שהופקד 

שווי הוגן של 
ביטחון 

שהתקבל 

שווי הוגן של 
ביטחון 

שהופקד 

 
 

לא מנותק מנותק לא מנותק מנותק    

11 - 38 - 325 - מזומן - מטבע מקומי 
- - 1,379 11 65 - מזומן - מטבעות אחרים 

- 11 683 - 421 - חוב ריבוני מקומי 
- - 82 - 76 - חוב ריבוני אחר 

- - - - - - חוב של סוכנות ממשלתית 
- - - - 20 - אגרות חוב קונצרניות 

- - - - 191 - מניות 
- - - - - - ביטחון אחר 

11 1,098 -  סך הכל    2,182 11   11

הוצג מחדש  )*(

 

 )במיליוני ש"ח( )CCR6(חשיפות לנגזרי אשראי 
         

ב א ב א       

ליום 31 בדצמבר 2020 ליום 31 בדצמבר 2021     

הגנה 
שנרכשה 

הגנה 
שנמכרה 

הגנה 
שנרכשה 

הגנה 
 שנמכרה 

    

סכומים נקובים      
- - - -  )Single-name credit defaults swaps( עסקאות החלף כשל אשראי מול ישות יחידה  
- - - - )Index credit default swap(  עסקאות החלף כשל אשראי בהתאם למדד מסויים  
- - - -  עסקאות החלפת תשואה כוללת  
- - - -  אופציות אשראי  
- - - -  נגזרי אשראי אחרים  
- - - - סך הכל סכומים נקובים  

ערכי שווי הוגן      
- - - -  שווי הוגן חיובי )נכס(  
  - - - -  שווי הוגן שלילי )התחייבות(   

נכון ליום 31 בדצמבר 2021 וליום 31 בדצמבר 2020, לא קיימות עסקאות מסוג זה בבנק. 
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 )במיליוני ש"ח( )CCR8(חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 
          

ב א ב א        

ליום 31 בדצמבר 2020 ליום 31 בדצמבר 2021      

 EAD לאחר EAD לאחר
 CRM RWA CRM

 
 

 RWA    

143 1,112 154 1,045  )סה"כ( )QCCP(חשיפות לצד נגדי מרכזי כשיר 1 
1 3 6 32  )לא כולל ביטחון ראשוני והעברות לקרן סיכונים( QCCPחשיפות לעסקאות עם 2 

  מזה:     

- - - - i(  OTC( נגזרי 3 
ii(  32 6 3 1( עסקאות נגזרים סחירים בבורסה 4 
- - - -  )iii( עסקאות מימון ניירות ערך 5 
- - - -  )iv( מערכי קיזוז שבהם אושר קיזוז בין מוצרים 6 
- - - - ביטחון ראשוני מנותק 7 

142 976 148 880 ביטחון ראשוני לא מנותק  8
- 133 - 133 העברות ממומנות לקרן סיכונים 9 
- - - - העברות לא ממומנות לקרן סיכונים 10 

      

82 82 78 78  )סה"כ( )QCCP(חשיפות לצד נגדי מרכזי שאינו כשיר 11 
- - - -  )לא כולל ביטחון ראשוני והעברות לקרן סיכונים( QCCPחשיפות לעסקאות עם 12 

  מזה:     

- - - -  i(  OTC( נגזרי13 
- - - -  )ii( עסקאות נגזרים סחירים בבורסה 14 
- - - -   )iii( עסקאות מימון ניירות ערך15 
- - - -  )iv( מערכי קיזוז שבהם אושר קיזוז בין מוצרים 16 
- - - - ביטחון ראשוני מנותק 17 
82 82 78 78 ביטחון ראשוני לא מנותק 18 
- - - - העברות ממומנות לקרן סיכונים 19 

- - - - העברות לא ממומנות לקרן סיכונים 20     
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סיכון שוק )סיכון פיננסי( הינו סיכון קיים או עתידי להפסד או לירידת ערך הנובעים משינוי בשווי הכלכלי של מכשיר פיננסי, תיק מסוים או קבוצת 

תיקים וברמה הכוללת, עקב שינויים במחירים, שערי מטבע, מרווחים ופרמטרים אחרים בשווקים, ובכללם: סיכון ריבית, סיכון מטבע, סיכון 

אינפלציה, סיכון מחיר מניות וסיכון תנודתיות.  
 
 

בעקבות ההתאוששות המהירה ממשבר הקורונה והביקוש הגובר לסחורות בעולם, הצפי הוא לעלייה במדד המחירים לצרכן וכפועל יוצא השוק 

צופה שבנקים מרכזיים בעולם יעלו את הריבית המקומית.  

מתחילת שנת 2022 הציגו מדדי המניות ירידות שערים, וזאת לעומת שנת 2021 שאופיינה בעליות שערים משמעותיות במדדי המניות בארץ ובעולם.  

 
 

אסטרטגיית סיכון השוק של הבנק נגזרת מהאסטרטגיה הכוללת של הבנק, מהחטיבות והמערכים העסקיים וממסמך מדיניות ניהול הסיכונים 

הפיננסיים. המשימה העיקרית בניהול סיכון השוק היא זיהוי גורמי סיכון השוק, מדידתם הערכתם וניהולם באופן שוטף.  

ניהול סיכוני השוק מתבצע בראייה כוללת של פעילות הבנק והקבוצה. תחומי הפעילות ומסגרות הסיכון מאושרים על ידי ההנהלה והדירקטוריון. 

ניהול סיכוני השוק מתבצע בשני מוקדי סיכון עיקריים - התיק הבנקאי והתיק למסחר:  

התיק הבנקאי כולל את כל העסקאות אשר מטרתן ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק לטווח בינוני/ארוך. הפעילות בתיק הבנקאי כוללת את 

ניהול המקורות והשימושים והחשיפות לסיכוני שוק ונזילות. ניהול סיכון השוק מנוהל ומתבצע על ידי המערך הפיננסי שמרכז ומתאם את הנושא 

ברמת הבנק והקבוצה. 

תחומי האחריות העיקריים של המערך הפיננסי בניהול הנכסים וההתחייבויות הם: ניהול כלל הנכסים וההתחייבויות של הבנק, ניהול ההון הפנוי של 

הבנק, ניהול החשיפות לסיכוני שוק בתיק הבנקאי, ניהול הנזילות העסקית והסטטוטורית, ניהול סיכון הנזילות וכן הקצאת המקורות לשימושים 

השונים באמצעות יישום מחירי מעבר וניהול וגידור החשיפות המאזניות באמצעות מכשירים נגזרים. 

הגדרת התיק למסחר נגזרת מהוראות באזל והיא כוללת את תיק ניירות הערך ועסקאות נגזרים עם כוונת מסחר בטווח הקצר וכן פעולות בנגזרים 

שאינן למטרות הגנה או גידור. הפעילות בתיק למסחר מתבצעת על ידי חדר עסקאות מטבע חוץ שבחטיבה לנכסי לקוחות ועל ידי המערך הפיננסי. 

 שנקבעו, מבוצעות ברמה תוך יומית על ידי מערך הביניים בקו ההגנה הראשון.  Stop Lossבקרת הפוזיציות בתיק למסחר ובקרת עמידה במגבלות 

לבנק מדיניות מפורטת לניהול החשיפה לסיכונים פיננסיים המאושרת מדי שנה על ידי ההנהלה והדירקטוריון. מסמך המדיניות מתווה ומפרט, בין 

היתר, תיאבון כולל לסיכונים פיננסיים ותיאבון לסיכון בחתך הסיכון הבודד, עקרונות לפעילות ומגבלות לסיכוני השוק אליהם חשוף הבנק וברמת 

המכשירים והיחידות השונות במערך הפיננסי ובחטיבה לניהול נכסי לקוחות. 
 

הובלת מסמך המדיניות, גיבושו והצגתו, נעשית ע"י החטיבה לניהול סיכונים בשיתוף עם המערך הפיננסי.  

ניהול הסיכונים בבנק מיועד הן לצורך גידור כלכלי והן לצורך גידור חשבונאי ותיאבון הסיכון בא לידי ביטוי באמצעות קביעת  מגבלות סיכון/הפסד 

כמותיות ואיכותיות. מדידת ניהול סיכוני השוק כוללת מגבלות בהתאם לתיאבון הסיכון על החשיפות הפיננסיות )השווי הכלכלי והרווח החשבונאי(. 

מגבלות אלו נועדו להגביל את הנזק שעלול להיגרם לבנק כתוצאה משינויים לא צפויים בגורמי הסיכון השונים הקיימים בשווקים הפיננסיים. מערכת 

המגבלות תוחמת את השפעת החשיפה של שינויים בלתי צפויים בגורמי הסיכון השונים לרבות שיעורי הריבית, אינפלציה, ושערי חליפין. חשיפות 

במגבלות עיקריות על סיכוני שוק מדווחות בדוחות הכספיים של הבנק.  

היבט מרכזי במדיניות ניהול סיכוני השוק ותיאבון הקבוצה לסיכוני שוק הינו מיסוד תיאבון סיכון קבוצתי לרבות עקרונות מנחים לפעילות חברת הבת 

הבנקאית בקבוצה, אשר קובעת לעצמה מדיניות לניהול סיכון השוק בהלימה עם המדיניות הקבוצתית.  

אמידה ובקרה של סיכוני השוק מתבצעות על בסיס מתודולוגיה אחידה ברמת הקבוצה וברמת הבנק סולו, בהנחיית החטיבה לניהול סיכונים ובשים 

לב לגודל ההון ולאופי הפעילות של חברת הבת. 

חלק מהראייה הכוללת של חשיפת הקבוצה לסיכוני שוק הינו המידע על מצב החשיפות בחברה הבת הבנקאית, והן מדווחות להנהלה ולדירקטוריון 

לפחות אחת לרבעון, בהתאם לרמת הסיכון. בנוסף, הבנק בוחן באופן שוטף, את תיאבון הסיכון ואת סיכוני השוק בפועל של הקבוצה. 
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סיכוני שוק 

סיכוני השוק הנוצרים כתוצאה מהפעילות בתיק הבנקאי ובתיק למסחר מוגדרים במסמך המדיניות ונקבעה לגביהם מסגרת תיאבון סיכון. להלן 

גורמי הסיכון העיקריים:  

חשיפת ריבית - סיכון הריבית הוא סיכון לרווחים או להון הנובע מתזוזות בשיעורי הריבית. שינויים בריבית משפיעים על רווחי הבנק באמצעות שינוי 

בהכנסות נטו, ועל שווי נכסי הבנק, התחייבויותיו ומכשירים חוץ מאזניים, מכיוון שהערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים )או אף התזרימים 

עצמם( משתנה כאשר חל שינוי בשיעורי הריבית. מקורותיו העיקריות של סיכון הריבית שאליו נחשף הבנק כוללות: סיכון תמחור מחדש, סיכון עקום 

התשואה, סיכון בסיס )מרווח(, סיכון אופציות. 

סיכון הריבית בתיק, הינו הסיכון הדומיננטי אליו חשוף הבנק בכל הקשור להשפעה על השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות ועל הרווח. הבנק 

מנהל את סיכוני הריבית בהתאם להוראת בנק ישראל בנושא ניהול סיכון הריבית )הוראה 333( ובהתאם למדיניות לניהול הסיכונים הפיננסיים.  

בחישוב השווי ההוגן החשבונאי לצורך הדיווח, נעשה שימוש בעקומי היוון אשר מייצגים את מחירי הכסף של הבנק ומביאים בחשבון את מרווחי 

האשראי. בחישוב החשיפה הכלכלית, לצורכי ניהול סיכון השוק, נעשה שימוש בעקומי היוון המייצגים את מחירי הכסף של הבנק וללא מרווחי 

אשראי. 

 

חשיפת בסיס - סיכון הבסיס הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הקבוצה שעלול להתרחש כתוצאה משינויים בלתי צפויים במדד המחירים 

לצרכן, או בשערי החליפין עקב ההפרש בין שווי הנכסים לבין שווי ההתחייבויות )כולל השפעת עסקאות עתידיות ואופציות גלומות בכל מגזר 

הצמדה(. חשיפת הבסיס נמדדת ומנוהלת באופן שוטף בכל אחד ממגזרי ההצמדה השונים: המגזר הצמוד למדד המחירים לצרכן, המגזר במטבע 

חוץ ובשקלים הצמודים למטבע חוץ. 

חשיפת בסיס נוצרת כתוצאה מאי הקבלה בעיתוי, בבסיס המדידה ובסכומי ההשקעה עם או ללא פעולות גידור. 

על פי כללי החשבונאות ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד, כך שההשקעה של ההון במגזר שאינו המגזר השקלי הלא צמוד מוגדרת כחשיפת 

בסיס. 
 
 

סיכוני אופציות - סיכוני אופציות הם הסיכון להפסד הנובע משינויים בפרמטרים המשפיעים על שוויין של האופציות, לרבות סטיות התקן.  

 

סיכון מניות - הינו סיכון להפסד כתוצאה משינויים בשערי המניות או מדדי המניות. 
 

הדירקטוריון, הוועדה לניהול סיכונים וההנהלה מקבלים לפחות אחת לרבעון דיווחים בין היתר במסגרת מסמך הסיכונים הרבעוני ובדיווח הייעודי של 

המערך הפיננסי. הדיווחים כוללים את עיקרי החשיפות ורמות הסיכון המנוצלות מתוך המסגרות המאושרות, סיכום אירועי דיווח )הפסדים, חריגות 

לפי סמכויות, אירועים חריגים(, בקשות ואישורים להרחבת פעילויות והרשאות לפעילויות השונות בהתאם למדרג סמכויות ותמונת סיכון כוללת 

לפעילות הבנק וחברות הבנות. כמו כן, נבחנים גם שינויים נדרשים בהתאם לשינויים בפעילויות הבנק והקבוצה ו/או שינויים בסביבת הבנק והקבוצה 

או בשווקים הפיננסיים. הדירקטוריון והוועדה לניהול סיכונים מקבלים דיווח שוטף בהינתן חריגה ממגבלה שבסמכות הדירקטוריון. 

כמו כן ישנם בבנק מספר מנגנונים המאפשרים דווח ותגובה מיידית להתפתחויות חריגות בשווקים:  

 הוועדה לעניינים שוטפים בראשות המנכ"ל, או מנהל הסיכונים הפיננסיים מתכנסת שלוש פעמים בשבוע בהשתתפות חברי הנהלה 

ומנהלים בכירים, וביניהם גם מנהל הסיכונים הראשי ודנה על סמך דיווחים ניהוליים במצב הנזילות בשקלים ובמטבע חוץ, בסיכון השוק 

)לרבות סיכון הריבית של הבנק(, בהתפתחויות הפיננסיות בשווקים הפיננסיים, ובמוצרים חדשים. בנוסף, אחת לשבוע נערכת סקירה של 

מערך הביניים על פעילות הנוסטרו. 

.1

 דיון ייעודי בהנהלה מתקיים אחת לחודשיים בנושאי ניהול נכסים והתחייבויות והשקעות נוסטרו. בדיון נדונים התפתחויות בחשיפות 

הפיננסיות של הבנק לרבות, סיכון הריבית, סיכון הנזילות, פעילות בתיק הנוסטרו ונושאים נוספים הקשורים לניהול הנכסים וההתחייבויות 

של הבנק. 

.2

3. דיון בראשות המנכ"ל בהתפתחויות בתיק הנוסטרו ובהתפתחויות בשווקים הפיננסיים מתקיים לפחות אחת לרבעון. 

4.   ישיבות ההנהלה השבועיות, במסגרתן דנה ההנהלה בין היתר ובהתאם לצורך, במגוון נושאים בתחום ניהול ובקרת הסיכונים הפיננסיים. 

 במסגרת תכנית ההנהלה להתמודדות עם תרחישי קיצון בתחום סיכוני שוק, מתקיימת בחינה שוטפת של התממשות ארבעה פרמטרים 

כלכליים לפחות, מעבר לסף תגובה שנקבע מראש. 

.5

6.  במסגרת תכנית ההנהלה לטיפול במשבר נזילות, מבוצע מעקב וניטור שוטף אחר אינדיקטורים לזיהוי מוקדם של לחצי נזילות. 
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ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים המתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה לצורך דיון פרטני על החשיפות הפיננסיות העיקריות בבנק והתאמתן 7.

לתיאבון הסיכון, וזאת בנוסף לדיון במסמך הסיכונים הרבעוני המוגש לדיון גם בהנהלה ובדירקטוריון, אחת לרבעון. 

 

 

מערכות לזיהוי, מדידה, אמידה וניהול של סיכוני השוק 

לצורך זיהוי ומדידת חשיפות לסיכוני שוק עושה הבנק שימוש במערכות ניהול סיכונים מתקדמות המשמשות כבסיס מידע עבור מדידת הסיכון. 

לצורך מדידת הסיכון נעשה שימוש במודלים מקובלים ומתוקפים. אמידת תוצאות מדדי הסיכון בתחום סיכוני השוק והריבית מתבצעת באמצעות 

מערכת מרכזית אחת וכן במספר מערכות ייעודיות נוספות המודדות את הסיכונים בפעילויות ספציפיות. מערכות מידע אלו משמשות את הבנק 

בביצוע תהליכים שונים, בחישוב מדדי סיכון ומבחני קיצון, וכן בתהליכי פיקוח ובקרה המתקיימים באופן שוטף בקווי ההגנה השונים.  
 

הבנק עושה שימוש במספר כלים לניהול סיכון השוק כגון שימוש במודלים מקובלים לניהול, מדידת והערכת סיכון שוק לרבות מדדי חשיפה 

, מדד לחישוב השפעת שינויים בשיעור (Value at Risk)לשחיקה בשווי ההוגן כתוצאה משינוי בלתי צפוי בגורמי הסיכון, מדד הערך בסיכון 

הריבית על הרווחים שימדדו בהתאם להוראות הדיווח לציבור וכן מבחני קיצון. כמו כן קיים בבנק  תהליך סדור לתיקוף מודלים בכדי להבטיח את 

נאותות השימוש בהם, והתאמתם לצרכי הבנק ולדרישות הרגולציה.  
 

מודל הגישה הכלכלית לבחינת רגישות לריבית - המודל אומד את רגישות השווי ההוגן של ההון הכלכלי לשינוי מיידי של עקום הריבית באופן 

מקבילי ולא מקבילי ובעוצמות שינוי שונות המשקפות מצב עסקים רגיל או מצבי קיצון. השפעת שינוי זה נבחנת על שווי התיק הבנקאי, התיק 

למסחר וסך הבנק והקבוצה תחת הנחות שונות.  
 

( שיטה היסטורית - המודל אומד את השחיקה הצפויה בשווי ההוגן )נכסים והתחייבויות, לרבות מכשירים פיננסיים VARמודל הערך בסיכון )ה-

 מחושבים בבנק בתדירות יומית, על תיקים שונים )כגון: VARנגזרים(, במהלך אופק השקעה של 21 ימים, בהינתן רמת מובהקות של 99%. נתוני ה-

התיק הבנקאי והתיק למסחר(. מבוצע תהליך בחינה בדיעבד 

 

)Back Testing( בלתי תלוי, על פי קריטריונים שהוגדרו בוועדת באזל במטרה לבחון 

VAR.את תקפות מודל ה-

 

מודל גישת הרווחים לבחינת רגישות ריבית – המודל מציג את השפעתם של שינויים בריבית על הכנסות הריבית נטו החזויות והכנסות הריבית 

מגלגול עסקאות על פי הנחות מסויימות. 
 

כלים לאמידת סיכוני אופציות - חדר העסקאות במט"ח של הבנק סוחר במגוון של מוצרים פיננסיים - ובכלל זה באופציות מט"ח. הנהלת הבנק 

קבעה מגבלות על פעילות דסק אופציות בחדר העסקאות ביחס לפעילות המותרת באופציות במונחי הפסד מקסימאלי בתרחישים מסויימים. 

התרחישים מתייחסים לשינויים סימולטניים בשער החליפין ובתנודתיות של נכסי הבסיס. כמו כן נקבעו מגבלות נוספות במונחי מדדי רגישות 

)GREEKS( וכן קיימת מגבלת VaR .לאופק של יום אחד 

 המראה את החשיפה כתוצאה משינוי של שער Vol-Spotכלי הניהול ובקרת סיכוני אופציות בחדר עסקאות מט"ח כוללים: שימוש במטריצת 

הבוחן את השינוי בשווי הפוזיציה במקרה של תזוזות בעקום הריבית. Rhoחליפין ותנודתיות בתרחישים שונים. בנוסף, נעשה שימוש במדד הרגישות  

לניהול החשיפה לסיכון התנודתיות.  Weighted Vegaכמו כן נעשה שימוש במודל  
 

תרחישי קיצון פרמטריים- דירקטוריון הבנק קבע מגבלה על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן בגין שינוי בגורמי סיכון השוק, הנבדקת 

באמצעות הפעלתם של תרחישי קיצון. מגבלה זו נקבעה לעד 10% מסך ההון העצמי.  
 

מדיניות גידור ו/או הפחתת סיכונים 

הבנק עושה שימוש במספר כלים לניהול והפחתת סיכוני ריבית באמצעות קנייה ומכירה של אגרות חוב ממשלתיות, ובאמצעות הנפקת מכשירי 

חוב. בנוסף, הבנק פועל בנגזרים למטרות גידור או הגנה של חשיפות מאזניות ובכדי לגדר חשבונאית את סיכון הריבית בפעילות במכשירי אג"ח 

במט"ח בעלי מח"מ ארוך ובינוני בהתאם לכללי החשבונאות. 

הבנק פועל במכשירים נגזרים לניהול פוזיציית הריבית והבסיס באמצעות עסקאות פורוורד, עסקאות סוואפ ופעילות באופציות. העסקאות הינן 

בעלות רמה גבוהה של נזילות, וניתן באמצעותן להעביר חשיפות ממגזר הצמדה אחד לאחר בקלות יחסית. 

אחת לחודש נבחן שינוי הערך הכלכלי הנובע משינוי בשווקים על התיק הבנקאי כולל גידורים. כמו כן מתבצעות ישיבות תיאום רבות עם כל היחידות 

הרלוונטיות בנושא ניהול סיכון השוק והריבית.  
 

מערך הפיקוח והבקרה על סיכונים פיננסיים ובכללם סיכוני שוק, מושתת על שלושה קווי הגנה כמפורט להלן. 
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קו הגנה ראשון:  

יחידת מערך הביניים כפופה למנהל המחלקה הפיננסית שבחטיבת משאבים וניהול פיננסי, ומתמחה בביצוע בקרות על פעילות הנוסטרו, פעילות 

היחידה לניהול פיננסי בתחום ניהול הנכסים וההתחייבויות, ניהול הנזילות וכן על הפעילות בחדר עסקאות מטבע חוץ שבחטיבה לניהול נכסי 

לקוחות. היחידה מנטרת את הסיכונים הפיננסיים השונים סמוך להיווצרותם, ככל הניתן, מבצעת בקרה שוטפת של המגבלות בהתאם למדיניות 

הפיננסית, מפתחת בקרות ונהלי עבודה לצמצום חשיפת הבנק ומבצעת בקרות לאיתור מעילות, הונאות והתנהגות לא אתית. במסגרת פעילותה 

בודקת היחידה את העמידה במגבלות שנקבעו על ידי ההנהלה והדירקטוריון לגבי הפוזיציות השונות הן ברמה תוך יומית והן בדיעבד ומבצעת 

תרחישי קיצון בתיקים ספציפיים. 
 

המערך האחורי בחטיבת המשאבים אחראי על סליקת העסקאות והעברת הכספים ובמסגרת זאת מבצע בקרות תפעוליות תוך יומיות על ביצוע 

העסקאות במטבע חוץ ובשקלים, הן בחדר עסקאות מטבע חוץ והן ביחידות נוסטרו מטבע חוץ ושקלים.  

קו הגנה שני:  

היחידה לניהול סיכוני שוק ונזילות ולתיקוף מודלים בחטיבה לניהול סיכונים, אחראית להתאמה של פרופיל הסיכון לתיאבון הסיכון שנקבע בידי 

הדירקטוריון וההנהלה הבכירה, ובתוך כך אחראית על גיבוש ועדכון מסגרת ניהול הסיכונים הפיננסיים, זיהוי והערכת סיכונים באופן בלתי תלוי בקו 

העסקים, אתגור נאותות הבקרות, התשומות והתפוקות בקו הראשון ובחינת אפקטיביות המגבלות. כמו כן, היחידה מבצעת תיקוף למודלים 

שבשימוש הבנק.  

