
2019
דין וחשבון שנתי
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 5 דבר יו"ר הדירקטוריון  

דוח הדירקטוריון וההנהלה לשנת 2019:   

 6   סקירהכללית,יעדיםואסטרטגיה

 13 הסברוניתוחלתוצאותולמצבהעסקי  

 37 סקירתהסיכונים  

 73 מדיניותואומדניםחשבונאייםקריטיים,בקרותונהלים  

 79 הצהרת המנכ"ל  

 80 הצהרת החשבונאי הראשי  

 81 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי  

 82 דוחות כספיים שנתיים מבוקרים  

ממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים לדוח השנתי:   

 232 ממשלתאגידי  

 251 פרטיםנוספים  

 267 נספחים  

 276   מילוןמונחים

 282 אינדקס  

  

Dummy TextDummy Text
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 9 מידעכספיתמציתיומדדיביצועעיקריים    1
 16  תמציתדוחרווחוהפסד  2
 16  רווחיותבניטרולרכיביםמסויימים  3
 17 הרכבהרווחהמימוני,נטו   4
 17 נתוניםעיקרייםבדברשיעוריהכנסותוהוצאותרבית   5
 18 פרטיםלגביההוצאותבגיןהפסדיאשראי   6
 18 התפלגותההכנסותמעמלות   7
 19 פירוטההוצאותהתפעוליותוהאחרות   8
 20 פרטיםעלהוצאותוהשקעותשבוצעובגיןמערךטכנולוגיותהמידע   9
 21  התפתחותבסעיפיהמאזןהעיקריים  10
 21 התפתחותבסעיפיםחוץמאזנייםעיקריים   11
 21 נתוניםעלהיקפיהאשראילציבורלפימגזריההצמדההשונים   12
 22 אשראילציבורלפימגזריפעילותפיקוחיים   13
 22 התפלגותסיכוןהאשראיהכולללציבורלפיענפימשק   14
 23 החלוקההענפיתשלששתהלוויםהגדוליםבקבוצה   15
 24 יתרותסיכוןהאשראיהכוללשלהלוויםהנכלליםבמדרגותהעליונותבבאור29ג'   16
 24 הרכבתיקניירותהערך   17
 25 התפלגותתיקניירותהערךלפימגזריההצמדההשונים   18
 25 פירוטהמקורותלציטוטיהמחיריםהמשמשיםלקביעתהשוויההוגןשלניירותהערך   19
 25 פירוטאגרותחובבמט"חוצמודותמט"חשאינןמגובותבנכסיםלפימדינות/יבשות   20
 26 פירוטאגרותחובקונצרניותבמטבעישראלילפיענפימשק   21
 26 ניתוחרגישותהשפעתשינוייםבשיעוריהרביתעלתיקאגרותהחובמגובותהמשכנתא   22
 27 התפלגותפקדונותהציבורלפימגזריההצמדההשונים   23
 27 פקדונותהציבורלפימגזריפעילותפיקוחיים   24
 29 הוןוהלימותההון   25
 29 יחסהוןכוללויחסהוןעצמירובד1שלחברהבתמשמעותית   26
 30  פרטיםבדברהדיבידנדשחולקעלידיהבנקמשנת2018  27
 31  סךההכנסותלפימגזריפעילותפיקוחיים  28
 31  רווחנקיהמיוחסלבעלימניותהבנקלפימגזריפעילותפיקוחיים  29
 32  יתרותמאזניותממוצעותלפימגזריפעילותפיקוחיים  30
 33  מגזריםעיסקיים-עסקיםקטניםוזעירים,בינונייםוגדולים-פעילותבישראל  31
 34  אנשיםפרטיים-משקיביתובנקאותפרטית-פעילותבישראל  32
 41  איכותהאשראיוסיכוןאשראיבעייתי  33
 41  סיכוןהאשראיהכולללפיענפימשק  34
 45  חשיפתהאשראיהנוכחיתלמוסדותפיננסייםזרים  35
 46 חשיפותעיקריותלמדינותזרות   36
 48 נתוניםעלהתפתחותתיקההלוואותלדיורבבנקבלבדלפימגזריהצמדה   37
 49 התפלגותסיכוןהאשראילאנשיםפרטייםבישראל   38
 52 נתוניםעלסיכוןהאשראילציבורבענףהבינויוהנדל"ןבישראל   39
 55  פרטיםעלהשפעתשינוייםברביתעלהשוויההוגן,הכנסותרביתנטווהכנסותמימוןשאינןמרבית  40
 57 תיאורהחשיפהבבסיסבפועל,ברמתהקבוצה   41
 58 תיאוררגישותהוןהבנקלשינוייםתיאורטייםבשעריהחליפיןשלמטבעותהחוץהעיקריים   42
 58 תיאוררגישותהוןהבנקלשינוייםתאורטייםבמדד   43
 59 ריכוזהיקףהפעילותבמכשיריםפיננסייםנגזרים   44
 60  יחסכיסויהנזילותבמאוחדובבנק  45
 61 סךפקדונותהציבורשלשלושקבוצותהמפקידיםהגדולות   46
 70  דיוןבגורמיסיכון  47
 76 ניתוחרגישותשלהשפעתהשינויבפרמטריםהעיקרייםעלחישובההפרשותהאקטואריות   48
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 מחזיקותומחזיקיענייןיקרים,


שנת2019התאפיינהבהמשךמתווההצמיחההעקבישמציגהקבוצתהבינלאומיבשניםהאחרונותובשיפורהרווחיותוהיעילות,בדבבדעםהמשך

השמירהעלאיתנותפיננסיתותיאבוןסיכוןמידתי.במסגרתזו,אחדהמהלכיםהמשמעותייםהיהמיזוגבנקאוצרהחיילבתחילתשנת2019,תוך

 שימורהמותגהוותיקוהייחודישלו,וזאתבמטרהלהשיגצמיחה,התייעלותושיפורהצעותהערךללקוחות.

לבנקהבינלאומימדיניותחלוקתדיבידנדעקביתלאורךהשנים,במסגרתהחולקבשנת2019דיבידנדבסך410מיליוןש"ח.תשואתהדיבידנדהינה

 הגבוההבמערכתהבנקאיתבישראלועמדהעל4.5%.

דירוגהבנקהבינלאומיעלההןעלידיסוכנותהדירוגהבינלאומיתMoody'sל-A2והןעלידיסוכנויותהדירוגהמקומיות"מעלות"ו"מדרוג"לדרוג

AAA.מדוברבהבעתאמוןבאיתנותהבנקובמהלכיםהאסטרטגייםשהובילהבנקבשניםהאחרונותואשרהביאו המנפיקהגבוהביותרהאפשרי,

 לשיפורמתמשךועקביבתוצאותיו.

מאזהמשברהפיננסיהעולמישלשנת2008,מערכתהבנקאותבעולםובישראלעברהתהליךשלחיזוקיחסיההוןוהנזילותושיפורהרווחיותתוך

המהפיכה הבנקאית. לזירה חדשים שחקנים וכניסת הטכנולוגית החדשנות האצת מול התמודדות עם בבד בד התייעלות, על דגש שימת

יוצרת זאת עם יחד אך בנקאיים, מודלים של שונים לתרחישים להיערך אותם ומחייבת חדשים אתגרים הבנקים בפני מעמידה הטכנולוגית

 הזדמנויותכגוןשיתופיפעולהעםתעשייתהפינטקושימושבטכנולוגיותחדישות.

תשלום באמצעותקידוםהשימושבאמצעי ביתועסקיםקטנים, להגביראתהתחרותעלמשקי היתר, בין הרגולציהבישראלשמהלהלמטרה,

יצירתמאגרנתוניאשראי,בנקאותפתוחהומעברחשבוןב"קליק".כל דיגיטלייםמתקדמים,הפרדתחברותכרטיסיהאשראימהבנקיםהגדולים,

 אלומחייביםהשקעותנרחבותובמקביליכוליםלייצרהזדמנויותעבורבנקבגודלושלהבנקהבינלאומי.

נמשכה במקביל, ההון. בשוק המובילות ובשימור הפרטית בבנקאות התמקדות תוך חדשה, אסטרטגית תכנית הבנק אישר 2019, שנת במהלך

הצמיחהבקוויהעסקיםהקטניםוהבינוניים.מהלכיהתייעלותמומשובהתאםלמתווההאסטרטגישכוללצמצוםשטחיםוירידההדרגתיתבמצבת

 כוחהאדםבעקבותייעולתהליכיעבודה,כאשרבמהלךשנת2019-הושלםבהצלחהמבצעפרישהמרצוןלמאותעובדיםבקבוצה.

המתמקד שלו המותג שימור תוך 2019, בינואר 1 ביום הבינלאומי הבנק ולתוך עם החייל אוצר בנק מוזג כוללת, אסטרטגית מראיה כחלק

בשילובם שנצבר הניסיון ויובנק. פאג"י בקבוצה, נוספים בנקים שני שנים כארבע לפני בהצלחה מוזגו לכך, בדומה הבטחון. כוחות באוכלוסיית

המוצלחבקבוצהמסייעלבנקבהמשךיישוםתהליךמיזוגבנקאוצרהחייל,תוךשמירהעלערוציהשירותוהמוצריםהייחודייםללקוחותיו,שיוכלו

 מעתהליהנותמשירותיםנוספיםשלקבוצתהבינלאומי.

בשנת2019,המשיךהבנקליישםאתאסטרטגיתהדיגיטלשלואשרהושקהבשנת2018,ובמרכזהיצירתמענהמותאםלצרכיהלקוחבאמצעות

המשיךהבנקליישםאתהאסטרטגיהלבניית כן כמו דגשלמובילותהטכנולוגיתוהדיגיטליתבשוקההון. תוךמתן הערוציםהדיגיטלייםהשונים,

 ארכיטקטורתהמחשוב,אשרמאפשרתלבנקלהתמודדבאופןדינאמיויצירתיעםאתגריהעתיד.

בדבבדעםיישוםחדשנותטכנולוגיתוקידוםהבנקאותהדיגיטלית,הבנקמקפידלשמורעלרמתשירותומקצועיותגבוההללקוחותיוהמותאמת

להםאישית,הןבאמצעותשירותבסניפיםובמענההטלפוניוהןבערוציםהדיגיטלייםהישיריםהשונים.סקרישביעותהרצוןשללקוחותהבנקים,

משקפיםרמתשביעותרצוןגבוההשללקוחותינובבנקהבינלאומיובחברתהבתבנקמסד.אנונמשיךלהשקיעמשאביםבהעלאתרמתהשירות

 ללקוחותינובמגזריםהשוניםוביצירתערךעבורם,תוךהקפדהעלהוגנותושקיפות.

בפעילותלמעןהקהילההמשיךהבנקלהתמקדבמתןסיכוילנוערבסיכוןובתמיכהבקידוםנשיםבעסקיםמהפריפריההחברתיתוהגיאוגרפית.כל

 זאתנעשהבשיתוףפעולהשלעובדיהבנק,שמתנדביםותורמיםמזמנםוממרצםוגםמהידעשצברולטובתקידוםמודעותפיננסיתויזמותעסקית.

הבנקהבינלאומימציגצמיחהעקביתויציבהושיפורברווחיותוביעילות,תוךיישוםמהלכיםארגונייםשמשפיעיםעלכלאחדואחתמעובדיהקבוצה.

 עובדיהקבוצההםהלבהפועםשלהולהםולהנהלתהבנקהמנהיגהאתקבוצתהבינלאומיבביטחוןובהצלחה,נתונהתודתהדירקטוריון.






יעקב סיט  

 מ"מיו"רהדירקטוריון  תלאביב,15במרס2020
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 7 תיאורפעילותקבוצתהבנק  

 9 מידעכספיתמציתיומדדיביצועעיקריים  

 10 הסיכוניםהעיקרייםשהבנקחשוףאליהם  

 12 יעדיםואסטרטגיה  
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הוחלטלאשרולפרסםאתהדוחותהכספייםהמאוחדיםוהמבוקריםשלהבנקהבינלאומי בישיבתהדירקטוריוןשהתקיימהביום15במרס2020,

 הראשוןלישראלבע"מ(להלן-"הבנק")וחברותמוחזקותשלו(להלן-"קבוצתהבנק"),ליום31בדצמבר2019.







  
 קבוצתהבנקנמניתעםחמשהקבוצותהבנקאיותהגדולותבישראל.



 פעילותההעסקיתשלקבוצתהבנקמתמקדתבמספרמישוריםעיקריים:

תיווךפיננסיביןמפקידיםללווים,העומדביסודהשלהבנקאותהמסחרית.ההכנסותמפעילותזומקבלותאתביטוייןבהכנסותרבית,נטוומהוות -

 אתמקורהרווחהעיקרישלהקבוצה.

כרטיסי מידע, שירותי סחרבינלאומי, מטבעחוץ, ניירותהערך, בתחומי רחבשלפעילויות, עמלותבמגוון שירותיםפיננסייםובנקאייםמניבי -

 אשראי,מכשיריםפיננסייםנגזריםוכיו"ב.

 ייעוץהשקעותוייעוץפנסיוני. -

 השקעתכספיהנוסטרושלהבנקוניהולסיכונישוקונזילות. -

 שירותיתפעולבנקאייםלשוקההון. -

 שירותינאמנותלפרטייםומוסדייםבאמצעותהחברהלנאמנות. -
 
 

 הבנקפועלבאמצעותשלושחטיבותעסקיותעיקריות:

החטיבההעסקיתהמרכזתאתמכלולהפעילותמוללקוחותעסקייםגדולים(corporate)ומסחריים(middle market),וכןאתתחוםהאשראי -

מוללקוחותעסקייםומוסדייםהפעיליםבשוקההון.במסגרתהחטיבהפועלאיזורעסקים,המרכזאתפעילותהסניפיםהעסקייםשלהבנק. 

בנקאותפרטיתועסקים בית, הלקוחות-משקי בנקאותומשכנתאותלכללמגזרי החטיבההבנקאיתהמספקתבאמצעותהסניפיםשירותי -

אוצרהחייל(אשרמוזגעםולתוךהבנקביום1 וסניפי יובנקהמתמחיםבבנקאותפרטיתובשוקההון פועליםגםסניפי במסגרתזו, קטנים.

בינואר2019-ראהלהלן),המתמחיםבמתןשירותיםללקוחותקמעונאייםומסחריים,בדגשעלעובדיוגמלאימערכתהביטחון.בנוסף,במסגרת

מערךפאג"י,מתמחיםסניפיפאג"יבמגזרהדתיוהחרדי. 

חטיבתנכסילקוחותהמרכזתאתמכלולהפעילותבתחומישוקההון,הכספיםוהמט"חמולהלקוחותהפרטיים,העסקיים,המוסדייםופעילי -

ומרכז הפנסיוני הייעוץ ההשקעות, ייעוץ מערכי וכן ובפקדונות במט"ח ערך, בניירות העסקאות חדרי פועלים החטיבה במסגרת ההון. שוק

 ההשקעות.כמוכן,החטיבהממונהעלפעילותחברותבנותבתחומיםמשיקים-החברהלנאמנותוהחברהלניהולתיקים.


 בנוסףלבנק,כוללתהקבוצהאתבנקמסד,המתמחהבמתןשירותיםלאוכלוסייתהמוריםבישראל.


ביום20בספטמבר2018,נחתםהסכםמיזוגביןהבנקלביןאוצרהחייל,לפיואוצרהחייליתמזגעםולתוךהבנקבאופןבוהנכסיםוההתחייבויותשל

 אוצרהחייל,כפישיהיובמועדהמיזוג,יועברולבנקללאתמורה,ואוצרהחייליחוסל,ללאפירוק,ורשםהחברותימחקאותומרישומיו.

 ביום1בינואר2019,הושלםהמיזוג,כאמורלעיל,לאחרשהתקיימוכלהתנאיםהמתליםשנקבעובהסכםהמיזוג.
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ביום26ביוני2019,העלתהחברת"מידרוג"אתהערכתהאיתנותהפיננסיתהפנימיתשלהבנקל-aa2.ilאופקיציב,אתהפקדונותלזמןארוך -

לדירוג הנדחים ההון שטרי את יציב, אופק Aa1.il לדירוג הנדחים ההתחייבות כתבי את יציב, אופק Aaa.il לדירוג הבנק של הבכיר והחוב

Aa2.il (hyb)אופקיציבואתכתביההתחייבותהנדחיםבעלימנגנוןלספיגתהפסדיםלדירוג(hyb)Aa3.ilאופקיציב.פקדונותהבנקלזמןקצר

 .P-1.ilנותרובדירוג

+ilAA לדירוג הנדחים ההתחייבות כתבי ואת ilAAA/Stable-ל הבנק של המנפיק דירוג את מעלות S&P חברת העלתה 2019, ביולי 11 ביום -

 .ilAA-ואישררהאתדירוגכתביההתחייבותהנדחיםבעלימנגנוןלספיגתהפסדיםבדירוג

ביום19בדצמבר2019,העלתהחברתהדירוגהבינלאומיתMoody'sאתדירוגפקדונותהבנקבמט"חובמטבעמקומילטווחארוךל-A2ואת -

 פקדונותהבנקלזמןקצרל-Prime-1ושינתהאתתחזיתהדירוגל"יציב".
 

התשכ"ח-1968. ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע מהווה היסטוריות, לעובדות מתייחס שאינו זה, בדוח המפורט מהמידע חלק

התוצאותבפועלעשויותלהיותשונותמהותיתמאלושנכללובמסגרתהמידעצופהפניעתיד,כתוצאהממספררבשלגורמים,לרבות,ביןהיתר,

ההון עלמצבהנזילותוהיציבותבשוקי כלכליותבארץובעולםוהשפעתן התפתחויותמאקרו פיקוח, כתוצאהמשינוייםבחקיקהובהוראותגורמי

חוב, אגרות מחירי מניות, שערי ואינפלציה, חליפין שערי ברבית, קיצוניים שינויים כגון חריגים כלכליים אירועים ובעולם, בארץ עסקיות בחברות

 התנהגותהמתחריםושינויבתנאיהתחרות.

"בכוונת "להערכתהבנק", "צפוי", "חזוי", "תרחיש", "אומדן", "הערכה", "תחזית", "יעד", בביטוייםכגון: במיליםאו עתידמאופיין מידעצופהפני

הבנק",וביטוייםדומיםלהם,בנוסףלשמותעצםכגון:"יכול","יתכן","יהיה".ביטוייםצופיפניעתידאלו,כרוכיםבסיכוניםובחוסרודאות,משוםשהם

מבוססיםעלהערכותההנהלהלגביאירועיםעתידייםאשרעשוייםשלאלהתממשאולהתממשבצורהשונהמהצפויכתוצאה,ביןהיתר,מהגורמים

 המפורטיםלעילאוכתוצאהמהתממשותאחדאויותרמגורמיהסיכוןהמפורטיםבפרקסקירתהסיכוניםלהלן. 

המידעהמוצגבדוחזהנסמך,ביןהיתר,עלפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,משרדהאוצרונתוניבנקישראל,וכןעלמידעפומבישנמסר

 עלידיגורמיםשונים,הפעיליםוהקשוריםלשוקיההוןוהכספים.
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לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  יחסים פיננסיים עיקריים  
 2015  2016  2017  2018  2019   

         באחוזים  

    מדדי ביצוע עיקריים  

     

 6.5%  7.2%  9.1%  9.3%  10.5%  תשואתהרווחהנקיהמיוחסלבעלימניותהבנקלהון
 0.37%  0.41%  0.52%  0.54%  0.63%  תשואהלנכסיםממוצעים
 9.81%  10.09%  10.38%  10.51%  10.81% יחסהוןעצמירובד1 
 5.43%  5.52%  5.50%  5.76%  5.81%  יחסהמינוף
 104%  123%  123%  122%  128%  יחסכיסויהנזילות
 2.9%  2.9%  2.9%  3.1%  3.0%  יחססךההכנסותלנכסיםממוצעים
 1.6%  1.7%  1.8%  1.8%  1.9%  יחסהכנסותרבית,נטולנכסיםממוצעים
 1.1%  1.0%  1.0%  1.0%  0.9%  יחסעמלותלנכסיםממוצעים

 77.6%  73.5%  69.5%  68.4%  64.4% יחסיעילות 

     
מדדי איכות אשראי עיקריים      

 1.12%  1.08%  1.03%  1.02%  1.05%  שיעוריתרתההפרשהלהפסדיאשראימיתרתהאשראילציבור
 1.36%  1.02%  0.92%  0.83%  1.08%  שיעורחובותפגומיםאובפיגורשל90ימיםאויותרמיתרתהאשראילציבור
 108%  147%  155%  186%  131%  שיעוריתרתההפרשהלהפסדיאשראימיתרתאשראילציבורפגום
 0.15%  0.09%  0.18%  0.16%  0.10%  שיעורמחיקותחשבונאיות,נטומהיתרההממוצעתשלהאשראילציבור
 0.03%   0.10%   0.15%   0.20%   0.16%   שיעורהוצאותבגיןהפסדיאשראימהיתרההממוצעתשלהאשראילציבור


           

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד  
 2015  2016  2017  2018  2019   

       במיליוניש"ח     
 446  521  678  733   865  רווחנקיהמיוחסלבעלימניותהבנק

     

 1,953  2,169  2,302  2,486   2,602  הכנסותרבית,נטו
 18  80  121  166   138 הוצאותבגיןהפסדיאשראי 

 1,541  1,480  1,450  1,637   1,520  הכנסותשאינןמרבית
 1,378  1,300  1,305  1,325   1,286  מזה:עמלות
 2,710  2,683  2,607  2,819   2,654 הוצאותתפעוליותואחרות 
 1,589  1,581  1,579  1,696   1,601  משכורותוהוצאותנלוות מזה:

 27  57  16  35  48  הוצאותסילוק  
 4.45  5.19  6.76  7.31   8.62  רווחנקיבסיסילמניהבת0.05ש"ח(בש"ח)


           

ליום 31 בדצמבר  נתונים עיקרים מהמאזן  
 2015  2016  2017  2018  2019   

       במיליוניש"ח     
 125,476  127,907  135,717  134,120  141,110  סךכלהנכסים

   

    

 30,727  29,150  39,186  31,303  37,530  מזומניםופקדונותבבנקים מזה:
 16,439  15,776  10,238  12,595  10,995 ניירותערך   
 72,555  77,328  80,378  84,292  87,899  אשראילציבור,נטו  

 117,813  119,973  127,333  125,707  132,186  סךכלההתחייבויות
 103,262  105,817  113,511  111,697  120,052  פקדונותהציבור מזה:

 1,565  755  1,133  1,150  1,137 פקדונותמבנקים   
 5,862  5,801  5,249  4,989  3,674  אגרותחובוכתביהתחייבותנדחים  
 7,073  7,321  7,756  8,093  8,568  הוןהמיוחסלבעלימניותהבנק


           

 2015  2016  2017  2018  2019 נתונים נוספים  
 4,594  5,650  7,202  7,860  9,989 מחירמניה(באגורות) 

     

 130  199  310  355  410  דיבידנדלמניה (באגורות)
 5,035  4,738  4,512  4,361  4,150  מספרמשרותממוצע(1)


 מספרהמשרותכוללתרגוםלמונחימשרותשלשעותנוספות. (1)

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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פעילותהשלקבוצתהבנקמלווהבחשיפהלסיכונים,כשהעיקרייםשבהםהינם:סיכוניהאשראי,לרבותריכוזיות(ענפיםולווים);סיכונישוק,כאשר

העיקרישבהםהינוסיכוןהרבית;סיכונינזילות;סיכוניםתפעוליים,לרבותסיכוןסייברואבטחתמידעוסיכוןטכנולוגיותהמידע;סיכוןציותוהלבנת

 הון;סיכוןאסטרטגיה;סיכוןמוניטין;סיכוןמשפטי.


כלהסיכוניםהמהותייםמנוהליםעלידיחבריהנהלהאובעליתפקידיםבכירים.בגיןסיכוניאשראי,סיכונישוקוסיכוניםתפעוליים,קיימתדרישה

 רגולטוריתלהלימותהוןבמסגרתהוראותנדבך1שלבאזל.

במסגרתתהליךה-ICAAP(Internal Capital Adequacy Assesment Process)הקבוצהמבצעתתהליךמעמיקשלזיהוימוקדיסיכוןנוספיםואתגור

יתר נוספתבגין נדבך1והקצאתהון סיכוני משלימהבגין במידתהצורךמתבצעתהקצאתהון המזוהיםבמסגרתהנדבךהראשון. הסיכון מוקדי

 הסיכוניםותתיהסיכונים.

סיכוניםמתפתחיםהםסיכוניםשעשוייםלהיווצרבתחומיםחדשים,אומוקדיסיכוןחדשיםבסיכוניםקיימים,שנגזרים,ביןהיתר,מתמורותבסביבה

 שמשפיעהעלתחומיהפעילותהבנקאית,לרבותסביבהרגולטורית,תחרותית,דיגיטליתועוד.

להלןפרטיםבדברהסיכוניםהמתפתחיםהעיקריים: 


בסין החל המשבר הגלובליים. הפיננסיים בשווקים לזעזועים גרמה 2020 שנת בתחילת הקורונה נגיף התפרצות - השפעת נגיף קורונה .1

היקףומשמעות כמגיפהעולמית. עלהנגיף הבריאותהעולמי ארגון ביום11במרס2020הכריז ומתגלגללכלהכלכלותהמשפיעותבעולם.

בהתפתחות תלוי הפיננסיים השווקים על ההשלכות המשך גם כמו מהאירוע, לנבוע העלולים פיננסיים, וסיכונים אשראי לסיכוני החשיפה

התפשטותהנגיףבארץובעולם,במשךהזמןשיתמשךהאירוע,בתוצאותיוובהשפעתועלהמשקוהכלכלה.להערכתהבנק,השלכותהאירוע

תלויותבהשפעתועלהסביבההעסקיתבעולםובישראלועלולותלבואלידיביטויבעליהבהפרשותלהפסדיאשראיבמערכתהבנקאית.בשלב

הבנקעוקב האירועיםהעתידייםוהתממשותם. וודאותלגבי לאמודאתהיקףההשפעהבעתידהואילוקיימתחוסר להעריךאו לאניתן זה,

 באופןשוטףאחרהחשיפותלסיכוניםהשונים,בדגשעלסיכוניאשראיוסיכוניםפיננסיים.

הבנקנערךופועללפיתכניתהמשכיותעסקית,הכוללתעקרונותעבודהלהיערכותלמגיפה,היערכותלעבודהמרחוקובאתריםאלטרנטיביים,

פיצולצוותיםלעבודהבאתריםנפרדים,וכו'.הצפיוההערכותהאמורות,כולליםמידעצופהפניעתיד.מידעצופהפניעתידהינומידעבלתיודאי

 לגביהעתיד,המבוססעלהאינפורמציההקיימתבבנקלתאריךהדוח.

2. סיכון אסטרטגי/מודל עסקי -בהמשךלחוקלהגברתהתחרותולצמצוםהריכוזיותבמערכתהבנקאית("חוקשטרום")ולהפרדתחברותכרטיסי

האשראימהבנקיםהגדולים,הסביבההרגולטוריתממשיכהבאינטנסיביותבקידוםהסדרתםשלמהלכיםלהגברתהתחרותבתחומיםשונים,כגון

שירותיתשלום,אשראיקמעונאי,בנייתמאגרנתוניאשראי,תקןשלבנקאותפתוחהאשרנועדלאפשרשיתוףמידעפיננסישללקוחותעםצדדים

שלישיים,רפורמתהניודביןבנקים,קידוםהקמתלשכתשירותימחשובבנקאיים,ורגולציההתומכתבמעברלבנקאותדיגיטלית,זאתלצדאיומים

 תחרותייםמצדמגווןגורמיםבשוק(בנקים,שחקניםפיננסייםאחרים,חברותהזנקופינטק).

לסביבהמאקרו-כלכליתתנודתית, לרגולציהולחקיקה, -סיכוניםהקשוריםלמגמותחברתיותוצרכניות, מודל עסקי/תכנית אסטרטגית -

משפיעיםעלשינוייםבמודלהעסקי,ובכללזהמגמתהמעברל"בנקאותהדיגיטלית"החדשה.כלאלהמשפיעיםעלסביבתהפעילותשל

 הבנק,וצפוייםלהוביללעלייתרמתהתחרות,בפרטעלמגזרהקמעונאותוהעסקיםהקטנים.

הבנקמבצעבאופןשוטףמעקבאחרמגמותמאקרוכלכליות,רגולטוריות,תחרותיותוטכנולוגיות.מניתוחהשלכותשלמגמותאלוישלציין -

כיהינןמגלמותמחדסיכונים,ומאידךגםהזדמנויותעבורהבנק,והתכניתהאסטרטגיתשלהבנקמוכוונתלמינוףומיצוישלההזדמנויות

 הגלומותבשינוייםהמתרחשיםבשוק,כאשרהבנקמתאיםעצמולשינוייםאלו.

סיכונים הנובעים מחדשנות בבנקאות בתקשורת-המהפכההדיגיטליתנמשכתביתרשאתוקיימיםאיומיםתחרותייםמצדשחקניות -

 טכנולוגיה,לאחרונהאףאושרהעלידיהפיקוחהקמתבנקדיגיטלי,ולפיכךהצורךלעמודבתחרותמחייבהשקעותמיכוניותמשמעותיות.

ובמקבילדורש פעילויותבבנקאותהדיגיטליתומאפשרחופשפעולהגדוליותרבתחום, במקביללמגמההעולמית, בנקישראלמקדם,

לשפראתהמסגרתהקיימתלניהולהסיכוניםוהתאמתהלסביבההטכנולוגיתהדינאמית.בנושאזהטמוןסיכוןאסטרטגיכחלקמהגברת

 התחרותיותבשוקהבנקאי.התכניתהאסטרטגיתשלהקבוצהכוללתהתייחסותלהתפתחויותאלותוךקידוםהחדשנותבתחום.

 האסטרטגיהותיאבוןהסיכוןשלהבנקביחסלסיכוןהאסטרטגיהינםמידתיים.

דרישת התייעלות של המערכת הבנקאית-התחרותהגוברתבמערכתהפיננסיתוסביבתהרביתהנמוכה,עלרקעדרישתהתייעלותשל -

המערכתהבנקאיתמצדהפיקוחעלהבנקים,הובילולקידוםמהלכיהתייעלותבמסגרתםננקטוצעדיםשונים,לרבותשינוייםביעדיהבנק

בשנים הבנק נקט בהם התייעלות למהלכי בהמשך היעילות. יחסי שיפור כך ובעקבות בהוצאות התייעלות עם בבד בד הטווח, ארוכי
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האחרונות,לבנקמהלכיהתייעלותכחלקמהתכניתהאסטרטגית,הכוללים,ביןהיתר,המשךהרחבתפעילותבאמצעיםדיגיטליים,צמצום

 במספרהסניפיםושיפוריםבתהליכיעבודהבסניפיםובמטה.


האמורים הרגולטוריים השינויים האחרונות. בשנים ובעולם בארץ הרגולטוריות הדרישות בהתגברות הוא הסיכון של מקורו - סיכון רגולטורי .3

לרבותבאמצעות הקבוצה, להכנסותוהון הוודאותוהתחרותיותבמערכתהפיננסיתויוצריםסיכון ויישוםרפורמותרגולטוריותמגביריםאתאי

לעלויות לגרום העלולים והטמעה יישום להיערכות, הבנק את מחייבים וכן הכנסות, ואובדן עסקית פעילות על מגבלות הטלת או מניעת

והשקעות(כגוןהשקעותמיכוניות)נכבדות.כמוכן,איעמידהבהוראותהחוקוהרגולציההחלותעלהבנקוהקבוצהחושףאותםלסנקציות,ובהן

עיצומיםכספיים,תביעותשללקוחות,לרבותתובענותייצוגיות,הטלתאחריותפליליתעלהבנקועלנושאימשרהבווכןלפגיעהבתדמיתושל

 הבנקבציבור.הסיכוןהרגולטורימנוהלבבנקכחלקמהסיכוןהמשפטי,סיכוןהציותוסיכוןהאסטרטגיה.

מדיניותהציותשלהבנקמעגנת,ביןהיתר,אתערכיהציותאותםמקדםהבנק,משמשתכקומנחהלפעילותכלהגורמיםבבנקבניהולסיכוני

של האחריות ותחומי ומעגנתאתהסמכויות היסוד, מתווהאתהעקרונותוקווי הרגולטוריותבפרט, הציותבכללובעמידהבמכלולההוראות

בנהלים והסדרתם הציות בתחום והקבוצה הבנק על החלות החובות ליישום נאותה תשתית בניית לצורך ובקבוצה בבנק השונים הגורמים

המשפטי הסיכון לניהול מדיניות במסגרת המשפטי הייעוץ מערך ידי על ומנוהלים מפוקחים הרגולטוריים-משפטיים ההיבטים ותהליכים.

המאושרתעלידיההנהלהוהדירקטוריון.המדיניותמסדירהאתהדרכיםלאיתורו,מיפויוומיזעורושלהסיכוןהמשפטי,לרבותבאמצעותמעקב

 שוטףאחרההתפתחויותבחקיקה,ברגולציהובפסיקהומתןיעוץותמיכהמשפטיתשוטפיםעלבסיסהתפתחויותאלה.

בהיבטהאסטרטגי,התכניתהאסטרטגיתותכניתהעבודהמתייחסותלהשפעותאפשריותשצוינולעיל,ולוקחתבחשבוןאתהשינוייםהאמורים.

לפרטיםבדבריוזמותרגולטוריותמהותיותבעלותהשפעהעלפעילותהבנקבתקופתהדיווחראה"מגבלותחקיקה,תקינהואילוציםמיוחדים

 שחליםעלקבוצתהבנק",בפרקממשלתאגידי,פרטיםנוספים.


סיכוני סייבר ואבטחת מידע (כחלק מהסיכון התפעולי)-בהתאםלהוראותניהולבנקאיתקין361,סיכוןסייברמוגדרכפוטנציאללנזקהנובע 4.

מאירועסייברבהתחשבברמתסבירותווחומרתהשלכותיו.הבנקמנהלאתסיכוןהסייברבהתאםלהוראותניהולבנקאיתקין357,361,363,

ו-367,המתייחסותלסיכוןזהולאיומיםהנובעיםממנו.לסיכוניסייבר,דלףמידעואבטחתמידעפוטנציאלגבוהלגרימתנזקבהתממשאירוע

משמעותיהכרוךבעלויותשיקוםגבוהות.החדשנותבבנקאותבתקשורתגוררתסיכוניםתפעולייםבדגשעלסיכוניסייברואבטחתמידע.עקב

כך,לצורךניהולנאותשלסיכוניסייבר,הורחבהוהותאמההמסגרתהקיימתשלניהולסיכוניטכנולוגייתהמידעואבטחתמידעבבנקבהיבטי

הסייבר בתחומי מודעות קידום כולל הסיכון להפחתת רבות מניעה בפעולות נוקט הבנק הנדרשות. ההגנה ויכולות האיום מרחב תפיסת

ואבטחתמידעוביצועתרגילים.בנוסףנבנתהאסטרטגיהונכתבהמדיניותהגנתסייברואבטחתמידעומונהמנהלהגנתסייברשאחראיליישום

המדיניות.ניהולהגנתהסייברמבוצעגםבאמצעותשתימסגרות,האחתבראשותה-CRO"וועדתהיגויניהולהגנתהסייבר"והשנייהבראשות

בנקאות מדיניות גובשה בתקשורת", "בנקאות - 367 תקין בנקאי ניהול הוראת יישום במסגרת סייבר". מודיעין "פורום הסייבר הגנת מנהל

 בתקשורת,מתקיימיםבבנקפורומיםלמעקבאחרהתפתחויותבתחום,ומבוצעיםדיווחיםלגורמיםהרלוונטייםבהתאםלמדיניות.

בנוסף,לבנקפוליסתביטוח"סייבר"ייעודיתהמקנהכיסויביטוחילקבוצתהבנקבגיןאירועינזקשוניםכתוצאהמאירועכשלמחשוביו/אואירוע

 סייבר.


סיכון טכנולוגיות המידע (כחלק מהסיכון התפעולי) -הסיכוןמנוהללפימדיניותניהולטכנולוגיותהמידעובהתאםלהוראותניהולבנקאיתקין .5

בשנים כי העובדה לאור הדירקטוריון. של ומנהל חדשנות טכנולוגיה, וועדת הוקמה 301 תקין בנקאי ניהול להוראת בהתאם כן, כמו .357

נוצרהצורךבהגדלתהגמישותהעסקיתוהטכנולוגיתוהצורךבהגברת בההולכתוגדלה, האחרונותהסביבההטכנולוגיתמתפתחתוהתלות

זה, סיכון השנה, של השני מהרבעון החל כי יודגש, המתפתחים. הסיכונים לרשימת זה סיכון מתווסף לפיכך חדשות. בטכנולוגיות השימוש

המהווהחלקמהסיכוןהתפעולי,מוערךבנפרד. 


סיכונים חוצי גבולות (CROSS BORDER) (כחלק מסיכון הציות)-קבוצתהבנקפועלתבתחומיבנקאותשונים.ביןשארלקוחותיה,מספקת .6

קבוצתהבנקשירותיםגםללקוחותשהינםתושביחוץ.עלרקעהמאמציםהמוגבריםשלמדינותשונותבאיתורכספיםשלתושביהןהמוחזקים

מחוץלמדינתהתושבותוהמגמהשלשיתוףפעולהבינלאומיבמאבקבהעלמותמס,עלולהפעילותהבנקמולתושביהחוץכאמורלהגדילאת

 החשיפהשלהבנקלסיכוניציותשמקורםבפעילותחוצהגבולות(Cross Border)וכןלסיכונימוניטין.

עבודה,מתבצעתשורהשלצעדיםאופרטיבייםלניהולוצמצוםהסיכון,חשבונותבסיכוןגבוה נהלי נקבעו נקבעהמדיניותייעודיתלנושאזה,

כלהלקוחותהחדשיםנדרשיםלחתוםעל והלקוחותלהםאינדיקציותלתושבותמסזרהוכן גבולותמזוהיםומסומנים, סיכוניםחוצי בהיבטי

 הצהרותלענייןחבויותהמסוויתורעלסודיות.

ביום6בפברואר2019,פורסמותקנותמסהכנסה(יישוםתקןאחידלדיווחולבדיקתנאותותשלמידעעלחשבונותפיננסיים),התשע"ט-2019,

המטמיעותלדיןהישראליאתההתחייבויותשמדינתישראללקחהעלעצמהלאימוץהתקןהבינלאומילחילופימידע(תקןCRS),אשרפותח

עלידיהארגוןלשיתוףפעולהכלכלי(OECD),לצורךקיוםחילופימידעאוטומטיים,עלבסיסשנתי,למטרותסיועהדדיבאכיפתמסביןמדינות.

 הבנקוהקבוצהנערכוליישוםהחקיקההאמורה.
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סיכון בנקאות הוגנת (conduct risk) (כחלק מסיכון הציות)-קבוצתהבנקהטמיעהערכיהוגנותושקיפותבפעילותהמוללקוחותיהוחיזוק .7

עמידהבסטנדרט אי ההצעותהניתנותללקוחמותאמותלצרכיו. כי נדרשתקבוצתהבנקלוודא, ככלל, בהתנהלותההשוטפת. עקרונותאלו

וכיו"ב.לקבוצתהבנקקיימתמדיניותבנושאהתנהלות מוניטין ציות,משפטי, סיכוני התנהלותראויחושפתאתהקבוצהלסיכוניםשוניםכמו

 עסקיתנאותהכחלקממדיניותהציותואחדמיעדיקציןהציותהינולפעוללהטמעתעקרונותהמדיניותבקרבהחטיבותהשונות.



 למידענוסףראהפרקסקירתהסיכוניםלהלןוהדוחעלהסיכוניםבאתרהאינטרנטשלהבנק.

ידי על מאושרים זו, במסגרת הבנק. של העסקית ולמדיניות לאסטרטגיה באשר וועדותיו הדירקטוריון ידי על ומונחית מוכוונת הבנק הנהלת

 הדירקטוריוןהמטרות,היעדיםהכמותייםוהאיכותייםותחומיהפעילותשלהבנק.

עלבסיסהתכניתהאסטרטגיתהרבשנתיתשלהבנק,מגישהההנהלהלדירקטוריוןתכניותעבודהשנתיותואתתקציביהבנק,תוךפירוטכמותי

 ואיכותישלתמהילההכנסות,ההוצאותוההשקעות,שהנהלתהבנקקבעהלעצמהכיעדיםארוכיטווחוכיעדיםפרטנייםלשנתהעבודההשוטפת.

ידם. על שאושרו כפי העסקית, והמדיניות האסטרטגיה ביישום הקשור בכל ההנהלה עבודת את ומבקרים מפקחים וועדותיו הדירקטוריון

והנזילות. השוק האשראי, סיכוני בתחום לחשיפות שונות מגבלות קביעת לרבות הכוללת, הסיכונים ניהול מדיניות את מאשר גם הדירקטוריון

היחידותהשונותבבנק,במערךהסניפיםובמטה,פועלותבמסגרתנהליםוחוזריםכתוביםהמנחיםאותןבפעילותןהשוטפת.נהליםאלומגדירים,בין

 היתר,אתסמכויותהיחידותהשונותבבנק,ואתדרכיהפעולהבהןעליהןלנקוט.

הבנקפועלעלפיתכניתאסטרטגיתרבשנתיתהמתוקפתעלידיהדירקטוריון,מדיחצישנה.התכניתמושתתתעלהתנהלותמידתיתבכלתחומי

 הפעילות,מתוךשאיפהלרווחיותנאותהויציבה,לאורךזמן.

כחלק הבנק. של העסקית באסטרטגיה לתמוך מטרתה אשר 2017), שנת בסוף (אושרה הבנק של הדיגיטל אסטרטגיית הושקה 2018, בשנת

מאסטרטגייתהדיגיטלובהלימהלאסטרטגייתהבנק"משקיעיםבך",הבנקמפתחמענהדיגיטלימותאםוממוקדבצרכיהלקוח.הבנקשםדגשעל

ובפרט השונים, הפיננסיים בעולמות מוסף ערך לו ולתת הלקוח חווית את לשפר ובכך הלקוח מול בממשקים לשלב יהיה ניתן אשר פתרונות

לפיתוח השוטפת זאתלצדהפעילות הזנק, באמצעותהטמעתמוצריםוטכנולוגיותמחברות הבנקמקדםחדשנות בנוסף, שוקההון. בעולמות

מוצריםוטכנולוגיותin-houseבאמצעותמערךה-ITשלהבנק.לצורךמימושכלזאת,אףהוקמהמחלקהייעודיתלטיפולהוליסטיבתחוםהחדשנות

 והדיגיטל.

ביום5בנובמבר2019,אישרדירקטוריוןהבנקאסטרטגיהתאגידיתחדשהלשניםהקרובותבהתאםלשינוייםבסביבתהפעילותשלו,ומתוךראיה

 קדימהשלעולםהבנקאות.האסטרטגיההחדשההינהנדבךנוסףלתהליכיםאסטרטגייםפרטנייםשבוצעובשניםהאחרונות,כמפורטבהמשך.

הבנקשםדגשעלמתןערךמוסףללקוחותיווזאתבהתאםלצרכיושלכללקוח,לרבותבתחוםהדיגיטלוהמענההטכנולוגי;מיקודןשלחברתהבת

על שמירה הקטנים; והעסקים הקמעונאות תחום בקידום ובעיקר להן, הייחודיות הפעילות בנישות החייל ואוצר פאג"י יובנק, והמותגים מסד

מובילותובשוקההון;הובלתמהלכיהתייעלותבהוצאותתוךייעולמצבתכחאדם,שיפורתהליכים,המשךהתייעלותברשתהסינוףושימושגובר

 בערוציהבנקאותהישירהוכןחיזוקתרבותמכוונתביצועיםומדידהבקבוצה,בדבבדעםניהולסיכוניםמושכל.

לפעול הבנק של יכולתו את לשפר היא התכנית מטרת המחשוב. תשתיות בעולמות חדשה אסטרטגית תכנית לגבש הבנק סיים 2019, בשנת

 בסביבתהבנקאותהמשתנה,ביןהיתרעלידיקיצורזמניתגובהוהגברתהגמישות.



https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/www.fibi.co.il-13182/dfb11ab6-e96e-4dfd-8019-2afd84ae7b5b/%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+31.12.19.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=href&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_5G3DTJOFI5U1B0Q4NEPIBQ10G1-dfb11ab6-e96e-4dfd-8019-2afd84ae7b5b-n3ud0S-
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 14 מגמות,תופעות,התפתחויותושינוייםמהותיים  

 16 התפתחויותמהותיותבהכנסות,בהוצאותוברווחכוללאחר  

 21 המבנהוההתפתחויותשלהנכסים,ההתחייבויות,ההוןוהלימותההון  

 31 מגזריהפעילותהפיקוחיים  

 36 חברותמוחזקותעיקריות  

  





Dummy TextDummy Text
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התפתחויות כלכליות עיקריות 

 להלןההתפתחויותהכלכליותהעיקריותשהשפיעועלהסביבההכלכליתבהפעלענףהבנקאותבישראלבשנת2019.


צמיחה 

האינדיקטוריםהאחרוניםלפעילותהריאליתשפורסמו,ממשיכיםלהיותחיובייםומעידיםכיהמשקהוסיףלצמוחגםבשנת2019,כאשרהאומדן

לרבעוןהרביעישלשנת2019הצביעעלעלייהשל4.2%בתמ"ג.שוקהעבודהממשיךלהפגיןעוצמה,עםשיעוריאבטלהנמוכיםיחסיתוביטחון

 תעסוקתיגבוהולאורךזמןנחזיתמגמהשלעלייהבצמיחה.

של קצבגידולו בדומהלעלייהשל3.6%בתקופההמקבילהאשתקד. המדדהמשולבלמצבהמשקשלבנקישראלעלהבשנת2019ב-3.4%,

 המדדמשקףבשנתייםהאחרונותצמיחהבקצבארוךהטווחשלהמשק,שעקביעםשיעורהאבטלההנמוך.

בתחזיתחטיבתהמחקרשלבנקישראל,מחודשינואר2020,תחזיתהצמיחהבגידולבקצבהתוצרלשנת2020הורדהל-2.9%,ותחזיתהצמיחה

 לשנת2021עומדתעל3.2%.


סיכוני אשראי של המשק 

 רמתהסיכוןשלהמשקהישראלי,כפישהיאמשתקפתמדירוגיחברותהדירוגומשוקיההון,נמוכה.

 חברתדירוגהאשראיהעולמיתFitchאישררהבחודשמרס2019אתדירוגהאשראישלמדינתישראלברמהשל+Aעםתחזיתיציבה.

 חברתדירוגהאשראיהעולמיתS&Pאישררהבחודשאוגוסט2019אתדירוגהאשראישלמדינתישראלברמהשל-AAעםתחזיתיציבה.

 חברתדירוגהאשראיהעולמיתMoody'sאישררהבחודשנובמבר2019אתדירוגהאשראישלמדינתישראלברמהשלA1עםתחזיתחיובית.


תקציב המדינה 

בשנת2019נמדדגירעוןבסך52.2מיליארדש"חבפעילותההתקציביתשלהממשלה,שהםכ-3.7%מהתמ"ג,בהשוואהלגירעוןבסך38.7מיליארד

 ש"חשהםכ-2.9%מהתמ"גבתקופההמקבילהאשתקד.הגירעוןהמתוכנןלשנת2019עמדעל40.2מיליארדש"חשהם2.9%מהתמ"ג.

עלפיאומדןראשוןשלהחשבהכלליבאוצר,שיעורהחובהממשלתימהתוצרצפוילרדתולעמודבשנת2019על58.5%,בהשוואהל-59.7%בשנת

 .2018


אינפלציה 

המדד"הידוע"עלהבשיעורשל עלהבשנת2019ב-0.6%(מדד"בגין"). לאחרשמדדהמחיריםלצרכן סביבתהאינפלציהבמשקנמוכהיחסית,

 0.3%.

לחודשינואר2020, נכון האינפלציהבשנת2020תעמודעל1.0%ובשנת2021תעמודעל1.4%. הערכתבנקישראלמחודשינואר2020, עלפי

 ציפיותהאינפלציההנגזרותמשוקההוןל-12החודשיםהעוקבים,עומדותעלשיעורשל1.0%.


שוק הדיור 

"הלמ"ס"), - (להלן לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הדירות מחירי מדד פי על הדירות. במחירי עלייה משקפים האחרונים הפרסומים

בחודשים שבוצעו לעסקאות בהשוואה 2019, אוקטובר-נובמבר בחודשים הדירות במחירי 0.5% של עלייה נרשמה 2020, ינואר שפורסםבחודש

 ספטמבר-אוקטובר2019.מחיריהעסקאותבחודשיםאוקטובר-נובמבר2019עלוב-3.4%,בהשוואהלחודשיםהמקביליםאשתקד.


שוק העבודה  

שיעורהאבטלהברבעון בהשוואהל-3.9%בחודשנובמבר2019. הואעמדעל3.4%, כאשרבחודשדצמבר2019 ובירידה, האבטלהנמוך שיעור

 הרביעישלשנת2019עמדעל3.6%בהשוואהל-3.7%ברבעוןהשלישישלשנת2019.

 עלפיחטיבתהמחקרשלבנקישראל,שוקהעבודה,המתייצבבסביבהשלתעסוקהמלאה,אינוצפוילהגביראתהלחציםעלהמחיריםהמקומיים.


שער החליפין 

 בשנת2019,ירדשערהחליפיןשלהשקלמולהדולרבשיעורשלכ-7.8%ושערהחליפיןשלהשקלמולהאירוירדבשיעורשלכ-9.6%.

בחודשנובמבר2018,הודיעבנקישראלעלסיוםתכניתרכישותהמט"חשנועדולקזזאתהשפעתהפקתהגזעלשערהחליפין.ברבעוןהרביעישל

שנת2019,ביןהיתרעלרקעירידתשערהחליפיןשלהשקלמולהדולר,רכשבנקישראלכ-3.9מיליארדדולר,בהמשךלרכישותבסך88מיליוןדולר

 במהלךתשעתהחודשיםהראשוניםשלשנת2019.
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רבית בנק ישראל 

הערכות עלפי לרמהשל0.25%. ב-0.15נקודותאחוז חודשפברואר2015, לראשונהמאז העלהבנקישראלאתהרבית, בחודשנובמבר2018,

מחלקתהמחקרבבנקישראלמחודשינואר2020,צפויההרביתלעמודברבעוןהרביעישלשנת2020בטווחשבין0.25%,ל-0.1%.כמוכן,מחלקת

ביחדעםהצמיחההצפויהבסביבתתעסוקהמלאה, לקראתסוףשנת2021העלייההצפויהשלהאינפלציה, כי המחקרבבנקישראלמעריכה,

 עשויותלהביאלכךשרביתבנקישראלתתחיללעלותבהדרגה.


הסביבה הגלובלית 

הפעילותהכלכליתהעולמיתממשיכהלהאטאךמספראינדיקטוריםמעידיםעלאפשרותלשיפורמתוןבחודשיםהקרובים.לאחרתקופהארוכה

יציבות,ומצביעותעלהתמתנותבצמיחהשלהמשקים שלעדכוניםכלפימטהבתחזיותהצמיחההעולמיות,התחזיותשלבתיההשקעותנותרו

 העיקרייםבשנת2020ושיפורמסויםבשנת2021.

הבנקים ידי על המוניטרית ההרחבה העמקת של שהתהליך מסתמן אך המרכזיים, הבנקים את המנחים מהיעדים נמוכה נותרה האינפלציה

 המרכזייםהעיקרייםהגיעלמיצויבשלבזה.

בארה"ב,הרביתהמוניטריתנותרהבמחציתהראשונהשלשנת2019ללאשינויברמהשל2.5%-2.25%,לאחרשהועלתהבמהלךשנת2018מספר

פעמים.במהלךהמחציתהשנייהשלשנת2019,עלרקעהחמרהבתמונההגלובליתוכוחותחלשיםלעלייתהאינפלציהבארה"ב,הורידהפדשלוש

 פעמיםאתהרביתלרמהשל1.5%-1.75%.

ה-ECBהותיראתהרביתללאשינוי, ומגזרהתעשייהמכבידעלהפעילות. בעיקרבגרמניהובאיטליה, באירופה,הצמיחהממשיכהלהיותמתונה,

 ועלפיההערכותהקיימותצפוילהותיראתהמדיניותהמרחיבהעלכנהלאורךזמן.

בירידהכלליתבמחירי ביטויבשלבזה:בהאטהבפעילותהיצרניתבעיקרבסין, השפעותוירוסהקורונהשהתפרץבתחילתשנת2020,באותלידי

 התשומותלתעשיה(ירידהבמחיריהנפטהעולמיוירידהבמחיריהנחושת),בירידותשעריםבשוקההוןוכןבפגיעהבמגזריפעילותשונים.

אומדןההשפעהשלוירוסהקורונהעלהכלכלההעולמיתבכללועלהכלכלההמקומיתבפרט,טרםידועותלויבקצבהתפשטותהנגיףבחודשים

 הקרובים.בהתאמה,מרביתהנתוניםהכלכלייםדלעילעדייןאינםמשקפיםאתההשלכותהעשויותלנבועמכך.

בתחילתחודשמרס2020,בפגישהשאינהבלוחהזמניםהקבוע,הורידהפדאתהרביתב50נקודותבסיס,כדילמנועפגיעהבכלכלהעלרקענזקי

 וירוסהקורונה.

בימיםהאחרוניםבנקישראלדןבצעדיםשננקטועלידיבנקיםמרכזייםאחריםבעקבותהתפשטותנגיףהקורונהבעולם.כמוכן,נידונועלידיבנק

 ישראלתרחישיםשוניםשלההשפעהעלהמשקבישראלועלהפעילותהכלכלית.

לדבריבנקישראל,בשלבזה,עלאףהפגיעההספציפיתשחוותפירמותבמגווןענפים,איןעדותלהשפעהמקרו-כלכליתמשמעותיתעלהמשק

 הישראלי,ובתרחיששבוהתפשטותהנגיףתיבלםבחודשיםהקרוביםההערכההיאשצפויההתאוששותיחסיתמהירהבכלכלההעולמית.

במידהוהמשבריתארך,ובפרטאםצעדיהמניעהבישראליחריפוויתארכו,צפויההשפעהכלכליתניכרת.בנקישראלמעריךשתנאיהמימוןבמשק

 בעתהנוכחיתנוחיםמאוד,ורמתהרביתהנמוכהבשילובעםהמדיניותהנמשכתשלרכישותהמט"חמספקיםאתהתמיכההנדרשתלמשק.

עודצייןבנקישראלכיבעודששווקיהמניותבעולםובישראלהגיבולהתפתחויותבירידותמחיריםועלייהבתנודתיות,איןסימניםלחוסרתפקודשל

 השווקיםהפיננסייםוהנזילותבשווקיםהשוניםתקינה.

בחשבון עודף נמוכים, אבטלה ושיעור תוצר חוב יחס ביניהם – הישראלי המשק של החזקים הבסיסיים הכלכליים הנתונים ישראל, בנק לדברי

 השוטףורמהגבוההשליתרותמט"ח,ומערכתפיננסיתחסונה,מגדיליםאתהעמידותשלהמשקלמולההתפתחויות.

