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 ממשל תאגידי 
 

 הביקורת הפנימית בקבוצה 
 

תכנית   זה,  ובכלל  מסד),  בבנק  גם  פנימית  כמבקרת  (המשמשת  הבנק  של  הראשית  הפנימית  המבקרת  בדבר  הביקורת פרטים  של  העבודה 

 . 2020דוחות הכספיים לשנת הפנימית, עריכת הביקורת ודוחות הביקורת הפנימית, פורסמו ב 
 .2021באפריל    12, נדון בוועדת הביקורת של הבנק ביום  2020הדיווח של הביקורת הפנימית לשנת  

 .2021באוקטובר   19הביקורת של הבנק ביום   , נדון בוועדת 2021הדיווח של הביקורת הפנימית למחצית הראשונה של שנת  

 

 

 

 ישיבות הדירקטוריון וועדותיו 
 

 .2021  ספטמבר-ינואר   בתקופה הדירקטוריון   ועדות של   ישיבות  43-ו  מליאה ישיבות  16 קיים   הבנק דירקטוריון 

 

 

 

 מינויים 
 

 בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של הבנק)., מונה מר אופיר קדוש כמנכ"ל מתף מיחשוב ותפעול פיננסי 2021באפריל    6ביום  
 

 

 

 עם בעלי עניין   עסקאות 
 

 דיווח על עסקאות עם בעלי שליטה  -  1970-מידיים), תש"ל ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים    נים תיקו א. 

ממשל תאגידי, עסקאות בעלי בתקופת הדוח לא חלו שינויים בכללים שנקבעו בעניין דיווח על עסקאות עם בעלי שליטה כפי שפורטו בפרק   

 .2018דוחות הכספיים לשנת  עניין, ב 
 

 קביעת קריטריונים לצורך עסקאות של הבנק עם בעלי עניין ב. 

 .2018דוחות הכספיים לשנת  בתקופת הדוח לא חלו שינויים בקריטריונים כמפורט בפרק ממשל תאגידי, עסקאות בעלי עניין, ב  
 

א לחוק 267) ו/או  4( 270עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי שליטה יש עניין אישי בהן שאושרו בתקופת הדיווח בהתאם לסעיף   ג. 

קלות בעסקאות עם בעלי החברות (כולל עסקאות מסגרת שעדיין בתוקף במועד הדיווח ועסקאות שאושרו במסגרת תקנות החברות (ה 

 "תקנות ההקלות"):  -(להלן    2000-עניין), התש"ס 
 , בכפוף לעדכונים שלהלן:2020דוחות הכספיים לשנת  לפירוט העסקאות ראו פרק ממשל תאגידי, עסקאות בעלי עניין, ב  

  לעניין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה:  .1

, לאחר 2021ביוני    10וח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אישרה האסיפה הכללית של הבנק ביום  בהמשך לשינויים המהותיים בשוק ביט 

אישור דירקטוריון הבנק ואישור ועדת תגמול וועדת הביקורת, לעדכן את עסקת המסגרת ומדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק (שפרטיהן 

 ), כלהלן:2020ספיים לשנת  דוחות הכ בפרק ממשל תאגידי, עסקאות בעלי עניין, ב 

  תקרת היקף הכיסוי הביטוחי תיוותר ללא שינוי, בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעל לגבול האחריות.   -

  התקרות שנקבעו ביחס לדמי הביטוח השנתיים וסכומי ההשתתפות העצמית יימחקו.   -

מיום    הבנק  של  מיידי  דיווח  ראו  התגמול  ומדיניות  המסגרת  בעסקת  השינויים  בדבר  אסמכתא    2021במאי    4לפרטים  -2021-01(מספר 

  ) שהאמור בו מובא על דרך ההפנייה.077970

) 5ב( 1,  1א 1),  3(1, לאחר אישורי ועדת התגמול וועדת הביקורת, בהתאם לתקנות  2021ביוני    29ק ביום  בהמשך לכך, אישר דירקטוריון הבנ 

של   1ב 1-ו  בנות  וקבוצת הבנק, לרבות חברות  ודירקטורים עבור הבנק  משרה  נושאי  לתקנות ההקלות, את חידוש פוליסת ביטוח אחריות 
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. הפוליסה 2022ביוני    30ומסתיימת ביום    2021ביולי    1וח נוספת, המתחילה ביום  הבנק וכן בעלת השליטה, פיבי אחזקות בע"מ, לתקופת ביט 

כאמור תחול לגבי נושאי המשרה, כפי שכיהנו ו/או יכהנו בבנק ובקבוצה מעת לעת, לרבות מנכ"ל הבנק ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה 

ראו דיווח מיידי   בדבר פרטי הפוליסה   בפוליסת הביטוח. לפרטים   ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם

-2021-01(מספר אסמכתא    2021בספטמבר    14) וכן דיווח משלים מיום  2021-01-109029(מספר אסמכתא    2021ביוני    29של הבנק מיום  

 נכלל כאן על דרך ההפנייה. הם), שהאמור ב146625
 

  ן גמול דירקטורים:י לעני .2

, אישר דירקטוריון הבנק לאחר אישור ועדת תגמול, עדכון לגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבה לדירקטורים חיצוניים 2021י  במא   4ביום   

החברות  בתקנות  מומחה"  חיצוני  "דירקטור  כהגדרת  מומחים,  דירקטורים  והינם  לעת  מעת  בבנק  ושיכהנו  המכהנים  אחרים  ודירקטורים 

"דירקטור מומחה"), למעט יו"ר דירקטוריון לו אושר -(להלן: "תקנות הגמול" ו   2000  -טור חיצוני), התש"ס  (כללים בדבר גמול והוצאות לדירק

תגמול נפרד בגין מילוי התפקיד, כך שלאחר העדכון יעמוד הגמול על "הסכום המרבי לדירקטור חיצוני מומחה" הקבוע בתוספת הרביעית 

נק (כשהסכום כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים וצמוד לתקנות הגמול (שנתי ולישיבה), על פי דרגת הב

למדד בהתאם לתקנות הגמול). לסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין החלטות באמצעי תקשורת ימשיך 

 6טורים ימשיכו להיות זכאים להחזר הוצאות כאמור בתקנה  להיות משולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, הדירק 

 לתקנות הגמול. 

על אף האמור לעיל, לבקשת ה"ה מר צדיק בינו ומר גיל בינו, שהינם בעלי שליטה בבנק, ההחלטה בדבר עדכון הגמול לא תחול לגביהם והם  

שהתקבלו בוועדת התגמול ובדירקטוריון בעניינם מחודש ימשיכו לקבל גמול בהתאם לגמול הנוכחי המשולם להם, וזאת בהמשך להחלטות  

מיום  2020ספטמבר   הבנק  של  מיידי  דיווח  ראו  לפרטים  אסמכתא:    2020בספטמבר    15.  תאגידי, 2020-01-0922554(מס'  ממשל  ופרק   (

"ר הדירקטוריון, מר רון לבקוביץ, המכהן נטית ליו וואינה רלההחלטה כאמור לעיל,  ו   בנוסף. 2020דוחות הכספיים לשנת עסקאות בעלי עניין, ב 

 בהתאם לתנאי הכהונה שאושרו לו כיו"ר הדירקטוריון. 

חיצוני לפי חוק החברות בבנק בהתאם לתקנות   הגמול כאמור לעיל, ישולם לדירקטור מומחה החל ממועד הארכת כהונתו של דירקטור 

 ארכת כהונה של דירקטור חיצוני לפי חוק החברות.אישרה האסיפה הכללית של הבנק ה   2021ביוני   10הגמול. ביום  

 נכון למועד הדוחות, כל הדירקטורים המכהנים הינם דירקטורים מומחים כמשמעם בתקנות התגמול. 

דירקטור   שאינו  לדירקטור  לגמול  בקשר  לרבות  דירקטורים,  גמול  עם  בקשר  בבנק  שהתקבלו  קודמות  מהחלטות  לגרוע  כדי  באמור  אין 

 יכהן מעת לעת בבנק. מומחה, ככל ש 
 
 

 ד. מידע נוסף לגבי עסקאות עם בעלי עניין שחל בהן שינוי בתקופת הדוח

להלן ריכוז נתונים בעניין עסקאות בנקאיות שנעשו על ידי הבנק והחברות שבשליטתו עם בעלי שליטה בבנק (לרבות חברות שבעלי שליטה  

זניחות כמפורט בפרק  נתונים בדבר עסקאות העונות לקריטריונים שנקבעו לעניין עסקאות  נכללים גם  זה  ובכלל  בבנק הינם בעלי עניין בהן) 

  (הנתונים נקובים באלפי ש"ח):   2018סקאות בעלי עניין, בדוחות הכספיים לשנת  ממשל תאגידי, ע
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 2021  בספטמבר   30
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יתרה לתאריך 

  המאזן 
הגבוהה ביותר  היתרה  

 )2( במשך התקופה 
יתרה לתאריך 

  המאזן 
היתרה הגבוהה ביותר  

 )2( במשך התקופה 
   ש"ח   באלפי    ש"ח   באלפי  

 5,904  5,168 15,819  7,040 )1( פקדונות של אחרים
 
 .1981-התשמ"א  ,קרוביהם של בעלי שליטה בבנק, כהגדרת קרוב בחוק הבנקאות (רישוי) )1(

 היתרות בסוף כל יום. על בסיס  )2(
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 פרטים על בעלי השליטה בבנק 
 

(להלן   בע"מ  אחזקות  ב  -פיבי  מחזיקה  בבורסה,  נסחרות  מניותיה  אשר  ציבורית  חברה  שהינה  וזכויות   48.34%-"פיבי"),  המונפק  המניות  מהון 

בעלי השליטה בפיבי הם מר צדיק בינו וילדיו, ה"ה גיל ההצבעה בבנק (שיעור המהווה את גרעין השליטה, בהתאם להיתר השליטה של בנק ישראל). 