קו הגנה שלישי:  

מערך הביקורת הפנימית של הבנק משלב בתוכניות העבודה השנתיות שלו ביקורות בנושא ניהול סיכונים פיננסיים בבנק, ובכללן ביקורות על 

היחידות השונות במערך הפיננסי והיחידות הרלוונטיות בקו ההגנה השני. מבין תפקידיו של המבקר הפנימי לבחון את גיבוש ויישום המדיניות 

והחלטות הדירקטוריון, את עמידת היחידות במגבלות שנקבעו, קיום הבקרה בנושא, ואת מהימנות וזמינות המידע הניהולי והדיווחים הפיננסיים 

המוצגים לדירקטוריון ולהנהלת הבנק. 

כמו כן, קו ההגנה השלישי כולל את כל גופי הביקורת החיצוניים. 

 

סיכוני שוק בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים 

במסגרת יישום הוראות באזל הקבוצה מיישמת את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. להלן פרוט נכסי סיכון בגין רכיבי סיכון השוק: 

)MR1(סיכון שוק בשיטה הסטנדרטית  
      

ב א     

ליום 31 
בדצמבר 

 2021

ליום 31 
בדצמבר 

 2020

 

 

  

סכומים במיליוני ש"ח     

)outright products(מוצרים ישירים      

415 549 סיכון שיעור ריבית )כלל וספציפי( 1 
1 1 סיכון פוזיציה במניות )כללי וספציפי( 2 
263 13 סיכון שער חליפין 3 
- - סיכון סחורות 4 

    

אופציות     

- - הגישה הפשוטה 5 
- - גישת דלתה-פלוס 6 
204 120 גישת התרחישים 7 

    

- - איגוח 8 

883 683 סך הכל 9   

 

 

התיאבון לסיכון 

 ההיסטורי של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2021 עמד על כ-75 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 305 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר VAR .2020ערך ה-

 ביחס לסך כל ההון ליום 31 בדצמבר 2021 עומד על כ- 0..72%. במהלך השנה חלה ירידה משמעותית בערך בסיכון עקב יציאת VARמשקלו של ה-

 הינו נמוך ביחס להון הבנק ומשקף ) VAR (תצפיות של שינויים חדים בגורמי הסיכון שנצפו בתחילת משבר הקורונה ממודל החישוב. הערך בסיכון 

את החשיפות המידתיות של הקבוצה לסיכון שוק. 
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Back Testingבחינת  

Back Testing.  ההיסטורי באמצעות בחינה שוטפת של ה-VARהקבוצה והבנק פועלים בהתמדה לשיפור איכות החיזוי של מודל ה-

 ההיסטורי מראה כי בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 נרשם מקרה אחד בו ההפסד התיאורטי VAR של מודל ה-Back Testingבחינת ה-

 שנחזה. על פי תוצאות הבדיקה, המודל עומד בקריטריונים שהוגדרו על ידי ועדת באזל לקבלת המודל. VARהיומי הקבוצתי עלה על ערך ה-

 

 

 

 

 

ניהול החשיפה 

 ניהול הסיכונים בחשיפות הבסיס והשקעת ההון במגזרי ההצמדה השונים נעשה בהתבסס על הערכות ותחזיות שוטפות של הגורמים הניהוליים -

השונים במערך הפיננסי לגבי התפתחויות צפויות בשוקי הכספים וההון. 

 תמהיל ההשקעה של ההון במגזרי ההצמדה השונים מנוהל באופן שוטף בכפוף למגבלות, ועל בסיס התחזיות לגבי משתני השוק הרלוונטיים -

תוך ניצול פערי המחירים בין עלות המקורות ותשואת השימושים במגזרי ההצמדה השונים וכדאיותן של פוזיציות "יתר" או "חסר" בכל מגזר 

פעילות. 

במסגרת ניהול מאזני ההצמדה נעזר הבנק, בין השאר, במכשירים פיננסיים נגזרים, כאמצעי לניטרול החשיפה לסיכונים בבסיס וברבית. - 
 

התיאבון לסיכון 

דירקטוריון הבנק קבע מגבלות לגבי הפוזיציות המותרות )עודף או חוסר( של נכסים על התחייבויות לפי מגזרי הצמדה. בנוסף, קבעה הנהלת הבנק 

גם מגבלות פרטניות ברמת חדרי העסקאות והיחידות העסקיות השונות היוצרות סיכוני בסיס, על היקף החשיפה בבסיס. 
 

להלן מאפייני החשיפה במגזרי ההצמדה בהם נתוני סוף התקופה שונים מהותית מהנתונים המאפיינים את שנת הדיווח. נתוני החשיפות להלן  

מבוססים על גישה כלכלית, המחושבת על בסיס יומי לעומת הגישה החשבונאית המוצגת בבאור נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה. 
   

מט"י צמוד מדד שנת 2021   

במיליוני ש"ח    

3,607 סוף תקופה   
2,187 מינימום   

4,274 מקסימום   
3,398 ממוצע   

הבנק פועל במגוון מכשירים פיננסים נגזרים כחלק מניהול סיכוני השוק )חשיפות בסיס ורבית( וכן כשירות ללקוחותיו, בהם מהוות 

האופציות )לרבות מסלולי הברירה( תחום בעל מרכיב גבוה יותר של סיכון שוק. במסגרת זו פעיל הבנק בעיקר באופציות על שערי 

החליפין של מספר מטבעות זרים ביחס לשקל. 

מדיניות ניהול סיכוני המכשירים הנגזרים, לרבות: היקפי הפעילות ומגוון המכשירים המותרים לשימוש, מאושרת במסגרת דירקטוריון הבנק, 

ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים וההנהלה. דירקטוריון הבנק קבע מגבלות לגבי היקף מסלולי הברירה המגלמים אופציות "גלומות" וכן 

לגבי גובה ההפסד המרבי בהתקיים תרחישים מסוימים בגין האופציות שהבנק פועל בהם כעושה שוק. 

תיאבון הסיכון 

השקעה במכשירים נגזרים לסוגיהם נעשית לאחר בחינת כל מכשיר לגופו והתאמתו לצרכים הפיננסיים של הבנק וליכולתו לתפעל אותו באופן 

מיטבי, וכן ליכולתו לנטר את הסיכון בגינו הן בצד סיכון השוק והן בצד סיכון האשראי עבור עסקות בהן הבנק פועל כמתווך עבור לקוחותיו. 

פעילות הבנק במכשירים פיננסיים נגזרים מבוקרת ומפוקחת על ידי מערך הביניים ועל ידי יחידת תחום ניהול סיכוני שוק ונזילות. 

החשיפות לסיכונים שבפעילות במכשירים נגזרים אל מול מגבלות החשיפה שנקבעו מרוכזות ומדווחות במסגרת מסמך הסיכונים 
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הרבעוני, המובא לדיון ולאישור בהנהלה, בועדה לניהול סיכונים ובדירקטוריון. הכנסות המימון ממכשירים נגזרים אחרים מפורטות בביאור 

"הכנסות מימון שאינן מריבית" בדוחות הכספיים.  

חדר עסקאות מט"ח 

החדר סוחר במגוון של מכשירים פיננסיים במטבע חוץ. כמו כן, מונה ע"י האוצר לעושה שוק ראשי באג"ח ממשלתי שקלי. החדר פועל בשווקי 

 ואופציות מט"ח/שקל הנסחרות בבורסה בת"א. החדר פועל במטבעות העיקריים OTCהמטבע באמצעות עסקאות ספוט, עסקאות ריבית, אופציות 

בעולם כאשר עיקר פעילות החדר הינה במטבע דולר/שקל. החשיפה הנוצרת הן בבסיס והן בריבית, כתוצאה מפעילות זו, נכללת במסגרת 

המגבלות המאושרות על ידי הדירקטוריון לחשיפות בבסיס ובריבית. 
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IRRBB

סיכון הריבית הוא סיכון לרווחים או להון הנובע מתזוזות בשיעורי הריבית. שינויים בריבית משפיעים על רווחי הבנק באמצעות שינוי בהכנסות נטו, 

ובנוסף משפיעים על שווי נכסי הבנק, התחייבויותיו ומכשירים חוץ מאזניים, מכיוון שהערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים או אף התזרימים 

עצמם משתנה כאשר חל שינוי בשיעורי הריבית. צורותיו העיקריות של סיכון הריבית שאליו נחשף הבנק כוללות:  

 סיכון תמחור מחדש הנובע מהבדלי עיתוי בתקופות לפירעון )בריבית קבועה( ובמועדי תמחור מחדש )בריבית משתנה( של נכסים -

התחייבויות ופוזיציות חוץ מאזניות של הבנק. 

 סיכון עקום התשואה הנובע מתזוזות בלתי צפויות של עקום התשואה המשפיעות באופן שלילי על רווחי התאגיד הבנקאי או על השווי -

הכלכלי. 

 סיכון בסיס הריבית הנובע ממתאם לא מושלם בשינויים של שיעורי הריבית בשווקים פיננסיים שונים או במכשירים שונים הדומים במאפייני -

התמחור מחדש. 

 סיכון אופציות הנובע משינוי עיתוי או בהיקף תזרים המזומנים של מכשיר פיננסי עקב שינויים בשיעורי ריבית השוק. -

בניהול החשיפות לסיכוני שוק מבחין הבנק בין החשיפות הנוצרות כחלק מהניהול השוטף של הנכסים וההתחייבויות של הבנק )התיק הבנקאי( לבין 

החשיפות בתיק למסחר, זאת בהתבסס על מדיניות מפורטת שאישר דירקטוריון הבנק להגדרת התיק הבנקאי והתיק למסחר.  

 

מטרת ניהול סיכון הריבית בתיק הבנקאי היא להשיא את רווחיות הבנק ולשמור על יציבות ההון, תוך ניהול השפעות השינוי בשיעורי הריבית. הבנק 

עושה שימוש בשתי גישות עיקריות למדידה והערכה של סיכון הריבית בתיק הבנקאי:  

הגישה הכלכלית - מעריכה את השפעת שינוי מקבילי ולא מקבילי בעוצמות שונות בשערי הריבית על השווי ההוגן, המחושב כהפרש בין היוון 

הנכסים וההתחייבויות במחירי הכסף הנוכחיים של הבנק לבין היוונם במחירי הכסף לאחר יישום התרחיש. בגישה זו הבנק מתבסס על מודלים 

התנהגותיים לגבי פריסת העו"ש ולגבי פירעונות מוקדמים במשכנתאות ופדיונות מוקדמים בפקדונות עם תחנת יציאה. תדירות המדידה היא יומית.  

גישת הרווחים -  גישה חשבונאית המעריכה את השפעת שינוי בשערי הריבית על הכנסות הריבית נטו ועל הכנסות מימון שאינן מריבית. בגישה זו 

הבנק מניח שיעורי מחזור מלאים במועדי הפירעון החוזיים או במועדי התמחור מחדש עבור כל פעילות, כאשר אופק החישוב הוא למשך שנה אחת 

קדימה. בגישה זו נלקח בחשבון גם שינוי בשוי הוגן בתיק למסחר ומתקיימות הנחות לגבי רצפת ריבית בתרחישים של ירידת ריבית. במהלך השנה 

האחרונה, שולבה בתרחישי הריבית התייחסות למרווח הפקדונות בהתאם לסוג המפקיד. לצורך הניהול השוטף, נלקחת בחשבון השפעה על קרן 

ההון בתיק הזמין. כמו כן,  תדירות המדידה היא חודשית.  

)VaR(. בנוסף לשתי גישות אלו, הבנק מבצע ניתוחי רגישות שונים, מבחני קיצון בשערי הריבית, וכן בוחן את הערך בסיכון 

ניהול ובקרת סיכון הריבית בתיק הבנקאי מתבצע על בסיס שוטף ובדיעבד, ברובו במערכת מרכזית לניהול נכסים והתחייבויות.  החשיפה העיקרית 

לסיכוני ריבית בבנק מיוחסת לפעילות המימון במגזר השקלי הלא צמוד ובמגזר צמוד המדד, ונובעת ממאפייני ההשקעה, הנגזרים מטווח 

השימושים והמקורות במגזרים אלה.  

על מנת למזער את סיכון הריבית בתיק הבנקאי וכחלק מניהול הנכסים וההתחייבויות, הבנק עושה שימוש בכלים שונים, לרבות באמצעות הנפקת 

אגרות חוב ופעילות בנגזרים. 

סיכון הריבית והשווי ההוגן נמדד ומנוהל על בסיס הנחות שונות באשר לזמני הפירעון של הנכסים וההתחייבויות: לשם כך נעשה שימוש במודלים 

הבאים: 

מודל פריסת עו"ש - ביתרות חשבונות העובר ושב שאינן נושאות ריבית קיימות יתרות זכות בסכום יציב לאורך זמן. הבנק חישב באמצעות מודל 

ייעודי מהי יתרת העו"ש היציבה לאורך זמן מתוך כלל העו"ש וקבע כי תקופת הפרעון של יתרה זו בחישוב החשיפה לריבית תהיה למספר שנים. 

התקופה הממוצעת לתמחור מחדש המוקצה לפקדונות לפי דרישה הינה 8.21 חודשים, והתקופה הארוכה ביותר לתמחור מחדש המוקצה 

לפקדונות לפי דרישה הינה 5 שנים. 

מודל פירעונות מוקדמים במשכנתאות - ניהול חשיפות הריבית מביא בחשבון את השפעת הפרעונות המוקדמים של הלוואות לדיור בהתבסס על 

מודל סטטיסטי התנהגותי הלוקח בחשבון את מאפייני ההלוואה, הלקוח ותנאי השוק.

מודל תמחור אופציה גלומה – לצורך חישוב השווי ההוגן ולאמידת סיכון הריבית בגישה הכלכלית של פיקדונות הברירה נעשה שימוש במודל 

המחשב את שווי האופציה הגלומה בפיקדונות אלו

מודל פדיונות מוקדמים בפיקדונות עם תחנות יציאה – ניהול חשיפות הריבית מביא בחשבון את השפעת הפדיונות המוקדמים של פיקדונות עם 

תחנות יציאה בהתבסס על מודל סטטיסטי התנהגותי, הלוקח בחשבון את מאפייני הפיקדון, הלקוח ותנאי השוק 
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תיאבון הסיכון לריבית כפי שמשתקף במגבלות שהוגדרו במדיניות הבנק הינו מידתי, וניצול מסגרות החשיפה מבוצע בהתאם להערכות הבנק בנוגע 

לשיעורי הריבית הצפויים ולמבנה עקום הריבית הצפוי באופקי זמן שונים ובכפוף למגבלות שהוגדרו במדיניות הסיכונים הפיננסיים. 

דירקטוריון הבנק קבע מגבלה על החשיפה לסיכוני הריבית בתיק הבנקאי באמצעות תחימת החשיפה המקסימאלית לשחיקת השווי ההוגן של 

ההון העצמי בעקבות שינוי מקביל של 1% בסך כל מגזרי ההצמדה. מגבלה זו לרבות מגבלות נוספות שנקבעו, מנוטרות בתדירות יומית. 

בנוסף קבעה הנהלת הבנק מגבלות פרטניות ברמת חדרי העסקאות והיחידות העסקיות השונות היוצרות סיכוני ריבית, לגבי היקף חשיפת הריבית 

המותרת ביחס להון העצמי. 

תרחישי קיצון - דירקטוריון הבנק קבע מגבלה על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן הנבדקת בתדירות יומית באמצעות הפעלתם של מספר 

תרחישי קיצון לרבות מגבלה על השפעת זעזוע סטנדרטי בריבית )2%( על התיק הבנקאי. בנוסף, נקבעו מגבלות לתרחישי זעזוע בשיעורי ריבית 

הגבוהים מ-2%.  

תוצאות התרחישים ומשמעותן מדווחות לפחות אחת לרבעון להנהלה, לוועדה לניהול סיכונים ולדירקטוריון. 

 

, וכן במבחני הקיצון, ונועד להגביר את אפקטיביות ניהול סיכון הריבית בבנק הן בתיק VaRכימות החשיפה בתיק הבנקאי משולבת בחישוב מודל 

הבנקאי והן בתיק למסחר.  

הבנק מודד ומעריך את רגישות התיק הבנקאי לשינויים בריבית בהתאם לנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין 333 בנושא סיכון הריבית. המדידה נעשית 

הן ברמת מגזר הצמדה והן ברמת פעילות בודדת, ומודדת באופן שוטף את השפעת זעזוע סטנדרטי )קרי שינוי בלתי צפוי בעקום הריבית בשיעור 

של 100 נקודות בסיס(, על השווי הכלכלי.  
 

ניתוח רגישות להשפעת החשיפה לשינויים ברבית המבוססת על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים 

להלן מידע על נכסים והתחייבויות החשופים לשינויים ברבית על פי שוויים ההוגן, כולל ניתוח רגישות לגבי השפעת שינויים פוטנציאליים בשיעור 

הרבית על שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו, למעט פריטים לא כספיים, על פי כללים חשבונאיים:  
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 שנתי

  

 

 

  של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו )1( שווי הוגן נטו מותאם 1.
           

ליום 31 בדצמבר 2021    

שקל לא 
)6(צמוד  

שקל צמוד 
)6(למדד  

מטבע חוץ – 
)7(דולר  

מטבע חוץ - 
אחר 

 
סך הכל   

במיליוני ש"ח    

174,409 2,714 10,794 14,016 146,885  *נכסים פיננסיים 
71,463 8,479 33,703 267 29,014 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 

165,613 4,308 22,355 10,046 128,904 התחייבויות פיננסיות 
71,792 6,884 22,262 487 42,159 סכום לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 

8,467 1 )120( 3,750 4,836 שווי הוגן נטו 

)987( - - - )987( השפעת התחייבויות לזכויות עובדים 
689 - 123 - 566 השפעת פריסה לתקופות של פיקדונות לפי דרישה 

8,169 1 3 3,750 4,415 )1( שווי הוגן נטו מותאם 
3,686 4,615  מזה: תיק בנקאי      )214(  48   8,135  

           

ליום 31 בדצמבר 2020    

שקל לא 
צמוד  

שקל צמוד 
למדד  

מטבע חוץ - 
דולר 

מטבע חוץ - 
אחר  סך הכל    

במיליוני ש"ח    

162,857 3,019  9,857 12,484   137,497   *נכסים פיננסיים
65,922 8,552  29,079 230  28,061  סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים  

153,975 4,337  19,202 9,735  120,701  * התחייבויות פיננסיות
66,340 7,225  19,972 514   38,629 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים  

8,464 9  )238(  2,465 6,228   שווי הוגן נטו

  )960( - - - )960( השפעת התחייבויות לזכויות עובדים 
365 -  6 - 359  השפעת פריסה לתקופות של פיקדונות לפי דרישה 

7,869 9  )232( 2,465  5,627  )1( שווי הוגן נטו מותאם 
2,464   5,632  מזה: תיק בנקאי      )347(  50   7,799  

לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ראה ביאור 32 א' בדו"ח הכספי. 

למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים.  *

.2

 

   של הבנקים וחברות מאוחדות שלו )1(השפעת תרחישים של שינויים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו מותאם 
           

ליום 31 בדצמבר 2021    

שקל צמוד 
שקל לא 

)2()6( צמוד
למדד 

)6()5()2(
מטבע חוץ - 

)5()7(דולר 
מטבע חוץ - 

)5( אחר
 

סך הכל    

במיליוני ש"ח    

שינויים מקבילים      
)10( )25( 42 )124( 97  עלייה במקביל של 1% 

4 )25( 43 )122( 108   מזה: תיק בנקאי 
91  24  )38(  131 )26( ירידה במקביל של 1% 

80  26  )41( 130  )35(   מזה: תיק בנקאי 
      
שינויים לא מקבילים           

)127( )16( 21 )38( )94(  )3(התללה
)124( )14( 22  )38( )94(  מזה: תיק בנקאי 

157  )1( )9( 10  157   )4(השטחה
162  -  )11( 11  162   מזה: תיק בנקאי 

133  )10( 9 )44( 178  עליית ריבית בטווח הקצר 
143  )9( 7 )42( 187   מזה: תיק בנקאי 

)23(  6  )3( 44  )70( ירידת ריבית בטווח הקצר 
)28(  8  )3( 43  )76(  מזה: תיק בנקאי 
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ליום 31 בדצמבר 2020    

שקל לא 
)2 צמוד 

שקל צמוד 
)2()5(למדד 

מטבע חוץ - 
)5( דולר

מטבע חוץ - 
)5( אחר  

סך הכל   

במיליוני ש"ח    

שינויים מקבילים      
)86( )30( )15( )88( 47  עלייה במקביל של 1% 

)77( )30( )8( )87( 48   מזה: תיק בנקאי 
247  34   13 87  113  ירידה במקביל של 1% 

249  32  10  88  119   מזה: תיק בנקאי 
      
שינויים לא מקבילים           

)176( )14( 3  )31( )134( )3( התללה
)172( )13( 1  )30( )130(  מזה: תיק בנקאי 

206  -  )8( 12  202  )4( השטחה
211  3  )2( 13  197   מזה: תיק בנקאי 

145  )12( )13( )26( 196  עליית ריבית בטווח הקצר 
151  )10( )5( )25( 191   מזה: תיק בנקאי 

22  6  57  25  )66( ירידת ריבית בטווח הקצר 
26  7  52  26  )59(  מזה: תיק בנקאי 

      
      
            

 

בטבלה זו מוצג השינוי בשווי ההוגן נטו המותאם של כל המכשירים הפיננסיים, בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה. 

 

 

)9( השפעת תרחישים של שינויים בשיעורי הריבית על הכנסות ריבית נטו ועל הכנסות מימון שאינן מריבית3. 

             

31 בדצמבר 2020 31 בדצמבר 2021     

הכנסות 
רבית 

הכנסות 
מימון 
שאינן 

)8(סך הכלמרבית 
הכנסות 
רבית 

הכנסות 
מימון 
שאינן 

)8(סך הכל מרבית          

במיליוני ש"חבמיליוני ש"ח     

שינויים מקבילים       
419 1 418 534 5 529 עלייה במקביל של 1% 

417 - 417 528 - 528   מזה: תיק בנקאי
)725( )1( )724( )652( )6( )646( ירידה במקביל של 1% 

  )724(  - )724(   )646(  - )646(   מזה: תיק בנקאי 

 
 

 שווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים, למעט פריטים לא כספיים,, ולאחר השפעת התחייבות לזכויות עובדים ופריסה לתקופות של פקדונות לפי דרישה )עו"ש(. מודל פירעונות מוקדמים של )1(
משכנתאות  ומודל פירעונות מוקדמים של פיקדונות הציבור. פירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן המותאם של המכשירים הפיננסיים, ראה באור 32 א' בדוח הכספי. 

 פיקדונות ברירה מוצגים לפי מגזר גובר. בבנק קיים גם מודל תמחור המבוסס על אופציה גלומה. הפערים בשווי ההוגן ובהשפעה על חשיפת הריבית אינם מהותיים, לגבי פיקדונות ברירה "פיקדונות )2(
ברירה מוצגים לפי מגזר גובר, בבנק קיים גם מודל תמחור המבוסס על אופציה גלומה. הפערים בשווי ההוגן ובהשפעה על חשיפת הריבית אינם מהותיים(.. 

 התללה - ירידה בריבית בטווח הקצר ועליה בריבית בטווח הארוך. )3(
 השטחה -  עליה בריבית בטווח הקצר וירידה בריבית בטווח הארוך. )4(
 בתרחישי ירידת  רבית במגזרים צמוד המדד ובמט"ח  נלקחת בחישוב סביבת רבית שלילית . )5(
 במהלך הרבעון הרביעי בוצע עדכון למודל פיקדונות לפי דרישה )עו"ש( שהביא לעלייה בסך של 112 מ' ₪ בשווי ההוגן בבסיס. בתרחיש עליית ריבית של 1% עלה השווי ההוגן בכ-51 מ' ₪ ובתרחיש )6(

ירידת ריבית של 1% ירד השווי ההוגן בכ-51 מ' ₪. מספרי השוואה לא הוצגו מחדש. 
 במהלך הרבעון הרביעי בוצע עדכון למודל פירעונות מוקדמים במשכנתאות שהביא לעלייה בסך של 11 מ' ₪ בשווי ההוגן בבסיס. בתרחיש עליית ריבית של 1% עלה השווי ההוגן בכ-49 מ' ₪ ובתרחיש )7(

ירידת ריבית של 1% ירד השווי ההוגן בכ-35 מ' ₪. מספרי השוואה לא הוצגו מחדש. 
 לאחר השפעות מקזזות. )8(
 בתרחישי ירידת ריבית המשקפים ריבית שלילית, חושבה השפעת התרחיש על ההכנסות נטו מריבית, בהתאם להנחות השונות. )9(

 .