כי של2020), העריכהעלפיתרחישהבסיס(בהנחהשהאירועיסתייםעדסוףהרבעוןהשני חטיבתהמחקרשלבנקישראל, בימיםהאחרונים,

להמשך באשר גדולה ודאות אי וקיימת מתגלגל, באירוע מדובר זאת עם השנה. בצמיחה תוצר אחוזי כ-0.7 של לפגיעה להביא צפוי המשבר

 התפשטותהנגיףוהמשמעויותהנובעותמכך,וכפועליוצאישנםתרחישיםנוספיםשבהםהפגיעהתהיהמשמעותיתיותר.

יחדעםזאת,עלפיהערכתבנקישראל,כאשרתיבלםהתפשטותהנגיף,צפויהחזרהשלהתוצרלתוואיששררלפניהמשברוהדבריתבטאבהאצה

 זמניתבצמיחה.




שוקי ההון 

בשוקההוןהמקומי,במהלךשנת2019נרשמועליותבמדדיהמניותהעיקריים:מדדת"א35עלהבכ-15.0%ומדדת"א125עלהבכ-21.3%.מדד

 האג"חהכלליעלהבכ-8.7%.

 במחזוריהמסחרשלהמניותבבורסההמקומית,במהלךשנת2019נרשמהמגמתירידה.

(מדד המתפתחות המדינות ומדד בכ-23.2%, היורוסטוקס-600 מדד עלה באירופה, 2019. שנת במהלך בכ-28.9% עלה S&P-500-ה מדד

 ה-MSCI-EM)עלהבכ-15.4%.

 לאחרתאריךהמאזןועםהפרסומיםעלהתפשטותנגיףהקורונהלמדינותנוספות,ביןהיתרלאירופה,שוקיההוןהגיבובירידות.
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 הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנקהסתכםב-865מיליוןש"ח,בהשוואהל-733מיליוןש"חבשנת2018,גידולבשיעורשל18.0%.

 תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי מניות הבנקעמדהעלשיעורשל10.5%,בהשוואהל-9.3%בשנת2018.



 להלןהגורמיםהמרכזייםשהשפיעועלרווחהקבוצהבשנת2019,בהשוואהלשנת2018:

 עליהבהכנסותרבית,נטו,בסךשל116מיליוןש"ח(4.7%),שהושפעהבעיקרמגידולבהיקפיהפעילות. .1

 ירידהבהוצאותבגיןהפסדיאשראי,בסךשל28מיליוןש"ח(16.9%).הירידההושפעהבעיקרמקיטוןבהוצאותבגיןהפרשהקבוצתית. .2

 ירידהבהכנסותמעמלותבסךשל39מיליוןש"ח(2.9%). .3

 ירידהבהכנסותאחרותבסךשל72מיליוןש"ח,שנבעהבעיקרמירידהברווחממימושנכסים. .4

במשכורות ש"ח(5.6%) בסךשל95מיליון שהושפעהבעיקרמקיטון ש"ח(5.9%), מיליון ירידהבהוצאותתפעוליותוהאחרותבסךשל165 .5

והוצאותנלוות,קיטוןבסךשל48מיליוןש"חבהוצאותאחרות(7.3%),בעיקרהוצאותבגיןמיזוגאוצרהחיילשנרשמובשנת2018וקיטוןבסך

 של23מיליוןש"ח(6.1%)בהוצאותאחזקהופחתבניניםוציודשנבעבעיקרמירידהבהיקףנכסיהנדל"ןבקבוצהעקבמהלכיהתייעלות.



תמצית דוח רווח והפסד 
      

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר    

  

שינוי   2018   2019 

ב-%  במיליוניש"ח   

 4.0  2,717  2,827  רווחמימוני,נטו(1)

 

 (16.9)  166  138  הוצאותבגיןהפסדיאשראי

 5.4  2,551  2,689  רווחמימוני,נטולאחרהוצאותבגיןהפסדיאשראי
 (2.9)  1,325  1,286  עמלות

 (88.9)  81  9  הכנסותאחרות
 (5.9)  2,819  2,654  הוצאותתפעוליותואחרות
 16.9  1,138  1,330  רווחלפנימסים
 17.2  408  478  הפרשהלמסיםעלהרווח
 37.8  37  51  חלקהבנקברווחיחברהכלולהלאחרהשפעתהמס

    רווחנקי:
 17.7  767  903  לפניייחוסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה
 11.8  (34)  (38)  רווחהמיוחסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה

 18.0  733  865  המיוחסלבעלימניותהבנק
  9.3%  10.5%  תשואתהרווחהנקילהוןהמיוחסלבעלימניותהבנק


סעיפירווחוהפסדלעילהוצגובמתכונתשונהמהמתכונתבדוחרווחוהפסד.השינויבאלידיביטויבאמצעותמיוןשלהכנסותהרבית,נטווהכנסותהמימוןשאינןמרביתלרווח (1)

 המימוני,נטו.

רווחיות בניטרול רכיבים מסויימים 
    

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר    
 2018  2019 

במיליוניש"ח   

 733  865  רווחנקיהמיוחסלבעלימניותהבנק-כפישדווח

 

   בניטרול(1)
 (65)  (16)  רווחממכירת/משיערוךמניותהבורסה
 (46)  -  רווחממכירתנכסיםבחברותבנות
 53  -  הוצאותבגיןמיזוגאוצרהחייל

 675  849  רווחנקיהמיוחסלבעלימניותהבנקבניטרולהרכיביםלעיל

 8.6%  10.3%  תשואה


 ראולהלןפרטיםבדברהרכיביםשנוטרלו. (1)

Dummy TextDummy TextDummy Text
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פרטים בדבר הרכיבים שנוטרלו 

רווח ממכירת מניות הבורסה -ביום27באוגוסט2018,הושלמההעסקהלמכירתחלקממניותהבורסהשהיובידיהבנק,הרווחמהמכירהבסךשל

 77מיליוןש"חנכללברבעוןהשלישישלשנת2018בהכנסותמימוןשאינןמרבית(ההשפעהעלהרווחהנקי-65מיליוןש"ח).

שלהשנהרווח רשםהבנקברבעוןהשלישי בעקבותכך, למסחרמניותהבורסה. נרשמו רווח משיערוך מניות הבורסה -ביום1באוגוסט2019,

משיערוךמניותהבורסהשנותרובידיובסכוםשלכ-25מיליוןש"חבהכנסותמימוןשאינןמרבית(ההשפעהעלהרווחהנקי-16מיליוןש"ח)(ראה

 באור12.ו.לדוחותהכספיים).

רווח ממכירת נכסים בחברות בנות-ביום14במרס2018,הושלמהמכירתנכסהנדל"ןשהיהבבעלותפיבישווייץבע"מ.הרווחמהמכירהבסךשל

 19מיליוןש"חנכללברבעוןהראשוןשלשנת2018בהכנסותאחרות(ההשפעהעלהרווחהנקי-13מיליוןש"ח).

ביום21ביוני2018,הושלמהמכירתזכויותאוצרהחיילבבנייןבופעלההנהלתהחברה.הרווחמהמכירהבסךשל46מיליוןש"ח,נכללברבעוןהשני

 שלשנת2018בהכנסותאחרות(ההשפעהעלהרווחהנקי-33מיליוןש"ח).

ש"ח מיליון ב-82 הסתכמו 2018 בשנת והפסד רווח בדוח נכללו אשר פרישה פיצויי בגין ההוצאות - הפרשה להוצאות בגין מיזוג אוצר החייל

(ההשפעהעלהרווחהנקי-53מיליוןש"ח). 


הרווח המימוני נטו 

בכדילנתחאתהרווחמפעילותמימוןישלכלולברווחבנוסףלהכנסותוהוצאותרביתגםהכנסותוהוצאותמימוןשאינןמרבית.הכנסותאלהכוללות

אתהכנסותהמימוןבגיןמכשיריםנגזריםהמהוויםחלקאינטגרלימניהולהחשיפותשלהבנק.ההכנסותממכשיריםנגזריםכוללות,ביןהיתר,את

השפעותערךהזמןעלהשוויההוגןשלנגזרים,המהוויםחלקבלתינפרדמניהולסיכוניהרביתבבנקואתהשפעתשיעורעלייתהמדדהידועעל

 נגזרים,המהווהחלקבלתינפרדמניהולהחשיפהלמדדהמחיריםלצרכן.


 להלןהרכבהרווחהמימוני,נטו
      

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר      
השינוי    2018   2019  

  %     במיליוניש"ח 

 2.8   3,001  3,085  הכנסותרבית

 

 (6.2)  515  483  הוצאותרבית

 4.7  2,486  2,602  הכנסותרבית,נטו
 (2.6)  231  225  הכנסותמימוןשאינןמרבית
 4.0  2,717  2,827  סךהרווחהמימוניהמדווח

    בניטרולהשפעותשאינןמפעילותשוטפת:
 (133.3)  18  (6)  התאמותלשוויהוגןשלמכשיריםנגזרים

 33.3  9  12  הכנסותממימושומהתאמותלשוויהוגןשלאגרותחוב
 (10.1)  79  71  רווחיםמהשקעותבמניות
 (27.4)  106  77  סךכלההשפעותשאינןמפעילותשוטפת

 5.3  2,611  2,750  רווחמימונימפעילותשוטפת



 ברווחהמימונימפעילותשוטפתחלגידולבשיעורשל5.3%,בהשוואהלשנת2018.גידולזהנובעבעיקרמגידולבהיקפיהפעילות.


 להלןנתוניםעיקרייםבדברשיעוריהכנסותוהוצאותרבית:
    

לשנה שנסתיימה ביום  
31 בדצמבר    

 2018   2019  

 

   באחוזים 

 2.50  2.55  שיעורההכנסהעלנכסיםנושאירבית



 0.73  0.69  שיעורההוצאהעלהתחייבויותנושאותרבית

 1.77  1.86  פערהרביתהכולל

 2.07  2.15  יחסביןהכנסותמרביתנטולביןיתרתהנכסיםנושאיהרבית



למידענוסףבדברשיעוריהכנסותוהוצאותרביתשלהבנקוהחברותמאוחדותשלווניתוחהשינוייםבהכנסותובהוצאותרבית,ראהנספח1לפרק

 ממשלתאגידי,נספחים.
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 ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמובשנת2019ב-138מיליוןש"ח,בהשוואהל-166מיליוןש"חבשנת2018.


להלןפרטיםלגביההוצאותבגיןהפסדיאשראיבגיןחובותובגיןמכשיריאשראיחוץמאזניים: 
     

לשנה שנסתיימה ביום  
31 בדצמבר    

 2018  2019  

 

במיליוניש"ח     

 185  213  הוצאהפרטניתבגיןהפסדיאשראי

 

 (160)  (194)  קיטוןבהפרשההפרטניתוגבייתחובותשנמחקוחשבונאית
 25  19  הוצאהפרטנית,נטובגיןהפסדיאשראי

 141  119  הוצאהקבוצתיתבגיןהפסדיאשראי
 166  138  סךכלההוצאותבגיןהפסדיאשראי

מזה:   
 99  66 הוצאותבגיןסיכוןאשראימסחרי 
 4  3 הוצאותבגיןסיכוןאשראילדיור 

 63  69  הוצאותבגיןסיכוןאשראיפרטיאחר
  

 0.03%  0.02%  שיעורההוצאההפרטניתבגיןהפסדיאשראימהיתרההרשומההממוצעתשלהאשראילציבור
 0.17%  0.14%  שיעורההוצאההקבוצתיתבגיןהפסדיאשראימהיתרההרשומההממוצעתשלהאשראילציבור
 0.20%  0.16% שיעורסךכלההוצאותבגיןהפסדיאשראימהיתרההרשומההממוצעתשלהאשראילציבור 

 

 למידענוסףבדברההוצאותבגיןהפסדיאשראיראהפרקסקירתהסיכוניםלהלן.



ההכנסות מעמלותהסתכמובשנת2019ב-1,286מיליוןש"ח,בהשוואהל-1,325מיליוןש"חבשנת2018,קיטוןבשיעורשל2.9%. 


 להלןהתפלגותההכנסותמעמלות:
    

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   

 

 2018  2019  

במיליוניש"ח   

 244  228  ניהולחשבון

 

 108  102  כרטיסיאשראי
 618  610  פעילותבשוקההון
 148  148  הפרשיהמרה
 90  86  עמלותמעסקימימון

 117  112  עמלותאחרות

 1,325  1,286  סךכלהעמלות





ההכנסות האחרותהסתכמובשנת2019ב-9מיליוןש"ח,בהשוואהל-81מיליוןש"חבשנת2018,קיטוןשנבעבעיקרמירידהברווחממימושנכסים.

ביום21ביוני2018,הושלמהמכירתזכויותאוצרהחיילבבנייןבופעלההנהלתהחברה.הרווחמהמכירהשנכללבסעיףזהבשנת2018,הסתכםב-46

מיליוןש"ח,לפניהשפעתהמס.ביום14במרס2018,הושלמהמכירתנכסהנדל"ן,שהיהבבעלותפיבישוויץבע"מ.הרווחמהמכירהשנכללבסעיף

 זהבשנת2018,הסתכםב-19מיליוןש"ח,לפניהשפעתהמס.
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 ההוצאות התפעוליות והאחרותהסתכמובשנת2019ב-2,654מיליוןש"ח,בהשוואהל-2,819מיליוןש"חבשנת2018,קיטוןבשיעורשל5.9%.

 להלןפירוטשלההוצאותהתפעוליותוהאחרות:
    

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   

 

 2018  2019  

במיליוניש"ח   

 1,554  1,518  משכורותוהוצאותנלוותבניטרולהוצאותמענקים

 

 142  83  מענקים
 376  353  אחזקהופחתבנייניםוציוד
 91  92  הפחתותשלנכסיםבלתימוחשיים
 31  48  הוצאותסילוקוצמצום
 82  2  הוצאותבגיןמיזוגאוצרהחייל

 543  558  הוצאותאחרותלמעטצמצומיםוסילוקים
 2,819  2,654  סךכלההוצאותהתפעוליותוהאחרות




משכורות והוצאות נלוותהסתכמובשנת2019ב-1,601מיליוןש"ח,בהשוואהל-1,696מיליוןש"חבשנת2018,קיטוןבשיעורשל5.6%.משכורות

והוצאותנלוותבניטרולהוצאותמענקים,הסתכמוב-1,518מיליוןש"ח,בהשוואהל-1,554מיליוןש"חבשנת2018,קיטוןבשיעורשל2.3%,המוסבר

 בעיקרמקיטוןבעלויותהשכרעקבצמצוםבמצבתהעובדיםבקבוצה,שקוזזבחלקובעלייתהשכר.


הוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד הסתכמוב-353מיליוןש"ח,בהשוואהל-376מיליוןש"חבשנת2018,קיטוןבשיעורשל6.1%,שנבעבעיקר

 מירידהבהיקףנכסיהנדל"ןבקבוצה,עקבמהלכיהתייעלות.


ההוצאות האחרותהסתכמובשנת2019ב-608מיליוןש"ח,בהשוואהל-656מיליוןש"חבתקופההמקבילהאשתקד,קיטוןבשיעורשל7.3%,שנבע

בעיקרמקיטוןבסךשל80מיליוןש"חבהוצאותבגיןמיזוגאוצרהחייל.קיטוןזהקוזזבחלקובגידולבהוצאותצמצוםוסילוקבגיןפרישהמוקדמת

 שלעובדיםבסךשל17מיליוןש"ח.


ההפרשה למסים על הרווח הסתכמהבשנת2019ב-478מיליוןש"ח,בהשוואהל-408מיליוןש"חבשנת2018.שיעורהמסהאפקטיביבשנת2019

 הגיעל-35.9%,בהשוואהלשיעורמססטטוטורישל34.2%.


 לפרטיםנוספים,ראהבאור8לדוחותהכספיים.


 חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס הסתכםבשנת2019ב-51מיליוןש"ח,בהשוואהל-37מיליוןש"חבשנת2018.


סך הרווח הכולל המיוחס לבעלי מניות הבנקהסתכםבשנת2019ב-885מיליוןש"ח,סכוםזההושפעמהרווחהשנתיהנקיהמיוחסלבעלימניות

הבנקבסךשל865מיליוןש"ח,מרווחכוללאחרבגיןהצגתאגרותחובזמינותלמכירהלפישווקשוקבסךשל66מיליוןש"חומהפסדכוללאחר

 בגיןהטבותלעובדיםבסךשל46מיליוןש"ח.



 לפירוטההכנסותוההוצאותלפירבעוניםבשנים2018ו-2019ראהנספח3לפרקממשלתאגידי,נספחים.
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מתף - מיחשוב ותפעול פיננסי בע"מ(להלן-"מתף"),הינהחברתבתבבעלותמלאהשלהבנק,ומשמשתכספקשלתפעולוטכנולוגיותהמידע

 (IT)לבנקולחברותהקבוצההאחרות.

מתףמנהלת,מתפעלתומתחזקתאתהתוכנהוהחומרהשלהמחשביםהמרכזיים,שלהשרתיםהמרכזייםוהמבוזריםושלתחנותהקצה,אתרשת

 התקשורתוהטלפוניהוכןאתכלהציודהייעודיוהנלווההקשורלטכנולוגייתהמידעבסניפיםוביחידותהמטהשלחברותהקבוצה.


השקעות והוצאות בגין מערך טכנולוגיות המידע 

 תוכנהאשרנרכשהעלידיהקבוצהנמדדתלפיעלות,הכוללתבדרךכללעלויותעסקה,בניכויהפחתותוהפסדיםמירידתערךשנצברו.

היווןעלויותהקשורותלפיתוחתוכנהלשימושעצמימתחילרקכאשר:השלבהראשוניבפרויקטהושלם;וכןההנהלה,בעלתהסמכותהמתאימה,

 אישרהוהתחייבהלממן,באופןישיראועקיף,פרויקטלפיתוחתוכנהוצפויכיהפיתוחיושלםויתהווהטבותכלכליותעתידיותמהתוכנה.

בעתפיתוחתוכנהלשימושעצמי,מהוונותהעלויותהבאות:עלויותישירותשלשירותיםשנצרכוועלויותשכרעבודהלעובדיםהקשוריםבאופןישיר

 לפעילותפיתוחהתוכנה.עלויותאחרותבגיןפעילויותפיתוחועלויותבשלבהראשונישלהפרויקטנזקפותלרווחוהפסדעםהתהוותן.


להלן פרטים על הוצאות והשקעות שבוצעו בגין מערך טכנולוגיות המידע: 

 תוספותלנכסיםבגיןמערךטכנולוגיותהמידעשלאנזקפוכהוצאה:
                

שנת 2018  שנת 2019     

סך הכל  אחר   חומרה   תוכנה   סך הכל   אחר   חומרה   תוכנה     
 במיליוניש"ח   במיליוניש"ח  

 33  -  -  33  36  -  -  36 עלויותבגיןשכרונלוות 

       

 8  -  -  8  9  -  -  9 עלויותבגיןמיקורחוץ 

 49  -  -  49  56  -  -  56 עלויותרכישהאורישיונותשימוש 
 25  -  25  -  34  -  34  - עלויותציוד,בניניםומקרקעין 

 115  -  25  90  135  -  34  101 סךהכל 



 יתרתנכסיםבגיןמערךטכנולוגיותהמידע:
                

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     

סך הכל  אחר   חומרה   תוכנה   סך הכל   אחר   חומרה   תוכנה     
 במיליוניש"ח   במיליוניש"ח  

 298  3  69  226  320  3   79  238  סךהכלעלותמופחתת

        106  -  -  106  107  -  -  107  מזה:בגיןשכרעבודהונלוות



 הוצאותבגיןמערךטכנולוגיותהמידעכפישנכללובדוחרווחוהפסד:
                

שנת 2018  שנת 2019     

סך הכל  אחר   חומרה   תוכנה   סך הכל   אחר   חומרה   תוכנה     
 במיליוניש"ח   במיליוניש"ח  

 195  -  4  191  190  -   3  187 הוצאותבגיןשכרעבודהונלוות 

       

 54  -  -  54   64  -  -   64  הוצאותבגיןרכישהאורישיונותשימוששלאהוונולנכסים

 36  -  15  21   38  -   18   20 הוצאותבגיןמיקורחוץ 
 110  -  24  86   113  -   24   89 הוצאותבגיןפחת 

 33  31  2  -   32   31   1  - הוצאותאחרות 
 428  31  45  352   437   31   46   360 סךהכל 



 למידענוסףבדברשיפוריםטכנולוגייםוחדשנות,ראהפרקממשלתאגידי,פרטיםנוספים.
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סך נכסי קבוצת הבנק ליום31בדצמבר2019הסתכםב-141,110מיליוןש"ח,בהשוואהל-134,120מיליוןש"חביום31בדצמבר2018,גידולבשיעור

 של5.2%.


 להלןההתפתחותבסעיפיהמאזןהעיקריים: א.
      

31 בדצמבר    

  

שינוי   2018  2019  
 ב-% במיליוניש"ח   
 4.3  84,292  87,899  אשראילציבור,נטו

 

 (12.7)  12,595  10,995  ניירותערך
 19.9  31,303  37,530  מזומניםופקדונותבבנקים
 7.5  111,697  120,052  פקדונותהציבור

 (26.4)  4,989  3,674  אגרותחובוכתביהתחייבותנדחים
 5.9  8,093  8,568  הוןהמיוחסלבעלימניותהבנק


 להלןההתפתחותבסעיפיםחוץמאזנייםעיקריים: ב.

       

31 בדצמבר    

שינוי    2018   2019   

ב-%  במיליוניש"ח   

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים למעט נגזרים:       
   (52.0)  281  135 אשראיתעודות 

 (2.7)  7,760  7,551 ערבויותוהתחייבויותאחרות 
 (5.7)  2,405  2,268 מסגרותלפעולהבמכשיריםנגזריםשלאנוצלו 
 0.4  9,422  9,463 מסגרותחח"דומסגרותאשראיאחרותבחשבונותלפידרישהשלאנוצלו 
 4.2  7,872  8,200 מסגרותאשראישלכרטיסיאשראישלאנוצלוומסגרותלהשאלתניירותערך 
 0.4  6,679  6,708 התחייבויותבלתיחוזרותלתתאשראישעדייןלאניתןוהתחייבויותלהוצאתערבויות 

 (0.3)  34,419  34,325 סךהכל 
   


מכשירים פיננסיים נגזרים: 

            

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019   

  
שווי הוגן  שווי הוגן  שווי הוגן  שווי הוגן 

חיובי  שלילי  ערך נקוב  חיובי  שלילי  ערך נקוב   

 במיליוניש"ח   
 29,110  224  207  21,290  384  249  חוזירבית

     

 60,101  422  541  74,927  414  391  חוזימטבע
 45,227  650  650  44,337  450  450  חוזיםבגיןמניות

 100  1  1  156  1  1  חוזיסחורותואחרים
 134,538  1,297  1,399  140,710  1,249  1,091  סךהכל



 האשראי לציבור, נטוליום31בדצמבר2019הסתכםב-87,899מיליוןש"ח,בהשוואהל-84,292מיליוןש"חבסוףשנת2018,גידולבשיעורשל4.3%.


 להלןנתוניםעלהיקפיהאשראילציבורלפימגזריההצמדההשונים:
            

חלק המגזר מסך האשראי 
לציבור ליום 31 בדצמבר  31 בדצמבר    

   

 2018  2019 השינוי   2018  2019  

 

 %  %  %  במיליוניש"ח  במיליוניש"ח 



       מטבעישראלי



 82.5  83.4  5.3  3,716  69,600  73,316  -לאצמוד
 12.0  11.7  2.0  200  10,073  10,273  -צמודלמדד
 4.8  4.2  (9.9)  (401)  4,065  3,664  מטבעחוץ(כוללצמודלמטבעחוץ)
 0.7  0.7  16.6  92  554  646  פריטיםלאכספיים

 100.0  100.0  4.3  3,607  84,292  87,899   סךהכל

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

15/03/2020|heb_final.docx_2019-12|22 

אשראי לציבור, ברוטו לפי מגזרי פעילות פיקוחיים: 
      

31 בדצמבר  

השינוי    



 2018   2019 
ב-%  במיליוניש"ח   

 

 5.3  17,052  17,959  עסקיםגדולים




 (2.9)  5,816  5,647  עסקיםבינוניים
 3.3  15,948  16,477  עסקיםקטניםוזעירים
 3.8  21,040  21,835  משקיביתללאהלוואותלדיור
 5.2  24,319  25,583  הלוואותלדיור

 31.4  51  67  בנקאותפרטית
 35.0  934  1,261  גופיםמוסדיים

 4.3  85,160  88,829  סךהכל
   

    מזה:אשראיצרכניללאהלוואותלדיורוכרטיסיאשראי
 2.7  17,720  18,196  משקיבית

 50.0  22  33  בנקאותפרטית

 2.7  17,742  18,229  סךהכל




סיכוןהאשראיהכולללציבורמורכבמסיכוןאשראימאזני,הכוללאתהאשראילציבור,השקעותבאגרותחובשלהציבורונכסיםהנובעיםממכשירים

 נגזריםשנרכשועלידיהציבור,ומסיכוןאשראיחוץמאזני,הכוללעסקאותבמכשיריםפיננסייםחוץמאזניים,ערבויותוהתחייבויותלמתןאשראי.

סיכוןהאשראיהכולללציבור,הסתכםביום31בדצמבר2019ב-123,687מיליוןש"ח,בהשוואהל-120,495מיליוןש"חבסוףשנת2018,גידולבשיעור

 של2.6%.



 להלןמידעלגביהתפלגותסיכוןהאשראיהכולללציבורלפיענפימשק:
          

31 בדצמבר 2018   31 בדצמבר 2019  ענף משק 

   

חלק הענף מסך  סיכון האשראי  חלק הענף מסך  סיכון האשראי 
שינוי  סיכון האשראי  הכולל לציבור   סיכון האשראי  הכולל לציבור    

 %  % במיליוניש"ח    % במיליוניש"ח    

 (3.7)  12.9  15,507   12.1  14,940 שירותיםפיננסיים(כוללחברותהחזקה) 

  

 5.7  12.9  15,547   13.3  16,433 בינויונדל"ן 
 (3.0)  8.6  10,330   8.1  10,020 תעשיה 
 (1.6)  6.6  7,981   6.3  7,854 מסחר 
 5.3  48.8  58,779   50.0  61,878 לקוחותפרטיים,לרבותהלוואותלדיור 
 1.7  10.2  12,351   10.2  12,562 אחרים 

 2.6  100.0  120,495   100.0  123,687 סךהכל 
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להלןהחלוקההענפיתשלששתהלוויםהגדוליםבקבוצה(לפיגודלחבותברוטולפניניכויבטחונותהמותריםלניכוילצורךמגבלותעלחבותשל

 לווהושלקבוצתלווים):
          

31 בדצמבר 2019     

 

סיכון אשראי 
כולל לאחר  סיכון אשראי  סיכון אשראי  סיכון אשראי  לווה 

ניכויים מותרים  כולל   חוץ מאזני   מאזני*   ענף משק   מספר 
 במיליוניש"ח    

 165  1,047  5  1,042  שירותיםפיננסיים  .1

   

 648  936  274  662  שירותיםפיננסיים  .2
 795  795  391  404  תעשיה  .3
 701  701  50  651  שירותיםפיננסיים  .4
 625  625  223  402  אספקתחשמלומים  .5
 607  607  6  601  שירותיםפיננסיים  .6


          

31 בדצמבר 2018     

 

סיכון אשראי 
כולל לאחר  סיכון אשראי  סיכון אשראי  סיכון אשראי  לווה 

ניכויים מותרים  כולל   חוץ מאזני   מאזני*   ענף משק  מספר 



 במיליוניש"ח   

 763  2,223  224  1,999  שירותיםפיננסיים  .1

  

 906  906  6  900  שירותיםפיננסיים  .2
 868  868  738  130  תעשיה  .3
 700  700  -  700  שירותיםפיננסיים  .4

 -  432  -  432  שירותיםפיננסיים  .5
 402  402  172  230  אספקתחשמלומים  .6


 כוללאשראילציבור,השקעהבאגרותחובונכסיםאחריםבגיןמכשיריםנגזרים. *




עלפיהתפלגותהאשראילפיגודלחבותלווה,ליום31בדצמבר2019,כאמורבבאור29.גלדוחותהכספיים,50%מסךסיכוןהאשראיהכוללשל

הקבוצה,ניתןללוויםשסךהאשראישלהםמסתכםבסכוםשלעד1.2מיליוןש"חללווה.בתחומיאשראישבין1.2מיליוןש"חועד20מיליוןש"ח,

 כלול21%מסךסיכוןהאשראי,ובסכומיאשראישמעל20מיליוןש"חכלול29%מסךסיכוןהאשראישלהקבוצה.
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להלן יתרות סיכון האשראי הכולל של הלווים הנכללים במדרגות העליונות בבאור 29ג' לדוחות הכספיים בניכוי בטחונות המותרים בניכוי לצורך 

חישוב מגבלת חבות לווה בודד, במאוחד ובבנק: 
            

המאוחד והבנק    
31 בדצמבר 2019    

מספר   ניכויים  סיכון אשראי   סיכון אשראי 
מאזני  חוץ מאזני  סך הכל  מותרים  חבות נטו  לווים  תחום אשראי ללווה 

 

במיליוניש"ח            באלפיש"ח 

 4  2,727  -  2,727  670  2,057  עד800,000 מ-400,000

     

 2  814  1,170  1,984  279  1,705  עד1,200,000 מ-800,000

 6  3,541  1,170  4,711  949  3,762  סךהכל


            

המאוחד והבנק   

 

31 בדצמבר 2018   
מספר   ניכויים  סיכון אשראי   סיכון אשראי 

מאזני  חוץ מאזני  סך הכל  מותרים  חבות נטו  לווים  תחום אשראי ללווה 
במיליוניש"ח            באלפיש"ח 

 3  1,102  432  1,534  172  1,362  עד800,000 מ-400,000

    

 2  1,774  -  1,774  744  1,030  עד1,200,000 מ-800,000
 1  763  1,460  2,223  224  1,999  מ-2,000,000עד2,223,168
 6  3,639  1,892  5,531  1,140  4,391  סךהכל



 למידעמפורטבנושאסיכוןאשראי,ראהפרקסקירתהסיכוניםלהלן,גילוייםפיקוחייםנוספיםודוחעלהסיכוניםבאתרהאינטרנטשלהבנק.



ההשקעה בניירות ערךליום31בדצמבר2019הסתכמהב-10,995מיליוןש"ח,בהשוואהל-12,595מיליוןש"חבסוףשנת2018,קיטוןבשיעורשל

 .12.7%


להלןהרכבהתיק: 
        

חלק מסך ניירות הערך  31 בדצמבר   

  

 2018   2019  2018   2019  
   % במיליוניש"ח    

 77.4  76.2  9,742  8,379 אגרותחובממשלתיות 

 

 5.5  5.9  698  649 אגרותחובשלבנקים(1) 
 6.4  8.0  803  885 קונצרני 
 8.9  6.8  1,125  743  קונצרניומגובינכסיםבערבותממשלות
 1.8  3.1  227  339 מניות(2) 

 100.0  100.0  12,595  10,995 סךהכל 


 היתרהכוללתגםאגרותחובשהונפקועלידיחברותהנפקהשלבנקים. (1)

 כוללאגרותחובשלבנקיםזריםבמט"חבבעלותובערבותממשלותזרותבסךשל615מיליוןש"ח(31בדצמבר2018-531מיליוןש"ח).

ההשקעהבמניותכוללת,ביןהיתר,השקעהבקרנותהשקעהפרטיותבסךשל89מיליוןש"ח,השקעהבמניותובסלימדדימניותבמט"חבסךשל92מיליוןש"חוכןהשקעה (2)

מניותהנסחריםבבורסהבתל-אביבבסךשל124מיליוןש"ח(31בדצמבר2018-השקעהבקרנותהשקעהפרטיותבסךשל123מיליוןש"ח,השקעה במניותובסלימדדי

 במניותובסלימדדימניותבמט"חבסךשל77מיליוןש"חוכןהשקעהבמניותהנסחרותבבורסהבתל-אביבבסךשל19מיליוןש"ח).
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 להלןהתפלגותתיקניירותהערךלפימגזריההצמדההשונים:
            

חלק המגזר מסך 
ניירות הערך     

   

ליום 31 בדצמבר  31 בדצמבר    

 2018  2019 השינוי   2018   2019  

 

 %  %  %  במיליוניש"ח  במיליוניש"ח 



       מטבעישראלי



 33.7  33.0  (14.5)  (616)  4,250  3,634  -לאצמוד
 5.7  3.2  (51.0)  (363)  712  349  -צמודלמדד

 58.8  60.7  (9.9)  (733)  7,406  6,673  מטבעחוץ(כוללצמודלמטבעחוץ)
 1.8  3.1  49.3  112  227  339  פריטיםלאכספיים

 100.0  100.0  (12.7)  1,600  12,595  10,995  סךהכל


 להלןפירוטהמקורותלציטוטיהמחיריםהמשמשיםאתהבנקלשםקביעתהשוויההוגןשלניירותהערךליום31בדצמבר2019:
         

מחיר מצד נגדי  מחיר  מחיר מצוטט 
סך הכל  לעסקה**   אינדיקטיבי*   בשוק פעיל    

 

במיליוניש"ח   

 339  95  34  210 מניותוקרנותהשקעהפרטיות 

   

 3,331  -  -  3,331 אגרותחובממשלתיותבמטבעישראלי 
 652  -  278  374 אגרותחובקונצרניותבמטבעישראלי 

 6,295  -  6,171  124 אגרותחובבמט"חוצמודותמט"חשאינןמגובותנכסים 
 378  -  378  -  (MBS)אגרותחובמגובותמשכנתא

 10,995  95  6,861  4,039 סךהכל 
 100.0  0.9  62.4  36.7  %מהתיק



מחיראינדיקטיבי-אינדיקציההנקבעתעלידיהבנקואשרמבוססתבעיקרעלציטוטימחירהמתקבליםמגופיםחיצוניים,אשרהתמחותםבכך,והיתרהמבוססתעלמודלים *

 פנימייםשנקבעועלידיהבנק.

מחירמצדנגדילעסקה-ציטוטמחירהמתקבלמהגורםמולובוצעההעסקה.לגביקרנותהשקעהפרטיות,בחינתהצורךבביצועהפרשהלירידתערךמתבססתעלהדוחות **

 הכספייםשלהן.


 להלןפירוטנוסףלאגרותחובבמט"חוצמודותמט"חשאינןמגובותבנכסיםלפימדינות/יבשות:
    

31 בדצמבר   

 

 2018   2019  
 במיליוניש"ח 

 3,491  3,220  ישראל(כוללממשלתישראל-3,092מיליוןש"ח;31.12.18-3,364מיליוןש"ח)



 2,051  2,071  ארצותהברית(כוללממשלתארצותהברית-1,957מיליוןש"ח;31.12.18-1,944מיליוןש"ח)
 96  183  צרפת
 93  35  אירופה-אחרים(1מדינות;31.12.18-2מדינות)

 459  10  קנדה
 547  432  גרמניה(בבעלותממשלתגרמניהאובערבותה)
 204  83  המזרחהרחוק,ניוזילנדואחרים(3מדינות;31.12.18-5מדינות)

 -  261  לוקסמבורג
 29  -  בריטניה

 6,970  6,295  סךהכל


 יצוייןכיבכלאחתמהמדינות(למעטממשלתישראלוממשלתארצותהברית),איןמנפיקשיתרתאגרותהחובשלועולהעל3%מההוןהמיוחסלבעלימניותהבנק.
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 להלןפירוטנוסףלאגרותחובקונצרניותבמטבעישראלי,לפיענפימשק:
    

ליום 31 בדצמבר   

 

 2018   2019  
 במיליוניש"ח 

 139   148  חשמלומים
 161   204  בניהונדל"ן
 72  75  שירותיםפיננסיים
 68  9  בנקים
 46  50  תעשיה
 50  54  מסחר
 63  97  תחבורה
 23  11  בתימלון,שירותיהארחהואוכל
 5  4  שירותיםציבוריים
 9  -  תקשורתושירותימחשב

 636   652  סךהכל





להלן הרכב תיק אגרות החוב במט"ח בקבוצת הבנק: 


- אגרות חוב במט"ח וצמוד מט"ח שאינן מגובות נכסים -מסתכמותב-6,295מיליוןש"ח(1,821מיליוןדולר)(כוללחברותזרותבסךשל1,118

מיליוןש"ח,אגרותחובמדינתישראלבמט"חבסךשל3,092מיליוןש"ח,אגרותחובשלחברותישראליותבמט"ח,שרובן,נסחרותבחו"לבסך

של128מיליוןש"חואגרותחובממשלתיותזרותבסךשל1,957מיליוןש"ח). כלאגרותהחובהזרותהכלולותבתיקמדורגותבדירוגהשקעה

תיק .OECD במדינות מובילים ופיננסיים בנקאיים למוסדות הינה מהחשיפה כ-0.4% כאשר ומעלה, A דירוג בקבוצת (Investment Grade)

השקעהזהמפוזרכךשהחשיפהלמנפיקיחיד(שאיננוממשלה)אינהעולהעל4.2%מהיקףתיקאגרותהחובבמט"ח.משךהחייםהממוצע

בגין הוגן במסגרתהתאמותלשווי יתרתהרווחיםברוטושטרםמומשה(הכלולהבהון בתיקאגרותהחובהזרותבמט"חעומדעלכ-3שנים.

אגרותחובזמינותלמכירה)ליוםהדיווחבגיןתיקזהעמדהעלכ-59מיליוןש"ח(17מיליוןדולר),בהשוואהלכ-6מיליוןש"ח(כ-2מיליוןדולר)

 ליום31בדצמבר2018.


 אגרות חוב מגובות במשכנתאות (Mortgage Backed Securities - MBS) -מסתכמותב-378מיליוןש"ח(109מיליוןדולר). -

מתוכןאגרותחובבסךשל377מיליוןש"ח(109מיליוןדולר)הונפקועלידיחברהבבעלותמלאהשלממשלתארה"ב(Ginnie Mae)והיתרה

 בסךשלכ-1מיליוןש"ח(0.4מיליוןדולר)הונפקהעלידיסוכנויותפדרליותבארה"בFannie Maeו-Freddie Mac.


להלןניתוחרגישותליום31בדצמבר2019שלהשפעתשינוייםבשעוריהרביתעלקצבהפרעונותהמוקדמיםוהשוויההוגןשלתיקאגרותהחוב

 מגובותהמשכנתא(כוללגידורכלכלישלעסקאותהחלפתרבית):
    

שינוי בקצב 
שינוי   הפרעונות 

בשווי ההוגן  המוקדמים   

  

 במיליונידולר  בנקודותאחוז 

 (6.6)  (9.9)  עלייהשל200נקודותבסיס
 (2.8)  (6.7)  עלייהשל100נקודותבסיס
 1.5  10.9  ירידהשל100נקודותבסיס
 2.1  18.9  ירידהשל200נקודותבסיס






יתרתהרווחים,נטו(לפניהשפעתהמס)הכלוליםברווחכוללאחרמצטבר,בגיןהפערביןהשוויההוגןשלאגרותהחובבתיקהזמיןלמכירהלבין

 עלותםהמופחתת,ליום31בדצמבר2019הסתכמהב-81מיליוןש"ח.

שלאגרותהחובבתיקהזמיןלמכירהלביןעלותםהמופחתתהסתכםבהפסדים(לפניהשפעת ההוגן הפערביןהשווי ליום11במרס2020, נכון

 המס)בסךשל32מיליוןש"ח.
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מזומנים ופקדונות בבנקיםליום31בדצמבר2019הסתכמוב-37,530מיליוןש"ח,בהשוואהל-31,303מיליוןש"חבסוףשנת2018,גידולבשיעור

 של19.9%.



 פקדונות הציבורליום31בדצמבר2019הסתכמוב-120,052מיליוןש"ח,בהשוואהל-111,697מיליוןש"חבסוףשנת2018,גידולבשיעורשל7.5%.


 להלןהתפלגותפקדונותהציבורלפימגזריההצמדההשונים:
            

חלק המגזר מסך פקדונות 
הציבור ליום 31 בדצמבר  ליום 31 בדצמבר    

   

 2018  2019 השינוי   2018   2019  

 

 %  %  %  במיליוניש"ח  במיליוניש"ח 



       מטבעישראלי



 77.3  79.0  9.8  8,463  86,317  94,780  -לאצמוד
 5.2  4.4  (9.3)  (543)  5,858  5,315  -צמודלמדד

 17.0  16.1  1.8  341  18,968  19,309  מטבעחוץ(כוללצמודלמטבעחוץ)
 0.5  0.5  17.0  94  554  648  פריטיםלאכספיים

 100.0  100.0  7.5  8,355  111,697  120,052  סךהכל



פקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות פיקוחיים: 
      

יתרה ליום 31 בדצמבר  

השינוי    



 2018   2019 
ב-%  במיליוניש"ח   

 

 22.4  9,212  11,271  עסקיםגדולים

 

7.1   5,167  5,536  עסקיםבינוניים

 5.9  17,802  18,859  עסקיםקטניםוזעירים

2.5   50,300  51,572  משקיבית

 (3.7)  8,029  7,734  בנקאותפרטית
18.4   21,187  25,080  גופיםמוסדיים

7.5   111,697  120,052  סךהכל







תיקי ניירות הערך של לקוחות קבוצת הבנק  

 סךתיקניירותהערךשללקוחותקבוצתהבנקליום31בדצמבר2019עמדעל342מיליארדש"ח,בהשוואהל-304מיליארדש"חבסוףשנת2018.



בהשוואהל-4,989מיליוןש"חביום31בדצמבר2018. ב-3,674מיליוןש"ח, אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחיםליום31בדצמבר2019הסתכמו

 קיטוןבשיעורשל26.4%.



ביום10בספטמבר2019,הנפיקההבינלאומיהראשוןהנפקותבע"מ(להלן-"הבינלאומיהנפקות"),חברהבתבבעלותמלאהשלהבנק,בהנפקה

ציבורית,אגרותחובבע.נ.של700מיליוןש"חבתמורהלסךשל711מיליוןש"ח.לאחרתאריךהמאזן,ביום10בפברואר2020,הנפיקההבינלאומי

אגרותהחוב תמורתההנפקותבגין ש"ח. ש"חבתמורהלסךשל814מיליון של800מיליון אגרותחובנוספותבע.נ. בהנפקהציבורית, הנפקות,

 הופקדהבבנק.הבנקהתחייבלקייםאתתנאיהןשלאגרותהחובשהונפקו.





 לפירוטסךהנכסיםוההתחייבויותלפירבעוניםבשנים2018ו-2019ראהנספח5לפרקממשלתאגידי,נספחים.
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ההון המיוחס לבעלי מניות הבנקהסתכםביום31בדצמבר2019ב-8,568מיליוןש"ח,בהשוואהל-8,093מיליוןש"חביום31בדצמבר2018,גידול

 בשיעורשל5.9%.

 לפרטיםבדברהתפתחותהרווחהכוללהאחר,ראהפרקהתפתחויותמהותיותבהכנסות,בהוצאותוברווחכוללאחר.

הלימות ההון 


יחסי הון מינימאליים 

 הבנקמיישםאתהוראותניהולבנקאיתקיןמספר201-211בנושאמדידהוהלימותהוןכפישעודכנו,עלמנתלהתאימןלהנחיותבאזל.

בהתאםלהוראותניהולבנקאיתקיןבדבריחסיהוןמזעריים,נדרשהבנקלעמודביחסהוןעצמירובד1מינימלישל9%ויחסהוןכוללשל12.5%

 וזאתכתאגידבנקאישסךנכסיוהמאזנייםעלבסיסמאוחדהואעד20%מסךהנכסיםהמאזנייםבמערכתהבנקאית.

 ליחסיהוןמינימלייםאלומתווספתדרישתהוןבשיעורהמבטא1%מיתרתההלוואותלדיורלמועדהדיווח.

בהתאםלכך,יחסהוןעצמירובד1המזעריויחסההוןהכוללהמזעריהנדרשיםעלידיהפיקוחעלהבנקיםעלבסיסמאוחד,לפינתונימועדהדיווח

 הינם9.31%ו-12.81%בהתאמה.


 יעדיההוןהפנימייםשנקבעועלידיהדירקטוריון,בגובהאלההרגולטוריים,הינםכדלקמן:

במצבעסקיםרגיל-יחסהוןעצמירובד1לאיפחתמ-9.31%ויחסההוןהכולללאיפחתמ-12.81%.  -

 במצבקיצון-יחסהוןעצמירובד1לאיפחתמ-6.50%ויחסההוןהכולללאיפחתמ-9.00%. -



הוראות באזל 3 

בהתאםלהוראותהמעבר,מכשיריההוןשאינםכשיריםעודכהוןפיקוחייוכרועדלתקרהשל80%ביום1בינואר2014ובכלשנהעוקבתתופחת

 תקרהזוב-10%נוספיםעדליום1בינואר2022.בהתאםלכך,החלמיום1בינואר2019עומדתהתקרהעל30%.



מכתב בנק ישראל בנושא התייעלות תפעולית 

ביום12בינואר2016,הופץמכתבבנקישראלבנושאהתייעלותתפעוליתשלהמערכתהבנקאיתבישראל.לפיהמכתב,דירקטוריוןתאגידבנקאי

יתווהתכניתרבשנתיתלהתייעלות.תאגידבנקאישיעמודבתנאיהמכתביקבלהקלהלפיהיוכללפרוסאתהשפעתהתכניתלתקופהשלחמש

 שניםבקוישר.ביום16בדצמבר2019פרסםהפיקוחעלהבנקיםמכתבאשרמאריךאתתוקףהנחיותאלועדליום31בדצמבר2021.

ביום17בנובמבר2016,אישרדירקטוריוןהבנקאתעדכוןהתכניתהאסטרטגיתשלהקבוצהבהיבטמהלכיהתייעלותשעלותההוערכהבכ-207 -

היהמביאלקיטוןשלכ-0.07% ליום31בדצמבר2019, נכון יישוםמהלכיההתייעלות, ללאההקלהכאמור, מיליוןש"ח(לפניהשפעתהמס).

 ביחסיהלימותההון.

במהלךשנת2018,קיבלדירקטוריוןהבנקהחלטהעלביצועמהלכיהתייעלותנוספיםבאוצרהחייל.ברבעוןהשלישישלשנת2018התקבלה -

מעברלתכניתההתייעלות הצפויותהינן והשלכותיהן החלטותאלו החלטהעלמיזוגוביום1בינואר2019מוזגאוצרהחיילעםולתוךהבנק.

המקוריתשלהקבוצהמשנת2016.בגיןמהלכיםאלהביצעההקבוצההפרשהלפיצוייםמוגדליםבסךשל82מיליוןש"ח(53מיליוןנטולאחר

נוסףשל0.06%ביחסיהלימות ליום31בדצמבר2019היהמביאלקיטון נכון יישוםמהלכיההתייעלות, ללאההקלהכאמור, השפעתהמס).

ההון. 
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יישום ההוראות 

 כאמורלעיל,הבנקמיישםאתהוראותבאזללפיהוראותבנקישראל.

במסגרתהנדבךהראשון,הבנקמיישםאתהגישההסטנדרטיתלפיהוראותבנקישראללסיכוניהאשראי,השוקוהסיכוניםהתפעוליים. 

במסגרתהנדבךהשני,הבנקנדרשלקייםתהליךפנימילהערכתנאותותההון(תהליךה-ICAAP).תהליךזהנועדלהבטיחקיוםרמההולמתשל

תשתית ישראל. לבנק כנדרש הוגש 2019 במרס 31 לנתוני ICAAP-ה מסמך הבנק. בפעילות הגלומים הסיכונים בכלל שתתמוך הוניים אמצעים

תהליךהנאותותההוניתשאושרהבבנקמשמשתבסיסלתהליךהפנימיהמבוצעבחברההבתהבנקאיתבהתאמותהנדרשותועלבסיספרופיל

 הסיכוןהספציפישלה.
    

יתרה ליום 31 בדצמבר   

 

 2018  2019  

 

1.  הון לצורך חישוב יחס ההון לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים   
 8,321  8,785  הוןעצמירובד1,לאחרהתאמותפיקוחיותוניכויים 
 2,713  2,345  הוןרובד2,לאחרניכויים 

 11,034  11,130  סךכלההוןהכולל 
2.  יתרות משוקללות של נכסי סיכון   

 71,847  73,862  סיכוןאשראי 
 889  875  סיכונישוק 

 6,401  6,512  סיכוןתפעולי 

 79,137  81,249  סךכלהיתרותהמשוקללותשלנכסיסיכון 
3. יחס ההון לרכיבי סיכון   

 10.51%  10.81%  יחסהוןעצמירובד1לרכיביסיכון 
 13.94%  13.70%  יחסההוןהכולללרכיביסיכון 
 9.31%  9.31%  יחסהוןעצמירובד1המזעריהנדרשעלידיהמפקחעלהבנקים 

 12.81%  12.81%  יחסההוןהכוללהמזעריהנדרשעלידיהמפקחעלהבנקים 



יחסהוןעצמירובד1ליום31בדצמבר2019עמדעל10.81%,בהשוואהל-10.51%ליום31בדצמבר2018.יחסההוןהכולללרכיביסיכוןליום31בדצמבר

 2019עמדעל13.70%,בהשוואהל-13.94%ליום31בדצמבר2018.

ההוןהכוללליום31בדצמבר2019הסתכםב-11,130מיליוןש"ח,בהשוואהל-11,034מיליוןש"חב-31בדצמבר2018.בסיסההוןהושפעמחדמרווח

בסךשל865מיליוןש"חומרווחכוללאחרבגיןהצגתאגרותחובזמינותלמכירהלפישווישוקבסךשל66מיליוןש"ח.מאידך,גידולזהקוזזבדיבידנד

במכשירים ש"ח מיליון 367 של בסך ומקיטון ש"ח מיליון 46 של בסך הטבותלעובדים בגין אחר כולל מהפסד ש"ח, מיליון של410 בסך ששולם

 שהונפקועלידיהבנקהכשיריםלהכללהבהוןהפיקוחי.

 נכסיהסיכוןליום31בדצמבר2019הסתכמוב-81,249מיליוןש"חבהשוואהל-79,137מיליוןש"חליום31בדצמבר2018.



 יחסהוןכוללויחסהוןעצמירובד1שלחברהבתמשמעותיתבהתאםלהוראותבדבר"מסגרתעבודהלמדידהוהלימותהון"(באזל):
    

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     

 באחוזים   

בנק מסד בע"מ     


 13.04%  13.50% יחסהוןעצמירובד1לרכיביסיכון 
 14.12%  14.52% יחסההוןהכולללרכיביסיכון 



יחס מינוף-הבנקמיישםאתהוראתניהולבנקאיתקין218שלהמפקחעלהבנקיםבנושאיחסהמינוף.יחסהמינוףמבוטאבאחוזים,ומוגדרכיחס

תוך 202, מספר תקין בנקאי ניהול בהוראת כהגדרתו 1 רובד עצמי הון הוא המינוף יחס מדידת לצורך ההון החשיפה. למדידת ההון מדידת בין

התחשבותבהסדריהמעברשנקבעו.בהתאםלהוראהתאגידבנקאייעמודביחסמינוףשלאיפחתמ-5%עלבסיסמאוחדוזאתלגביכלתאגיד

נדרש תאגידבנקאי המאזנייםעלבסיסמאוחדהואעד20%מסךהנכסיםהמאזנייםבמערכתהבנקאית(וכוללאתהבנק). שסךנכסיו בנקאי

 לעמודביחסמינוףמזעריהחלמיום1בינואר2018.יחסהמינוףליום31בדצמבר2019עומדעל5.81%%,בהשוואהל5.76%ליום31בדצמבר2018.
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בהתאםלמדיניותחלוקתהדיבידנדשאישרדירקטוריוןהבנק(כפישעודכנהביום9ביוני2015וביום14באוגוסט2017),הבנקיחלקכדיבידנדבכל

הרגולטוריים מהיעדים יפחתו לא הבנק של סיכון לרכיבי ההון שיחסי לכך בכפוף לחלוקה, הראוי הבנק של השנתי הנקי מהרווח 50% עד שנה

ומהיעדיםשנקבעוושייקבעועלידידירקטוריוןהבנקמעתלעת,בכפוףלהוראותהדיןונוהלבנקאיתקין,וככלשלאיתרחשושינוייםלרעהברווחי

הבנקו/אובמצבוהעסקיו/אוהכספיו/אובמצבהמשקהכלליו/אובסביבההחוקית.יובהרכיהחלמשנת2017,הרווחהנקיהשנתימתייחסלרווח

 הנקיהשנתישלהשנההשוטפת.

איןבאמורבהחלטהזוכדילגרועמסמכותהדירקטוריוןלבחוןמעתלעתאתהמדיניות,ולהחליטבכלעת,בהתחשבבשיקוליםעסקייםובהוראות

 הדיןהחלותעלהבנק,עלשינויהמדיניותאושינוישיעורהדיבידנדשיחולקבגיןתקופהמסוימתאולהחליטשלאלחלקדיבידנדכלל.

מובהרבזאתכיכלחלוקהשלדיבידנדתהיהטעונהאישורנפרדשלהדירקטוריון,וכפופהלכלהמגבלותהחלותעלהבנקבענייןחלוקתדיבידנד,

 ותפורסםבהתאםלהוראותהדין,בצירוףכלהפרטיםהנדרשיםעלפידין.


יצויןכיחלוקתדיבידנדעלידיהבנקכפופה,בנוסףלהוראותחוקהחברות,למגבלותנוספותכמפורטבבאור24א.ב'לדוחותהכספיים. 


 להלןפרטיםבדברהדיבידנדשחולקעלידיהבנקמשנת2018:
       

דיבידנד למניה  סך הכל דיבידנד ששולם   יום התשלום   יום ההכרזה  
 בש"ח   במיליוניש"ח     

 0.95  95   21במרס2018   במרס2018 5



 0.60  60  ביוני2018 5  28במאי2018
 1.00  100  בספטמבר2018 2  14באוגוסט2018
 1.00  100  בדצמבר2018 9  20בנובמבר2018
 1.05  105  20במרס2019  12במרס2019
 0.85  85  17ביוני2019  28במאי2019
 1.10  110  29באוגוסט2019  13באוגוסט2019
 1.10  110 12בדצמבר2019  26בנובמבר2019 



לאחרתאריךהמאזן,ביום15במרס2020,החליטדירקטוריוןהבנקעלחלוקתדיבידנדבמזומןלבעלימניותהבנקבסךכוללשל125מיליוןש"ח.

המועדהקובעלענייןתשלוםהדיבידנדיחולביום24במרס2020ויוםהתשלוםיהיהביום31במרס2020.סכוםהדיבידנדהינולפניכלמס,לרבות

 מסבמקורשעלהבנקלנכותעלפיכלדין.
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הדיווחעלמגזריפעילותהינובהתאםלמתכונתולסיווגיםשנקבעובהוראותהדיווחלציבורשלהפיקוחעלהבנקים.דיווחזהשונהבמהותוממגזרי

הפעילותהמשמשיםאתהבנקלפיגישתההנהלה,אשרמפורטיםבבאור28א'לדוחותהכספיים.מגזריהפעילותהפיקוחייםמדווחיםבמתכונת

היקףתיקהנכסים-בהתייחסללקוחות כגון: והםמבוססיםעלמאפייניהלקוח, האחידהשקבעהפיקוחעלהבנקיםלכללהמערכתהבנקאית,

 פרטיים,אוהמחזורהעסקי-בהתייחסללקוחותהעסקיים.