בינו  הדר  בינו-בינו,  ודפנה  (להלן  -שמואלי  ליברמן  -אור  קסי  ליברמן,  ברי  וה"ה  אבלס  והלן  מיכאל  ה"ה  בינו"),  וג'ושוע -"משפחת  ליברמן  לי  הריס, 

בע"מ ודולפין אנרגיות בע"מ). לפרטים בדבר   2נז מספר  ליברמן (כל אחת מהקבוצות באמצעות תאגידים בשליטתם המלאה: בינוהון בע"מ, אינסט

, שניתן 2003באוגוסט    27ההסדרים השונים, הקיימים בין בעלי השליטה, בנוגע להחזקותיהם בפיבי ובעקיפין בבנק ולגבי תנאי היתר השליטה מיום  

ידי בנק ישראל, כפי שתוקן מעת לעת, ראו "פרטים על בעלי השליטה ב בנק" בפרק ממשל תאגידי בדוחות הכספיים לשנת לבעלי השליטה על 

2019. 
בע"מ   בינוהון  כדלהלן:  הן  ובהצבעה)  (בהון  בפיבי  בעלי השליטה  הכספיים, החזקות  למועד פרסום הדוחות  נכון  פיבי,  לדיווחי  , 28.54%  -בהתאם 

בפיבי מהוות את גרעין השליטה בה, בהתאם להיתר   (החזקות כל בעלי השליטה  11.68%  -ודולפין אנרגיות בע"מ    11.68%  -בע"מ    2אינסטנז מספר  

 השליטה מבנק ישראל).
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 פרטים נוספים 
 

 רגולטוריות   ויוזמות   חקיקה 
 

יע להלן, בתמצית, פירוט של הוראות דין ויוזמות רגולטוריות אשר פורסמו ו/או נכנסו לתוקף במהלך תקופת הדוח, אשר משפיעות או עשויות להשפ 

כמו גם את באופן מהותי על   והוצאותיו  והיוזמות האמורות על הכנסות הבנק  פעילות הבנק. הבנק בוחן את המשמעויות הכוללות של ההוראות 

 המשמעויות העסקיות והתפעוליות ארוכות הטווח.
יל והיא תלויה בגורמים לחלק מהיוזמות יכולה להיות השפעה לרעה על הכנסות הבנק ו/או הוצאותיו. השפעה זו אינה ניתנת לכימות בשלב זה, הוא

נוספים, וביחס להוראות המצויות בשלבים לא סופיים, לא ניתן להער  ושינויים רגולטוריים  יך שונים, לרבות התנהגות הלקוחות, פעילות המתחרים 

 האם תפורסמנה ומה תהיינה ההוראות הסופיות שיקבעו.

 הוראות דין ויוזמות רגולטוריות.האמור בפרק זה בא בנוסף לכל התייחסות בדוח זה, ככל שקיימת, ל

 

 

 הקורונה   משבר   -  חירום   שעת 

פורסמו על ידי בנק ישראל הקלות במטרה לאפשר לתאגידים הבנקאיים את הגמישות   2020על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החל מחודש מרס  

עבור כמה  הלוואות  לדחיית תשלומי  מתווים  מספר  פורסמו  כן,  כמו  שנוצרו.  בנסיבות החריגות  ולעסקים  ולסייע למשקי הבית  העסקית הנדרשת 

 ). 2022במרס    31לדחיית תשלומים עד ליום   2021במרס   31שר במסגרת האחרון שבהם ניתן היה להגיש בקשות עד ליום  מגזרי פעילות (א 
יד עוד פרסם בנק ישראל, את צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פק 

, אשר הוחל על לקוחות יחידים ועסקים קטנים, ובמסגרתו הוכרזו שלושה שירותים בנקאיים כשירותים 2020-, התש"ף במוקד טלפוני) (הוראת שעה)

 .2021באפריל    13שירות דמי כרטיס חיוב מידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני. הצו פקע ביום    -בני פיקוח  

אף הן הקלות והסדרים שנועדו לאפשר ו/או להקל על מתן שירותים באמצעים דיגיטליים, ורגולטורים נוספים   רשות ני"ע ורשות שוק ההון, פרסמו

 קבעו תהליכים שונים להתנהלות מרחוק מול הבנקים, בכפוף להסדרים שאושרו.

ים שנקלעו למצוקה בשל משבר הקורונה, עוד פורסמו, בין היתר, תיקון לחוק ההוצאה לפועל, הקובע הסדרים מיוחדים במטרה לסייע ליחידים ועסק 

חודשי  תשלום  מועדי  נדחו  כן,  כמו  החשבון.  הגבלת  לעניין  מסורבים  שיקים  ממנין  מסויימות  תקופות  במהלך  שסורבו  שיקים  המחריגות  ותקנות 

 לחייבים מסויימים, בהתאם להודעת הכונס הרשמי והממונה על תהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

ח  יפורטו העיקריות תוקפן של  להלן  זה.  דוח  במועד פרסום  בתוקפן,  עדיין  עומדות  וחלקן  מקצתן אושרו לצמיתות  מההקלות האמורות פקע,  לק 

מס'   תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  במסגרת  פורסמו  אשר  הקורונה   -  250שבהן,  משבר  עם  התמודדות  לצורך  תקין,  בנקאי  ניהול  להוראות  התאמות 

 "מועד תום התקופה"). -(להלן   2021מבר דצב  31הוארך עד ליום  (הוראת שעה) ואשר תוקפן  

כי ההקלה תחול למשך  - נקבע,  כן,  כמו  אחת עד למועד תום התקופה.  בנקודת אחוז  על הבנקים  דרישות ההון הרגולטוריות החלות  הפחתת 

הת  תום  במועד  ההון  מיחסי  יפחתו  לא  ההון  שיחסי  ובלבד  התקופה,  תום  ממועד  נוספות  על שנתיים  שחלו  המזעריים  ההון  מיחסי  או  קופה, 

מסוימים.  בתנאים  הנוספות,  השנתיים  בתום  מסוימת  הקלה  נקבעה  לאמור,  בנוסף  מביניהם.  הנמוך  השעה,  להוראת  טרם  הבנקאי  התאגיד 

 בדוחות הכספיים).  1.א. 8(פירוט לעניין זה ראו באור  

בספטמבר   30  ביום   שפורסם   לעדכון   בהתאם .  השעה  הוראת   בתקופת   מניות   ל ש   העצמית   והרכישה   הדיבידנד   חלוקת   מדיניות   בעניין   הנחייה  -

מבהיר כי אי הוודאות והסיכון העולים ממשבר הקורונה עדיין גבוהים ומקשים על היכולת לחזות את צרכי ההון לטווח הבינוני ולכן   הפיקוח,  2021

הבנקים לגישה זהירה ושמרנית בחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית ומציין כי הם מחייבים המשך תכנון הון זהיר ושמרני. המפקח מעודד את  

(פירוט לעניין זה ראו באור   ושמרני   זהיר   הון  כתכנון   תיחשב  לא)  2021ובשנת    2020  שנתהבנק (ב   מרווחי   30%-מ   הגבוה  בסכום  חלוקה  , לעמדתו

 .ה. בדוחות הכספיים).8

התאגיד  - על  החל  הרגולטורי  המינוף  יחס  שנתיים הפחתת  למשך  תחול  ההקלה  התקופה.  תום  למועד  עד  האחוז  נקודת  בחצי  הבנקאיים  ים 

מהתאגיד   הנדרש  המזערי  המינוף  מיחס  או  התקופה,  תום  במועד  מהשיעור  יפחת  לא  המינוף  שיחס  ובלבד  התקופה,  תום  ממועד  נוספות 

 וחות הכספיים)..ב בד8הבנקאי טרם הוראת השעה, הנמוך מביניהם. (פירוט לעניין זה ראו באור 

של   - משיעור  לאומיות)  לתשתיות  חבויות  (כולל  והנדל"ן  הבינוי  לענף  האשראי  מגבלת  של    24%הגדלת  הציבור,   26%לשיעור  חבויות  כל  מסך 

בניכוי החבויות לתשתיות לאומיות, הוגדלה משיעור של   מסך כל חבויות הציבור. ההקלה בתוקף עד    22%לשיעור של    20%והמגבלה כאמור, 

בדצמבר   31חודשים שיעור החבות לא יעלה על הגבוה מבין שיעורה ביום    24, ובלבד שבמהלך אותם  2025בדצמבר    31חודשים מיום    24תום  ל 

 ושיעור המגבלה הענפית קודם להקלה. 2025

 הקלות בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עו"ש. -
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 .311אשראי ללווים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין    ניתנה ארכה להגשת דוחות כספיים הנדרשים לצורך העמדת -

 .70%של  מימון  שיעור ההקלה שאפשרה אישור הלוואה לדיור שלא לצורך רכישת זכות במקרקעין עד ל בוטלה , 2021בספטמבר   30ביום   -

 

 

 בנקאות 

 פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו -  443הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  

פ  ביום  ההוראה  נפטרו. 2020בנובמבר    15ורסמה  שבעליהם  חשבונות  ושל  (פקל"ת)  תנועה  ללא  פקדונות  של  האיתור  הליכי  את  לייעל  במטרה   ,

ההוראה מחייבת הקמת פונקציה לטיפול בפקל"ת וקובעת את אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לעבודתה, מרחיבה את החובות החלות על 

אי לצורך  בנקאיים  ביחס תאגידים  הוראות  וכוללת  קשר,  יצירת  בנושא  והוראות  נדרשות  איתור  פעולות  של  מדרג  קביעת  תוך  פקל"ת,  בעלי  תור 

 לחשבונות שבעליהם נפטרו וביחס לשוכרי כספות שנותק עמם הקשר. ההוראה תכנס לתוקף שנה מיום פרסומה.