 
 .
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מידע נוסף על חשיפה לשינויים בשערי הריבית 

חשיפה כוללת של הבנק וחברות מאוחדות שלו לשינויים בשיעורי הריבית ליום 31 בדצמבר 2021
           

עם 
דרישה 

עד 
חודש   

מעל 
חודש 
עד 3 

חודשים

מעל 3 
חודשים 
עד שנה

מעל 
שנה עד 
3 שנים 

מעל 
3  עד 

5 שנים 

מעל 
5  עד 

10 שנים

מעל 
10  עד 
20 שנה

מעל 20 
שנה 

ללא 
תקופת 
פרעון      

במיליוני ש"ח 

  
  

1,830 114 1,932 5,957 11,923  7,94513,172 127,7855,495*נכסים פיננסיים
997 - - 1,196 1,657 4,029 10,251 17,675 36,655 ** סכומים אחרים לקבל

1,012 1 285 1,153 18,128 13,646 9,487 5,876 116,348*התחייבויות פיננסיות 
997 84 357 2,601 2,297 5,288 10,831 16,818 34,503 **סכומים אחרים לשלם  

818 29 1,290 3,399 )6,845( )1,733( )2,122( 476 13,589 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

          
פירוט נוסף של החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית          
          
א. לפי מהות הפעילות:          

818 29 1,288 3,351 )6,875( )2,163( )2,088(644 13,864 החשיפה בתיק הבנקאי  
- - 2 48 30 430 )34( )168( )275( החשיפה בתיק למסחר 

          
ב. לפי בסיסי הצמדה          

818 )18(836 2,914 )5,770( )4,885( )2,002( )485( 13,739מטבע ישראלי לא צמוד   
- 47 377 310 14 2,272 439 260 31 מטבע ישראלי צמוד מדד 

- - 77 175 )1,089( 880 )559( 701 )181(מטבע חוץ )לרבות צמוד מט"ח(  
          
ג. השפעות על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית          

- )84( )357( )279( )95( )104( )47( )12( )9( השפעת התחייבויות לזכויות עובדים 
- - - - )13,121( - - - 13,810 השפעת פריסה לתקופות של פיקדונות לפי דרישה 

- )264( )1,352( )374( )200( 1,162 858 223 115 השפעת פירעונות מוקדמים בהלוואות לדיור 
)641( השפעת הנחות התנהגותיות אחרות    )159( )708( 1,261 142 64 28 - -

 

דוח על הסיכונים – גילוי בהתאם לנדבך 3 ומידע נוסף על הסיכונים לשנת 2021 | 74 

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו 

 



    

  

    

  

 

 

31 בדצמבר 2020 31 בדצמבר 2021     

סך הכל 
שווי הוגן 

שיעור 
תשואה 
פנימי 

משך חיים 
ממוצע 

אפקטיבי 
סך הכל 

שווי הוגן 

שיעור 
תשואה 
פנימי 

משך חיים 
ממוצע 

  אפקטיבי

בשנים באחוזים במיליוני ש"חבשנים באחוזים במיליוני ש"ח  

0.87 1.97 163,909 0.82 2.11 176,153*נכסים פיננסיים  
0.43 66,713 0.44 - 72,460**סכומים אחרים לקבל   

0.69 0.48 0.73154,355 0.65 165,936 *התחייבויות פיננסיות  
0.89  68,091 0.78 - 73,776  **סכומים אחרים לשלם

8,176 8,901 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית     

       
פירוט נוסף של החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית       

       
א. לפי מהות הפעילות:       

***0.76 8,110  ***0.72 8,868 החשיפה בתיק הבנקאי  
*** 0.57  66*** 0.62 33 החשיפה בתיק למסחר 

       
ב. לפי בסיסי הצמדה       

***0.61 5,934  ***0.61 5,147 מטבע ישראלי לא צמוד  
***2.81 2,465  ***2.84 3,750  מטבע ישראלי צמוד מדד 

*** 0.60 )223(  ***0.53 4 מטבע חוץ )לרבות צמוד מט"ח( 
       
ג. השפעות על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית       

0.03 0.01 )960( 0.03  )0.01( )987(השפעת התחייבויות לזכויות עובדים 
0.11 0.08 365 0.13 0.13 689 השפעת פריסה לתקופות של פיקדונות לפי דרישה 

168 השפעת פירעונות מוקדמים בהלוואות לדיור    )0.17( )0.04(  )86( )0.18( )0.05(
)0.02( - )5(  0.01 - )13(   השפעת הנחות התנהגותיות אחרות

 
הערות כלליות: 

 פירוט נוסף על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזר של הנכסים הפיננסיים ושל ההתחייבויות הפיננסיות, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש. -
 בלוח זה, הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי ושל סכומים אחרים לקבל ולשלם, לאחר השפעת התחייבויות לזכויות עובדים, השפעת מודל -

פירעונות מוקדמים של משכנתאות, השפעת מודל פירעונות מוקדמים בפיקדונות הציבור והשפעת פריסת פיקדונות לפי דרישה, כשהם מהוונים בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר 
. הפיננסי. לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, ראה ביאור 32 א' בדוח הכספי

 הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הנובעים מפיקדונות לפי דרישה חושב בהתאם להנחות לגבי תקופות לפירעון המשמשות את הבנק לניהול סיכוני ריבית. -
 שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן הכלול בגינו בביאור 32 א' בדוח הכספי. -
 משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת המכשירים הפיננסיים שיגרם כתוצאה משינוי קטן )גידול של 0.1%( בשיעור התשואה הפנימי -

של כל אחד מהמכשירים הפיננסיים. 
 למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים. לאחר השפעת פריסה לתקופות של פיקדונות לפי דרישה, ולאחר השפעת מודל פרעונות מוקדמים משכנתאות. *

 סכומים לקבל ולשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים, לאחר השפעה של ההתחייבויות לזכויות עובדים.  **
 ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממוצע האפקטיבי. ***
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 מכין: ענת מירנדה

 בודק: ניר אקוקה

  

 

 
 
 
 

 

ההשקעה במניות ובמכשירים המשקפים סיכון מנייתי, נועדה לשפר את פיזור הסיכונים ואת גיוון מקורות ההכנסה לטווח הבינוני-ארוך של ההון 

הפנוי. ההשקעה מתבצעת ככלל בקרנות השקעה פרטיות, במדדי מניות מובילים בשווקי ההון בארה"ב ובאירופה ובמניות מחלקות דיבידנד, 

הנסחרות במדד ת"א 125, וזאת תוך בדיקת נאותות כדאיות ההשקעה טרם הרכישה.  
 

בנוסף למגבלות הרגולטוריות בכל הקשור להגבלת היקף ההשקעה המותר לתאגידים בנקאיים בתאגידים ריאליים, הגדיר דירקטוריון הבנק תיאבון 

סיכון עבור פעילות במניות. דירקטוריון הבנק קבע מגבלות על גובה ההשקעה, תמהיל ההשקעה - לרבות מגבלה על החשיפה המטבעית ומגבלות 

על אפיקי השקעה. מערכת המדידה משמשת לצורך ניהול ובקרת התיק הן בשקלים והן במטבע חוץ. 

הטיפול החשבונאי במניות בתיק הזמין למכירה  מבוצע באופן בו העלות נרשמת בספרים לפי שער רכישת המניה, כאשר השערוך נעשה בשוטף 

מול שער השוק המתקבל מהבורסה. הפער בין העלות לבין שער השוק העדכני ייזקף באופן שוטף לדוח רווח והפסד. 

במסגרת יישום הוראות באזל מיישמת הקבוצה את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני האשראי ולסיכוני שוק. במסגרת זאת נדרש 

הבנק להלימות ההון הרגולטורית בגין סיכון מניות בתיק למסחר ולהלימות ההון הרגולטורית בגין סיכון אשראי בתיק הבנקאי. 

 

פוזיציות במניות בתיק הבנקאי 
 
 

         

31 בדצמבר 2020 31 בדצמבר 2021     

ערך במאזן  
ההון )1( ושווי הוגן 

ערך במאזן  דרישות 
ההון )1(ושווי הוגן 

דרישות 
      

במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח         

- - - - השקעות המסווגות בתיק למסחר 
42 307 93 731 השקעות המסווגות בתיק הזמין למכירה 

20  )1(27120 166   מזה: מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין   

42 307 93 731 סך הכל השקעות במניות 

     

     

         

 

 דרישות ההון חושבו לפי 11.50% ל-31 בדצמבר 2021 ול-31 בדצמבר 2020.  )1(

 

בנוסף, במסגרת יישום הנדבך השני של באזל, הקבוצה מקצה הון נוסף במידת הצורך. 
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רקע 

סיכון הנזילות הינו סיכון שהבנק יתקשה לעמוד בהתחייבויותיו בשל משיכות בלתי צפויות של פיקדונות הציבור, ביקוש בלתי צפוי לאשראי ואי ודאות 

לגבי זמינות המקורות, והתחייבויות בלתי צפויות אחרות, לרבות ירידה חדה בשווי הנכסים הנזילים שעומדים לרשות הבנק. התממשות הסיכון עלולה 

לגרום לבנק מחסור באמצעים נזילים, אשר בגינו יאלץ הבנק לממש נכסים במחירים הנמוכים ממחירי שוק ו/או לגייס מקורות במחיר הגבוה ממחיר 

שוק ובמקרי קיצון אף להוות סכנה ליציבותו של הבנק. 

הבנק פועל בהתאם לעקרונות שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 342 - "ניהול סיכון הנזילות", בין היתר באמצעות מדדים כמותיים לניטור 

אחר מצב הנזילות, ביצוע תרחישי קיצון ועוד. כמו כן, מיישם הבנק את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 221 - "יחס כיסוי הנזילות", ואת הוראת ניהול 

", המאמצות את המלצות ועדת באזל  בנושא זה.  NSFRבנקאי תקין מספר 222 "יחס מימון יציב נטו 

 

השפעת התפשטות נגיף הקורונה

משבר הקורונה הביא בתגובה, למהלכי הפחתות רבית לזמן קצר על ידי הבנקים המרכזיים ולנקיטה במגוון צעדי הרחבה מוניטריים ואספקת נזילות 

לשווקים אשר עשויים להצטמצם במהלך שנת 2022, לאור התאוששות המשק ולאור נתוני הצמיחה בישראל. החל משלב זיהוי משבר הקורונה, 

הבנק שומר על יתרות נזילות גבוהות במט"ח ובשקלים, בהשוואה ליתרות במצב עסקים רגיל. כמו כן, נשמר יחס כיסוי נזילות גבוה מעבר למגבלות 

הרגולטוריות והפנימיות בכל המגזרים. 

יחס כיסוי הנזילות של הקבוצה לשלושת החודשים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 עמד על 128%, בהשוואה ל-150% בשלושת החודשים 

שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020.  

יחס כיסוי הנזילות המינימלי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים הינו 100%. 

 

(:  LCRיחס כיסוי הנזילות לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 221 )

( הינו תקן שנועד LCRיחס כיסוי הנזילות מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 221 אשר מבוססת על המלצות ועדת באזל. יחס כיסוי הנזילות )

לשפר את עמידות פרופיל הסיכון של התאגידים הבנקאיים בטווח הקצר באמצעות דרישה שתאגיד בנקאי יחזיק מלאי הולם של נכסים נזילים 

 לא משועבדים, הניתנים להמרה למזומן במהירות ובקלות וזאת כדי לענות על צרכי נזילות  High Quality Liquid Assets( HQLA(,באיכות גבוהה

בתרחיש קיצון הנמשך 30 ימים קלנדריים. 

התקן מגדיר מסגרת ספציפית לחישוב יחס כיסוי הנזילות במטרה ליצור אחידות ברמה בינלאומית. 

, מכיל שני רכיבים: LCRיחס כיסוי הנזילות -  

(, HQLAשווי מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה בתנאי קיצון ))א(   

 סך תזרים מזומנים יוצא נטו במהלך 30 הימים הקלנדריים הבאים, המחושב על פי הפרמטרים של התרחיש. )ב(

היחס מחושב כשיעור של מלאי נכסים נזילים באיכות גבוהה מתוך סך תזרים מזומנים יוצא נטו במהלך 30 הימים הקלנדריים הבאים. החל מינואר 

2017 הדרישה הפיקוחית המזערית ליחס כיסוי הנזילות, הן ברמת הבנק והן ברמת הקבוצה הבנקאית, הינה 100%. עם זאת, בתקופה של לחץ 

פיננסי תאגיד בנקאי יוכל לרדת מתחת לדרישה מינימאלית זו, אך עליו לדווח מיידית על החריגה למפקח על הבנקים, ובמקרים מסוימים, בליווי 

תכנית לסגירת פער הנזילות שנוצר.  

יחס כיסוי הנזילות של קבוצת הבנק לשלושת החודשים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021 עמד על 128%, בהשוואה ל-150% בשלושת החודשים 

שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020. הקיטון ביחס כיסוי הנזילות נבע בעיקר מגידול באשראי, וכן גידול בפיקדונות סיטונאיים מלקוחות מוסדיים. קיימת 

תנודתיות מסוימת בין הימים במהלך הרבעון, ותחלופה בין שקלים למטבע חוץ, בעיקר בגין פעילות בנגזרים, אך תרומתם נטו בסך המטבעות 

נמוכה.  

יחס הכיסוי הגבוה נשען כאמור על החזקת תיק נכסים )"כרית נזילות"( איכותי אשר במטבע ישראלי מושקע בעיקר בפיקדונות בבנק ישראל 

ובאגרות חוב של ממשלת ישראל ובמטבע חוץ בעיקר באג"ח של ממשלות או בערבותן וכן על מגוון מקורות מימון יציבים ולטווחי זמן שונים. סיווג 

הנכסים, הפיקדונות, המסגרות והביטחונות השונים וכן השימוש במקדמים, מבוצע כפי שנקבע בהוראה 221. 

על פיקדונות מגופים פיננסיים ועסקיים שמועד פירעונם עד חודש, חלים על פי ההוראה מקדמי יציאה גבוהים ולכן הם תורמים תרומה גבוהה 

יחסית לתזרים היוצא. במהלך תקופת הדיווח עמד הבנק במגבלות הרגולציה, על פי הוראות ניהול בנקאי תקין 221. 

 

למידע נוסף בדבר יחס כיסוי הנזילות ראו באור  24ב' סעיף ג'  לדוחות הכספיים. 
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LIQ1
      

ב א      

לשלושת החודשים שנסתיימו  
 * ביום 31 בדצמבר 2021

 
  

סך ערך לא  
משוקלל )ממוצע(

סך ערך משוקלל 
)ממוצע( 

 
  

במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח      

סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה      
HQLA(   56,107(סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה  1

      
תזרימי מזומנים יוצאים     

5,909 82,071 פיקדונות קמעונאיים מיחידים ומעסקים קטנים  2
1,508 30,171  מזה:  פיקדונות יציבים 3 
3,973 37,641  פיקדונות פחות יציבים   4 

428 14,259  פיקדונות לתקופה העולה על 30 ימים )סעיף 84 להוראת ניהול בנקאי תקין 221(   4א 
46,509 61,712 מימון סיטונאי בלתי מובטח 5 
46,508 61,711  מזה:  פיקדונות שאינם לצרכים תפעוליים )כל הצדדים הנגדיים( 6 
1 1   חובות לא מובטחים  8 

4,291 28,374 דרישות נזילות נוספות 10 
574 574  מזה:  תזרימים יוצאים בגין חשיפה לנגזרים ודרישות ביטחון אחרות 11 
3,717 27,800  קווי אשראי ונזילות   13 
69 69 מחויבויות מימון חוזיות אחרות 14 
290 8,547 מחויבויות מימון מותנות אחרות 15 

57,068  סך הכל תזרימי מזומנים יוצאים 16 
    
תזרימי מזומנים נכנסים     

- 582 הלוואות מובטחות )למשל עסקאות מכר חוזר( 17 
12,092 14,838 תזרימים נכנסים מחשיפות הנפרעות כסדרן 18 
1,053 4,627 תזרימי מזומנים נכנסים אחרים 19 

13,145 20,047 סך הכל תזרימי מזומנים נכנסים 20 
    
    

HQLA(   56,107(סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה 21 
43,923  סך הכל תזרימי מזומנים יוצאים נטו 22 
128%   יחס כיסוי נזילות 23 

 

 במונחים של ממוצעים פשוטים של 79 תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח. *
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ב א      

לשלושת החודשים שנסתיימו  
 * ביום 31 בדצמבר 2020

 
  

סך ערך לא  
משוקלל )ממוצע(

סך ערך משוקלל 
)ממוצע( 

 
  

במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח      

סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה      
HQLA(   55,224(סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה  1

      
תזרימי מזומנים יוצאים     

5,767 81,932 פיקדונות קמעונאיים מיחידים ומעסקים קטנים  2
1,466 29,310  מזה:  פיקדונות יציבים 3 
3,798 35,863  פיקדונות פחות יציבים   4 

503 16,759  פיקדונות לתקופה העולה על 30 ימים )סעיף 84 להוראת ניהול בנקאי תקין 221(   4א 
38,465 51,581 מימון סיטונאי בלתי מובטח 5 
38,402 51,518  מזה:  פיקדונות שאינם לצרכים תפעוליים )כל הצדדים הנגדיים( 6 
63 63  חובות לא מובטחים   8 

3,729 25,864 דרישות נזילות נוספות 10 
567 567 מזה:  תזרימים יוצאים בגין חשיפה לנגזרים ודרישות ביטחון אחרות  11 
3,162 25,297  קווי אשראי ונזילות   13 
119 119 מחויבויות מימון חוזיות אחרות 14 
266 7,110 מחויבויות מימון מותנות אחרות 15 

    
  

48,346  סך הכל תזרימי מזומנים יוצאים 16 

תזרימי מזומנים נכנסים   
- 14 הלוואות מובטחות )למשל עסקאות מכר חוזר( 17 
10,310 13,122 תזרימים נכנסים מחשיפות הנפרעות כסדרן 18 
1,096 4,855 תזרימי מזומנים נכנסים אחרים 19 

11,406 17,991 סך הכל תזרימי מזומנים נכנסים 20 
    
    

HQLA(   55,224(סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה 21 
36,940  סך הכל תזרימי מזומנים יוצאים נטו 22 
150%   יחס כיסוי נזילות 23 

  

 במונחים של ממוצעים פשוטים של 80 תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח. *

 

 

 

: )NSFR(יחס מימון יציב נטו לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 222  

, אשר קובעת את אופן חישוב NSFRביום 21 ביוני 2021 פרסם הפיקוח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין 222 בנושא יחס מימון יציב נטו – 

 מטרת יחס המימון היציב נטו הינה לשפר את עמידות פרופיל סיכון הנזילות של )BCBS(.היחס כפי שנקבע ברפורמת באזל III של ועדת באזל 

התאגידים הבנקאיים בטווח הארוך באמצעות דרישה מתאגידים בנקאיים לשמור על פרופיל מימון יציב בהתאם להרכב נכסיהם המאזניים 

ולפעילויותיהם החוץ מאזניות. היחס מגביל הסתמכות יתר של התאגידים הבנקאיים על מימון סיטונאי קצר טווח.  

יחס המימון היציב נטו מכיל שני מרכיבים: פריטי מימון יציב זמין ופריטי מימון יציב נדרש.   

מימון יציב זמין מוגדר כחלק מההון ומההתחייבויות שניתן להסתמך עליו על פני אופק הזמן המובא בחשבון ביחס המימון היציב נטו, המשתרע על 

פני שנה אחת. סכום המימון היציב הנדרש הוא פונקציה של מאפייני הנזילות והתקופות הנותרות לפירעון של הנכסים השונים המוחזקים על ידי 

הבנק, וכן של החשיפות החוץ-מאזניות. 

החל מ-31.12.2021 )מועד יישום ההוראה(, הבנק נדרש לעמוד ביחס המימון יציב נטו השווה או גדול ל-100%, על בסיס שוטף. 

יחס המימון יציב נטו של קבוצת הבנק ליום 31 בדצמבר 2021 עמד על 147%. לבנק שיעור פיקדונות קמעונאיים משמעותי אשר על פי ההוראה 

מוגדר כמימון יציב זמין. 
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NSFR
            

ה ד ג ב א  על בסיס מאוחד ליום: 31 בדצמבר 2021   

ערך לא משוקלל לפי תקופות לפירעון     
ללא מועד 

)1(פרעון 
עד 6 

חודשים 
מ-6 חודשים 

שנה או יותרעד שנה 
ערך 

משוקלל 
 

    

)AFS(פריטי מימון יציב זמין        
11,871 878   10,993 הון: 1 
11,842 878   10,964 - הון פיקוחי 2 
29 29 - מכשירי הון אחרים 3     
77,922 1,256 1,999 80,745  פקדונות קמעונאיים מיחידים ומעסקים קטנים: 4 
42,728 1,023 1,961 41,939  - פקדונות יציבים 5 
35,194 233 38 38,806  - פקדונות פחות יציבה 6 

24,563 8,436 1,261 32,288  מימון סיטונאי: 7 

- פקדונות לצרכים תפעוליים 8      
24,563 8,436 1,261 32,288  מימון סיטונאי אחר 9 

התחייבויות עם נכסים תואמים בעלי תלות הדדית 10      
689 1,184 218 38,488 808 התחייבויות אחרות: 11 

589 - התחייבויות בגין מכשירים נגזרים לצורך יחס מימון יציב נטו 12     
689 1,184 218 38,488 219 - כל יתר ההתחייבויות וההון שלא נכללו בקטגוריות לעיל 13 
AFS(      115,045(סך מימון יציב זמין 14 

       

  )RSF( פריטי מימון יציב נדרש     

HQLA(    55,173 1,53911,965 758(סך נכסים נזילים באיכות גבוהה לפי יחס מימון יציב נטו15  
78   155  פקדונות המוחזקים במוסדות פיננסיים אחרים למטרות תפעוליות 16 
67,480 66,852 8,200 23,096  הלוואות וניירות ערך הנפרעים כסדרם 17 
- הלוואות למוסדות פיננסיים הנפרעות כסדרן שמובטחות על ידי 18 

85 845   נכסים נזילים באיכות גבוהה ברמה 1   
- הלוואות למוסדות פיננסיים הנפרעות כסדרן שמובטחות על ידי 19 

נכסים נזילים באיכות גבוהה שאינם ברמה 1 והלוואות למוסדות 
3,275 1,743 714 7,835 פיננסיים הנפרעות כסדרן שאינן מובטחות   

- הלוואות ללקוחות סיטונאיים שאינם פיננסיים הנפרעות כסדרן, 20 
הלוואות ללקוחות קמעונאיים ולעסקים קטנים, והלוואות 

38,910 34,282 6,413 12,710 לריבונויות, לבנקים מרכזיים ולישויות סקטור ציבורי   
 מזה: עם משקל סיכון של 35% או פחות על פי הוראת ניהול 21   

984 1,297 28 253  בנקאי תקין מספר 203    
24,677 30,274 1,031 1,038 הלוואות לדיור המובטחות במשכנתא שנפרעות כסדרן 22   

 מזה: עם משקל סיכון של 35% או פחות על פי הוראת ניהול  23  
7,255 10,455 455 465   בנקאי תקין מספר 203   

- ניירות ערך שאינם בכשל ושאינם כשירים להיחשב נכסים נזילים 24 
533 553 42 668 באיכות גבוהה, לרבות מניות נסחרות בבורסה   

נכסים עם הקבלה להתחייבויות בעלות תלות הדדית 25      
8,168 4,250  3,438 2,738 נכסים אחרים: 26 

- סחורות הנסחרות פיזית, לרבות זהב 27      
- נכסים שהופקדו כביטחון ראשוני לחוזי נגזרים והעמדות לטובת 28 

קרן למימון כשל )default fund( של צדדים נגדיים מרכזיים 
 )CCPs( 1,025  42 907  

- נכסים בגין מכשירים נגזרים לצורך יחס מימון יציב נטו 29      
- התחייבויות בגין מכשירים נגזרים לצורך יחס מימון יציב נטו לפני 30 

ניכוי בטחונות משתנים שהופקדו 
 589    29

7,232 4,208  2,413 2,149 - כל יתר הקטגוריות של הנכסים שלא נכללו בקטגוריות לעיל 31 
2,021   41,884  פריטים חוץ מאזניים 32 
RSF(     78,505( סך מימון יציב נדרש 33 
147% ( )%( NFSRיחס מימון יציב נטו )34 

    
       

פריטים שידווחו במסגרת הטור "ללא מועד פירעון" הינם פריטים ללא מועד פירעון מוגדר. זה כולל, אך לא מוגבל, לפריטים 1 כגון הון צמית, פיקדונות ללא מועד פירעון, פוזיציות בחסר, פוזיציות בעלות מועד )1( 

פירעון פתוח, מניות שאינן כשירות להיחשב כנכסים נזילים באיכות גבוהה וסחורות הנסחרות פיזית 

דוח על הסיכונים – גילוי בהתאם לנדבך 3 ומידע נוסף על הסיכונים לשנת 2021 | 80 

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו 

 



 

  

 

 

הבנק שומר על רמת נזילות נאותה, בשקלים ובמטבע חוץ, אשר יאפשרו לו לעמוד בכל צרכי הנזילות במגוון תרחישי קיצון ובאמצעות מדיניות של 

גיוס מקורות יציבים ומגוונים לטווחי זמן שונים הכוללים פיקדונות ציבור, גיוס אג"ח ושטרי הון.  