 להגדרותהמגזריםהפיקוחיים,ולפרטיםבדברעיקריההנחיות,האומדניםועקרונותהדיווח,ראהבאור28לדוחותהכספיים.

 לפירוטבדברמגזריהפעילותלפיגישתההנהלה,ראהבאור28א'לדוחותהכספיים.



 להלןתמציתהתפתחותתוצאותהפעילותלפימגזרים:


א. סך ההכנסות * 
          

חלק המגזר מסך ההכנסות      

  

לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה 
ביום 31 בדצמבר  ביום 31 בדצמבר     

 2018   2019 השינוי     2018   2019  
 ב-%  ב-%    במיליוניש"ח 



 10.1   9.7  (4.3)  416  398  עסקיםגדולים

  

 6.3   6.1  (3.1)  258  250  עסקיםבינוניים

 22.8   22.8  0.5  940  945  עסקיםקטניםוזעירים

 41.7   43.5  4.1  1,722  1,793  משקיבית

 2.3   2.6  11.6  95  106  בנקאותפרטית

 6.2   6.4  3.5  256  265  גופיםמוסדיים

 10.6   8.9  (16.3)  436  365  ניהולפיננסי

 100.0   100.0  -  4,123  4,122  סךהכל



ב. רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 
    

לשנה שנסתיימה     

ביום 31 בדצמבר    

 2018   2019   

 במיליוניש"ח   

 121  120  עסקיםגדולים

 

 77  75  עסקיםבינוניים

 140  185  עסקיםקטניםוזעירים

 49  159  משקיבית

 20  27  בנקאותפרטית

 48  53  גופיםמוסדיים

 278  246  ניהולפיננסי

 733  865  סךהכל


 כוללהכנסותרביתנטווהכנסותשאינןמרבית. *
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ג. יתרות מאזניות ממוצעות* 
          

חלק המגזר  
מסך האשראי לציבור  אשראי לציבור     

  

לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה  
ביום 31 בדצמבר  ביום 31 בדצמבר     

 2018   2019 השינוי     2018   2019  
 ב-%  ב-%    במיליוניש"ח 



 21.3  20.2  (3.2)  17,855  17,275  עסקיםגדולים

 

 6.9  6.7  (1.1)  5,739  5,675  עסקיםבינוניים

 18.4  18.6  3.2  15,426  15,925  עסקיםקטניםוזעירים

 52.4  53.2  3.8  43,802  45,476  משקיבית

 0.1  0.1  (2.0)  51  50  בנקאותפרטית

 0.9  1.2  36.0  764  1,039  גופיםמוסדיים

 100.0  100.0  2.2  83,637  85,440  סךהכל


          

חלק המגזר  
מסך פקדונות הציבור  פקדונות הציבור     

  

לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה  
ביום 31 בדצמבר  ביום 31 בדצמבר     

 2018   2019 השינוי     2018   2019  
 ב-%  ב-%    במיליוניש"ח 



 8.8  8.9  1.8  9,981  10,157  עסקיםגדולים

 

 4.3  4.3  0.5  4,907  4,932  עסקיםבינוניים

 15.1  16.0  7.4  17,127  18,400  עסקיםקטניםוזעירים

 42.1  44.3  6.7  47,682  50,896  משקיבית

 6.8  6.6  (0.7)  7,667  7,611  בנקאותפרטית

 22.9  19.9  (12.2)  25,984  22,825  גופיםמוסדיים

 100.0  100.0  1.3  113,348  114,821  סךהכל


 יתרותממוצעותמחושבותעלבסיסיתרותלתחילתרבעוןאולתחילתחודש. *
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להלן נתונים עיקריים אודות מגזרים עסקיים - עסקים קטנים וזעירים, בינוניים וגדולים - פעילות בישראל 
                

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018     לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019   
עסקים  עסקים 

עסקים  עסקים  קטנים  עסקים  עסקים  קטנים 
גדולים  סך הכל  בינוניים   וזעירים   גדולים  סך הכל   בינוניים   וזעירים     

               במיליוניש"ח   
 1,093  297  177  619  1,094  280  173  641  הכנסותרבית,נטו

        

 521  119  81  321  499  118  77  304  הכנסותשאינןמרבית

 1,614  416  258  940  1,593  398  250  945  סךהכנסות
 98  35  8  55  65  18  12  35  הוצאותבגיןהפסדיאשראי

 961  188  120  653  903  167  114  622  הוצאותתפעוליותואחרות
 338  121  77  140  380  120  75  185  רווחנקיהמיוחסלבעלימניותהבנק

 39,020  17,855  5,739  15,426  38,875  17,275  5,675  15,925  יתרהממוצעתשלאשראילציבור
 38,816  17,052  5,816  15,948  40,083  17,959  5,647  16,477  יתרתהאשראילציבורלסוףתקופתהדיווח
 32,015  9,981  4,907  17,127  33,489  10,157  4,932  18,400  יתרהממוצעתשלפקדונותהציבור
 32,181  9,212  5,167  17,802  35,666  11,271  5,536  18,859  יתרתפקדונותהציבורלסוףתקופתהדיווח





שינויים עיקריים בתוצאות הפעילות בשנת 2019, בהשוואה לשנת 2018 

 סךכלהכנסותהרבית,נטוהסתכמוב-1,094מיליוןש"ח,בהשוואהל-1,093מיליוןש"חבשנת2018.

מקיטון בעיקר הנובע 4.2%, של בשיעור קיטון 2018, בשנת ש"ח מיליון ל-521 בהשוואה ש"ח, מיליון ב-499 הסתכמו מרבית שאינן ההכנסות

 בהכנסותמעמלות.

בעיקר שנבע 6.0%, של בשיעור קיטון 2018, בשנת ש"ח מיליון ל-961 בהשוואה ש"ח, מיליון ב-903 הסתכמו והאחרות התפעוליות ההוצאות

מהוצאותשנרשמובשנת2018בגיןמיזוגאוצרהחיילומקיטוןבעלויותהשכרעקבצמצוםבמצבתהעובדיםבקבוצה.קיטוןזהקוזזבחלקובגידול

 בהוצאותסילוקובעלייתשכר.

הרווחהנקיהמיוחסלבעלימניותהבנקשלהמגזריםהעסקייםהסתכםב-380מיליוןש"ח,בהשוואהל-338מיליוןש"חבשנת2018,גידולבשיעור

 של12.4%,שנבעבעיקרמהירידהבהוצאותבגיןהפסדיאשראיומקיטוןבהוצאותהתפעוליותוהאחרות.

 היתרההממוצעתשלהאשראילציבורהסתכמהב-38,875מיליוןש"ח,בהשוואהל-39,020מיליוןש"חבשנת2018,קיטוןבשיעורשל0.4%.

בשיעור גידול 2018, בדצמבר 31 ביום ש"ח מיליון ל-38,816 בהשוואה ש"ח, מיליון ב-40,083 הסתכם 2019 בדצמבר 31 ליום לציבור האשראי

 של3.3%.

 היתרההממוצעתשלפקדונותהציבורהסתכמהב-33,489מיליוןש"ח,בהשוואהל-32,015מיליוןש"חבשנת2018,גידולבשיעורשל4.6%.

בשיעור גידול 2018, בדצמבר 31 ביום ש"ח מיליון ל-32,181 בהשוואה ש"ח, מיליון ב-35,666 הסתכמו 2019 בדצמבר 31 ליום הציבור פקדונות

 של10.8%.
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להלן נתונים עיקריים אודות אנשים פרטיים - משקי בית ובנקאות פרטית - פעילות בישראל 
            

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019     
בנקאות  משקי   בנקאות  משקי  

סך הכל  בית  פרטית   סך הכל   בית  פרטית     
 במיליוניש"ח  

 1,178  33  1,145  1,282  38  1,244  הכנסותרבית,נטו

      

 639  62  577  617  68  549  הכנסותשאינןמרבית
 1,817  95  1,722  1,899  106  1,793  סךהכנסות

 67  -  67  72  -  72  הוצאותבגיןהפסדיאשראי
 1,608  63  1,545  1,508  65  1,443  הוצאותתפעוליותואחרות

 69  20  49  186  27  159  רווחנקיהמיוחסלבעלימניותהבנק

 43,853  51  43,802  45,526  50  45,476  יתרהממוצעתשלאשראילציבור
 45,410  51  45,359  47,485  67  47,418  יתרתהאשראילציבורלסוףתקופתהדיווח
 55,349  7,667  47,682  58,507  7,611  50,896  יתרהממוצעתשלפקדונותהציבור
 58,329  8,029  50,300  59,306  7,734  51,572  יתרתפקדונותהציבורלסוףתקופתהדיווח





שינויים עיקריים בתוצאות הפעילות בשנת 2019, בהשוואה לשנת 2018 

סךכלהכנסותהרבית,נטוהסתכמוב-1,282מיליוןש"ח,בהשוואהל-1,178מיליוןש"חבשנת2018,גידולבשיעורשל8.8%,אשרנבעבעיקרמעליה

 בהיקפיהפעילותומגידולבמרווחיםמפעילותקבלתפקדונותומפעילותהלוואותלדיור.

מקיטון בעיקר הנובע 3.4%, של בשיעור קיטון 2018, בשנת ש"ח מיליון ל-639 בהשוואה ש"ח, מיליון ב-617 הסתכמו מרבית שאינן ההכנסות

 בהכנסותמעמלות.

שנבעבעיקר בשיעורשל6.2%, קיטון ש"חבשנת2018, בהשוואהל-1,608מיליון ש"ח, מיליון ב-1,508 הסתכמו והאחרות ההוצאותהתפעוליות

בהוצאותאחזקה בעלויותהשכרעקבצמצוםבמצבתהעובדיםבקבוצהומקיטון מקיטון מיזוגאוצרהחייל, בשנת2018בגין מהוצאותשנרשמו

ופחתבניניםוציודשנבעבעיקרמירידהבהיקףנכסיהנדל"ןבקבוצה.קיטוןזהקוזזבחלקובגידולבהוצאותסילוקבגיןפרישהמוקדמתשלעובדים

 ובעלייתשכר.

ש"ח, הביתוהבנקאותהפרטיתהסתכםב-186מיליון הכוללאתמגזרמשקי מניותהבנקבמגזרהאנשיםהפרטיים, המיוחסלבעלי הרווחהנקי

 בהשוואהל-69מיליוןש"חבשנת2018.

 היתרההממוצעתשלהאשראילציבורהסתכמהב-45,526מיליוןש"ח,בהשוואהל-43,853מיליוןש"חבשנת2018,גידולבשיעורשל3.8%.

גידולבשיעורשל ש"חביום31בדצמבר2018, בהשוואהל-45,410מיליון ש"ח, לציבורליום31בדצמבר2019הסתכםב-47,485מיליון האשראי

 .4.6%

 היתרההממוצעתשלפקדונותהציבורהסתכמהב-58,507מיליוןש"ח,בהשוואהל-55,349מיליוןש"חבשנת2018,גידולבשיעורשל5.7%.

גידולבשיעורשל פקדונותהציבורליום31בדצמבר2019הסתכמוב-59,306מיליוןש"ח,בהשוואהל-58,329מיליוןש"חביום31בדצמבר2018,

 .1.7%
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 סךכלההכנסותהמשויכותלמגזרזההסתכמוב-365מיליוןש"ח,בהשוואהל-436מיליוןש"חבשנת2018.

 הרווחהנקיבמגזרהניהולהפיננסיהסתכםב-246מיליוןש"ח,בהשוואהל-278מיליוןש"חבשנת2018.
 

 להלןהגורמיםהמרכזייםשהשפיעועלהקיטוןברווחבמגזרהניהולהפיננסי:

 קיטוןברווחממכירתנכסיםבחברותמאוחדותשהסתכםבשנת2018ב-46מיליוןש"ח,נטולאחרהשפעתהמס. -

 בשנת2018נרשםרווחממכירתמניותהבורסהבסךשל65מיליוןש"ח,נטולאחרהשפעתהמס. -


 מנגד,הגורמיםהבאיםקיזזוחלקיתהשפעותאלו:

 גידולברווחמהשקעותבמניותובאגרותחובבסךשלכ-47מיליוןש"ח,נטולאחרהשפעתהמס. -

 גידולבחלקהבנקברווחיכאלבסךשל14מיליוןש"ח. -

 ירידהבהוצאותהתפעוליותוהאחרותוהכנסותמסיםבגיןשניםקודמותהמיוחסותלמגזרזה. -


 סךההוצאותמפעילותלמסחרהמשוייכותלמגזרזה,הסתכמוב-21מיליוןש"ח.

סךהכנסות(הוצאות)הרבית(באור2לדוחותהכספיים)והכנסות(הוצאות)המימוןשאינןמרבית(באור3לדוחותהכספיים)בגיןפעילויותלמטרת

 מסחרהסתכמובהוצאותשל14מיליוןש"ח.

 ההבדלבסךשל7מיליוןש"חנובעמהכנסותמפעילותבנגזריםלמטרתמסחר,אשראינןמשויכותלמגזרזה.
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 בנק מסד בע"מ (להלן-"מסד")-בומחזיקהבנק51.0%מהוןהמניותומזכויותההצבעה,הינובנקמסחריהפועלבאמצעות23סניפיםושלוחות.

 השקעתהבנקבמסדליום31בדצמבר2019הסתכמהב-370מיליוןש"ח.

בשיעור גידול 2018, בדצמבר 31 ביום ש"ח מיליון ל-8,255 בהשוואה ש"ח, מיליון ב-8,694 הסתכם 2019 בדצמבר 31 ליום מסד של המאזן סך

 של5.3%.

 סךכלההוןשלמסדליום31בדצמבר2019הסתכםב-726מיליוןש"ח,בהשוואהל-653מיליוןש"חב-31בדצמבר2018,גידולבשיעורשל11.2%.

ברווח השינוי גידולבשיעורשל12.8%. ש"חבשנת2018, בהשוואהל-68.9מיליון ש"ח, שלמסדהסתכםבשנת2019ב-77.7מיליון הרווחהנקי

 מוסברבעיקרמגידולבהכנסותרביתהנובעבעיקרמעליהבהיקףהאשראילציבורומעלייהברביתבנקישראל.

 חלקהבנקברווחימסדהסתכםבשנת2019ב-39.5מיליוןש"ח,בהשוואהל-33.1מיליוןש"חבשנת2018.

תשואתהרווחהנקי(עלבסיסשנתי)עמדהבשנת2019על11.3%,בהשוואהל-11.1%בתקופההמקבילהאשתקד.יחסההוןהכולללרכיביסיכון

 עומדעל14.52%,בהשוואהל-14.12%בסוףשנת2018.יחסהוןעצמירובד1עומדעל13.50%,בהשוואהל-13.04%בסוףשנת2018.

במסגרתתהליךה-ICAAPלנתוניה-31בדצמבר2018נקבעועלידידירקטוריוןמסדיעדיההוןהמינימלייםכדלקמן:יחסהוןעצמירובד1לאיפחת

 משיעורשל10.5%,עדליום31בדצמבר2021,ויחסההוןהכולללאיפחתמ-12.65%עדליום31בדצמבר2021.

 ביום26ביולי2019,מונהמרגבריאלטייטללמנכ"למסדבמקוםמריעקבשורישפרשלגמלאות.



 חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן-"כאל")-הבנקמחזיק28.2%בהוןו-21.0%בזכויותההצבעהבכאל.

ו"מסטרקארד", "ויזה" הבינלאומיים המותגים של אשראי בכרטיסי עסקאות וסליקת אשראי כרטיסי הנפקת של ובתפעול בשיווק עוסקת כאל

 משווקתומפעילהאתמערךכרטיסיהאשראישל"דיינרס"באופןבלעדיבישראלוכןסולקתכרטיסיםממותג"ישראכרט".

 השקעתהבנקבכאלליום31בדצמבר2019הסתכמהב-605מיליוןש"ח.

 יחסההוןהכולללרכיביסיכוןעמדעל14.0%,בהשוואהל-15.9%בסוףשנת2018.

חלקהבנקברווחיכאל,לפניהשפעתהמס,הסתכםבשנת2019ב-58.0מיליוןש"ח,בהשוואהל-41.5מיליוןש"חבשנת2018,גידולבשיעורשל

 38.1%.הגידולברווחמוסברבעיקרמעלייהבהכנסותמעסקאותבכרטיסיאשראי.

 בשנת2019,חילקהכאלדיבידנדבסךשל200מיליוןש"ח.חלקהבנקבדיבידנדהסתכםבכ-56מיליוןש"ח.



 ראהבאור25באשרלבקשותלאישורתובענותייצוגיותכנגדכאלולשומותשהוציאמנהלמסערךמוסףלכאל.
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 מידענוסףעלהסיכוניםניתןלמצואבדוחעלהסיכוניםובגילוייםפיקוחייםנוספיםבאתרהאינטרנטשלהבנק.

כללי 

פעילותהשלהקבוצהמלווהבחשיפהלסיכונים,כשהעיקרייםבהםהינם:סיכוניהאשראי,לרבותריכוזיות(ענפימשקולווים),סיכונישוק,כאשר א.

העיקריבהםהינוסיכוןהרבית,סיכונינזילות,סיכוניםתפעולייםלרבותסיכוןסייברואבטחתמידעוסיכוןטכנולוגיותהמידע,סיכוניציותוהלבנת

 הון,סיכוןאסטרטגיה,סיכוןמשפטיוסיכוןמוניטין.

כלהסיכוניםהעיקרייםמנוהליםעלידיחבריהנהלהאובעליתפקידיםבכירים.בגיןסיכוניאשראי,סיכונישוקוסיכוניםתפעוליים,קיימתדרישה

ה-ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) תהליך במסגרת באזל. של 1 נדבך הוראות במסגרת הון להלימות רגולטורית

הקבוצהמבצעתתהליךמעמיקשלזיהוימוקדיסיכוןנוספיםואתגורמוקדיהסיכוןהמזוהיםבמסגרתהנדבךהראשון.במידתהצורךמתבצעת

 הקצאתהוןמשלימהבגיןסיכונינדבך1והקצאתהוןנוספתבגיןיתרהסיכוניםותתיהסיכונים.

ניצולהיתרונותלמגוון התמחויותבקבוצה, תוךטיפוח שנקבעו, הקבוצהמוכוונתלהשגתהיעדיםהאסטרטגיים של הסיכונים מדיניותניהול ב.

 וגודל,תוךשמירהעלרמותהסיכוןשאושרוועלקיומםשלמנגנוניניהול,בקרה,ביקורתודיווחנאותים.

תפיסתהסיכוןהכוללתשלהקבוצהעולהבקנהאחדעםהמסגרתהרגולטוריתשנקבעהעלידיהמפקחעלהבנקיםועלהעקרונותהמנחים ג.

יוגדרוויאופיינו:מדיניותותיאבון כילכלפעילותבנקאיתהטומנתבחובהסיכון (ה-Sound Practices)שלוועדתבאזל,המושתתתעלהעיקרון,

סיכון,מגבלותלתחימתוהגדרתהיקףהחשיפה,מעגליבקרהוביקורת,מערכידיווחומנגנוןלכימותהרווח,מדידתוודיווחעליועלפיאמותמידה

 מקובלות.

ניהולהסיכוניםובקרתםמתבצעיםבקבוצהבאמצעותתשתיתנאותהשלמנגנונישליטה,פיקוח,בקרהוביקורת,ומיושמיםבאמצעותשלושה ד.

קוויהגנה:קוההגנההראשוןשמקיימיםהאחראיםעליצירתהסיכוןוניהולו,קוההגנההשנישמקיימותיחידותהבקרההבלתיתלויותבחטיבות

 לניהולסיכוניםוהחשבונאיהראשיוהמערךהמשפטי,וקוההגנההשלישישמקיימיםמערךהביקורתהפנימיתוהחיצונית.

 מנהלהסיכוניםהראשיהינוחברהנהלהונושאבאחריותלפונקצייתניהולהסיכוניםולמסגרתניהולהסיכוניםהמקיפהלרוחבהארגוןכולו. ה.

 האחראיםעלניהולהסיכוניםהינם: ו.

רו"חאליכהן,מכהןכראשהחטיבהלניהולסיכוניםומנהלהסיכוניםהראשי(CRO),כמנהלהסיכוניםהתפעוליים,כממונהעלהאכיפההפנימית

בניירותערך,וכמנהלההמשכיותהעסקית(בנוסף,מנהלהגנתהסייברכפוףאליומקצועית).עדליום15בנובמבר2019,כיהןרו"חבנציאדירי

 .(CRO)כראשחטיבתניהולסיכוניםומנהלהסיכוניםהראשי

 הסיכוןהאסטרטגימנוהלעלידירו"חבנציאדירי,ראשחטיבתמשאבים(עדליום1בינואר2020,נוהלעלידימריוסילוי,אשרפרשלגמלאות).

 כמוכן,הסיכוניםהפיננסייםמנוהליםעלידירו"חאדירי(עדליום15בנובמבר2019,נוהלעלידימראבישטרנשוס).

 סיכוניהאשראימנוהליםעלידירו"חאילןבצרי,ראשהחטיבההעסקית.

סיכוניהציותמנוהליםעלידימראמירבירנבוים,החלמיום1באפריל2019.במסגרתתפקידוכקציןהציותהראשי,ביןהיתר,מנהלאתסיכוני

איסורהלבנתהוןומימוןטרורוסיכוניםחוציגבולות,מנהליחידתאכיפהפנימיתבדיניניירותערךוממונהעלהאכיפההפנימיתבדיניהתחרות

 .QI-והסכםהCRS-והFATCAהממונהעליישוםהוראותהResponsible officer-הכלכלית.כמוכן,הואמכהןכ

 סיכוניה-ITמנוהליםעלידימררוןגריסרו,מנכ"למתף-מיחשובותפעולפיננסיבע"מ.

 סיכוניהסייברמנוהליםעלידימריהושעפלג,מנהלהגנתהסייברואבטחתמידע.

 הסיכוניםהמשפטייםמנוהליםעלידיעו"דחביבהדהן,מנהלתמערךהייעוץהמשפטי.

 סיכוןהמוניטיןמנוהלעלידירו"חנחמןניצן,ראשחטיבתהחשבונאיהראשי.

וראשי ההנהלה חברי ידי ועל הכולל העסקי מהניהול כחלק הם אף ומפוקחים מנוהלים וחקיקה רגולציה סיכוני כדוגמת נוספים סיכונים ז.

 המערכיםבתחומיםהנתוניםלאחריותם.

ניהולהסיכוניםמתבצעבכלחברהבתבקבוצהבנפרד,עלפימדיניותשנקבעהבדירקטוריוןהחברההבתהמתבססתעלמדיניותהקבוצה,ועל ח.

בסיסמתודולוגייתניהולסיכוןקבוצתיתתוךשימתלבלאופיהמיוחדשלהפעילותבחברההבת.בכלחברהבתבנקאיתמכהןמנהלסיכונים

 ראשישכפוףלמנכ"להחברההבתומונחהמקצועיתעלידימנהלהסיכוניםהראשישלהבנק.

מידירבעוןנכתבמסמךסיכוניםעלידיהחטיבהלניהולסיכונים,שהינהבלתיתלויהביחידותנוטלותהסיכון.המסמךמוצגבפניהנהלתהבנק, ט.

 הוועדהלניהולסיכוניםודירקטוריוןהבנק.

https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/www.fibi.co.il-13182/dfb11ab6-e96e-4dfd-8019-2afd84ae7b5b/%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+31.12.19.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=href&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_5G3DTJOFI5U1B0Q4NEPIBQ10G1-dfb11ab6-e96e-4dfd-8019-2afd84ae7b5b-n3ud0S-
https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/www.fibi.co.il-13182/339e5e48-f2f0-48bc-bf18-796663bd75bf/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA+%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%95%D7%9F+%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+31122019.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=href&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_5G3DTJOFI5U1B0Q4NEPIBQ10G1-339e5e48-f2f0-48bc-bf18-796663bd75bf-n3ufyEh
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הסיכון ברמת הממצאים פירוט תוך פעולותיה, במסגרת הבנק קבוצת חשופה שאליהם הסיכונים, כלל מוצגים הסיכונים מסמך במסגרת י.

 הספציפיוכןתוצאותתרחישיהקיצוןשבוצעו.

נסקרותבו כן, כמו עלמצבניהולהסיכוניםבקבוצהועלאפקטיביותואיכותניהולהסיכונים. במסמךמוצגתסקירתמנהלהסיכוניםהראשי

עמידהבתיאבוןהסיכוןביחסלסיכוניםהשוניםוהערכותהסיכוןוכןטיפולהחטיבהבתהליכיםמרכזייםבסוגיהסיכוניםהשוניםופעולותמיוחדות,

 שננקטועלידיהחטיבהברבעוןהרלוונטי.

לבחינתהנאותותההונית,במסגרתונבחנתהתממשותכללהסיכוניםהמהותייםוהשפעתםעלבסיסההון הבנקגיבשמתווהתרחישיקיצון יא.

ויחסההוןלרכיביסיכון.תרחישיהקיצוןהינםצופיפניעתידומשמשיםככלינוסףלניהולהסיכוניםולאינדיקציהבאשרלהוןשיידרשלספיגת

 הפסדיםבמקרהשלזעזועיםגדולים.חשיבותתרחישיהקיצוןבאהלידיביטויגםבתהליכיתכנוןההון.



 לתיאורתיאבוןהסיכוןוהעקרונותלניהולהסיכוניםראההתייחסותבמסגרתתיאורהסיכוניםהעיקרייםהמופיעיםלהלן.



למידעהמפורטעלסיכוניםהניתןבהתאםלדרישותהגילוישלנדבך3ומידענוסףעלסיכונים-ראהבדוחעלהסיכוניםובגילוייםפיקוחייםנוספים

 באתרהאינטרנטשלהבנק.



https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/www.fibi.co.il-13182/dfb11ab6-e96e-4dfd-8019-2afd84ae7b5b/%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+31.12.19.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=href&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_5G3DTJOFI5U1B0Q4NEPIBQ10G1-dfb11ab6-e96e-4dfd-8019-2afd84ae7b5b-n3ud0S-
https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/www.fibi.co.il-13182/339e5e48-f2f0-48bc-bf18-796663bd75bf/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA+%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%95%D7%9F+%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+31122019.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=href&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_5G3DTJOFI5U1B0Q4NEPIBQ10G1-339e5e48-f2f0-48bc-bf18-796663bd75bf-n3ufyEh
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כללי 

 סיכוןהאשראיהינוהסיכוןשלווהאוצדנגדי,שלהבנק,לאיעמודבהתחייבויותיוכלפיהבנקעלפיהסכםהאשראי.

 סיכוןהאשראימנוהלבאמצעותיישוםמדיניותאשראיבהתאםלנדרשבהוראתניהולבנקאיתקין311.

מדיניות ותיאבון סיכון 

כללי 

החטיבהלניהולסיכוניםמובילהאתתהליךגיבושמדיניותהאשראי,תוךשיתוףהגורמיםהאחראיםעלמתןהאשראיבבנק.מסמךמדיניותהאשראי

נדוןומאושרלפחותאחתלשנהעלידיההנהלה,וועדותהלוואותוניהולסיכוניםובדירקטוריוןהבנק,ומתעדכןעלפיהשינוייםוהתמורותבשווקים

הפיננסייםבארץובעולם,שינוייםברגולציהוכיו"ב,כמפורטבהמשך.נהליהבנקבתחוםהאשראיוניהולסיכוןהאשראיתומכיםומבטאיםמדיניותזו

הלכהלמעשה. 

דירקטוריוןהבנקהתווהאסטרטגיהלצמצוםחשיפהבלתירצויהלסיכוןבאמצעותהגדרתהתיאבוןלסיכון.במסגרתזוהוגדרותחומיפעילותשאינם

התשואה אם אף גבוהה, אינה עליהם והבקרה השליטה רמת או גבוהה בהם הטמונה הסיכון שרמת במידה הבנק, של השיווקי במיקוד

 הפוטנציאליתהעשויהלהתקבלמהםגבוהה.


תיאבון הסיכון 

הפיקוחיותותואםלהיקף תואםלדרישות תואםפעילותבנקאיתזהירה, אשראי, שלהבנקמשקףנכונותמידתיתלנטילתסיכוני הסיכון תיאבון

פעילותהבנקוצביונו.בהתאם,מדיניותהבנקכוללתהגדרתעקרונותמפורטיםבכלענףותחום,לרבותמגבלותפרטניותברמתתתיענפיםותחומי

 פעילותהמאופייניםברמתסיכוןגבוהה.

מערכות למדידה, אמידה וניהול של סיכוני האשראי 

לבנקמודליםפנימייםשפיתחלדירוגסיכוןהאשראיהגלוםבפעילותהלקוח,המתבססיםברובםעלפרמטריםאובייקטיבייםבקשרעםמצבושל

הלקוח(מאפייניהלקוח,תמהילהבטחונות,החוסןהפיננסיהמשתקףמןהדוחותהכספייםשלהלקוח,נתוניםענפייםוכיו"ב). 

מדיניות ניהול מערך הבטחונות 

 לבנקמדיניותמפורטתבנושאקבלתנכסיםכבטחונותלאשראי,אופןהשעבודשלהםושיעוריההישענותעליהם,שנקבעועלפינסיוןהעבר.

 מדיניותההישענותעלבטחונותהיאמידתיתומתבססתעלהשוויההוגןהעדכנישלהביטחון,עלנזילותוועלמהירותמימושובעתהצורך.

מדיניות איתור וטיפול בחובות בעייתיים וההפרשות להפסדי אשראי 

כבעייתיים חובות ולסיווג בעייתי אשראי לזיהוי נהלים קבע הבנק בעייתיים. לווים של מוקדם ואיתור לזיהוי מובנים תהליכים קיימים בבנק -

 ומדיניותלמדידתהפרשהלהפסדיאשראיעלמנתלקייםהפרשהברמההמתאימהלכיסויהפסדיאשראיצפויים.

 במסגרתהבנקפועלותיחידותייעודיותלטיפולבחובותבעייתיים. -

כאמורבפרקמדיניותחשבונאיתואומדניםחשבונאייםבנושאיםקריטיים,בהתאםלהוראהשלהמפקחעלהבנקיםבנושאמדידהוגילוישל -

ASC )חובותפגומים,סיכוןאשראיוהפרשהלהפסדיאשראימיישםהבנק,החלמיום1בינואר2011,אתתקניהחשבונאותהאמריקאייםבנושא

 310)ועמדותשלרשויותהפיקוחעלהבנקיםבארה"בושלהרשותלניירותערךבארה"ב,כפישאומצובהוראותהדיווחלציבור.

פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני אשראי 

הבנקמקייםמעטפתנאותהשלמנגנונישליטה,ניהול,פיקוח,בקרהוביקורתעלתהליךניהולסיכוניהאשראי.תפיסתהניהולוהבקרהשלהבנק

 היאשלזיהוי,כימותואמידהשוטפיםשלהחשיפהלסיכוניאשראיובקרתעמידהבמגבלותשנקבעו.

הדירקטוריון ברמת ייעודיים ופורומים ועדות ידי על הסיכונים כלל בחינת במסגרת שוטף, באופן ומבוקר נבחן האשראי לסיכוני החשיפה ניהול

 וההנהלהוכןעלידידרגיהביניים,כמפורטבדוחהסיכוניםבאינטרנט.

לבנקמערכתלתיעודהמסמכיםהמשפטייםהיוצריםאתהשעבודיםעלהנכסיםשניתנוכביטחוןבתיקיהלקוחותומערכתהמנהלתמעקבאחר

 שוויםשלהנכסים,המאפשרתמעקביומישוטף.
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דיווח על החשיפה לסיכוני אשראי 

 ההנהלהודירקטוריוןהבנקמקבליםמגווןדיווחיםעלהחשיפהלסיכוניאשראי,ובחתכיםשוניםעלידיגורמיהניהול,הפיקוחוהבקרה.

בנוסף,במסגרתמסמךהסיכוניםהרבעוני,מדווחתהחשיפהלסיכוניאשראי,בהשוואהלמסגרות,למגבלותשנקבעועלידיהדירקטוריוןולסמכויות

 כנדרשבהוראות310ו-311להוראותניהולבנקאיתקין.

חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים  

ליום31בדצמבר2019,איןקבוצתלוויםאשרחבותהנטועלבסיסמאוחד,לאחרהפחתתהניכוייםהמותריםלפיסעיף5להוראה313,עולהעל

 15%מהוןהבנק,המחושבבהתאםלהוראתניהולבנקאיתקיןבדברמדידהוהלימותההון.

איכות האשראי וסיכון אשראי בעייתי  

הכוללרכיביםחוץמאזניים,הסתכםב-1,859מיליוןש"ח,בהשוואהל-1,820מיליוןש"חבסוףשנת סךסיכוןהאשראיהבעייתילמרכיביוהשונים,

 2018,גידולבשיעורשל2.1%.

 יחססיכוןהאשראיהבעייתילסיכוןהאשראיהכוללבגיןהציבורבקבוצה,עמדבסוףשנת2019על1.5%,בדומהלסוףשנת2018.

10.2%לענףהנדל"ן,13.9%לענףהמסחרו-29.9%לענףהלקוחותהפרטיים, 21.6%מסיכוןהאשראיהבעייתיבקבוצהמשוייכיםלענףהתעשיה,

 לרבותהלוואותלדיור.

שיעוריתרתהחובותהפגומיםשאינםצובריםהכנסותרביתמיתרתהאשראילציבור,עמדעל0.74%,בהשוואהל-0.50%בסוףשנת2018. 

 יחססיכוןהאשראיהבעייתיהמאזנילסךהאשראילציבורעומדעל1.9%,בדומהלסוףשנת2018.


 למידענוסףבדבראיכותהאשראיראהבאור29.ב.(1)לדוחותהכספיים.


ניתוח איכות אשראי, סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים של הציבור 
                

31 בדצמבר 2018     31 בדצמבר 2019   
פרטי  סך הכל  לדיור   מסחרי   פרטי  סך הכל   לדיור   מסחרי     

               במיליוניש"ח   
סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי:(1)                 

 83,887  19,378  23,734  40,775  86,853  20,411  25,037  41,405  סיכוןאשראימאזני
 31,428  12,046  1,309  18,073  31,970  12,277  2,217  17,476  סיכוןאשראיחוץמאזני

 115,315  31,424  25,043  58,848  118,823  32,688  27,254  58,881  סךסיכוןאשראיבדירוגביצועאשראי

        

        
סיכון אשראי שאינו בדירוג ביצוע אשראי:         

 2,941  1,230  388  1,323  2,593  942  321  1,330  לאבעייתי
 1,611  361  198  1,052  1,655  318  225  1,112  סךהכלבעייתי:(2)

 978  192  192  594  790  99  215  476  -השגחהמיוחדת(3)
 161  75  -  86  152  73  -  79  -נחות
 472  94  6  372  713  146  10  557  -פגום

 4,552  1,591  586  2,375  4,248  1,260  546  2,442  סךהכלסיכוןאשראימאזני

 628  135  -  493  616  127  3  486  סיכוןאשראיחוץמאזני
 5,180  1,726  586  2,868  4,864  1,387  549  2,928  סךסיכוןאשראישאינובדירוגביצועאשראי

מזה:חובותשאינםפגומים,בפיגורשל90ימים
 243  30  185  28  249  26  186  37  אויותר

 120,495  33,150  25,629  61,716  123,687  34,075  27,803  61,809  סךהכלסיכוןאשראיכוללשלהציבור
        

נכסים שאינם מבצעים         
 418  70  6  342  650  117  10  523  חובותפגומיםשאינםצובריםהכנסותרבית


 סיכוןאשראיאשרדירוגהאשראישלובמועדהדוחתואםאתדירוגהאשראילביצועאשראיחדשבהתאםלמדיניותהבנק. (1)

 סיכוןאשראיפגום,נחותאובהשגחהמיוחדת. (2)

 לרבותבגיןהלוואותלדיורשבגינןקיימתהפרשהלפיעומקהפיגורובגיןהלוואותלדיורשבגינןלאקיימתהפרשהלפיעומקהפיגורהנמצאותבפיגורשל90ימיםאויותר. (3)
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תנועה בחובות הפגומים בגין אשראי לציבור 
            

לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 2018  ביום 31 בדצמבר 2019    

 

מסחרי  פרטי  סך הכל  מסחרי  פרטי  סך הכל    
 במיליוניש"ח במיליוניש"ח   



 542  95  447  467  100  367  יתרתחובותפגומיםלתחילתהשנה 

  
  

 

 229  55  174  473  104  369  חובותשסווגוכחובותפגומיםבמהלךהשנה 
 (8)  -  (8)  (3)  -  (3)  חובותשחזרולסיווגשאינופגום 

 (86)  (14)  (72)  (91)  (14)  (77) חובותפגומיםשנמחקו  
 (210)  (36)  (174)  (137)  (34)  (103)  חובותפגומיםשנפרעו 

 467  100  367  709  156  553  יתרתחובותפגומיםלסוףהשנה 

  מזה: תנועה בחובות בעייתיים בארגון מחדש       

  
  
  
   

 263  74  189  233  83  150  יתרתחובותבעייתייםבארגוןמחדשלתחילתהשנה 
 131  53  78  156  71  85  ארגוניםמחדששבוצעובמהלךהשנה 
 (47)  (11)  (36)  (53)  (14)  (39)  חובותבארגוןמחדששנמחקו 

 (114)  (33)  (81)  (88)  (32)  (56)  חובותבארגוןמחדששנפרעו 
 233  83  150  248  108  140  יתרתחובותבעייתייםבארגוןמחדשלסוףהשנה 

      
    שינויים בהפרשות להפסדי אשראי בגין חובות פגומים    

 162  26  136  144  23  121  יתרתהפרשהלהפסדיאשראילתחילההשנה 
 129  16  113  173  27  146  גידולבהפרשות 

 (147)  (19)  (128)  (113)  (15)  (98)  גביותומחיקות 

 144  23  121  204  35  169  יתרתההפרשהלהפסדיאשראילסוףהשנה 





מדדי סיכון 
     

 2018   2019   
 0.83%  1.08%  שיעורחובותפגומיםאובפיגורשל90יוםאויותרמיתרתהאשראילציבור 

  

   מזה:  
 0.55%  0.80%  שיעוריתרתאשראילציבורפגוםמיתרתהאשראילציבור  
 0.28%  0.28%  שיעוריתרתאשראילציבורשאינופגוםבפיגורשל90יוםאויותרמיתרתהאשראילציבור  
 1.51%  1.50%  שיעורסיכוןאשראיבעייתיבגיןהציבורמסיכוןהאשראיהכוללבגיןהציבור 
 0.20%  0.16%  שיעורההוצאהבגיןהפסדיאשראימהיתרההרשומההממוצעתשלהאשראילציבור 
 0.16%  0.10%  שיעורהמחיקות,נטובגיןאשראילציבורמהיתרההרשומההממוצעתשלהאשראילציבור 

    
 1.02%  1.05%  שיעוריתרתההפרשהלהפסדיאשראיבגיןאשראילציבורמיתרתהאשראילציבור 

 185.9%  131.2%  שיעוריתרתההפרשהלהפסדיאשראיבגיןאשראילציבורמיתרתאשראילציבורפגום 
 שיעוריתרתההפרשהלהפסדיאשראיבגיןאשראילציבורמיתרתאשראילציבורפגום 

 122.3%  97.1%  בתוספתיתרתאשראילציבורבפיגורשל90יוםאויותר 
 15.3%   8.9%   שיעורהמחיקות,נטובגיןאשראילציבורמיתרתההפרשהלהפסדיאשראיבגיןאשראילציבור 
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סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 
 (במיליוניש"ח)

          

31 בדצמבר 2019    
        הפסדי אשראי(2)   

הוצאות 
יתרת  (הכנסות)  מזה:  מזה:  מזה: 

ההפרשה  מחיקות  בגין  סיכון  סיכון  דירוג  סיכון 
להפסדי  חשבונאיות  הפסדי  אשראי  אשראי  ביצוע  אשראי 
אשראי  נטו  אשראי  פגום  בעייתי(4)  אשראי(3)  כולל(1)   

      

פעילות לווים בישראל        
ציבור - מסחרי        

 191  (8)  (8)  197  402  9,227  9,959  תעשיה
 71  (19)  (24)  61  97  9,838  10,266  בינויונדל"ן-בינוי(5)
 22  (3)  (3)  71  84  5,905  6,143  בינויונדל"ן-פעילויותבנדל"ן

 159  49  62  92  259  7,366  7,837  מסחר
 21  (4)  (7)  3  12  13,903  13,936  שירותיםפיננסיים

 126  25  69  247  441  11,324  12,342  ענפיםאחרים
 590  40  89  671  1,295  57,563  60,483  סךהכלמסחרי(6)
 121  1  3  10  228  27,254  27,803  אנשיםפרטיים-הלוואותלדיור
 275  65  69  148  328  32,688  34,075  אנשיםפרטיים-אחר
 986  106  161  829  1,851  117,505  122,361  סךהכלציבור-פעילותבישראל

 -  -  -  -  -  8,643  8,643  בנקיםבישראלוממשלתישראל
 986  106  161  829  1,851  126,148  131,004  סךהכלפעילותבישראל

פעילות לווים בחו"ל        
 1  (23)  (23)  8  8  1,318  1,326  סךהכלציבור-פעילותבחו"ל
 -  -  -  -  -  4,419  4,419  בנקיםוממשלותבחו"ל

 1  (23)  (23)  8  8  5,737  5,745  סךהכלפעילותבחו"ל

 987  83  138  837  1,859  131,885  136,749  סךהכל



 הערות:

סיכוןאשראימאזניוסיכוןאשראיחוץמאזני,לרבותבגיןמכשיריםנגזרים.כולל:חובות,אגרותחוב,ניירותערךשנשאלו,נכסיםבגיןמכשיריםנגזריםוסיכוןאשראיבמכשירים (1)

 פיננסייםחוץמאזנייםכפישחושבלצורךמגבלותחבותשללווה,בסך92,002מיליוןש"ח,10,656מיליוןש"ח,9מיליוןש"ח,1,091מיליוןש"חו-32,991מיליוןש"ח,בהתאמה.

 כוללבגיןמכשיריאשראיחוץמאזניים(יתרתההפרשהבגיןמכשיריםאלה,מוצגתבמאזןבסעיףהתחייבויותאחרות). (2)

 סיכוןאשראיאשרדירוגהאשראישלובמועדהדוחתואםאתדירוגהאשראילביצועאשראיחדשבהתאםלמדיניותהבנק. (3)

סיכוןאשראימאזניוחוץמאזניפגום,נחותאובהשגחהמיוחדת,לרבותבגיןהלוואותלדיורשבגינןקיימתהפרשהלפיעומקהפיגורוהלוואותלדיורשבגינןלאקיימתהפרשה (4)

 לפיעומקהפיגורהנמצאותבפיגורשל90ימיםאויותר.

 כוללסיכוןאשראימאזניבסךשל233מיליוןש"חוסיכוןאשראיחוץמאזניבסךשל91מיליוןש"חבגיןהלוואותלדיורשהועמדולקבוצותרכישהמסוימותהנמצאותבהליכיבנייה. (5)

רכישה לקבוצות שהועמדו או מסחריים לווים עסקי של והבטחונות העסקאות במערך המשולבות ש"ח, מיליון 2,718 בסך לדיור הלוואות כוללת המסחריים החובות יתרת (6)

 הנמצאותבהליכיבנייה.
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 סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק(המשך)
 (במיליוניש"ח)

          

31 בדצמבר 2018    
        הפסדי אשראי(2)   

הוצאות 
יתרת  (הכנסות)  מזה:  מזה:  מזה: 

ההפרשה  מחיקות  בגין  סיכון  סיכון  דירוג  סיכון 
להפסדי  חשבונאיות  הפסדי  אשראי  אשראי  ביצוע  אשראי 
אשראי  נטו  אשראי  פגום  בעייתי(4)  אשראי(3)  כולל(1)   

      

פעילות לווים בישראל        
ציבור - מסחרי        

 178  (3)  34  136  458  9,576  10,253  תעשיה
 76  -  1  55  121  9,491  9,797  בינויונדל"ן-בינוי(5)
 21  1  -  73  76  5,565  5,750  בינויונדל"ן-פעילויותבנדל"ן

 161  68  50  113  371  7,242  7,981  מסחר
 25  -  1  1  21  14,282  14,452  שירותיםפיננסיים
 81  13  18  89  192  11,067  11,850  ענפיםאחרים

 542  79  104  467  1,239  57,223  60,083  סךהכלמסחרי(6)
 119  -  4  6  198  25,043  25,629  אנשיםפרטיים-הלוואותלדיור
 271  57  63  95  375  31,424  33,150  אנשיםפרטיים-אחר
 932  136  171  568  1,812  113,690  118,862  סךהכלציבור-פעילותבישראל

 -  -  -  -  -  10,725  10,726  בנקיםבישראלוממשלתישראל
 932  136  171  568  1,812  124,415  129,588  סךהכלפעילותבישראל

       פעילות לווים בחו"ל 
 -  (3)  (5)  8  8  1,625  1,633  סךהכלציבור-פעילותבחו"ל
 -  -  -  -  -  4,839  4,840  בנקיםוממשלותבחו"ל

 -  (3)  (5)  8  8  6,464  6,473  סךהכלפעילותבחו"ל

 932  133  166  576  1,820  130,879  136,061  סךהכל


 הערות:

סיכוןאשראימאזניוסיכוןאשראיחוץמאזני,לרבותבגיןמכשיריםנגזרים.כולל:חובות(אשראילציבור,אשראילממשלות,פקדונותבבנקיםוחובותאחרים,למעטאגרותחוב (1)

וניירותערךשנשאלואונרכשובמסגרתהסכמימכרחוזר),אגרותחוב,ניירותערךשנשאלו,נכסיםבגיןמכשיריםנגזריםוסיכוןאשראיבמכשיריםפיננסייםחוץמאזנייםכפי

 שחושבלצורךמגבלותחבותשללווה,בסך88,776מיליוןש"ח,12,368מיליוןש"ח,863מיליוןש"ח,1,399מיליוןש"חו-32,655מיליוןש"ח,בהתאמה.

 כוללבגיןמכשיריאשראיחוץמאזניים(יתרתההפרשהבגיןמכשיריםאלה,מוצגתבמאזןבסעיףהתחייבויותאחרות). (2)

 סיכוןאשראיאשרדירוגהאשראישלובמועדהדוחתואםאתדירוגהאשראילביצועאשראיחדשבהתאםלמדיניותהבנק. (3)

סיכוןאשראימאזניוחוץמאזניפגום,נחותאובהשגחהמיוחדת,לרבותבגיןהלוואותלדיורשבגינןקיימתהפרשהלפיעומקהפיגורוהלוואותלדיורשבגינןלאקיימתהפרשה (4)

 לפיעומקהפיגורהנמצאותבפיגורשל90ימיםאויותר.

 כוללסיכוןאשראימאזניבסךשל309מיליוןש"חוסיכוןאשראיחוץמאזניבסךשל95מיליוןש"חבגיןהלוואותלדיורשהועמדולקבוצותרכישהמסוימותהנמצאותבהליכיבנייה. (5)

רכישה לקבוצות שהועמדו או מסחריים לווים עסקי של והבטחונות העסקאות במערך המשולבות ש"ח, מיליון 2,875 בסך לדיור הלוואות כוללת המסחריים החובות יתרת (6)

 הנמצאותבהליכיבנייה.
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ניהול סיכוני אשראי צד נגדי 

א. כללי 

סיכוןאשראישלצדנגדיהואהסיכוןשהצדהנגדילעסקהיכנסלכשלטרםמועדהסילוקהסופישלהתשלומיםבגיןהעסקה.הפסדכלכליייגרם

 אםבעתכניסתושלהצדהנגדילמצבשלכשל,יהיועסקאותעמובעלותערךכלכליחיובילבנק.

בניגודלחשיפתהאשראי,בההחשיפההיאחד-צדדיתוהבנקנושאלבדובסיכוןלהפסד,סיכוןצדנגדייוצרסיכוןדו-צדדילהפסדוזאתבהתאם

שעשוי העסקאות, של השוק בשווי גם מאופיינת נגדי צד לסיכון החשיפה העסקה. מצדדי אחד כל עבור שלילי או חיובי העסקה ערך להיות

 להשתנותלאורךחייהעסקה.


ב. מדיניות 

לבנקמדיניותותיאבוןלסיכוןברמתהקבוצהלפעילותמולמוסדותפיננסיים,הןברמתתיאבוןהסיכוןהכוללוהןברמתהחשיפהלצדהנגדיהבודד

מחוסנו הנגזרים פרמטרים על ובהתבסס שלו החשיפות והיקף הבנק של העצמי בהון התחשבות ותוך הבודדת, והעסקה החשיפה סוג בחתך

 הפיננסישלהצדהנגדי.

במצבי הקבוצה להון הסיכון את המצמצמים בנקים, מול (Netting) קיזוז הסכמי באמצעות נגדיים לצדדים החשיפות רוב את מנהלת הקבוצה

 חדלותפרעוןשלצדדיםנגדייםאלובאופןמשמעותי.

בנקים מול לפעילות שהוקצו האשראי קווי במגבלות עמידה על שוטפת יומית בקרה הבנק מבצע השוטפים, הנגדי הצד סיכוני מניהול כחלק

 ומוסדותפיננסיים.


ג. חשיפת האשראי הנוכחית לצדדים נגדיים שהינם מוסדות פיננסיים זרים 

הבנקאית המערכת כלפי הינה החשיפה מרבית כאשר בנקים, כלפי הינה זרים פיננסיים מוסדות כלפי הבנק קבוצת של האשראי חשיפת רוב

 במערבאירופהובצפוןאמריקה.החשיפהלמוסדותפיננסייםאחריםזניחה.

 חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים(1)
             

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019   דירוג אשראי חיצוני(5)  
סיכון   סיכון אשראי  סיכון   סיכון   סיכון אשראי  סיכון  

אשראי   חוץ מאזני  אשראי   אשראי   חוץ מאזני  אשראי  
כולל  נוכחי(3)   מאזני(2)   כולל  נוכחי(3)   מאזני(2)    

  

במיליוניש"ח  במיליוניש"ח   

 597  1  596  530  2  528  AA-עדAAA

    

 1,729  15  1,714  1,450  47  1,403  A-עדA+

 56  12  44  92  16  76  BBB-עדBBB+

 51  -  51  41  -  41  B-עדBB+
 2  2  -  -  -  -  ללאדירוג

 2,435  30  2,405  2,113  65  2,048  סךהכלחשיפותאשראילמוסדותפיננסייםזרים

 -  -  -  -  -  -  מזה:סיכוןאשראיבעייתי (4)
 

 הערות:

 מוסדותפיננסייםזריםכוללים:בנקים,בנקיםלהשקעות,ברוקרים/דילרים,חברותביטוח,גופיםמוסדייםוגופיםבשליטתהגופיםהללו. (1)

 פקדונותבבנקים,אשראילציבור,השקעותבאגרותחוב,ניירותערךשנשאלוונכסיםאחריםבגיןמכשיריםנגזרים. (2)

 בעיקרערבויותוהתחייבויותלמתןאשראי,לרבותערבויותלהבטחתחבותשלצדג'. (3)

 סיכוןאשראישהינופגום,נחותאובהשגחהמיוחדת. (4)

לצורךדירוגהמוסדותהפיננסיים,הבנקעשהשימושבדירוגיםשנקבעולצורךיישוםהגישההסטנדרטיתשלבאזל.הבנקמשתמשבדרוגשלסוכנותS&Pלדרוגהמוסדות (5)

 הפיננסייםהזריםאליהםקיימתחשיפתאשראי.אולם,כאשראיןדרוגמסוכנותS&Pמשתמשהבנקבדרוגמסוכנויותאחרות.


 הערותכלליות:

 חשיפותהאשראיויתרותהחובותהבעייתייםמוצגיםלאחרניכויההפרשהבגיןהפסדיאשראי. א.

 חשיפותהאשראיאינןכוללותחשיפותלמוסדותפיננסייםשישלהםערבותמפורשתומלאהשלממשלות,ואינןכוללותהשקעותבניירותערךמגובינכסים. ב.

למידענוסףלגביהרכבחשיפותהאשראיבגיןמכשיריםנגזריםמולבנקיםודילרים/ברוקרים(מקומייםוזרים)ראהבאור27בלדוחותהכספיים.סיכוןהאשראיהחוץמאזניבגין ג.

ש"ח מיליון ב-304 2019 בדצמבר 31 ליום הסתכם לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי זרים פיננסיים מוסדות עם שבוצעו נגזרים פיננסיים במכשירים עסקאות

 (31בדצמבר2018-327מיליוןש"ח).
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הינהמול פיננסייםאשרמרביתה למוסדות האשראי בהתפלגותחשיפת מקבלביטוי הבנק דירקטוריון ידי שהוגדרעל המידתי לסיכון התיאבון

 מוסדותהמדורגיםבדירוגיםגבוהים.


עיקרחשיפתהאשראיהנוכחיתשלהקבוצה(94%)מיוחסתלמוסדותפיננסייםזריםמוביליםבמדינותOECD,המדורגיםבקבוצותהדירוגAAAעד

-Aכאשר25%מסךהחשיפהמדורגבטווחשביןAAAעד-AA. 


 סיכוןהאשראיהמאזנישלהקבוצהלמוסדותפיננסייםזריםכוללהשקעהשלכ-24מיליוןש"חבאגרותחובבמט"ח.

תיקאגרותהחוב,הכלולבחשיפהלמוסדותפיננסייםזרים,מפוזרוכולובדירוגהשקעה(Investment Grade)-Aומעלה.משךהחייםהממוצעשל

 התיקעומדעלכ-2.8שנים.

 בנוסף,כוללסיכוןהאשראיהמאזניפקדונותשהופקדובבנקיםזריםבהיקףשלכ-1.5מיליארדש"ח,בעיקרלתקופהקצרהשליוםעדשבוע.


הבנק, של ההון מבסיס 15% על העולה זרים פיננסיים למוסדות אשראי חשיפת הבנק לקבוצת קיימת בה מדינה אין 2019, בדצמבר 31 ליום

 שהסתכםב-1,669מיליוןש"ח(כהגדרתובהוראתניהולבנקאיתקיןמס'202בדבררכיביההון).



ד. דיווח על החשיפה לסיכוני אשראי צד נגדי 

 ההנהלהודירקטוריוןהבנקוועדותיומקבליםמגווןדיווחיםעלהחשיפהלסיכוניאשראיצדנגדי,ובחתכיםשוניםעלידיגורמיהניהול,הפיקוחוהבקרה.



חשיפה למדינות זרות 

 החשיפההמאזניתלמדינותזרותכוללתפקדונות,אגרותחוב,אשראילציבורושוויהוגןשלמכשיריםפיננסיים.