 ניהול אשראי צרכני    -  A311הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

ומטרתה להבטיח פעילות נאותה, הוגנת ושקופה של תאגידים בנקאיים וסולקים מול לקוחותיהם, בהיבט   2021בפברואר    2ההוראה פורסמה ביום  

 ) ההתנהגותי  הסיכון  מזעור  לשם  צרכני,  אשראי  שיווק  אחרים.  conduct riskשל  סיכונים  של  התממשותם  ומניעת  דרישות )  את  מרכזת  ההוראה 

עם  בקשר  וההנהלה  הדירקטוריון  תפקידי  בעניין  הוראות  וכוללת  צרכניים,  לקוחות  מול  בפעילותה  הבנקאית  מהמערכת  הבנקים  על  הפיקוח 

הצרכ  האשראי  של  ההיבטים  כל  את  יכסו  אשר  ובנהלים,  מדיניות  ועיגונה במסמך  צרכני  אשראי  ושיווק  ניהול  אסטרטגיית  של  ברמת התווייתה  ני 

ביום   של ההוראה  זה. תחילתה  אשראי  לאישור  וביחס לתהליכים  צרכני  אשראי  של  לאופן השיווק  ביחס  הוראות  , למעט 2021בנובמבר    2הלווה, 

 .2021במאי   2הסעיפים העוסקים בשיווק אשראי, שנכנסו לתוקפם ביום  

 משלוח הודעות בתקשורת   -  420הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  

, במטרה לשפר את השירות ללקוחות ולהוזיל עלויות נקבע, בין היתר, כי על תאגיד בנקאי לבחור 2021ביוני   6כון להוראה, שפורסם ביום בהתאם לעד

את ערוץ התקשורת המתאים למשלוח הודעה מסוימת ללקוח שהצטרף לשירות משלוח הודעות בערוצי תקשורת, בהתאם לרמת מהותיות המידע 

ובין והמהירות הנדרשת למ  סירתו. לצורך כך, על התאגיד הבנקאי לבחון את צרכי הלקוחות בהתאם לנסיבות ובהתחשב בהיבטי הגנת הפרטיות, 

היתר לבחון האם קיים צורך לאפשר ללקוח לקבל את המידע באופן מידי ונגיש והאם קיים ללקוח צורך במעקב, שמירה והדפסה של ההודעה. כמו 

עות אותן הבנק נדרש לשלוח ללקוח הן בערוץ תקשורת המאפשר ללקוח מעקב, שמירה והדפסה של ההודעה והן כן, נקבעה רשימה סגורה של הוד 

 בערוץ תקשורת המאפשר מסירת הודעות באופן מידי ונגיש, כדוגמת מסרונים. העדכון יכנס לתוקפו שנה מיום פרסומו.

 מיקור חוץ  -  A 359הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

רה לתאגיד בנקאי לבצע פניה יזומה, באמצעות מתווכים, אל משקי בית לצורך הפנייתם לקבלת אשראי בהתקיים אחד התנאים ההוראה, אשר אפש 

ומאפשרת עתה מתן תגמול למתווכים, בכפוף לכך שהתאגיד הבנקאי מיישם את דרישות הוראה   2021ביוני    21שהיו מנויים בהוראה, עודכנה ביום  

A311  י צרכני. העדכון נכנס לתוקף ביום פרסומו.הנוגעות לשיווק אשרא 

 בקשיים   מהותיים  חובות  של  גבייה   ותהליכי   חוב  הסדרי  ניהול  -  A314' מס   תקין בנקאי   ניהול   הוראת 

, ח " ש   מיליון   50  על   העולים   בקשיים  לחובות  ביחס   והסמכויות  הדיווח ,  הטיפול   אופן  את   להסדיר   במטרה ,  2021  בספטמבר   30   ביום  פורסמה   ההוראה

, בנושא   תאגידי  ממשל  הוראות  כוללת  ההוראה.    זה  לעניין  הגדיר  הבנקאי  שהתאגיד   איכותיים  או  כמותיים  בפרמטרים  העומד,  יותר   נמוך  בסכום  או

 החל ,  לבעייתי   הופך  שחוב  לפני  לנקוט  שיש  הצעדים  את  מפרטת  וכן"  ייעודית   פונקציה"   שיכלול   ארגוני  ומבנה  יעדים,  מדיניות  להגדיר   חובה  לרבות

 .הייעודית  הפונקציה  לטיפול  החוב   העברת  טרם,   סיכון  מפחיתי וצעדים  מוקדם  זיהוי  תהליכי   ודרך  החיתום   משלב

 .2022 באפריל   1  ביום  לתוקפה  תכנס   ההוראה

 ליבור  מרבית   מעבר   -  A 250  תקין בנקאי   ניהול   הוראת 

 להפסיק   הצפויות,  הליבור   לרביות  אלטרנטיביות  בסיס  יותלרב   המעבר  ליישום  עקרונות  ומפרטת  2021  בספטמבר   30  ביום  פורסמה  ההוראה

). 2023  יוני חודש עד , מסוימות  תקופות  עבור,  להתפרסם תוסיף  הדולר למטבע  הליבור רבית(   המטבעות מרבית עבור   2022  שנת  בתחילת להתפרסם

,  2021  בדצמבר  31  מיום  יאוחר  ולא,  האפשרי   בהקדם  ליבור  מבוססי  חדשים  בחוזים   להתקשר  להפסיק ,  היתר  בין ,  הבנק   נדרש  ההוראה   במסגרת 

 בדבר   לקוחותיו  את  לעדכן  וכן  לבחירה  שיקוליו  את   ולתעד  הרלוונטיים  הבינלאומיים  הגופים  בהמלצות  בהתחשב,  אלטרנטיביות  בסיס  רביות  לבחור

  . ומשמעותיה  הרבית פרסום  הפסקת 

 .רבית   סיכון,  הסיכונים   סקירת  בפרק ,  בליבור  השימוש  להפסקת היערכות   על גילוי   ראה,  נוספים לפרטים

 



2021-09__heb_final3.docx • 11/23/2021 • 14:54   •   160  

160 

 הגברת התחרותיות 

 - 448לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) בעניין מעבר של לקוח בין תאגידים בנקאיים והוראת ניהול בנקאי תקין מס'    27תיקון מס'  

 העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון

, 2018-ח "התשע ), 2019  התקציב   לשנת  הכלכלית   המדיניות  ליישום  חקיקה  תיקוני (  הכלכלית   התכנית   מחוק  כחלק ,  2018 מרס   בחודש   פורסם  התיקון

 הבנק ("  מתנהלת   היא   בו  מהבנק   לקוח   של  פיננסית   פעילות  העברת   לאפשר  הבנקים  על ,  לתיקון   בהתאם .  2021  בספטמבר   22  ביום   לתוקפו   ונכנס 

 מהמועד  עסקים  ימי  7  בתוך ,  זה  הליך   בעד   מהלקוח  תשלום   גביית   ובלא,  ומאובטח   אמין,  נוח,  מקוון   באופן  "),הקולט   הבנק("  אחר  לבנק")  המקורי 

 -  448'  מס   תקין   בנקאי   ניהול   הוראת   פורסמה ,  2019  דצמבר   בחודש .  הקולט  הבנק   בידי   הלקוח   בקשת   אישור   על  הודעה   המקורי   הבנק   קיבל   שבו

 הטיפול   במסגרת  ליישם   הקולט  והבנק   המקורי   הבנק   שעל  הכללים   את   המפרטת,  מקוון  באופן  בנקים   בין  לקוח  של  פיננסית  פעילות   העברת 

 סעיפים   נוספו ,  התהליך  במסגרת   ללקוח   הגילוי   חובות   הורחבו ,  היתר  בין ו  2021  באוגוסט   17  ביום   תוקנה   ההוראה .  חשבונו   לניוד   הלקוח   של   בבקשתו 

 שירות(   הבנקאות   כללי   פורסמו ,  כן   כמו .  בכללותו  התהליך   יישום   לאופן   הנוגעים   סעיפים   ועודכנו   בשיקים   הלקוח   פעילות   להעברת   המתייחסים 

 עליהם   הפיננסיות  הפעילויות  וסוגי  החשבונות  סוגי  את   הקובעים,  2021-א " התשפ ),  תיקון ) ( בנקים   בין  לקוח   של   פיננסית  פעילות  העברת) (ללקוח 

 .המקורי  הבנק ידי  על   מסוימות   פיננסיות פעילויות   של הניתוב  תקופת   משך  ואת האמור  התיקון יחול

, פורסם תיקון לחוק סליקה אלקטרונית וחוק שיקים ללא כיסוי, המסדיר את העברת הפעילות הפיננסית בין בנקים בכל הנוגע 2021בפברואר   9ביום 

במאי   1הוראות החוק. סעיף העיצום הכספי נכנס לתוקפו ביום  ש"ח בגין הפרת הוראה מ   50,000לשיקים, ובמסגרתו אף נקבע עיצום כספי בסך של  

2021. 