הנכסים הנזילים העיקריים של הבנק על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 221 הינם פיקדונות בבנק ישראל, אג"ח מדינת ישראל בשקלים ובמטבע חוץ 

ואג"ח ממשלות זרות ו/או בערבותן במטבע חוץ.  

הנכסים הנזילים העיקריים בקבוצה, הכוללים מזומנים, פקדונות בבנק ישראל )עו"ש ופקדונות מוניטריים(, פקדונות בבנקים וניירות ערך נזילים, 

הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2021 ב-71.3 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-70.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020, מזה, יתרת המזומנים, הפקדונות בבנק 

ישראל והפקדונות בבנקים הסתכמה ב-57.4  מיליארד ש"ח ו-13.9 מיליארד ש"ח הושקעו בניירות ערך, בעיקר באגרות חוב של ממשלת ישראל. 

יחס פקדונות הציבור לאשראי לציבור, נטו ליום 31 בדצמבר 2021, עומד על 151.7%, בהשוואה ל-155.7% ב-31 בדצמבר 2020.  

ENC
     

     

  
יתרה  

לתאריך הדוח
ממוצע  

*לרבעון הדוח 
יתרה ליום 31 

בדצמבר 2020

ממוצע לרבעון  
שהסתיים ביום 

31 בדצמבר 
  2020*   

55,166 57,873 56,023 56,575 נכסי רמה 1 
25 24 23 10 נכסי רמה 2א 
33 33 61 54 נכסי רמה 2ב 

HQLA56,63956,107 57,93055,224סך הכל       

 

 במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח. *

 

הבנק מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ וצמוד מטבע חוץ, שאותה אישר דירקטוריון הבנק, ברמת הקבוצה, 

הבנק, וחברת הבת הבנקאית, בהתאם לנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין  342 , 221 ו-222 כמתואר לעיל. 

המדיניות כוללת, בין היתר, מגבלות על יחס כיסוי נזילות, על יחסי הנזילות המזעריים בתרחיש רגיל ובתרחישי קיצון וכן התייחסות לכלי המדידה 

השליטה והבקרה ולמנגנוני הדיווח שיש לקיים כחלק מניהול סיכון הנזילות השוטף.  

כמו כן, הבנק קבע מתודולוגיה שתסייע בזיהוי וטיפול במשבר נזילות בבנק, וזאת בכדי להבטיח את יכולתו של הבנק לעמוד באתגרים העולים 

מניהול העסקים השוטף, וכאלה שעלולים להתעורר בעת מקרי לחץ בשווקים הפיננסיים. 

חברת הבת הבנקאית מיישמת מדיניות לניהול הנזילות לטווח הקצר ולטווח הארוך בהתאם למדיניות הקבוצתית, תוך הקפדה על קיום ההוראות של 

הרשויות הרגולטוריות, ובהתאמה לאופי פעילותה וצרכי הנזילות שלה ותוך שמירה על ניהול עצמאי של סיכון הנזילות. כמו כן, חברת הבת עומדת 

ביחס כיסוי הנזילות בפני עצמה.  

לא קיימים איסורים או מגבלות משמעותיות אחרות על העברת כספים בתוך הקבוצה מעבר למגבלות הכלליות החלות על ביצוע עסקאות מכל סוג. 

הבנק והקבוצה פועלים לשמירה על מלאי נכסים נזילים ברמה נאותה, במקביל לניהול השימושים, באופן שיניב הכנסה לבנק. הבנק רואה משנה 

חשיבות בניהול שמרני אך אקטיבי של הנזילות בבנק. תיאבון הסיכון של הבנק והקבוצה נמוך ומתבטא במבנה הנכסים וההתחייבויות, כלי המדידה 

וניטור הסיכון הרבים שמוקצים לעניין זה ומערכי הניהול והבקרה המופקדים על ניהול סיכון זה. לפירוט נוסף בנושא כלי מדידה וניטור ראו פרק 

בנושא זה להלן. 

התפיסה הבקרתית של הבנק היא של זיהוי, כימות ואמידה של הסיכונים ובקרת עמידה במגבלות שנקבעו בנהלים באופן שוטף הן על ידי מנהלי 

החשיפה והן על ידי גורמי בקרה וביקורת בלתי תלויים, במטרה להבטיח את היכולת להתמודד גם במצבי ביקוש והיצע חריגים בשווקים הפיננסיים. 

ניהול החשיפה לסיכון נזילות נבחן, מבוקר ונדון באופן שוטף וייעודי על ידי פורומים וועדות ברמת דירקטוריון וההנהלה וברמת החטיבות. במסגרת זו, 

מבוצע מעקב שוטף אחר תחזיות של תזרימי מזומנים, מגמות בסגמנטים שונים של פיקדונות, ריכוזיות מפקידים ועלויות גיוס.  

מערך הפיקוח והבקרה על סיכון הנזילות מושתת על שלושה קווי הגנה כמפורט להלן. 

קו הגנה ראשון: 
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יחידת מערך הביניים, הכפופה למנהל הסיכונים הפיננסיים, מבצעת בקרה יומית על עמידה במגבלות, ריכוזיות מפקידים, ומעקב אחר האינדיקטורים 

לזיהוי מוקדם של לחצי נזילות. 

קו הגנה שני: 

היחידה לסיכוני שוק ונזילות ותיקוף מודלים אחראית להתאמה של פרופיל הסיכון לתיאבון הסיכון שנקבע בידי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה, ובתוך 

כך אחראית על גיבוש ועדכון מסגרת ניהול הסיכונים הפיננסיים, זיהוי והערכת סיכונים באופן בלתי תלוי בקו העסקים, אתגור נאותות הבקרות, 

התשומות והתפוקות בקו הראשון ובחינת אפקטיביות המגבלות. כמו כן, היחידה מבצעת תיקוף למודלים המרכזיים בשימוש הבנק. 

קו הגנה שלישי: 

מערך הביקורת הפנימית של הבנק משלב בתוכניות העבודה השנתיות שלו ביקורות בנושא ניהול סיכונים פיננסיים בבנק, ובכללן ביקורות על היחידות 

השונות במערך הפיננסי והיחידות הרלוונטיות בקו ההגנה השני. מבין תפקידיו של המבקר הפנימי לבחון את גיבוש ויישום המדיניות והחלטות 

הדירקטוריון, את עמידת היחידות במגבלות שנקבעו, קיום הבקרה בנושא, ואת מהימנות וזמינות המידע הניהולי והדיווחים הפיננסיים המוצגים 

לדירקטוריון ולהנהלת הבנק. 

כמו כן, קו ההגנה השלישי כולל את כל גופי הביקורת החיצוניים. 

 דוח סיכון נזילות יומי בשקלים, במט"ח ובסה"כ, מופק ממערכת הנזילות במחשב המרכזי, ומופץ לכל גורמי הניהול והבקרה הרלוונטיים. -

 דיווח על החשיפות לסיכון הנזילות בשקלים, במט"ח ובסה"כ, בהשוואה למסגרות ולגבולות הפעילות שנקבעו על ידי הדירקטוריון והסמכויות -

לניהולם מוצג שלוש פעמים בשבוע במסגרת הועדה לעניינים שוטפים, בראשות המנכ"ל או מנהל הסיכונים הפיננסיים.  

 דיווח על החשיפות, לרבות תוצאות תרחישי קיצון בנזילות, מוצג במסמך הסיכונים הרבעוני כנדרש בהוראה לניהול בנקאי תקין 310. מסמך -

הסיכונים נדון, אחת לרבעון, בהנהלה, בוועדה לניהול סיכונים ובדירקטוריון. 

 בנוסף, הנהלת הבנק והדירקטוריון מעודכנים באופן שוטף ועל פי הצורך בהתפתחויות בחשיפות הבנק לסיכוני נזילות. -

לצורך מדידה וניטור אחר סיכון הנזילות, עושה הבנק שימוש במספר מדדים, כאשר מדדי המפתח העיקריים שבאמצעותם עוקבת ההנהלה אחר 

מצב הנזילות הינם: 

 )בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 221( ברמת הבנק וברמת הקבוצה המאוחדת, בהתאם למפורט LCR יחסי כיסוי הנזילות - -

לעיל, בתחילת פרק זה ; 

 יחס נזילות מזערי )בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 342( במצבי קיצון שונים; -
 יחס המימון היציב )בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 222(; -
 כרית ביטחון מינימאלית של נכסים נזילים במט"ח, הניתנים למימוש מיידי )בהתאם לקביעת דירקטוריון הבנק(; -

המדדים כוללים מגבלות הנהלה ודירקטוריון שמטרתם להתריע על חריגה ממגבלה לצורך קביעת תכנית פעולה לחזרה למסגרת תיאבון סיכון 

הנזילות של הבנק. 

 

-    יחס נזילות מזערי במטבע ישראלי ובמטבע חוץ 

 יחסי נזילות המבוססים על מודל פנימי שפותח בבנק ושמטרתו מעקב אחר האמצעים הנזילים שברשות הבנק, הן תחת תרחיש של מצב 

עסקים רגיל והן תחת סט של תרחישים המדמים מצבי לחץ וקיצון שונים הנוגעים לכלל המערכת הבנקאית ולבנק באופן ספציפי. המודל 

מבוסס על הערכת איכות ופיזור תיק הנכסים ומשתמש במקדמי ביטחון הולמים שנבחנו על בסיס היסטורי בהתאם לרמות הסיכון, לסיפור 

התרחיש ובהתבסס על חוות הדעת של גורמים מקצועיים. המודל מאפשר ניהול, שליטה, פיקוח ובקרה ברמה היומית השוטפת על מצב 

הנזילות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ ולפרקי זמן שונים. בכל אחד מהתרחישים נבחן מצב הנזילות על בסיס המדדים הכמותיים הבאים: 

יחס הנזילות, פער נזילות ואופק הישרדות. המודל משמש כלי ניהול דינמי, ברמה היומית, לבחינת מצב הנזילות בבנק ולניהול סיכון הנזילות. 

תוצאות המודל מוצגות 3 פעמים בשבוע בהנהלת הבנק ומבוקרות באופן שוטף על ידי גורמים עסקיים ובקרתיים בבנק. 
 

 מטרת התכנית היא )Contingency Funding Plan - CFP(.בהתאם להוראות בנק ישראל, הוגדרה בבנק תכנית מגירה לטיפול במשבר נזילות 

להגדיר את הפעולות הדרושות בניהול סיכוני הנזילות להגנה על המפקידים, החייבים ובעלי המניות, ולקבוע מתודולוגיה שתסייע בזיהוי משבר נזילות 

בבנק. התוכנית מציינת מהם הקריטריונים להפעלתה, מהם תרחישי הלחץ האפשריים, ניטור הסיכון ומעקב אחר האינדיקטורים לזיהוי מוקדם של לחצי 
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נזילות, תחומי אחריות וסמכות של בעלי תפקידים, אופן המענה והדיווח וההתנהלות מול גורמי פנים וחוץ. בנוסף, הבנק עורך אחת לתקופה תרגיל 

חירום המדמה תרחיש קיצון שמשפיע גם על מצב הנזילות, ובוחן את תפקוד הבנק ואת יישום תכנית החירום. 

 

סיכון מימון הינו סיכון למחסור במקורות מימון ועשוי לנבוע בין היתר ממבנה מקורות שאינו מספיק יציב בטווח הארוך לשרת את השימושים 

סיכון זה מנוהל כחלק מניהול סיכון הנזילות בבנק המתוכננים

הבנק מנטר באופן שוטף את היקף וריכוזיות המקורות על פי קריטריונים שונים, כגון: גודל ואורך חיי הפיקדון, תלות במפקידים גדולים, ומציב יעדים 

ומגבלות להיקף הפיקדונות הגדולים ולתמהיל המקורות בכלל.  

הבנק פועל בנגזרים ונדרש לביטחונות במסלקות השונות בגין פעילות זו. לדרישת הביטחונות הנ"ל קיימת השפעה נמוכה על רמת הנזילות ויחס 

כיסוי הנזילות של הקבוצה. 

הבנק והקבוצה מתמקדים בגיוס פיקדונות לפי סוג הלקוח ואורך חיי הפיקדון, ולשם כך מפתחים מוצרי פיקדונות שונים הנותנים מענה לצורכי 

הלקוחות ומאפשרים להם להשיג תשואות גבוהות באופן יחסי מחד ולפיזור והפחתת סיכון הנזילות מאידך.  

הבנק חותר לשיפור מתמיד בתמהיל המקורות בהתאם לצרכי ויעדי הבנק בגיוס מקורות יציבים ולטווחי זמן ארוכים. לשם כך מושם דגש על גידול 

בפעילות הלקוחות הקמעונאיים מתוך סך הפיקדונות, ועל הפחתת סיכון הריכוזיות הנובע ממפקידים גדולים.  

הבנק והקבוצה מנפיקים מפעם לפעם חוב לטווח ארוך בהתאם לצרכי הנזילות ולצרכים אחרים. 
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מקורות המימון העיקריים של הבנק כוללים את פיקדונות הציבור לטווח הקצר, הבינוני והארוך, זאת כתוצאה ממדיניות לגיוס מקורות מגוונים 

ויציבים, תוך מתן דגש על גיוס מקורות לטווחי זמן ארוכים, ממגוון של מגזרי לקוחות, ובמטבעות שונים. פקדונות הציבור ליום 31 בדצמבר 2021 

הסתכמו ב-153,447 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-141,677 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020, גידול בשיעור של 8.3% 

בסוף דצמבר 2021 הסתכמו פקדונות הציבור, אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים, בכ-156.8 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-146.1 מיליארד ש"ח בסוף 

שנת 2020.  

הרכב הנכסים וההתחייבויות של הבנק מצביע על נזילות גבוהה. זאת, כתוצאה ממדיניות לגיוס מקורות מגוונים ויציבים, תוך דגש על גיוס מקורות 

לטווחי זמן בינוניים וארוכים, ממגוון של מגזרי לקוחות, ובמטבעות שונים. 

חוב לטווח ארוך מוגדר כחוב לתקופה של יותר משנה אחת. אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הם חלק ממקורות המימון של הבנק לטווח ארוך. 

לתאריך 31 בדצמבר 2021 הסתכמו אגרות החוב וכתבי ההתחייבות הנדחים של הבנק בכ-3,356 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-4,394 מיליון ש"ח בסוף 

שנת  2020 )קיטון  בשיעור של 23.6%(.  

ביום 7 בדצמבר 2021, הנפיקה הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של הבנק, בהנפקה ציבורית, אגרות חוב בע.נ. של 467 

מיליון ש"ח בתמורה לסך של 500 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקה בגין אגרות החוב הופקדה בבנק. הבנק התחייב לקיים את תנאיהן של אגרות החוב 

שהונפקו. 

להלן נתוני הנכסים הפיננסיים הלא משועבדים והמשועבדים, ברמת הקבוצה, נכון ליום 31.12.2021 )במיליוני ש"ח(:  
        

 

נכסים 
משועבדים  

נכסים 
המשמשים 

כביטחון 
לבנק מרכזי 

נכסים לא 
סה"כ משועבדים    

57,370 55,611 - 1,759 מזומנים ופיקדונות בבנקים  

15,091 9,904 4,483 704 סך ני"ע 

101,822 - 153 אשראי לציבור וממשלה       101,975

 

 )במיליוני ש"ח(:  )*(להלן נתוני הנכסים הפיננסיים הלא משועבדים והמשועבדים, ברמת הקבוצה, נכון ליום 31.12.2020 
        

 

נכסים 
משועבדים  

נכסים 
המשמשים 

כביטחון 
לבנק מרכזי 

נכסים לא 
סה"כ משועבדים    

57,802 56,094 - 1,708 מזומנים ופיקדונות בבנקים  

13,105 10,612 1,882 611 סך ני"ע 

91,626 91,145 - 481   אשראי לציבור וממשלה    

 

הוצג מחדש )*(

הערה: בנוסף לסכומים המופיעים בטבלה לעיל, לצורך פעילות בניירות ערך באמצעות מסלקת יורוקליר וכבטוחה לקו אשראי בסך של 40 מיליון 

דולר )או בסכום גבוה יותר שהוסכם/יוסכם מעת לעת עם הבנק במקרים חריגים שלא יעלה על 200 מיליון דולר(, שהעמיד/ יעמיד מפעיל המסלקה 

לטובת הבנק, יצר הבנק שיעבוד ללא הגבלה בסכום של מזומנים וניירות ערך המופקדים ביורוקליר להבטחת מסגרת הפעילות. 
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בהתאם להגדרת הוראת ניהול בנקאי תקין 350, סיכון תפעולי הוא סיכון להפסד כתוצאה מאי-נאותות או כשל של תהליכים פנימיים, אנשים או 

מערכות, או כתוצאה מאירועים חיצוניים. ההגדרה כוללת סיכון משפטי, סיכוני מעילות והונאות, סיכוני טכנולגיות המידע סיכוני אבטחת מידע וסייבר 

והמשכיות עסקית, ואינה כוללת סיכון אסטרטגי או סיכון מוניטין.  

הסיכונים התפעוליים מהווים חלק בלתי נפרד ממערך הסיכונים הכולל בתהליכי הבנק. הבנק רואה בסיכונים אלו מציאות הכרחית הנלווית לפעילותו 

העסקית, מאחר שהסיכונים התפעוליים מובנים בכל סוגי הפעילויות העסקיות ותהליכי העבודה בבנק, בתהליכי הרוחב ובמערכות התומכות. ניהול 

הסיכונים מבוצע במטרה להעריך ולנטר את הסיכונים התפעוליים בתהליכי הבנק, לרבות סיכוני מעילות, הונאות והתנהגות לא אתית, למזער את 

הסיכונים הללו ולהפחית נזקים כספיים בגינם תוך הבאה בחשבון של שיקולים של עלות מול הפחתת הסיכון.  

משבר הקורונה הוביל להתגברות הפעילות בערוצים הדיגיטליים ולאור זאת הבנק ממשיך לנקוט בצעדים למזעור הסיכונים הנגזרים מגידול 

בפעילויות אלו. כמו כן, על מנת לאפשר המשכיות עסקית של יחידות בבנק, במהלך הגל החמישי, חלק מהיחידות פוצלו לקפסולות וחלק 

מהפעילות הועברה למתכונת של עבודה מרחוק ובהתאם בוצעו התאמות בתהליכי העבודה והבקרה אשר נבחנו בשיתוף כלל הגורמים הרלבנטיים 

ובכללם: גורמים עסקיים, ניהול סיכונים, אבטחת מידע וסייבר, ציות וייעוץ משפטי. 

דירקטוריון הבנק קבע מתודולוגיה קבוצתית אחידה לניהול הסיכון התפעולי לרבות באמצעות מדיניות כוללת ומקיפה לניהול הסיכונים התפעוליים, 

בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 310 ו-350. המדיניות מגדירה את תיאבון הסיכון, וכן מתווה את סביבת הבקרה, המסגרות הארגוניות והפונקציות 

הניהוליות שיפעלו לניהול ולמזעור החשיפה לסיכונים תפעוליים בבנק. המדיניות כוללת התייחסות לשרשרת של תהליכי ניהול הסיכונים, מרמת 

זיהוי הסיכונים, הערכה ומדידה, ועד להפחתה וניטור של הסיכונים. הנהלת הבנק רואה חשיבות מיוחדת ביישום בקרות כנגד מעילות, הונאות 

והתנהגות לא אתית, כאשר סדרי העדיפות ליישומן מביאים בחשבון גם שיקולים של מוניטין, אתיקה ואי סובלנות כלפי הפרת החוק. 

 עקרונות המדיניות נקבעו במטרה לקיים את הוראות ההסדרה, להנהיג ולהטמיע תרבות ארגונית של ניהול סיכונים ולהגדיר מסגרת עבודה וסביבת 

בקרה נאותה לניהול הסיכונים התפעוליים. בנוסף, המדיניות באה להבטיח קיום מנגנוני דיווח אפקטיביים להנהלה הבכירה ולדירקטוריון הבנק. 

מסמך המדיניות הקבוצתי מאושר על ידי דירקטוריון הבנק, וכן בדירקטוריון של חברות הבנות  בהתאם להתאמות הנדרשות. 

הבנק מקיים תהליך של איסוף ותיעוד אירועי כשל, )אירועי הפסד/רווח, כמעט הפסד/כמעט רווח, הפרשה לתביעה(, כבסיס נתונים לניתוחים 

רבעוניים ושנתיים של מגמות ומוקדי סיכון, לצורך הצגה בפני ההנהלה והדירקטוריון, לאומדן הסיכונים התפעוליים בתהליכי הבנק, לאימות הערכות 

הסיכון של מומחי התוכן, להפקת לקחים, לבחינה מחדש ולשיפור בקרות קיימות, לעדכון מפת הסיכונים ולשמירת היסטוריה. 

היחידה לניהול סיכונים תפעוליים אחראית לריכוז הדיווחים על אירועי כשל בקבוצה, לבחינת קישור האירועים למפת הסיכונים ועדכונה במידת 

הצורך, לקיום תהליכי הפקת לקחים ברמת הבנק, לדיווח אירועים בעלי משמעות רוחבית, ולדיווח מידי על אירועים מהותיים, בהתאם לנהלי העבודה 

בנושא. 

בנוסף, מקיימת הקבוצה תהליך הפקת לקחים גם לגבי אירועים חיצוניים מהותיים שמידע לגביהם מופיע בתקשורת. 

מסגרת העבודה לניהול הסיכונים התפעוליים נשענת על כללי ממשל תאגידי נאות ומבוססת על מודל שלושת קווי ההגנה:  

קו הגנה ראשון - החטיבות/היחידות העסקיות, יחידות הרוחב וחברת הבת מיחשוב ותפעול פיננסי בע"מ )להלן - "מתף"(, אחראים לניהול הסיכונים 

התפעוליים המובנים בתהליכים שבתחומי אחריותם. קו ההגנה הראשון כולל גם את מנהל הגנת הסייבר ואבטחת מידע. 

קו הגנה שני - החטיבה לניהול סיכונים, כוללת את היחידה לניהול סיכונים תפעוליים, המהווה פונקציה בלתי תלויה האחראית לגיבוש והטמעת 

מתודולוגיה קבוצתית לזיהוי ולאומדן הסיכונים התפעוליים, סיכוני טכנולוגיות המידע וסיכוני סייבר באופן בלתי תלוי ביוצרי הסיכון, להנחיה ולפיקוח 

על יישום כללי המתודולוגיה בבנק, לריכוז דיווחים ולהכנת מסמכי סיכונים רבעוניים להנהלת הבנק ולדירקטוריון כנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין 

 בחטיבת חשבונאי ראשי וכן את המערך המשפטי. SOXכולל: 310, 350 ו-361 ועוד. כמו כן, קו ההגנה השני כולל את יחידת ה-

קו הגנה שלישי - כולל את הביקורת הפנימית, אשר אחראית לביצוע ביקורת על מסגרת העבודה והבקרות כנגד הסיכונים התפעוליים, ואת כל גופי 

הביקורת החיצוניים. 

הבנק הגדיר תפקידים וקבע סמכויות, תחומי אחריות וסדרי דיווח במטרה לקיים מסגרת עבודה לניהול הסיכונים התפעוליים.
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הבנק מקיים מערך נאות של מנגנוני שליטה, ניהול, פיקוח, בקרה ודיווח על תהליך ניהול הסיכונים התפעוליים. ניהול החשיפה לסיכונים אלו נבחן 

ומבוקר על ידי הדירקטוריון, ההנהלה וכן על ידי דרגי הביניים במסגרת פורומים ודיווחים לרבות:  

 הפורום הקבוצתי לניהול סיכונים תפעוליים בראשות מנכ"ל הבנק ובהשתתפות חברי ההנהלה ומנכ"ל חברת הבת הבנקאית. הפורום -

מתכנס לפחות אחת לרבעון  ומקיים מעקב שוטף על מצב החשיפה לסיכונים תפעוליים, לרבות בהתבסס על אירועי כשל, על ממצאי סקר 

, ומקבל דיווח  על הפעולות הננקטות על ידי היחידות השונות בבנק וע"י חברות הבנות למזעור סיכונים KRIסיכונים תפעוליים, התממשות 

אלו ודיווח על התפתחויות נוספות בתחום ניהול הסיכונים. הפורום דן, בין היתר, גם בנושא מניעת סיכוני מעילות, הונאות והתנהגות לא 

אתית, הגנת הסייבר וסיכוני טכנולוגיות המידע. 