 החשיפההחוץמאזניתכוללתערבויות,סיכוןאשראיחוץמאזניבגיןמכשיריםפיננסייםנגזריםומסגרותלאמנוצלות.


חשיפות עיקריות למדינות זרות*(1) (במיליוניש"ח) 
            

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     

חשיפה      חשיפה        

מאזנית(2)  חוץ מאזנית(2)(3)  סך הכל  מאזנית(2)  חוץ מאזנית(2)(3)  סך הכל    

 3,998  121  3,877  3,669  68  3,601  ארצותהברית

     

 4,036  453  3,583  3,119  408  2,711  מדינותאחרות

 8,034  574  7,460  6,788  476  6,312 סךכלהחשיפותלמדינותזרות 

 33  18  15  22  4  18  מזה:סךהחשיפותלמדינותה- PIGS(פורטוגל,איטליה,יווןוספרד)
 350  96  254  187  47  140  LDCמזה:סךהחשיפותלמדינות

 6  2  4  6  2  4  מזה:סךהחשיפותלמדינותעםבעיותנזילות


 כוללמדינותשהחשיפהאליהןעולהעל1%מסךהנכסיםשלהבנקעלבסיסמאוחדאועל20%מההוןלפיהנמוך. *

 עלבסיססיכוןסופי,לאחרהשפעתערבויות,בטחונותנזיליםונגזריאשראי. (1)

סיכוןאשראימאזניוחוץמאזני,סיכוןאשראיבעייתיוחובותפגומיםמוצגיםלפניהשפעתההפרשהלהפסדיאשראי,ולפניהשפעתבטחונותהמותריםלניכוילצורךחבותשל (2)

 לווהושלקבוצתלווים.

 סיכוןאשראיבמכשיריםפיננסייםחוץמאזנייםכפישחושבלצורךמגבלותחבותשללווה. (3)
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סיכונים בתיק ההלוואות לדיור 


מדיניות האשראי של הקבוצה בתחום המשכנתאות 

הבנקנוקטבמדיניותאשראימידתיתהמאושרתעלידידירקטוריוןהבנקונבחנתמידישנהומתעדכנתעלפיהשינוייםוהתמורותבארץ,שינויים

 ברגולציהוכיו"ב.כחלקממדיניותזו,הבנקעוקבבאופןשוטףאחרהתפתחויותבתיקהמשכנתאותונוקטבמגווןאמצעיםלשםניהולהסיכוניםבו.

תיק כלל של ברמה והן הבודדת העסקה ברמת הן המשכנתאות, בתחום הסיכון תיאבון לגבי שנקבעה למדיניות בהתאם נבחנים הסיכונים

המשכנתאותשלהקבוצה.הבנקמנהלאתהסיכונים,ביןהשאר,על-ידיהשתתמגבלותבפרמטריםשונים,כגוןשיעורהמימון(LTV),שיעורההחזר

 מההכנסה,שיעורההלוואותברביתמשתנה,שיעורההלוואותהניתנותלתקופותארוכות(מעל25שנה)ועוד.

בעתמתןמשכנתא,הבנקבוחןאתההסתברותלכשלעל-ידישימושבמודלסטטיסטיהמותאםללקוחותהקבוצהוגםבוחןאתיכולתההחזרשל

משקליתרלטיבהלקוח תוךמתן מורכב, הבנקנוקטמשנהזהירותבנכסיםבהםהמצבהרישומי רבית. הלקוחבתרחישיםאפשרייםשלשינויי

 ולשיעורהמימון.

בנוסף פרמטריםבמדיניותהאשראי. בהתאםלמגבלותעלפי בתיקהמשכנתאות, הסיכון התפתחותמאפייני אחר הבנקמבצעבקרהחודשית

 נעשהמעקבאחרהשתנותהיקףהחובהבעייתיבתיקהמשכנתאותואחרשיעורהפיגוריםבווהשוואתהנתוניםלאלושלכללהמערכתהבנקאית.


היקף ההלוואות לדיור 
       

לשנה שנסתיימה  
ביום 31 בדצמבר      

שינוי   2018  2019  

  

ב-%  במיליוניש"ח   

ביצועי אשראי לדיור    

 

 5.4  4,149  4,374  הלוואותמכספיהבנק
 31.3  16  21  הלוואותמכספיהאוצר
 57.1  7  11  מענקיםמכספיהאוצר
 5.6  4,172  4,406  סךהכלהלוואותחדשות

 75.0  300  525  הלוואתשמוחזרומכספיהבנק

 10.3  4,472  4,931  סךהכלביצועים


       

ליום 31 בדצמבר      

שינוי   2018  2019  

  

ב-%  במיליוניש"ח   

יתרת האשראי לדיור, נטו    

 

 6.4  24,138  25,692  הלוואותמכספיהבנק
 (13.5)  370  320  הלוואותמכספיהאוצר*
 29.2  24  31  מענקיםמכספיהאוצר*

 6.1  24,532  26,043  סךהכליתרה


סכוםזהאינונכללביתרותהמאזניות.  *




שיעור המימון 

אחדהפרמטריםהמרכזייםהמשמשיםאתהבנקלבחינתהסיכוןבתיקהאשראילדיורהינושיעורהמימון(Loan To Value),המחושבעלפיהוראת

הפיקוחעלהבנקיםמספר876-דוחעלהלוואותלדיורוהינוהיחסביןסכוםהאשראילביןשוויהנכסיםהמשמשיםלביטחוןבמועדאישורההלוואה.

לחשבLTV, נכסניתן אותו נוסףבביטחון אשראי בעתמתן LTVואילו נכסכשלעצמהאינהמהווהאירועלחישובמחדששל עלייתשווי כי יצוין

 בהתייחסלשמאותעדכנית.

תיקההלוואותלדיורממקורותהבנקליום31בדצמבר2019,כוללכ-70%אשראישניתןעםשיעורמימוןעד60%,בהשוואהלכ-71%ב-31בדצמבר

 2018.כ-94%מסךהאשראיניתןבשיעורמימוןשלעד75%,בדומהליום31בדצמבר2018.

ביצועיההלוואותלדיורממקורותהבנקבשנת2019,כולליםכ-71%אשראישניתןעםשיעורמימוןשלעד60%,בהשוואהלכ-73%בשנת2018.כל

 הביצועיםניתנובשיעורמימוןשלעד75%,בדומהלשנת2018.

 בחישובהיחסלאנכללוהלוואותללאביטחוןנכס.
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שיעור ההחזר מהכנסה 

פרמטרמרכזינוסףהמשמשאתהבנקלבחינתהסיכוןבתיקהאשראילדיורהינושיעורההחזרמהכנסתהלווה.יחסזהמאפשרלבנקלהעריךאת

 יכולתושללווהלעמודבהחזריההלוואההשוטפיםכסדרםמתוךהכנסתוהקבועהכפישהיתהבמועדמתןההלוואה.

תיקההלוואותלדיורממקורותהבנקליום31בדצמבר2019,כוללכ-88%אשראישניתןעםשיעורהחזרמהכנסהשלעד35%,בהשוואהלכ-87%

 ב-31בדצמבר2018.כ-98%מהאשראיניתןללוויםעםשיעורהחזרמהכנסהשלעד50%,בהשוואהלכ-97%ביום31בדצמבר2018.

ביצועיההלוואותלדיורממקורותהבנקבשנת2019,כולליםכ-93%אשראישניתןעםשיעורהחזרמהכנסהשלעד35%,בהשוואהלכ-92%בשנת

 2018.כלהאשראיניתןללוויםעםשיעורהחזרמהכנסהשלעד50%,בדומהלשנת2018.

 בחישובהיחסלאנכללוהלוואותבולטובלון.


הלוואות ברבית משתנה 

 תיקההלוואותלדיורממקורותהבנקליום31בדצמבר2019,כוללשיעורשל61%אשראישניתןברביתמשתנהומסתכםלסךשל15,767מיליוןש"ח.

ביצועיההלוואותלדיורממקורותהבנקבשנת2019,כולליםסךשל1,519מיליוןש"חברביתמשתנהעדחמששנים,המהוויםכ-35%מסךהביצועים

 וסךשל992מיליוןש"חברביתמשתנהכלחמששנים,המהוויםכ-23%מסךהביצועים.


הלוואות ארוכות טווח 

תיקההלוואותלדיורממקורותהבנקליום31בדצמבר2019,כוללכ-84%אשראי,אשרתקופתפירעונולמועדהדיווחהיאעד25שנהומסתכםלסך

 של21,579מיליוןש"ח.

ביצועיההלוואותלדיורממקורותהבנקבשנת2019,כולליםכ-72%אשראי,אשרתקופתפירעונולמועדהדיווחהיאעד25שנהומסתכמיםלסךשל

 3,141מיליוןש"ח.


 להלןנתוניםעלהתפתחותתיקההלוואותלדיורבבנקלפימגזריהצמדה(ללאאשראימכספיאוצרולאחרניכויהפרשהלהפסדיאשראי):
                          

  למטרת מגורים  בביטחון  
דירת 

סך הכל  מגורים 
מגזר צמוד 

  מגזר לא צמוד  מגזר צמוד מדד  מט"ח  סך הכל   
  רבית קבועה  רבית משתנה  רבית קבועה  רבית משתנה  רבית משתנה       

יתרה  יתרה  יתרה  שיעור  יתרה  שיעור  יתרה  שיעור  יתרה  שיעור  יתרה  שיעור  יתרה   

         ;     

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

 25,692  853  24,839  0.1  20  17.0  4,215  13.1  3,246  43.7  10,869  26.1  6,489  31.12.19
 24,138  916  23,222  0.1  34  16.9  3,925  13.5  3,132  44.1  10,246  25.4  5,885  31.12.18



 להלןנתוניםעלהתפתחותהמשכנתאותבבנק(ללאאשראימכספיאוצר):
           

שנת  שנת  שנת  שנת  שנת   
 2015  2016  2017  2018  2019

    

 4,796  4,337  3,756  4,149  4,374 ביצועיההלוואותלדיור(במיליוניש"ח) 
 29.4%  (9.6%)  (13.4%)  10.5%  5.4% שיעורהשינויבביצועיההלוואותלדיורביחסלתקופהמקבילה 
 0.01%  0.01%  (0.01%)  -  0.01% שיעורההוצאה(ההכנסה)להפסדיאשראיביחסלמשכנתאותבאחריותהבנק 
 0.60%  0.55%  0.51%  0.50%  0.49%  שיעורההפרשההמצטברתלהפסדיאשראיביחסלמשכנתאותבאחריותהבנק
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סיכון אשראי לאנשים פרטיים (ללא הלוואות לדיור) 

כללי 

 הצריכההפרטיתנמצאתבשניםהאחרונותבמגמתצמיחהוכפועליוצאגםהיקףהאשראילאנשיםפרטיים.

 הבנקיםבקבוצהמעמידיםאשראיצרכנילמגווןמשקיהביתהמורכבבעיקרמלקוחותשכירים,חלקםבמערכתהחינוךובמערכתהביטחון.

לתיק אתהפרופילהרצוי ליטולוכן רמותהסיכוןשברצונו לגבי שלהבנקוכוונותיו הסיכון לאנשיםפרטייםמשקפתאתתיאבון מדיניותהאשראי

 האשראילאנשיםפרטייםוהיקפוביחסלתיקהאשראיהכולל.

ידי על שוטףוכן מודליםסטטיסטייםהמתעדכניםבאופן לאנשיםפרטייםעלפי האשראי סיכון המדיניותמתבססתעלמערכתפנימיתלדירוג

כלליםעסקייםועקרונותלמתןאשראי,בהתאםלבחינתכושרההחזרשלהלקוחברמהפרטניתוכןעלניתוחוהערכהשלמכלולפרמטריםנוספים,

 להםהשלכהעלאיתנותוהפיננסיתשלהלווה.

תפיסהזומשתקפתהיטבבמדיניותהאשראישלהבנקבאמצעותמגבלותכמותיותואיכותיותלמתןאשראיברמתהלקוחהבודדוברמתהבנק,וכן

 בתהליכיבקרהובתהליכיעבודהמובנים,בקוויהבקרההשונים.

ישירבאמצעות להעמדתאשראי בסניפיםוהן בתהליךהחיתוםשלהאשראי אשראימשמשיםאתהבנקיםבקבוצההן מודליםשלדירוגסיכוני

האינטרנט,האפליקציהוהבינלאומיקול.המלצותהאשראיהנגזרותמהמודליםהסטטיסטיים,יחדעםנהליהבנקהנסמכיםעלמדיניותהאשראי

 שלהבנקוהמגבלותהאיכותיותוהכמותיותהכלולותבה,מגלמיםאתתיאבוןהסיכוןהמידתישלהקבוצהבתחוםהאשראיהצרכני.

באשראיקמעונאי,מתמקדהבנקבאשראיהמאופייןברמתפיזורגבוההוברמתסיכוןנמוכה.בהתייחסלעובדהשחברתהבתמסדעוסקתאףהיא

בתחוםהאשראי,הבנקפועלבראיהקבוצתיתופועלליישםמתכונתעבודהסדורהוקבוצתיתהמגדירה,ביןהיתר,מתכונתמיקודעסקילכלסוג

אוכלוסיהבקבוצה.אוכלוסייתהיעדהינהבעיקראוכלוסייהבעלתמקורותהכנסהיציבים,הזקוקהלמימוןבתחוםהצרכני,והינהבעלתכושרהחזר

כנגד יכולתהחזראו בעלי וכו') משרדהביטחון עובדי מורים, (כגון ייעודיותבעלותקשרמשותףבחתךארצי אוכלוסיות היתר, בין שלהאשראי,

 ביטחונותהניתניםלמימוש.

הלוואותלאוכלוסייתהמוריםהינןהלוואותהמשולמותבעיקרבאמצעותניכויישירמהשכר.מרביתהלקוחותבמגזרמשקיהביתבסניפיאוצרהחייל

שונים, מכרזים במסגרת הניתנות הביטחון משרד לעובדי מההלוואות חלק הביטחון. במערכת לשעבר עובדים מהם ניכר וחלק שכירים הינם

של נקבעהאחריותו המכרז במסגרתתנאי בנוסף, ארוכות. זכויותלתקופותבינייםומאופיינותבסכומיםגדוליםיחסיתולתקופות משקפותהיוון

משרדהביטחוןלתשלוםבמצבכשליאשראיובכךפוחתסיכוןהאשראיהניתןלעובדימשרדהביטחוןבמסגרתזו,למינימום.החזריהלוואותאלה

 והלוואותנוספותלאוכלוסייתמערכתהבטחוןוכןהלוואותהניתנותבמסגרתהסכמיםמפעלייםמנוכיםמןהשכרישירות.

 כ-78%מיתרתסיכוןהאשראילאנשיםפרטייםהינםבגיןלקוחותבעליהכנסהחודשיתקבועהבחשבוןבסכוםהעולהעל10אלפיש"ח.


 להלןהתפלגותסיכוןהאשראילאנשיםפרטייםבישראל:
      

יתרה ליום 31 בדצמבר      
שינוי    2018   2019   

ב-%  במיליוניש"ח     

 6.1 5,136   5,448 יתרותעו"שויתרותמנוצלותבכרטיסיאשראי 

  

 3.7 15,646   16,221  הלוואותאחרות
 4.3 20,782   21,669 סךכלסיכוןהאשראיהמאזני 

 3.0 4,147   4,273  מסגרותעו"שלאמנוצלות

 2.9 6,658   6,851  מסגרותכרטיסיאשראילאמנוצלות

 (18.0) 1,542   1,265  סיכוןאשראיחוץמאזניאחר
 0.3 12,347   12,389  סךכלסיכוןהאשראיהחוץמאזני

 2.8 33,129   34,058  סךכלסיכוןהאשראיהכולל
 2.1 20,228   20,655  ממוצעהיקףהאשראיהמאזני,כוללמשיכתיתרבעו"ש,כרטיסיאשראיוהלוואות
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 להלןהתפלגותסיכוןהאשראימסךהחובותלאנשיםפרטייםבישראל:
      

31 בדצמבר      
שינוי    2018   2019   

ב-%  במיליוניש"ח     

 55.8  95  148 סיכון אשראי פגום 

 
  
  

 (35.7)  280  180 סיכון אשראיבעייתילאפגום 
 3.0  32,754  33,730  סיכון אשראי לאבעייתי
 2.8  33,129  34,058  סך כלסיכוןהאשראי 

 (13.3)  30  26  מזה:חובות שאינם פגומים בפיגורשל90ימים או יותר
   

 30.1  83  108  יתרתארגוניהחובשבהסדרמתוךהאשראיהבעייתי
  0.33%  0.32%  שיעורההוצאותבגיןהפסדיאשראימסךהאשראילציבור

 

 להלןהתפלגותסיכוןהאשראילאנשיםפרטייםבישראללפיהתפלגותההכנסההקבועהבחשבון
         

31 בדצמבר 2019          
סיכון אשראי  סיכון אשראי  סך נכסים פיננסיים**  סך נכסים פיננסיים** 
נמוך מ-50 אלפי ש”ח   גבוה מ-50 אלפי ש”ח   מאזני  חוץ מאזני  הכנסה קבועה בחשבון*  

 במיליוניש"ח       באלפיש"ח  

 206  428  35  393 ללאהכנסהקבועה 

   
     

 2,333  4,420  456  3,964  עד10
 3,404  6,408  1,296  5,112  20 עד מ-10
 6,446  10,413  4,153  6,260 מעל20 

 12,389  21,669  5,940  15,729 סךהכל 



         

31 בדצמבר 2018          
סיכון אשראי  סיכון אשראי  סך נכסים פיננסיים**  סך נכסים פיננסיים** 
נמוך מ-50 אלפי ש”ח   גבוה מ-50 אלפי ש”ח   מאזני  חוץ מאזני  הכנסה קבועה בחשבון*  

 במיליוניש"ח       באלפיש"ח  

 169  341  28  313 ללאהכנסהקבועה 

     

 2,462  4,731  522  4,209  עד10
 3,478  6,156  1,270  4,886  20 עד מ-10
 6,238  9,554  3,738  5,816 מעל20 

 12,347  20,782  5,558  15,224 סךהכל 



והפקדות הפקדותמזומן סךקצבאות, בפועלבחישובממוצעשל12חודשיםאחרונים, משכורת בהוראתהדיווחלפיקוח836(הכוללת כהגדרתה הכנסהקבועהלחשבון, *

 שיקים).

 תיקהנכסיםהפיננסייםהמקושרלחשבון,כגון:פקדונותכספיים(לרבותיתרותעו"ש),תיקיניירותערךונכסיםכספייםאחרים. **



 התפלגותלפיהתקופההממוצעתשנותרהלפירעון(לפיהמועדהסופילפירעוןההלוואה)
     

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     
סיכון אשראי מאזני       
במיליוניש"ח    תקופה לפרעון  

 5,678  6,012 עדשנה 

 
  

 2,974  3,019 משנהועדשלוששנים 
 4,457  4,822 משלוששניםועדחמששנים 
 2,761  2,730 מחמששניםועדשבעשנים 
 4,912  5,086 מעלשבעשנים 

 20,782  21,669 סךהכל 
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 התפלגותלפיגודלהאשראישלהלווה*
             

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     
סיכון  סיכון  סיכון  סיכון  סיכון  סיכון 

אשראי  אשראי  אשראי  אשראי  אשראי  אשראי 
כולל**  חוץ מאזני   מאזני    כולל**   חוץ מאזני   מאזני    תחום אשראי ללווה  

במיליוניש"ח  במיליוניש"ח   באלפיש"ח  

 869  608  261  908  631  277  עד10

      

 1,203  815  388  1,219  816  403  20 עד מ-10
 2,957  1,862  1,095  3,010  1,874  1,136  40 עד מ-20
 6,093  3,136  2,957  6,204  3,150  3,054  80 עד מ-40
 8,727  3,083  5,644  8,998  3,125  5,873  150 עד מ-80
 8,632  2,157  6,475  8,869  2,141  6,728  300 עד מ-150
 4,648  686  3,962  4,850  652  4,198 מעל300 

 33,129  12,347  20,782  34,058  12,389  21,669 סךהכל 


 הגדרתלווה-בהתאםלהגדרותהוראתניהולבנקאיתקין313. *

 סיכוןאשראיכולל-למעטחבותבגיןנגזריםולמעטהלוואותדיור. **



 התפלגותלפיסוגומידתהחשיפהלגידולמשמעותיבתשלומים
     

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     
סיכון אשראי מאזני      

במיליוניש"ח  סוג האשראי  
 1,787  1,775 עו"ש 

  

 3,349  3,673 כרטיסיאשראי 
 15,068  15,650 אשראיברביתמשתנה 

 578  571 אשראיברביתקבועה 

 20,782  21,669 סךהכל 




בטחונות 
             

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     
סיכון  סיכון  סיכון  סיכון  סיכון  סיכון 

אשראי  אשראי  אשראי  אשראי  אשראי  אשראי 
כולל  חוץ מאזני   מאזני    כולל   חוץ מאזני   מאזני      

במיליוניש"ח  במיליוניש"ח     

 5,440  1,381  4,059  5,232  1,125  4,107 סךאשראיהמגובהבבטחונות* 

      

       

       *מזה:
 4,465  1,141  3,324  4,311  877  3,434  בטחונותלאנזילים
 975  240  735  921  248  673 בטחונותנזילים 
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תיאור הפעילות  

א. חיתום האשראי ללקוחות פרטיים 

 חיתוםהאשראיהצרכנימבוצעבהתחשבבפרמטריםאישייםשלהלקוחומשקףנכונותמידתיתלנטילתסיכוניאשראי.תפיסהזומשתקפת

היטבבמגבלותכמותיותואיכותיות,וכןבאמצעותמגווןרחבשלתהליכיעבודהמובניםותהליכיבקרההדוקיםבקוויהבקרההשונים. 

מספר נבחנים החיתום בתהליך צרכיו. ואיתור הלקוח של הסיכון מאפייני ניטור בסיס על ללקוחותיהם אשראי מציעים בקבוצה  הבנקים

קריטריוניםאשרמהוויםכליתומךהחלטה,ביןהיתר,אינפורמציהכלליתעלהלקוח(זהותו,חוסנוהפיננסי,התנהלותובחשבוןוכלמידענוסף

הכולל האשראי תמהיל החזר, כושר העסקה, לתמחור בהקשר בבנק הלקוח פעילות האשראי, מטרת החיתום), בתהליך לסייע בידו אשר

 בחשבוןוהתאמתולצורכיהלקוח.תהליךזהמושתתעלערכיהוגנותושקיפותכלפיהלקוח.


ב. אופן פיקוח ומעקב על מאפייני הסיכון 

  הבנקיםבקבוצהבעליהתמחותומיומנותגבוההבתחוםאשראיקמעונאימתוקףניסיונםרבהשניםבאשראילמשקיהבית.

בקרהומעקב ובעלתמערכותממוחשבותתומכותהחלטה, הקבוצהמכשירהאתעובדיהברמתמיומנותמקצועיתגבוההבתחוםהאשראי

 לאיתורמוקדםשללוויםבפיגוראובעלימאפייניםשלתסמיניםשליליים.

 הקבוצהמגדרתאתעצמהבנטילתסיכוניאשראי,ביןהיתר,באמצעותפיזורהסיכוןביןהלקוחות.

ניהולהסיכוניםובקרתםמתבצעיםבבנקבאמצעותתשתיתנאותהשלמנגנונישליטה,פיקוח,בקרהוביקורת.הבקרותבנושאהאשראיהצרכני

 מבוצעותבאמצעותשלושתקוויההגנה.

בפיגורובקרהאחרהתפתחות בדיקתאשראי מעקבאחרחריגהממסגרתעו"שוחח"ד, הראשון: הקו במסגרתהבקרותהמבוצעותעלידי

 האשראיהצרכניהבעייתיבסניפים.

בקוהשניקיימותמגווןבקרות,כאשרעיקרןנועדולבחוןאתההתנהלותהפיננסיתבחשבונותולאתרסימניםלהתדרדרותבמצבהחוב.סימני

התדרדרותיכוליםלנבועמירידהבמחזוריפעילות,חריגותממסגרותמאושרותוכדומה.בנוסף,הבנקמשתמשבמערכותממוכנותתומכותכגון

 מערכתלאיתורוטיפולבחובותבעליסממניםבעייתייםומערכתסטטיסטיתלניבויכשלאשראי.

הקוהשלישי,מערךהביקורתהפנימית,אחראילביצועביקורתבלתיתלויהעלניהולהסיכון,מסגרתהעבודהוהבקרותלניטורסיכוניאשראי

צרכני,לרבותפעילותקוויההגנההראשוןוהשנילניטורסיכוןזה. 

סיכונים בענף הבינוי והנדל"ן 

עלרקעהסיכוןבופועלתהמערכתהבנקאיתהישראליתבתחוםהאשראילבינויונדל"ןוכןעלרקעהשינוייםוההתפתחויותבשוקהאשראילמגורים,

הוראותהמפקחעלהבנקים,והתקנותהממשלתיות,נוקטהבנקבמדיניותאשראימידתיתוזהירההמאושרתעלידידירקטוריוןהבנקונבחנתמידי

בחינת בבחינתשיעורהמימון, ביטוי מידתיותוזהירותאלהבאותלידי שינוייםברגולציהוכיו"ב. שנהומתעדכנתעלפיהשינוייםוהתמורותבארץ,

 כשליםזהירהבליוויפרויקטיםלבניה,ובחינתשיעורההוןהעצמיוהמכירותהמוקדמות,וזאתעלמנתלצמצםככלהניתןאתהסיכונים.

וכן בניהביעודלמניב, ליווי בניהלמגורים, ובהםליווי והבינוי, הפעילותהשוניםבתחוםהנדל"ן אימץהבנקמדיניותפרטניתביחסלתחומי כן, כמו

אשראילנדל"ןמניבביעודלמשרדים,מסחרותעשיה.הבנקמעניקאשראילקבוצותרכישהומתמקדבקבוצותהבונותבאזוריביקושובקבוצותבהן

 המארגןהינובעלניסיוןמוכחבתחום.

מעברלבדיקותהנעשותבאופןשוטף,מקייםהבנקדיוןתקופתיבכלתיקיהאשראי,ובוחןאתמצבהפרויקטיםוכןאתרמתהסיכוןבכלפרויקטעל

 בסיסחודשיומצמצםחשיפותבהתאם.

 הבנקמקפידלתמחרכלעסקהבהתאםלסיכוןולריתוקההוןהנדרשבאמצעותכליםלחישובתשואה.


הפרמטריםהמשמשיםאתהבנקלבחינתהסיכוןבתיקהאשראילנדל"ןהינםבעיקרשיעורהמימון(Loan To Value),יחסביןסכוםהאשראילבין

 שוויהנכסיםהמשמשיםלביטחוןבמועדאישורההלוואהעלפיהערכתשוויעדכניתוקיוםמקורותיציביםלפרעוןהאשראי.

בחינתהסיכוניםבתיקהבינוימבוצעתעלבסיסחודשיועלפידוחותביצועהמתקבליםמאתהמפקחעלהפרויקט,כאשרהסיכוניםהנבחניםהםהן

 ברמתסיכוןהשוקוהןברמתסיכוןהביצוע.
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 להלןנתוניםעלסיכוןהאשראילציבורבענףהבינויוהנדל"ןבישראל:
    

31 בדצמבר      
 2018   2019   

   במיליוניש"ח  

סיכון אשראי כולל(1)   

  

 נדל"ןשבנייתולאהושלמה  
 1,846  2,123 קרקעגולמית  מזה:
 4,484  4,467 נדל"ןבתהליכיבניה   
 4,253  4,255 נדל"ןשבנייתוהושלמה 
 4,964  5,564  אחר(2)

 15,547  16,409 סךהכל 


מזה:אשראיהמובטחבנדל"ןלמגוריםבסךשל5,107מיליוןש"ח,אשראיהמובטחבנדל"ןלתעשייהבסךשל634מיליוןש"חואשראיהמובטחבנדל"ןלמסחרואחריםבסךשל (1)

 5,104מיליוןש"ח(31.12.18-5,638מיליוןש"ח,430מיליוןש"חו-4,515מיליוןש"ח,בהתאמה).

 כוללאשראיללוויםבענףהבינויוהנדל"ןבישראל,להםבטחוןשאינונדל"ן,אולוויםששוויהנכסשלהםלמימושמהירמבטיחפחותמ-50%מסךסיכוןהאשראישלהלווה. (2)

 

 Leveraged Finance - מימון ממונף

מסויימים, תבחינים על עונה אשר 323) מספר ישראל בנק בהוראת (כמוגדר בתאגידים הוניות עיסקאות למימון כאשראי מוגדר ממונף מימון

 ואשראיהניתןללוויםהמאופייניםברמותמינוףפיננסיגבוהות.הבנקמחשיבמימוןממונףכאשראיהנכללבאחתמארבעהקבוצותהבאות:

אשראילמטרתעיסקההוניתכמוגדרבהוראתבנקישראלמספר323(רכישתתאגידאחר,רכישהעצמיתשלמניותוחלוקתהון),אשרעונה א.

 לתבחיניםמסויימיםבנוגעלהיקףהאשראי,לשיעורהמימוןהטמוןבו,והיקףהבטחונותהמוחשייםכפישנקבעועלידיהבנק.

 אשראילמטרותעיסקיותשונות,אשרעונהלתבחיניםמסויימיםהמצביעיםעלנתוניםפיננסייםחלשים,כפישנקבעועלידיהבנק. ב.

אשראילמטרתמימוןנדל"ןמניב,אשרעונהלתבחיניםמסויימיםבנוגעלהיקףהאשראי,לשיעורהמימוןהטמוןבו,והיקףהבטחונותהמוחשיים ג.

 כפישנקבעועלידיהבנק.

אשראילמטרתליוויפרוייקטיםלבנייה,אשרעונהלתבחיניםמסויימיםבנוגעלהיקףהאשראי,היקףהבטחונותהמוחשיים,ולחשיפהשעשויה ד.

 להיווצרלבנקמהפרוייקט,כפישנקבעועלידיהבנק.

מדיניותהאשראישלהבנקקובעתהנחיותמחמירותלחיתוםומגבלותעלהיקףהחשיפה הממונף, הגבוהשטבועבמימון הסיכון לנוכחמאפייני

 למימוןממונף.התבחיניםשעלפיהםהבנקמגדיראשראיכמימוןממונףנקבעובאופןשמרני.

ובטחונותמותריםבניכוי) אשראי הפרשותלהפסדי בניכוי נטו, וחוץמאזני מאזני המצרפיות(אשראי סךיתרותהאשראי ליום31בדצמבר2019,

 הנחשבותכמימוןממונףהסתכםב-587מיליוןש"ח,בהשוואהל-708מיליוןש"חבסוףשנת2018.

Dummy Text
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כללי 

סיכוןשוק(סיכוןפיננסי)הינוסיכוןקייםאועתידילהפסדאולירידתערךהנובעיםמשינויבשוויהכלכלישלמכשירפיננסי,תיקמסויםאוקבוצת .1

תיקיםוברמההכוללת,עקבשינוייםבמחירים,שערימטבע,מרווחיםופרמטריםאחריםבשווקים,ובכללם:סיכוןרבית,סיכוןמטבע,סיכוןאינפלציה,

 סיכוןמחירמניותוסיכוןתנודתיות.

לבנקמדיניותמפורטתלניהולהחשיפהלסיכוניםפיננסיים,אשרמתווהומפרטת,ביןהיתר,תיאבוןכולללסיכוניםפיננסייםותיאבוןלסיכוןבחתך .2

 הסיכוןהבודדועקרונותלפעילות.

הפיקוח והבקרה על ניהול החשיפה לסיכוני השוק 

הבנקמקייםמערךרחבשלמנגנונישליטה,ניהול,פיקוח,בקרהבלתיתלויהוביקורתעלתהליךניהולסיכוניהשוק.התפיסההניהוליתוהבקרתית

 שלהבנקהיאשלזיהוי,כימותואמידהשוטפיםשלהחשיפהלסיכונישוקובקרתעמידהבמגבלותשנקבעו.

ניהולהחשיפהלסיכוניהשוקנבחןומבוקרבאופןשוטףבמסגרתבחינתכללהסיכוניםעלידיועדותופורומיםייעודייםברמתהדירקטוריוןוההנהלה

 וכןעלידידרגיהבינייםכמפורטבדוחהסיכוניםבאתרהאינטרנטשלהבנק.

דיווח על החשיפות לסיכוני שוק 

היתר, בין והבקרה, הפיקוח הניהול, גורמי ידי על שונים ובחתכים שוק, לסיכוני החשיפה על דיווחים מגוון מקבלים והדירקטוריון הבנק הנהלת

 התפתחויותבסיכוןובסביבההפיננסיתועמידהבמגבלות.

תיאבון הסיכון 

תיאבוןהסיכוןשלהבנקמשקףנכונותמידתיתלנטילתסיכוניםפיננסיים,תואםפעילותבנקאיתזהירה,מידתיותואםלדרישותהפיקוחיותולהיקף

סיכונים נטילת כדי תוך נאותה רווחיות ליצירת ופועל נוטל, שהוא הפיננסיות החשיפות את למזער שואף הבנק ככלל, ולצביונו. הבנק פעילות

 פיננסייםמידתיים.

תפיסהזומשתקפתהיטבבמדיניותהבנקבאמצעותמגווןרחבמאודשלמגבלותסיכון/הפסדכמותיותומידתיותביחסלהוןהבנק,וכןבתהליכי

 בקרההדוקיםובתהליכיעבודהמובניםבקוויהבקרההשונים.

המתודולוגיה לאמידת החשיפה לסיכוני השוק 

וגם (VAR) בסיכון הערך את גם הכוללים באמצעים, השוק לסיכוני החשיפה ניהול לצורך מקובלים ומודלים כלים במספר שימוש עושה הבנק

הפעלתתרחישיקיצוןStress Tests,כליניהולובקרתחשיפותרביתכגון:מח"מ,שוויהוגןומבחנירגישותלשינוייםבעקוםהרבית. 

החשיפה ברבית 

כללי 

סיכוןהרביתהואסיכוןלרווחיםאולהוןהנובעיםמתזוזותבשיעוריהרבית,המשפיעותעלרווחיהבנקבאמצעותשינויבהכנסותנטו,ועלשווינכסיהבנק,

מזומניםעתידייםאואףהתזרימיםעצמם,משתנהכאשרחלשינויבשיעורי שלתזרימי מכיווןשהערךהנוכחי ומכשיריםחוץמאזניים, התחייבויותיו

 הרבית.צורותיוהעיקריותשלסיכוןהרביתשאליונחשףהבנקכוללות:סיכוןתמחורמחדש,סיכוןעקוםהתשואה,סיכוןבסיסוסיכוןאופציות.

סיכוןהרבית,לכללהתיק,הינואחדהסיכוניםהדומיננטייםלהםחשוףהבנקבכלהקשורלהשפעהעלהשוויההוגןשלהנכסיםוההתחייבויותועלהרווח.

הבנקמנהלאתסיכוניהרביתבהתאםלהוראתבנקישראלבנושאניהולסיכוןהרבית(הוראה333).נקבעהמדיניותבנושאניהולסיכוןהרביתבהתאם

 להוראות.


ניהול החשיפה 

ההוגן, השווי לשחיקת החשיפה צמצום ותוך והשימושים המקורות של הממוצע החיים משך התאמת תוך נעשה, רבית לסיכוני החשיפה ניהול

כתוצאהמשינוייםבלתיצפוייםבשעריהרביתובכפוףלמגבלותשקבעהדירקטוריון.בכלמגזרנמדדתהחשיפהלשינויבלתיצפויבשיעורהרבית

לכלהתקופותובתרחישירביתשונים,ונמדדתהשפעתהעלהשחיקההפוטנציאליתשלהשוויהכלכליושלהרווחהחשבונאיבאופקשלשנהאחת

רביתבבנקמיוחסתלפעילותהמימון החשיפההעיקריתלסיכוני וגםבכלהמגזריםיחד. קדימה.ההשפעהנמדדתבכלאחדמהמגזריםבנפרד,

 במגזרהשקליהלאצמודובמגזרצמודהמדד,ונובעתממאפייניההשקעה,הנגזריםמטווחהשימושיםוהמקורותבמגזריםאלה.
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עלמנתלמזעראתסיכוןהרביתבתיקהבנקאיוכחלקמניהולהנכסיםוההתחייבויות,הבנקעושהשימושבכלים,לרבותבאמצעותהנפקתאגרות

 חובופעילותבנגזרים.


התיאבון לסיכון 

הרבית לשיעורי בנוגע הבנק להערכות בהתאם מבוצע החשיפה מסגרות וניצול מידתי, הינו במגבלות שמשתקף כפי לרבית הסיכון תיאבון -

 הצפוייםולמבנהעקוםהרביתהצפויבאופקיזמןשוניםובכפוףלמגבלותשהוגדרובמדיניותהסיכוניםהפיננסיים.

רבית,על לבנקסדרתמגבלותלשינוייםבעקוםהרביתומגבלותפרטניותברמתחדריהעסקאותוהיחידותהעסקיותהשונותהיוצרותסיכוני -

 היקףחשיפתהרביתומגבלותעל גובה השחיקה המקסימאליבשוויההוגןתחתמצבקיצון.


החשיפה בפועל ליום הדוח 

סיכוןהרביתנמדדומנוהלעלבסיסהנחותשונותבאשרלזמניהפרעוןשלהנכסיםוההתחייבויות.כמוכן,ניהולהחשיפהמביאבחשבוןאתהשפעת

 הפרעונותהמוקדמיםשלהלוואותלדיור.

ביתרותחשבונותהעו"ששאינןנושאותרביתקיימותיתרותזכותבסכוםיציבלאורךזמן.הבנקמתבססעלמודלייעודיוקבע,כיתקופתהפרעוןשל

 יתרתהעו"שהיציבההמשמשתבחישובהחשיפהלרביתתהיהלמספרשנים.


ניתוח רגישות להשפעת החשיפה לשינויים ברבית המבוססת על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים 

כוללניתוחרגישותלגביהשפעתשינוייםפוטנציאלייםבשיעור שווייםההוגן, להלןמידעעלנכסיםוהתחייבויותהחשופיםלשינוייםברביתעלפי

 הרביתעלשווייםההוגןשלהמכשיריםהפיננסייםשלהבנקוחברותמאוחדותשלו,למעטפריטיםלאכספיים,עלפיכלליםחשבונאיים:


 להלןפרטיםעלהשפעתשינוייםברביתעלהשוויההוגןשלעודףהנכסיםבמגזר,עלהכנסותהרביתנטוועלהכנסותהמימוןשאינןמרבית:

 1.שוויהוגןשלהמכשיריםהפיננסייםשלהבנקוחברותמאוחדותשלו,למעטפריטיםלאכספיים(לפניהשפעתשינוייםפוטנציאלייםבשיעוריהרבית):
             

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     

מט"ח  סך הכל  שקל   סך הכל   מט"ח   שקל     
במיליוניש"ח  במיליוניש"ח    

 

6,503   (138) 6,641   7,664  84  7,580 שוויהוגןנטומותאם(1) 
5,890        (1,064) 6,954   7,626  (122)  7,748 מזה:תיקבנקאי 


 שוויהוגןנטושלהמכשיריםהפיננסיים,למעטפריטיםלאכספייםולאחרהשפעתהתחייבותלזכויותעובדיםוייחוסלתקופותשלפקדונותלפידרישה(עו"ש). (1)



 פירוטנוסףבדברההנחותששימשולחישובהשוויההוגןהמותאםשלהמכשיריםהפיננסיים,ראהבאור32א'לדוחותהכספיים.


 2.השפעתתרחישיםשלשינוייםבשיעוריהרביתעלהשוויההוגןנטומותאם(1)שלהבנקוחברותבנותשלו:
             

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     

מט"ח(5)  סך הכל  שקל(5)   סך הכל   מט"ח(5)   שקל(5)     
במיליוניש"ח  במיליוניש"ח    

 

שינויים מקבילים       

     

 (106)  (25)  (81)  (102)  (35)  (67) עלייהבמקבילשל1% 
 (98)  (15)  (83)  (78)  (20)  (58) מזה:תיקבנקאי 
 130  21  109  172  26  146 ירידהבמקבילשל1% 
 124  14  110  152  14  138 מזה:תיקבנקאי 

       

שינויים לא מקבילים       
 (189)  1  (190)  (189)  (2)  (187) התללה(2) 
 141  (11)  152  178  (16)  194 השטחה(3) 
 40  (17)  57  112  (30)  142 עלייתרביתבטווחהקצר 

 (30)  5  (35)  (27)  14  (41) ירידתרביתבטווחהקצר 


 בטבלהזומוצגהשינויבשוויההוגןנטוהמותאםשלכלהמכשיריםהפיננסיים,בהנחהשחלהשינוישצוייןבכלשיעוריהרביתבכלמגזריההצמדה.



Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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3.השפעתתרחישיםשלשינוייםבשיעוריהרביתעלהכנסותרביתנטוועלהכנסותמימוןשאינןמרבית(6) 
             

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     

הכנסות  הכנסות 
מימון  מימון 
שאינן  הכנסות  שאינן  הכנסות 

מרבית  סך הכל(4)  רבית, נטו   סך הכל(4)   מרבית   רבית, נטו     
במיליוניש"ח  במיליוניש"ח    

 

שינויים מקבילים       

     

 300  10  290  310  6  304 עלייהבמקבילשל1% 
 288  -  288  304  -  304 מזה:תיקבנקאי 

 (555)  (10)  (545)  (589)  (6)  (583) ירידהבמקבילשל1% 
 (543)  -  (543)  (583)  -  (583) מזה:תיקבנקאי 


 שוויהוגןנטושלהמכשיריםהפיננסיים,למעטפריטיםלאכספייםולאחרהשפעתהתחייבותלזכויותעובדיםוייחוסלתקופותשלפקדונותלפידרישה(עו"ש). (1)

 התללה-ירידהברביתבטווחהקצרועליהברביתבטווחהארוך. (2)

 השטחה-עליהברביתבטווחהקצרוירידהברביתבטווחהארוך. (3)

 לאחרהשפעותמקזזות. (4)

 הרכיביםלגביהםנלקחתבחשבוןסביבתרביתשלילית-מכשיריםפיננסייםנגזרים,נכסיםוהתחייבויותבמגזרצמודהמדדואגרותחובבמגזרהמט"ח. (5)

 בתרחישיירידתרביתהמשקפיםרביתשלילית,חושבההשפעתהתרחישעלההכנסותנטומרבית,בהתאםלהנחותשונות. (6)


גילוי על היערכות להפסקת השימוש בליבור 

ביום13בפברואר2020,פרסםהפיקוחעלהבנקיםחוזרבנושא"גילויעלהיערכותלהפסקתהשימושבליבור"וזאתעלרקעהנחיותהגילוישל

ה-SECבדברהפסקתשימושבליבור(LIBOR),המבהירותביןהיתראתהגילויהנדרשבנושא.הנחיותהגילויכאמורפורסמועלרקעהסיכוןלחוסר

ודאותבנוגעלאופןהפרשנותשלחוזיםהצמודיםלליבור,במצבשבוהחלמשנת2021לאיפורסםיותרליבור,אושיקבעכיהליבוראינומייצגיותר

 אתשיעוריהרביתהרלוונטיים.


בהתאםלפרסוםשלהרשותלהתנהלותפיננסיתבבריטניה(FCA)מחודשיולי2017,צפויההמערכתהפיננסיתהעולמיתלהפסיקאתהשימוש

בליבורבאופןהדרגתיעדסוףשנת2021.בהמשךלהחלטהזו,הוקמוצוותיעבודהשוניםברחביהעולםלצורךקביעתמדדירביתחלופייםלריביות

הליבורעבורכלאחדמחמשתהמטבעותהבאים:דולרארה"ב,לירהשטרלינג,אירו,פרנקשוויצריוייןיפני.החלופותשנבחנותעלידיצוותיהעבודה

Euro Short-)ESTER-ה;(Sterling Overnight Index Average)SONIA-ה;(Secured Overnight Financing Rate)SOFR-כוללותביןהיתראתריביותה

 .(Tokyo Overnight Average Rate)TONA-ה;(Swiss Average Rate Overnight)SARON-ה;(Term Rate


 להפסקתהשימושבליבורומעברלמדדירביתחלופייםצפויותלהיותהשלכותרוחביותעלהבנקכגוןהשלכותכלכליות,תפעוליותוחשבונאיות.

לענייןזה,בהתאםלהנחיותהפיקוחעלהבנקים,הובהרכיעלרקעהסיכוןלחוסרודאותבנוגעלפרשנותשלחוזיםהצמודיםלליבור,הבנקנדרש

 לכלולגילויבדברההיערכותלהפסקתהשימושבליבורהחלמהדוחותלציבורליום31בדצמבר2019.

הבנקהחלבתהליךבחינתההשפעההצפויהשלהפסקתפרסוםהליבור,לרבותבחינהשלחלופותאפשריותבכלאחתמהמטבעותהמפורטים

של הסיכונים ניהול בפן והן העסקי בפן הן הנדרשת והיערכות הנ"ל במטבעות לשימוש מהמעבר להיגרם שעשויות פיננסיות השלכות לעיל,

 החשיפותהחדשות.

יחדעםזאת,לאורהשלבהמוקדםשלהפרויקט,בשלבזהלאניתןלהעריךבאופןחדמשמעיאתמידתההשפעהשלהפסקתהשימושבליבורעל

 הבנק.


לאקיימתלבנקחשיפהמאזניתמהותיתבחוזיםהנמשכיםמעברלשנת2021המתייחסים למועדהדיווחובהתאםלהערכותשביצעהבנק, נכון

 לליבור.

 חשיפהלרביתהליבורבמסגרתפעילותבנגזריםהמעוגנתתחתהסדריISDAותחתהסדריםאחריםאינהמהותית.


סיכונים עיקריים והיערכות הבנק אליהם 

רגולטורי סיכון משפטי, סיכון מודל, סיכון פיננסי, סיכון רביתחלופייםיוצריםלבנקסיכוניםשוניםכגון: למדדי והמעבר הפסקתהשימושבליבור

 ופיקוחי,סיכוןטכנולוגיוסיכוןעסקי.הבנקזיההאתהסיכוניםבאמצעות,ביןהיתר,מיפוישלכלהחוזיםוהחשיפותהרלוונטיות.

נכוןלמועדפרסוםהדוח,הבנקהתחילבהיערכותלניהולוהפחתתהסיכוניםשזוהווהקשוריםלהפסקתהשימושבליבור.כחלקמהיערכות,הבנק

הצעת שלכלסיכון, בחינתההשפעות הערכתהיקףהסיכון, הסיכונים, זיהוי עבודהלצורך תהליכי לפתח היתר, בין שמטרתו, הקיםצוותייעודי

 חלופותלאופןהפחתתהסיכונים,ניטורשלהסיכוניםוההשפעותהקשורותאליהםוהעברתעדכוניםשוטפיםלהנהלהולדירקטוריון.


Dummy Text
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 בשלבזהמופוהסיכוניםהבאים:

סיכון פיננסי-ירידהברווחיותו/אוגידולבעלויותהנובעים,ביןהיתר:מהכרהבהפסדיםבמכשיריםפיננסייםהמוחזקיםעלידיהבנקעקבביטול -

העסקאותהנעשותעלידיהלקוחות; מירידהבמספרהפעולותובמחזורי הרביתשלהם; חוזים;מערעוריםשלהלקוחותעלקביעתתשלומי

 מפתיחתפוזיציותחשיפהלרביתוהצורךבהתאמתתהליךניהולהנכסיםוההתחייבויותבבנק.

 סיכון מודל-בנייתמתודולגייתמחיריהעברההמותאמתלמעברלמדדיהרביתהחלופיים;ביצועתמחורמוצריםחדש. -

ולסביבה בליבור השימוש להפסקת המותאמים חדשים חוזים וניסוח קיימים לחוזים שינויים לביצוע והדרך הצורך בחינת סיכון משפטי - -

 הכלכליתהחדשה.

 סיכון רגולטורי ופיקוחי-הטמעהשלמדיניות,נהלים,חלוקתאחריות. -

 סיכון טכנולוגי-ביצועעדכוניםלבסיסיהמידעומערכותהמידע,לרבותהתאמתםלצורךשימושבמוצריםהישניםובמוצריםהחדשים. -

פיקדונותלעומת המוצריםהשונים(כגון, בין fallback-ה במנגנוני הבסיס(basis)שיווצרכתוצאהמשוני סיכון עסקי -כוללבעיקראתסיכון -

 נגזרים).


השלכות חשבונאיות 

 להפסקתהשימושבליבורוהמעברלמדדירביתחלופייםצפויותלהיותהשפעותחשבונאיותשונותבמספרתחומים,אשרהינם,ביןהיתר:

חשבונאות גידור-ההשפעותהעיקריותהצפויותבחשבונאותהגידורהינן,ביןהיתר:הבנקיידרשלבצעבחינההאםלאורהמעברלמדדרבית -

 חלופילאצפוי(probable)יתקיימוהתנאיםלישוםחשבונאותגידור.

הערכה לצורך שונים במודלים (input) כנתון המשמשים ההיוון בשיעורי לשינויים להביא עשוי חלופיים רבית למדדי מעבר שיעורי היוון - -

(valuation)שלנכסיםוהתחייבויותשוניםכגון,מכשיריםפיננסיים,חכירות,נגזריםוירידותערךלנכסיםלאפיננסיים. 

החשיפה בבסיס 

כללי 

 חשיפתבסיסנוצרתכתוצאהמאיהקבלהבעיתוי,בבסיסהמדידהובסכומיההשקעהעםאוללאפעולותגידור.

הלאצמודמוגדרתכחשיפת המגזרהשקלי במגזרשאינו כךשההשקעהשלההון לאצמוד, מוגדרכמקורשקלי החשבונאותההון כללי עלפי

 בסיס.


ניהול החשיפה 

הגורמים של שוטפות ותחזיות הערכות על בהתבסס נעשים השונים ההצמדה במגזרי ההון והשקעת הבסיס בחשיפות הסיכונים ניהול -

 הניהולייםהשוניםבמערךהפיננסילגביהתפתחויותצפויותבשוקיהכספיםוההון.

תמהילההשקעהשלההוןבמגזריההצמדההשוניםמנוהלבאופןשוטףבכפוףלמגבלות,ועלבסיסהתחזיותלגבימשתניהשוקהרלוונטיים -

"חסר"בכלמגזר תוךניצולפעריהמחיריםביןעלותהמקורותותשואתהשימושיםבמגזריההצמדההשוניםוכדאיותןשלפוזיציות"יתר"או

 פעילות.

 במסגרתניהולמאזניההצמדהנעזרהבנק,ביןהשאר,במכשיריםפיננסייםנגזרים,כאמצעילניטרולהחשיפהלסיכוניםבבסיסוברבית. -


התיאבון לסיכון 

 דירקטוריוןהבנקקבעמגבלותלגביהפוזיציותהמותרות(עודףאוחוסר)שלנכסיםעלהתחייבויותלפימגזריההצמדה. -

בנוסף,קבעההנהלתהבנקגםמגבלותפרטניותברמתחדריהעסקאותוהיחידותהעסקיותהשונותהיוצרותסיכוניבסיס,עלהיקףהחשיפה -

 בבסיס.


החשיפה בבסיס בפועל  

 להלןתיאורהחשיפהבבסיסבפועללפימגזריההצמדה,ברמתהקבוצה:
        

% מההון   החשיפה בבסיס בפועל     
ליום 31 בדצמבר  ליום 31 בדצמבר     

 2018  2019   2018  2019   
       (במיליוניש"ח)   

 87  58  5,504  3,959  מט"ילאצמוד

   
 16  41  1,045  2,780  מט"יצמודמדד
 (3)  1  (199)  38  מט"חוצמודמט"ח




Dummy Text
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רגישות ההון לשינויים בשער החליפין  

במטבעות פועל הבנק לקוחותיו. עבור והן עצמו עבור הן אופציות, ובאמצעות ספוט, פורוורד עסקאות באמצעות המטבע בשוקי פועל הבנק

 הסחיריםבעולםוסךהחשיפההמטבעיתנטושלקבוצתהבנקנמוכה.

 עיקרהפעילותבנגזריםהינהבנגזרימטבעשקל/דולרעבורלקוחותהבנק.הבנקאינוחשוףבפעילותהנגזריםשלולסיכונימטבעמהותיים.

 להלןתיאוררגישותהוןהבנקלשינוייםתיאורטייםבשעריהחליפיןשלמטבעותהחוץהעיקריים,נכוןליום31בדצמבר2019(במיליוניש"ח).

 המדידהמתייחסתלהשפעתהשינוייםעלההוןוכוללתאתהפעילותבמכשיריםמאזנייםוחוץמאזניים.
    

אירו  דולר  אחוז שינוי בשער החליפין 

  

 (1)  9  ירידהשל5%
 (3)  13  ירידהשל10%
 5  (5)  עלייהשל5%

 13  1  עלייהשל10%


 הערות:

 השפעהזוחושבהעל-פיהשינויהצפויבפוזיציותהכלכליותהמנוהלותבמטבעותהשונים,בהינתןהתרחישיםשנקבעועלידיהמפקחעלהבנקים. (1)

 תרחישעלייהפירושוהתחזקותהמטבעהנדוןכנגדהשקל. (2)

 הנתוניםמשקפיםאתהשפעתהשינוייםבשעריהחליפיןעלהשוויההוגןלאחרהשפעתהמס. (3)

 לשינוייםבשעריהחליפיןשלשארהמטבעותישהשפעהזניחהעלרווחיהבנק. (4)



רגישות ההון לשינויים במדד 

הבנקפועלבשוקהמדדבאמצעותמתןשימושים,כגוןהלוואות,משכנתאותורכישתאגרותחובוכןבאמצעותגיוסמקורותצמודימדד.כמוכן,הבנק

 מבצעעסקאותפורוורדמדדהןעבורעצמווהןעבורלקוחותיו.

 הבנקאינוחשוףבפעילותהפורוורדיםשלולסיכונימדדמהותיים.


 להלןתיאוררגישותהוןהבנקלשינוייםתיאורטייםבמדד,נכוןליום31בדצמבר2019(במיליוניש"ח).

 המדידהמתייחסתלהשפעתהשינוייםעלההוןוכוללתאתהפעילותבמכשיריםמאזנייםוחוץמאזניים.
  

אחוז שינוי במדד  

 
 (81)  ירידהשל3%
 73  עלייהשל3%

סיכוני אופציות 

כללי 

 סיכוניאופציותהםהסיכוןלהפסדהנובעמשינוייםבפרמטריםהמשפיעיםעלשוויןשלהאופציות,לרבותסטיותהתקן.


התיאבון לסיכון 

חדרהעסקאותבמט"חשלהבנקסוחרבמגווןשלמוצריםפיננסיים-ובכללזהבאופציות.בנוסףלמגבלותשנקבעועלהיקףהחשיפהבבסיס -

ההנהלה קבעה - הבסיס נכסי בתנודתיות לשינויים ובפרט ברבית בבסיס, לשינויים האופציות של הכלכלי השווי רגישות רקע ועל וברבית

 מגבלותנוספותעלפעילותחדרהעסקאותבאופציות.