 

 פתוחה   בנקאות 

 בישראל   פתוחה   בנקאות  של  תקן   יישום  -  368'  מס   תקין בנקאי   ניהול   הוראת 

), חקיקה   תיקוני (   בישראל  הבנקאות  בשוק   הריכוזיות  ולצמצום   התחרות  להגברת   החוק   להוראות  בהמשך ,  2020  בפברואר  24  ביום   פורסמה  ההוראה

 לבקשת ,  הבנקאי   התאגיד   בידי  הנמצא   לקוח  של  פיננסי  במידע   לצפות   עלויות   השוואת   שירות   לנותן   לאפשר   בנקאי   תאגיד   המחייב ,  2017-ז " התשע

 . הלקוח 

 לגבי  והן מידע  העברת   לגבי  הן,  פתוחה בנקאות   יישום   בעניין , תאגידי   ממשל  בנושאי  הוראות  וכוללת ,  אשראי  כרטיסי   וחברות  בנקים  על  חלה  ההוראה

 מידע   אבטחת   סיכוני   לניהול   עקרונות ,  שירות   לרמת   כללים ,  תשלום  הוראת   למתן   או   מידע   להעברת   הלקוח   הסכמת   קבלת   אופן ,  תשלום  הוראות 

 לקוחות   בפניות   הטיפול   אופן ,  תשלומים   כיוזם  או   מידע   כצרכן   גם  לפעול   שיבחרו   אשראי   כרטיסי   וחברות   בנקים   על  החלות   החובות ,  הסייבר  והגנת 

 .לפיקוח   הנדרשים  והדיווחים

 מידע   ומתן  בשקלים  פעמי  חד  תשלום  הוראת  מתן,  חיוב   כרטיסי  אודות  מידע   מסירת  לעניין  למעט,  2021  באפריל  18  ביום  לתוקף  נכנסה  ההוראה

 נדחתה   שתחילתו,  ואשראי   פקדונות ,  ונות חסכ  אודות  מידע  מסירת ;  2022  בינואר  31  ליום  נדחתה   שתחילתו,  כאמור   תשלום   הוראת  סטטוס  אודות 

 . נקבע   שטרם  למועד נדחה  ערך   ניירות אודות  מידע מסירת  לעניין התחילה  מועד.  2022  במאי  31  ליום

 2021-א "התשפ ,  פיננסי   מידע  שירות  חוק   הצעת 

 מתן ,  לחוק  בהתאם .  פיננסי   מידע  שירות  פעילות  של  ואחידה   מקיפה  הסדרה  יוצר,  2021  בנובמבר  5  ביום   ושלישית  שניה  בקריאה   עבר  אשר,  החוק 

 לא  כי ,  נקבע   עוד ). עזר  ותאגיד  סולק , בנק  לעניין ,  הבנקים על המפקח( השירות  נותן  של  הרלוונטי   המאסדר  מאת  אישור   או  רישיון טעון  יהיה  השירות

 קשורים   צדדים   או (   הוא   ם אות  פיננסיים   ושירותים  למוצרים  ביחס,  בחוק   כהגדרתם ,  תיווך   או   עלויות   השוואת  בשירותי   לעסוק   שירות  לנותן   יתאפשר 

, הכוללים"  (המידע   מקורות"  ושל  הפיננסי  המידע  שירותי  נותני  הגופים  של  וחובותיהם  לפעילותם  ביחס  הוראות  כולל  החוק  .ללקוחותיו  מספק)  אליו 

 למתן   רישיון  בעל ,  ואשראי   פיקדון   שירותי   למתן   רישיון   בעל ),  ביטוח   וחברות   גמל   קופות (   מוסדי  גוף ,  עזר   תאגידי ,  סולקים,  בנקים ,  לחוק   בהתאם 

 גביית,  בו   לשימוש   הסכמות   וקבלת  אבטחתו,  במידע   השימוש ,  הפרטיות   הגנת   בעניין  לרבות),  באשראי   לתיווך   מערכת   להפעלת   רישיון   ובעל   אשראי 

ביוני   14  ביום   בהם   שהמוקדם ,  שונים  מידע   וסוגי  מידע  למקורות  מדורגים  תחולה   מועדי   קובע  החוק.  צרכניות  והוראות   עניינים  ניגודי  מניעת,  תמורה 

 .סולק   או   עזר  תאגיד,  בבנק שמקורו , חיוב   וכרטיסי תשלום חשבונות   אודות  למידע  ביחס ,  2022
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 נושאים שונים 

 הגנת הפרטיות

, פורסמה להערות הציבור על ידי צוות משותף של 2021הפרטיות. בינואר  לאחרונה ניכרת בארץ ובעולם מגמת עלייה בהיקף הרגולציה בתחום הגנת  

).  data portabilityרשות הגנת הפרטיות, רשות התחרות והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הצעת מדיניות בנושא אימוץ הזכות לניוד מידע אישי ( 

באופן מקוון, מידע שנאגר בענייניו על ידי גוף מסוים, כך שיהיה ניתן לבצע בדין הישראלי, זכות זו עשויה לאפשר לאדם פרטי לבקש להעביר לחזקתו  

 בו שימושים נוספים או חוזרים.

, פרסמה רשות הגנת הפרטיות טיוטה להערות הציבור של גילוי דעת בנושא חובת צמצום מידע אישי, המצוי במאגרי המידע של ארגונים 2021במרס  

והשימוש במידע עודף, על מנת לצמצם את הסיכון לפגיעה בפרטיות שונים, הן פרטיים והן ציבוריים,   במטרה להביא לצמצום האיסוף, השמירה 

 ולהפרת חובות אבטחת מידע.

, פרסמה רשות הגנת הפרטיות מסמך בנושא פרטיות באמצעי תשלום מתקדמים להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק, במסגרתו 2021באפריל  

את הסכמת המשתמשים לרישום ולשימוש באמצעים אלה, על מנת לאפשר למשתמשים לשלוט על המידע הנוגע הדגישה הרשות כי יש לקבל  

 אליהם ועל פרטיותם באופן מיטבי.

"ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם" בחוק הגנת -, פרסמה רשות הגנת הפרטיות גילוי דעת להערות הציבור, בנוגע למונחים "מידע" ו 2021במאי  

 לרבות דוגמאות לאלמנטים ונתונים הנחשבים מידע אישי המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות בעידן הדיגיטלי.הפרטיות,  

 שעבוד נכסי תאגיד בנקאי   -  336הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  

ביום   פורסם  נכסים,  נדרשים לשעבד  בנקאיים  תאגידים  שבגינן  ובמגוון הפעילויות  בהיקף  הגידול  את ת  2021ביוני    15לאור  המבטל  להוראה,  יקון 

 ההגבלה הרגולטורית הכמותית על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי. חלף זאת הוגדרו בהוראה דרישות לניהול נאות של שעבוד נכסים, על מנת לשמור על 

תר נקבע כי על דירקטוריון איזון ראוי בין הצורך לנהל את עסקי התאגיד הבנקאי לבין הצורך להגן על זכויות המפקידים בעת חדלות פירעון, ובין הי 

 התאגיד הבנקאי להתוות את האסטרטגיה בנושא נכסים משועבדים ולאשר את המדיניות שקבעה ההנהלה בנושא.

 

 

 הליכים משפטיים 
 לדוחות הכספיים.  9לעניין תביעות מהותיות אשר תלויות ועומדות נגד הבנק והחברות המאוחדות שלו ראו באור  

 

 

 חברות דירוג דירוג הבנק על ידי  
 להלן הדירוג של הבנק על ידי חברות דירוג בישראל וחברת דירוג בינלאומית:

אופק יציב, את פקדונות הבנק    aa2.il, אישררה חברת "מידרוג" את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק בדירוג  2021באוגוסט    1ביום   -

אופק יציב ואת כתבי ההתחייבות הנדחים בעלי מנגנון   Aaa.ilחוב הבכיר של הבנק בדירוג  , את הפקדונות לזמן ארוך וה P-1.ilלזמן קצר בדירוג  

 אופק יציב .  hyb (Aa3.ilלספיגת הפסדים בדירוג ( 

, את A2-את דירוג פקדונות הבנק במט"ח ובמטבע מקומי לטווח ארוך ל   Moody's, אישררה חברת הדירוג הבינלאומית  2021  בנובמבר  16ביום   -

 ואת תחזית הדירוג ליציב.  Prime-1-הבנק לזמן קצר ל פקדונות 

ואת כתבי ההתחייבות הנדחים בעלי מנגנון   ilAAA\Stableמעלות את דירוג המנפיק של הבנק בדירוג    S&P, אישררה חברת  2021בינואר    3ביום   -

 . -ilAAלספיגת הפסדים בדירוג  
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 לעובדים   תגמול   מדיניות 
 , שעומד לעיון באינטרנט.2020של באזל ומידע נוסף על סיכונים" לשנת    3תגמול לעובדים, ראו במסמך "גילוי לפי נדבך  לגילוי בנושא מדיניות 

 

 

 תרומה לקהילה מעורבות ו 
שותפות על במסגרת תכנית הדגל "מאמינים בך", במטרה לבסס מעורבות ושיתוף באמצעות פעילות התנדבותית של עובדיו, תוך יצירה של ו הבנק פ

 דרך עם ערך מוסף.
הבנק פעל ופועל במהלך תקופת התפשטות נגיף הקורונה לביצוע ההתאמות הנדרשות להמשך רציפות הפעילות ההתנדבותית במגבלות הקיימות 

 ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים.

וגרפית שנפלטו ממסגרות שונות, במטרה לאפשר הפעילות מתמקדת בבני נוער בסיכון מהפריפריה החברתית והגיא  -ילדים ובני נוער בסיכון   -

נורמטיביים בחברה הישראלית. במסגרת התכנית, בני הנוער משולבים במיזמים עסקיים  כיוון לחיים  להם לקבל את הכלים הדרושים ולשנות 

י  צירה של מעורבות חברתית עם בתכניות השונות המחברות לימודים עם עבודה וטיפוח יזמות עסקית בעזרת פיתוח כישורים ומיומנויות תוך 

 ערך מוסף כדוגמת מיזמים שמקיים הבנק בשיתוף עם עמותות שונות ופעילויות מגוונות של עובדים עם נוער בסיכון :

פעילות והכשרת בני נוער וצעירים להשתלבות בעולם העסקים והיזמות לצד אחריות חברתית, מנהיגות והעצמת הנוער. התכנית   -יוניסטרים   

 ת בכלים גם מעולם החינוך הפיננסי. הבנק מאמץ מספר קבוצות ובמקביל משתתף באירועים ובפעילויות של העמותה בכל הארץ.משתמש
 

וליווי בקבוצות למידה של יזמות עסקית לנשים, תוך התמקדות בהעשרה ובהקניית כלים בנושאים מגוונים   -  יזמות עסקית לנשים - מעורבות 

מות עסקית, כישורי מנהיגות ומצוינות ובאמצעות ליווי אישי, חניכה ואימוץ של קבוצות במסגרות שונות. הבנק פועל עם כגון: מודעות פיננסית, יז

 מספר עמותות בתחום, לרבות ימי עיון והעשרה. 
 