 ועדת היגוי אבטחת מידע בראשות מנכ"ל מתף, המתכנסת לפחות אחת לחודש. בוועדה משתתפים גם נציגי חטיבת ניהול סיכונים. -

 ועדת היגוי הגנת הסייבר בראשות מנהל הסיכונים הראשי, מתכנסת 8 פעמים בשנה, ומטרתה לתת מענה לאיומי הסייבר. - 

 פורום המשכיות עסקית בשעת חירום בראשות מנהל הסיכונים הראשי, המתכנס לפחות אחת לרבעון. -

 החשיפות לסיכונים תפעוליים מרוכזות ומדווחות לדירקטוריון הבנק במסגרת "מסמך הסיכונים" הרבעוני, כנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין -

310, 350. במסגרתו מוצגות, בין היתר, התפתחויות בנושא ניהול הסיכונים הקבוצתי. 

הבנק מנהל את מפת הסיכונים באמצעות מערכת, המשותפת לניהול סיכונים תפעוליים וניהול סיכוני ציות, התומכת במתודולוגיה לניהול הסיכונים 

התפעוליים. מאגר המידע של המערכת, כולל את מיפוי ותיעוד סקרי הסיכונים שבוצעו לגבי התהליכים בבנק, את הבקרות המומלצות ואת אירועי 

הכשל. 

 

שיטות ותהליכי עבודה לניהול הסיכונים התפעוליים 

אחד מהכלים המרכזיים למיפוי וזיהוי הסיכונים התפעוליים ולשליטה ובקרה עליהם הינו סקר הסיכונים התפעוליים. הסקר כולל את מיפוי הסיכונים 

התפעוליים והבקרות בתהליכים אלו, לרבות סיכוני מעילות, הונאות והתנהגות לא אתית, הסקר מתבסס גם על מאגר אירועי הכשל וממצאי ביקורת, 

הערכת אומדן הסיכונים והפחתתו על ידי יישום בקרות חדשות, חיזוק בקרות קיימות ועוד. הבנק עורך סקר סיכונים תפעוליים תקופתי, שמאושר 

בהנהלת הבנק ובדירקטוריון. כמו כן, הבנק מבצע באופן שוטף ניהול סיכונים לאיתור מוקדי סיכון במוצרים, תהליכים ושירותים חדשים בבנק 

בהתאם למדיניות לניהול סיכונים במוצרים, שירותים ותהליכים חדשים. 

יצוין כי בעקבות ממצאי סקרי הסיכונים שמתבצעים, ממצאי הביקורת הפנימית ותהליכי הפקת לקחים בגין אירועי כשל, משולבות בקרות מיכוניות 

ואחרות בפעילויות הבנק השונות, וכן משופרים ומשודרגים נהלי ותהליכי העבודה והבקרה. 

 - אינדיקטורים עיקריים לסיכונים תפעוליים בתהליכים נבחרים לאיתור מוקדם של שינוי במפת KRIבנוסף, כחלק מתשתית מעקב ובקרה, הוגדרו 

הסיכונים. 

הבנק מחשב את הסיכון התפעולי בהתאם לגישה הסטנדרטית, אשר לפיה מופתה ההכנסה הגולמית לשמונה קווי עסקים כפי שנקבעו בהוראה. 

לכל קו עסקים נקבע מקדם שונה, ודרישת ההון היא ממוצע שנים עשר הרבעונים האחרונים של ההכנסה הגולמית מוכפלת במקדם שנקבע לקו 

העסקים.  

 

הבנק רואה בקיום פוליסות ביטוח גורם משלים ולא מבטל את הצורך בהפחתת סיכונים. 

להלן פירוט ה"כיסוי הביטוחי" הקיים:  

קבוצת הבנק הבינלאומי מחזיקה כיום ארבעה כיסויים ביטוחיים עיקריים:  

.(. גבול אחריות בפוליסה זו משותף לארבעת פרקי הפוליסה כמפורט:  B.B.B כיסוי ביטוח "בנקאי משולב" )1.

 פרק ביטוח בנקאי: פרק זה מכסה נזק כספי ישיר שנגרם לבנק ממעשה אי יושר או תרמית של עובדי הבנק, נזק הנגרם כתוצאה -

מאובדן או נזק ל"רכוש בעל ערך", סיכוני העברה של "רכוש בעל ערך", נזק הנגרם כתוצאה מזיוף המחאות, בטחונות מזויפים, מזומנים 

מזויפים וכו'. 

 פרק ביטוח פשעי מחשב: פרק זה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מתשלום או העברת כספים או רכוש, מתן אשראי, חיוב חשבון או מתן -

ערך כלשהו על ידי הבנק, כתוצאה ישירה של הזנה במרמה או בזדון של מידע אלקטרוני ישירות לתוך מערכת המחשב של הבנק או 

למערכת מחשב של לשכת שרות או למערכת אלקטרונית להעברת כספים או למערכת תקשורת עם לקוחות; או כתוצאה משינוי או 
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השחתה במרמה או בזדון של מידע אלקטרוני האגור במערכות כאשר פעולת המרמה נעשתה על ידי אדם שפעל מתוך כוונה לגרום 

הפסד לבנק או לשם הפקת רווח פיננסי למען עצמו או למישהו אחר.  

 פרק ביטוח אחריות מקצועית: פרק זה מכסה את הבנק בגין חבותו החוקית כלפי צדדים שלישיים בהתייחס לתביעה בגין הפסד כספי -

הנגרם כתוצאה ממעשה, טעות, או השמטה רשלניים או הפרת אמונים של עובד הבנק.  

 ביטוח כספות אישיות: פרק זה מכסה את אחריותו החוקית של הבנק בגין אובדן או נזק לרכוש לקוחות, לרבות מזומנים ותכשיטים, -

המצוי בכספות אישיות בחצרי הבנק. 

 פוליסת ביטוח "דירקטורים ונושאי משרה": ביטוח זה מכסה את אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בגין תביעה בגין הפרת חובת 2.

זהירות ומיומנות, הפרת חובת אמונים כלפי הבנק, כאשר הם פעלו בתום לב והיה להם יסוד להניח שהפעולה לא תפגע בטובת הבנק.  

 פוליסות "ביטוחים אלמנטאריים": עיקרי הכיסוי הביטוחי: ביטוח נכסים, ביטוח חבויות וביטוח כספים. 3.

ביטוח "סייבר"/כשל מחשובי: פוליסה זו מכסה את קבוצת הבינלאומי בגין אירועי נזק שונים, אשר עיקרם: הוצאות, נזקים לצדדים שלישיים, 4. 

סחיטת "סייבר" ונזקי אובדן תוצאתי למבוטחים בפוליסה )אובדן הכנסות לבנק ו/או הוצאות תפעול נוספות( עקב אירוע כשל מחשובי ו/או 

אירוע סייבר. 

   

Business Continuity Planning

הוראות בנק ישראל מחייבות את הבנקים לפעול להבטחת המשכיות עסקית בעת חירום. בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 355 בנושא, נערך 

הבנק להתאוששות ממקרה אסון והמשכיות עסקית במצבי חירום שונים. בבנק מתבצעת היערכות הכוללת  מסמך מדיניות ומסגרת עבודה מקיף 

בנושא המשכיות עסקית, הכולל פירוט לגבי תשתיות טכנולוגיות נאותות, גיבוש והטמעת תוכניות פעולה מקיפות ותשתית נהלים תומכת וביצוע 

תרגילים המדמים מצבי חירום שונים. בבנק קיים חדר מצב קבוצתי ופורום הערכות לשעת חירום קבוצתי בראשות ראש החטיבה לניהול סיכונים 

אשר מרכז פעילות זו בכל הקבוצה. הפורום מופקד על יישום המדיניות, הנהלים והמעקב אחר היערכות הקבוצה למצבי חירום שונים ומתכנס 

לפחות אחת לרבעון. בנוסף, מתקיים דיווח רבעוני בהנהלה בנושא המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום, ובנוסף מתקיים דיווח במסגרת מסמך 

הסיכונים הרבעוני בנושא זה בהנהלה ובדירקטוריון.  

הבנק מקיים באופן שוטף תהליך לשיפור ההיערכות להמשכיות עסקית במסגרתו מעודכן המיפוי של כל הפעילויות והמשאבים הקריטיים אשר 

נדרשים בשעת חירום, ומעודכנים תרחישי החירום ומסמך המדיניות בהתאם.  

הבנק הוגדר על ידי ממשלת ישראל כנותן שירותים חיוניים למשק ופועל החל מסוף רבעון ראשון 2020, בהתאם להנחיות משרד הבריאות והוראות 

הפיקוח על הבנקים. בתקופה בה הבנק פעל במתכונת חירום, צומצם כוח אדם שהגיע למתקני הבנק, כאשר חלק מהעובדים פוצלו לקפסולות 

וחלק מהעובדים עבדו במתכונת של עבודה מרחוק. הבנק פועל במשך כל התקופה על מנת להבטיח המשך מתן שירות ללקוחות בערוצים השונים 

תוך עמידה בתקנות ובהנחיות בנק ישראל. לאורך התקופה, תוכניות החירום של הבנק הופעלו על מנת להקטין את ההסתברות להדבקה ובכלל זה 

יחידות פוצלו לקפסולות ושופרו יכולות העבודה מרחוק. מתכונת העבודה מתעדכנת מעת לעת בהתאם למצב התחלואה בארץ ובהתאם לתקנות 

וההנחיות השונות כאמור לעיל. 

הערכות להמשכיות עסקית בגין נגיף הקורונה ר' דיון בפרק סיכונים מתפתחים. 

 

 

הסיכון לכשל במידע ו/או במערכות המידע והתפעול של הבנק, וכן תמיכה שאינה הולמת ומספקת את השירותים והתהליכים העסקיים הנדרשים 

על ידי הבנק למימוש יעדיו העסקיים. לאור העובדה, כי בשנים האחרונות הסביבה הטכנולוגית מתפתחת והתלות בה הולכת וגוברת, נוצר הצורך 

בהגדלת הגמישות העסקית והטכנולוגית והצורך בהגברת השימוש בטכנולוגיות חדשות.  

הסיכון מנוהל לפי מדיניות ניהול טכנולוגיות המידע ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 357. כמו כן, בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 301 פועלת 

וועדת טכנולוגיה, חדשנות ומנהל של הדירקטוריון. 

בנוסף, הבנק פועל על פי מדיניות ניהול סיכונים מוצרים חדשים ובמסגרת זו מבוצעים תהליכי ניהול סיכונים בהכנסת מערכות/טכנולוגיות חדשות.  

 

לבנק מדיניות שימוש במחשוב ענן במסגרת מדיניות ניהול טכנולוגיות המידע, שאושרה בהנהלה ובדירקטוריון. הבנק פועל בהתאם להוראה 362 

בנושא, הקובעת הנחיות ותנאים הנדרשים לשימוש של תאגיד בנקאי בטכנולוגיות מחשוב ענן ומדגישה את הצורך לנהל את הסיכונים לכל שימוש 

בטכנולוגיות מחשוב ענן. 
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דירקטוריון הבנק והנהלתו קבעו מדיניות מפורטת בנושא אבטחת מידע בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 357 - "ניהול טכנולוגיית המידע", ומינה 

מנהל אבטחת מידע האחראי על ניהול סיכוני אבטחת מידע. הבנק מבצע את כל הסקרים והמיפויים הנדרשים לעמידה בהוראה. הבנק מיישם  את 

הנחיות בנק ישראל בנושא מדיות חברתיות. בנוסף, הבנק מיישם את הנחיות תקנות הגנת הפרטיות. 

 

בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 361 בנושא ניהול הגנת הסייבר, ההנהלה והדירקטוריון של כל אחת מהחברות בקבוצה אישרו את אסטרטגיית 

הגנת הסייבר ואת מדיניות הגנת הסייבר. מנהל אבטחת המידע של הקבוצה מונה גם כמנהל הגנת הסייבר הקבוצתי בהתאם להיתר מבנק ישראל. 

התקפות סייבר מבוצעות במטרה להסב נזק מאסיבי באמצעות פגיעה בפעילות אסטרטגית. הנזק הצפוי מהתקפות אלו עשוי לנבוע מפגיעה 

באמינות, שלמות, סודיות המידע ו/או בזמינות מערכות הבנק. נזקים אלו עלולים להוביל לפגיעה בפעילות העסקית של הבנק ולהשפעה על 

לקוחותיו.  

הבנק מקיים מערך הגנה כולל וייעודי להתמודדות עם התקפות סייבר, בנוסף לפעילות הכוללת המבוצעת בתחום אבטחת מידע. מערך ההגנה 

כולל היבטים אנושיים, טכנולוגיים ותהליכיים שמטרתם לצמצם את הפגיעה בפעילות הבנק וההשפעה על לקוחותיו, והכל על פי תרחישי תקיפה 

ייעודיים המוגדרים על ידי מנהל הגנת הסייבר. היערכות זו כוללת, בין היתר, את הפעילויות הבאות: 

 בחינת הסיכונים העיקריים וסקירת הסיכונים הרלוונטיים, תוך התייחסות לגורמי הסיכון, עלויות הסיכון והשלכותיו. - 

 דיווח להנהלה ולדירקטוריון על ממצאי סקרים ותרגילים, אירועי התקפות סייבר על הבנק וחברות הבנות והערכת הסיכון הנובע מתקריות סייבר - 

ידועות בארץ ובעולם )שלא התממשו בבנק(.  

 ביצוע סקר שנתי מקיף לבחינת העמידות בפני התקפות סייבר. בכלל זה תרגול מערך ההגנה, על פי תרחישי התקיפה שהוגדרו.  - 

 דיווח על מאפייני התקפות מהותיות  במסגרת מסמך הסיכונים הרבעוני, תוך התייחסות לאופי הסיכונים המהותיים והשפעתם על הבנק.  -

בעקבות משבר הקורונה, סבירות התממשות אירוע סייבר עולה בין היתר כתוצאה משימוש גובר של לקוחות בערוצים דיגיטליים ומעבר לעבודה 

מרחוק של עובדים וספקים. הבנק נוקט באופן שוטף בצעדים למזעור הסיכונים כולל: ליווי פתרונות גישה מרחוק ע"י אבטחת מידע, הגברת הניטור, 

עדכון נוהל עבודה מרחוק וכו'. 

מערך הגנת הסייבר זיהה ניסיונות תקיפה אך הבנק וחברות הבת שלו לא חוו התקפות סייבר בעלות השפעה  מהותית על תפקודם.   

אגף אבטחת מידע והגנה בסייבר מבצע תרגילי סייבר לבדיקת המוכנות הטכנולוגית, המוכנות התשתיתית וכן סימולציות לבחינה של תרחישים 

מורכבים. בנוסף, בשיתוף עם החטיבה לניהול סיכונים הוגדרה המתודולוגיה למיפוי סיכוני סייבר ומבוצע סקר סיכוני סייבר. 

מנהל הגנת הסייבר מקיים פורום חודשי אשר דן בהתראות מודיעין והשפעה של אירועי סייבר, שהתרחשו בארגונים פיננסים בעולם, על ההיערכות 

של הקבוצה והשינויים הנדרשים במתאר איומי הסייבר על הקבוצה הבנקאית. 

אגף אבטחת מידע והגנה בסייבר מפעיל תכנית לשמירת כשירות באמצעות הרצאות מודעות, ימי עיון, תרגילים מקומיים ויציאה להכשרות מרוכזות. 

ובאמצעות הפעלה של תכנית "אקסלרטור סייבר" לחברות הזנק בתחום, אשר מטרתה לאתר חברות אשר מפתחות יכולות הגנה חדשניות, לסייע 

לחברות לעצב את המוצר שלהן, כך שיענה על דרישות הגנה של הבנק, ולהפעיל את המוצר בסביבות שונות ברשת הבנק בהתאם לצרכים ושיקולי 

ההגנה.  

 

הבנק מיישם את הנחיות הוראות ניהול בנקאי תקין 363 )ניהול סיכוני סייבר בשרשרת האספקה( אשר עוסקות בפעילות הבנק מול ספקיו והוראה 

359A מיקור חוץ(. בנוסף הבנק עומד בדרישות הבקרה של חברת( SWIFT .העולמית 
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א. כללי 

) ,finesסיכון משפטי נכלל בגדר סיכון תפעולי כהגדרתו בנב"ת מס' 350 - ניהול הסיכון התפעולי וכולל גם, אך אינו מוגבל ל"חשיפה לקנסות 

)penalties או צעדי עונשין כתוצאה מפעילות פיקוחית )punitive damages( כמו גם מהסדרים פרטניים , .")private settlements(

הבנק מתייחס להגדרה באופן מרחיב וכולל בסיכון המשפטי, בין היתר, סיכון הנובע מאי קיומן של הוראות דין לרבות הוראות רגולטוריות, סיכון 

להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם, סיכונים הנובעים מפעילות ללא גיבוי משפטי או ייעוץ משפטי מול 

לקוחות, ספקים ו/או צדדים נוספים, סיכונים הכרוכים בהליכים משפטיים וכל סיכון אחר העלול לחשוף את הבנק לדרישה או תביעה משפטית 

וכן לקנסות ועיצומים. 
 

ב.  תיאבון הסיכון 

הבנק נוקט במדיניות שמרנית של תיאבון סיכון נמוך ביחס לקשירת הסכמים והתחייבויות משפטיות ומבצע את פעילותו העסקית בליווי וגיבוי 

משפטי הולם, תוך הקפדה יתרה על עמידה בכל הוראות החקיקה והרגולציה והמגבלות והחבויות הנגזרות מהן. מבלי לגרוע מהאמור, הבנק 

מיישם מדיניות ניהול סיכונים משפטיים השוללת כל פעולה מודעת לסיכון שתוצאותיו עלולות לגרום העמדה לדין פלילי או נקיטת סנקציות 

פליליות או מנהליות נגד הבנק או מי מנושאי המשרה בו, ונוקט במדיניות של אפס סובלנות בכל הנוגע לסיכון שמקורו בהפרה של הוראות דין 

המהוות עבירה פלילית או הפרה מינהלית. 
 

ג. מדיניות וניהול החשיפות 

הבנק פועל על פי מדיניות לניהול הסיכון המשפטי המאושרת על ידי ההנהלה והדירקטוריון, במסגרתה מתואר הסיכון המשפטי, הדרכים לאיתורו, 

מיפויו ומיזעורו.  
 

מערך הייעוץ המשפטי של הבנק מקיים, בעצמו או באמצעות עורכי דין חיצוניים, מעקב שוטף אחר ההתפתחויות בחקיקה, ברגולציה ובפסיקה, 

העשויות להשליך על הפעילות השוטפת של הבנק, ומספק את הייעוץ, הגיבוי והתמיכה המשפטית הנדרשת לבנק על יחידותיו השונות. הבנק פועל 

למזעור הסיכונים על בסיס התפתחויות אלו ובהתאם להשלכותיהן. כמו כן, מערך הייעוץ המשפטי עורך, על פי הצורך, עדכונים נדרשים במסמכים 

המשפטיים שבשימוש הבנק, בהסכמי המסגרת להם הבנק צד ובחוות דעת משפטיות המהוות בסיס להתקשרויות ו/או קוים מנחים לפעילויות 

שונות.  

בנוסף, פועל מערך הייעוץ המשפטי לאיתור מראש של הסיכונים המשפטיים, לרבות בחינת כל מוצר או פעילות חדשים ועריכת מכלול המסמכים 

הכרוכים באותו מוצר/שירות או פעילות, במגמה למזער את הסיכון המשפטי ככל האפשר. 

כן נקבעים בבנק נהלים לעבודת המטה והסניפים ונעשות הדרכות שוטפות ליישומם, תוך שימת דגש על הנושאים המשפטיים הכרוכים בפעילות 

הבנק.  

במסגרת סקר הסיכונים התפעוליים שנערך בבנק נסקרות גם פעילויות מערך הייעוץ המשפטי, וסיכונים שאותרו מוערכים, נקבעים צעדים 

למזעורם ומופקים לקחים לשם מניעת הישנותם. 
 

ד. דיווח על החשיפה לסיכונים משפטיים 

 החשיפות לסיכונים משפטיים מרוכזות ומדווחות במסגרת מסמך הסיכונים המשפטיים הרבעוני, המשולב במסמך הסיכונים הכולל של -

החטיבה לניהול סיכונים, אשר נדון אחת לרבעון בהנהלה, בוועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים ובדירקטוריון. 

 בעת אירוע מהותי בעל אפיונים משפטיים, מוגש למנהלת הסיכונים המשפטיים דיווח מיידי ביחס לאירוע, מידת השפעתו ואופן השפעתו על -

הבנק. מנהלת הסיכונים המשפטיים מורה על האמצעים שיש לנקוט על מנת לצמצם את מידת החשיפה לסיכון המשפטי שנוצר ונעזרת 

לשם כך בעובדי מערך הייעוץ המשפטי ו/או יועצים משפטיים חיצוניים, הביקורת הפנימית, קצין הציות, הממונים על אכיפה פנימית בדיני 

ני"ע ובדיני תחרות והממונה על הגנת הפרטיות, בהתאם לצורך. אירועים מהותיים כאמור מדווחים מיידית לממונה על אכיפה פנימית בדיני 

ניירות ערך ובדיני תחרות. 
 

ה. ניהול על בסיס קבוצתי של הסיכונים המשפטיים 

מערך הייעוץ המשפטי פועל כיחידת המטה של הקבוצה בנושא ניהול הסיכונים המשפטיים, ובאחריותו הגדרת מדיניות ניהול הסיכונים המשפטיים 

הקבוצתית.  

סיכונים משפטיים משמעותיים בקבוצה מדווחים למנהלת מערך הייעוץ המשפטי, הן בדיווחים מיידים והן בדיווחים תקופתיים, וכן מתקיימים 

בקבוצה מנגנונים לשיתוף פעולה ולעדכון תקופתי ושוטף במידע ובסוגיות משפטיות רלוונטיות. 
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א. כללי 

הוראת ניהול בנקאי תקין 308 של הפיקוח על הבנקים, מחייבת את הבנקים לפעול לקיום כלל הדינים וכללי ההתנהגות החלים על הפעילויות - 

הבנקאיות השונות של התאגיד הבנקאי. במסגרת עדכון להוראה שפורסם בדצמבר 2019, נוספה החובה לבחון גם שינויים משמעותיים מחוץ 

לישראל בהוראות הציות ובמדיניות האכיפה מחוץ לישראל, שחלות על התאגיד הבנקאי, לרבות על פעילות הלקוחות. תהליכי הזיהוי וההערכה 

שבבסיס העדכון יכללו גם לקחים מאירועי ציות משמעותיים ויעוגנו בנהלי התאגיד הבנקאי או בדרך מתועדת אחרת שתבטיח הטמעתם 

-
של הבנק.  cross borderבתהליך. הבנק פועל לאיסוף מאורגן ויזום של עדכוני רגולציה זרה ביחס למדינות עיקריות הרלוונטיות לפעילות 

 סיכון ציות הינו הסיכון להטלת סנקציה משפטית או רגולטורית, להפסד פיננסי מהותי, או לנזק תדמיתי, אשר התאגיד הבנקאי עלול לספוג 
, אשר הינו סיכון חוצה ארגון השואב את  )Conduct Risk(כתוצאה מכך שאינו מקיים את הוראות הציות. סיכון זה כולל סיכון בנקאות הוגנת 

מסגרתו הנורמטיבית משורה ארוכה של הוראות דין ורגולציה ואשר מושתת על ערכי יסוד בדמות הוגנות, הגינות ושקיפות, באופן שבו הבנק 

מתנהל אל מול מחזיקי העניין השונים. 

 הוראות ציות: כמוגדר בהוראה 308, הינם: חוקים, תקנות, הוראות רגולציה )לעניין זה, לרבות עמדות שנקבעו על ידי הפיקוח על הבנקים -
בטיפול בפניות הציבור וציות להוראות רשות שוק ההון, רשות התחרות והרשות לני"ע(, תקדים משפטי מחייב, נהלים פנימיים והקוד האתי, 

החלים על הפעילויות הבנקאיות של התאגיד הבנקאי. ההוראה מאפשרת לתאגיד הבנקאי לקבוע כי הוראות ציות מתחומים שאינם בליבת 

הפעילות הבנקאית כגון דיני עבודה, הוראות הדיווח לציבור וכדומה, יהיו באחריות ובפיקוח גורם בקרה בקו ההגנה השני, שאינו חלק מפונקציית 

הציות )להלן: "מנהל סיכון ציות"(.  

 החובות החלות החובות החלות על הבנק הינן חובות חוצות ארגון הנוגעות למגוון נרחב של פעילויות, תהליכים ומוצרים אותם מבצע הבנק -
מדי יום.  