החליפין בשער סימולטניים לשינויים המתייחסים בתרחישים מקסימאלי הפסד במונחי באופציות המותרת לפעילות ביחס מגבלות נקבעו -

ובתנודתיותשלנכסיהבסיס.כמוכןנקבעומגבלותעלהשינוייםהמקסימאלייםבערכושלתיקהאופציותבמונחיםשלמדדירגישות(GREEKS)

 ועלגובההשחיקההמקסימאליבשוויההוגןבמצבקיצון.


ניהול החשיפה 

כליניהולהחשיפהלסיכוניאופציותכולליםמטריצתרגישויותVol-Spotהמציגהאתהחשיפהכתוצאהמהיווצרותשילובשלתרחישיםשוניםשל

הפוזיציהבמקרהשל בשווי אתהשינוי הבוחן (RHO-תרחיש)עקוםרבית נעשהשימושבתרחישחשיפהלסיכון בנוסף, ותנודתיות. שערחליפין

 תזוזהשל1%בעקוםהרבית,ובמודלWeighted Vegaלניהולהחשיפהלסיכוןהתנודתיות.
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ניהול סיכונים במכשירים פיננסיים נגזרים 

כללי 

הפוזיציה כאשר כשירותללקוחותיו, וכן מטבעורבית) השוק(חשיפותבסיס, מכשיריםפיננסייםנגזריםכחלקמניהולסיכוני פועלבמגוון הבנק

באופציות(לרבותמסלוליהברירה)הינהבעלתמרכיבגבוהיותרשלסיכוןשוק.במסגרתזופעילהבנקבעיקרבאופציותעלשעריהחליפיןשל

 מספרמטבעותזריםביחסלשקל.


התיאבון לסיכון 

לבנקמדיניותניהולסיכוניםלגביהפעילותבמכשיריםהנגזריםובמסגרתהמגבלותלגביהיקףמסלוליהברירההמגלמיםאופציות"גלומות"וכןלגבי

 גובהההפסדהמרביבהתקייםתרחישיםמסוימיםבגיןהאופציות,שהבנקפועלבהןכעושהשוק.

באופן לתפעלאותו לצרכיםהפיננסייםשלהבנקוליכולתו והתאמתו השקעהבמכשיריםנגזריםלסוגיהםנעשיתלאחרבחינתכלמכשירלגופו

 מיטבי,וכןליכולתולנטראתהסיכוןבגינו,הןבצדסיכוןהשוקוהןבצדסיכוןהאשראי,עבורעסקאותבהןהבנקפועלכמתווךעבורלקוחותיו.


חדר עסקאות מט"ח 

 חדרעסקאותמט"חסוחרבמגווןשלמכשיריםפיננסייםבמטבעחוץ.כמוכן,מונהעלידיהאוצרלעושהשוקראשיבאג"חממשלתישקלי.

חדרעסקאותמט"חהינואחדמחדריהעסקאותהפעיליםבמערכתהבנקאיתופועלבשוקיהמטבעבאמצעותעסקאותספוט,עסקאותרבית,

 אופציותOTCואופציותמט"ח/שקלהנסחרותבבורסהבתלאביב.

 חדרעסקאותמט"חפועלבמטבעותהעיקרייםבעולם,כאשרעיקרהפעילותהינהבמטבעדולר/שקל.

 החשיפההנוצרתהןבבסיסוהןברביתכתוצאהמפעילותזו,נכללתבמסגרתהמגבלותהמאושרותעלידיהדירקטוריוןלחשיפותבבסיסוברבית.


 להלןריכוזהיקףהפעילותבמכשיריםפיננסייםנגזרים(ערךנקובבמיליוניש"ח):
            

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     
נגזרים  נגזרים    

נגזרים  שאינם  נגזרים  שאינם 
סך הכל  למסחר  למסחר  סך הכל  למסחר  למסחר 

     

עסקאות גידור:       
 3,209  -  3,209  2,911  -  2,911  חוזירבית

   עסקאות אחרות:    
 25,901  25,001  900  18,379  17,410  969  חוזירבית
 60,101  51,250  8,851  74,927  62,045  12,882  חוזימטבעחוץ
 45,327  45,290  37  44,493  44,493  -  חוזיםבגיןמניות,מדדימניות,סחורותואחרים

 134,538  121,541  12,997  140,710  123,948  16,762  סךהכלמכשיריםפיננסייםנגזרים




פיקוח ובקרה על ניהול סיכונים במכשירים נגזרים 

 פעילותהבנקבמכשיריםפיננסייםנגזריםמבוקרתומפוקחתלאורךקוויההגנהוהחשיפהמדווחתבמסגרתמסמךהסיכונים.

סיכון מחירי מניות  


סקירת הסיכון ואופן ניהולו 

נועדהלשפראתפיזורהסיכוניםואתגיווןמקורותההכנסהלטווחהבינוני-ארוךבהשקעת ההשקעהבמניותובמכשיריםהמשקפיםסיכוןמנייתי,

וזאתתוךבדיקתכדאיות מניותמוביליםבחו"ל, ההשקעהמתבצעתככללבמניותישראליותהנסחרותבמדדתלאביב125ובמדדי הפנוי. ההון

 ההשקעהטרםהרכישה.


תיאבון הסיכון 

בנוסףלמגבלותהרגולטוריותבכלהקשורלהגבלתהיקףההשקעההמותרלתאגידיםבנקאייםבתאגידיםריאליים,הגדירדירקטוריוןהבנקתיאבון

 סיכוןעבורפעילותבמניות,במסגרתוקבעמגבלותעלגובהההשקעה,תמהילההשקעה-לרבותמגבלהעלהחשיפההמטבעיתומגבלותענפיות.
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כללי 

סיכוןהנזילותהינוהסיכוןשהבנקיתקשהלעמודבהתחייבויותיובשלמשיכותבלתיצפויותמפקדונותהציבור,ביקושבלתיצפוילאשראי,איודאות

לגביזמינותהמקורותוהתחייבויותבלתיצפויותאחרות,לרבותירידהחדהבשוויהנכסיםהנזיליםשעומדיםלרשותהבנק.התממשותהסיכוןעלולה

לגרוםלבנקמחסורבאמצעיםנזילים,אשרבגינויאלץהבנקלממשנכסיםבמחיריםהנמוכיםממחירישוקו/אולגייסמקורותבמחירהגבוהממחיר

 שוקובמקריקיצוןאףלהוותסכנהליציבותושלהבנק.

מדיניות ניהול הסיכון 

מדיניותניהולסיכוןהנזילותברמתקבוצתהבנקמיושמתבהתאםלהוראתניהולבנקאי342ו-221וכוללת,ביןהיתר,מגבלותעליחסיכיסוינזילות

ועליחסיהנזילותהמזערייםבתרחישרגילובתרחישיקיצוןוהתייחסותלכליהמדידה,השליטהוהבקרהולמנגנוניהדיווחשישלקייםכחלקמניהול

סיכוןהנזילותהשוטף.כמוכן,הבנקקבעמתודולוגיהשתסייעבזיהוימשברנזילותבבנק,וזאתבכדילהבטיחאתיכולתושלהבנקלעמודבאתגרים

 העוליםמניהולהעסקיםהשוטף,וכאלהשעלוליםלהתעוררבעתמקרילחץבשווקיםהפיננסיים.

תיאבון הסיכון 

הבנקוהקבוצהפועליםלשמירהעלמלאינכסיםנזיליםברמהנאותה,במקביללניהולהשימושים,באופןשיניבהכנסהלבנק.הבנקרואהמשנה

חשיבותבניהולשמרניאךאקטיבישלהנזילותבבנק.תיאבוןהסיכוןשלהבנקוהקבוצהנמוךומתבטאבמבנההנכסיםוההתחייבויות,כליהמדידה

וניטורהסיכוןהרביםשמוקציםלענייןזה,ומערכיהניהולוהבקרהשמופקדיםעלניהולסיכוןזה. 

 (LCR)  221 יחס כיסוי נזילות בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין

יחסכיסויהנזילותמחושבבהתאםלהוראתניהולבנקאיתקין221,אשרמבוססתעלהמלצותועדתבאזל.היחסהינותקןהנועדלשפראתעמידות

פרופילסיכוןהנזילותשלהתאגידיםהבנקאייםבטווחהקצר,באמצעותדרישהשתאגידיםבנקאייםיחזיקומלאיהולםשלנכסיםנזיליםבאיכות

צרכי על לענות כדי הפרטיים, בשווקים ובקלות במהירות למזומן להמרה הניתנים משועבדים, לא (HQLA - High Quality Liquid Assets) גבוהה

 הנזילותבתרחישקיצון,הנמשך30ימיםקלנדריים.

 התקןמגדירמסגרתספציפיתלחישוביחסכיסויהנזילותבמטרהליצוראחידותברמהבינלאומית.


 יחסכיסויהנזילות-LCR,מכילשנירכיבים:

 (א)שווימלאיהנכסיםהנזיליםבאיכותגבוההבתנאיקיצון(HQLA),

 (ב)סךתזריםמזומניםיוצא,נטובמהלך30הימיםהקלנדרייםהבאים,המחושבעלפיהפרמטריםשלהתרחיש.

היחסמחושבכשיעורשלמלאינכסיםנזיליםבאיכותגבוההמתוךסךתזריםמזומניםיוצא,נטובמהלך30הימיםהקלנדריםהבאים,והחלמינואר

 2017הדרישההפיקוחיתהמזעריתליחסכיסויהנזילות,הןברמתהבנקוהןברמתהקבוצההבנקאית,הינה100%.

על למפקח החריגה על מיידית לדווח עליו אך אלו, מינימאליות לדרישות מתחת לרדת יוכל בנקאי תאגיד פיננסי לחץ של בתקופה זאת, עם

 הבנקים,ובמקריםמסוימים,בליוויתכניתלסגירתפערהנזילותשנוצר.


כחלקממדיניותלניהולסיכוניםפיננסיים,אימץדירקטוריוןהבנקמגבלהפנימית,המחמירהמהדרישההרגולטוריתליחסכיסוינזילות,הןלבנקוהן

 למאוחד.

 הבנקעומדבכלמגבלותסיכוןהנזילותהרגולטוריותלשנת2019.


 להלןיחסכיסויהנזילותבמאוחדובבנק:
     

לשלושת החודשים שנסתיימו  
ביום 31 בדצמבר     

 2018   2019   

  באחוזים    

 122%   128%  יחסכיסויהנזילותבנתוניהמאוחד

 

 122%   127% יחסכיסויהנזילותבנתוניהבנק 
 100%   100% יחסכיסויהנזילותהמזעריהנדרשעלידיהמפקחעלהבנקים 
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פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני נזילות 

התפיסההבקרתיתשלהבנקהיאשלזיהוי,כימותואמידהשלהסיכוניםובקרתעמידהבמגבלותשנקבעובנהליםבאופןשוטףהןעלידימנהלי

 החשיפהוהןעלידיגורמיבקרהוביקורתבלתיתלויים,במטרהלהבטיחאתהיכולתלהתמודדגםבמצביביקושוהיצעחריגיםבשווקיםהפיננסיים.

ניהולהחשיפהלסיכוניהנזילותנבחןומבוקרבאופןשוטףעלידיועדותופורומיםייעודייםברמתהדירקטוריוןוההנהלהבקוויההגנההראשון,

 השניוהשלישי.

דיווח על החשיפה לסיכוני נזילות 

 דוחסיכוןנזילותיומיבשקליםובמט"ח. -

דיווחעלהחשיפותלסיכוןהנזילותבשקליםובמט"חבהשוואהלמסגרותולגבולותהפעילותשנקבעועלידיהדירקטוריוןוהסמכויותלניהולם -

 ניתןשלושפעמיםבשבוע,במסגרתהועדהלענייניםשוטפים,בראשותהמנכ"לאומנהלהסיכוניםהפיננסיים.

 דיווחעלהחשיפותמרוכזבמסמךהסיכוניםהרבעוניודיווחשוטףעלפיהצורך. -

ניהול סיכון הנזילות על בסיס קבוצתי 

הבנקמיישםמדיניותכוללתלניהולסיכוןהנזילותבמטבעישראליובמטבעחוץוצמודמטבעחוץ,ברמתהקבוצה,הבנקוחברתהבתהבנקאית,

 בהתאםלנדרשבהוראותניהולבנקאיתקין342ו-221.

הרשויות של ההוראות קיום על הקפדה תוך הארוך, ולטווח הקצר לטווח הנזילות לניהול עצמאית מדיניות מיישמת הבנקאית הבת חברת

 הרגולטוריות,ובהתאמהלאופיפעילותהוצרכיהנזילותשלה.כמוכן,חברתהבתעומדתביחסכיסויהנזילותבפניעצמה.

 לאקיימיםאיסוריםאומגבלותמשמעותיותעלהעברתכספיםבתוךהקבוצהמעברלמגבלותהחלותעלביצועעסקאותמכלסוג.

מצב הנזילות והרכב הנכסים וההתחייבויות 

נזילים, פקדונותבבנקיםוניירותערך פקדונותבבנקישראל(עו"שופקדונותמוניטריים), הכולליםמזומנים, הנכסיםהנזיליםהעיקרייםבקבוצה,

יתרתהמזומנים,הפקדונותבבנק מזה, בהשוואהל-42.9מיליארדש"חבסוףשנת2018, ליום31בדצמבר2019ב-47.3מיליארדש"ח, הסתכמו

 ישראלוהפקדונותבבנקיםהסתכמהב-37.5מיליארדש"חו-9.8מיליארדש"חהושקעובניירותערך,בעיקרבאגרותחובשלממשלתישראל.

 יחספקדונותהציבורלאשראילציבור,נטוליום31בדצמבר2019,עומדעל136.6%,בהשוואהל-132.5%ב-31בדצמבר2018.

בסוףדצמבר2019הסתכמופקדונותהציבור,אגרותחובוכתביהתחייבותנדחים,בכ-123.7מיליארדש"ח,בהשוואהל-116.7מיליארדש"חבסוף

 שנת2018.

הרכבהנכסיםוההתחייבויותשלהבנקמצביעעלנזילותגבוהה.זאת,כתוצאהממדיניותלגיוסמקורותמגווניםויציבים,תוךדגשעלגיוסמקורות

 לטווחיזמןבינונייםוארוכים,ממגווןשלמגזרילקוחות,ובמטבעותשונים.

 לבנקמקורותבמח"מחוזיקצר-בינוני,אשרהבנקצופהכייוחזקולאורךזמן.השימושיםהינםהןלטווחקצרוהןלטווחבינוני-ארוך.

 ככלל,חשיפותהמטבעשלהבנקבמגזרהמט"חהינןנמוכות(ראהפרקסיכוןשוק).

 חשיפתהמדדשלקבוצתהבנקליום31בדצמבר2019הסתכמהב-2,780מיליוןש"ח.
 

 למידעבדברפירוטנכסיםוהתחייבויותלפימטבעולפיתקופתפרעון-ראהבאור31לדוחותהכספיים.


 יתרתסךפקדונותהציבורשלשלושקבוצותהמפקידיםהגדולות:
    

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     
   במיליוניש"ח  

 2,017  2,721 1 

 
 1,758  2,439 2 

 1,672  2,089 3 
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כללי 

סיכוןמימוןנובעמהתייקרותבלתיצפויהבעלותהמימון,כאשרמקורותמימוןממוחזריםאונפרעיםומוחלפיםעלידימקורותחדשיםויקריםיותר,

 אוכאשרהבנקנאלץלממשנכסיםכתוצאהממחסורבמקורותזמינים.

 סיכוןהמימוןבבנקמנוהלכחלקמניהולסיכוןהנזילות.לבנקמקורותמימוןמגווניםשעיקרםפקדונותהציבור.

סיכוןזהמנוטרבאמצעותמודלקצר/ארוך,אשרמגבילאתהיקפיעודףהשימושיםהארוכיםבשקליםובמט"חוכןמגבילאתההפסדהצפוילבנק

 בגיןהתייקרותעלותהגיוסלתקופהשלשנה.







כללי 

בהתאםלהגדרתהוראתניהולבנקאיתקין350,סיכוןתפעוליהואסיכוןלהפסדכתוצאהמאי-נאותותאוכשלשלתהליכיםפנימיים,אנשים(לרבות

סיכוןיחסיעבודה)אומערכות,אוכתוצאהמאירועיםחיצוניים.ההגדרהכוללתסיכוןמשפטי,סיכונימעילותוהונאות,סיכוניITוטכולוגיותהמידע,

על המשפטי הסיכון של והניהול החשיפה (היבטי מוניטין סיכון או אסטרטגי סיכון כוללת ואינה והמשכיותעסקית, אבטחתמידעוסייבר סיכוני

 היבטיוהשוניםנדוניםבהרחבהבפרקנפרד).

מדיניות 

דירקטוריוןהבנקקבעמדיניותכוללתומקיפהלניהולהסיכוניםהתפעוליים,בהתאםלהוראותניהולבנקאיתקין310ו-350.המדיניותמגדירהאת

תפעוליים לסיכונים החשיפה ולמזעור לניהול שיפעלו הניהוליות והפונקציות הארגוניות המסגרות הבקרה, סביבת את מתווה וכן הסיכון, תיאבון

הערכהומדידה, הסיכונים, מרמתזיהוי ניהולסיכונים, ולשרשרתשלתהליכי שלניהולהסיכון המדיניותכוללתהתייחסותלמבנההארגוני בבנק.

 הפחתהוניטורהסיכונים.

ניהול החשיפות 

1. איתור, מיפוי, מיזעור וניטור 

 הסיכוניםהתפעולייםמובניםבכלסוגיהפעילותהעסקיתשלהבנק,ביחידותהארגוניות,בתהליכיהרוחבובמערכותהתומכות.

ניהולהסיכוניםהתפעולייםמהווהחלקבלתינפרדממערךניהולהסיכוניםהכולל,ומבוצעבמטרהלהעריךולנטראתהסיכוניםהתפעולייםבתהליכי

אתית, לא והתנהגות הונאות מעילות, כנגד בקרות ביישום מיוחדת חשיבות מתן תוך האפשר, ככל התפעוליים הסיכונים את למזער הבנק,

 ומשיקוליםשלעלותמולהפחתתהסיכון,להפחתתנזקיםכספייםבגיןהסיכוניםהתפעולייםולניהולהקצאתההוןבאופןמיטבי.

אחדמהכליםהמרכזייםלמיפויוזיהויהסיכוניםהתפעולייםולשליטהובקרהעליהםהינוסקרהסיכוניםהתפעוליים.הסקרכוללאתמיפויותיעוד

גםבהתבססעלמאגר הונאותוהתנהגותלאאתית, מעילות, לרבותסיכוני התהליכיםהעסקייםוהסיכוניםהתפעולייםוהבקרותבתהליכיםאלו,

 אירועיהכשלוממצאיביקורת,הערכתאומדןהסיכוניםוהפחתתועלידייישוםבקרותחדשות,חיזוקבקרותקיימותועוד.

בעקבותממצאיסקריהסיכוניםשמתבצעים,ממצאיהביקורתהפנימיתותהליכיהפקתלקחיםבגיןאירועיכשל,משולבותבקרותמיכוניותואחרות

 בפעילויותהבנקהשונות,וכןשופרוושודרגונהליותהליכיהעבודהוהבקרה.

בנוסף,כחלקמתשתיתמעקבובקרה,הוגדרוKRI-אינדיקטוריםעיקרייםלסיכוניםתפעולייםבתהליכיםנבחריםלאיתורמוקדםשלשינויבמפת

 הסיכונים.


2. איסוף ודיווח אירועי כשל 

לניתוחים נתונים כבסיס לתביעה), הפרשה רווח, הפסד/כמעט כמעט הפסד/רווח, (אירועי כשל אירועי ותיעוד איסוף של תהליך מקיים הבנק

רבעונייםושנתייםשלמגמותומוקדיסיכון,לצורךהצגהבפניההנהלהוהדירקטוריון,לאומדןהסיכוניםהתפעולייםבתהליכיהבנק,לאימותהערכות

 שלמומחיהתוכן,להפקתלקחים,לבחינהמחדשולשיפורבקרותקיימות,לעדכוןמפתהסיכוניםולשמירתהיסטוריה.

 בנוסף,מקיימתהקבוצהתהליךהפקתלקחיםגםלגביאירועיםחיצונייםמהותייםשמידעלגביהםמופיעבתקשורת.
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3. מערכת למדידה, אמידה וניהול של סיכונים תפעוליים 

הבנקמנהלאתמפתהסיכוניםבאמצעותכליתוכנה,התומךבמתודולוגיהלניהולהסיכוניםהתפעוליים.מאגרהמידעהמרכזישלכליהתוכנה,כולל

 אתנתוניהמבנההאירגוניוכןאתמיפויותיעודהתהליכיםבבנקואירועיהכשל.

 (Business Continuity Planning) המשכיות עסקית

הוראותבנקישראלמחייבותאתהבנקיםלפעוללהבטחתהמשכיותעסקיתבעתחירום.בהתאםלהוראותניהולבנקאיתקין355בנושא,נערךהבנק

להתאוששותממקרהאסוןוהמשכיותעסקיתבמצביחירוםשונים.בבנקמתבצעתהיערכותהכוללתמסמךמדיניותמקיףבנושאהמשכיותעסקית,

מסמךמסגרתעבודההכוללפירוטלגביתשתיותטכנולוגיותנאותות,גיבושוהטמעתתכניותפעולהמקיפותותשתיתנהליםתומכתוביצועתרגילים

המדמיםמצביחירוםשונים.בבנקקייםחדרמצבקבוצתיופורוםהערכותלשעתחירוםקבוצתיבראשותראשהחטיבהלניהולסיכונים.הפורוםמופקד

בהנהלה תקופתי דיווח מתקיים לרבעון. אחת לפחות ומתכנס שונים חירום למצבי הקבוצה היערכות אחר והמעקב הנהלים המדיניות, יישום על

במסגרתו עסקית להמשכיות ההיערכות לשיפור תהליך שוטף באופן מקיים הבנק חירום. לשעת והיערכות עסקית המשכיות בנושא ובדירקטוריון

 מעודכןהמיפוישלכלהפעילויותוהמשאביםהקריטייםאשרנדרשיםבשעתחירום,ומעודכניםתרחישיהחירוםומסמךהמדיניותבהתאם.

ניהול סיכונים בסביבות מחשוב ענן 

לבנקמדיניותשימושבמחשובענןבמסגרתמדיניותניהולטכנולוגיותהמידע,שאושרהבהנהלהובדירקטוריון.הבנקפועלבהתאםלהוראה362בנושא,

הקובעתהנחיותותנאיםהנדרשיםלשימוששלתאגידבנקאיבטכנולוגיותמחשובענןומדגישהאתהצורךלנהלאתהסיכוניםלכלשימושבטכנולוגיות

 מחשובענן.

אבטחת מידע 

טכנולוגיית "ניהול - 357 תקין בנקאי ניהול להוראת בהתאם מידע אבטחת מדיניות בנושא מפורטת מדיניות קבעו והנהלתו הבנק דירקטוריון

המידע",ומינהמנהלאבטחתמידעהאחראיעלניהולסיכוניאבטחתמידע.הבנקמיישםאתהנחיותבנקישראלבנושאמדיותחברתיותומיישם

 אתהנחיותתקנותהגנתהפרטיות.


השלכות של סיכוני אבטחת מידע ואירועי סייבר 

מפגיעה לנבוע עשוי אלו מהתקפות הצפוי הנזק אסטרטגית. בפעילות פגיעה באמצעות מאסיבי נזק להסב במטרה מבוצעות סייבר התקפות

על ולהשפעה הבנק של העסקית בפעילות לפגיעה להוביל עלולים אלו נזקים הבנק. מערכות בזמינות ו/או המידע סודיות שלמות, באמינות,

 לקוחותיו.

הבנקמקייםמערךהגנהכוללוייעודילהתמודדותעםהתקפותסייבר,בנוסףלפעילותהכוללתהמבוצעתבתחוםאבטחתהמידע.מערךההגנה

כוללהיבטיםאנושיים,טכנולוגייםותהליכיים,שמטרתםלצמצםאתהפגיעהבפעילותהבנקוההשפעהעללקוחותיו,והכלעלפיתרחישיתקיפה

 ייעודייםהמוגדריםעלידימנהלהגנתהסייבר.

 מערךהגנתהסייברזיההניסיונותתקיפה,אךהבנקוחברותהבתשלולאחוועדכההתקפותסייברבעלותהשפעהמהותיתעלתפקודם.

בהתאםלהוראתניהולבנקאיתקין361בנושאניהולהגנתהסייבר,ההנהלהוהדירקטוריוןשלכלאחתמהחברותבקבוצההגדירואתאסטרטגיית

 הגנתהסייברואתמדיניותהגנתהסייבר.

הבנקמיישםאתהנחיותהוראותניהולבנקאיתקיןשהוציאבנקישראלאשרעוסקותבפעילותהבנקמולספקיו:הוראה363-"ניהולסיכוניסייבר

 בשרשרתהאספקה"והוראה359A-"מיקורחוץ".בנוסף,הבנקעומדבדרישותהבקרהשלחברתSWIFTהעולמית.

פיקוח ובקרה ודיווח על ניהול החשיפה לסיכונים תפעוליים 

הבנקמקייםמערךנאותשלמנגנונישליטה,ניהול,פיקוחוביקורתעלתהליךניהולהסיכוניםהתפעוליים.ניהולהחשיפהלסיכוניםתפעולייםנבחן

 ומבוקרעלידיהדירקטוריוןוההנהלהוכןעלידידרגיהבינייםבמסגרתפורומיםודיווחים,כמפורטבדוחהסיכוניםבאתרהאינטרנטשלהבנק.
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כללי 

סיכוןמשפטינכללבגדרסיכוןתפעוליכהגדרתובנוהלבנקאיתקיןמס'350-ניהולהסיכוןהתפעוליוכוללגם,אךאינומוגבלל"חשיפהלקנסות

 ."(private settlements)כמוגםמהסדריםפרטניים,(punitive damages)אוצעדיעונשיןכתוצאהמפעילותפיקוחית(fines, penalties)

סיכון רגולטוריות, הוראות לרבות דין הוראות של קיומן מאי הנובע סיכון היתר, בין המשפטי, בסיכון וכולל מרחיב באופן להגדרה מתייחס הבנק

להפסדכתוצאהמהעדראפשרותלאכוףבאופןמשפטיקיומושלהסכם,סיכוניםהנובעיםמפעילותללאגיבוימשפטי/ייעוץמשפטימוללקוחות,

ספקיםו/אוצדדיםנוספים,סיכוניםהכרוכיםבהליכיםמשפטייםוכלסיכוןאחרהעלוללחשוףאתהבנקלדרישהאותביעהמשפטיתוכןלקנסות

 ועיצומים.

תיאבון הסיכון 

הבנקנוקטבמדיניותשמרניתשלתיאבוןסיכוןנמוךביחסלקשירתהסכמיםוהתחייבויותמשפטיותומבצעאתפעילותוהעסקיתבליוויוגיבוימשפטי

הולם,תוךהקפדהיתרהעלעמידהבכלהוראותהחקיקהוהרגולציהוהמגבלותוהחבויותהנגזרותמהן.מבלילגרועמהאמור,הבנקמיישםמדיניות

ניהולסיכוניםמשפטייםהשוללתכלפעולהמודעתלסיכוןשתוצאותיועלולותלגרועהעמדהלדיןפליליאונקיטתסנקציותפליליותאומנהליותנגד

הבנקאומימנושאיהמשרהבוונוקטבמדיניותשלאפססובלנותבכלהנוגעלסיכוןשמקורובהפרהשלהוראותדיןהמהוותעבירהפליליתאוהפרה

מינהלית. 

מדיניות וניהול החשיפות 

 הבנקפועלעלפימדיניותלניהולהסיכוןהמשפטי,במסגרתהמתואריםהדרכיםלאיתורו,מיפויוומיזעורו.

מערךהייעוץהמשפטישלהבנקמקייםמעקבשוטףאחרההתפתחויותבחקיקה,ברגולציהובפסיקה,העשויותלהשליךעלהפעילותהשוטפתשל

הבנק,ומספקאתהייעוץ,הגיבויוהתמיכההמשפטיתהנדרשתלבנקעליחידותיוהשונות.הבנקפועללמזעורהסיכוניםעלבסיסהתפתחויותאלו

 ובהתאםלהשלכותיהן.

בנוסף,פועלמערךהייעוץהמשפטילאיתורמראששלהסיכוניםהמשפטיים,לרבותבחינתכלמוצראופעילותחדשיםועריכתמכלולהמסמכים

 הכרוכיםבאותומוצר/שירותאופעילות,במגמהלמזעראתהסיכוןהמשפטיככלהאפשר.

במסגרתסקרהסיכוניםהתפעולייםשנערךבבנקנסקרותגםפעילויותמערךהייעוץהמשפטי,וסיכוניםשאותרומוערכים,נקבעיםצעדיםלמזעורם

 ומופקיםלקחיםלשםמניעתהישנותם.

דיווח על החשיפה לסיכונים משפטיים 

החשיפותלסיכוניםמשפטייםמרוכזותומדווחותבמסגרתמסמךהסיכוניםהמשפטיהרבעוני,המשולבבמסמךהסיכוניםהכוללשלהחטיבה -

 לניהולסיכונים,אשרנדוןאחתלרבעוןבהנהלה,בוועדתהדירקטוריוןלניהולסיכוניםובדירקטוריון.

מוגדרים המשפטיים הסיכונים ניהול במדיניות מיידי. דיווח המשפטיים הסיכונים למנהלת מוגש משפטיים, אפיונים בעל מהותי אירוע בעת -

דיווחיםמיידיםואחריםלמנכ"לולדירקטוריון. 

ניהול על בסיס קבוצתי של הסיכונים המשפטיים 

מערךהייעוץהמשפטיפועלכיחידתהמטהשלהקבוצהבנושאניהולהסיכוניםהמשפטיים,ובאחריותוהגדרתמדיניותניהולהסיכוניםהמשפטיים

 הקבוצתית.

מתקיימים וכן תקופתיים, בדיווחים והן מיידים בדיווחים הן המשפטי, הייעוץ מערך למנהלת מדווחים בקבוצה משמעותיים משפטיים סיכונים

 בקבוצהמנגנוניםלשיתוףפעולהולעדכוןתקופתיושוטףבסוגיותובמידעמשפטירלוונטי.
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דירקטוריוןהבנקקבעבמסגרתמסמךמדיניותהסיכוניםהפיננסייםמדיניותותיאבוןסיכוןמפורטיםביחסלפעילותהבנקבתיקניירותהערך א.

במטבעחוץובשקלים,וקבעמגבלותהשקעהוקוויםמנחים,הןבהיבטהאשראי,הןבהיבטשלחשיפהלסיכוניצדנגדיוהןבהיבטשלחשיפה

דיון יקיים הדירקטוריון יותר, דינאמי ובאופן לשנה, אחת לפחות וועדותיו הדירקטוריון ידי על נבחנת זו מדיניות ונזילות. רבית שוק, לסיכוני

 באירועיםפיננסייםחריגיםהעלוליםלהשפיעעלחשיפותהבנק.

הבנקמשקיערקבאגרותחובשלחברותשדורגובדירוגהשקעהמינימאליביוםהרכישה,כפישנקבעבמדיניותניהולהסיכוניםהפיננסייםוזאת ב.

 לאחרבחינתאיכותהאשראישלהמנפיק,סיכוניהשוקהגלומיםבהשקעהונזילותאגרותהחוב.

לאחרביצועההשקעה,מקייםהבנקבאופןשוטף,כחלקמניהולהסיכוניםהשוטףבתיקניירותהערךבמט"חובשקליםמעקבמאקרוכלכלי ג.

 וענפיהרלוונטילהשקעותיוהשונות.

כחלקממנגנוניהפיקוחוהבקרהעלניהולהסיכוניםגובשהבבנקשגרתדיווחלגביאופיוהיקףהחשיפותבתיקניירותהערךהמנוהל.הדיווחים ד.

 נמסריםהןלגורמיםמקבליההחלטהוהןלגורמיהבקרה.עיקרמתכונתהדיווחבבנקהינה:

 דיווחמיידיעםגילויחריגהממגבלותונהלים. -

 דיווחמיידיעלפתיחתמרווחים,הרעהמשמעותיתבדירוגוכלאירועחריגמשמעותיאחרבתיק,וככלשנדרש. -

דיווחאחתלשבועלוועדההדויומיתלענייניםשוטפיםבראשותהמנכ"לו/מנהלהסיכוניםהפיננסייםעלפתיחתמרווחים,רכישותומכירות -

 ניירותערךואירועיםחריגים.

 ישיבותהשקעהאחתלשבועייםבראשותמנהלהסיכוניםהפיננסיים. -

 דיוןלפחותאחתלרבעוןבראשותהמנכ"לבתמהילהתיק,בהתפתחויותבחשיפהובמגמותבשווקיםהפיננסיים. -

 דיווחששפעמיםבשנהלוועדתניהולסיכוניםשלהדירקטוריון. -

 דיווחרבעוניבמסגרתמסמךהסיכונים. -

 דיווחדו-חודשילוועדתניהולנכסיםוהתחייבויותשלההנהלהבראשותהמנכ"לובהשתתפותמנהלהסיכוניםהראשי. -

 לפירוטתיקניירותהערך-ראהפרקהמבנהוההתפתחויותשלהנכסים,ההתחייבויות,ההוןוהלימותההון.


כללי 

סיכוןציותהינוהסיכוןלהטלתסנקציהמשפטיתאורגולטורית,להפסדפיננסימהותי,אולנזקתדמיתי,אשרהבנקעלוללספוגכתוצאהמכך -

 שאינומקייםאתהוראותהציות.

הוראתניהולבנקאיתקין308שלהפיקוחעלהבנקיםמחייבתאתהבנקיםלפעוללקיוםכללהדיניםוכלליההתנהגותהחליםעלהפעילויות -

גםשינוייםמשמעותייםמחוץלישראל נוספההחובהלבחון להוראהשפורסםבדצמבר2019, במסגרתעדכון הבנקאיותהשונותשלהבנק.

בהוראותהציותובמדיניותהאכיפהמחוץלישראל,שחלותעלהתאגידהבנקאי,לרבותעלפעילותהלקוחות.תהליכיהזיהויוההערכהשבבסיס

 העדכוןיכללוגםלקחיםמאירועיציותמשמעותייםויעוגנובנהליהתאגידהבנקאיאובדרךמתועדתאחרתשתבטיחהטמעתםבתהליך.

 הבנקפועללאיסוףמאורגןויזוםשלעדכונירגולציהזרהביחסלמדינותעיקריותהרלוונטיותלפעילותcross borderשלהבנק.

הוראותציות,כמוגדרבהוראה308האמורהלעיל,הינם:חוקים,תקנות,הוראותרגולציה(לענייןזה,לרבותעמדותשנקבעועלידיהפיקוחעל -

הפעילויות על החלים האתי, והקוד פנימיים נהלים מחייב, משפטי תקדים ההון), שוק רשות להוראות וציות ציבור בפניות בטיפול הבנקים

 הבנקאיותשלהבנק.

 החובותהחלותעלהבנקהינןחובותחוצותארגוןהנוגעותלמגווןנרחבשלפעילויות,תהליכיםומוצריםאותםמבצעהבנקמדייום. -

הבנקוהתהליכיםהשונים נהלי הרלוונטיות, מקיףשלהוראותהדין המבוססתעלמיפוי ניירותערך, הבנקאימץתכניתאכיפהפנימיתבדיני -

בבנק,אשרמסדירהנהליםוהנחיותליישוםמתמשךשלהתכנית,וזאתבהתאםלקריטריוניםשפרסמהרשותניירותערךבנושא.הבנקמינה

הבנקמבצע ניירותערךבבנק. שלהבנקכממונהעלהאכיפההפנימיתבדיני אתראשהחטיבהלניהולסיכוניםומנהלהסיכוניםהראשי

 מעקבאחרהוצאתהלפועלשלתכניתהאכיפהבדיניניירותערך,ביןהיתר,באמצעותקיוםבקרותוביקורותבתחוםדיניניירותערך.

הבנקאימץתכניתאכיפהפנימיתבדיניתחרותכלכלית.הבנקקבענהליםותהליכיםשוניםליישוםמתמשךשלהתכנית.הבנקמינהאת -

קציןהציותהראשישלהבנקכממונהעלהאכיפההפנימיתבדיניתחרותכלכליתבבנק.הבנקמבצעמעקבאחרהוצאתהלפועלשלתכנית

 האכיפהבדיניתחרותכלכלית,ביןהיתר,באמצעותקיוםבקרותוכןנוקטפעולותלהטמעתידעבתחוםזה.
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מדיניות 

הגורמיםהשוניםהמעורבים מבנהפונקצייתהציות, היתר, בין במסגרתהמדיניותהוסדרו, הבנקקבעואישרמדיניותציותקבוצתית. דירקטוריון

 ביישוםהמדיניות,חלוקתהאחריותלביצועבקרותבקוההגנההשניאחרהוראותהציותהשונותבהתאםלכלליםשנקבעובהוראהוכדומה.

תיאבון הסיכון 

הבנקהקשוריםלהוראותהחוק, ביחסלהפרתהוראותהחוקונהלי הציות. מדיניותשלהקפדהיתרהבהתייחסותלסיכון הבנקוהקבוצהאימצו

הקבוצהתמלאאחרהוראותציותהחלותעליהותפעללשםהבטחתהעמידהבהןעלידיכללעובדיהקבוצה.כלעסקיהשלהקבוצהיבוצעועלפי

הקבוצהפועלתלהטמעתתרבותארגוניתואמותמידהליושרהואתיקהכבסיסהכרחי ובהתאםלכלהחוקיםוהתקנות. הקודהאתי נהליהבנק,

 לקיוםשלתרבותציותבכלדרגיהארגון.

ניהול החשיפה 

לשםקיוםההוראההוקמהבבנקמחלקתציות(להלן-"פונקצייתהציות"או"הפונקציה"),הכפופהלקציןהציותהראשיומשמשתכפונקציה -

החקיקה כללי יישום על (הממונה) RO-כ הראשי הציות קצין מונה כן, כמו הבנקאי. בתאגיד הציות סיכון ניהול על האחראית תלויה, בלתי

ה-QI הסכם יישום לבחינת RO לארה"ב, מחוץ אמריקאים של חשבונות לגבי דיווח מנגנוני לאכוף שמטרתו FATCA-ה בתחומי וההוראות

גם אמריקאים חוץ תושבי של לחשבונות מעבר מסוימים מתשלומים המס וניכוי הדיווח דרישות את המרחיב (Qualified Intermediary)

ה-CRS(Common Reporting Standard)שבדומהל-FATCA לוודאיישוםכללי אחראי לחשבונותאחריםלהםהכנסותממקורותבארה"בוכן

 תכליתולהסדיראתאופןהחלפתהמידעהאוטומטילגביחשבונותפיננסייםשלתושביםזריםביןמדינותאשריחתמועלהסכםביניהן.

פונקצייתהציותאחראיתעלריכוזהבקרהבבנקלציותלהוראותהציותשבאחריותהבהתאםלמדיניותהציותותכניתהעבודההשנתיתולדיווח -

 עלליקוייםאופעריםלכלמדרגהסמכויותבבנק.

 לצדקציןהציותהראשיפועלים: -

 נאמניציותבכלאחדמסניפיהבנקובמטה. -

פורוםמעקבאחריישוםהוראותסטטוטוריותאשרמתפקידולעקובאחריישוםהוראותציותחדשותולדוןבטיוטתהוראות,הצעותחוק, -

 תזכיריחוקוכדומה.

דיווח על החשיפה 

דיווחבמסגרתמסמךהסיכוניםהרבעוני,עלהפעילותהכוללתשלהפונקציהועמידהבהוראותציותוהמלצותלגביהפרותוהיערכותליישום -

 הוראתציותחדשה,וכןדיווחשנתימפורטעלסיכוםפעילותשנתי.

 בנוסף,במדיניותהציותשנקבעהעלידיהדירקטוריוןמוגדריםדיווחיםמידייםלהנהלהולדירקטוריון. -

ניהול על בסיס קבוצתי של סיכון הציות 

קציןהציותהראשיפועלכיחידתהמטהשלהקבוצהבנושאניהולסיכוניהציות,ובאחריותולוודאיישוםהמדיניותהקבוצתיתבנושאהציותבקרב

חברתהבתהבנקאית,ליוויחברותהבתבבנייתמערכות,בכתיבתנהלים,בפעולותהדרכהובהטמעהשלההוראות.בחברתהבתהבנקאיתפועלת

 קצינתציות.

 Conduct Risk - ניהול סיכון בנקאות הוגנת

סיכוןבנקאותהוגנתהינוסיכוןחוצהארגון,השואבאתמסגרתוהנורמטיביתמשורהארוכהשלהוראותדיןורגולציהואשרמושתתעלערכייסוד

 בדמותהוגנות,הגינותושקיפות,באופןשבוהבנקמתנהלאלמולמחזיקיהענייןהשונים.

קבוצתהבנקנדרשתלהטמיעערכיהוגנותושקיפותבפעילותהמוללקוחותיהוחיזוקעקרונותאלובהתנהלותההשוטפת.ככלל,נדרשתקבוצת

הבנקלוודאכיההצעותהניתנותללקוחמותאמותלצרכיו.איעמידהבסטנדרטההתנהלותחושפתאתהקבוצהלסיכוניםשונים,ביןהיתר,סיכוני

 ציות,סיכוןמשפטי,סיכוןמוניטיןוכיו"ב.לבנקקיימתמדיניותבנושאהתנהלותעסקיתנאותה(Conduct risk),כחלקממדיניותהציות.
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כללי 

עמידה אי לאור הבנק על משמעותיים כספיים עיצומים להטלת הסיכונים הינם הון") "הלבנת (להלן טרור ומימון הון הלבנת איסור סיכוני -

בהוראותהחוקבנושאמניעתהלבנתהוןומימוןטרורוכןהסיכוןלהיווצרותהשלאחריותפליליתשלהתאגידועובדיו.בנוסף,התממשותעבירה

 עלהוראותהדיןבתחוםאיסורהלבנתהוןומימוןטרורעשויהלגרורהתממשותשלסיכוןמוניטין.

עלהמגזרהבנקאיחלותהוראותשונותבמסגרתמניעתהלבנתהוןומימוןטרורהכוללות,ביןהיתר,אתהחוקלאיסורהלבנתהון,החוקלאיסור -

 מימוןטרור,צואיסורהלבנתהון,תקנותאיסורמימוןטרור,הוראתניהולבנקאיתקיןמספר411,חוזריםשוניםועוד.

מדיניות 

 לקבוצהמדיניותמוסדרתלנושאאיסורהלבנתהוןומימוןטרור,המאושרתבדירקטוריוןאחתלשנה.

תיאבון הסיכון 

עבירתמס(Cross border) גבולותלעניין סיכוניםחוצי ובכללזה הלבנתהון בהתייחסותלסיכוני סובלנות" של"אפס הבנקמפעילמדיניות -

ובמסגרתהנדרשיםכלמנהליהבנקועובדיו,ללאיוצאמןהכלל,כוללהחברותהבנותבקבוצה,למלאאחרהוראותהחוקוהרגולציההחלותעל

 הבנקוכןאחרכלנהליהבנקהרלוונטייםהנובעיםמהוראותאלו.

מנהלהבנקעסקים, שלהוראותהחוקוהכרהנאותהשלהלקוחאתו קבוצתהבנקנוהגתמדיניותמחמירהשנועדהלהבטיחיישוםדווקני -

 ובכללזההבנתעסקיוהמנוהליםעםהבנקאובאמצעותו,החיונייםלמניעתהלבנתהוןומימוןטרורבאמצעותהבנקולניהולוהתקיןשלהבנק.

 המדיניותבתחוםמניעתהלבנתהוןכוללתהגדרהברורהשלאיסוריםביחסלפעילותמולגופיםומדינותלגביהןישנןהגבלות. -

ניהול החשיפה 

היחידהכפופהלקציןהציות ומימוןטרור,אשרמופקדתעליישוםהוראותהדיןבנושאזהועלהטמעתן. בבנקפועלתיחידהלמניעתהלבנתהון

 .(CRO)הראשי,המשמשגםכאחראיאיסורהלבנתהוןומהווהחלקמפונקצייתהציותהכפופהלמנהלהסיכוניםהראשישלהבנק

 תפקידיהאחראיעלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורכוללים,ביןהיתר:

הבנקמיישםאתהוראותהדין פיתוחוביצועבקרותעלמנתלוודאכי חקיקהוהוראותהדין, המדיניותוהנהליםבהתאםלעדכוני כתיבהועדכון -

ומבצעאתהדיווחיםהנדרשים,העברתדיווחיםעלפעולותבלתירגילותלרשותלאיסורהלבנתהוןובדיקתיישוםמדיניותהבנקבכלחברותהבת

 בקבוצהוכןקיוםהדרכותוימיעיוןלנאמניהציותולכללהעובדים,המגביריםאתהמודעותלנושא.

הפעילות על האחראים בסניפים, הון הלבנת איסור כנאמני גם המשמשים ציות נאמני הבנק מינה הוראותיו של והטמעה החוק, יישום לשם -

 השוטפתבנושא,הכפופיםמבחינהמקצועיתלקציןהציות.

הבנקמשקיעמשאביםרביםבפיתוחושדרוג לייעולהבקרות, שוטףבמהלכיםלאיתורוטיובנתוניםבאמצעותדוחותבקרה. הבנקנוקטבאופן -

 מערכותהבקרההממוכנותומקצהמשאביכחאדםלנושא.

מערךהייעוץהמשפטימבצעמעקבאחרעדכוניחקיקהווידואמסירתםלאחראיעלניהולסיכוניאיסורהלבנתהוןוכןלמתןתמיכהמשפטיתככל -

 שזונדרשתעלידיהאחראי,לקיוםחובותהאחראיופעילותהיחידהוהבנק.

ועדהמייעצתהוקמהלצורךתמיכהבמילויתפקידושלהאחראיאשרעיקריתפקידיהכוללים,ביןהיתר,דיוןבפעולותבחשבונותבהםזוהופעילויות -

 בלתירגילות,אשרקייםספקבאםישצורךבדיווחןלרשותלאיסורהלבנתהון.

דיווח על החשיפה 

במסגרתמסמךהסיכוניםהרבעוני,מדווחהממונהעלאיסורהלבנתהוןעלפעילותו.הדיווחכולל,ביןהיתר,התייחסותלמוקדיסיכוןשאותרו -

 ודרכיהטיפולבהם.

 אחתלשנהלפחותמדווחהממונהעלאיסורהלבנתהוןלהנהלהולדירקטוריוןהבנק,דיווחמפורט. -

 בנוסף,במדיניותשנקבעהעלידיהדירקטוריוןמוגדריםדיווחיםמידייםלהנהלה,לדירקטוריוןולבנקישראל. -

ניהול על בסיס קבוצתי של סיכון הלבנת הון ומימון טרור 

טרור, ומימון הון הלבנת איסור סיכוני ניהול בנושא הקבוצה של המטה כיחידת פועל הון הלבנת איסור חוק לפי בבנק החובות למילוי האחראי

ובאחריותולוודאיישוםהמדיניותהקבוצתיתבנושאאיסורהלבנתהוןומימוןטרורבחברותהבנות,כנדרשבהוראתניהולבנקאיתקין411,הכוונת

 וליוויחברותהבנותבבנייתמערכות,בכתיבתנהלים,בפעולותהדרכהובהטמעהשלההוראות.
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 Cross Border - ניהול סיכונים חוצי גבולות

רקע על חוץ. תושבי שהינם ללקוחות גם שירותים הבנק קבוצת מספקת לקוחותיה, שאר בין שונים. בנקאות בתחומי פועלת הבנק קבוצת

בינלאומי פעולה שיתוף של והמגמה התושבות למדינת מחוץ המוחזקים תושביהן של כספים באיתור שונות מדינות של המוגברים המאמצים

במאבקבהעלמותמס,עלולהפעילותהבנקמולתושביהחוץכאמורלהגדילאתהחשיפהשלהבנקלסיכוניציותשמקורםבפעילותחוצתגבולות

 (Cross Border)וכןלסיכונימוניטין.

ביום6בפברואר2019פורסמותקנותמסהכנסה(יישוםתקןאחידלדיווחולבדיקתנאותותשלמידעעלחשבונותפיננסיים),התשע"ט-2019,

המטמיעותלדיןהישראליאתההתחייבויותשמדינתישראללקחהעלעצמהלאימוץהתקןהבינלאומילחילופימידע(תקןCRS),אשרפותחע"י

הבנק מדינות. בין באכיפתמס סיועהדדי למטרות עלבסיסשנתי מידעאוטומטיים חילופי לצורךקיום ,(OECD) כלכלי פעולה לשיתוף הארגון

 והקבוצהנערכוליישוםהחקיקההאמורה.

כללי 

סיכוןמוניטיןהינוסיכוןהנובעמתפיסהשליליתמצדלקוחות,צדדיםנגדיים,בעלימניות,משקיעים,מחזיקיאגרותחוב,אנליסטים,גורמיםרלוונטיים

אחריםאורגולטורים,אשרעלולהלהשפיעלרעהעליכולתושלתאגידבנקאילשמורעלקשריםעסקייםקיימיםאוליצורקשריםחדשיםוליהנות

 מנגישותרציפהלמקורותמימון.

תיאבון הסיכון 

לקבוצהסובלנותנמוכהלסיכוןהמוניטיןשעלוללהשפיעעליציבותהובכללזה-איומיםשמקורםבתדמיתהבנק.מעברלכך,הבנקרואהבתדמית

חיוביתמשוםנכסמרכזיולכןיפעללמניעתהתממשותסיכוןמוניטיןשעלוללהגיעלתרחישקיצוןוינסהלמזערהתממשותםשלסיכונימוניטיןככל

 האפשר.

מדיניות וניהול החשיפה  

התנהגות/התנהלות דפוסי גיבוש על המבוססת מונעת פעילות וגיבוש הסיכון גורמי אחר ומעקב זיהוי הכוללת: הסיכון לניהול מדיניות לבנק

המביאיםבחשבון,ככלשניתן,אתסיכוןהמוניטיןבמסגרתהגיבושוהיישוםשלהמדיניותהעסקית,איתורמוקדםשלאירועימוניטיןפוטנציאליים,

 ניטורמתמשךשלהסיכוןוניהולו.

דיווח על החשיפה 

הדיווח, באחריותמי היתר, בין מערךהדיווחיםמגדיר, דיווחיםמיידיים. כוללתפירוטבנוגעלחובותהדיווחובכללזה, מוניטין מדיניותניהולסיכון

 תדירותווהנמעניםלדיווח.
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כללי  

סיכוןאסטרטגיההינוסיכוןשלההשלכותהנוכחיותוהעתידיותעלרווחים,הון,מוניטיןאומעמדהנובעיםמהחלטותעסקיותשגויות,מיישוםבלתי

היעדים בין התאימות של פונקציה הינו זה סיכון טכנולוגיים. או כלכליים ענפיים, רגולטוריים, לשינויים תגובה מהעדר או החלטות של נאות

 האסטרטגייםשלהבנק,האסטרטגיותהעסקיותשפותחולהשגתיעדיםאלו,המשאביםשהוקצולעמידהביעדיםאלוואיכותהיישום.

מדיניות וניהול החשיפה  

 יעדימדיניותניהולסיכוןהאסטרטגיההינם:

הבטחתהתאמהביןהיעדיםהאסטרטגייםלבין:תכניותהעבודההשנתיות;האמצעיםשהוקצולעמידהביעדים(ביןהיתר,משאביהוןבמסגרת -

 תכנוןההוןשלהבנק);יישוםההחלטותהאסטרטגיות.

שגויות; עסקיות החלטות/תכניות האסטרטגיה: תכנון בהתממשות פערים של מוקדם זיהוי המאפשרת האסטרטגיה, סיכון של ניטור יכולת -

 יישוםבלתינאותשלהחלטותאסטרטגיות;שינוייםענפיים,כלכליים,טכנולוגייםורגולטוריים.

תיאבון הסיכון  

לקבוצתהבנקסובלנותנמוכהלסיכוןהאסטרטגיבשלההשפעההקריטיתשעשויהלהיותלועליציבותהבנקוהישגיוהעסקיים.הקבוצהמאמצת

 אסטרטגיהעסקיתהמתאפיינתברמהגבוההשלזהירותומידתיות.

דיווח על החשיפה  

 בבנקקיימתמעטפתסדורהשלדיווחיםביחסלסיכוןהאסטרטגילאורךקוויההגנההשונים.







רפורמות ויישום האמורים הרגולטוריים השינויים האחרונות. בשנים ובעולם בארץ הרגולטוריות הדרישות בהתגברות הוא הסיכון של מקורו

הטלת או מניעת באמצעות לרבות הקבוצה, והון להכנסות סיכון ויוצרים הפיננסית במערכת והתחרותיות הוודאות אי את מגבירים רגולטוריות

יישוםוהטמעההעלוליםלגרוםלעלויותוהשקעות(כגוןהשקעות וכןמחייביםאתהבנקלהיערכות, מגבלותעלפעילותעסקיתואובדןהכנסות,

מיכוניות)כבדות.כמוכן,איעמידהבהוראותהחוקוהרגולציההחלותעלהבנקוהקבוצהחושףאותםלסנקציות,ובהןעיצומיםכספיים,תביעותשל

לקוחות,לרבותתובענותייצוגיות,הטלתאחריותפליליתעלהתאגידהבנקאיועלנושאימשרהבווכןלפגיעהבתדמיתושלהבנקבציבור.הסיכון

 הרגולטורימנוהלבבנקכחלקמהסיכוןהמשפטי,סיכוןהציותוסיכוןהאסטרטגיה.

ביןהיתר,אתערכיהציותאותםמקדםהבנק,משמשתכקוהמנחהלפעילותכלהגורמיםבבנקבניהולסיכוני מדיניותהציותשלהבנקמעגנת,

הציותבכללובעמידהבמכלולההוראותהרגולטוריותבפרט,מתווהאתהעקרונותוקוויהיסוד,ומעגנתאתהסמכויותותחומיהאחריותשלהגורמים

השוניםבבנקובקבוצהלצורךבנייתתשתיתנאותהליישוםהחובותהחלותעלהבנקוהקבוצהבתחוםהציותוהסדרתםבנהליםותהליכים.ההיבטים

ההנהלה ידי המאושרתעל המשפטי מדיניותלניהולהסיכון במסגרת מערךהייעוץהמשפטי ידי ומנוהליםעל הרגולטוריים-משפטייםמפוקחים

ההתפתחויות אחר שוטף מעקב באמצעות לרבות המשפטי, הסיכון של ומיזעורו מיפויו לאיתורו, הדרכים את מסדירה המדיניות והדירקטוריון.

 בחקיקה,ברגולציהובפסיקהומתןיעוץותמיכהמשפטיתשוטפיםעלבסיסהתפתחויותאלה.

 בהיבטהאסטרטגי-התכניתהאסטרטגיתותכניתהעבודהמתייחסותלהשפעותאפשריותשצוינולעיל,ולוקחתבחשבוןאתהשינוייםהאמורים.