הביטחון  - פו   -  כוחות  הבנק  בצבא.  משמעותי  לשירות  והכנה  לגיוס  נוער  בני  לעידוד  מסגרות  מספר  באמצעות  מעורב  זו, הבנק  למוכנות  על 

וחיזוק תחושת מחויבות למדינה  לייצר מוטיבציה  גיוסם לצה"ל, במטרה  בני הנוער טרום  גופים מקצועיים המלווים את  באמצעות הכוונה של 

לחיילים   ולערכיה, תוך חתירה למצוינות וחינוך למנהיגות צבאית ואזרחית. קבוצת הבנק מסייעת גם בשיתוף פעולה עם גופים חיצוניים וקרן ליבי 

ובין בהיערכות מקדימה של התנדבות עובדי הבנק למיזם זה.  בודדים במהלך שירותם הצבאי, בין באמצעות מעטפת מימונית לדיור ובית חם 

בנוסף, הבנק פועל בשיתוף פעולה עם מסגרת ליווי והכשרה של חיילים המסיימים שירותם הצבאי להכוונה תעסוקתית. הבנק מאמץ במסגרת 

ץ לוחם" גדוד לוחם ושותף לאירועי הגדוד וערבי היחידה בגדוד. הבנק מקיים שיתוף פעולה מיוחד עם ארגון נכי צה"ל ומלווה את נכי מיזם "אמ 

 צה"ל במפגשי העשרה ומסעות.
 

לק בפרויקטים הבנק מעודד ותומך במתנדבים מקרב עובדי הבנק, המעוניינים לקחת ח  - פעילות נקודתית בקרב אוכלוסיות ומגזרים מיוחדים  -

לעמותות  שלו  וחברות הבנות  זו תורמים הבנק  נוספים. במסגרת  נזקקים  ומגזרים  אוכלוסיות  לטובת  ומומחיותם  ניסיונם  מזמנם,  ולתרום  אלו 

שונים  וכן  ולארגונים  מובילות  ארגון  באמצעות  החרדי  המגזר  משותפת,   ובכללם  למידה  של  פעולה  שיתופי  ידי  על  לאוכלוסיות  סיוע  לטובת 

 עורבות חווייתית, חינוך פיננסי דיגיטלי, התנדבות, סיוע בסלי מזון, לימודי שפה ופעילות חברתית שיקומית.מ 
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 -  1נספח  
 הכנסות והוצאות רבית מאוחד וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות רבית שיעורי  

 

 נכסים  -א. יתרות ממוצעות ושיעורי רבית  
             

  
 לשלושת החודשים שנסתיימו 

  2021  בספטמבר   30ביום  
 לשלושת החודשים שנסתיימו 

 2020  בספטמבר   30ביום  

  

יתרה  
ממוצעת  

 )1(  
    הכנסות 

  רבית 
שיעור  
    הכנסה 

יתרה  
ממוצעת  

 )1(  
  הכנסות 

  רבית 
שיעור  
 הכנסה 

 % -ב     במיליוני ש"ח   % -ב     במיליוני ש"ח   

 נכסים נושאי רבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       )5(   ) 2(אשראי לציבור 

 3.35 692 83,700 3.56 769 87,561 בישראל  -

 3.35 692 83,700 3.56 769 87,561 סך הכל
       אשראי לממשלה

 - - 839 2.69 4 601 בישראל  -
 - - 839 2.69 4 601 סך הכל

       פקדונות בבנקים
 0.16 1 2,457 - - 2,424 בישראל  -
 - - 28 - - - מחוץ לישראל  -

 0.16 1 2,485 - - 2,424 סך הכל

       פקדונות בבנק ישראל
 0.10 10 39,275 0.10 11 46,419 בישראל  -

 0.10 10 39,275 0.10 11 46,419 סך הכל

       ניירות ערך שנשאלו 
 - - 28 - - 133 בישראל  -

 - - 28 - - 133 סך הכל

       )3( אגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה
 0.99 28 11,344 0.65 23 14,213 בישראל  -

 0.99 28 11,344 0.65 23 14,213 סך הכל

       אגרות חוב למסחר
 - - 305 - - 334 בישראל  -

 - - 305 - - 334 סך הכל

 2.14 731 137,976 2.15 807 151,685 סך כל הנכסים נושאי רבית
   2,777   3,038 חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים רבית

   13,858   17,069 )4( נכסים אחרים שאינם נושאים רבית

   154,611   171,792 הנכסיםסך כל  

 - - 28 - - - סך הנכסים נושאי רבית המיוחסים לפעילויות מחוץ לישראל
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 -  1נספח  
 (המשך)  הכנסות והוצאות רבית מאוחד וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות רבית שיעורי  

 

 התחייבויות והון -ב. יתרות ממוצעות ושיעורי רבית  
             

 

 

 לשלושת החודשים שנסתיימו 
 2021  בספטמבר   30ביום  

 

 לשלושת החודשים שנסתיימו 
 2020  בספטמבר   30ביום  

 

יתרה  
  ממוצעת 

 )1(  
הוצאות 

  רבית 
שיעור  

 הוצאה 

יתרה  
ממוצעת  

 )1(  
הוצאות 

  רבית 
שיעור  
 הוצאה

 % -ב     במיליוני ש"ח   % -ב     במיליוני ש"ח   

 התחייבויות נושאות רבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       פקדונות הציבור

       בישראל  -
 - - 21,688 0.01 1 28,253 לפי דרישה 
 0.43 50 46,913 0.58 67 45,985 לזמן קצוב  

 0.29 50 68,601 0.37 68 74,238 סך הכל
       פקדונות הממשלה

 - - 161 2.52 1 160 בישראל  -
 - - 161 2.52 1 160 סך הכל

       פקדונות מבנקים 
 - - 1,255 - - 1,066 בישראל  -

 - - 1,255 - - 1,066 סך הכל

       פקדונות מבנקים מרכזיים
 - - 801 - - 4,028 בישראל  -

 - - 801 - - 4,028 סך הכל

       אגרות חוב
 1.74 19 4,385 3.86 27 2,837 בישראל  -

 1.74 19 4,385 3.86 27 2,837 סך הכל

       התחייבויות אחרות
 - - 24 3.16 1 128 בישראל  -

 - - 24 3.16 1 128 סך הכל

 0.37 69 75,227 0.47 97 82,457 סך כל ההתחייבויות נושאות רבית
   62,571   72,216 פקדונות הציבור שאינם נושאים רבית

   2,586   1,544 זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים רבית
   5,176   5,480 )6(התחייבויות אחרות שאינן נושאות רבית

   145,560   161,697 סך כל ההתחייבויות
   9,051   10,095 ההונייםסך כל האמצעים  

   154,611   171,792 סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים 

 1.77   1.68   פער הרבית 
       )7( תשואה נטו על נכסים נושאים רבית 

 1.93 662 137,948 1.89 710 151,685 בישראל  -
 - - 28 - - - מחוץ לישראל  -

 1.93 662 137,976 1.89 710 151,685 סך הכל

 - - - - - - לישראל סך ההתחייבויות נושאות רבית המיוחסות לפעילויות מחוץ 
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 -  1נספח  
 (המשך)  הכנסות והוצאות רבית מאוחד וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות רבית שיעורי  

 

 נכסים  -א. יתרות ממוצעות ושיעורי רבית  
             

  
 החודשים שנסתיימו   לתשעת 

  2021  בספטמבר   30ביום  
 החודשים שנסתיימו   לתשעת 

 2020  בספטמבר   30ביום  

  

יתרה  
ממוצעת  

 )1(  
הכנסות  

  רבית 
שיעור  

  הכנסה  

יתרה  
ממוצעת  

 )1(  

הכנסות  
(הוצאות) 

  רבית 
שיעור  
 הכנסה 

 % -ב     במיליוני ש"ח   % -ב     במיליוני ש"ח   

 נכסים נושאי רבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       )5(   ) 2(אשראי לציבור 

 3.23 2,020 83,636 3.52 2,272 86,371 בישראל  -

 3.23 2,020 83,636 3.52 2,272 86,371 סך הכל
       אשראי לממשלה

 )0.58(  )4(  923 2.74 13 635 בישראל  -
 )0.58(  )4(  923 2.74 13 635 סך הכל

       פקדונות בבנקים
 0.26 5 2,579 - - 2,356 בישראל  -
 - - 28 - - - מחוץ לישראל  -

 0.26 5 2,607 - - 2,356 סך הכל

       פקדונות בבנק ישראל
 0.15 38 34,013 0.10 35 46,879 בישראל  -

 0.15 38 34,013 0.10 35 46,879 סך הכל

       ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
 - - 56 - - 105 בישראל  -

 - - 56 - - 105 סך הכל

       )3( אגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה
 1.22 101 11,074 0.67 71 14,149 בישראל  -

 1.22 101 11,074 0.67 71 14,149 סך הכל

       אגרות חוב למסחר
 - - 221 0.45 1 298 בישראל  -

 - - 221 0.45 1 298 סך הכל

 2.18 2,160 132,530 2.12 2,392 150,793 סך כל הנכסים נושאי רבית
   2,599   2,812 נושאים רביתחייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם  
   13,478   17,033 )4( נכסים אחרים שאינם נושאים רבית

   148,607   170,638 סך כל הנכסים

 - - 28 - - - סך הנכסים נושאי רבית המיוחסים לפעילויות מחוץ לישראל
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 -  1נספח  
 (המשך)  וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות רבית הכנסות והוצאות רבית מאוחד  שיעורי  

 

 התחייבויות והון -ב. יתרות ממוצעות ושיעורי רבית  
             

 

 

 החודשים שנסתיימו   לתשעת 
 2021  בספטמבר   30ביום  

 

 החודשים שנסתיימו   לתשעת 
 2020  בספטמבר   30ביום  

 

יתרה  
  ממוצעת 

 )1(  
הוצאות 

  רבית 
שיעור  

 הוצאה 

יתרה  
ממוצעת  

 )1(  
הוצאות 

  רבית 
שיעור  
 הוצאה

 % -ב     במיליוני ש"ח   % -ב     במיליוני ש"ח   

 התחייבויות נושאות רבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       פקדונות הציבור

       בישראל  -
 0.03 5 19,628 - 1 27,603 לפי דרישה 
 0.42 153 48,107 0.55 193 47,097 לזמן קצוב  