 הבנק אימץ תוכנית אכיפה פנימית בדיני ניירות ערך, המבוססת על מיפוי מקיף של הוראות הדין הרלוונטיות, נהלי הבנק והתהליכים השונים -
בבנק, אשר מסדירה נהלים והנחיות ליישום מתמשך של התוכנית, וזאת בהתאם לקריטריונים שפרסמה רשות ניירות ערך בנושא. הבנק מינה 

את ראש החטיבה לניהול סיכונים ומנהל הסיכונים הראשי של הבנק כממונה על האכיפה הפנימית בדיני ניירות ערך בבנק. הבנק מבצע מעקב 

אחר הוצאתה לפועל של תוכנית האכיפה בדיני ניירות ערך, בין היתר, באמצעות קיום בקרות וביקורות בתחום דיני ניירות ערך. 

הבנק אימץ תוכנית אכיפה פנימית בדיני התחרות הכלכלית המבוססת על מיפוי מקיף של הוראות הדין הרלוונטיות. הבנק קבע נהלים - 

ותהליכים שונים ליישום מתמשך של התוכנית. הבנק מינה את קצין הציות הראשי של הבנק כממונה על האכיפה הפנימית בדיני תחרות 

כלכלית בבנק. הבנק מבצע מעקב אחר הוצאתה לפועל של תוכנית האכיפה בדיני תחרות כלכלית, בין היתר, באמצעות קיום בקרות וכן נוקט 

פעולות להטמעת ידע בתחום זה. 

 הבנק פועל ליישום הוראות החוק בעניין ההגנה על הפרטיות. הבנק מינה ממונה על הגנת הפרטיות, בכפיפות ישירה לקצין הציות הראשי, -
ופועל ליישום תוכנית בקרות עדכנית וכן נוקט פעולות להטמעת ידע בתחום זה. 

 

ב. מדיניות 

דירקטוריון הבנק קבע ואישר מדיניות ציות קבוצתית, אשר הועברה לחברת הבת הבנקאית לאישור במוסדותיה תוך התאמה לאופי המיוחד שלה. 

במדיניות מוסדרים, בין היתר, מבנה פונקציית הציות, הגורמים השונים המעורבים ביישום המדיניות, חלוקת האחריות לביצוע בקרות בקו ההגנה 

השני אחר הוראות הציות השונות בהתאם לכללים שנקבעו בהוראה וכדומה. 

כמו כן דירקטוריון הבנק מאשר אחת לשנה את תוכנית העבודה של מחלקת הציות של הבנק. 
 

ג. תיאבון הסיכון 

הבנק והקבוצה אימצו מדיניות של הקפדה יתרה בהתייחסות לסיכון הציות. ביחס להפרת הוראות החוק ונהלי הבנק הקשורים להוראות החוק, 

הקבוצה תמלא אחר הוראות ציות החלות עליה ותפעל לשם הבטחת העמידה בהן על ידי כלל עובדי הקבוצה. כל עסקיה של הקבוצה יבוצעו על פי 

נהלי הבנק, הקוד האתי ובהתאם לכל החוקים והתקנות. הקבוצה פועלת להטמעת תרבות ארגונית ואמות מידה ליושרה ואתיקה כבסיס הכרחי 

לקיום של תרבות ציות בכל דרגי הארגון. 
 

ד. ניהול החשיפה 

 לשם קיום ההוראה קיימת בבנק מחלקת ציות )להלן: "פונקציית הציות" או "הפונקציה"(, הכפופה לקצין הציות הראשי ומשמשת כפונקציה -

בלתי תלויה, אחראית על ניהול סיכון הציות בבנק. כמו כן, ממונה קצין הציות הראשי כ-RO )הממונה( על יישום כללי החקיקה וההוראות 

Qualified ( QI לבחינת יישום הסכם ה- RO שמטרתו לאכוף מנגנוני דיווח לגבי חשבונות של אמריקאים מחוץ לארה"ב, FATCAבתחומי ה-

)Intermediary המרחיב את דרישות הדיווח וניכוי המס מתשלומים מסוימים מעבר לחשבונות אמריקאים גם לחשבונות אחרים להם
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 מסדירים החלפת FATCA שבדומה ל- Common Reporting Standard( CRS(הכנסות ממקורות אמריקאים וכן אחראי לוודא יישום כללי ה-

מידע, בין מדינות אשר ביניהן הסכם ליישום חילופי מידע, לגבי חשבונות פיננסיים של תושבים לצרכי מס של אותן מדינות. 

 הפונקציה אחראית על ריכוז הבקרה בבנק לציות להוראות הציות שבאחריותה בהתאם למדיניות הציות ותוכנית העבודה השנתית ולדיווח -

על ליקויים או פערים, לכל מדרג הסמכויות בבנק, בין היתר ע"י בחינת מוצרים חדשים ו/או פעילויות חדשות, כמו גם ביצוע בקרות שוטפות 

על מוצרים ופעילויות קיימות בהתאם להוראות הציות השונות וע"י קבלת דיווחים ממנהלי סיכון הציות. כחלק מתפקידה, בוחנת גם 

הפונקציה חוזרים ונהלים חדשים, טרם פרסומם, וכן בודקת את קיום הוראות הציות באופן שוטף, אחר שינויים בחקיקה ובהוראות 

רגולטוריות. 

 לצד קצין הציות הראשי פועלים:  -

 נאמני ציות בכל אחד מסניפי הבנק, ובקרים במטה, אשר מתפקידם, בין היתר, לזהות ולאתר אירועים המצריכים דיווח או טיפול מיוחד -

של המחלקה. 

 פורום מעקב אחר יישום הוראות סטטוטוריות בראשות מנהל הסיכונים הראשי, שמתפקידו לעקוב אחר יישום הוראות ציות חדשות ולדון -

בטיוטות הוראות, הצעות חוק, תזכירי חוק וכדומה.  

 כמו כן, מסתייעת הפונקציה במערך הביקורת הפנימית של הבנק, ביחידה לפניות הציבור, במחלקת שיטות ותהליכים, במערך הייעוץ -

המשפטי, במתף ובמחלקת ההדרכה. 

 בבנק מבוצעים תהליכי הטמעה שוטפים בנושאי הציות, בין היתר, על ידי לומדות, קיום ימי עיון והדרכות למטה ולסניפים. -

 מערך הייעוץ המשפטי מבצע מעקב אחר עדכוני חקיקה ואחר עדכוני רגולציה בעולם, כמפורט בסעיף א' לעיל, ווידוא מסירתם לאחראי על -

ניהול סיכוני ציות וכן למתן תמיכה משפטית ככל שזו נדרשת על ידי האחראי, לקיום חובות האחראי ופעילות היחידה והבנק. 

 

 

ה. דיווח על החשיפה 

 אחת לרבעון מדווח קצין הציות להנהלת הבנק ולוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון, על פעילותו במהלך הרבעון שחלף במסגרת מסמך -

הסיכונים הכללי. הדיווח המפורט כולל סיכום פעילות הפונקציה, פירוט המלצות, פרטים ביחס להפרות של הוראות ציות שזוהו במהלך 

התקופה המדווחת והמלצות לגבי צעדים שיש לנקוט בגין ההפרות ומניעת הישנותן והיערכות הבנק ליישום הוראת ציות חדשה. 

 לפחות אחת לשנה מדווח קצין הציות לדירקטוריון הבנק, דיווח מפורט בנפרד ממסמך הסיכונים ובו הוא מסכם את פעילותו בשנה הקודמת -

וכן מציג את תכנית העבודה לשנה הבאה.  

 בנוסף, במדיניות הציות שנקבעה על ידי הדירקטוריון מוגדרים דיווחים מידיים לדירקטוריון. -

 

ו. ניהול על בסיס קבוצתי של סיכון הציות 

 קצין הציות הראשי פועל כיחידת המטה של הקבוצה בנושא ניהול סיכוני הציות, ובאחריותו לוודא יישום המדיניות הקבוצתית בנושא הציות -

בחברת הבת הבנקאית, וליווי חברת הבת בבניית מערכות, בכתיבת נהלים, בפעולות הדרכה ובהטמעה של ההוראות. - תחולת המדיניות 

הינה על כלל חברות הקבוצה, בהתאמות הנדרשות. 

 מערך הביקורת הפנימית של הבנק משלב בתוכניות העבודה השנתיות שלו ביקורות בנושא הציות בבנק ובחברות הבנות בקבוצה. -

 

Conduct Riskז.     ניהול סיכון  בנקאות הוגנת -  

סיכון בנקאות הוגנת הינו סיכון חוצה ארגון השואב את מסגרתו הנורמטיבית משורה ארוכה של הוראות דין ורגולציה ואשר מושתת על ערכי ייסוד 

בדמות הוגנות, הגינות, מניעת הפליה ושקיפות, באופן שבו הבנק מתנהל אל מול מחזיקי העניין השונים. 

קבוצת הבנק הטמיעה ערכי הוגנות ושקיפות בפעילותה מול לקוחותיה וחיזוק עקרונות אלו בהתנהלותה השוטפת. ככלל, נדרשת קבוצת הבנק 

לוודא, כי ההצעות הניתנות ללקוח מותאמות לצרכיו. אי עמידה בסטנדרט התנהלות ראוי חושפת את הקבוצה לסיכונים שונים כמו סיכוני ציות, 

משפטי, מוניטין וכיו"ב. לקבוצת הבנק קיימת מדיניות בנושא התנהלות עסקית נאותה כחלק ממדיניות הציות ואחד מיעדי קצין הציות הינו 

לפעול להטמעת עקרונות המדיניות בקרב החטיבות השונות. 
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א. כללי 

 סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן "הלבנת הון"( הינם הסיכונים להטלת עיצומים כספיים משמעותיים על הבנק לאור אי עמידה -

בהוראות החוק בנושא מניעת הלבנת הון ואיסור מימון טרור וכן הסיכון להיווצרותה של אחריות פלילית של התאגיד ועובדיו. בנוסף, התממשות 

עבירה על הוראות הדין בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור עשויה לגרור התממשות של סיכון מוניטין. 

 על המגזר הבנקאי חלות הוראות שונות במסגרת מניעת הלבנת הון ומימון טרור הכוללות, בין היתר, את החוק לאיסור הלבנת הון, החוק -

לאיסור מימון טרור, צו איסור הלבנת הון, תקנות איסור מימון טרור, הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411, חוזרים שונים של הפיקוח על 

הבנקים ועוד. 
 

ב. מדיניות 

דירקטוריון הבנק מאשר אחת לשנה את מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור של הקבוצה במסגרת אישור מדיניות הציות. 

 

ג. תיאבון הסיכון 

)cross border(  הבנק, מפעיל מדיניות של "אפס סובלנות" בהתייחסות לסיכוני הלבנת הון וסיכונים חוצי גבולות לעניין עבירת מס -

ובמסגרתה נדרשים כל מנהלי הבנק ועובדיו, ללא יוצא מן הכלל, כולל כל חברות הבת בקבוצה, למלא  אחר הוראות החוק והרגולציה 

החלות על הבנק וכן אחר כל נהלי הבנק הרלוונטיים הנובעים מהוראות אלו. 

 

 קבוצת הבנק נוהגת מדיניות מחמירה שנועדה להבטיח יישום דווקני של הוראות החוק והכרה נאותה של הלקוח אתו מנהל הבנק עסקים, -

ובכלל זה הבנת עסקיו המנוהלים עם הבנק או באמצעותו, החיוניים למניעת הלבנת הון ומימון טרור באמצעות הבנק ולניהולו התקין של 

הבנק. 

 המדיניות בתחום מניעת הלבנת הון כוללת הגדרה ברורה של איסורים ביחס לפעילות מול גופים ומדינות לגביהן ישנן הגבלות. -

 מדיניות ניהול הסיכון מתייחסת לדרישות "הכר את הלקוח" בהתאם לחקיקה מחייבת ומגדירה תהליכים וכלים הנדרשים לצורך עמידה -

מיטבית בדרישות אלו. 
 

ד. ניהול החשיפה 

 בבנק פועלת יחידה למניעת הלבנת הון ומימון טרור, הכפופה לקצין הציות הראשי, אשר מופקדת על יישום הוראות הדין בנושא זה ועל הטמעתן. -

)CRO(.קצין הציות הראשי משמש גם כאחראי איסור הלבנת הון. היחידה מהווה חלק מפונקציית הציות הכפופה למנהל הסיכונים הראשי של הבנק  

 תפקידי האחראי על איסור הלבנת הון ומימון טרור כוללים, בין היתר: כתיבה ועדכון המדיניות והנהלים בהתאם לעדכוני חקיקה והוראות -

הדין, פיתוח וביצוע בקרות על מנת לוודא כי הבנק מיישם את הוראות הדין ומבצע את הדיווחים הנדרשים כולל בקרות אחר ביצוע הדיווחים 

לרשות לאיסור הלבנת הון על פי סוג וגודל הפעולה, העברת דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ובדיקת יישום 

מדיניות הבנק בכל חברות הבת בקבוצה וכן קיום הדרכות וימי עיון לנאמני הציות ולכלל העובדים, המגבירים את המודעות לנושא. 

 לשם יישום החוק והטמעה של הוראותיו מינה הבנק נאמני ציות המשמשים גם כנאמני איסור הלבנת הון בסניפים, האחראים על הפעילות -

השוטפת למניעת הלבנת הון ומימון טרור בהתאם למדיניות ולנהלים. נאמנים אלו נבחרים מתוך אוכלוסיית מורשי החתימה בבנק וכפופים 

מקצועית בתחום איסור הלבנת הון, לאחראי על איסור הלבנת הון. 

 הבנק, מפעם לפעם, עורך ימי עיון לכל נאמני איסור הלבנת הון, כנסים למנהלים, הרצאות לעובדי הסניפים וכן השתלמויות והדרכות לכלל -

העובדים בקורסים במסגרת מחלקת ההדרכה של הבנק. כמו כן, נערכות הדרכות והשתלמויות ביחידה או באופן מקוון. בנוסף מפיץ הבנק 

לומדה ממוחשבת הכוללת מבדק לבחינת הטמעת תוכן הלומדה בקרב העובדים. הלומדה מתעדכנת בהתאם לשינויים והתפתחויות בתחום 

ובהוראות הדין. עובדי הבנק הרלוונטיים נבחנים במבדק ונבדקת עמידתם בו בהצלחה. אחת לתקופה מהלך זה חוזר על עצמו לריענון הידע. 

מהלכי ההדרכה שבוצעו הגבירו את המודעות לנושא. 

 הבנק נוקט באופן שוטף במהלכים לאיתור וטיוב נתונים באמצעות דוחות בקרה ולייעול הבקרות, ומשקיע משאבים רבים בפיתוח ושדרוג -

מערכות הבקרה הממוכנות ומקצה משאבי כח אדם לנושא. 

 מערך הייעוץ המשפטי מבצע מעקב אחר עדכוני חקיקה ווידוא מסירתם לאחראי על ניהול סיכוני איסור הלבנת הון וכן למתן תמיכה -

משפטית ככל שזו נדרשת על ידי האחראי, לקיום חובות האחראי ופעילות היחידה והבנק. 

 ועדה מייעצת הוקמה לצורך תמיכה במילוי תפקידו של האחראי אשר עיקרי תפקידיה כוללים בין היתר: דיון על חשבונות בהם זוהו פעילויות -

אשר בספק בלתי רגילות לצורך דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. 
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 במסגרת דיון חצי שנתי במסגרת פורום למעקב אחר סיכונים תפעוליים מתקיים דיון בהתפתחויות טכנולוגיות, כגון שימוש באינטרנט, -

טלפונים סלולריים, כרטיסי חיוב נטענים ועוד, העלולות לסייע בידי לקוחות בביצוע הלבנת הון ו/או מימון טרור על מנת לגבש ולבחון אמצעי 

הגנה נאותים, להתמודדות בהתפתחויות אלו ובחשיפות הנובעות מהן. 

במסגרת חיזוק ניהול ומעקב אחר סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בין היתר על רקע משבר הקורונה, הבנק בוחן את מערך הכלים והשיטות - 

הנמצאים בשימוש בתחום זה ואת האפשרויות וההשלכות של אימוץ "טכנולוגיות חכמות" המתאימות לסטנדרט המקובל במדינות מובילות, 

כולל אם הן עומדות בהגדרת "מודלים" ובהתאם לכך ינהל את סיכוני המודלים הנובעים מהשימוש בהן. 
 

ה. דיווח על החשיפה 

 אחת לרבעון מדווח הממונה על איסור הלבנת הון להנהלת הבנק ולוועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים על פעילותו במהלך הרבעון שחלף -

במסגרת מסמך הסיכונים הכללי. הדיווח המפורט כולל בין היתר התייחסות למוקדי סיכון שאותרו על ידי הממונה ודרכי הטיפול בהם ודיווח 

על יישום מדיניות "הכר את הלקוח".  

 אחת לשנה לפחות מדווח הממונה על איסור הלבנת הון לדירקטוריון הבנק, דיווח מפורט בנפרד ממסמך הסיכונים.  -

 בנוסף, במדיניות שנקבעה על ידי הדירקטוריון מוגדרים דיווחים מידיים לדירקטוריון ולבנק ישראל. -
 

ו. ניהול על בסיס קבוצתי של סיכון הלבנת הון ומימון טרור 

 האחראי למילוי החובות בבנק לפי חוק איסור הלבנת הון פועל כיחידת המטה של הקבוצה בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור, -

ובאחריותו לוודא יישום המדיניות הקבוצתית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור בחברות הבנות - כנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין 411, 

הכוונת וליווי חברות הבנות בבניית מערכות, בכתיבת נהלים, בפעולות הדרכה ובהטמעה של ההוראות. 

 תחולת המדיניות הינה על כלל חברות הקבוצה, בהתאמות הנדרשות. -

 מערך הביקורת הפנימית של הבנק משלב בתוכניות העבודה השנתיות שלו ביקורות בנושא יישום מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור -  

בבנק ובחברות הבנות בקבוצה. 

 

Cross borderז. ניהול סיכונים חוצי גבולות -  

קבוצת הבנק פועלת בתחומי בנקאות שונים. בין שאר לקוחותיה, מספקת קבוצת הבנק שירותים גם ללקוחות שהינם תושבי חוץ. על רקע 

המאמצים המוגברים של מדינות שונות באיתור כספים של תושביהן המוחזקים מחוץ למדינת התושבות והמגמה של שיתוף פעולה בינלאומי 

במאבק בהעלמות מס, עלולה פעילות הבנק מול תושבי החוץ כאמור להגדיל את החשיפה של הבנק לסיכוני ציות שמקורם בפעילות חוצה גבולות 

 )Cross Border( .וכן לסיכוני מוניטין

נקבעה מדיניות ייעודית לנושא זה, נקבעו נהלי עבודה, מתבצעת שורה של צעדים אופרטיביים לניהול וצמצום הסיכון, חשבונות בסיכון גבוה בהיבטי 

סיכונים חוצי גבולות מזוהים ומסומנים. לקוחות להם אינדיקציות לתושבות מס זרה וכן כל הלקוחות החדשים נדרשים לחתום על הצהרות לעניין 

חבויות המס וויתור על סודיות.  

 ביום 6 בפברואר 2019 פורסמו תקנות מס הכנסה )יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים(, התשע"ט- 2019, -
, אשר פותח (CRSהמטמיעות לדין הישראלי את ההתחייבויות שמדינת ישראל לקחה על עצמה לאימוץ התקן הבינלאומי לחילופי מידע )תקן 

(, לצורך קיום חילופי מידע אוטומטיים על בסיס שנתי למטרות סיוע הדדי באכיפת מס בין מדינות.  OECDע"י הארגון לשיתוף פעולה כלכלי )

בהתאם לתקנות אלה, מדווח הבנק מדי חודש ספטמבר על לקוחות שסווגו כברי דיווח בהסתמך על הצהרת תושבות שלהם או בהסתמך 

על סממן לתושבות מס במדינה זרה ברת דיווח בהתאם לאמור בתקנות, כפי שזוהו  בתום השנה הקלנדרית הקודמת. 

 – ציות להוראות החקיקה המקומית המעגנת את הכללים הקבועים בחוק האמריקאי והוטמעה בהסכם בין מדינתי בין FATCA  הוראות ה--

ארה"ב וישראל. במסגרת כללי הוראה זו,  מפעיל הבנק תהליכים פנימיים לזיהוי ותיעוד חשבונות של לקוחות אמריקאים ומדווח עליהם, מדי 

חודש ספטמבר, לגבי שנת המס הקודמת, לרשות המסים בארה"ב. הדיווח מתבצע באמצעות רשות המסים בישראל, בהתאם לדרישות 

ההוראה. במסגרת זו ובהתאם להוראות החקיקה, החל מכניסת התקנות לתוקף, הבנק מאפשר פתיחת חשבון חדש, בכפוף לחתימת לקוח 

על הצהרה בדבר תושבות המס שלו. 
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א. כללי 

סיכון המוניטין מוגדר כסיכון הנובע מתפיסה שלילית מצד לקוחות, צדדים נגדיים, בעלי מניות, משקיעים, מחזיקי אגרות חוב, אנליסטים, גורמים 

רלוונטיים אחרים או רגולטורים, אשר עלולה להשפיע לרעה על יכולתו של תאגיד בנקאי לשמור על קשרים עסקיים קיימים או ליצור קשרים 

חדשים וליהנות מנגישות רציפה למקורות מימון.  

 

סיכון המוניטין הינו סיכון מורכב, וקשה לחזות את התממשותו, שכן הוא מדבר על "תפיסת" הארגון בעיני "הציבור". תפיסה/דעה הוא דבר שאינו 

מוחשי, בעייתי למדידה, משתנה, והשפעתו המידית על פעולה )פתיחה/סגירת חשבון או העברת פעילות( היא קשה לחיזוי. קושי נוסף קיים 

בעובדה שבמקרים רבים הסיכון הינו פועל יוצא של התממשות סיכונים אחרים כגון סיכון תפעולי מסוג מעילה, אבטחת מידע, סיכון ציות 

והלבנת הון, סיכון אשראי ו/או שוק בהיקף חריג, מערכת יחסי העבודה בבנק ועוד. 
 
 

ב. מדיניות וניהול החשיפות  

ניהול סיכוני המוניטין בבנק ובקבוצה כולל מספר מרכיבים עיקריים: 

 זיהוי ומעקב אחר גורמי סיכון בתחום המוניטין וגיבוש פעילות מונעת המבוססת על גיבוש דפוסי התנהגות/התנהלות המביאים בחשבון ככל -

שניתן את סיכון המוניטין במסגרת הגיבוש והיישום של המדיניות העסקית. 

 איתור מוקדם של אירועי מוניטין פוטנציאליים והצפתם בפני דוברת הבנק, מנהל סיכון המוניטין וההנהלה.  -

 ניטור מתמשך של סיכון המוניטין במטרה להבטיח זיהוי מגמות שעלולות להוביל לאירוע מוניטין ולדווח עליהן לראש חטיבת חשבונאי ראשי, -

בתפקידו כמנהל סיכון המוניטין ולדוברת הבנק, העוסקת בניהול השוטף של הסיכון. 

 ניהול שוטף של מערכת היחסים עם כלי התקשורת השונים בעיקר עם בעלי תפקידים המסקרים את הבנק: כתבים ועורכים בעלי השפעה -

)באחריות הדוברת(. 
 
 

ג.  תיאבון הסיכון 

לקבוצה סובלנות נמוכה לסיכון המוניטין שעלול להשפיע על יציבותה ובכלל זה - איומים שמקורם בתדמית הבנק. מעבר לכך, הבנק רואה 

בתדמית חיובית משום נכס מרכזי ולכן יפעל למניעת התממשות סיכון מוניטין שעלול להגיע לתרחיש קיצון וינסה למזער התממשותם של 

סיכוני מוניטין ככל האפשר. 
 
 

ד. דיווח על החשיפה של סיכון מוניטין  

דוברת הבנק מעורבת בפרסום הודעות ודיווחים מהותיים לבורסה בדגש על הודעות שיש בהן איום פוטנציאלי או השפעה על מוניטין הבנק כגון 

  אזהרות רווח, מינויים מהותיים, עסקאות מהותיות ועוד. 

במסגרת מסמך הסיכונים מדווחים נושאים מרכזיים הנוגעים לסיכון המוניטין. 

 

ה. ניהול על בסיס קבוצתי של הסיכון הקבוצתי 

החברות הבנות בקבוצה, לרבות הלא בנקאיות, מאמצות מדיניות זו בהתאמות הנדרשות. כל חברת בת או מותג שיווקי דואגים למתן דגש מיוחד 

על אוכלוסיות הליבה שלה. כל חברת בת או מותג שיווקי מינו מנהל סיכון מוניטין אשר אחריותו בהתאם למפורט במדיניות לניהול סיכון מוניטין. 