לפרטיםבדבריוזמותרגולטוריותמהותיותבעלותהשפעהעלפעילותהבנקבתקופתהדיווחראהפרקחקיקהויוזמותרגולטוריותבפרקממשל

 תאגידי,פרטיםנוספים.
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לוקחת המתודולוגיה הסיכונים. ובמסמך ICAAP-ה בתהליך הבנק את שמשמשת המתודולוגיה על מתבססת הסיכון גורמי של ההשפעה מידת

בחשבוןאתרמתהסיכוןוהתפתחותפרופילהסיכוןשלהבנקמולתאבוןהסיכוןשנקבעואיכותניהולהסיכון.כלגורםסיכוןהמופיעבטבלהנבחן,

 כאשרהואעומדבפניעצמו,ומתוךהנחהשלאי-תלותביןגורםסיכוןאחדלביןגורמיסיכוןאחריםהמופיעיםבטבלה.


רמת סיכון   השפעה  סיכון  

 סיכוןשוקהינוסיכוןקייםאועתידילהפסדאולירידתערךהנובעמשינויבשוויהכלכלישלמכשירפיננסי, סיכוני שוק   .1
תיקמסויםאוקבוצתתיקיםוברמההכוללת,עקבשינוייםבמחירים,שערים,מרווחיםופרמטריםאחרים

 בשווקים.
עלמנתלמזעראתהחשיפהלסיכונישוק,לבנקמדיניותמפורטתלניהולהחשיפהלסיכוניםפיננסייםאשר

קטנה- מתווהומפרטת,ביןהיתר,תיאבוןכולללסיכוניםפיננסייםותיאבוןלסיכוןבחתךהסיכוןהבודד,מערךבקרה,
 בינונית  תשתיתדיווחיםועקרונותלפעילות.

 סיכוןהרביתהואסיכוןלהפסדאולירידתערךכתוצאהמשינוייםבשיעוריהרביתבשווקיםהשונים.שינויים סיכון רבית   1.1
ברביתמשפיעיםעלרווחיהבנקבאמצעותשינויבהכנסותנטו,ועלשווינכסיהבנק,התחייבויותיוומכשירים

חוץמאזניים,כיווןשהערךהנוכחישלתזרימימזומניםעתידיים(אואףהתזרימיםעצמם)משתנהכאשרחל
שינויבשיעוריהרבית.סיכוןהרביתשאליונחשףהבנקכולל:סיכוןתמחורמחדש,סיכוןעקוםהתשואה,סיכון

 בסיס(מרווח)וסיכוןאופציות.
קטנה- סיכוןהרביתבתיק,הינוהסיכוןהדומיננטיאליוחשוףהבנקבכלהקשורלהשפעהעלהשוויההוגןשל
 בינונית הנכסיםוההתחייבויותועלהרווח. 

 סיכוןהאינפלציההינוסיכוןלהפסדכתוצאהמשינוייםבעקוםהציפיותלמדדהמחיריםלצרכןו/אובמדד סיכון   1.2
 קטנה  המחיריםעצמו. האינפלציה 

 סיכוןשערהחליפיןהינוסיכוןלהפסדכתוצאהמשינויבשערהחליפיןו/אוכתוצאהמשינוייםבציפיותלשינוי סיכון שער   1.3
 קטנה  בשערהחליפין. החליפין 

 סיכוןמחירהמניותהינוסיכוןלהפסדכתוצאהמשינוייםבשעריהמניותאומדדיהמניות.סיכוןאופציותהוא סיכון מניות /   1.4
 קטנה  הסיכוןלהפסדהנובעמשינוייםבפרמטריםהמשפיעיםעלשוויןשלהאופציות,לרבותסטייתהתקן. אופציות 

 סיכוןהנזילותהינוהסיכוןשהבנקיתקשהלעמודבהתחייבויותיובשלמשיכותבלתיצפויותמפקדונות סיכון נזילות   .2
הציבור,ביקושבלתיצפוילאשראי,איודאותלגביזמינותהמקורותוהתחייבויותבלתיצפויותאחרות,לרבות

 ירידהחדהבשוויהנכסיםשעומדיםלרשותהבנק.
כדילמזעראתהחשיפהלסיכוןנזילותמיישםהבנקמדיניותכוללתלניהולסיכוןהנזילותבמטבעישראלי

 קטנה  ובמט"חוצמודמט"ח,בהתאםלנדרשבהוראותניהולבנקאיתקין.

 סיכוןהאשראיהינוהסיכוןשלווהאוצדנגדי,לאיעמודבהתחייבויותיוכלפיהבנק.כדילמזעראתהחשיפה סיכון אשראי   .3
קטנה- לסיכוןאשראימוגדרתבקבוצהמדיניותניהולסיכוניהאשראיהמגדירהתיאבוןסיכוןפרטניומגבלותחשיפה

 בינונית  לגבילווים/ענפיםבמגזריהפעילותהשוניםומגבלותנוספות.לבנקסביבתבקרהענפהומערךדיווחנרחב.

 סיכוןקייםאועתידילפגיעהבשווינכסיהקבוצה,בהכנסותובהוןהקבוצהשעלוללהתרחשכתוצאהמהרעה איכות לווים   3.1
באיכותהלוויםעלרקעפגיעהבכושרההחזרשלהם,ו/אובשוויובטיבהבטחונותשהועמדוכבטוחהלאשראי, ובטחונות 

 כלהלן:

חוסנוהפיננסישלהלווה-איתנות,נזילות,רווחיות,כושרהחזר,רמתהמינוףוכו',ו/אופגיעהבהםכתוצאה -
מתמורותבפרמטריםכלכלייםשונים(שע"ח,שעריהרביתוכו'),ו/אוסיבותעסקיותותמורותבענף

קטנה-  פעילותושלהלווה.

 בינונית  שווי,איכותאותמהילהבטחונותהניתניםעלידיהלווהלהבטחתהאשראיבחשבונותיו. -

 ריכוזיות ענפית סיכוןקייםאועתידילפגיעהבשווינכסיהקבוצה,בהכנסותובהוןהקבוצההנובע מהיקף גבוה של אשראי   3.2
שניתן ללווים המשתייכים לענף משקמסויים ו/אוהשקעות במוצרים הרגישים לענף. הרעהבפעילות 

העסקית בענף משקכזה,עלרקעשינוייםבביקושאובהיצע,שינויבמחיריחומריגלם,שינוייםבטחונייםו/או
פוליטיים,שינוייםרגולטורייםועוד,עלולה להביא לפגיעה ביכולת ההחזרו/אובשווי הבטחונות שניתנו עלידי 

 קטנה  חלק מהלווים המשתייכים לענף זה,וכתוצאהמכך, להשפיע לרעה על שווי נכסי הקבוצה ורווחיותה.

Dummy Text
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רמת סיכון   השפעה  סיכון  

 סיכון קיים או עתידילפגיעהבשווינכסיהקבוצה,בהכנסותוהוןהקבוצההנובע מהרעה במצב של  ריכוזיות לווים   3.3
לווה/קבוצת לווים גדול/היחסית לתיק האשראי,שעלולה להשפיע לרעה על סיכויי גביית האשראי,ובהתאמה וקבוצת לווים 

על רווחיותה.השפעתהסיכוןהינהנגזרת,ביןהיתר,שלהתמהילהפנימישלהקבוצות,הקשרביןהחברות
המרכיבותאותןעסקיתאוענפית,פיזורן,והשפעתהבעיותבאחתמהןעלהיתר.כדילמזעראתהחשיפה

לסיכוןקבעדירקטוריוןהבנקמגבלותלגביהחשיפהללווה/קבוצתלוויםשבחלקןמחמירותמהמגבלותשל
בנקישראל. כמוכן,קיים תהליך של בקרת קיום המגבלותודיווחלהנהלה,לוועדהלניהולסיכונים

 קטנה  ולדירקטוריון.

 סיכוןתפעוליהינוסיכוןלהפסדכתוצאהמאינאותותאוכשלשלתהליכיםפנימיים,אנשים(לרבותסיכוןיחסי סיכון תפעולי   .4
עבודה),אומערכות,אוכתוצאהמאירועיםחיצוניים.ההגדרהכוללתסיכוןמשפטי,סיכונימעילותוהונאות,

סיכוניIT,אבטחתמידע,סייברוהמשכיותעסקית,אךאינהכוללתסיכוןאסטרטגיאוסיכוןמוניטין,המנוהלים
 בנפרד.

כדילמזעראתהחשיפהלסיכוןתפעולימיישםהבנקמדיניותכוללתלניהולהסיכוניםהתפעולייםהמגדירה
אתתיאבוןהסיכוןוכןמתווהאתסביבתהבקרה,המסגרותהארגוניותוהפונקציותהניהוליותשיפעלולניהול

 בינונית  ולמזעורהחשיפהלסיכוניםתפעוליים.

 סיכוןזה(כחלקמהסיכוןהתפעולי)מוערךבנפרדלאורריבויאירועיםבעולםובמערכתהפיננסיתבפרט, סיכון סייבר   4.1
ולאורהרחבתפעילותהדיגיטל.הסיכוןמוגדרכפוטנציאללנזקהנובעמאירועסייברבהתחשבברמת ואבטחת מידע 

סבירותווחומרתהשלכותיו.הבנקמנהלאתהסיכוןבהתאםלהוראותניהולבנקאיתקין363,361,357ו-367,
המתייחסותלסיכוןזהולאיומיםהנובעיםממנו.לצורךניהולנאותשלסיכוניסייבר,הורחבהוהותאמה

המסגרתהקיימתשלניהולסיכוניטכנולוגיותהמידעואבטחתמידעבבנקבהיבטיתפיסתמרחבהאיום
 בינונית  ויכולותההגנההנדרשות.הבנקנוקטבפעולותמניעהרבותלהפחתתהסיכון.

 סיכוןזה(כחלקמהסיכוןהתפעולי)מוערךבנפרדמאחרשהסביבההטכנולוגיתמורכבתומשתנהוהתלותבה סיכון   4.2
גוברת.בשניםהאחרונותהסיכוןהתעצםלאורהצורךבהגדלתהגמישותהעסקיתוהטכנולוגיתוהגברת טכנולוגיות 

השימושבטכנולוגיותחדשות.הסיכוןמנוהללפימדיניותניהולטכנולוגיותהמידעובהתאםלהוראתניהול המידע 
 בינונית  בנקאיתקין357.

 סיכוןמשפטינכללבגדרסיכוןתפעוליכהגדרתובנוהלבנקאיתקיןמס'350-ניהולהסיכוןהתפעוליוכולל סיכון משפטי   .5
גם,אךאינומוגבלל"חשיפהלקנסות(fines, penalities)אוצעדיעונשיןכתוצאהמפעילותפיקוחית

 (punitive damages),כמוגםמהסדריםפרטניים(private settlements)".
במטרהלמזעראתהסיכוןהבנקפועלעלפימדיניותלניהולהסיכוןהמשפטיאשרמוגשתלאישורההנהלה

והדירקטוריון,במסגרתהמתוארהסיכוןהמשפטי,הדרכיםלאיתורו,מיפויוומיזעורו.במסגרתזאתפועלהבנק
לאיתורמראששלהסיכוניםהמשפטיים,לרבותבחינתכלמוצר/שירותאופעילותחדשהועריכתמכלול

 קטנה  המסמכיםהכרוכיםבאותומוצר/שירותאופעילות,במגמהלמזעראתהסיכוןהמשפטיככלהאפשר.

 סיכוןמוניטיןהינוסיכוןהנובעמתפיסהשליליתמצדלקוחות,צדדיםנגדיים,בעלימניות,משקיעים,מחזיקי סיכון מוניטין   .6
אגרותחוב,אנליסטים,גורמיםרלוונטייםאחריםאורגולטורים,אשרעלולהלהשפיעלרעהעליכולתושל

תאגידבנקאילשמורעלקשריםעסקייםקיימיםאוליצורקשריםחדשיםוליהנותמנגישותרציפהלמקורות
 מימון.

סיכוןהמוניטיןמושפעבאופןמהותימהתממשותשלסיכוניםמשיקיםכגוןסיכוןתפעולי,סיכוןאשראי,סיכון
קטנה- ציות,סיכוןהלבנתהוןומימוןטרורועוד,אשרדברפרסומםעלוללגרורהתממשותשלסיכוןהמוניטין

 בינונית  (לדוגמא:אירועיגניבהאומעילה,אירועיהלבנתהון,אירועיסייבר,הפסדכספיגבוהוכו').

 סיכוןחקיקהורגולציההינוסיכוןקייםאועתידילהכנסותוהוןהקבוצההעלוללהיווצרמשינוייםברגולציהאו סיכוני חקיקה   .7
בחקיקה,שישבהםלהשפיעעלפעילותהקבוצהועסקיה.הבנק,כתאגידבנקאי,והחברותהמוחזקותעל ורגולציה 
ידו,כפופיםלהוראותרגולטוריותרבותהבאותלידיביטויבחקיקה,חקיקתמשנהומדיניותרשויותהפיקוח

והאכיפהכגון:הפיקוחעלהבנקיםבבנקישראל,אגףשוקההוןוחיסכוןבאוצר,הרשותלניירותערך,הרשות
להגנתהפרטיות,רשותהתחרות,גופיםסטאטוטורייםבתחוםהגנתהצרכןוכיו"ב.תחוםהמחשוברגישאף

הואלשינוייםבחקיקהוברגולציה,עלרקעשדרוגיםושינוייםשנדרשלעיתיםלעשותבמערכותהמחשוב.
בתחומיםאלוקיימיםשינוייםו/אוחידושיםתכופיםבחקיקהובמדיניותהרשויותהשונות.שינוייםכאמור

בחקיקהובמדיניותרשויותהפיקוחוהאכיפההשונותעלוליםלהשפיעעלפעילותהקבוצהועלעסקיה,וכן
לרובדורשיםהשקעותוהקצאתמשאביםעלמנתלהתאיםאתהפעילותאליהם,הןבהשקעהבמערכותוהן

 בינונית  בכחאדםובהכשרתו.
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רמת סיכון   השפעה  סיכון  

 סיכוןציותהואהסיכוןלהטלתסנקציהמשפטיתאורגולטורית,להפסדפיננסימהותי,אולנזקתדמיתי,אשר סיכון ציות,   .8
התאגידהבנקאיעלוללספוגכתוצאהמכךשאיןהואמקייםאתהוראותהציות.סיכוןהציותכוללאתהסיכון הלבנת הון 

לאיקיוםהוראותהדיןכמפורטבהוראתניהולבנקאיתקין308,ובכללזההסיכוןלאיקיוםהוראותהדין ומימון טרור 
בתחוםאיסורהלבנתהוןומימוןטרור,הסיכוןלאיקיוםהוראותתכניתהאכיפההפנימיתבדיניניירותערך

בהתאםלחוקיעולהאכיפהבדיניניירותערך,הסיכוןלאיקיוםתכניתהאכיפההפנימיתבדיניתחרותכלכלית
ואתהסיכוניםהנובעיםמהפעילותמולתושביחוץ.סיכוןזהכוללגםסיכוןבנקאותהוגנת(CONDUCT RISK),

אשרהינוסיכוןחוצהארגוןהשואבאתמסגרתוהנורמטיביתמשורהארוכהשלהוראותדיןורגולציהומושתת
 עלערכייסודבדמותהוגנותושקיפותבאופןבומתנהלהבנקאלמולמחזיקיהענייןהשונים.

התחזקותהרגולציהוהאכיפהשלרשויותהמסבמדינותשונות,מתוךכוונהלאתרכספיםשלתושביהן
המוחזקיםמחוץלמדינתהתושבותעלוליםלהשליךעלדפוסיהתנהגותשללקוחותומכאןלחשוףאתהבנק

 .Cross border risk-לסיכוניציות, סיכונימוניטיןו

סיכוניאיסורהלבנתהוןומימוןטרור(להלן"הלבנתהון")הינםהסיכוניםלהטלתעיצומיםכספיים
משמעותייםעלהבנקלאוראיעמידהבהוראותהחוקבנושאמניעתהלבנתהוןומימוןטרורוכןהסיכון

להיווצרותהשלאחריותפליליתשלהתאגידועובדיו.בנוסף,התממשותעבירהעלהוראותהדיןבתחוםאיסור
 הלבנתהוןומימוןטרורעשויהלגרורהתממשותשלסיכוןמוניטין.

ההשפעהשלסיכוןציות,הלבנתהוןומימוןטרורמשליכהעלכלתחומיהפעילותשלהבנק,לרבות,האכיפה
 .CRS-והFATCA-המנהלית,ורגולציהבינלאומיתבתחומימיסוילרבותה

עלמנתלמזעראתהסיכון,נקבעומדיניותונהליםלניהולהסיכוניםהשונים,הוגדרבכלאחדמהםתיאבון
 בינונית  סיכוןוקיימתמעטפתשלנהלים,בקרות,מערכותמיכוןתומכותומערךדיווחיםבהתאםלנדרש.

 סיכוןהאסטרטגיההינוהסיכוןשלההשלכותהנוכחיותוהעתידיותעלרווחים,הון,מוניטיןאומעמדהנובעים סיכון   .9
מהחלטותעסקיותשגויות,מיישוםבלתינאותשלהחלטותאומהעדרתגובהלשינוייםענפיים,כלכלייםאו אסטרטגיה 

טכנולוגיים.סיכוןזההינופונקציהשלהתאימותביןהיעדיםהאסטרטגייםשלהבנק,האסטרטגיותהעסקיות
שפותחולהשגתיעדיםאלו,המשאביםשהוקצולעמידהביעדיםאלוואיכותהיישום.סיכוןאסטרטגיהכולל

בתוכוגםסיכוןתחרות,הנובעמחשיפתקבוצתהבנקלתחרותבישראלבכלתחומיעסקיה.במהלךפעילותה
השוטפת,מתמודדתקבוצתהבנקעםגורמיםמתחרים,בהםתאגידיםבנקאייםוגופיםפיננסייםאחרים

המספקיםמוצריםפיננסייםחלופייםלאלוהמוצעיםעלידה.סיכוןהתחרותמבטאאתסיכוןהשחיקה
ברווחיותובהוןעלרקעהלחץהתחרותילהקטנתגובההעמלותוהמרווחים.ברבעוןהרביעישלשנת2019,

הוחלטלהעלותאתרמתהסיכוןמ"קטנה-בינונית"ל"בינונית",לאורהעלייהבסיכוןשלהסביבההתחרותית
ההולכתומתגברת,במסגרתה:התגברותהרגולציהוהסביבההתחרותית,רמתהתחרות,מתחריםומוצרים

 בינונית  חלופיים.



בנוסףלסיכוניםכאמורלעיל,התוצאותהעסקיותשלהבנקוביצועיומושפעיםבאופןישירממצבהמשקבישראל.הרעהבתנאיםהכלכלייםבמשק

ניכר חלק של וכן הבנק של פעילותו עיקר הקבוצה. בהכנסות לפגיעה להביא עלולים הבטחוניים ו/או הפוליטיים בתנאים הרעה ו/או הישראלי,

בשנים במשק שהושקעו הזרות ההשקעות של משמעותית הוצאה במשק, מיתון לפיכך, ישראל. במדינת הינו ידו על המוחזקות מהחברות

האחרונות,האטהכלכליתמהותיתוירידהברמתהחייםבישראלעלוליםלהשפיעבאופןמהותיעלתוצאותהבנק.מיתוןבמשקעשוילהגדילאת

היקףהחובותהבעייתיים,להקטיןאתמחזוריהפעילותבשוקההון,להשפיעעלהביקושלשירותיםבנקאייםשוטפיםשצורכיםמשקיהבית,להביא

 לירידהבהיקףהפעילותבכרטיסיאשראיועוד.
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 הדוחותהכספייםשלהבנקערוכיםעלפיעקרונותוכלליחשבונאותשעיקרםמפורטבבאור1לדוחותהכספיים.

הדוחותהכספייםכולליםתוצאותשלחישובים,הנחותואומדניםהמתייחסיםלפעילויות,אירועיםוהתפתחויותשונות,המשפיעיםעלרווחיותושל

הבנק.הנהלתהבנקמתבססתבהערכותיהעלהנחותסובייקטיביותוהערכותשלעובדיםוגורמיםמקצועייםחיצונייםבעלימיומנויותוהתמחויות

 בתחומיםבהםנדרשיםהאומדניםהשונים.

לבעליהמקצועהחיצונייםולעובדיםהעוסקיםבפיקוח,בקרהוהכנתהאומדניםוההערכותבנושאיםהמוגדריםכבעליהשפעהקריטיתעלהתוצאות

 הכספיותשלהבנק,אין,ככלשהדברמתאפשר,מעורבותוקשרעסקישוטףעםהגורםאוהסוגיהנשואהאומדן.

הנהלתהבנקוהדירקטוריוןסבוריםכיהאומדניםוההערכותבנושאיהמדיניותהחשבונאיתהקריטית,נעשועלפימיטבידיעתםושיקולדעתםשל

 הגורמיםהמקצועייםשעסקובהכנתם,והםיושמובאופןנאותבדוחותהכספייםשלהבנק.

להלןסקירהתמציתיתשלהתחומיםבהםנדרשתהנהלתהבנקלבצעהערכותואומדניםחשבונאייםבנושאיםשהשפעתםעלהרווחוהפסדעשויה

להיותקריטיתומהותית.לשינוייםבאומדניםובהערכותבנושאיםשיתוארולהלן,ובכללזההתממשותשונהשלאירועמהאומדןשנעשהלגביו,יכולה

 להיותהשפעהמהותיתעלתוצאותיוהעסקיותשלהבנקועלמבנההנכסיםוההתחייבויותשלו(לרבות-תלויות).


א. הפרשה להפסדי אשראי 

החלמיום1בינואר2011,מיישםהבנקאתהוראתהדיווחלציבורבנושא"מדידהוגילוישלחובותפגומים,סיכוןאשראיוהפרשהלהפסדיאשראי"

המאמצתאתתקניהחשבונאותהאמריקאייםבנושא(ASC 310)ועמדותשלרשויותהפיקוחעלהבנקיםבארה"בושלהרשותלניירותערךבארה"ב. 

ואתפריטי הבעייתייםשלו אתכלהחובות הבנקמסווג בהתאםלנהליםאלו, חובותכבעייתיים. ולסיווג בעייתי אשראי הבנקקבענהליםלזיהוי

האשראיהחוץמאזניבסיווגים:השגחהמיוחדת,נחותאופגום.כמוכן,הבנקקבעמדיניותלמדידתההפרשהלהפסדיאשראיכדילקייםהפרשה

 ברמהמתאימהלכיסויהפסדיאשראיצפוייםבהתייחסלתיקהאשראי.

 ההפרשהלכיסויהפסדיהאשראיהצפוייםבהתייחסלתיקהאשראימוערכתבאחדמשנימסלולים:"הפרשהפרטנית"או"הפרשהקבוצתית".

ההפרשההפרטנית,הרלוונטיתלחובותבעייתייםבסיווגפגום,נעשיתבהתבססעלהערכותההנהלהלגביהפסדיםהגלומיםבתיקהאשראיהמאזני

והחוץמאזני.הפרשהזונאמדתבאמצעותהפערשביןיתרתהחובהרשומהלביןהערךהנוכחישלהתקבוליםהצפוייםלפרעוןהחוב,אוהשוויההוגן

 שלהבטוחות.

ערךהבטוחות שלהלווה, העסקית לרבותפעילותו מקורותההחזרהרלוונטיים, עלמגוון המתבססת החוב, הצפוייםלפרעון התקבולים אמידת

שהעמידהלווה,מקורותפרעוןפרטייםוערךמימושערבויותשניתנועלידיהלווהאוצדדיםשלישיים,מחייבתשימושבשיקולדעתואומדניםאשר

 הנהלתהבנקמאמינהכיהינםסביריםבמועדההערכה,אולם,מטבעהדברים,איןודאותכיהסכומיםשיתקבלובפועליהיוזהיםלאומדניםשנקבעו.

 בנוסף,הבנקבוחןאתהחובותומבצעמחיקהחשבונאיתשלחובותאשרעומדיםבתנאיהמחיקההחשבונאית.

ההפרשההקבוצתית,הרלוונטיתלכללהחובותשלאסווגוכפגומים,מחושבתכדילשקףהפרשותלירידתערךבגיןהפסדיאשראיבלתימזוהים

 פרטנית,הגלומיםבקבוצותגדולותשלחובותקטניםבעלימאפייניסיכוןדומים,וכןבגיןחובותשנבחנופרטניתונמצאשאינםפגומים.

ההפרשההמוערכתעלבסיסקבוצתיבגיןסיכוןאשראימאזניוחוץמאזנימחושבתעלבסיסשיעוריהפסדהיסטורייםבענפיהמשקהשונים(בגין

תוך המחיקותבתשעהשניםהאחרונות), עלשיעורי היתר, בין נסמכת, קביעתההפרשהבשנת2019, בהתאםלכך, התקופההחלמשנת2011.

 חלוקהביןאשראיבעייתילביןאשראילאבעייתי.

לצורךקביעתשיעורההפרשה ובנוסף, המשקהשוניםבטווחהשניםכאמורלעיל, ההפסדההיסטורייםבענפי הבנקמשתמשבממוצעשיעורי

לענייןהסברעלהתאמותאיכותיות-ראהבאור1.ד.(5) נתוניםנוספים(התאמותאיכותיות). לציבורהבנקלוקחבחשבון הנאותבקשרלאשראי

 לדוחותהכספיים.
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ב. תביעות משפטיות והתחייבויות תלויות 

סמך על המטפל, הדין עורך של הדעת שיקול מיטב לפי נעשים תלויות, והתחייבויות משפטיות לתביעות חשבונאי ביטוי ומתן הסיכון הערכת

הערכתהסיכון גםבחינתהתשתיתהעובדתית. וכן, הכרתהפעילותהבנקאית, בעבודההמשפטית, נסיונו אתהחוקוהפסיקה, וידיעתו בקיאותו

 מבוקרתעלידיראשמדורליטיגציהבמערךהמשפטי,ובסכומיםגבוהיםגםעלידיועדהבראשותמנהלתמערךהייעוץהמשפטישלהבנק.


 לשםהשגתמטרהזופועלמערךהייעוץהמשפטיבמספרמישורים:

 הכרתהדיןהכללי. .1

תשומתלבמיוחדת שוטףבחקיקהובפסיקה. עלעדכון שמוצאתאתביטויהבנהליםהפנימייםשלמערךהייעוץהמשפטי, קיימתהקפדה,

ניתנתלנושאיםשישלהםהשלכהעלפעילותהבנקלענפיהולגווניההשונים,לרבותהסקתמסקנותוהמלצהעלהיערכות,לרבותבעקבות

 תביעותשדווחועלידיבנקיםאחרים.

 טפולבתביעותותלונותנגדהבנק. .2

כנגדהבנקתלויותועומדותתביעותמשפטיות(לרבותבקשהלהכירבמקצתןכתובענותיצוגיות)בנושאיםשונים,לרבותבתחוםשוקההון,יחסי

 בנק-לקוח,היעדרגילוינאותוכיו"ב.


התביעותנגדהבנקעוברותלטיפולושלמערךהייעוץהמשפטי,המטפלבתביעותביןבעצמווביןבאמצעותעורכידיןחיצוניים,תוךליוויופיקוחשל

מערךהייעוץהמשפטי,ככלהנדרש.לתלונותבסכוםשמעל10,000דולרולכלתביעהמשפטית(ללארצפתסכום)מבוצעתהערכתסיכון.ועדה

ש"ח. מעל5מיליון בתלונותובתביעותשסכומן שלהבנקמבצעתבקרהתקופתיתעלהערכתהסיכון בראשותמנהלתמערךהייעוץהמשפטי

אומדניםלחשיפותשישלבנקבתביעותובתלויותלגביהןנדרשההפרשהאונדרשגילוילגבירמתהחשיפההגלומהבהן,נעשיםלפימיטבשיקול

ראשמדורליטיגציהבמערך ידי בשיתוףפעולהעםהגורמיםהמקצועייםהרלוונטייםבבנקומבוקריםכאמורעל המטפל, הדעתשלעורךהדין

במקרהשלתביעה למנכ"למועברדיווחמיידי שלהבנק. ועדהבראשותמנהלתמערךהייעוץהמשפטי ובסכומיםגבוהיםגםעלידי המשפטי,

מהותית,דיווחחודשיעלעדכוניםושינוייםמהותייםבתיקיתביעותותלונותנגדהבנקמעלסכוםמסויםודיווחרבעוניעלעדכוניםושינוייםכאמור

 בכללהתביעותוהתלונותנגדהבנק.

 לגבימרביתהתביעותוהתלויותישנםאומדניםלרמתהסיכוןשישלבנקובהתאםלכךמבוצעותהפרשות.

 באשרלמתכונתהגילוישלתובענותמשפטיותראהבאור1.ד.(16)לדוחותהכספיים.

ג. זכויות עובדים 

אלו הטבות בעתפרישתםולאחרפרישתםלגמלאות. זכאיםלהטבותמסוימותבתקופתעבודתם, ובכללםהבנק, שלחברותהקבוצה, עובדים

כוללות,ביןהשאר: 

 - תכניותלהטבהמוגדרתלאחרפרישהולאחרהעסקה-פיצוייפרישה,פנסיה,הטבותלגמלאיםואחרים.

 הטבותאחרות(לחלקמחברותהקבוצה)-מענקיותק,הטבותבגיןימימחלהשלאנוצלו. -

ההתחייבותבגיןהטבותאלומחושבתעלבסיסאקטוארי.החישוביםהאקטוארייםמבוססיםעלמספרפרמטריםובכללזה,ההסתברותשיתמלאו

כלהתנאיםלתשלום,תוחלתהחייםהצפויה,גילהפרישה,שיעוריהפרישהשלהעובדיםטרםמועדהפרישהלגמלאות,שיעורעלייתהשכרהצפויה,

שיעורהפיצוייםהמוגדליםושיעורההיוון.שיעורההיווןמחושבעלבסיסתשואתאגרותהחובהממשלתיותבישראלבתוספתמרווחבגובהההפרש

 ביןשיעוריהתשואהלפדיוןעלאגרותחובקונצרניותבדירוגAAומעלהבארה"בלביןשיעוריהתשואהלפדיוןעלאגרותחובשלממשלתארה"ב.
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 להלןניתוחרגישותשלהשפעתהשינויבפרמטריםהעיקרייםעלחישובההפרשותהאקטואריות:
    

31 בדצמבר 2019   

 

ירידה של 1%  עליה של 1%    

 במיליוניש"ח  

השפעת השינוי בשכר על   

 

 (69)  85  התחייבותלפיצוייםופנסיה
 (2)  2  הטבותאחרותלאחרפרישה
 (4)  4  הטבהבגיןימימחלהשלאנוצלו

  
השפעת השינוי בשיעור ההיוון על   

 88  (71)  התחייבותלפיצוייםופנסיה
 46  (34)  הטבותאחרותלאחרפרישה

 5  (4)  הטבותבגיןימימחלהשלאנוצלו
 1  (1)  מענקיםבגיןותק

  
השפעת השינוי בשעור עזיבת עובדים צפויה   

 (111)  80  התחייבותלפיצוייםופנסיה
 2  (2)  הטבותאחרותלאחרפרישה

 10  (7)  הטבהבגיןימימחלהשלאנוצלו
 1  (1)  מענקיםבגיןותק


השפעתהשינויבפרמטריםהעיקרייםעלתכניותלהטבהמוגדרתלאחרפרישהולאחרהעסקה-פיצויים,פנסיה,הטבותלגימלאיםואחרים,נזקפת

 לרווחכוללאחר.

 השפעתהשינויבפרמטריםהעיקרייםעלהטבותאחרות-מענקיותקוהטבותבגיןאיניצולימימחלה,נזקפתלרווחוהפסד.

 חוותדעתהאקטוארעומדתלעיוןבאתרמגנ"אשלרשותניירותערךובאתרמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

ד. אומדן השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים 

להבדיל ההוגן, שהצגתםבדוחותהכספייםמושתתתעלבסיסהשווי הבנקפועלבהיקפיםמשמעותייםבתחוםהמכשיריםהפיננסייםהנגזרים,

 מהשוויעלפיעקרוןהצבירה.

 הבנקמיישםאתכללי157FASלמדידתהשוויההוגןשלהמכשיריםהפיננסייםהנגזריםהחלמשנת2012.

FAS 157מגדיראתהשוויההוגןכמחיראשרהיהמתקבלממכירתנכסאוהיהמשולםלצורךסילוקהתחייבותבעסקהביןמוכרמרצוןלקונהמרצון

במועדהמדידה.התקןמחייבלעשותשימושמירביככלשניתןבנתוניםנצפיםולמזערשימושבנתוניםלאנצפים,לצורךהערכתשוויהוגן.נתונים

 נצפיםמייצגיםמידעהזמיןבשוקאשרמתקבלממקורותבלתיתלוייםואילונתוניםלאנצפיםמשקפיםאתההנחותשלהתאגידהבנקאי.

 סוגיםאלושלנתוניםיוצריםמדרגשלשוויהוגןכלהלן:

 -נתונירמה1-מחיריםמצוטטיםמשוקפעיל.

 -נתונירמה2-מחיריםהנגזריםממודליםלהערכהאשרהנתוניםהמשמעותייםבהםנצפיםבשוקאונתמכיםעלידינתונישוקנצפים.

 -נתונירמה3-מחיריםהנגזריםממודליםלהערכהאשראחדאויותרמהנתוניםבהםאינםנצפים.

מחירשוקמצוטטבשוק לפי ובהעדרשוקעיקרי, שנקבעבשוקהעיקרי שוק, שווי לפי הוערכו מכשיריםפיננסייםנגזריםשישלהםשוקעיקרי

את בחשבון והלוקחים השוטפת בפעילותו הבנק את המשמשים מודלים לפי הוערכו נסחרים שאינם נגזרים פיננסיים מכשירים ביותר. המועיל

הסיכוניםהגלומיםבמכשירהפיננסיהנגזר(סיכוןשוק,סיכוןאשראיוכדומה).חישוביהשוויההוגןשלהמכשיריםהפיננסייםהנגזרים,בגיןמרכיב

המט"חשלהם,מתבססיםעלהנתוניםהשורריםבשוקיהכספיםהבינלאומיםובשוקהמקומי,ובגיןהמרכיבשלהמטבעהישראלי,עלשיעורירבית

בהתחשבבסוגהמכשירובתקופתהעסקה. הנזילותוהסחירותהקיימתבשוקהמקומי השוק, בהתחשבבמחירי לאצמודהורביתצמודתמדד,

בהתאםלהוראותFAS 157שעוריהרביתהםאחידים,ביןאםשוויהמכשיריםמהווהנכסבבנקוביןאםהואמהווההתחייבות(איןמרווחביןרבית

 הקניהלרביתהמכירה).סיכוןהאשראיהגלוםבמכשיריםהפיננסייםהנגזריםבאלידיביטויבשוויההוגן,עלידיהכללתפרמייתסיכוןבחישובהשווי.

לעסקה הנגדי הצד של האשראי סיכון פרמיית נכללה נכס מהווה שלהן ההוגן שהשווי בעסקאות העסקאות. כל בחישוב נכללה סיכון פרמיית

 ובעסקאותשהשוויההוגןשלהןמהווההתחייבותנכללהפרמייתהסיכוןשלהבנק.

פרמייתסיכוןהאשראישלהבנקיםבארץ,שלהבנקיםבחו"לושלהברוקריםבחו"להתקבלהמגורמיםחיצונייםהמסתמכיםעלמכשיריחובונגזרי

 אשראיהנסחריםבשוקפעיל.לגבייתרהלקוחות,פרמייתהסיכוןנקבעהלפימודלפנימיהמדרגאתטיבהלקוחותוסיכוןהאשראישלהם.

Dummy Text
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השוויההוגןשלאופציותלסוגיהןהשוניםמתבססברובוהגדול,עלמודלBlack and Scholesוהואמושפעמהתנודתיותהגלומהבשעריהחליפין,

הרביתוהמדדיםהרלוונטייםלאופציהשהבנקרכשאוכתב.נתוניהתנודתיותשלשעריהחליפיןמט"ח-שקלונתוניהתנודתיותשלשעריהחליפין

מכשירים לגבי ובעולם. הכספיםבארץ הנגזריםמשוקי הנתונים חברהחיצוניתהמתמחהבשערוךאופציותעלפי ידי על מט"ח-מט"חנקבעים

פיננסייםנגזריםמורכביםשאיןלהםשוקסחיר,מתקבלים,בדרךכלל,ציטוטישוויהוגןמגורמיםבחו"ל,וסבירותםנבחנתעלידיחדריהעסקאותשל

 הבנק.

 לפרטיםנוספיםבדברשוויהוגןשלמכשיריםפיננסייםנגזריםראהבאורים27א,27בו-32ב.

ה. שווי הוגן של ניירות ערך 

השקעותהבנקבמניותשאינןלמסחרשקייםלגביהןשוויהוגןזמין,באגרותחובבתיקהזמיןלמכירהובניירותערךבתיקלמסחרנמדדותבמאזן

 עלפישווייםההוגן.

 ראהבאור1.ד.(8)ובאור1.ד.(9)לדוחותהכספייםבדברקביעתשוויהוגןשלניירותערךוירידתערךבעלתאופיאחרמזמני.


תהליך קביעת שווי הוגן של תיק נוסטרו אג"ח חו"ל 

תהליךקביעתהשוויההוגןמבוצעבמערךהבינייםשבמערךהפיננסישלהבנק.בתמחוראגרותחובמסוגיורבונדסותיקאג"חמגובותבמשכנתאות,

 נסמךהבנקעלציטוטממקורחיצוניבלתיתלוי,שעיסוקובמתןציטוטיםלמוסדותפיננסייםרביםוגדוליםבעולם.


תיק אגרות חוב מסוג יורובונדס 

על סבירות בקרת מבוצעת הביניים במערך בתיק. הקיימים הניירות כל לגבי אשראי ומרווחי מחירים יומי באופן לבנק מספק החיצוני המצטט

המחיריםועלמרווחיהאשראיכגון,בדיקתסבירותמולציטוטממערכתהבלומברגשלעסקאותשבוצעובכמותניירותערךהקרובהלסךההשקעה

שלהבנקבנייר,בדיקתמתאםלמרווחיםהגלומיםבעסקאותCDS(credit default swap)רלוונטיותובדיקתסבירותלעומתאגרותחובאחרותשל

אותומנפיקעםמועדיפרעוןקרוביםלמועדהפרעוןשלאגרתהחובהמוחזקת.במקריםבהםאיןאינדיקציותכאמורלעיל,מתבצעתפניהלברוקר

 חיצונילקבלציטוט.


תיק אגרות חוב מגובות במשכנתאות 

 המצטטהחיצונימספקלבנקנתוניםעלמחיריהםשלכלהניירותהקיימיםבתיק.

 פעםבחודשמבוצעתבקרתסבירותעלמחיריהמצטטהחיצוניבאמצעותמחיריםממערכותפיננסיותאחרות.


ניתוח רגישות 

עלפיחישוביהבנקגידול(קיטון)של0.05%במרווח,הנובעמסיכוןהאשראישלמנפיקיאגרותהחוב,לגביתיקאגרותהחובבמטבעחוץשלהבנק

 הנסמךעלציטוטיםהמתקבליםמספקמחיריםחיצוני,יביאלקיטון(גידול)בשיערוךאגרותהחובבסךשלכ-9.7מיליוןש"ח.

בהתייחסלניירותערךששווייםההוגןנקבעעלפימחיריבורסה,הרישאלהלאבהכרחמשקפיםאתהמחירשיתקבלממכירתניירותערךבהיקפים

 גדולים.

 לפרטיםנוספיםבדברשוויהוגןשלניירותערךראהבאורים12ו-32ב.

ו. היוון עלויות פיתוח תוכנה 

 ראהבאור1.ד.(14)לדוחותהכספייםבדברנכסיםבלתימוחשייםוירידתערךשלעלויותפיתוחעצמישלתוכנותמחשב.
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בהתאםלהוראותהדיווחלציבורשלהמפקחעלהבנקים,ובהתאםלהנחיותהוראתניהולבנקאיתקין309שפורסמהבחודשספטמבר2008,הבנק

 מקייםבקרותונהליםלגביגילוי,וכןפרסמערךבקרהפנימיתעלדיווחכספי.

ההוראות,שעניינןאחריותההנהלהעלהבקרהפנימיתעלדיווחכספיוחוותדעתשלרואההחשבוןהמבקרלגביביקורתהבקרההפנימיתעלדיווח

כספי,נערכובהתאםלהוראותסעיפים302ו-404לחוקהידועבשם-The Sarbanes Oxley Act of 2002שנחקקבארה"ב,והוראותוהנחיותשנקבעו

 .PCAOB-בארה"בביןהיתרעלידיה

כלאחדבנפרד, הראשי, הצהרותשלמנכ"להבנקוהחשבונאי וכן וההנהלהבדברבקרהפנימיתעלדיווחכספי, לדוחותצורףדוחהדירקטוריון

 בנושאהערכתבקרותונהליםלגביהגילוי.

הנהלתהבנק,בשיתוףהמנכ"לוהחשבונאיהראשי,העריכוליום31בדצמבר2019אתאפקטיביותהבקרותוהנהליםלגביהגילוישלהבנק.עלבסיס

הערכהזו,מנכ"להבנקוהחשבונאיהראשי,הסיקוכילתוםתקופהזוהבקרותוהנהליםלגביהגילוישלהבנקהינםאפקטיבייםכדילרשום,לעבד,

 לסכםולדווחעלהמידע,שהבנקנדרשלגלותבדוחבהתאםלהוראותהדיווחלציבורשלהמפקחעלהבנקים,ובמועדשנקבעבהוראותאלו.

במהלךהרבעוןהרביעישלשנת2019לאאירעכלשינויבבקרההפנימיתשלהבנקעלהדיווחהכספיאשרהשפיעבאופןמהותי,אוסבירשצפוי

 להשפיעבאופןמהותי,עלהבקרההפנימיתעלדיווחכספישלהבנק.















 
סמדר ברבר-צדיק  יעקב סיט   

 מנהלכללי  מ"מיו"רהדירקטוריון 

 תלאביב,15במרס2020

 י"טבאדר,תש"פ
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 (CERTIFICATION)



 אני,סמדרברבר-צדיק,מצהירהכי:


סקרתיאתהדוחהשנתישלהבנקהבינלאומיהראשוןלישראלבע"מ(להלן-"הבנק")לשנת2019(להלן-"הדוח").  .1

בהתבססעלידיעתי,הדוחאיננוכוללכלמצגלאנכוןשלעובדהמהותיתולאחסרבומצגשלעובדהמהותיתהנחוץכדישהמצגיםשנכללובו, .2

לאורהנסיבותבהןנכללואותםמצגים,לאיהיומטעיםבהתייחסלתקופההמכוסהבדוח. 

הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ידיעתי, על בהתבסס .3

תוצאותהפעולות,השינוייםבהוןהעצמיותזרימיהמזומניםשלהבנקלימיםולתקופותהמוצגיםבדוח. 

ולבקרההפנימיתשלהבנקעלדיווח הגילוי(1) אחראיםלקביעתםולקיומםשלבקרותונהליםלגבי ואחריםבבנקהמצהיריםהצהרהזו אני .4

כספי(1).וכן: 

קבענובקרותונהליםכאלה,אוגרמנולקביעתםתחתפיקוחנושלבקרותונהליםכאלה,המיועדיםלהבטיחשמידעמהותיהמתייחסלבנק, א.

 לרבותתאגידיםמאוחדיםשלו,מובאלידיעתנועלידיאחריםבבנקובאותםתאגידים,בפרטבמהלךתקופתההכנהשלהדוח;

כזו,המיועדתלספקמידה אוגרמנולקביעתהתחתפיקוחנושלבקרהפנימיתעלדיווחכספי כזו, קבענובקרהפנימיתעלדיווחכספי ב.

חשבונאותמקובלים ולכךשהדוחותהכספייםלמטרותחיצוניותערוכיםבהתאםלכללי מהימנותהדיווחהכספי לגבי סבירהשלביטחון

ולהוראותהמפקחעלהבנקיםוהנחיותיו; 

הערכנואתהאפקטיביותשלהבקרותוהנהליםלגביהגילוישלהבנקוהצגנובדוחאתמסקנותינולגביהאפקטיביותשלהבקרותוהנהלים ג.

לגביהגילוי,לתוםהתקופההמכוסהבדוחבהתבססעלהערכתנו;וכן, 

אוסבירשצפוילהשפיע בדוחכלשינויבבקרההפנימיתשלהבנקעלדיווחכספישאירעברבעוןהרביעישהשפיעבאופןמהותי, גילינו ד.

באופןמהותי,עלהבקרההפנימיתשלהבנקעלדיווחכספי;וכן, 

אניואחריםבבנקהמצהיריםהצהרהזוגילינולרואההחשבוןהמבקר,לדירקטוריוןולוועדתהביקורתשלהדירקטוריוןשלהבנק,בהתבססעל .5

הערכתנוהעדכניתביותרלגביהבקרההפנימיתעלדיווחכספי: 

אתכלהליקוייםהמשמעותייםוהחולשותהמהותיותבקביעתהאובהפעלתהשלהבקרההפנימיתעלדיווחכספי,אשרסבירשצפויים א.

לפגועביכולתושלהבנקלרשום,לעבד,לסכםולדווחעלמידעכספי.וכן, 

כלתרמית,ביןמהותיתוביןשאינהמהותית,בהמעורבתההנהלהאומעורביםעובדיםאחריםשישלהםתפקידמשמעותיבבקרההפנימית ב.

שלהבנקעלדיווחכספי. 

 איןבאמורלעילכדילגרועמאחריותיאומאחריותכלאדםאחר,עלפיכלדין.


 כהגדרתםבהוראותהדיווחלציבורבדבר"דוחדירקטוריון". (1)











סמדר ברבר - צדיק   15במרס2020

 מנהלכללי 
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 (CERTIFICATION)



 אני,נחמןניצן,מצהירכי:


סקרתיאתהדוחהשנתישלהבנקהבינלאומיהראשוןלישראלבע"מ(להלן-"הבנק")לשנת2019(להלן-"הדוח").  .1

בהתבססעלידיעתי,הדוחאיננוכוללכלמצגלאנכוןשלעובדהמהותיתולאחסרבומצגשלעובדהמהותיתהנחוץכדישהמצגיםשנכללובו, .2

לאורהנסיבותבהןנכללואותםמצגים,לאיהיומטעיםבהתייחסלתקופההמכוסהבדוח. 

הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ידיעתי, על בהתבסס .3

תוצאותהפעולות,השינוייםבהוןהעצמיותזרימיהמזומניםשלהבנקלימיםולתקופותהמוצגיםבדוח. 

ולבקרההפנימיתשלהבנקעלדיווח הגילוי(1) אחראיםלקביעתםולקיומםשלבקרותונהליםלגבי ואחריםבבנקהמצהיריםהצהרהזו אני .4

כספי(1).וכן: 

קבענובקרותונהליםכאלה,אוגרמנולקביעתםתחתפיקוחנושלבקרותונהליםכאלה,המיועדיםלהבטיחשמידעמהותיהמתייחסלבנק, א.

 לרבותתאגידיםמאוחדיםשלו,מובאלידיעתנועלידיאחריםבבנקובאותםתאגידים,בפרטבמהלךתקופתההכנהשלהדוח;

כזו,המיועדתלספקמידה אוגרמנולקביעתהתחתפיקוחנושלבקרהפנימיתעלדיווחכספי כזו, קבענובקרהפנימיתעלדיווחכספי ב.

חשבונאותמקובלים ולכךשהדוחותהכספייםלמטרותחיצוניותערוכיםבהתאםלכללי מהימנותהדיווחהכספי לגבי סבירהשלביטחון

ולהוראותהמפקחעלהבנקיםוהנחיותיו; 

הערכנואתהאפקטיביותשלהבקרותוהנהליםלגביהגילוישלהבנקוהצגנובדוחאתמסקנותינולגביהאפקטיביותשלהבקרותוהנהלים ג.

לגביהגילוי,לתוםהתקופההמכוסהבדוחבהתבססעלהערכתנו;וכן, 

אוסבירשצפוילהשפיע בדוחכלשינויבבקרההפנימיתשלהבנקעלדיווחכספישאירעברבעוןהרביעישהשפיעבאופןמהותי, גילינו ד.

באופןמהותי,עלהבקרההפנימיתשלהבנקעלדיווחכספי;וכן, 

אניואחריםבבנקהמצהיריםהצהרהזוגילינולרואההחשבוןהמבקר,לדירקטוריוןולוועדתהביקורתשלהדירקטוריוןשלהבנק,בהתבססעל .5

הערכתנוהעדכניתביותרלגביהבקרההפנימיתעלדיווחכספי: 

אתכלהליקוייםהמשמעותייםוהחולשותהמהותיותבקביעתהאובהפעלתהשלהבקרההפנימיתעלדיווחכספי,אשרסבירשצפויים א.

לפגועביכולתושלהבנקלרשום,לעבד,לסכםולדווחעלמידעכספי.וכן, 

כלתרמית,ביןמהותיתוביןשאינהמהותית,בהמעורבתההנהלהאומעורביםעובדיםאחריםשישלהםתפקידמשמעותיבבקרההפנימית ב.

שלהבנקעלדיווחכספי. 

 איןבאמורלעילכדילגרועמאחריותיאומאחריותכלאדםאחר,עלפיכלדין.


 כהגדרתםבהוראותהדיווחלציבורבדבר"דוחדירקטוריון". (1)











נחמן ניצן   15במרס2020

 סמנכ"ל,חשבונאיראשי 
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הדירקטוריוןוההנהלהשלהבנקהבינלאומיהראשוןלישראלבע"מ(להלן-"הבנק")אחראיםלהקמהולקיוםשלבקרהפנימיתנאותהעלדיווח

כספי(כהגדרתהבהוראותהדיווחלציבורבדבר"דוחהדירקטוריון").מערכתהבקרההפנימיתשלהבנקתוכננהכדילספקמידהסבירהשלבטחון

לדירקטוריוןולהנהלהשלהבנקלגביהכנהוהצגהנאותהשלדוחותכספייםהמפורסמיםבהתאםלכלליחשבונאותמקובליםולהוראותהמפקחעל

הבנקיםוהנחיותיו.ללאתלותבטיברמתהתכנוןשלהן,לכלמערכותהבקרההפנימיתישמגבלותמובנות.לפיכךגםאםנקבעכימערכותאלוהינן

 אפקטיביות,הןיכולותלספקמידהסבירהשלבטחוןבלבדבהתייחסלעריכהולהצגהשלדוחכספי.


ההנהלהבפיקוחהדירקטוריוןמקיימתמערכתבקרותמקיפההמיועדתלהבטיחכיעסקאותמבוצעותבהתאםלהרשאותההנהלה,הנכסיםמוגנים

אפקטיביים והתקשורת המידע שערוצי להבטיח כדי צעדים נוקטת הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה בנוסף, מהימנים. החשבונאיים והרישומים

 ומנטרים(monitor)ביצוע,לרבותביצוענהליבקרהפנימית.


על בהתבסס 2019, בדצמבר 31 ליום כספי דיווח על הבנק של הפנימית הבקרה אפקטיביות את העריכה הדירקטוריון בפיקוח הבנק הנהלת

קריטריוניםשנקבעובמודלהבקרההפנימיתשלCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO 1992).בהתבסס

 עלהערכהזו,ההנהלהמאמינה(believes)כיליום31בדצמבר2019,הבקרההפנימיתשלהבנקעלדיווחכספיהינהאפקטיבית.



רואיהחשבוןהמבקריםשלהבנק,ה"הסומך ליום31בדצמבר2019בוקרהעלידי האפקטיביותשלהבקרההפנימיתשלהבנקעלדיווחכספי

חייקין,כפישצוייןבדוחשלהםבעמודמספר83,אשרבונכללהחוותדעתבלתימסויגתבדברהאפקטיביותשלהבקרההפנימיתשלהבנקעל

 דיווחכספיליום31בדצמבר2019.

















נחמן ניצן  סמדר ברבר-צדיק  יעקב סיט 

 סמנכ"ל,חשבונאיראשי  מנהלכללי  מ"מיו"רהדירקטוריון


 תלאביב,15במרס2020
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 83  דוחרואיהחשבוןעלהבקרההפנימיתעלדיווחכספי

 

 84  דוחרואיהחשבוןהמבקריםעלהדוחותהכספיים

 85  דוחרווחוהפסד

 86 דוחעלהרווחהכולל 

 87 מאזן 

 88 דוחעלהשינוייםבהון 

 89 דוחעלתזרימיהמזומנים 

 91  באוריםלדוחותהכספיים







Dummy TextDummy Text
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ביחד (להלן בנות וחברות בע"מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק של כספי דיווח על הפנימית הבקרה את ביקרנו

"הבנק")ליום31בדצמבר2019,בהתבססעלקריטריוניםשנקבעובמסגרתהמשולבתשלבקרהפנימיתשפורסמהעל

הדירקטוריון .("COSO 1992" - (להלן Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-ה ידי

וההנהלתהבנקאחראיםלקיוםבקרהפנימיתאפקטיביתעלדיווחכספיולהערכתםאתהאפקטיביותשלבקרהפנימית

עלדיווחכספי,הנכללתבדוחהדירקטוריוןוההנהלהבדברבקרהפנימיתעלדיווחכספיהמצורף.אחריותנוהיאלחוות

 דעהעלבקרהפנימיתעלדיווחכספישלהבנקבהתבססעלביקורתנו.

ערכנואתביקורתנובהתאםלתקניה-Public Company Accounting Oversight Board(PCAOB)בארה"ב,בדברביקורתשל

בקרהפנימיתעלדיווחכספי,כפישאומצועלידילשכתרואיחשבוןבישראל.על-פיתקניםאלהנדרשמאיתנולתכנןאת

הביקורתולבצעהבמטרהלהשיגמידהסבירהשלביטחוןאםקוימה,מכלהבחינותהמהותיות,בקרהפנימיתאפקטיבית

עלדיווחכספי.ביקורתנוכללההשגתהבנהלגביבקרהפנימיתעלדיווחכספי,הערכתהסיכוןשקיימתחולשהמהותית,

וכןבחינהוהערכהשלאפקטיביותהתכנוןוהתפעולשלבקרהפנימיתבהתבססעלהסיכוןשהוערך.ביקורתנוכללהגם

 ביצוענהליםאחריםשחשבנוכנחוציםבהתאםלנסיבות.אנוסבוריםשביקורתנומספקתבסיסנאותלחוותדעתנו.

בקרהפנימיתעלדיווחכספישלבנקהינהתהליךהמיועדלספקמידהסבירהשלביטחוןלגביהמהימנותשלדיווחכספי

ובהתאם (Israeli GAAP) בישראל מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם חיצוניות למטרות כספיים דוחות של וההכנה

להוראותהמפקחעלהבנקיםוהנחיותיו.בקרהפנימיתעלדיווחכספישלבנקכוללתאתאותםמדיניותונהליםאשר:(1)

מתייחסיםלניהולרשומותאשר,בפירוטסביר,משקפותבמדויקובאופןנאותאתהעסקאותוההעברותשלנכסיהבנק

(לרבותהוצאתםמרשותו);(2)מספקיםמידהסבירהשלביטחוןשעסקאותנרשמותכנדרשכדילאפשרהכנתדוחות

כספייםבהתאםלכלליחשבונאותמקובליםבישראל(Israeli GAAP)ובהתאםלהוראותהמפקחעלהבנקיםוהנחיותיו,

ושקבלתכספיםוהוצאתכספיםשלהבנקנעשיםרקבהתאםלהרשאותהדירקטוריוןוההנהלהשלהבנק;ו-(3)מספקים

מידהסבירהשלביטחוןלגבימניעהאוגילויבמועדשלרכישה,שימושאוהעברה(לרבותהוצאהמרשות)בלתימורשים

 שלנכסיהבנק,שיכולהלהיותלהםהשפעהמהותיתעלהדוחותהכספיים.