 0.31 158 67,735 0.35 194 74,700 סך הכל
       פקדונות הממשלה

 1.68 2 159 1.52 2 176 בישראל  -
 1.68 2 159 1.52 2 176 סך הכל

       פקדונות מבנקים 
 0.12 1 1,153 0.13 1 1,064 בישראל  -

 0.12 1 1,153 0.13 1 1,064 סך הכל

       פקדונות מבנקים מרכזיים
 - - 441 0.04 1 3,000 בישראל  -

 - - 441 0.04 1 3,000 סך הכל

       אגרות חוב
 0.63 19 4,005 3.89 103 3,543 בישראל  -

 0.63 19 4,005 3.89 103 3,543 סך הכל

       התחייבויות אחרות
 - - 36 2.48 1 54 בישראל  -

 - - 36 2.48 1 54 סך הכל

 0.33 180 73,529 0.49 302 82,537 סך כל ההתחייבויות נושאות רבית
   58,797   69,800 פקדונות הציבור שאינם נושאים רבית

   2,430   2,196 נושאים רביתזכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם  
   4,866   6,224 )6(התחייבויות אחרות שאינן נושאות רבית

   139,622   160,757 סך כל ההתחייבויות
   8,985   9,881 סך כל האמצעים ההוניים

   148,607   170,638 סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים 

 1.85   1.63   הרבית פער  
       )7( תשואה נטו על נכסים נושאים רבית 

 2.00 1,980 132,502 1.85 2,090 150,793 בישראל  -
 - - 28 - - - מחוץ לישראל  -

 2.00 1,980 132,530 1.85 2,090 150,793 סך הכל

 - - - - - - לישראל המיוחסות לפעילויות מחוץ סך ההתחייבויות נושאות רבית  
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 -  1נספח  
 (המשך)  הכנסות והוצאות רבית מאוחד וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות רבית שיעורי  

 

 מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי רבית המיוחסים לפעילות בישראל  -ג. יתרות ממוצעות ושיעורי רבית  
             

 

 

 לשלושת החודשים שנסתיימו 
 2021  בספטמבר   30ביום  

 

 לשלושת החודשים שנסתיימו 
 2020  בספטמבר   30ביום  

 

יתרה  
  ממוצעת 

 )1(  

הכנסות  
(הוצאות) 

  רבית 

שיעור  
הכנסה  

 (הוצאה)

יתרה  
  ממוצעת 

 )1(  

הכנסות  
(הוצאות) 

  רבית 

שיעור  
הכנסה  

 (הוצאה)
 % -ב     במיליוני ש"ח   % -ב     במיליוני ש"ח   

 מטבע ישראלי לא צמוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.10 601 115,438 1.89 606 129,407 סך נכסים נושאי רבית

 )0.20(  )29(  58,514 )0.16(  )27(  67,045 סך התחייבויות נושאות רבית

 1.90     1.73     פער הרבית
       מטבע ישראלי צמוד למדד

 3.41 90 10,693 6.27 172 11,226 נושאי רביתסך נכסים  
 )1.63(  )31(  7,660 )3.93(  )69(  7,125 סך התחייבויות נושאות רבית

 1.78     2.34     פער הרבית

       (לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ)  מטבע חוץ 
 1.36 40 11,817 1.05 29 11,052 סך נכסים נושאי רבית

 )0.40(  )9(  9,053 )0.05(  )1(  8,287 סך התחייבויות נושאות רבית

 0.96     1.00     פער הרבית

       סך פעילות בישראל
 2.14 731 137,948 2.15 807 151,685 סך נכסים נושאי רבית

 )0.37(  )69(  75,227 )0.47(  )97(  82,457 סך התחייבויות נושאות רבית

 1.77     1.68     פער הרבית

 
             

 

 

 החודשים שנסתיימו   לתשעת 
 2021  בספטמבר   30ביום  

 

 החודשים שנסתיימו   לתשעת 
 2020  בספטמבר   30ביום  

 

יתרה  
  ממוצעת 

 )1(  

הכנסות  
(הוצאות) 

  רבית 

שיעור  
הכנסה  

 (הוצאה)

יתרה  
  ממוצעת 

 )1(  

הכנסות  
(הוצאות) 

  רבית 

שיעור  
הכנסה  

 (הוצאה)
 % -ב     במיליוני ש"ח   % -ב     במיליוני ש"ח   

 מטבע ישראלי לא צמוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.23 1,826 109,710 1.88 1,801 128,135 סך נכסים נושאי רבית

 )0.24(  )101(  56,924 )0.16(  )80(  66,623 סך התחייבויות נושאות רבית

 1.99   1.72     פער הרבית
       מטבע ישראלי צמוד למדד

 2.24 177 10,575 5.97 492 11,068 סך נכסים נושאי רבית
 )0.54(  )30(  7,386 )3.79(  )214(  7,557 סך התחייבויות נושאות רבית

 1.70   2.18     פער הרבית

       (לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ)  מטבע חוץ 
 1.72 157 12,217 1.14 99 11,590 סך נכסים נושאי רבית

 )0.71(  )49(  9,219 )0.13(  )8(  8,357 סך התחייבויות נושאות רבית

 1.01   1.01     פער הרבית

       סך פעילות בישראל
 2.18 2,160 132,502 2.12 2,392 150,793 נושאי רביתסך נכסים  

 )0.33(  )180(  73,529 )0.49(  )302(  82,537 סך התחייבויות נושאות רבית

 1.85   1.63     פער הרבית
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 -  1נספח  
 (המשך)  שיעורי הכנסות והוצאות רבית מאוחד וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות רבית 

 

 ניתוח השינויים בהכנסות רבית ובהוצאות רביתד.  
             

  

 לשלושת החודשים שנסתיימו 
 בהשוואה   2021  בספטמבר   30ביום  

 לתקופה המקבילה אשתקד

 

 החודשים שנסתיימו   לתשעת 
 בהשוואה   2021  בספטמבר   30ביום  

 לתקופה המקבילה אשתקד
  (קיטון) בגלל שינויגידול     גידול (קיטון) בגלל שינוי  

  מחיר   כמות  שינויים נטו  מחיר   כמות    שינויים נטו
 במיליוני ש"ח   במיליוני ש"ח   

 נכסים נושאי רבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       אשראי לציבור

 252 180 72 77 43 34 בישראל  -

 252 180 72 77 43 34 סך הכל

       אחריםנכסים נושאי רבית  
 )20(  )49(  29 )1(  )7(  6 בישראל  -

 )20(  )49(  29 )1(  )7(  6 סך הכל

 232 131 101 76 36 40 סך כל הכנסות הרבית

       התחייבויות נושאות רבית 
       פקדונות הציבור

       בישראל  -
 )4(  )4(  - 1 1 - לפי דרישה 
 40 44 )4(  17 18 )1(  לזמן קצוב  

 36 40 )4(  18 19 )1(  סך הכל

       התחייבויות נושאות רבית אחרות
 86 58 28 10 4 6 בישראל  -

 86 58 28 10 4 6 סך הכל
 122 98 24 28 23 5 סך כל הוצאות הרבית

 110 33 77 48 13 35 הוצאות הרביתסך כל הכנסות הרבית פחות  
 
 על בסיס יתרות פתיחה חודשיות, פרט למגזר שקלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים יומיים.  )1(

 הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות רבית.   לפני ניכוי היתרה המאזנית )2(

היתרה הממוצעת של רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב, הכלולים בהון במסגרת רווח כולל    נוכתה מהיתרה הממוצעת של אגרות חוב זמינות למכירה   )3(

-מיליון ש"ח, ו   86בסך של    2021  בספטמבר  30חודשים שנסתיימו ביום    שעה לתו   למכירה לפי שווי הוגן" לשלושה חודשיםאגרות חוב זמינות אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין  

מיליון    11ונוספה יתרה ממוצעת של  מיליון ש"ח    13ה יתרה בסך של  כתנו  2020  בספטמבר   30חודשים שנסתיימו ביום    לתשעה (לשלושה חודשים ומיליון ש"ח, בהתאמה    80

 , בהתאמה). ש"ח

 סדי אשראי. לרבות מכשירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים רבית ובניכוי הפרשה להפ )4(

וסך    , בהתאמה2020  בספטמבר  30-ו   2021  בספטמבר  30שנסתיימו ביום    חודשים  השלושו בהכנסות רבית בתקופות של  נכלל  מיליון ש"ח  46-ו  מיליון ש"ח  51עמלות בסך של   )5(

 ., בהתאמה2020  בספטמבר 30-ו  2021  בספטמבר 30שנסתיימו ביום  חודשים תשעה מיליון ש"ח נכללו בהכנסות רבית בתקופות של  142-מיליון ש"ח ו 159של 

 לרבות מכשירים נגזרים.  )6(

 הכנסות רבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הרבית.   -תשואה נטו   )7(

 השינוי המיוחס לשינוי בכמות חושב על ידי הכפלת המחיר בתקופה המדווחת בשינוי בכמות בין התקופות להשוואה.   )8(

 חיר חושב על ידי הכפלת הכמות בתקופה הקודמת בשינוי במחיר בין התקופות להשוואה. השינוי המיוחס לשינוי במ  
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 מילון מונחים 
 

   

 מסוים. במדינה או בשוק  המתאר תהליך של עלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים כלכלי היא מונח -  אינפלציה   א 

  ) המפותחות  המדינות  הם   -)  OECDארגון  לארגון  הקבלה הבסיסיים  תנאי  מפותחים.  שמשקיהן  ממדינות  המורכב  בפריז,  שמרכזו  ארגון, 

והשוק החופשי. מטרת   ושיתוף פעולה עסקי בינלאומי. ישראל קבלת עקרונות הדמוקרטיה  הארגון היא להוביל מהלכים של פיתוח כלכלי 

 . 2010התקבלה כחברה בארגון במאי  

 התקשרויות למתן אשראי וערבויות (לא כולל מכשירים נגזרים). -אשראי חוץ מאזני   

), העוסקת בפיקוח ובקביעת סטנדרטים BCBSלפיקוח על הבנקים ( הוראות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל   -באזל    ב 

) לסטנדרטים מובילים שנועדו להבטיח יציבות של מוסדות benchmarkלפיקוח על בנקים בעולם. הוראות ועדת באזל מהווים קנה מידה ( 

 פיננסיים.