דוברת הבנק הבינלאומי משמשת כדוברת הקבוצה ולפיכך, כל מגע מהותי עם התקשורת בקשר לפעילות הקבוצה ו/או הבנקים מדווח לה 

ומתואם עימה מראש. 
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א. כללי 

הסיכון מוגדר כסיכון של ההשלכות הנוכחיות והעתידיות על רווחים, הון, מוניטין או מעמד הנובעים מהחלטות עסקיות שגויות, מיישום בלתי 

נאות של החלטות או מהעדר תגובה לשינויים ענפיים, כלכליים או טכנולוגיים. סיכון זה הינו פונקציה של התאימות בין היעדים האסטרטגיים 

של הבנק, האסטרטגיות העסקיות שפותחו להשגת יעדים אלו, המשאבים שהוקצו לעמידה ביעדים אלו ואיכות היישום.  

 

ב. מדיניות וניהול החשיפות 

יעדי מדיניות ניהול הסיכון האסטרטגי, הינם: 

 הבטחת התאמה בין היעדים האסטרטגיים לבין: תכניות העבודה השנתיות; האמצעים שהוקצו לעמידה ביעדים )בין היתר, משאבי הון -

במסגרת תכנון ההון של הבנק(; יישום ההחלטות האסטרטגיות. 

 יכולת ניטור של הסיכון האסטרטגי, המאפשרת זיהוי מוקדם של פערים בהתממשות התכנון האסטרטגי: החלטות/ תכניות עסקיות שגויות; -

יישום בלתי נאות של החלטות אסטרטגיות; שינויים ענפיים, כלכליים, טכנולוגיים ורגולטוריים. 

 

ג.  תיאבון הסיכון האסטרטגי 

לקבוצת הבנק סובלנות נמוכה לסיכון האסטרטגי בשל ההשפעה הקריטית שעשויה להיות לו על יציבות הבנק והישגיו העסקיים. 

הקבוצה מאמצת אסטרטגיה עסקית המתאפיינת ברמה גבוהה של זהירות ומידתיות.  

הקבוצה מפעילה תהליכי בקרה על מנת לצמצם החשיפה לסיכונים חריגים. 

 

ד. דיווח על החשיפה לסיכון האסטרטגי 

בבנק קיימת מעטפת סדורה של דיווחים ביחס לסיכון האסטרטגי לאורך קווי ההגנה השונים.  

במסגרת מסמך הסיכונים מדווחים נושאים מרכזיים הנוגעים לסיכון האסטרטגי. 

 

ה. ניהול על בסיס קבוצתי של הסיכון האסטרטגי 

התאגיד הבנקאי הנשלט בקבוצה, מאמץ את מדיניות חברת האם בהתאמות הנדרשות. תוך מתן דגש מיוחד למאפיינים הייחודיים לו בתהליך 

התכנון האסטרטגי.  

 

מקורו של הסיכון הוא בהתגברות הדרישות הרגולטוריות בארץ ובעולם בשנים האחרונות. השינויים הרגולטוריים האמורים ויישום רפורמות 

רגולטוריות מגבירים את אי הוודאות והתחרותיות במערכת הפיננסית ויוצרים סיכון להכנסות והון הקבוצה, לרבות באמצעות מניעת או הטלת 

מגבלות על פעילות עסקית ואובדן הכנסות, וכן מחייבים את הבנק להיערכות, יישום והטמעה העלולים לגרום לעלויות והשקעות )כגון השקעות 

מיכוניות( נכבדות.  כמו כן, אי עמידה בהוראות החוק והרגולציה החלות על הבנק והקבוצה חושף אותם לסנקציות, ובהן עיצומים כספיים, תביעות 

של לקוחות, לרבות תובענות ייצוגיות, הטלת אחריות פלילית על התאגיד הבנקאי ועל נושאי משרה בו וכן לפגיעה בתדמיתו של הבנק בציבור. 

הסיכון הרגולטורי מנוהל בבנק כחלק מהסיכון המשפטי, סיכון הציות וסיכון האסטרטגיה.  

מדיניות הציות של הבנק מעגנת, בין היתר, את ערכי הציות אותם מקדם הבנק, משמשת כקו מנחה לפעילות כל הגורמים בבנק בניהול סיכוני 

הציות בכלל ובעמידה במכלול ההוראות הרגולטוריות בפרט, מתווה את העקרונות וקווי היסוד, ומעגנת את הסמכויות ותחומי האחריות של הגורמים 

השונים בבנק ובקבוצה לצורך בניית תשתית נאותה ליישום החובות החלות על הבנק והקבוצה בתחום הציות והסדרתם בנהלים ותהליכים. ההיבטים 

הרגולטוריים-משפטיים מפוקחים ומנוהלים על ידי מערך הייעוץ המשפטי במסגרת מדיניות לניהול הסיכון המשפטי המאושרת על ידי ההנהלה 

והדירקטוריון. המדיניות מסדירה את הדרכים לאיתורו, מיפויו ומיזעורו של הסיכון המשפטי, לרבות באמצעות מעקב שוטף אחר ההתפתחויות 

בחקיקה, ברגולציה ובפסיקה ומתן יעוץ ותמיכה משפטית שוטפים על בסיס התפתחויות אלה . 

בהיבט האסטרטגי - התוכנית האסטרטגית ותוכנית העבודה מתייחסות להשפעות אפשריות שצוינו לעיל, ולוקחת בחשבון את השינויים האמורים. 

לפרטים בדבר יוזמות רגולטוריות מהותיות בעלות השפעה על פעילות הבנק בתקופת הדיווח ראה פרק חקיקה ויוזמות רגולטוריות בדוח הכספי 

לשנת 2021.
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סיכון סביבתי הינו הסיכון להפסד הן בשל עלויות שמקורן בחשיפה לפגיעה פוטנציאלית ישירה )נזקי שריפות, שטפונות וכיו"ב( והן בשל עלויות 

שמקורן בהוראות מעבר הנוגעות לנושאי איכות הסביבה ובאכיפתן.  הסיכון הסביבתי הוא בעל השפעה במספר היבטים באופן ישיר או עקיף: סיכון 

אשראי, סיכון שוק, סיכון תפעולי, ציות, סיכון מוניטין.  

השפעה ישירה - כתוצאה מעלויות מפגעים סביבתיים שעל הבנק לשאת בהם בגין נזקים ישירים הקשורים בשינויי אקלים או הפסד כספי העלול 

להיגרם כתוצאה מאימוץ של הוראות לגבי מדיניות אקלים וסביבה, התפתחות טכנולוגית ושינויים בהעדפות השוק.  

השפעה עקיפה –  כגון על סיכוני האשראי - עלולה לנבוע מהרעה במצבו הפיננסי של לווה בעקבות השפעות סביבתיות ושינויי אקלים, בין היתר 

בעקבות אי-עמידה בהוראות הדין הסביבתיות הרלבנטיות, בשל הוצאות גדולות הנדרשות כדי לעמוד בדרישות רגולציה סביבתית או בשל קנס גבוה 

שניתן להשית בשל פגיעה סביבתית, וכן התממשות של סיכונים אחרים הקשורים בסיכונים סביבתיים כגון סיכון מוניטין.  

הבנק נוקט בפעולות לזיהוי וניהול הסיכון הסביבתי, בדגש על סיכון האשראי, תוך חתירה לצמצום או מניעה של סיכון הנובע מהשפעה סביבתית 

שיש בה פוטנציאל לפגיעה. הבנק רואה ערך רב במימון פרויקטים/גופים התורמים לפיתוח סביבתי, כגון מימון פרויקטים בתחום האנרגיה 

המתחדשת. 

ניהול הסיכון, מדיניות ותיאבון סיכון 

קיימת לבנק מדיניות מפורטת לניהול הסיכונים הסביבתיים במסגרת מדיניות האשראי, המגדירה מתודולוגיה ותהליכי עבודה לניטור סיכונים 

סביבתיים באשראי. הבנק מביא זאת בחשבון במסגרת החלטותיו לגבי מתן אשראי ללקוחות במגזרים אותם הוא מנטר בעלי סיכון סביבתי גבוה 

במיוחד, ומתחשב בפוטנציאל סיכון האשראי של לקוחותיו. החשיפה של הלקוח לסיכונים אלה משפיעה על החלטות האשראי הרלבנטיות ונלקחת 

בחשבון במסגרת מכלול השיקולים בעת מתן אשראי.  בנוסף, סיכונים פיזיים ישירים מוטמעים במסגרת ניהול הסיכונים התפעוליים והמשכיות 

עסקית.  כמו כן, בחטיבה לניהול סיכונים מתקיימת בקרה אחר עמידת הבנק בדיני איכות הסביבה. 

 )מדדי סיכון מרכזיים( לכל KRI'sהבנק פועל לאיתור הסיכונים הסביבתיים המהותיים הרלבנטיים לו ולפעילותו, ולבחינת הצורך בקביעת סט של 

אחד מסיכונים אלה, תוך בחינת השתלבות סיכונים אלה בתוך תיאבון הסיכון הכללי שלו.  

כמו כן, הבנק פועל להרחיב את ניטור הסיכונים הסביבתיים אליו הוא חשוף, על מנת לוודא כי הוא מוטמע בכלל מסגרות פעילותו ובתהליכי הערכת 

הסיכונים שלו. ובכלל זה, במסגרת ניהול סיכוני שוק, ניהול סיכוני הנזילות, ניהול סיכונים תפעוליים וניהול סיכוני מוניטין.  

הבנק יבחן הוספת סיכונים פיזיים וסיכוני מעבר לתרחישי הקיצון הקיימים בתחומי פעילות שונים.  

הבנק נמצא בתהליך של קביעת יעדים ומדדים ספציפיים בהתייחס לסיכון הסביבתי.

הגדרת הסיכון  

סיכון המודל מוגדר כפוטנציאל להשלכות שליליות מהחלטות שהתקבלו בהתבסס על תוצרי מודל שגויים או שימוש שגוי בתוצרי מודל. סיכון מודל 

עלול להוביל להפסד כספי, קבלת החלטות עסקיות שגויות, או פגיעה במוניטין הבנק. 

מדיניות וניהול הסיכון 

( המפרטת ומגדירה מסגרת תיקוף מודלים מקיפה אשר כוללת כלים שונים שמטרתם הפחתת סיכון מודל, MRM לבנק מדיניות לניהול סיכון מודל )

מניעת שימוש לא נכון במודל ומניעת סיכוני ביצועי מודל.  

תיאבון סיכון   

תיאבון הסיכון של הבנק לסיכון מודל הנו נמוך והבנק פועל למזער את סיכון המודל ככל האפשר תוך שיקולים של עלות אל מול הפחתת הסיכון. 

הסיבולת לסיכון בבנק נמדדת על פי המתודולוגיה להערכת סיכון מודלים אשר מתייחסת למקורות הסיכון וליחסי הגומלין בין המודלים, וכן על פי 

איכות תוצאות הכלים לתיקוף מודלים. 
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בשנת 2020 אישר דירקטוריון הבנק, לאחר אישור ועדת התגמול, ובהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 301A בדבר מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 

)להלן - "הוראה  301A"(, את מדיניות התגמול של הבנק )להלן - "מדיניות התגמול"(, אשר החליפה את מדיניות התגמול הקודמת של הבנק.  

במסגרת זו, ביום 26 בפברואר 2020 אישרה האסיפה הכללית של הבנק, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, את מדיניות התגמול לנושאי 

משרה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 )להלן - "חוק החברות"( להוראה  301A ולחוק תגמול לנושאי משרה 

בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, תשע"ו-2016 )להלן – "חוק התגמול"(, אשר החליפה את 

מדיניות התגמול שאושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק בחודש פברואר 2017. )להלן – "מדיניות התגמול לנושאי המשרה"(. 

מדיניות תגמול הינה לכלל עובדי הבנק, לרבות עובדים מרכזיים, וכן כוללת עקרונות למדיניות תגמול קבוצתית, כאשר מדיניות התגמול לנושאי 

המשרה כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של הבנק ביום 26 בפברואר 2020 מהווה חלק ממנה. 

בחודש אפריל 2021, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאם לסמכותם לפי סעיף 4.5.1 למדיניות התגמול לנושאי המשרה, לעדכן בהיקף לא 

מהותי את תקרת המשכורת החודשית לנושא משרה בתפקיד חבר הנהלת הבנק 

הגוף העיקרי המפקח על נושא התגמול הוא ועדת התגמול של הדירקטוריון )להלן - "ועדת התגמול"(. הרכב ועדת התגמול וסמכויותיה הינם 

בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 118א לחוק החברות, להוראה 301A ולהוראת נב"ת 301 "הדירקטוריון" )להלן - "הוראה 301"(. נכון למועד זה 

חברי ועדת התגמול הינם: ה"ה רונן הראל )דח"צ לפי חוק החברות; יו"ר(, פנינה ביטרמן כהן )דח"צ לפי חוק החברות( ואילן עייש )דח"צ לפי הוראה 

  .)301

בהתאם למדיניות התגמול, גם לגופים נוספים בבנק תפקידים בקשר לפיקוח על נושא התגמול, ובכלל אלה חטיבת המשאבים וחטיבת ניהול 

הסיכונים בבנק.  

ועדת התגמול והדירקטוריון נעזרו בייעוץ משפטי של משרד עורכי הדין גרוס ושות'.   

מדיניות התגמול כוללת כאמור עקרונות למדיניות תגמול קבוצתית ביחס לתאגידים הנשלטים על ידי הבנק.    

נכון לסוף שנת 2021, היו בבנק, 24 נושאי משרה בכירה כהגדרתם בהוראה 301A ובכלל זה הדירקטורים, המנהלת הכללית, חברי הנהלת הבנק, קצין 

הציות ואיסור הלבנת הון ונושאי משרה אחרים )כהגדרת "נושא משרה" בחוק החברות(. נכון לסוף שנת 2020 היו בבנק 24 נושאי משרה בכירה 

כאמור. 

כמו כן, נכון לסוף שנת 2021, היו בבנק, 15 עובדים מרכזיים אחרים, שאינם נושאי משרה בכירה כהגדרתם בהוראה 301A. נכון לסוף שנת 2020 היו 

בבנק 15 עובדים מרכזיים אחרים כאמור. קבוצת העובדים המרכזיים האמורה כוללת מנהלים המדווחים למנכ"ל או מנהלים מסוימים בלבד 

המדווחים ישירות למנהל המדווח ישירות למנכ"ל ושלפעילותם עשויה להיות השפעה מהותית על פרופיל הסיכון של הבנק וסך התגמול המשויך 

להם לא נופל בגדר החריגים בהוראה 301A להגדרת עובד מרכזי.  

יצוין כי ישנם מספר עובדים שהתגמול השנתי שלהם עלה על 1.5 מיליון ש"ח בשנים 2020  ו– 2021 בעקבות יציאתם לפרישה מוקדמת מרצון באחת 

מהשנים האמורות וזכאותם לפיצוים מוגדלים בגין סיום העסקה ושנתונים כמותיים לגביהם לא נכללים בגילוי זה.  
 

במדיניות התגמול נקבעו כללים שמטרתם להבטיח כי הסדרי התגמול בבנק יהיו עקביים עם מסגרת ניהול הסיכונים ועם המטרות ארוכות הטווח 

של הבנק.  

השיקולים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון באמצם את מדיניות התגמול, בדגש על מדיניות התגמול לנושאי המשרה, הינם, בין היתר, קידום 

מטרות הבנק, תוכנית העבודה שלו והאסטרטגיה של הבנק בראיה ארוכת טווח ולאור סביבת הבקרה שלו; התרבות הארגונית של הבנק; יצירת 

תמריצים ראויים, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של הבנק על מנת שאלה לא יעודדו לקיחת סיכונים מעבר לתאבון הסיכון של 

הבנק; גודל הבנק ואופי פעילותו בשים לב לאופייה המיוחד של המערכת הבנקאית והבנק בתוכה; יצירת איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שונים; הגברת 

תחושת ההזדהות עם הבנק ופעילותו, הגברת שביעות הרצון והמוטיבציה שלהם ושימור לאורך זמן של העובדים המרכזיים האיכותיים בבנק בעלי 

היכולת להוביל את הבנק להצלחה עסקית ולהתמודדות עם האתגרים העומדים בפניו בהיותו אחד מחמשת הבנקים הגדולים במערכת הבנקאית 

בישראל. 



  

 

 

מרבית העובדים בבנק מועסקים על פי הסכמים קיבוציים. האמור במדיניות התגמול ביחס לעובדי הבנק המועסקים על פי ההסכמים הקיבוציים 

  .301A בבנק, כפוף להוראות ההסכמים הקיבוציים, בהתאם לאמור בהוראה

ביחס לעובדים שאינם עובדים מרכזיים, מדיניות התגמול קובעת כללים ביחס להענקת תגמול משתנה לעובדי הבנק. הענקת תגמול משתנה 

מותנית בהתקיימות תנאי סף, שיכללו לפחות תנאי של שיעור תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק )להלן - "התשואה להון"( 

וכן גם יחס יעילות ויחס הלימות הון. תנאי הסף ייקבעו על ידי דירקטוריון הבנק, בשים לב לריבית הנהוגה במשק, לתנאי הסף שנקבעו בארבעת 

התאגידים הבנקאיים הגדולים האחרים במערכת הבנקאית ולתוכניות העבודה של הבנק באותה שנה.  

תקציב המענק השנתי לעובדים )למעט עובדים שנקבעו בעניינם תכניות תגמול ספציפיות( יקבע על ידי דירקטוריון הבנק, במונחים של מספר 

משכורות חודשיות בממוצע לכל עובד או במונחים של תקציב כספי כולל, ועד לתקרה שנקבעה במדיניות התגמול, ובהתאם לפרמטרים האמורים 

לעיל. בכך, הענקת התגמול המשתנה קשורה לביצועי הבנק. תקציב נפרד ייקבע גם לעובדי אוצר החייל לשעבר )עד אשר ייחתם הסכם קיבוצי 

חדש המסדיר את שילובם בהסכמי העבודה של הבנק(, עובדים המועסקים בחוזים אישיים ועובדי מת"ף – מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ. 

יצוין, כי בהתקיים נסיבות מיוחדות, הבנק יהיה רשאי לאשר הענקת מענק שנתי לעובדים, כולם או חלקם, גם אם הבנק לא עמד בתנאי הסף, אולם 

המענק הממוצע לעובד בנסיבות אלה לא יעלה על תקרה שנקבעה במדיניות התגמול.  

בנוסף למענק השנתי, הבנק רשאי לאשר תגמול משתנה נוסף לעובדים מצטיינים )לרבות יועצי השקעות(, לסניפים ו/או יחידות מצטיינות ו/או בגין 

הישגים בעבודה. בדרך כלל, תגמולים משתנים נוספים כאמור אינם מיועדים לעובדים שהינם עובדים מרכזיים.  
 

ככלל, עקרונות המענק שחלים על כל עובדי הבנק חלים גם על העובדים המרכזיים )למעט עובדים מרכזיים שנקבעו בעניינם תוכנית תגמול 

ספציפיות(. העובדים המרכזיים מועסקים גם הם ברובם על פי ההסכמים הקיבוציים בבנק. המענק המרבי לעובד מרכזי יחושב במונחי משכורת 

חודשית. עם זאת, הבנק יהיה רשאי לקבוע כי מענקים לעובדים המרכזיים יוענקו בהתאם לקריטריונים שייקבעו מראש המבוססים, בין היתר, על 

ביצועי העובד, היחידה העסקית והבנק בכללותו. בשנה שבה לא נקבעו קריטריונים למענק כאמור, יוגבל היקף המענק לעובד מרכזי עד לתקרה 

שנקבעה של 3 משכורות חודשיות. 

בכל הנוגע לנושאי משרה, חלה מדיניות התגמול לנושאי משרה, הקובעת, בין היתר, עקרונות הנוגעים לתגמול הקבוע ולהסדרי סיום העסקה של 

נושאי המשרה, וכן לעקרונות לתגמול המשתנה לנושאי המשרה.  

מדיניות התגמול לנושאי המשרה קובעת הוראות בדבר תנאי סף לתשלום מענקים כאמור וכן הוראות בדבר קביעת היקף המענק השנתי הנגזר, בין 

היתר, משיעור התשואה להון של הבנק, יחס הלימות ההון ויחס יעילות של הבנק. אי עמידה במדדים אלה תביא לכך שלא יוענק תגמול משתנה או 

כי התגמול המשתנה יהיה נמוך באופן יחסי.  

במסגרת מדיניות התגמול לנושאי משרה נקבע כי הבנק יהיה רשאי להעניק לנושאי המשרה )א( מענק שנתי המבוסס על קריטריונים מדידים 

)"רכיב מדיד"( בסך כולל של עד 2 משכורות, המותנה בתנאי סף ואשר היקפו נקבע על בסיס שיעור התשואה להון ויחס יעילות, בכפוף להתאמות, 

ובחלקו גם על בסיס עמידה בציוני KPI איכותיים וכמותיים; ו- )ב( מענק שנתי אישי איכותי, מתוך סל מענקים בהיקף כולל של עד שתי משכורות 

חודשיות בממוצע לנושא משרה, ואשר היקפו יקבע על יסוד שיקולים שונים, ובכללם שיקולים של ציות לחוקים, לתקנות ולהוראות רגולטוריות 

ותרומה לארגון. מדיניות התגמול לנושאי משרה כוללת גם אפשרות למענק מיוחד אשר תקציבו מוגבל בהיקפו, גם אם הבנק לא עמד בתנאי הסף. 

בנוסף, נקבע כי סך כל המענקים בשיקול דעת שיוענקו בגין שנת מענק לנושא משרה יחיד לא יעלה על 3 משכורות של נושא המשרה. ועדת 

התגמול והדירקטוריון רשאים להעניק למנכ"ל מענק שנתי בסך כספי שלא יעלה על סך של 2 משכורות חודשיות, אם מצאו כי קיימים טעמים 

מצדיקים זאת, בכפוף לתקרה המותרת לפי סעיף 2)ב( לחוק התגמול. יצוין, כי בהתאם להוראה 301A יו"ר הדירקטוריון אינו זכאי לתגמול משתנה. 

בהתאם למדיניות התגמול, ככלל, התגמול המשתנה בבנק יוענק במזומן. מדיניות התגמול לנושאי המשרה אינה כוללת הוראות הנוגעות לרכיב 

תגמול הוני לנושאי משרה.  

בהתאם למדיניות התגמול, קיימות תוכניות תגמול ספציפיות לעובדים, לרבות עובדים מרכזיים, אשר התגמול המשתנה בעניינם שונה מעקרונות 

התגמול המשתנה לקבוצות העובדים השונות. יצוין כי בהתאם לאמור אישרה ועדת התגמול עקרונות תגמול משתנה לעובדים בחדר עסקאות 

ולעובדים ביובנק חברה לנאמנות בע"מ.  

מדיניות התגמול מייחדת התייחסות ספציפית לעובדים העוסקים בניהול סיכונים, בקרה וביקורת. התגמול המשתנה של עובדים כאמור נקבע על פי 

סטנדרטים המתחשבים בחשיבות ורגישות התפקידים המוטלים על פונקציות אלו. התגמול של יחידות כאמור או של עובדים ביחידות כאמור לא 

יהיו תלויים בתוצאות העסקיות של התחומים העסקיים שאת פעילותם הם מנטרים, מבקרים או מפקחים. ככלל, עובדים העוסקים בניהול סיכונים, 
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בקרה וביקורת, למעט נושאי המשרה, כפופים להסדרי התגמול החלים על כלל עובדי הבנק )בהתאם לסוג ההעסקה של עובד כאמור(. התגמול 

הקבוע של מרבית העובדים כאמור נגזר מההסכמים הקיבוציים.  

בהתאם למדיניות התגמול, ובשילוב חטיבת ניהול הסיכונים של הבנק, ניתנה במנגנון הערכת העובדים בבנק התייחסות ייעודית לעובדים העוסקים 

בניהול סיכונים, בקרה וביקורת ביחידות עסקיות ולתפקודם בתחום זה.  

 
 

מדיניות התגמול קובעת הסדר לפיו חלק מתשלום המענק השנתי )בכפוף לגובה המענק השנתי( לעובד מרכזי יידחה תוך התניית תשלום 

המענקים הנדחים בעמידה בתנאים, ומחזקת את ביסוס הרכיב המשתנה על ביצועים בראייה ארוכת טווח בהתאם להוראה 301A, לרבות התאמה 

בגין ביצועים חלשים. 