הסקת כן, כמו מוטעית. הצגה לגלות או למנוע שלא עשויה כספי דיווח על פנימית בקרה המובנות, מגבלותיה בשל

מסקנותלגביהעתידעלבסיסהערכתאפקטיביותנוכחיתכלשהיחשופהלסיכוןשבקרותתהפוכנהלבלתימתאימות

 בגללשינוייםבנסיבות,אושמידתהקיוםשלהמדיניותאוהנהליםתשתנהלרעה.

לדעתנו,הבנקקיים,מכלהבחינותהמהותיות,בקרהפנימיתאפקטיביתעלדיווחכספיליום31בדצמבר2019,בהתבסס

 .COSO 1992עלקריטריוניםשנקבעובמסגרתהמשולבתשלבקרהפנימיתשפורסמהעלידי

ביקרנוגם,בהתאםלתקניביקורתמקובליםבישראלותקניביקורתמסוימיםשיישומםבביקורתשלתאגידיםבנקאיים

נקבעלפיהוראותהמפקחעלהבנקיםוהנחיותיו,אתהמאזנים-שלהבנקומאוחדיםלימים31בדצמבר2019ו-2018

ואתדוחותרווחוהפסד,הדוחותעלהרווחהכולל,הדוחותעלהשינוייםבהוןוהדוחותעלתזרימיהמזומנים-שלהבנק

ומאוחדים-לכלאחתמשלושהשניםבתקופהשהסתיימהביום31בדצמבר2019,והדוחשלנו,מיום15במרס2020,כלל

 חוותדעתבלתימסויגתעלאותםדוחותכספיים.



 סומךחייקין

 רואיחשבון


 תלאביב,15במרס2020

  KPMG-של פירמות עצמאיות המאוגדות ב KPMG סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת

International Cooperative ("KPMG International") ישות שוויצרית. 

סומך חייקין 

 KPMG מגדל המילניום

רחוב הארבעה 17, תא דואר 609 

תל אביב 6100601 

 03 684 8000

Dummy Text
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ביקרנואתהמאזניםהמצורפיםשלהבנקהבינלאומיהראשוןלישראלבע"מ(להלן-"הבנק")לימים31בדצמבר2019

ו-2018ואתהמאזניםהמאוחדיםלאותםתאריכיםואתדוחותרווחוהפסד,הדוחותעלהרווחהכולל,הדוחותעלהשינויים

המזומנים-שלהבנקוהמאוחדים-לכלאחתמשלושהשניםבתקופהשהסתיימהביום31 והדוחותעלתזרימי בהון

בדצמבר2019.דוחותכספייםאלההינםבאחריותהדירקטוריוןוההנהלהשלהבנק.אחריותנוהיאלחוותדעהעלדוחות

 כספייםאלהבהתבססעלביקורתנו.

ערכנואתביקורתנובהתאםלתקניביקורתמקובליםבישראל,לרבותתקניםשנקבעובתקנותרואיחשבון(דרךפעולתו

הוראות ביקורתמסוימיםשיישומםבביקורתשלתאגידיםבנקאייםנקבעלפי ותקני התשל"ג-1973 שלרואהחשבון),

המפקחעלהבנקיםוהנחיותיו.על-פיתקניםאלה,נדרשמאתנולתכנןאתהביקורתולבצעהבמטרהלהשיגמידהסבירה

שלביטחוןשאיןבדוחותהכספייםהצגהמוטעיתמהותית.ביקורתכוללתבדיקהמידגמיתשלראיותהתומכותבסכומים

ובמידעשבדוחותהכספיים.ביקורתכוללתגםבחינהשלכלליהחשבונאותשיושמוושלהאומדניםהמשמעותייםשנעשו

עלידיהדירקטוריוןוההנהלהשלהבנקוכןהערכתנאותותההצגהבדוחותהכספייםבכללותה.אנוסבוריםשביקורתנו

 מספקתבסיסנאותלחוותדעתנו.

המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים הנ"ל הכספיים הדוחות ביקורתנו, על בהתבסס לדעתנו,

הכספי-שלהבנקובמאוחדלימים31בדצמבר2019ו-2018ואתתוצאותהפעולות,השינוייםבהוןותזרימיהמזומנים-

שלהבנקובמאוחד-לכלאחתמשלושהשניםבתקופהשהסתיימהביום31בדצמבר2019בהתאםלכלליחשבונאות

מקובליםבישראל(Israeli GAAP).כמוכן,לדעתנו,הדוחותהכספייםהנ"לערוכיםבהתאםלהוראותהמפקחעלהבנקים

 והנחיותיו.

ביקרנוגם,בהתאםלתקניה-Public Company Accounting Oversight Board(PCAOB)בארה"בבדברביקורתשלבקרה

פנימיתעלדיווחכספי,כפישאומצועלידילשכתרואיחשבוןבישראל,אתהבקרההפנימיתשלהבנקעלדיווחכספי

Committee of -ליום31בדצמבר2019,בהתבססעלקריטריוניםשנקבעובמסגרתהמשולבתשלבקרהפנימיתשלה

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO 1992)והדוחשלנומיום15במרס2020,כללחוותדעת

 בלתימסויגתעלאפקטיביותהבקרההפנימיתעלדיווחכספישלהבנק.









 סומךחייקין

 רואיחשבון


 15במרס2020



  KPMG-של פירמות עצמאיות המאוגדות ב KPMG סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת

International Cooperative ("KPMG International") ישות שוויצרית. 

סומך חייקין 

 KPMG מגדל המילניום

רחוב הארבעה 17, תא דואר 609 

תל אביב 6100601 

 03 684 8000
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 (במיליוניש"ח)

              

הבנק  המאוחד    

   

 (1)2017  (1)2018  2019  2017  2018  2019 באור   

    

2,060   2,312   2,847  2,704  3,001   3,085  2  הכנסותרבית
 397  511   491  402  515   483  2  הוצאותרבית

1,663   1,801   2,356  2,302  2,486   2,602  2  הכנסותרבית,נטו
47   117   127  121  166   138  13,29  הוצאותבגיןהפסדיאשראי

1,616   1,684   2,229  2,181  2,320   2,464   הכנסותרבית,נטולאחרהוצאותבגיןהפסדיאשראי
        הכנסות שאינן מרבית 

94   203   233  83  231   225  3  הכנסותמימוןשאינןמרבית
973   995   1,144  1,305  1,325   1,286  4א,4ב  עמלות
 176  151   54  62  81   9  5  הכנסותאחרות

 1,243  1,349   1,431  1,450  1,637   1,520   סךכלההכנסותשאינןמרבית
        הוצאות תפעוליות ואחרות 

 1,179  1,303   1,487  1,579  1,696   1,601  6  משכורותוהוצאותנלוות
 278  282   326  380  376   353   אחזקהופחתבניניםוציוד
 83  86   89  94  91   92  17  הפחתותשלנכסיםבלתימוחשיים
 486  508   583  554  656   608  7  הוצאותאחרות

 2,026  2,179   2,485  2,607  2,819   2,654   סךכלההוצאותהתפעוליותוהאחרות

 833  854   1,175  1,024  1,138   1,330   רווחלפנימסים
 284  319   418  358  408   478  8  הפרשהלמסיםעלהרווח

 549  535   757  666  730   852   רווחלאחרמסים
 129  198   108  54  37   51  15  חלקהבנקברווחשלחברותמוחזקותלאחרהשפעתהמס

        רווח נקי: 
 678  733   865  720  767   903   לפנייחוסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה

 -  -     -  (42)  (34)  (38)   המיוחסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה

 678  733   865  678  733   865   המיוחסלבעלימניותהבנק


        

 2017  2018  2019 באור  המאוחד והבנק 

  
בשקליםחדשים   9 רווח בסיסי למניה המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 6.76  7.31  8.62   רווחנקילמניהבת0.05ש"ח



 ראהבאור15.הבדברמיזוגאוצרהחיילעםולתוךהבנק. (1)


 הבאוריםלדוחותהכספייםמהוויםחלקבלתינפרדמהם.














נחמן ניצן  סמדר ברבר-צדיק  יעקב סיט 

 סמנכ"ל,חשבונאיראשי  מנהלכללי  מ"מיו"רהדירקטוריון


 תאריךאישורהדוחותהכספיים:15במרס2020
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(1)

 (במיליוניש"ח)

      

המאוחד   

 

 2017  2018  2019  

  

 720  767   903  רווחנקילפניייחוסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה
 (42)  (34)  (38)  רווחנקיהמיוחסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה
 678  733  865  רווחנקיהמיוחסלבעלימניותהבנק

    רווח(הפסד)כוללאחר,לפנימסים:
 90  (102)   101  התאמותבגיןהצגתאגרותחוב(2018ו-2017-ניירותערך)זמינותלמכירהלפישוויהוגןנטו
 4  -     -  התאמותמתרגוםדוחותכספייםנטו(2),לאחרהשפעתגידורים(3)
 1  37  (74)  התאמותשלהתחייבויותבגיןהטבותלעובדים(4)

 95  (65)   27  רווח(הפסד)כוללאחר,לפנימסים
 (35)  22  (9)  השפעתהמסהמתייחס

 60  (43)   18  רווח(הפסד)כוללאחרלפניייחוסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה,לאחרמסים
 3  (4)  (2)  בניכוירווח(הפסד)כוללאחרהמיוחסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה

 57  (39)   20  רווח(הפסד)כוללאחרהמיוחסלבעלימניותהבנק,לאחרמסים
 780  724   921  הרווחהכולללפניייחוסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה
 (45)  (30)  (36)  הרווחהכוללהמיוחסלבעליזכויותשאינןמקנותשליטה

 735  694   885  הרווחהכוללהמיוחסלבעלימניותהבנק



 ראהבאור10. (1)

 התאמותמתרגוםדוחותכספייםשלפעילותחוץשמטבעהפעילותשלהשונהממטבעהפעילותשלהבנק. (2)

 גידורים-רווחים(הפסדים)נטובגיןגידורהשקעהנטובמטבעחוץ. (3)

 בעיקרמשקףהתאמותבגיןאומדניםאקטוארייםלסוףהשנהשלתכניותפנסיהופיצויפרישהלהטבהמוגדרתוהפחתהשלסכומיםשנרשמובעברברווחכוללאחר. (4)



 הבאוריםלדוחותהכספייםמהוויםחלקבלתינפרדמהם.
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 (במיליוניש"ח)

          

הבנק    המאוחד       
   (5)2018  2019  2018  2019 באור   

  נכסים     

    

 30,905  36,528  31,303  37,530  11  מזומניםופקדונותבבנקים
 10,620  10,736  12,595  10,995  26,12  ניירותערך(4)

 863  9  863  9   ניירותערךשנשאלו
 66,846  83,713  85,160  88,829  29,13  אשראילציבור

 (654)  (871)  (868)  (930)   הפרשהלהפסדיאשראי
 66,192  82,842  84,292  87,899   אשראילציבור,נטו

 7  415  700  1,039  14  אשראילממשלה
 2,878  1,278  606  605  15  השקעותבחברותמוחזקות

 960  964  1,023  996  16  בניניםוציוד
 226  238  239  248  17  נכסיםבלתימוחשיים

 1,416  1,096  1,399  1,091  27א,27ב  נכסיםבגיןמכשיריםנגזרים
 929  667  1,100  698  18  נכסיםאחרים(2)

 114,996  134,773  134,120  141,110   סךכלהנכסים

     התחייבויות והון 
 87,038  114,836  111,697  120,052  19  פקדונותהציבור
 10,852  2,640  1,150  1,137  20  פקדונותמבנקים

 777  353  982  353   פקדונותהממשלה
 3,455  2,055  4,989  3,674  21  אגרותחובוכתביהתחייבותנדחים
 1,298  1,247  1,294  1,247  27א,27ב  התחייבויותבגיןמכשיריםנגזרים
 3,483  5,074  5,595  5,723  22  התחייבויותאחרות(1)(3)

 106,903  126,205  125,707  132,186   סךכלההתחייבויות

 8,093  8,568  8,093  8,568   הוןהמיוחסלבעלימניותהבנק
 -  -  320  356   זכויותשאינןמקנותשליטה

 8,093  8,568  8,413  8,924   סךכלההון
 114,996  134,773  134,120  141,110   סךכלההתחייבויותוההון



מזה:הפרשהלהפסדיאשראיבגיןמכשיריאשראיחוץמאזנייםבסךשל57מיליוןש"חו-64מיליוןש"חבמאוחד,ו-55מיליוןש"חו-57מיליוןש"חבבנקב-31.12.19וב-31.12.18, (1)

 בהתאמה.

 מזה:נכסיםאחריםהנמדדיםבשוויהוגןבסךשל42מיליוןש"חבמאוחדובבנק(31.12.18-426מיליוןש"חבמאוחדובבנק). (2)

 מזה:התחייבויותאחרותהנמדדותבשוויהוגןבסךשל47מיליוןש"חבמאוחדובבנק(31.12.18-586מיליוןש"חבמאוחדובבנק). (3)

 לגביסכומיםהנמדדיםבשוויהוגן,ראהבאור32ב. (4)

 ראהבאור15.הבדברמיזוגאוצרהחיילעםולתוךהבנק. (5)


 הבאוריםלדוחותהכספייםמהוויםחלקבלתינפרדמהם.
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(במיליוניש"ח) 

            

זכויות  רווח 
שאינן  (הפסד) 

מקנות  כולל אחר  הון מניות 
סך הכל הון  שליטה   סך הכל   עודפים(2)   מצטבר   ופרמיה(1)     

 7,604  283  7,321  6,571  (177)  927  יתרהליום1בינואר2017

      

שינויים בשנת 2017-       
 704  26  678  678  -  -  רווחנקיבשנתהחשבון

 (330)  (20)  (310)  (310)  -  -  דיבידנד
 58  1  57  -  57  -  רווחכוללאחר,נטולאחרהשפעתהמס
 10  -  10  10  -  -  הוןזמני-זכויותשאינןמקנותשליטה

 8,046  290  7,756  6,949  (120)  927  יתרהליום31בדצמבר2017
שינויים בשנת 2018-       

 767  34  733  733  -  -  רווחנקיבשנתהחשבון
 (355)  -  (355)  (355)  -  -  דיבידנד
 (43)  (4)  (39)  -  (39)  -  הפסדכוללאחר,נטולאחרהשפעתהמס
 (2)  -  (2)  (2)  -  -  הוןזמני-זכויותשאינןמקנותשליטה

 8,413  320  8,093  7,325  (159)  927  יתרהליום31בדצמבר2018
השפעהמצטברתבגיןהיישוםלראשונהשלכלליהחשבונאות

 -  -  -  (8)  8  -  המקובליםבארה"ב(3)

 8,413  320  8,093  7,317  (151)  927  יתרהמתואמתליום1בינואר2019לאחריישוםלראשונה
שינויים בשנת 2019-       

 903  38  865  865  -  -  רווחנקיבשנתהחשבון
 (410)  -  (410)  (410)  -  -  דיבידנד

 18  (2)  20  -  20  -  רווח(הפסד)כוללאחר,נטולאחרהשפעתהמס

 8,924  356  8,568  7,772  (131)  927  יתרהליום31בדצמבר2019


 כוללפרמיהעלמניותבסך313מיליוןש"ח(משנת1992ואילך). (1)

 כוללסךשל2,391מיליוןש"חשאינםניתניםלחלוקהכדיבידנד-ראהבאור24א.ב'. (2)

 השפעהמצטברתבגיןהיישוםלראשונהשלכלליהחשבונאותהמקובליםבבנקיםבארה"בבנושאמכשיריםפיננסיים(ASU 2016-01),ראהגםבאור1.ג.(1). (3)


 הבאוריםלדוחותהכספייםמהוויםחלקבלתינפרדמהם.
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 (במיליוניש"ח)

            

הבנק  המאוחד     

 2017  2018  2019  2017  2018  2019  

     

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:     
 678  733  865  720  767  903  רווחנקילשנה

  התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת:     
 (94)  (198)  (108)  (54)  (37)  (51)  חלקהבנקברווחשלחברותמוחזקות

 -  (3)  -  -  -  -  שיערוךכתביהתחייבותנדחיםשלחברותבנות
 63  63  65  78  75  69  פחתעלבניניםוציוד
 83  86  89  94  91  92  הפחתותשלנכסיםבלתימוחשיים

 (44)  (4)  (3)  (45)  (69)  (3)  רווחממימושבניניםוציוד
 47  117  127  121  166  138  הוצאותבגיןהפסדיאשראי

 (21)  (76)  (24)  (28)  (77)  (28)  רווחממכירתאגרותחובזמינותלמכירהומניותשאינןלמסחר*
הפסד(רווח)שמומשושטרםמומשמהתאמותלשוויהוגן

 12  -  14  10  (1)  14  שלניירותערךלמסחר
רווחשמומשושטרםמומשמהתאמותלשוויהוגןשלמניות

 -  -  (59)  -  -  (59)  שאינןלמסחר
 9  (23)  (24)  (2)  (24)  (25)  מסיםנדחים,נטו

 48  43  85  70  157  92  תכניותפיצוייםופנסיהלהטבהמוגדרת
 (521)  418  (572)  (574)  439  (561)  התאמותבגיןהפרשישער

 -  37  78  8  -  56  דיבידנדשהתקבלמחברהכלולה
      
     שינוי נטו בנכסים שוטפים:  

 424  (6)  418  434  (6)  418  ניירותערךלמסחר
 (282)  114  416  (198)  109  445  נכסיםאחרים
 (19)  (70)  219  (8)  (74)  198  נכסיםבגיןמכשיריםנגזרים

      
  שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות:     

 98  1,247  (906)  174  1,243  (861)  התחייבויותאחרות
 (22)  (24)  (71)  (26)  (24)  (47)  התחייבויותבגיןמכשיריםנגזרים
 (15)  88  (55)  15  122  (18)  הפרשיצבירהשנכללובפעולותהשקעהומימון
 444  2,542  554  789  2,857  772  מזומניםנטומפעילותשוטפת

       
     תזרימי מזומנים מפעילות (לפעילות) השקעה:  

 (30)  62  43  1,177  146  (78)  שינויבפקדונותבבנקים
 (399)  (50)  854  (399)  (50)  854  שינויבניירותערךשנשאלו

 (1,472)  (3,239)  (4,572)  (2,788)  (3,897)  (5,001)  שינויבאשראילציבור
 -  -  -  298  -  -  שינויבאשראילציבורהמוחזקלמכירה
 7  (7)  (338)  (21)  (25)  (339)  שינויבאשראילממשלה

 (4,164)  (6,401)  (6,232)  (4,655)  (7,530)  (6,380)  רכישתאגרותחובזמינותלמכירהומניותשאינןלמסחר*
 94  270  193  177  305  193  תמורהמפדיוןאגרותחובמוחזקותלפדיון

 3,078  497  2,165  4,103  1,009  2,678  תמורהממכירתאגרותחובזמינותלמכירהומניותשאינןלמסחר*
 5,718  4,068  4,517  5,780  4,232  4,526  תמורהמפדיוןאגרותחובזמינותלמכירה

 (46)  (42)  (49)  (55)  (47)  (49)  רכישתבניניםוציוד
 89  16  9  93  113  9  תמורהממימושבנינים,ציודונכסיםאחרים

 (86)  (90)  (101)  (86)  (95)  (101)  השקעהבנכסיםבלתימוחשיים
 -  (60)  -  -  -  -  השקעהבכתביהתחייבותנדחיםשהונפקועלידיחברהבת
 -  -  (180)  -  -  -  מיזוגשלחברהבת

 2,789  (4,976)  (3,691)  3,624  (5,839)  (3,688)  מזומניםנטומפעילות(לפעילות)השקעה


 עדליום31בדצמבר2018ניירותערךזמיניםלמכירה. *



 הבאוריםלדוחותהכספייםמהוויםחלקבלתינפרדמהם.
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(המשך)
 (במיליוניש"ח)

            

הבנק  המאוחד    

 

 2017  2018  2019  2017  2018  2019  

    

תזרימי מזומנים מפעילות (לפעילות) מימון:       
 7,375  (5,978)  10,191  8,582  (3,923)  10,251  שינויבפקדונותהציבור

 -  -  -  (745)  -  -  שינויבפקדונותהציבורהמוחזקיםלמכירה
 652  6,628  26  418  (39)  39  שינויבפקדונותמבנקים

 (209)  (7)  696  (337)  53  696  שינויבפקדונותהממשלה
 -  (340)  -  -  (340)  -  רכישהנוספתשלמניותבחברהמאוחדת

 352  252  -  352  252  711  תמורהמהנפקתאגרותחובוכתביהתחייבותנדחים
 (736)  (464)  (1,556)  (916)  (559)  (2,053)  פדיוןאגרותחובוכתביהתחייבותנדחים
 (310)  (355)  (410)  (310)  (355)  (410)  דיבידנדששולםלבעליהמניות

 -  -  -  (20)  -  -  דיבידנדששולםלבעלימניותחיצונייםבחברהמאוחדת

 7,124  (264)  8,947  7,024  (4,911)  9,234  מזומניםנטומפעילות(לפעילות)מימון
 10,357  (2,698)  5,810  11,437  (7,893)  6,318  גידול(קיטון)במזומנים
 22,694  32,882  30,299  27,638  38,863  31,126  יתרתמזומניםלתחילתהשנה

 (169)  115  (145)  (212)  156  (169)  השפעתתנועותבשערהחליפיןעליתרותמזומנים
 32,882  30,299  35,964  38,863  31,126  37,275  יתרתמזומניםלסוףהשנה

      
     רבית ומסים ששולמו ו/או התקבלו:  

 2,075  2,293  2,974  3,007  3,137  3,185  רביתשהתקבלה
 (471)  (464)  (662)  (684)  (657)  (781)  רביתששולמה

 21  19  15  21  19  15  דיבידנדיםשהתקבלו
 (402)  (338)  (480)  (498)  (487)  (547)  מסיםעלהכנסהששולמו

 94  63  50  131  70  56  מסיםעלהכנסהשהתקבלו



 הבאוריםלדוחותהכספייםמהוויםחלקבלתינפרדמהם.


Dummy Text
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א. כללי 

(1) הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן - "הבנק") הינו תאגיד בישראל. הדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2019 כוללים את 

אלה של הבנק ושל חברות מאוחדות וחברה כלולה שלו (להלן - "הקבוצה"). 

 הבאורים לדוחות הכספיים מתייחסים לדוחות הכספיים של הבנק ולדוחות הכספיים המאוחדים של הבנק והחברות המאוחדות שלו, פרט 

למקרים בהם צוין בבאור כי הוא מתייחס לבנק בלבד או למאוחד בלבד. 

 הבנק הינו חברה בת ישירה של פ.י.ב.י אחזקות בע"מ (להלן - "פיבי אחזקות"). פיבי אחזקות נשלטת על ידי בינוהון בע"מ, דולפין אנרגיות בע"מ 

(שבשליטת ה"ה ברי ליברמן, קסי ליברמן-הריס, לי ליברמן וג'ושוע ליברמן מאוסטרליה) ואינסטנז מספר 2 בע"מ (שבשליטת ה"ה מיכאל והלן 

אבלס מאוסטרליה). בין בעלי השליטה קיים הסכם הצבעה ושיתוף פעולה. 

 הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הבנק ביום 15 במרס 2020. 

(2) הגדרות 

 בדוחות כספיים אלה: 

 תקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן - "IFRS") - תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) והם כוללים 

תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקני חשבונאות בינלאומיים (IAS) לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הוועדה לפרשנויות של 

דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) או פרשנויות שנקבעו על ידי הוועדה המתמדת לפרשנויות (SIC), בהתאמה. 

 כללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב - כללי החשבונאות שבנקים אמריקאיים שנסחרים בארה"ב נדרשים ליישם. כללים אלה נקבעים 

על ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב, רשות ני"ע בארה"ב, המוסד לתקינה בחשבונאות כספית בארה"ב וגופים נוספים בארה"ב, ומיושמים 

בהתאם להיררכיה שנקבעה בתקן חשבונאות אמריקאי FAS 168 (ASC 105-10), הקודיפיקציה של תקני החשבונאות של המוסד לתקינה 

בחשבונאות כספית בארה"ב וההיררכיה של כללי החשבונאות המקובלים. בנוסף לכך, בהתאם לקביעת הפיקוח על הבנקים, למרות ההיררכיה 

שנקבעה ב-FAS 168, הובהר כי כל עמדה שנמסרה לציבור על ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב או על ידי צוות רשויות הפיקוח על 

הבנקים בארה"ב לגבי אופן היישום של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב היא כלל חשבונאות המקובל בבנקים בארה"ב. 

 חברות מאוחדות - חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם דוחות הבנק. 

 חברות כלולות - חברות, למעט חברות מאוחדות, שהשקעת הבנק בהן, במישרין או בעקיפין, כלולה בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני. 

 חברות מוחזקות - חברות מאוחדות או חברות כלולות. 

 שלוחות בחו"ל - חברות בנות של הבנק מחוץ לישראל. 

 מטבע הפעילות - המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה הבנק פועל; בדרך כלל, זהו המטבע של הסביבה שבה הבנק מפיק ומוציא את 

עיקר המזומנים. 

 מטבע ההצגה - המטבע לפיו מוצגים הדוחות הכספיים.  

 צדדים קשורים - כמשמעותם בסעיף 80 להוראות הדיווח לציבור. 

 בעלי עניין - כמשמעותם בסעיף 80 להוראות הדיווח לציבור. 

 מדד - מדד המחירים לצרכן בישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 סכום מותאם - סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד בגין חודש דצמבר 2003, בהתאם להוראות גילויי דעת 23 ו-36 של לשכת רואי חשבון 

בישראל. 

 דיווח כספי מותאם - דיווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי בהתאם להוראות גילויי הדעת 

של לשכת רואי החשבון בישראל. 

 סכום מדווח - סכום מותאם למועד המעבר (31 בדצמבר 2003), בתוספת סכומים בערכים נומינליים, שנוספו לאחר מועד המעבר, ובניכוי 

סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר. 

 עלות - עלות בסכום מדווח.  
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ב. בסיס עריכת הדוחות הכספיים 
 

(1) עקרונות הדיווח 

 הדוחות הכספיים של הבנק ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP) ובהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח 

על הבנקים והנחיותיו. בעיקר הנושאים, הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב. בנושאים הנותרים, שהם פחות 

מהותיים, ההוראות מבוססות על תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ועל כללי החשבונאות המקובלים בישראל (Israeli GAAP). כאשר תקני 

דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מאפשרים מספר חלופות, או אינם כוללים התייחסות ספציפית למצב מסוים, נקבעו בהוראות אלה הנחיות יישום 

ספציפיות, המבוססות בעיקר על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. 
 

(2) מטבע פעילות ומטבע הצגה 

 השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועל הבנק.  

 הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח ומעוגלים למיליון הקרוב, למעט אם צוין אחרת. למידע בדבר מטבע פעילות של שלוחה בנקאית 

בחו"ל ראה באור 1.ד.(1). 
 

(3) בסיס המדידה 

 הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות המפורטים להלן: 

- מכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד (כגון: השקעות בניירות ערך בתיק למסחר); 

- מכשירים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה;  

- נכסים שאינם שוטפים המוחזקים למכירה וקבוצת נכסים המוחזקים למכירה; 

- נכסים והתחייבויות בגין מסים נדחים; 

- הפרשות; 

- נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים; 

- השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.  
 

 ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית, הותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן עד ליום 31 בדצמבר 

2003, היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה היפר-אינפלציונית. החל מיום 1 בינואר 2004 עורך הבנק את דוחותיו הכספיים 

בסכומים מדווחים. 
 

(4) שימוש באומדנים 

 בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת הבנק להשתמש בשיקול דעת בהערכות אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל 

הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. 

 בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הבנק, נדרשת הנהלת הבנק להניח הנחות באשר לנסיבות 

ולאירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת הבנק על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים 

חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.  

 האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה 

עתידית מושפעת. 

ג. יישום לראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים 

החל מתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2019, מיישם הבנק תקנים חשבונאיים והוראות חדשות בנושאים המפורטים להלן:  

1. דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג 

ומדידה של מכשירים פיננסיים, דוח תזרים ונושאים נוספים. 

2. תיקון מספר 2017-08 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר חייבים - מלוות שאינם ניתנים להחזר ועלויות אחרות. 
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להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בדוחות כספיים מאוחדים אלה ותיאור של אופן והשפעת היישום לראשונה, ככל שהיתה: 
 

(1) דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, 

 סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, דוח תזרים מזומנים ונושאים נוספים 

ביום 30 באוגוסט 2018, פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב 

בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, דוח תזרים מזומנים ונושאים נוספים. 
 

מכשירים נגזרים וגידור 

בחודש אוגוסט 2017, פרסם המוסד האמריקאי לתקינה חשבונאית (FASB) את ASU 2017-12 המעדכן את נושא 815 בקודיפיקציה בדבר מכשירים 

נגזרים וחשבונאות גידור. העדכון כולל שינויים בהנחיות המדידה והייעוד של יחסי גידור כשירים ובדרישות ההצגה של תוצאות הגידור. העדכון מרחיב 

את היכולת של התאגידים הבנקאיים לגדר רכיבי סיכון, ויוצר הקבלה בין ההכרה וההצגה של המכשירים המגדרים והפריטים המגודרים בדוחות 

הכספיים. העדכון מבטל את הצורך להתייחס בנפרד ל"חלק לא אפקטיבי" ביחסי גידור. במקרים בהם מבוצע ניטרול של סכומים מהערכת 

אפקטיביות הגידור, העדכון מאפשר לדחות ברווח כולל אחר סכומים אלו, אך כשהם יוכרו הם יוצגו באותה שורה בדוח רווח והפסד אליה נזקפות 

השפעות המכשיר המגודר. בנוסף, התיקונים בעדכון מפשטים את יישום ההנחיות החשבונאיות בנושא גידור על ידי הקלה בהערכת אפקטיביות 

הגידור ובדרישות התיעוד. התיקונים להוראות מאמצים בהוראות הדיווח לציבור את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב שנקבעו בעדכון. 

כמו כן, הותאמה מתכונת הגילוי לדוחות הכספיים של בנקים בארה"ב. 

הבנק אימץ את ההוראות החדשות החל מיום 1 בינואר 2019. להוראות החדשות לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים למעט שינויים בגילויים 

הנדרשים בדוחות הכספיים. 
 

סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים 

במסגרת החוזר, נכללו תיקונים להוראות אשר מאמצים בהוראות הדיווח לציבור את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב שנקבעו בעדכון 

ASU 2016-01 ובעדכון ASU 2018-03. עיקר השינויים בהוראות הדיווח לציבור בנושא סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים הינם: שינויים בשווי ההוגן 

של השקעות במניות זמינות למכירה שיש להן שווי הוגן זמין ושטרם מומשו, יוכרו באופן שוטף ישירות בדוח רווח והפסד במקום ברווח כולל אחר; 

השקעות במניות שאין להן שווי הוגן זמין, אשר מוצגות היום לפי עלות (בניכוי ירידת ערך), יוצגו ככלל לפי עלות (בניכוי ירידת ערך) המותאמת 

לשינויים במחירים נצפים של מניות של אותו מנפיק.  

ההוראות החדשות יושמו החל מיום 1 בינואר 2019 בדרך של יישום למפרע, תוך זקיפת ההשפעה המצטברת ליתרת הפתיחה של העודפים במועד 

היישום לראשונה. ההוראות בדבר השקעות במכשירים הוניים שאינם בעלי שווי הוגן זמין יושמו באופן של מכאן ואילך. שינויים בגילויים הנדרשים 

בדוחות הכספיים יושמו באופן של מכאן ואילך. 

יישום ההוראות החדשות בדבר סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים החל מיום 1 בינואר 2019, הביא לסיווג מחדש של הפסדים נטו שטרם מומשו 

בסך של כ-8 מיליון ש"ח ואשר הוכרו ברווח כולל אחר מרווח כולל אחר מצטבר לעודפים. 

 

(2) תיקון מספר 2017-08 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר חייבים - מלוות שאינן ניתנות להחזר ועלויות אחרות 

בחודש מרס 2017, פרסם ה-FASB עדכון בדבר הפחתת פרמיה על מכשירי חוב שנרכשו בעלות אופציית פירעון מוקדם, המהווה תיקון לנושא     

310-20 בקודיפיקציה בדבר חייבים - עמלות שאינן ניתנות להחזר ועלויות אחרות (להלן - "התיקון"). 

בהתאם לתיקון תקופת הפחתת הפרמיה על מכשירי חוב בעלות אופציית פירעון מוקדם על ידי המנפיק תקוצר ותחושב בהתאם למועד הפירעון 

המוקדם ביותר. 

הוראות התיקון יושמו החל מיום 1 בינואר 2019 בדרך של יישום למפרע, תוך זקיפת ההשפעה המצטברת ליתרת הפתיחה של העודפים במועד 

היישום לראשונה. 

ליישום ההוראות לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 
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ד. מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים 
 

(1) מטבע חוץ והצמדה 

 עסקאות במטבע חוץ 

 במועד ההכרה בעסקה במטבע חוץ, כל נכס, התחייבות, הכנסה, הוצאה, רווח, או הפסד הנובעים מהעסקה מתורגמים במועד ההכרה לראשונה 

למטבע הפעילות של הבנק לפי שער החליפין שבתוקף במועד העסקה.  

 בכל מועד דיווח, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף 

לאותו יום. 

 נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום 

שבו נקבע השווי ההוגן. 

 פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה. 

 רווחים או הפסדים מתרגום עסקאות במטבע חוץ והנובעים מהתנודתיות של המטבעות בין מועדי העסקאות לבין מועד הסילוק/מועד המאזן, 

לרבות הפרשי שער בגין מכשירי חוב זמינים למכירה, אשר בהתאם להוראות הדיווח לציבור ימשיכו להיות מוכרים בדוח רווח והפסד עד ליום 1 

בינואר 2022 (כפי שנקבע במסגרת הוראות מעבר), מוכרים בדוח רווח והפסד כרווחים או הפסדים מהפרשי תרגום (הכנסות מימון שאינן 

מרבית), למעט: 

- החלק האפקטיבי של רווח או הפסד בגין מכשיר מגדר בגידור השקעה נטו בפעילות חוץ או בגידור תזרים מזומנים; 

- הפרשי שער בגין פריטים המהווים חלק מהשקעה נטו. 
 

 פעילות חוץ 

 מטבע פעילות של ישות הוא המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הישות. בדרך כלל, זהו המטבע של הסביבה שבה ישות 
מפיקה מזומנים.  

 הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, כולל מוניטין והתאמות לשווי הוגן שנוצרו ברכישה, תורגמו לש"ח בהתאם לשערי החליפין שבתוקף 
למועד הדיווח. כל הכנסה, הוצאה, רווח והפסד של פעילויות החוץ, תורגמו לש"ח בהתאם לשערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. 

 הפרשי השער בגין התרגום מוכרים ברווח כולל, ומוצגים בהון במסגרת "התאמות מצטברות מתרגום דוחות כספיים". 

 בעת מימוש פעילות חוץ, הסכום המצטבר של הפרשי שער המתייחסים לאותה פעילות חוץ, אשר הוכרו ברווח כולל אחר, מסווגים מחדש לדוח 

רווח והפסד בתקופה בה הוכר הרווח או ההפסד ממימוש פעילות החוץ. 
 

 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן 

 נכסים והתחייבויות הצמודים למדד, נכללים לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה. 
 

 להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהם: 
             

שיעור השינוי בשנת  31 בדצמבר   

   2017   2018   2019  2017   2018   2019  

 %   %   %     

 (9.8)  8.1  (7.8)  3.467  3.748  3.456 שער החליפין של הדולר של ארה"ב (בש"ח) 

      

 2.7  3.3  (9.6)  4.153  4.292  3.878 שער החליפין של האירו (בש"ח)  
 (5.6)  7.1  (6.1)  3.555  3.807  3.575 שער החליפין של הפר"ש (בש"ח) 

מדד המחירים לצרכן -       
 0.3  1.2  0.3  99.3  100.5  100.8  לחודש נובמבר (בנקודות) 
 0.4  0.8  0.6  99.4  100.2  100.8  לחודש דצמבר (בנקודות) 

 
 

(2) בסיס האיחוד  

 חברות מאוחדות 

 חברות מאוחדות הינן ישויות הנשלטות על ידי הקבוצה. הדוחות הכספיים של חברות מאוחדות נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים מיום השגת 

השליטה ועד ליום הפסקת השליטה. המדיניות החשבונאית של חברות מאוחדות שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות 

החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה. 
 

 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 זכויות שאינן מקנות שליטה הן ההון בחברה מאוחדת שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. 

 מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה במועד צירוף העסקים- זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדות במועד צירוף העסקים בשווי הוגן. 

Dummy Text



 

 95 | heb_final.docx_2019-12 | 15/03/2020 
 

 

 הקצאת הרווח הכולל בין בעלי המניות- רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים של הבנק ולזכויות שאינן מקנות שליטה. 

סך הרווח, ההפסד ורווח כולל אחר מיוחס לבעלים של הבנק ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות 

שליטה תהיה שלילית. 

 עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה, תוך שימור שליטה, מטופלות כעסקאות הוניות. כל הפרש בין התמורה ששולמה או התקבלה לבין 

השינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה נזקף לחלק הבעלים של הבנק ישירות להון. כמו כן, בעת שינויים בשיעור ההחזקה בחברה מאוחדת, תוך 

שימור שליטה, הבנק מייחס מחדש את הסכומים המצטברים שהוכרו ברווח כולל אחר בין הבעלים של הבנק לבין הזכויות שאינן מקנות שליטה. 

 אופציית מכר של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על מניות חברה מאוחדת אינה מטופלת במכשיר נפרד, אלא הבנק מטפל במניות החברה 

המאוחדת המוחזקות על ידי בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ואשר עליהן יש לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר, כזכויות שאינן 

מקנות שליטה הניתנות לפדיון ובהתאם מציגן כהון זמני (Temporary equity) מחוץ להון. הזכויות שאינן מקנות שליטה אשר מוצגות כאמור 

מחוץ להון נמדדות מידי תקופה בסכום הגבוה מבין חלקו של המיעוט בהון לבין ערך הפדיון של המניות. מידי תקופה מיוחס רווח לזכויות שאינן 

מקנות שליטה בהתאם לחלקו ברווחי החברה המאוחדת, ככל שנדרשות התאמות כדי להציג את הזכויות שאינן מקנות שליטה בסכום, כגבוה 

מבין חלקו של המיעוט ברווח לבין ערך הפדיון של המניות כאמור. התאמות אלו נרשמות בסעיף העודפים. 
 

 איבוד שליטה בחברה מאוחדת 

 בעת אובדן שליטה, הבנק גורע את הנכסים וההתחייבויות של החברה המאוחדת, זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה ורכיבים אחרים של הון 

המיוחסים לחברת המאוחדת לרבות סכומים שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר מצטבר לרבות בגין חברה מאוחדת זרה. אם הבנק נותר עם 

השקעה כלשהי בחברה המאוחדת לשעבר אזי יתרת ההשקעה נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד אובדן השליטה. 

 ההפרש בין התמורה שהתקבלה ושוויה ההוגן של יתרת ההשקעה בחברה המאוחדת לשעבר לבין היתרות שנגרעו מוכר ברווח והפסד. החל מאותו 

מועד, ההשקעה הנותרת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני או כנכס פיננסי, בהתאם למידת ההשפעה של התאגיד הבנקאי בחברה המתייחסת. 

הסכומים שהוכרו בהון דרך רווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה מאוחדת מסווגים מחדש לרווח או הפסד.  
 

 עסקאות שבוטלו באיחוד 

 יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים. 
 
 

(3) השקעה בחברות כלולות 

 חברות כלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית, אך לא הושגה בהן שליטה. קיימת הנחה לפיה 

החזקה בשיעור של 20% עד 50% במוחזקת מקנה השפעה מהותית.  

 השקעה בחברות כלולות מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרת לראשונה לפי עלותה. עלות ההשקעה כוללת עלויות עסקה.  

 השקעה בחברה כלולה נבחנת בכללותה לירידת ערך כאשר אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שהערך בספרים של ההשקעה אינו בר 

השבה. ירידת ערך מוכרת כאשר ירידת הערך הינה בעלת אופי אחר מזמני. 

 הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה, ברווח או הפסד וברווח כולל אחר של ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

המאזני, מהיום בו מתקיימת ההשפעה המהותית ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית. 
 
 

(4) בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות 

- הכנסות והוצאות רבית נכללות על בסיס צבירה, למעט:  

רבית שנצברה על חובות בעייתיים שסווגו כחובות שאינם מבצעים מוכרת כהכנסה על בסיס מזומן, כאשר לא קיים ספק לגבי גביית היתרה 

הרשומה הנותרת של חוב פגום. במצבים אלה סכום שנגבה על חשבון הרבית שיוכר כהכנסת רבית, מוגבל לסכום שהיה נצבר בתקופת 

הדיווח על היתרה הרשומה הנותרת של החוב לפי שיעור הרבית החוזי. הכנסות רבית על בסיס מזומן מסווגות בדוח רווח והפסד כהכנסות 

רבית בסעיף הרלוונטי. כאשר קיים ספק לגבי גביית היתרה הרשומה הנותרת, כל התשלומים שנגבו משמשים להקטנת קרן ההלוואה. כמו 

כן, רבית על סכומים בפיגור בגין הלוואות לדיור מוכרת בדוח רווח והפסד על בסיס הגבייה בפועל. 

- הכנסות מעמלות בגין מתן שירותים (כגון: מפעילות בניירות ערך ומכשירים נגזרים, מכרטיסי אשראי, ניהול חשבון, טיפול באשראי, הפרשי 

המרה ופעילות סחר חוץ) מוכרות ברווח והפסד כאשר לבנק נצמחת זכאות לקבלתן.  

- עמלות מסוימות כגון עמלות בגין ערבויות ועמלות מסוימות בגין ליווי פרוייקטים מוכרות באופן יחסי על פני תקופת העסקה. 

- עמלות ליצירת אשראי ועלויות ישירות ליצירת אשראי מוכרות לאורך חיי ההלוואה כהתאמת תשואה,  למעט במקרים של ארגון מחדש של 

חוב בעייתי. אם המחויבות פקעה מבלי שמומשה, העמלות מוכרות במועד הפקיעה. 

- עמלות הקצאת אשראי מטופלות בהתאם לסבירות המימוש של המחויבות למתן האשראי. במידה והסבירות קלושה, העמלה מוכרת על 

בסיס קו ישר לאורך תקופת המחויבות, אחרת הבנק דוחה את ההכרה בהכנסה מעמלות אלה עד למועד מימוש המחויבות או עד למועד 
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פקיעתה, לפי המוקדם. אם המחויבות מומשה, אזי העמלות מוכרות בדרך של התאמת התשואה לאורך חיי ההלוואה כאמור לעיל. באם 

המחויבות פקעה מבלי שמומשה העמלות מוכרות במועד הפקיעה. 

- שינוי בתנאי חוב - במקרים של מימון מחדש או ארגון מחדש של חובות שאינם בעייתיים, בוחן הבנק אם תנאי ההלוואה שונו באופן מהותי. 

בהתאם לכך בוחן הבנק האם הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים בהתאם לתנאים החדשים של ההלוואה שונה לפחות ב- 10% מהערך 

הנוכחי של תזרימי המזומנים שנותרו בהתאם לתנאים הנוכחיים (בתוספת עמלת פירעון מוקדם). במקרים כאמור, כל העמלות שטרם 

הופחתו וכן עמלות פירעון מוקדם שנגבו מהלקוח בגין שינוי בתנאי אשראי מוכרות ברווח והפסד. אחרת העמלות הנ"ל נכללות כחלק 

מההשקעה נטו בהלוואה החדשה ומוכרות כהתאמת תשואה כאמור לעיל. 

- עמלות פירעון מוקדם - עמלות פירעון מוקדם מוכרות מיידית במסגרת הכנסות הרבית למעט עמלות כאמור אשר נכללות כחלק 

מההשקעה נטו בהלוואה החדשה והמוכרות כהתאמת תשואה. 

- ניירות ערך - ראה סעיף (6) להלן.  

- מכשירים פיננסיים נגזרים - ראה סעיף (7) להלן. 

- הכנסות והוצאות אחרות - מוכרות על בסיס צבירה. 
  

(5) חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 

 בהתאם להוראה של המפקח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי מיישם הבנק, החל 

מיום 1 בינואר 2011, את תקן חשבונאות אמריקאי ASC 310 ועמדות של רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"ב, 

כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, בעמדות ובהנחיות הפיקוח על הבנקים. בנוסף, החל מאותו מועד מיישם הבנק את הנחיות הפיקוח על 

הבנקים בנושא טיפול בחובות בעייתיים. כמו כן, החל מיום 1 בינואר 2012 מיישם הבנק את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על 

איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. 

 בנוסף, מעת לעת מעדכן הפיקוח על הבנקים את הוראות הדיווח לציבור וקובץ השאלות והתשובות המנחות לגבי אופן היישום של ההוראות 

בנושא חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי, זאת במטרה לשלב בהם את ההוראות שחלות בנושא זה על הבנקים בארה"ב לרבות הנחיות 

של רשויות הפיקוח בארה"ב. החל משנת 2016 עודכנו, בין היתר, ההנחיות בכל הקשור לטיפול בארגון מחדש של חוב בעייתי, הנחיות בקשר 

לאופן הסיווג של החובות בהתבסס על מקור ההחזר הראשוני של החוב (primary repayment source) והנחיות מסוימות בנוגע לאופן הבחינה 

של החובות. 
 

 אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות 

 ההוראה מיושמת לגבי כל יתרות החוב, כגון: פקדונות בבנקים, אגרות חוב, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, אשראי 

לציבור, אשראי לממשלה וכו'. אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות לגביהם לא נקבעו בהוראות הדיווח לציבור כללים ספציפיים בנושא מדידת 

הפרשה להפסדי אשראי (כגון: אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וכד') מדווחים בספרי הבנק לפי יתרת חוב רשומה. יתרת החוב הרשומה 

מוגדרת כיתרת החוב, לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות, אך לפני ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בגין אותו חוב. יתרת החוב הרשומה אינה כוללת 

רבית צבורה שלא הוכרה, או שהוכרה בעבר ולאחר מכן בוטלה. לגבי יתרות חוב אחרות, לגביהן קיימים כללים ספציפיים בנושא מדידה והכרה 

של הפרשה לירידת ערך (כגון: אגרות חוב) הבנק ממשיך ליישם את אותם כללי מדידה, ראה סעיף (9) להלן. 
 

 זיהוי וסיווג חובות פגומים 

 הבנק קבע נהלים לזיהוי אשראי בעייתי ולסיווג חובות כפגומים. בהתאם לנהלים אלו, הבנק מסווג את כל החובות הבעייתיים שלו ואת פריטי 

האשראי החוץ מאזני הבעייתי בסיווגים: השגחה מיוחדת, נחות או פגום.  

 חוב מסווג כפגום כאשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים צפוי שהבנק לא יוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לו לפי התנאים החוזיים 

של הסכם החוב. קבלת החלטה בדבר סיווג החוב מבוססת, בין היתר, על מצב הפיגור של החוב, הערכת מצבו הפיננסי וכושר הפרעון של הלווה, 

הערכת מקור ההחזר הראשוני של החוב, קיום ומצב הבטחונות, מצבם הפיננסי של ערבים, אם קיימים, ומחויבותם לתמוך בחוב ויכולת הלווה 

להשיג מימון מצד ג'. 

 בכל מקרה חוב מסווג כחוב פגום כאשר הקרן או הרבית בגינו מצויים בפיגור של 90 ימים או יותר. לצורך כך הבנק עוקב אחר מצב ימי הפיגור 

אשר נקבע בהתייחס לתנאי הפרעון החוזיים שלו. חובות (לרבות אגרות חוב ונכסים אחרים) נמצאים בפיגור כאשר הקרן או הרבית בגינם לא 

שולמו לאחר שהגיע המועד לפרעונם. בנוסף, חשבונות חח"ד או עו"ש מדווחים כחובות בפיגור של 30 ימים או יותר, כאשר החשבון נותר 

ברציפות בחריגה ממסגרת האשראי המאושרת למשך 30 ימים או יותר או אם בתוך מסגרת האשראי לא נזקפו לזכות אותו חשבון סכומים 

עד לכדי כיסוי החוב תוך תקופה של 180 ימים. החל ממועד הסיווג כפגום החוב יטופל כחוב שאינו צובר הכנסות רבית (חוב כאמור ייקרא 

"חוב שאינו מבצע"). 
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 כמו כן, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי יסווג כחוב פגום, אלא אם לפני הארגון מחדש ולאחריו נערכה בגינו הפרשה 

מזערית להפסדי אשראי לפי שיטת עומק הפיגור, בהתאם לנספח להוראות ניהול בנקאי תקין 314, בנושא הערכה נאותה של סיכוני אשראי 

ומדידה נאותה של חובות. 
 

 הגדרת מקור החזר ראשוני בסיווג חוב בעייתי 

 החל מיום 1 ביולי 2017, מיישם הבנק את העדכון לקובץ שאלות ותשובות של הפיקוח על הבנקים בנושא "יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא 

חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי". 

 העדכון מתייחס בעיקר לסיווג של חוב, הגדרת חוב פגום ומדידת הפרשה פרטנית להפסדי אשראי. קביעת הסיווג המתאים של חוב, עד לקרות 

כשל או כשההסתברות לו נעשתה צפויה ברמה גבוהה (highly probable) מתבססת על יכולת התשלום של החייב, כלומר: החוזק הצפוי של 

מקור ההחזר הראשוני וזאת למרות התמיכה של מקורות החזר שניים ושלישונים (כגון: בטוחות, תמיכה של ערב, מימון מחדש על ידי צד 

שלישי). 

 בין היתר, כלל הקובץ שאלה שנגעה להגדרת מקור החזר ראשוני. 

 מקור החזר ראשוני - מקור מזומנים יציב לאורך זמן (sustainable) אשר חייב להימצא תחת שליטת החייב ואשר חייב להיות מופרד במפורש או 

במהות לכיסוי החוב. בקובץ השאלות והתשובות הובהר כי ככלל, כדי שמקור החזר יוכר כמקור החזר ראשוני, על הבנק להראות שהחייב צפוי 

בהסתברות גבוהה להפיק תוך פרק זמן סביר תזרים מזומנים מתאים מפעילות עסקית נמשכת, אשר ישמש לפרעון כל התשלומים הנדרשים 

באופן מלא במועד שנקבע בהסכם. 

 מדיניות זיהוי חובות בעייתים וסיווגם כוללת מבחן קיום מקור החזר ראשוני ככלי נוסף לזיהוי חובות בעייתיים.  
 

 החזרה של חוב פגום למצב שאינו פגום 

 חוב פגום חוזר להיות מסווג כחוב שאינו פגום בהתקיים אחד משני המצבים הבאים: 

- אין בגינו רכיבי קרן או רבית אשר הגיע מועדם וטרם שולמו והבנק צופה פרעון של הקרן הנותרת והרבית בשלמותם לפי תנאי החוזה (כולל 

סכומים שנמחקו חשבונאית או הופרשו). 

- כאשר החוב נעשה מובטח היטב ונמצא בהליכי גבייה. 

 כללי ההחזרה מסיווג פגום כאמור לא יחולו על חובות שסווגו כפגומים כתוצאה מביצוע ארגון מחדש של חוב בעייתי. 
 

 החזרה של חוב פגום למצב פגום וצובר 

 חוב אשר עבר פורמאלית ארגון מחדש, כך שלאחר הארגון מחדש קיים ביטחון סביר שהחוב ייפרע ויבצע בהתאם לתנאיו החדשים, מוחזר 

לטיפול כחוב שצובר הכנסות רבית, בתנאי שהארגון מחדש וכל מחיקה חשבונאית שבוצעה בחוב נתמכים בהערכת אשראי עדכנית ומתועדת 

היטב של מצבו הפיננסי של החייב ותחזית הפרעון לפי התנאים החדשים. ההערכה מבוססת על ביצועי הפרעון הרציפים ההיסטוריים של החייב 

בתשלומי מזומן ושווה מזומן למשך תקופה סבירה הנמשכת לפחות שישה חודשים או לאחר שהתקבלו תשלומים שהפחיתו באופן מהותי את 

יתרת החוב הרשומה שנקבעה לאחר הארגון מחדש. 
 

 מדיניות הסדרי חוב וטיפול בחוב בעייתי בארגון מחדש  

 במטרה לשפר את ניהול האשראי וגבייתו, וכן במטרה למנוע מצבי כשל או תפיסת הנכסים המשועבדים, הבנק קבע ומיישם מדיניות לביצוע 

הסדרי חוב בעייתיים וביצוע שינוי תנאי חובות שלא זוהו כבעייתיים. שיטות לשינוי בתנאי החובות עשויות לכלול, בין היתר, דחיית מועדי 

תשלומים, הפחתת סכומי התשלומים התקופתיים, שינוי תנאי החוב במטרה להתאימם למבנה המימון של הלווה, איחוד חובות הלווה, העברת 

חובות ללווים אחרים תחת קבוצת לווים בשליטה משותפת, בחינה מחודשת של אמות המידה הפיננסיות המוטלות על הלווה ועוד. 

 מדיניות הבנק מבוססת על קריטריונים אשר מאפשרים להנהלת הבנק להפעיל שיקול דעת האם הפרעון של החוב צפוי והיא מיושמת רק אם 

הלווה הוכיח את יכולתו ורצונו לפרוע חוב והוא צפוי לעמוד בתנאים של ההסדר החדש. 

 חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי מוגדר כחוב אשר לגביו, מסיבות כלכליות או משפטיות הקשורות לקשיים פיננסיים של 

חייב, העניק הבנק ויתור בדרך של שינוי בתנאי החוב במטרה להקל על החייב את נטל תשלומי המזומן בטווח הקרוב (הפחתה או דחייה של 

תשלומים במזומן שנדרשים מהחייב) או בדרך של קבלת נכסים אחרים כפרעון החוב (בחלקו או במלואו).  