 ההשקעה.עסקה פיננסית שמטרתה להגן על משקיע מפני שינויים בערך   -  גידור   ג 

רובד    ה  עצמי  (   -  1הון  מתמשך  בסיס  על  חלק going concern capitalהון  בתוספת  מניות התאגיד הבנקאי  לבעלי  את ההון המיוחס  כולל   (

 מהזכויות שאינן מקנות שליטה בהון של חברות בת שאוחדו (זכויות מיעוט) ובניכוי מוניטין, נכסים בלתי מוחשיים אחרים, והתאמות פיקוחיות

 ניכויים נוספים.ו 

הינו הון נחות יותר והוא כולל בעיקר מכשירי הון כשירים שהונפקו   2שכבת הון הנכללת בחישוב ההון הרגולטורי הכשיר. הון רובד   - 2הון רובד  

הכשירים שמהווים ההון וכן מכשירי ההון החדשים  3על ידי הבנק בעבר אשר נכללים בהון זה בהתאם להוראות המעבר ליישום הוראות באזל 

). כמו כן, במסגרת הון זה נכללים פריטים נוספים כגון: יתרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי Contingent Convertible - CoCoהמותנה ( 

 מסך נכסי סיכון האשראי.  1.25%לפני השפעת המס המתייחס עד לתקרה של  

הלימות ההון של הבנק ויחסים רגולטוריים נוספים (כגון: יחס מינוף, ריכוזיות אשראי ועוד), רכיבי הון הון המשמש לחישוב יחס    -הון רגולטורי   

 חשבונאי ומכשירי הון פיקוחי כשירים נוספים (כגון כתבי התחייבות נדחים הכשירים להיכלל כהון רגולטורי).

ס   -  CSAונספחי    ISDAהסכמי    ולמזעור  לתיחום  שגורמים  קיזוז  לרוב, הסכמי  יומית,  התחשבנות  ידי  על  זאת,  בפעילות  האשראי  יכוני 

 המתבצעת בין הבנק והצד הנגדי בהתאם להסכם.

הפרשה שנקבעת בהתאם לבחינה פרטנית של כל חוב ונקבעת בהתאם לתזרים המזומנים הצפוי המהוון בשיעור הרבית   -הפרשה פרטנית   

מותנה ביטחון, בהתאם לשווי הוגן של הבטחון. לצורך קביעת ההפרשה הנאותה, הבנק בוחן המקורית של החוב, או כאשר החוב מוגדר כחוב  

והזקוקים  והחשיפה,  הסיכון  רמת  עלתה  בהם  לווים  הניתן,  ככל  מוקדם  לאתר,  במטרה  האשראי  תיק  את  לנהלים  ובהתאם  שוטף  באופן 

קע מאפייני סיכון או כתוצאה מתנאים כלכליים/משקיים העלולים לתשומת לב ניהולית מיוחדת וליווי צמוד ולסיווג החוב כפגום, זאת על ר 

 להשפיע על מצב הלווים, במטרה לשפר את מצבם.

מיליון   1ללא הקשר בסיווג בהתאם לקריטריונים האיכותיים שקבע הבנק כאמור לעיל, ההפרשה הפרטנית מבוצעת על כל חוב העולה על  

 יום.  90ש"ח המצוי בפיגור של  

קבוצ  חובות   -  תיתהפרשה  ובגין  והומוגניים  יחסית  קטנים  חובות  של  גדולות  קבוצות  עבור  מיושמת  אשראי  להפסדי  קבוצתית  הפרשה 

שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים. ההפרשה הקבוצתית בגין מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו 

 מימוש הצפוי של סיכון האשראי החוץ מאזני.עבור האשראי המאזני, תוך התחשבות בשיעור ה

להוראות ניהול בנקאי תקין. החבות כוללת, בין   313סך חשיפות האשראי של הבנק כלפי הלווה או קבוצת לווים כמשמעותה בהוראה  - חבות  ח 

היתר, אשראי באחריות הבנק, השקעה בניירות ערך של הלווה, התחייבויות התאגיד הבנקאי לשלם כסף על חשבון הלקוח (לרבות ערבויות 

 ). OTCת בנגזרים מבעבר לדלפק ( ואשראי תעודות) ועסקאו

מיוחדת    בהשגחה  אמצעי   -חוב  את  לגביהם  להגביר  צורך  רואה  הבנק  הנהלת  אשר  מאזנית,  חוץ  אשראי  חשיפת  לרבות  חבות,  או  חוב 

שיקבלו תשומת המעקב והפיקוח, אם כי אינה צופה להפסדי אשראי בגינם. לחוב/חבות בהשגחה מיוחדת יש חולשות פוטנציאליות שראוי  

הקשורים  ספציפיים  שיקולים  נוכח  או  אזוריות,  או  ענפיות  בהתפתחויות  הקשורים  שיקולים  נוכח  שייווצר  יתכן  כזה  צורך  ההנהלה.  של  לב 

מצב הבטחונות, פיגורים  ופעילותו העסקית,  בידי התאגיד הבנקאי באשר לחייב  וטיב המידע המצוי  של החייב, היקף  באיתנותו הפיננסית 

 ון החובות, קשרי החייב עם גופים אחרים הנחשבים כבעייתיים וכו'.בפרע 

 חוב בהשגחה מיוחדת, חוב בסיווג נחות, או חוב בסיווג פגום, לרבות חוב שאורגן מחדש.   - חוב בעייתי  

יום מהמועד   30פיגור של חוב נקבע בהתייחס לתנאי הפרעון החוזיים שלו. החוב נמצא בפיגור אם כולו או חלקו לא נפרע תוך    -  חוב בפיגור  

 30שנקבע לפרעונו. לעניין זה, חוב בחשבון עובר ושב ייחשב כחלק של חוב בפיגור, אם חריגות ממסגרות אשראי מאושרות לא תיפרענה תוך 

או אם בתוך מסגרת האשראי לא נזקפו לזכות אותו חשבון סכומים עד לכדי כיסוי החוב תוך תקופה שתגדיר הנהלת   יום ממועד היווצרותן, 

 התאגיד הבנקאי. 
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מעניק ללווה, לפי   -משיקולים כלכליים או משפטיים הקשורים במצבו הפיננסי של הלווה   -הסדר שלפיו תאגיד בנקאי  -  חוב שאורגן מחדש 

הסכם או על פי דין, תנאים מיוחדים שלא היו ניתנים בנסיבות אחרות ואשר מכוונים לאפשר ללקוח לעמוד בהחזר החוב בתנאיו החדשים, 

 קרו משקף תמורות בתנאי האשראי במשק. למעט הסדר לשינוי בתנאי חוב שבעי 

ידוע מראש אשר בהם שני הצדדים מסכימים להחליף זרמי   -  SWAPחוזה    סדרת חוזים עתידיים או סדרת חוזי אקדמה למספר תקופות 

 תשלומים על קרן מושגית.

חוזה בין שני צדדים למכירת כמות מסויימת של נכס כלשהו במחיר מסוים בזמן נתון במועד ידוע מראש (מועד  -) FORWARDחוזה אקדמה (  

הפקיעה). החוזה קושר קשר מחייב בין הצדדים להסכם. חוזה זה אינו חוזה סטנדרטי ואינו נסחר בשווקי הון מאורגים אלא נעשה לפי צורכי 

 הלקוח. 

זה בין שני צדדים למכירת כמות מסויימת של נכס כלשהו במחיר מסוים בזמן נתון במועד ידוע מראש (מועד חו  -)  FUTUREחוזה עתידי (  

 הפקיעה). החוזה קושר קשר מחייב בין הצדדים להסכם. חוזה עתידי זה הוא חוזה סטנדרטי הנסחר בשווקי הון מאורגים. 

 ). PUT) ולחוזי מכר ( CALLמתחלקים לחוזי רכש (  -חוזי אופציה   

 חוזה רכש הוא הזכות לקנות כמות מסוימת של נכס מסוים במחיר מימוש עד (אמריקאית)/ב (אירופאית) תאריך מסוים.
  חוזה מכר הוא הזכות למכור כמות מסוימת של נכס מסוים במחיר מימוש עד (אמריקאית)/ב (אירופאית) תאריך מסוים.

 עו"ש שלגביהם קיימות מסגרות אשראי מאושרות מראש החייבות בעמלת הקצאה.חשבונות    -חשבונות חוזרים דביטוריים (חח"ד)   

יחס בין ההון הרגולטורי הכשיר שברשות הבנק לבין נכסים משוקללים בסיכון בגין סיכון אשראי, סיכון שוק וסיכון תפעולי   -יחס הלימות ההון    י 

 הנשקף מהחשיפות בהם נוקט הבנק במהלך הפעילות.אשר חושבו בהתאם להוראות בנק ישראל ומשקפים את הסיכון 

  ) ונועד להבטיח שלתאגיד בנקאי מלאי של   30יחס כיסוי הנזילות הינו יחס הבוחן אופק של    -  ) LCRיחס כיסוי נזילות  ימים בתרחיש קיצון 

 נכסים נזילים באיכות גבוהה שנותן מענה לצורכי הנזילות של התאגיד באופק זמן זה בהתאם לתרחיש הגלום בהוראה.

 במדידת החשיפה (המכנה), כאשר היחס מבוטא באחוזים.מוגדר כמדידת ההון (המונה) מחולק   -יחס מינוף   

 היכולת של לווה לעמוד בתשלומים שנקבעו להחזר הלוואה.  -  כושר החזר   כ 

כתבי התחייבות שהזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של התאגיד הבנקאי, למעט   -כתבי התחייבות נדחים    

 כתבי התחייבויות אחרים מאותו סוג. 