במסגרת מדיניות התגמול לנושאי משרה, נקבעו הסדרי דחיית המענק השנתי ופריסתו, כך שאם עלה המענק השנתי לעובד מרכזי על 40% 

מהתגמול הקבוע של העובד בשנת המענק, יידחה 50% מהמענק השנתי וייפרס לשלוש מנות שוות שישולמו בשלוש השנים העוקבות, בכפוף 

לעמידה בתנאים שנקבעו במדיניות התגמול לנושאי המשרה. במקרה של סיום יחסי עובד מעביד, לא יוקדמו מנות המענק הנדחה בגין השנים 

הקודמות, והן תמשכנה להיות כפופות להוראות האמורות. 

יצוין, כי לפי מדיניות התגמול לנושאי המשרה, ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים להפחית מסכומי המענק השנתי, בהתאם לשיקולים שונים 

כמפורט שם. 

גם ביחס לכלל העובדים נקבע במדיניות התגמול כי הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, רשאי לאשר הפחתת מענקים לעובדים, ככל 

שנדרש, בין היתר, לצורך שמירה על יציבות הבנק או במקרים שהענקת מענקים כאמור אינה מוצדקת לאור ביצועיים שליליים כגון ירידה בהכנסות 

וברווחים או אי עמידה ביעדים. 

בנוסף, ביחס לעובדים מרכזיים לרבות נושאי המשרה, נקבעו במדיניות התגמול כללי השבה, ולפיהם אם יתברר כי שולם תגמול על בסיס נתונים 

שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של הבנק, ולאור הצגתם מחדש של הנתונים היה אמור להיות משולם תגמול נמוך מזה ששולם 

בפועל, יושב התגמול לבנק, עם דרישתו. כמו כן, קיימות הוראות השבה בהתאם להוראה 301A, ובכלל זה קביעת הנסיבות אשר בהתקיימן יושב 

תגמול שהוענק לנושא משרה או לעובד מרכזי, אופן הפעלת מנגנון ההשבה, תקופת ההשבה והוראות בקשר לפטור מהשבה.  

האמצעים המפורטים לעיל, לצד ההסדרים המפורטים לעיל בדבר תקציבי המענקים, קושרים מלכתחילה את היקפי המענקים לביצועי הבנק ואף 

מאפשרים את התאמת היקפי המענקים בדיעבד לביצועי הבנק.  

 

בהתאם להוראה 301A, חלק מהתגמולים בגין סיום ההעסקה, המהווה תגמול משתנה, יהיו מותנים בביצועים שנקבעו במדיניות התגמול לנושאי 

המשרה, חלק מהם ייפרס לשלוש שנים נוספות, יותנה באי התקיימותו של אירוע קיצון בבנק ויהיה נתון להפעלת מנגנוני התאמה לביצועים 

בדיעבד.  

הסדרי סיום ההעסקה של יתר העובדים המרכזיים בבנק מוסדרים בהסכמים הקיבוציים או בחוזה אישי ואינם כוללים תגמולים בגין סיום ההעסקה 

מעבר לקבוע בדין או לקבוע בתנאי ההעסקה של כלל עובדי הבנק. ככל שמעת לעת, יבקש הבנק לקבוע תכניות פרישה הכוללות מתן תגמולים 

בגין סיום ההעסקה מעבר לקבוע בדין לעובדים מרכזיים המועסקים בהסכמים הקיבוציים או לקבוע בתנאי ההעסקה של כלל עובדי הבנק, יובאו 

תכניות אלה לאישור דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת המלצות בועדת התגמול, וייקבעו הוראות מתאימות, ככל שנדרש, בשים לב להוראת המפקח 

לעניין תגמולים בגין סיום ההעסקה, ותכניות אלה תיחשבנה כחלק ממדיניות תגמול זו.   

 

גורמי ניהול הסיכונים היו מעורבים בפיתוח מנגנון התגמול ולפיכך נבחנו מדדי הסיכון והביצוע המוצעים. במסגרת קביעת מנגנון התגמול והבחינה 

השנתית בדבר אפקטיביות מדיניות ומנגנון התגמול וידא הבנק כי המנגנון שנקבע עולה בקנה אחד עם תאבון הסיכון של הבנק ואינו מעודד נטילת 

סיכונים מופרזת, עקבי עם מסגרת ניהול הסיכונים ועם המטרות ארוכות הטווח של הבנק. מדדי הסיכון השונים גם הובאו בחשבון בעת קביעת 

המדדים הכמותיים לחברי ההנהלה בגין שנת 2021 כפי שאושרו ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון. בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה, קיימים 

תנאי סף לחלוקת הרכיב המדיד של המענקים כולל עמידה ביחסי הלימות הון רגולטוריים.  
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במסגרת קביעת מנגנון התגמול מוודא הבנק כי המנגנון שנקבע עולה בקנה אחד עם תאבון הסיכון של הבנק ואינו מעודד נטילת סיכונים 

מופרזים, באופן שיוצר מבנה תמריצים המאזן כראוי בין רכיבי התגמול הקבוע לרכיבי התגמול המשתנה ועקביות עם מסגרת ניהול הסיכונים של 

הבנק ועם המטרות ארוכות הטווח של הבנק. מדיניות התגמול לוקחת בחשבון את הסיכונים העיקריים של הבנק.  
 

מדדי הסיכון משפיעים על התגמול במספר מובנים עיקריים: תנאי סף לתשלום הרכיב המדיד של המענקים לפי מדיניות התגמול  לנושאי 

המשרה כוללים גם עמידה ביחסי הלימות הון הרגולטוריים; יחס הלימות הון עצמי רובד 1 משפיע על היקף הרכיב המדיד; מדדי סיכון מובאים 

בחשבון בעת קביעת המדדים הכמותיים )KPI's( לפי מדיניות התגמול לנושאי המשרה ומשפיעים על היקף הרכיב המדיד; תשלום הרכיב 

המדיד של המענקים מושפע מעמידה בשיעור תשואה להון ויחס יעילות רלוונטיים; תשלום מנת מענק נדחית מותנית ביחסי הלימות הון 

  .301A רגולטוריים; ומדדי הסיכון משפיעים גם על אופן התאמת תגמול נדחה בגין סיום ההעסקה הנחשב כתגמול משתנה לפי הוראה

כמו כן, הרכיב המשתנה מבוסס על תשואה להון, יחס יעילות והלימות הון ונותן משקל לתכנית העבודה השנתית של הבנק, הנקבעת מדי שנה 

על ידי הדירקטוריון, בין היתר, בהתאם לתיאבון הסיכון העדכני של הבנק. יוטעם, כי תכניות העבודה השנתיות של הבנק נבנות, בין היתר, בשים 

לב להיקף הסיכונים, לסוגיהם השונים, אשר הבנק מוכן ליטול על עצמו. יעדי התשואה להון ויחס הלימות ההון מותאמים אף הם לסיכונים 

העדכניים ולעלות ההון של הבנק על מנת לתת ביטוי לפרמטרים של שליטה בסיכון.  

פריסת התגמול המשתנה והתנאים להענקת מנות נדחות שלו מובילים בנסיבות הקבועות בהוראה 301A להענקת חלק התגמול בפועל במועד 

מרוחק בזמן ובכך מצמצמים את המוטיבציה לנטילת סיכונים לצורכי השגת מענק בטווח הזמן המיידי ומבטיחים שאיפה לביצועים לטווח ארוך. 

השילוב במדיניות התגמול בין תשואה להון, הלימות הון ויחס יעילות מהווה את השילוב הנכון היוצר תגמול המביא לקידום מטרות הבנק. הוא 

יוצר תמריצים ראויים תוך שמירה על מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק. יצוין, כי גורמי ניהול הסיכונים, סייעו בגיבוש מנגנוני התגמול, על מנת 

להבטיח כי המדדים בהם נעשה שימוש במסגרת מנגנוני התגמול עקביים עם יעדי מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק ובכך מבטיחים מנגנוני 

התגמול אפקטיביים. מהות וסוגי המדדים לא השתנו במהלך השנה האחרונה. 

היחס בין התגמול המשתנה המירבי לבין התגמול הקבוע, בהתאם למדיניות התגמול, הינו יחס סביר והולם:  

 נקבעה תקרה לרכיב המשתנה המסייעת ביצירת מבנה תמריצים מאוזן, כך שלא יעודדו לקיחת סיכונים מעבר לתאבון הסיכון של הבנק.  -

 סך התגמול המשתנה לנושאי משרה לפי מדיניות התגמול לנושאי משרה לא יעלה על 40% מסך התגמול הקבוע באותה השנה.  -

 מדיניות התגמול לנושאי המשרה קובעת כי סכום המענק השנתי )לרבות מענק מיוחד( לנושא משרה לא יעלה על סך של 5 משכורות -

חודשיות של נושא המשרה, קרי יחס אשר מוטה עוד יותר לטובת התגמול הקבוע.  

 לעניין התגמול המשתנה של יתר העובדים המרכזיים נקבעו תקרות במדיניות התגמול כמפורט בסעיף "הסדרי התגמול העיקריים לעובדים -

מרכזיים" לעיל.  

 היחסים המרביים האמורים בין רכיב התגמול הקבוע לרכיב התגמול המשתנה הינם מידתיים ומאוזנים לדעת הבנק, ומאזנים כראוי בין הצורך -

לעודד את עובדי הבנק להצטיין ובין הצורך לשמור על יציבותו של הבנק.  

 בפועל, כפי שניתן לראות בפרק הגילוי הכמותי, היחס בין התגמול הקבוע לתגמול המשתנה בבנק נמוך באופן משמעותי מהיחסים המרביים -

שנקבעו במדיניות התגמול.  

לפרטים נוספים בדבר התגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה, בהתאם לאמור בתקנות 21 ו-22 ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל 

1970, ראה פרק בדבר שכר נושאי משרה בכירה  בדוחות הכספיים של הבנק לשנת 2021. - 
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טבלה 1 - תגמול שהוענק במהלך שנת הדיווח )באלפי ש"ח( 
          

          

   

דגבא

ליום 31 בדצמבר 2020ליום 31 בדצמבר 2021    

סכום התגמול 
נושאי משרה 

בכירה 
עובדים מרכזיים

אחרים 
נושאי משרה  

)*(בכירה
עובדים מרכזיים 

אחרים     
      
תגמול קבוע       

     

 

מספר העובדים  124152415

   

 

סך תגמול קבוע  230,06811,145 27,43311,373
  

 

30,06811,14527,43311,373 3  מזה: מבוסס מזומן 

   

  

----4   מזה: נדחה 

----5  מזה: מניות או מכשירים מבוססי מניות אחרים   

----6   מזה: נדחה     
----7  מזה: צורות אחרות     

----8   מזה: נדחה     
      
תגמול משתנה       
    

 

מספר העובדים  9 1014-

   

2

סך תגמול משתנה  10)1( 3,476353-299
-113,476353  מזה: מבוסס מזומן     

     

299

----12   מזה: נדחה

----13  מזה: מניות או מכשירים מבוססי מניות אחרים     

----14   מזה: נדחה     
    

 

----15  מזה: צורות אחרות 

----     מזה: נדחה 16 

        

 

סך תגמול   1733,54411,49827,43311,672

הוצג מחדש )*(

טבלה 2 - תשלומים מיוחדים )באלפי ש"ח( 
          

ליום 31 בדצמבר 2021     

    

  

תשלומי פיצוייםמענקים בעת החתימהבונוסים מובטחים 
מספר 

סך הכל עובדים 
מספר 

סך הכלעובדים
מספר 

סך הכל עובדים    

      
 

------נושאי משרה בכירה 
------עובדים מרכזיים אחרים         

 
          

ליום 31 בדצמבר 2020     

תשלומי פיצויים מענקים בעת החתימהבונוסים מובטחים  

מספר 
סך הכל עובדים 

מספר 
סך הכל עובדים

  

מספר 
עובדים 

 
סך הכל   

    
 

 

-נושאי משרה בכירה  
      

 ---1109
--- --עובדים מרכזיים אחרים   -

 למרבית העובדים המרכזיים שאינם חברי הנהלת הבנק, גובה המענק השנתי האישי בגין שנת 2021 נקבע לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים לשנת 2021, למעט מקדמה על חשבון )1(

המענק השנתי ששולמה ל-13 עובדים  מרכזיים באופן אחיד ברבעון השלישי לשנת 2021 בגובה של 2,500 ₪ לעובד )בתוספת מיסים(. 
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טבלה 3 - תגמול נדחה )באלפי ש"ח(

ליום 31 בדצמבר 2021 

גבא    הד 

הסכום הכולל 
שטרם שולם של

יתרת התגמול 
הנדחה

מזה: הסכום הכולל 
שטרם שולם של 

יתרת התגמול 
הנדחה והתגמול 
המוחזק שחשוף 

להתאמות בדיעבד, 
מפורשות ו/או 

משתמעות 

הסכום הכולל 
של התיקון 

שבוצע במהלך 
השנה עקב 

התאמות 
מפורשות 

בדיעבד

הסכום הכולל 
של התיקון 

שבוצע במהלך 
השנה עקב 

התאמות 
משתמעות 

בדיעבד

הסכום הכולל 
של התגמול 

ששולם 
 )paid out(
בשנת הדיווח

 

 

 

  

  

 
 

  

 

  

   

נושאי משרה בכירה
  

 

-----מזומן
-----מניות

-----מכשירים מבוססי מזומן
-----אחר

עובדים מרכזיים
-----מזומן 

-----מניות
-----מכשירים מבוססי מזומן 

-----אחר

-----סך הכל

ליום 31 בדצמבר 2020 

  

 

גבא הד   

הסכום הכולל 
שטרם שולם של 

יתרת התגמול 
הנדחה

מזה: הסכום הכולל 
שטרם שולם של 

יתרת התגמול 
הנדחה והתגמול 
המוחזק שחשוף 

להתאמות בדיעבד, 
מפורשות ו/או 

משתמעות 

הסכום הכולל 
של התיקון 

שבוצע במהלך 
השנה עקב 

התאמות 
מפורשות 

בדיעבד

הסכום הכולל 
של התיקון 

שבוצע במהלך 
השנה עקב 

התאמות 
משתמעות 

בדיעבד

הסכום הכולל 
של התגמול 

ששולם 
 )paid out

  

  

  

  

 

  

 

  

   

(
בשנת הדיווח

נושאי משרה בכירה
-----מזומן
-----מניות

-----מכשירים מבוססי מזומן
-----אחר

עובדים מרכזיים 
-----מזומן 

-----מניות
-----מכשירים מבוססי מזומן 

-----אחר

-----סך הכל
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אלי כהן
סמנכ"ל, מנהל סיכונים ראשי 

סמדר ברבר-צדיק
מנהל כללי  

רון לבקוביץ 
יו"ר הדירקטוריון 

תאריך אישור הדוח על הסיכונים באינטרנט: 7 במרס, 2022



  

 

 

        

ליום 31 בדצמבר 2021        

        LI1זוהדגא +ב
יתרות 

מאזניות 
כפי שדווחו 

בדוחות 
הכספיים 
שפורסמו 
ובהתאם 

לבסיס 
האיחוד 

הפיקוחי 

כפופים 
למסגרת

סיכון 
אשראי 

כפופים 
למסגרת 

סיכון 
אשראי 
של צד 
נגדי 

כפופים 
למסגרת 
איגוח 

כפופים 
למסגרת 

סיכון שוק

לא כפופים 
לדרישות הון 

או כפופים 
לניכוי מבסיס 

ההון 

 

   

       
  

       
      
     

    

      

       
      

      
    
      

     

     

       
       

      

      

       
       

      

     
       

        

נכסים
57,37057,370מזומנים ופיקדונות בבנקים     

15,09114,859232ניירות ערך
845 845ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

102,240 102,240אשראי לציבור 
)914( )162( )1,076(הפרשה להפסדי אשראי 

101,164102,078אשראי לציבור, נטו 
811811אשראי לממשלה

71296 713השקעות בחברות מוחזקות
931931 בניינים וציוד

300 300 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 
1,709-1,709-1,654נכסים בגין מכשירים נגזרים 

- 1,5361,536נכסים אחרים 

)818(180,470179,4421,7091,886 סך נכסים 

התחייבויות
153,447153,447פיקדונות הציבור 

5,1445,144פיקדונות מבנקים 
960960פיקדונות הממשלה

-ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
3,356907איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים 

2,0382,0381,853 התחייבויות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים 
5,0885,088התחייבויות אחרות

170,033-165,546סך התחייבויות
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ליום 31 בדצמבר 2020        

        

 

LI1זוהדגא +ב
יתרות 

מאזניות 
כפי שדווחו

בדוחות 
הכספיים 
שפורסמו 
ובהתאם 

לבסיס 
האיחוד 

הפיקוחי 

כפופים 
למסגרת 

סיכון 
אשראי 

כפופים 
למסגרת 

סיכון 
אשראי 
של צד 
נגדי 

כפופים 
למסגרת 
איגוח 

כפופים 
למסגרת 

סיכון שוק

לא כפופים 
לדרישות הון 

או כפופים 
לניכוי מבסיס 

ההון 
נכסים 

   

      
57,80257,802מזומנים ופיקדונות בבנקים      

13,10512,898207ניירות ערך 
1111ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

92,24792,247 אשראי לציבור 
)1,096()181()1,277(הפרשה להפסדי אשראי 

92,066 90,970 אשראי לציבור, נטו 
656656אשראי לממשלה

63663698השקעות בחברות מוחזקות
965965 בניינים וציוד 

272272נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
1,897-1,897-1,827נכסים בגין מכשירים נגזרים

1,4641,464- נכסים אחרים

)998(167,778166,7701,8972,034סך נכסים 

התחייבויות
141,677 141,677פיקדונות הציבור

2,9922,992פיקדונות מבנקים 
459459פיקדונות הממשלה 

1,796-ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
4,394איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

1,965 2,3142,314התחייבויות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים 
6,4076,407התחייבויות אחרות

158,243-153,331סך התחייבויות   
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CC2
       

    
  31.12.202131.12.2020

הפנית 
לרכיבי ההון 
הפיקוחי  מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח     

נכסים     
57,37057,802מזומנים ופיקדונות בבנקים     
15,09113,105)*(ניירות ערך      

 
* מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסים שאינן עולות על 10% מהון המניות של 

13513 602 התאגיד הפיננסי שאינן עולות על סף ההפחתה 
* מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסים שעולות על 10% מהון המניות של 

614 5  התאגיד הפיננסי שאינן עולות על סף ההפחתה 
12-- * מזה: השקעות שאינן במניות  של תאגידים בנקאיים וחברות בת שנוכו מההון   
14,48412,964 * מזה: ניירות ערך אחרים    
84511ניירות ערך שנשאלו     
102,24092,247אשראי לציבור     
)1,277()1,076( *הפרשה להפסדי אשראי     

11)871( )915(* מזה הפרשה להפסדי אשראי הנכללת ברובד 2 )מאזני(   
)406()161(* מזה הפרשה להפסדי אשראי שלא נכללת בהון הפיקוחי     
   

  
90,970 101,164אשראי לציבור נטו 

656 811אשראי לממשלה  
713636 * השקעות בחברות כלולות    

  

 

* מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסים שעולות על 10% מהון המניות של 
62354615 התאגיד הפיננסי שלא הופחתו מההון 

90905* מזה: מוניטין הכלול בהשקעות בחברות כלולות   
931965בנינים וציוד     
300272 *נכסים בלתי מוחשיים     
85 6* מזה מוניטין    
264 294 * מזה נכסים בלתי מוחשיים אחרים   
1,7091,897נכסים בגין מכשירים נגזרים     
1,464 1,536*נכסים אחרים     

61768016* מזה נכס מס נדחה    
7 -- * מזה עודף יעודה על עתודה  

784 919 * מזה נכסים אחרים נוספים  
--נכסים מוחזקים למכירה     

    

     

180,470167,778 סך כל הנכסים

התחייבויות והון
153,447141,677פיקדונות הציבור     
5,1442,992פיקדונות מבנקים     
960459פיקדונות הממשלה     
3,3564,394*אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים     
2,4492,598 * מזה כתבי התחייבויות נדחים שאינם מוכרים כהון פיקוחי    

8+9 9071,796*** מזה כתבי התחייבויות נדחים המוכרים כהון פיקוחי    
29438+9** מזה: אינם כשירים כהון פיקוחי וכפופים להוראות המעבר    
2,314 2,038התחייבויות בגין מכשירים נגזרים    
326* מזה: בגין סיכון האשראי העצמי     
5,0886,407 התחייבויות אחרות    

10)82()69(* מזה הפרשה להפסדי אשראי הנכללת ברובד 2 )חוץ מאזני(    
--התחייבויות המוחזקות למכירה     
170,033158,243סך כל התחייבויות     

הון זמני - זכויות שאינן מקנות שליטה      
9,141 10,003*הון המיוחס לבעלי מניות הבנק    

9279271* מזה: הון מניות רגילות ופרמיה על מניות רגילות     
8,3972 9,257 * מזה: עודפים  
3)183()181(* מזה: רווח אחר כולל מצטבר    
434394*זכויות שאינן מקנות שליטה     

 

   

4 220208 * מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון עצמי רובד 1  
214185* מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שלא ניתן לייחס להון הפיקוחי  

4--* נוסף: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון עצמי רובד 1     

    

     

9,535 10,437סך כל ההון 

180,470סך הכול ההתחייבויות וההון   167,778
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 .

המקורות העיקריים להבדלים בין סכומי החשיפה הפיקוחית לבין היתרות המאזניות בדוחות הכספיים )LI2( במיליוני ש"ח 
            

ג באליום 31 בדצמבר 2021         ד  ה   

פריטים שחלה עליהם       

סה"כ
מסגרת סיכון 

אשראי 
מסגרת 
איגוח 

מסגרת סיכון 
אשראי של 
צד נגדי 

 
מסגרת 

סיכון שוק    

  
סכום היתרה המאזנית של הנכסים בהתאם לבסיס האיחוד הפיקוח )על   1

 )LI1 232 1,709 -180,470178,529פי מתכונת גילוי  

סכום היתרה המאזנית של ההתחייבויות בהתאם לבסיס האיחוד הפיקוח   2
 )LI1 על פי מתכונת גילוי(    

  
170,033 -

סכום כולל נטו לפי בסיס האיחוד הפיקוחי     3180,470178,529-1,709232  

סכומים חוץ-מאזניים        441,63010,361-544
הבדלים שנגרמים מהבדלים בכללי הקיזוז, פרט לאלה שכבר נכללו   5

    בשורה 2 

    

 ---
הבדלים הנגרמים מהפרשות    6914914-

התאמות בגין חשיפות נגזרים כולל       7 Netting )1,152(--)1,152(
    

  
שונות   8102 334-)232(

סכומי החשיפה שמובאים בחשבון למטרות פיקוחיות        9221,964  190,138- 1,101  

 
            

בא ליום 31 בדצמבר 2020      דג   ה     

פריטים שחלה עליהם       

 

סה"כ
מסגרת סיכון

אשראי 
מסגרת  

איגוח 

מסגרת סיכון 
אשראי של 
צד נגדי 

מסגרת 
   סיכון שוק

סכום היתרה המאזנית של הנכסים בהתאם לבסיס האיחוד הפיקוח )על   1
 )LI1 207 1,897 -165,674 167,778  פי מתכונת גילוי

סכום היתרה המאזנית של ההתחייבויות בהתאם לבסיס האיחוד הפיקוח   2
 )LI1 על פי מתכונת גילוי(     

  
158,243

  

-
סכום כולל נטו לפי בסיס האיחוד הפיקוחי   3167,778165,674 -1,897207

סכומים חוץ-מאזניים       4 36,7399,369-170
הבדלים שנגרמים מהבדלים בכללי הקיזוז, פרט לאלה שכבר נכללו   5

    בשורה 2 

  
 ---

הבדלים הנגרמים מהפרשות   6869 872 -  

התאמות בגין חשיפות נגזרים כולל       7 Netting )1,121(-)1,122(
    

   

שונות   8225 432-)207(
סכומי החשיפה שמובאים בחשבון למטרות פיקוחיות         9204,490176,347-946  

 

 

 .)OTC המכשירים הפיננסיים הנגזרים מתחלקים למכשירים נסחרים, ושאינם נסחרים )נגזרי

מכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק שנקבע בשוק העיקרי. כאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר המכשיר, 

ההערכה נעשתה לפי השוק הפעיל ביותר.  

מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הקבוצה בפעילותה השוטפת והלוקחים בחשבון את 

הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי )סיכון שוק, סיכון אשראי וכיו"ב( לדוגמא: ערך נוכחי של תזרים מזומן עתידי המהוון בריבית השוק.    

למכשירים פיננסיים נגזרים הנמדדים באמצעות מודלים, מתבצע אימות מחירים בלתי תלוי. 

תוספת ב' - איגוח  

חשיפות איגוח 

נכון ליום 31 בדצמבר 2021 אין בבנק חשיפות איגוח כהגדרתן בהוראות ניהול בנקאי תקין. 
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