בעל חבות מאזנית או חוץ מאזנית בבנק. לווה עשוי להיות נוטל התחייבות למתן אשראי, ערבות או אשראי בבנק וגם המנפיק של   -  לווה  ל 

ניירות ערך בהם השקיע הבנק. לצורך בחינת החשיפת הבנק הלווה מוגדר כ"אדם בעל חבות, לרבות בן זוגו וכן מספר לווים, כאשר ההחזר 

 בעיקרו על אותו מקור החזר, ולאף אחד מהם אין מקור משמעותי נוסף להחזר החבות".הצפוי של החבות מתבסס 

 הממוצע המשוקלל של זמן פרעון הקרן ותשלומי הרבית של החוב. -(מח"מ)   משך חיים ממוצע   מ 

חוזה המעביר סיכון אשראי מקונה למוכר. נגזרי אשראי יכולים ללבוש צורות שונות כמו: אופציות להגנה על כשל אשראי, שטר  -נגזר אשראי   נ

 לכיסוי מלא של הסיכון.  SWAPלכיסוי חלקי של סיכון האשראי,  

כאשר אופי החשיפה לסיכונים של המגדר נגזר שהנהלת הבנק מייעדת אותו כמגדר ובתנאי שהוא כשיר לכך. זאת    -)  Hedgeנגזר מגדר (  

 זהה לאלה של המגודר. הפריט המגודר צריך להיות מזוהה ספציפית.

 ניירות ערך שלא סווגו כניירות ערך המוחזקים לפדיון או כניירות ערך למסחר. -  ניירות ערך זמינים למכירה  

  ) למסחר  ערך  קצרות).   -)  Trading securitiesניירות  לתקופות  מוחזקים  הם  (לכן  בקרוב  למכרם  במטרה  ומוחזקים  שנרכשו  ערך  ניירות 

-ו  BIDהפרשים בין מחירי    -תה בדרך כלל להפיק רווחים ממסחר  פעילות למסחר מתבטאת בדרך כלל בפעילות ערה של קניות ומכירות ומטר 

ASK  הפרשים בין מחירי ,wholesale   ו-retail .'שינויים קצרי מועד במחיר וכו , 

 הסיכון שצד בעסקה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו במלואן.  -  סיכון אשראי  ס 

עסקה שבה מספר מלווים חולקים מתן הלוואה ללווה יחיד, אך כל מלווה מעמיד הלוואה בסכום מסוים ללווה ויש לו את הזכות   -  סינדיקציה  

להיפרע ממנו. לעיתים קרובות, קבוצות של מלווים מממנות יחד אותן הלוואות, כאשר הסכום שהועמד גדול יותר מהנכונות של מלווה יחיד 

 כלשהו להלוות. 

 התחייבויות על חשבון לקוחות מהסוגים הבאים:   -  ערבויות להבטחת אשראי  ע

ערבות, כתב שיפוי או התחייבות אחרת לנותן האשראי או למי שערב למילוי התחייבותו של מקבל האשראי, לרבות ערבויות ליתרות חוב   . 1

 הנובעות מעסקאות בכרטיסי אשראי; 
 ישראל, כאשר לקונה זכות חזרה אל התאגיד הבנקאי המוכר;ניכיון משנה שלא על ידי בנק    . 2
 ערבות לטובת ספק שירותים או סחורות להבטחת תשלומים בעד השירותים או הסחורות שהוא מספק.  . 3
 ערבות לטובת משכיר ציוד להבטחת תשלומים של שוכר הציוד.  . 4

 ימים מיום ההפקדה.  6פקדונות בהם למפקיד אין זכות וגם הוא אינו מורשה למשוך מהם במשך    -  פקדונות לזמן קצוב   פ
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 פקדון שאינו פקדון לזמן קצוב. - פקדונות לפי דרישה  

הלווה, אדם השולט בו וכל מי שנשלט על ידי אלה, למעט בנקים; כאשר תאגיד נשלט על ידי יותר מאדם אחד, יש לכלול   -  קבוצת לווים   ק 

בקבוצת לווים אחת את אותם שולטים שהתאגיד הנשלט הוא מהותי עבורם (כגון: מבחינה הונית), לרבות התאגיד הנשלט וכל מי שנשלט 

על ידי יותר מאדם אחד, מחזיק שאין לו שליטה, שהתאגיד המוחזק הוא מהותי עבורו (כגון: מבחינה על ידם. כמו כן, כאשר תאגיד מוחזק  

 הונית), יחד עם התאגיד המוחזק וכן כל מי שנשלט על ידם בקבוצת לווים אחת.

הרווח הבסיסי למניה יחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה האם (המונה),   -  רווח בסיסי למניה  ר 

 בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור (המכנה) במהלך התקופה.

 רבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים ל/מאת התאגידים הבנקאים.  -  רבית בנק ישראל 

 רבית הנקבעת בכל בנק על בסיס רבית בנק ישראל.  - רבית פריים  

ערך המשקף את המחיר שלפיו ניתן לממש את הנכס הפיננסי או להעביר את ההתחייבות הפיננסי בעסקה בין קונה מרצון לבין   -  שווי הוגן   ש 

 מוכר מרצון. שווי זה נקבע בהתאם להיררכיית השווי ההוגן שנקבעה בתקינה החשבונאית:

 שווי שנקבע בהתאם למחירים הנצפים בשוק;  -  1רמה  

 שווי שמוערך תוך שימוש בנתונים נצפים;  -  2רמה  

 שווי המוערך תוך שימוש בטכניקות הערכה שכוללות גם נתונים לא נצפים.  -  3רמה  

 הסכום הכולל של השווי ההוגן של חוזים שחייב לבנק הצד הנגדי לו, מבלי שמביאים בחשבון את הקיזוזים. -  הוגן ברוטו חיובי שווי   

 הסכום הכולל של השווי ההוגן של חוזים, כאשר הבנק חייב כסף לצד הנגדי, מבלי שמביאים בחשבון את הקיזוזים.  -  שווי הוגן ברוטו שלילי 

 שוק של מכשירים פיננסיים נגזרים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  -  שוק המעו"ף 

מדד לבחינת כדאיות ביצוע השקעות. המדד מצביע על יעילותה ואיכותה של השקעה ספציפית לעומת   -  שיעור התשואה הפנימי (שת"פ)  

מהמכשיר  הצפויים  המזומנים  תזרימי  את  המנכה  הרבית  שיעור  הינו  הפנימי  התשואה  שיעור  וגודלה.  ערכה  על  המצביע  נקי  נוכחי  ערך 

 הפיננסי אל היתרה המאזנית בדוח הכספי.

 התשואה להון הינה הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק מחולק בהון הממוצע המיוחס לבעלי מניות הבנק. -  להון שיעור התשואה   

נועד להבטיח, כי התאגידים הבנקאיים יקצו הון הולם על מנת   -  SREP (Supervisory Review Process)תהליך הסקירה הפיקוחי    ת  התהליך 

וכמו כן לעודד את התאגידים הבנקאיים לפתח להשתמש בטכניקות משופרות לניהול סיכונים  לתמוך בכל הסיכונים הגלומים בעסקיהם, 

 לצורך ניטור וניהול סיכוניהם.

ים שיוצרו בתוך מדינה מסוימת במהלך תקופה נתונה, במונחים כספיים. התוצר שווה גם סך הסחורות והשירות  - תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) 

 לסך תשלומי השכר ורווחי הפירמות.

התשואה שתתקבל מאיגרת חוב (או מכל מכשיר חוב אחר) אם היא תוחזק עד לפדיונה הסופי, ואם כל התקבולים ממנה   -  תשואה לפדיון 

 (קרן ורבית) יישאו אותו שיעור תשואה. ידועה גם כתשואה הפנימית של איגרת חוב ומוצגת בדרך כלל במונחים של רבית שנתית אפקטיבית.

ABC  - Internal Capital Adequacy Assessment Process  ICAAP  -   ולקביעת האסטרטגיה להבטחת הלימות תהליך פנימי להערכת הלימות ההון 

הגלומים  הסיכונים  בכל  שיתמוך  הולם  הון  הבנקאיים  התאגידים  ידי  על  יוחזק  כי  להבטיח,  נועד  זה  תהליך  בנקאיים.  תאגידים  של  ההון 

כים נאותים לניהול הסיכונים. התהליך משלב, בין היתר, קביעה של יעדי הון, תהליכי תכנון הון בעסקיהם, וכן שיפותחו וינקטו על ידם תהלי 

 ובחינת מצב ההון במגוון תרחישי קיצון.

  Foreign Accounts Tax Compliance Act  -  FATCA  -   חוק אמריקאי הנועד לשיפור אכיפת המס, קובע כי גופים פיננסיים מחוץ לארה"ב חייבים

 בדיווח לרשות המס האמריקאית על חשבונות המנוהלים אצלם ושייכים למי שחייב בדיווח גם אם הוא לא תושב ארה"ב.

  Less Developed Countries  -  LDC  -   .ארצות המסווגות על ידי הבנק העולמי כבעלות הכנסה נמוכה או בינונית 

  Loan To Value Ratio  -  LTV  -   היחס בין סכום ההלוואה (לרבות מסגרת מאושרת שטרם נוצלה), לבין שווי הנכס המשועבד (לפי חלקו של

 התאגיד הבנקאי בשעבוד).

  Middle Market  -  .פעילות מסחרית המבוצעת מול לקוחות בסדר גודל בינוני 

  Value at Risk  -  Var  -   ביטחון וברמת  נתונה  זמן  בתקופת  השוק  סיכוני  התממשות  בשל  הצפוי  המקסימאלי  ההפסד  למדידת  מודל 

ל השווי ההוגן של הנכסים סטטיסטית קבועה מראש. השימוש בשיטה זו מצריך שיערוך שוטף של כל הפוזיציות של התאגיד בהתבסס ע

וההתחייבויות. מטרות המודל הינן לאמוד את הסיכונים שהמוסדות הפיננסיים חשופים להם, וכן להחזיק הון הולם לכיסוי הפסדים הנובעים 

 מהתממשותם של סיכוני השוק בפעילויות שונות.
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