 לצורך קביעה האם הסדר חוב שבוצע על ידי הבנק מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי, הבנק מבצע בחינה איכותית של מכלול התנאים של 

ההסדר והנסיבות במסגרתן הוא בוצע, וזאת במטרה לקבוע האם: (1) החייב מצוי בקשיים פיננסיים ו-(2) במסגרת ההסדר העניק הבנק ויתור 

לחייב. 
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 לצורך קביעה האם החייב נמצא בקשיים פיננסיים, הבנק בוחן האם קיימים סממנים המצביעים על היותו של הלווה בקשיים במועד ההסדר או 

על קיום אפשרות סבירה שהלווה יקלע לקשיים פיננסיים לולא ההסדר. בין היתר, הבנק בוחן קיום אחת או יותר מהנסיבות המפורטות להלן: 

- החייב נמצא כיום בכשל תשלום בחוב כלשהו מהחובות שלו. בנוסף, תאגיד בנקאי יעריך אם צפוי כי החייב יהיה בכשל תשלום בחוב כלשהו 

מהחובות שלו בעתיד הנראה לעין, ללא ביצוע השינוי. דהיינו, תאגיד בנקאי עשוי להגיע למסקנה כי החייב נמצא בקשיים פיננסיים, גם אם 

החייב אינו נמצא כיום בכשל תשלום. 

- החייב הודיע כי הוא בפשיטת רגל או בכינוס נכסים אחר או שהוא בתהליך פשיטת רגל או כינוס נכסים אחר. 

- קיים ספק מהותי כי החייב ימשיך להתקיים כעסק חי. 

- לחייב יש ניירות ערך שנמחקו מרישום (delisted), בתהליך של מחיקה מרישום או שנמצאים תחת איום של מחיקה מרישום בבורסה לניירות 

ערך. 

- על פי אומדנים ותחזיות הכוללים רק את היכולות הקיימות של החייב, התאגיד הבנקאי צופה כי תזרימי המזומנים הספציפיים לישות של 

החייב לא יספיקו על מנת לשרת חוב כלשהו מהחובות שלו (קרן ורבית) בהתאם לתנאים החוזיים של ההסכם הקיים, בעתיד הנראה לעין. 

- ללא השינוי הקיים, החייב אינו יכול לקבל מזומן ממקורות שאינם המלווים הקיימים בשיעור רבית אפקטיבי השווה לשיעור הרבית הקיים 

בשוק עבור חוב דומה של חייב שאינו בעייתי. 
 

 הבנק מסיק כי במסגרת ההסדר הוענק לחייב ויתור, גם אם במסגרת ההסדר בוצעה העלאה ברבית החוזית, אם מתקיים אחד או יותר 

מהמצבים הבאים:  

- כתוצאה מארגון מחדש, הבנק לא צפוי לגבות את כל סכומי החוב (לרבות רבית שנצברה בהתאם לתנאים החוזיים);  

- שווי הוגן עדכני של הביטחון, לגבי חובות מותנים בביטחון, אינו מכסה את יתרת החוב החוזית ומצביע על היעדר יכולת גביה של כל סכומי 

החוב;  

- לחייב לא קיימת אפשרות לגייס מקורות בשיעור הנהוג בשוק עבור חוב בעל תנאים ומאפיינים כגון אלו של החוב שהועמד במסגרת ההסדר. 

- אם תאגיד בנקאי אינו מבצע הליך חיתום נוסף כאמור כאשר הוא מחדש חוב נחות, או שאין שינוי בתמחור החוב או שהתמחור לא הותאם 

כך שהוא יהיה מתאים לסיכון לפני החידוש, או שהלווה אינו מספק אמצעים נוספים בכדי לפצות על הגידול בסיכון הנובע מהקשיים 

הפיננסיים שלו, קיימת חזקה שהחידוש הוא ארגון מחדש של חוב בעייתי. 
 

 הבנק לא מסווג חוב כחוב בעייתי שאורגן מחדש אם במסגרת ההסדר הוענקה לחייב דחיית תשלומים שאינה מהותית בהתחשב בתדירות 

התשלומים, בתקופה החוזית לפרעון ובמשך החיים הממוצע הצפוי של החוב המקורי. לעניין זה, אם בוצעו מספר הסדרים הכרוכים בשינוי תנאי 

החוב, הבנק מביא בחשבון את ההשפעה המצטברת של הארגונים הקודמים לצורך קביעה האם הדחייה בתשלומים אינה מהותית. 
 

 טיפול בחובות בארגון מחדש וארגון מחדש עוקב 

 חובות שתנאיהם שונו בארגון מחדש של חוב בעייתי, לרבות כאלה שטרם הארגון מחדש נבחנו על בסיס קבוצתי, יסווגו כחוב פגום ויוערכו על 

בסיס פרטני לצורך ביצוע הפרשה להפסדי אשראי. ככלל, חוב בעייתי שאורגן מחדש ימשיך להימדד ולהיות מסווג כחוב פגום עד שישולם 

במלואו. עם זאת, בנסיבות מסוימות, כאשר נערך לחוב ארגון מחדש של חוב בעייתי ולאחר מכן התאגיד הבנקאי והחייב נכנסו להסכם נוסף של 

ארגון מחדש, התאגיד הבנקאי אינו נדרש להתייחס יותר לחוב כחוב שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי אם מתקיימים שני התנאים הבאים: 

(א) החייב אינו נמצא יותר בקשיים פיננסיים במועד הארגון מחדש העוקב. 

(ב) בהתאם לתנאי הארגון מחדש העוקב, התאגיד הבנקאי לא העניק ויתור לחייב (לרבות לא העניק ויתור על קרן על בסיס מצטבר ממועד מתן 

ההלוואה המקורי). 

 חוב כאמור שעבר ארגון מחדש עוקב והוסר לגביו הסיווג כפגום, יוערך על בסיס קבוצתי לצורך כימות ההפרשה להפסדי אשראי ויתרת החוב 

הרשומה של החוב לא תשתנה בעת הארגון העוקב (למעט אם התקבל או שולם מזומן). 

 אם בתקופות עוקבות חוב כאמור נבחן פרטנית ונמצא שיש להכיר בגינו בירידת ערך או שמבוצע לו ארגון מחדש של חוב בעייתי, הבנק מחזיר 

לחוב סיווג פגום ומטפל בו כבארגון מחדש של חוב בעייתי. 
 

  הפרשה להפסדי אשראי 

 הבנק קבע נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי לקיים הפרשה ברמה מתאימה לכיסוי הפסדי אשראי צפויים בהתייחס 

לתיק האשראי שלו. בנוסף, הבנק קבע נהלים הנדרשים לקיום הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי 

אשראי חוץ מאזניים כחשבון התחייבותי נפרד (כגון: התקשרויות למתן אשראי, מסגרות אשראי שלא נוצלו וערבויות). 

 ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי מוערכת באחד משני מסלולים: "הפרשה פרטנית" או "הפרשה קבוצתית".  

 הבחינה כאמור של החובות לצורך קביעת ההפרשה והטיפול בחוב מיושמת באופן עקבי לגבי כל החובות בהתאם לרף הכמותי ומדיניות ניהול 

האשראי של הבנק ולא מבוצעים מעברים בין מסלול הבחינה הפרטנית לבין מסלול לבחינה על בסיס קבוצתי במשך חיי החוב, אלא אם בוצע 

ארגון מחדש של חוב בעייתי כאמור לעיל. 
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 הפרשה פרטנית להפסדי אשראי 

 הבנק בחר לזהות לצורך בחינה פרטנית חובות שסך יתרתם החוזית הינה מעל 1 מיליון ש"ח. הפרשה פרטנית להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל 

חוב שנבחן על בסיס פרטני ואשר סווג כפגום. כמו כן, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי יסווג כחוב פגום, אלא אם לפני 

הארגון מחדש ולאחריו נערכה בגינו הפרשה מזערית להפסדי אשראי לפי שיטת עומק הפיגור בהתאם לנספח להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

314 בנושא הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות. 

 ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי מוערכת בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, מהוונים בשיעור הרבית האפקטיבית המקורית 

של החוב. כאשר החוב הינו מותנה בביטחון או כאשר הבנק קובע שצפויה תפיסת נכס, ההפרשה הפרטנית מוערכת בהתבסס על השווי ההוגן 

של הביטחון ששועבד להבטחת אותו חוב, לאחר הפעלת מקדמים זהירים ועקביים שמשקפים, בין היתר, את התנודתיות בשווי ההוגן של 

הביטחון, את הזמן שיעבור עד למועד המימוש בפועל ואת העלויות הצפויות במכירת הביטחון. 

 לעניין זה הבנק מגדיר חוב כחוב מותנה בביטחון כאשר פרעונו צפוי להתבצע באופן בלעדי מהביטחון המשועבד לטובת הבנק או כאשר הבנק 

צפוי להיפרע מהנכס שמוחזק על ידי הלווה, גם אם לא קיים שיעבוד ספציפי על הנכס, והכל כאשר אין ללווה מקורות החזר מהותיים זמינים 

ומהימנים אחרים. 
 

 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 

 הלוואות לדיור 

 ההפרשה המזערית בגין הלוואות לדיור מחושבת לפי נוסחה שקבע המפקח על הבנקים, בהתחשב בעומק הפיגור, באופן שבו שיעורי ההפרשה 

גדלים ככל שמעמיק הפיגור. במועד תחילת יישום ההוראה, נכנס לתוקף תיקון לנספח להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 314, הערכה נאותה של 

סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות, המרחיב את תחולת חישוב ההפרשה לפי נוסחת עומק הפיגור לכלל ההלוואות לדיור, למעט הלוואות 

שאינן נפרעות בתשלומים תקופתיים של קרן ורבית והלוואות המממנות פעילות בעלת אופי עסקי. 

 בנוסף, הבנק מיישם את הוראות נב"ת 329 בנושא "מגבלות למתן הלוואות לדיור". 

 הבנק גיבש מדיניות שנועדה להבטיח כי הוא עומד בדרישות וכי יתרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור לא תפחת 

משיעור של 0.35% מיתרת ההלוואות האמורות למועד הדיווח.  
 

 אשראי אחר 

 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי - מחושבת כדי לשקף הפרשות לירידת ערך בגין הפסדי אשראי בלתי מזוהים פרטנית הגלומים בקבוצות 

גדולות של חובות קטנים בעלי מאפייני סיכון דומים, וכן בגין חובות שנבחנו פרטנית ונמצא שהם אינם פגומים. ההפרשה להפסדי אשראי בגין 

חובות המוערכים על בסיס קבוצתי, מחושבת בהתאם לכללים שנקבעו ב- FAS 5 (ASC 450), טיפול חשבונאי בתלויות ובהתאם להוראות 

המפקח על הבנקים, בהתבסס על שיעורי הפסד היסטוריים בענפי משק שונים, בחלוקה בין אשראי בעייתי לאשראי לא בעייתי, בטווח של שנים 

לאורך התקופה המתחילה מיום 1 בינואר 2011 ומסתיימת במועד הדיווח. בנוסף לחישוב טווח שיעורי הפסד היסטוריים בענפי משק שונים 

כאמור, לצורך קביעת שיעור ההפרשה הנאות, הבנק מתחשב בגורמים סביבתיים רלוונטיים, לרבות מגמות בהיקפי האשראי בכל ענף ותנאים 

ענפיים, נתונים מקרו כלכליים, הערכת איכות כללית של האשראי לענף משק, שינויים בנפח ובמגמה של יתרות בפיגור ויתרות פגומות והשפעות 

השינויים בריכוזיות האשראי. 

 ביום 20 בפברואר 2017, פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא הפרשות להפסדי אשראי. בהתאם למכתב, נדרשים התאגידים הבנקאיים 

להמשיך לכלול ב"טווח השנים" המשמש רכיב בקביעת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי (כהגדרתו בסעיף 29ב.3.2. עמ' 632-18 בהוראות 

הדיווח לציבור), את שנת 2011. 

 בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים, הבנק גיבש שיטת מדידה של ההפרשה הקבוצתית אשר מביאה בחשבון הן את שיעור הפסדי העבר והן 

את ההתאמות בגין הגורמים הסביבתיים הרלוונטיים. בנוגע לאשראי לאנשים פרטיים שיעור ההתאמה בגין הגורמים הסביבתיים לא יפחת 

מ-0.75% מיתרת האשראי שאינו בעייתי בכל מועד דיווח בהתייחס לממוצע שיעורי ההפסד בטווח השנים. מהאמור מוחרג אשראי הנובע 

מחייבים בכרטיסי אשראי בנקאיים ללא חיוב רבית. עוד נקבע בהוראות הפיקוח כי בנקים ששיעור ההפסד השנתי שלהם נמוך מ-0.3% בכל 

אחת מחמש השנים שהסתיימו במועד הדיווח רשאים לשקול לעשות שימוש בהתאמות בגין גורמים סביבתיים בשיעור של לא פחות מ-0.5%. 

בגין אשראי לאנשים פרטיים שהם לקוחות של חברה מאוחדת לשעבר אשר מוזגה עם ולתוך הבנק, הבנק פועל בהתאם לאישור שנתקבל 

מבנק ישראל במסגרת המותר לבנקים בעלי שיעור הפסד שנתי כאמור. 

 ביום 10 ביולי 2017, פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים לתיקון הוראות ניהול בנקאי תקין מספר 314 ו-315, המיושם החל מיום 1 בינואר 2018, אשר 

בין היתר נועדו לבטל את המנגנון של ההפרשה הנוספת בגין מגבלות הריכוזיות של האשראי, העדר מידע כספי מעודכן ומאפיינים אחרים אשר 

קיבלו ביטוי בהוראות אחרות. עם ביטול ההפרשה הנוספת נדרש הבנק כי השיטה לקביעת ההפרשה להפסדי אשראי תביא בחשבון מאפייני 

סיכון של היעדר דוחות כספיים מעודכנים. 
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 אשראי חוץ מאזני 

 ההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים מוערכת בהתאם לכללים שנקבעו בנושא 450 בקודיפיקציה. ההפרשה 

המוערכת על בסיס קבוצתי עבור מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו עבור האשראי המאזני (כמפורט 

לעיל), תוך התחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של סיכון האשראי החוץ מאזני. שיעור המימוש לאשראי מחושב על ידי הבנק בהתבסס 

על מקדמי המרה לאשראי כמפורט בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 203, מדידה והלימות הון - סיכון אשראי - הגישה הסטנדרטית.  
 

 בנוסף, הבנק בוחן את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי. הערכת נאותות כאמור מתבססת על שיקול הדעת של ההנהלה אשר 

מתחשב בסיכונים הגלומים בתיק האשראי ובשיטות ההערכה שמיושמות על ידי הבנק לקביעת ההפרשה. 
 

 מחיקה חשבונאית 

 הבנק מוחק חשבונאית כל חוב או חלק ממנו המוערך על בסיס פרטני שנחשב כחוב שאינו בר גביה ובעל ערך נמוך כך שהותרתו כנכס אינה 

מוצדקת, או חוב בגינו מנהל הבנק מאמצי גביה ארוכי טווח (המוגדרים ברוב המקרים כתקופה העולה על שנתיים). לגבי חוב שגבייתו מותנית 

בביטחון הבנק מבצע באופן מיידי מחיקה חשבונאית כנגד יתרת ההפרשה להפסדי אשראי של החלק של היתרה הרשומה של החוב העודף על 

השווי ההוגן של הביטחון. 

 לגבי החובות המוערכים על בסיס קבוצתי, נקבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת הפיגור שלהם (ברוב המקרים מעל 150 ימי פיגור רצופים) 

ועל פרמטרים אחרים של בעייתיות. בגין הלוואות לדיור בהן ההפרשה המזערית מחושבת לפי עומק הפיגור, הבנק מוחק חשבונאית חובות בהם 

נותרו יתרות לאחר מימוש הבטוחה ואין מקורות אחרים לפרעון, או במקרים בהם יש קושי במימוש הבטוחה או במקרים בהם קיימת בטוחה 

שמכסה את כל החוב או חלקו ולא מומשה במשך 5 שנים מסיבות הומניות. 

 יובהר כי מחיקות חשבונאיות אינן כרוכות בויתור משפטי והן מקטינות את יתרת החוב המדווחת לצרכים חשבונאיים בלבד, תוך יצירת בסיס 

עלות חדש לחוב בספרי הבנק. 

 למרות האמור לעיל, לגבי חובות אשר נבחנו באופן קבוצתי וסווגו כפגומים בשל ארגון מחדש של חוב בעייתי נבחן הצורך במחיקה המיידית. בכל 

אופן, חובות כאמור נמחקים חשבונאית לא יאוחר מהמועד שבו החוב הפך להיות בפיגור של 60 ימים או יותר, ביחס לתנאי הארגון מחדש. 
 

 הכרה בהכנסה 

 במועד סיווג החוב כפגום הבנק מגדיר את החוב כחוב שאינו צובר הכנסות רבית ומפסיק לצבור בגינו הכנסות רבית, למעט האמור להלן לגבי 

חובות מסוימים שאורגנו מחדש. כמו כן, במועד סיווג החוב כפגום הבנק מבטל את כל הכנסות הרבית שנצברו וטרם נגבו, ואשר הוכרו כהכנסה 

ברווח והפסד. החוב ממשיך להיות מסווג כחוב שאינו צובר רבית, כל עוד לא בוטל לגביו הסיווג כחוב פגום. חוב אשר פורמאלית עבר ארגון 

מחדש של חוב בעייתי ולאחר הארגון מחדש קיים ביטחון סביר שהחוב יפרע ויבצע בהתאם לתנאיו החדשים, יטופל כחוב פגום שצובר הכנסות 

רבית. לפירוט לגבי הכרה בהכנסה על בסיס מזומן בגין חובות שסווגו כפגומים ראה סעיף (4) לעיל. 

 לגבי חובות שנבחנים ומופרשים על בסיס קבוצתי אשר מצויים בפיגור של 90 יום או יותר, הבנק אינו מפסיק צבירת הכנסות רבית. חובות אלה 

כפופים לשיטות הערכה של הפרשה להפסדי אשראי שמבטיחות שהרווח של הבנק אינו מוטה כלפי מעלה. עמלות בגין איחור בפרעון של 

חובות אלה נכללות כהכנסה במועד שבו נוצרה לבנק הזכות לקבלן מהלקוח, ובלבד שהגביה מובטחת באופן סביר. 
 

 דרישות הגילוי 

ASU  הבנק מיישם את דרישות הגילוי על איכות אשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי כפי שנקבעו במסגרת עדכון תקינה חשבונאית 

2010-20. הנ"ל מחייב את הבנק לספק גילוי רחב בקשר ליתרות חוב, תנועות ביתרות ההפרשה להפסדי אשראי, אינדיקציות לאיכות האשראי, 

רכישות ומכירות מהותיות של חובות במהלך התקופה. 

 כמו כן, בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים בדבר שינוי מבנה דוחות הכספיים הבנק מציג ריכוז מידע עיקרי בדבר סיכון אשראי, אשראי 

לציבור והפרשה להפסדי אשראי (ראה באור 13) ומידע נוסף על סיכון אשראי כאמור (ראה באור 29). 
 
 

(6) ניירות ערך 

- ניירות ערך בהם משקיע הבנק מסווגים לשלושה תיקים כלהלן: 

- אגרות חוב מוחזקות לפדיון - אגרות חוב אשר לבנק יש כוונה ויכולת להחזיקן עד למועד הפדיון, למעט אגרות חוב אשר ניתנות לפרעון 

מוקדם או לסילוק בדרך אחרת כך שהבנק לא יכסה, במהות את כל (substantially all) השקעתו הרשומה. אגרות חוב מוחזקות לפדיון 

מוצגות במאזן לפי העלות בתוספת רבית, הפרשי הצמדה והפרשי שער שנצברו, בהתחשב בחלק היחסי של הפרמיה או הניכיון ובניכוי 

הפסדים בגין ירידת ערך שהינה בעלת אופי אחר מזמני.  

- אגרות חוב זמינות למכירה - אגרות חוב אשר לא סווגו כאגרות חוב מוחזקות לפדיון או כניירות ערך למסחר. אגרות חוב זמינות למכירה 

מוצגות במאזן לפי שוויין ההוגן ביום הדיווח. רווחים או הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן לא נכללים בדוח רווח והפסד 
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ומדווחים נטו, בניכוי עתודה מתאימה למס, בסעיף נפרד בהון במסגרת רווח כולל אחר מצטבר, למעט הפסדים בגין ירידת ערך שהינה 

בעלת אופי אחר מזמני. 

- ניירות ערך למסחר - ניירות ערך אשר נרכשו ומוחזקים במטרה למוכרם בתקופה הקרובה או ניירות ערך אשר הבנק בחר למדוד אותם 

בשווי הוגן דרך רווח והפסד לפי חלופת השווי ההוגן, למעט מניות שלא קיים לגביהן שווי הוגן זמין. ניירות ערך למסחר מוצגים במאזן לפי 

השווי ההוגן ביום הדיווח. רווחים והפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.  

- מניות שאינן למסחר - 

- מניות שקיים לגביהן שווי הוגן זמין מוצגות במאזן לפי שוויין ההוגן ביום הדיווח. רווחים או הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי 

הוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.  

- מניות שלא קיים לגביהן שווי הוגן זמין מוצגות במאזן לפי עלות בניכוי ירידת ערך בתוספת או בניכוי שינויים במחירים נצפים 

בעסקאות רגילות בהשקעות דומות או זהות של אותו מנפיק. רווחים או הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשינויים במחירים 

נצפים כאמור, נזקפים לדוח רווח והפסד.  

- הכנסות מדיבידנד, צבירת רבית, הפרשי הצמדה ושער, הפחתת פרמיה או ניכיון (לפי שיטת הרבית האפקטיבית), וכן הפסדים מירידת ערך 

בעלת אופי אחר מזמני נזקפים לדוח רווח והפסד. 

- הכנסות רבית בגין זכויות מוטב שנרכשו (כגון: מכשירים פיננסים מגובי נכסים מסוג MBS), וכן זכויות מוטב שהמשיכו להיות מוחזקות על ידי 

הבנק באיגוח נכסים פיננסיים, למעט זכויות מוטב באיכות אשראי גבוהה (high credit quality), מוכרות לפי שיטת הרבית הפרוספקטיבית, 

תוך התאמת שיעור הרבית אשר משמש להכרה בהכנסות רבית לשינויים באומדן תזרימי מזומנים עתידיים. לעניין זה, זכויות מוטב באיכות 

אשראי גבוהה הן זכויות מוטב שהונפקו בערבות ממשלת ארה"ב או על ידי סוכנויות של ממשלת ארה"ב, וכן ניירות ערך מגובי נכסים שדירוג 

 .AA האשראי הבינלאומי שלהם הינו לפחות

- השקעותיו של הבנק בקרנות השקעה פרטיות מטופלות לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני. רווח מהשקעות 

בקרנות השקעה נזקף לדוח רווח והפסד בעת מימוש ההשקעה. 

- עלות ניירות ערך שמומשו מחושבת על בסיס "נכנס ראשון יוצא ראשון". 

- לעניין חישוב שווי הוגן - ראה סעיף (7) להלן. 

- לעניין טיפול בירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני - ראה סעיף (9) להלן. 
 
 

(7) מכשירים פיננסיים נגזרים, לרבות חשבונאות גידור 

 הבנק מחזיק במכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור החשיפה לסיכונים מסוימים (כגון: סיכוני רבית, סיכוני מטבע חוץ) וכן נגזרים שאינם 

משמשים לצרכי גידור, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו. ככלל, נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן. לאחר ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים 

בשווי הוגן, כשהשינויים בשווי הוגן מטופלים כמתואר להלן: 
 

 חשבונאות גידור 

 הבנק חשוף לסיכוני רבית הנובעים מהשקעותיו באגרות חוב ברבית קבועה. כחלק מהאסטרטגיה הכוללת של הבנק לניהול רמת החשיפה 

לסיכונים אלה, הבנק מייעד מכשירים פיננסיים מסוימים, כגידורי שווי הוגן. 

 במועד תחילת יחסי הגידור הבנק מתעד באופן פורמאלי את יחסי הגידור ואת מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה שלו לביצוע הגידור. התיעוד 

כולל זיהוי של כל אחד מאלה: מכשיר מגדר; הפריט או העסקה המגודרים; מהות הסיכון המגודר;  והשיטה אשר תשמש את הבנק להערכת 

אפקטיביות יחסי הגידור בקיזוז החשיפה לשינויים בשווי ההוגן של הפריט המגודר (בגידור שווי הוגן) המיוחסים לסיכון המגודר.   
 

 גידור שווי הוגן 

 הבנק מייעד מכשירים נגזרים כמגדרים את החשיפה לשינויים בשווי ההוגן של נכס או התחייבות, או חלק מזוהה שלהם, שניתן ליחס לסיכון 

מסוים.  

 כאשר מכשיר נגזר משמש כמכשיר מגדר בגידור שווי הוגן, השינויים בשוויו ההוגן שנכללו בהערכת אפקטיביות הגידור, מוכרים באופן שוטף 

בדוח רווח והפסד ומוצגים באותו סעיף בו מוצגות השפעות הפריט המגודר. הרווח או ההפסד (קרי, השינוי בשווי ההוגן) בגין הפריט המגודר 

המיוחס לסיכון המגודר, מטופל כהתאמה לערך בספרים של הפריט המגודר ומוכר באופן שוטף בדוח רווח והפסד. ההתאמה לערך בספרים של 

הפריט המגודר תטופל באופן דומה לרכיבים אחרים של הערך בספרים שלו. 

 הבנק מפסיק ליישם חשבונאות גידור כאשר: הקריטריונים ליישום חשבונאות גידור אינם מתקיימים עוד; הנגזר פוקע, נמכר, מבוטל או ממומש; 

או כאשר הבנק מבטל את הייעוד של יחסי הגידור. 
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 גידור כלכלי 

 חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים כחלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק (ניהול ALM). השינויים 

בשווי ההוגן של נגזרים אלה מוכרים ברווח והפסד עם היווצרותם ומוצגים בסעיף הכנסות מימון שאינן מרבית. 
 

 מכשירים נגזרים שאינם מגדרים העומדים בפני עצמם 

 מכשירים נגזרים שאינם משמשים לצרכי גידור והעומדים בפני עצמם נמדדים בשווי הוגן ומוצגים במאזן בסעיף נכסים או התחייבויות בגין 

מכשירים נגזרים. השינויים בשווי ההוגן מוכרים באופן שוטף בדוח רווח והפסד ומוצגים בסעיף הכנסות מימון שאינן מרבית. 
 

 מכשירים נגזרים שאינם מגדרים המהווים נגזרים משובצים שהופרדו 

 מכשירים נגזרים משובצים מופרדים מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד כמכשירים נגזרים בהתאם להוראות תת נושא 815-10 בקודיפיקציה 

כאשר: (1) המאפיינים הכלכליים והסיכונים של המכשיר הנגזר המשובץ אינם קשורים באופן ברור והדוק למאפיינים הכלכליים ולסיכונים של 

החוזה המארח; (2) המכשיר המעורב אינו נמדד מחדש על פי שוויו ההוגן בהתאם לכללים חשבונאים מקובלים מתאימים אחרים, תוך דיווח על 

שינויים בשווי הוגן בדוח רווח והפסד בעת היווצרותם; וכן (3) מכשיר נפרד עם אותם תנאים כשל המכשיר הנגזר המשובץ מקיים את ההגדרה 

של נגזר. 

 במקרים מסוימים (כגון מקרים בהם לבנק אין את היכולת להפריד נגזר משובץ מהחוזה המארח), הבנק בוחר למדוד את המכשיר הפיננסי 

המעורב בשלמותו בשווי הוגן, תוך דיווח על השינויים בשווי ההוגן בדוח רווח והפסד. הבחירה כאמור נעשית במועד רכישת המכשיר המשולב או 

בקרות אירועים מסוימים בהם המכשיר כפוף למדידה מחדש (remeasurement event), כגון: כתוצאה מצירופי עסקים או משינויים מהותיים של 

מכשירי החוב. בחירה במדידה לפי שווי הוגן כאמור הינה בלתי חוזרת ונעשית לכל מכשיר בנפרד. 
 
 

(8) קביעת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 

 שווי הוגן מוגדר כמחיר אשר היה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם בהעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד 

המדידה. בין היתר, התקן מחייב לצורך הערכת שווי הוגן, לעשות שימוש מרבי ככל שניתן בנתונים נצפים ולמזער שימוש בנתונים לא נצפים. 

נתונים נצפים מייצגים מידע הזמין בשוק המתקבל ממקורות בלתי תלויים ואילו נתונים לא נצפים משקפים את ההנחות של הבנק. תת-נושא 

820-10 בקודיפיקציה מפרט היררכיה של טכניקות מדידה בהתבסס על השאלה האם הנתונים ששימשו לצורך קביעת השווי ההוגן הינם נצפים 

או לא נצפים. סוגים אלו של נתונים יוצרים מדרג שווי הוגן כמפורט להלן: 

- נתוני רמה 1: מחירים מצוטטים (לא מותאמים) בשווקים פעילים לנכסים או להתחייבויות זהים, אשר לבנק יש יכולת לגשת אליהם במועד 

המדידה. 

- נתוני רמה 2: נתונים הנצפים עבור הנכס או ההתחייבות, במישרין או בעקיפין, שאינם מחירים מצוטטים הנכללים ברמה 1. 

- נתוני רמה 3: נתונים לא נצפים עבור הנכס או ההתחייבות. 
 

 ניירות ערך 

 השווי ההוגן של ניירות ערך למסחר, אגרות חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר נקבע על סמך מחירי שוק מצוטטים בשוק העיקרי. כאשר 

קיימים מספר שווקים בהם נסחר נייר הערך, הערכה מבוצעת לפי מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר. במקרים אלו השווי ההוגן של 

השקעת הבנק בניירות ערך הינו מכפלה של מספר היחידות באותו מחיר שוק מצוטט. המחיר המצוטט המשמש לקביעת שווי הוגן אינו מותאם 

בשל גודל הפוזיציה של הבנק יחסית לנפח המסחר (פקטור גודל ההחזקה).  

 אם מחיר שוק מצוטט זה אינו זמין, אומדן השווי ההוגן מתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר תוך שימוש מרבי בנתונים נצפים ותוך הבאה 

בחשבון של הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי (סיכון שוק, סיכון אשראי, אי סחירות וכיוצא באלה). פרט למניות שאינן למסחר שלא מתקיים 

לגביהן שווי הוגן זמין הנמדדות כמפורט בסעיף (6) לעיל. 
 

 מכשירים פיננסיים נגזרים 

 מכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק שנקבע בשוק העיקרי ובהיעדר שוק עיקרי, לפי מחיר שוק מצוטט בשוק 

המועיל ביותר. מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים הוערכו לפי מודלים אשר לוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הנגזר (סיכון 

שוק, סיכון אשראי וכיוצא באלה). ליתר פירוט ראה בהמשך לגבי מתודולוגיית הערכה של סיכון אשראי וסיכון לאי ביצוע.  
 

 מכשירים פיננסיים נוספים שאינם נגזרים 

 לרוב המכשירים הפיננסיים בקטגוריה זו (כגון: אשראי לציבור ואשראי לממשלה, פקדונות הציבור ופקדונות בבנקים, כתבי התחייבות נדחים 

ומלוות שאינם סחירים) לא ניתן לצטט "מחיר שוק", מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים 

מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרים מזומנים עתידי המהוון ברבית ניכיון בשיעור המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. 



 

 103 | heb_final.docx_2019-12 | 15/03/2020 
 

 

לצורך כך, תזרימי המזומנים העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות 

להפסדי אשראי בגין החובות.  
 

 הערכה של סיכון אשראי וסיכון לאי ביצוע 

 FAS 157 (ASC 820) דורש לשקף את סיכון האשראי (credit risk) ואת הסיכון לאי ביצוע (nonperformance risk) במדידת השווי ההוגן של חוב, 

לרבות מכשירים נגזרים, אשר הונפקו על ידי הבנק ונמדדים לפי שווי הוגן. סיכון אי ביצוע כולל את סיכון האשראי של הבנק, אך לא מוגבל לסיכון 

זה בלבד. 

 להרחבה לגבי השיטות וההנחות העיקריות המשמשות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, ראה באור 32א, "יתרות ואומדני שווי 

הוגן של מכשירים פיננסיים". 
 
 

(9) ירידת ערך מכשירים פיננסיים 

 ניירות ערך - אגרות חוב זמינות למכירה או מוחזקות לפדיון 

 הבנק בוחן בכל תקופת דיווח האם ירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב המסווגות לתיק הזמין למכירה ולתיק המוחזק לפדיון הינה בעלת אופי 

אחר מזמני. 

 הבנק מכיר בתקופת הדיווח בירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני, לכל הפחות, בגין ירידת ערך של כל אגרת חוב המקיימת אחד או יותר 

מהתנאים הבאים: 

- אגרת חוב אשר נמכרה עד מועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו; 

- אגרת חוב אשר סמוך למועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו, הבנק מתכוון למכור אותה בתוך פרק זמן קצר; 

- אגרת חוב אשר לגביה חלה ירידת דירוג משמעותית בין דירוגה במועד שבו היא נרכשה על ידי הבנק לבין דירוגה במועד פרסום הדוח 

לתקופה זו. לעניין זה, ירידת דירוג משמעותית תחשב כירידת דירוג הנייר מתחת לדירוג השקעה; 

- אגרת חוב אשר לאחר רכישתה סווגה על ידי הבנק כבעייתית; 

- אגרת חוב שלגביה חל כשל בתשלום לאחר רכישתה; 

- אגרת חוב אשר השווי ההוגן שלה לסוף תקופת דיווח וגם במועד הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, היה נמוך בשיעור העולה על 40% 

מהעלות (לגבי אגרות חוב - העלות המופחתת), ומשך התקופה בה השווי ההוגן של אגרת חוב נמוך מעלותה הינו מעל 3 רבעונים ברציפות. 

זאת, אלא אם בידי הבנק ראיות אובייקטיביות ומוצקות וניתוח זהיר של כל הגורמים הרלוונטיים, אשר מוכיחות ברמה גבוהה של ביטחון כי 

ירידת הערך הינה בעלת אופי זמני.  
 

 בנוסף, הבחינה בנושא קיום ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני מתבססת על השיקולים הבאים: 

- שינוי לרעה במצב המנפיק או במצב השוק בכללותו; 

- הכוונה והיכולת של הבנק להחזיק את אגרת החוב לתקופת זמן ארוכה מספיק שתאפשר עליה בשווי ההוגן של אגרת החוב או עד לפדיון; 

- שיעור התשואה לפדיון; 

 כאשר חלה ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני, העלות המופחתת של אגרות החוב מופחתת לשוויה ההוגן ומשמשת כבסיס עלות חדש. ההפסד 

המצטבר, המתייחס לאגרת חוב המסווגת כזמינה למכירה, שנזקף בעבר לסעיף נפרד בהון במסגרת רווח כולל אחר, מועבר לרווח והפסד כאשר 

מתקיימת בגינו ירידת ערך שאינה בעלת אופי אחר מזמני. עליות ערך בתקופות דיווח עוקבות מוכרות בסעיף נפרד בהון במסגרת רווח כולל אחר 

מצטבר ואינן נזקפות לרווח והפסד (בסיס עלות חדש). 
 

 ניירות ערך - מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין 

 הבנק מבצע בכל תקופת דיווח הערכה איכותית המביאה בחשבון אינדיקטורים לירידת ערך על מנת להעריך האם חלה ירידת ערך של 

ההשקעה במניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין. אם לפי הערכה זו חלה ירידת ערך של ההשקעה במניות, הבנק מעריך את השווי ההוגן 

של ההשקעה במניות לצורך קביעת סכום ההפסד מירידת ערך. 
 

 אשראי לציבור ויתרות חוב  

ראה סעיף (5) לעיל. 
 
 

(10) קיזוז נכסים והתחייבויות פיננסיים 

 הבנק מקזז נכסים והתחייבויות הנובעים מאותו צד נגדי ויציג במאזן את יתרתם נטו בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: 

א. בגין אותן ההתחייבויות, קיימת זכות חוקית ניתנת לאכיפה (legally enforceable right) לקיזוז ההתחייבויות מהנכסים; 

ב. קיימת כוונה לפרוע את ההתחייבות ולממש את הנכסים על בסיס נטו או בו זמנית; 

 .(determinable amounts) ג. גם הבנק וגם הצד הנגדי חייבים אחד לשני סכומים הניתנים לקביעה
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 הבנק מקזז נכסים והתחייבויות עם שני צדדים נגדיים שונים ומציג במאזן סכום נטו בהתקיים כל התנאים המצטברים לעיל, ובתנאי שישנו 

הסכם בין שלושת הצדדים המעגן באופן ברור את זכות הבנק בגין אותן ההתחייבויות, לקיזוז. 

 הבנק מקזז פקדונות שפרעונם למפקיד מותנה במידת הגביה מן האשראי והאשראי שניתן מפקדונות אלה, כשאין לבנק סיכון להפסד 

מהאשראי. 
 
 

(11) העברות ושירות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות 

 הבנק מיישם את כללי המדידה והגילוי שנקבעו במסגרת הוראות תת נושא 860-10 בקודיפיקציה, בדבר העברות ושירות של נכסים פיננסיים, 

לצורך הטיפול בהעברות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות.  

 בהתאם לכללים אלו העברת נכס פיננסי תטופל חשבונאית כמכירה, אם ורק אם, מתקיימים כל התנאים הבאים: העברה של נכס פיננסי שלם, 

של קבוצת נכסים פיננסיים שלמים, או של זכות משתתפת בנכס פיננסי שלם, שבה הבנק (המעביר) מוותר על השליטה בנכסים פיננסיים אלה, 

נרשמת כמכירה אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים: (1) הנכסים הפיננסיים שהועברו בודדו מהמעביר והינם מעבר להישג יד של 

המעביר ונושיו גם במקרה של פשיטת רגל או כינוס נכסים אחר; (2) לכל מקבל יש זכות לשעבד או להחליף את הנכסים (או את זכויות המוטב) 

שקיבל, ואין תנאי שגם מגביל את המקבל מלנצל את זכותו לשעבד או להחליף וגם מעניק למעביר הטבה גדולה יותר מאשר הטבה טריוויאלית; 

ו- (3) המעביר אינו משמר שליטה אפקטיבית בנכסים הפיננסיים שהועברו. 

 במידה והבנק מבצע העברה של חלק מנכס פיננסי שלם, הבנק בוחן האם ההעברה כאמור מקיימת את ההגדרה של זכות משתתפת. לזכות 

משתתפת (participating interest) יש את כל המאפיינים הבאים: (א) מתאריך ההעברה ואילך, היא מייצגת זכות בעלות יחסית (pro rata) בנכס 

פיננסי שלם; (ב) ממועד העברה ואילך, כל תזרימי המזומנים המתקבלים מהנכס הפיננסי השלם מחולקים באופן יחסי בין מחזיקי הזכויות 

המשתתפות בסכום השווה לחלקם בבעלות; (ג) לזכויותיהם של כל אחד ממחזיקי הזכויות המשתתפות (לרבות המעביר, בתפקידו כמחזיק 

זכויות משתתפות) יש קדימות זהה, ולא קיימת זכות של מחזיק זכות משתתפת כלשהו, הנחותה לעומת זכות של מחזיק זכות משתתפת 

אחרת; ו- (ד) לאף צד אין את הזכות לשעבד או להחליף את הנכס הפיננסי השלם, אלא אם כל מחזיקי בזכויות המשתתפות מסכימים לשעבד 

או להחליף את הנכס הפיננסי השלם. 

 במידה וההעברה מקיימת את התנאים לרישום כמכירה, הבנק גורע את הנכסים הפיננסיים שהועברו, מכיר בנכסים שהתקבלו ובהתחייבויות 

שנגרמו הנובעים מהמכירה (נכסים שהתקבלו והתחייבויות שהתהוו) בשווי הוגן. הפער בין השווי ההוגן של התקבולים נטו שהתקבלו לבין הערך 

בספרים של הנכסים הפיננסיים שנמכרו מוכר בדוח רווח והפסד. 

 במידה וההעברה איננה מקיימת את תנאי המכירה כאמור לעיל, או אם העברה של חלק מנכס פיננסי שלם אינה מקיימת את ההגדרה של זכות 

משתתפת, ההעברה כאמור מטופלת כחוב מובטח (secured borrowing) עם שיעבוד של ביטחון (pledge of collateral). הבנק ממשיך לרשום 

במאזן את הנכסים הפיננסיים שהועברו, ללא שינוי במדידה שלהם. 

 בנוסף, בהתאם לעדכון להוראות בנק ישראל בנושא שיפור שימושיות הדוחות הכספיים לשנים 2017 ו- 2018, עודכנו דרישות הגילוי בנוגע 

לעסקאות סינדיקציה. ראה ביאור 29 בדבר "מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרדה להפסדי אשראי". 
 

 סילוק התחייבויות 

 הבנק גורע התחייבות אם ורק אם היא סולקה. התחייבות סולקה בהתקיים אחד משני התנאים הבאים: (א) הבנק שילם למלווה והשתחרר 

ממחויבותו בגין ההתחייבות; או (ב) הבנק שוחרר משפטית בהליך משפטי או בהסכמת המלווה, מהיותו החייב העיקרי בגין ההתחייבות. 
 

 עסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כעסקאות אשראי 

 הבנק מיישם הוראות ספציפיות שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור לטיפול בעסקאות השאלה או שאילה של ניירות ערך שבהן ההשאלה מבוצעת 

כנגד איכות האשראי הכללית והבטחונות הכלליים של השואל, כאשר השואל אינו מעביר אל המשאיל כביטחון מכשירים נזילים המתייחסים 

ספציפית לעסקת השאלת ניירות הערך, אשר המשאיל רשאי למכור או לשעבד אותם. 
 

 טיפול בהשאלה לא מובטחת של ניירות ערך מהתיק הזמין למכירה או מהתיק למסחר 

 ביום שבו הבנק משאיל ניירות ערך לצורך כיסוי מכירה בחסר של השואל, הבנק גורע את ניירות הערך שהושאלו, ומכיר באשראי בסכום שווי 

השוק של ניירות הערך ביום ההשאלה. בתקופות עוקבות, הבנק מודד את האשראי שניתן באותו אופן שבו נמדד נייר הערך לפני שהושאל. 

האשראי נמדד לפי שווי שוק, הכנסות על בסיס צבירה נרשמות כהכנסות רבית מאשראי ושינויים בשווי השוק (מעבר לשינויים בבסיס צבירה) 

מוכרים במסגרת "הכנסות מימון שאינן מרבית" כאשר מדובר בניירות ערך בתיק למסחר, או ברווח כולל אחר, כאשר מדובר באגרות חוב זמינות 

למכירה. בסיום ההשאלה, הבנק מכיר מחדש בנייר הערך וגורע את האשראי. 
 

 טיפול בשאילה לא מובטחת של ניירות ערך 

 שאילה לא מובטחת של ניירות ערך על ידי הבנק נרשמת במועד השאילה כפקדון, לפי השווי ההוגן של נייר הערך שהתקבל במועד השאילה. 

נייר הערך שהתקבל מוכר בסעיף ניירות ערך ומסווג בתיק למסחר. 
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 כל עוד הבנק לא מוכר בחסר את נייר הערך ששאל, הבנק רושם בכל מועד דיווח את ההפרש, בין אם הוא חיובי ובין או הוא שלילי, בין שווי השוק 

למועד הדיווח של נייר הערך לבין היתרה שכלולה בסעיף פקדונות הציבור (או פקדונות של אחרים, אם השאילה אינה מהציבור). שינויים 

בתקופת הדיווח בסעיף זה הנובעים משינויים בשווי השוק של הנייר נרשמים כנגד "הכנסות מימון שאינן מרבית" (שינויים אלה מקזזים את 

הרווחים או ההפסדים שנרשמו בדוח רווח והפסד בגין נייר הערך שעדיין לא נמכר בחסר). 

 כאשר הבנק מוכר בחסר נייר ערך ששאל, בכל מועד דיווח הבנק בוחן האם ההפרש בין שווי השוק למועד הדיווח של נייר הערך שנמכר בחסר 

לבין היתרה בגין עסקת השאילה הלא מובטחת שכלולה בסעיף פקדונות הציבור (או פקדונות של אחרים, אם השאילה אינה מהציבור) חיובי. 

במידה וההפרש כאמור חיובי, הוא מוכר ומדווח כנגד "הכנסות מימון שאינן מרבית" בדוח רווח והפסד. 
 
 

(12) רכוש קבוע (בנינים וציוד) 

 הכרה ומדידה 

 פריטי רכוש קבוע, לרבות פריטי נדל"ן להשקעה, נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך. העלות כוללת יציאות 

הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר העבודה הישיר, וכן כל עלות נוספת 

שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. 

 עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה. 

 רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו, בסעיף "הכנסות אחרות" 

בדוח רווח והפסד. 
 

 פחת 

 פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע, מאחר ששיטה זו 

משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר. שיפורים במושכר מופחתים לאורך 

התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים. קרקעות בבעלות הבנק אינן מופחתות. 

 נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. 

 אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו: 

-  בנינים ומקרקעין  50 - 25 שנים. 

- ריהוט וציוד  17 - 7 שנים. 

- כלי רכב  5 שנים. 

- שיפורים במושכר 18 - 7 שנים. 

- ציוד IT  8 - 3 שנים. 

 האומדנים בנושא שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש כאשר אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך 

שהאומדנים הנוכחיים אינם נאותים עוד ומותאמים בעת הצורך. 
 

 ירידת ערך 

 הבנק בוחן נכסים (או קבוצת נכסים) לא שוטפים לצורך ירידת ערך כאשר מתרחשים אירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהעלות 

המופחתת עשויה לא להיות ברת-השבה.  

 למטרת בחינה ומדידה של ירידת ערך, הבנק מקבץ נכס (או קבוצת נכסים) יחד עם נכסים והתחייבויות אחרות לרמה הנמוכה ביותר אשר 

מפיקה תזרימי מזומנים אשר אינם תלויים בתזרימי המזומנים של קבוצות אחרות של נכסים והתחייבויות. הפסדים מירידת ערך שיוכרו יזקפו 

לנכס (או לקבוצת נכסים) שבתחולת נושא 360 בקודפיקציה בלבד. 

 הפסדים מירידת ערך מוכרים רק אם הערך בספרים של נכס לא שוטף (קבוצת נכסים) אינו בר-השבה ועולה על שוויו ההוגן. הערך בספרים אינו 

בר-השבה אם הוא עולה על סך תזרימי המזומנים הלא מהוונים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס הלא שוטף (קבוצת נכסים) וממימושו.  

 ההפסדים מירידת הערך הינם בגובה ההפרש שבין הערך בספרים של הנכס הלא שוטף (קבוצת נכסים) לבין שוויו ההוגן ונזקפים לדוח רווח 

והפסד.   

כאשר מוכר הפסד מירידת ערך, הערך בספרים המתואם של הנכס הלא שוטף (קבוצת נכסים) מהווה בסיס עלות חדש. הפסדים אלו אינם 

מבוטלים בתקופות עוקבות גם אם מתרחשת עליית ערך. 
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(13) חכירות 

 החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות, כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים במאזן של הקבוצה.  

 דמי חכירה ששולמו מראש למינהל מקרקעי ישראל בגין חכירות של קרקעות המסווגות כחכירות תפעוליות מוצגים במאזן כהוצאות מראש, 

ונזקפים לדוח רווח והפסד לאורך תקופת החכירה. תקופת החכירה וסכומי ההפחתות מביאים בחשבון אופציה להארכת תקופת החכירה, 

במידה ובמועד ההתקשרות בחכירה היה וודאי באופן סביר שהאופציה תמומש.  

 תשלומים במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. תמריצי 

חכירה שנתקבלו מוכרים כחלק בלתי נפרד מסך כל הוצאות החכירה לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. 
 
 

(14) נכסים בלתי מוחשיים  

 עלויות תוכנה לשימוש עצמי  

תוכנה אשר נרכשה על ידי הקבוצה נמדדת לפי עלות, הכוללת בדרך כלל עלויות עסקה, בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו. 

 הבנק מהוון עלויות הקשורות לפיתוח תוכנה לשימוש עצמי רק כאשר: (1) השלב הראשוני בפרויקט הושלם; ו- (2) ההנהלה, בעלת הסמכות 

המתאימה, אישרה והתחייבה לממן, באופן ישיר או עקיף, פרויקט לפיתוח תוכנה וכן, צפוי כי הפיתוח יושלם. 

 בעת פיתוח או השגת תוכנה לשימוש עצמי, הבנק מהוון את העלויות הבאות: עלויות ישירות של חומרים ושירותים שנצרכו, עלויות שכר עבודה 

לעובדים הקשורים באופן ישיר לפעילות פיתוח או השגת התוכנה. עלויות אחרות בגין פעילויות פיתוח ועלויות בשלב הראשוני של הפרויקט 

נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. 
 

 עלויות עוקבות  

עלויות שדרוגים ושיפורים של תוכנה לשימוש עצמי מהוונים רק אם צפוי שההוצאות שהתהוו יובילו לפונקציונליות נוספת. עלויות עוקבות 

אחרות מוכרות כהוצאה בעת התהוותן.  
 

 הפחתות  

נכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרו מפרויקט תוכנה מופחתים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושי של התוכנה, החל 

מהמועד שבו התוכנה מוכנה לשימושה המיועד. בהקשר זה, התוכנה מוכנה לשימושה המיועד כאשר כל הבדיקות המהותיות הושלמו. 
 

 אומדן אורך החיים השימושיים של עלויות תוכנה לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו 5 שנים. 

 האומדנים בדבר אורך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר נבחנים מחדש מידי תקופה בכדי לקבוע אם אירועים 

ונסיבות מצדיקים שינוי ביתרת התקופה להפחתה ומותאמים במידת הצורך. 
 

 ירידת ערך  

הבנק בוחן נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר לצורך ירידת ערך כאשר מתרחשים אירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך 

שהעלות המופחתת עשויה לא להיות ברת-השבה. הפסדים מירידת ערך מוכרים רק אם הערך בספרים של הנכס הבלתי מוחשי אינו בר-השבה 

ועולה על שוויו ההוגן. הערך בספרים אינו בר-השבה אם הוא עולה על סך תזרימי המזומנים בערכים לא מהוונים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס 

וממימושו הסופי.  

 ההפסדים מירידת הערך הינם בגובה ההפרש שבין הערך בספרים של הנכס הבלתי מוחשי לבין שוויו ההוגן ונזקפים לדוח רווח והפסד. כאשר 

מוכר הפסד מירידת ערך, הערך בספרים המתואם של הנכס הבלתי מוחשי הינו בסיס עלות חדש. הפסדים אלו אינם מבוטלים בתקופות 

עוקבות גם אם מתרחשת עליית ערך. 

 דוגמאות לאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על ירידת ערך של עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב: 

(1) לא צפוי כי התוכנה תספק שירותים פוטנציאליים משמעותיים; 

(2) חל שינוי מהותי באופן או בהיקף השימוש בתוכנה או בשימוש הצפוי בתוכנה; 

(3) בוצע או יבוצע בעתיד שינוי מהותי בתוכנה; 

(4) העלויות לפיתוח או הסבת התוכנה המיועדת לשימוש עצמי חורגות משמעותית מהסכומים שנצפו מראש. 

 כאשר לא צפוי יותר שפיתוח התוכנה יושלם הבנק מעדכן את הערך בספרים של התוכנה כך שגובהו יהיה לפי הנמוך מבין ערכו בספרים לשוויו 

ההוגן בניכוי עלויות מכירה. בהקשר זה, קיימת הנחה ניתנת לסתירה כי שוויה ההוגן של התוכנה במקרה זה הינו אפס. 
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(15) זכויות עובדים  

 הטבות לאחר פרישה - פנסיה, פיצויים והטבות אחרות (להלן - "פיצויים") - תכניות להטבה מוגדרת 

 הטבת פיצויים הינה חלק מהתגמול המשולם לעובד תמורת שירותיו. בתכנית פיצויים להטבה מוגדרת, הבנק מבטיח לספק, בנוסף לשכר 

השוטף, תשלומי פיצויים בעת הפרישה או סיום השירות. ברמה הכללית, סכום ההטבה שישולם תלוי באירועים עתידיים מסוימים הכלולים 

בנוסחת ההטבה של התכנית, אשר לעתים קרובות כוללת את מספר שנות השירות שסיפק העובד ואת התגמול של העובד בשנים מיד לפני 

הפרישה או הסיום. 

 עלות פיצויים נטו לתקופה הינה הסכום המוכר בדוחות הכספיים של הבנק כעלות של תכנית פיצויים לתקופה מסוימת. המרכיבים של עלות 

פיצויים לתקופה נטו הם עלות שירות, עלות רבית, תשואה בפועל על נכסי התכנית, רווח או הפסד, הפחתה של עלות או זיכוי בגין שירות קודם, 

והפחתה של נכס או מחויבות בגין המעבר הקיימים במועד היישום לראשונה בהתאם להוראות הדיווח לציבור. המונח עלות פיצויים נטו לתקופה 

משמש במקום הוצאת פיצויים נטו לתקופה, מכיוון שחלק מן העלות המוכרת בתקופה עשוי להיות מהוון יחד עם עלויות נוספות כחלק מנכס, 

כדוגמת תוכנה לשימוש עצמי. 

 לעניין זה, רווח או הפסד הינו הסכום של (1) ההפרש בין התשואה בפועל על נכסי תכנית לבין התשואה החזויה על נכסי תכנית ושל (2) 

ההפחתה של הרווח או ההפסד נטו שהוכרו ברווח כולל אחר מצטבר.  

 הטבות פיצויים מיוחסות בדרך כלל לתקופות שירות של עובד בהתבסס על נוסחת ההטבה של התכנית במידה והנוסחה מציינת ייחוס או 

משתמע ממנה ייחוס. 

 הבנק מחשב את שיעור התשואה החזוי לטווח ארוך על נכסי התכנית תוך שימוש בשיעורי התשואה ההיסטוריים לאורך תקופת זמן ארוכה בתיק 

עם הרכב נכסים דומה. לצורך זה, הבנק נעזר בנתונים זמינים בשוק על כל אחת מהקטגוריות המשמעותיות של הנכסים בתיק, ומשקלל אותם 

לפי ההרכב של נכסי התכנית. 

 המחויבות בגין הטבה חזויה משקפת את הערך הנוכחי האקטוארי של כל ההטבות המיוחסות לשירות של העובד שסופק לפני מועד המאזן. 

מדידת מחויבות זו תתבסס על הנחות אקטואריות המתאימות למועד המאזן של הבנק (לדוגמה: תחלופה, תמותה, שיעורי היוון וכן הלאה) 

ונתוני מפקד אוכלוסין נכון למועד זה.  

 אם המחויבות בגין הטבה חזויה עולה על השווי ההוגן של נכסי התכנית, הבנק מכיר במאזן בהתחייבות השווה להתחייבות הלא ממומנת בגין 

הטבה חזויה. אם השווי ההוגן של נכסי התכנית עולה על המחויבות בגין הטבה חזויה, הבנק מכיר במאזן בנכס השווה להתחייבות הממומנת 

ביתר בגין ההטבה החזויה. 

 הבנק מקבץ את המצב של כל התכניות במימון יתר ומכיר בסכום זה כנכס במאזן. כמו כן, הבנק מקבץ את המצב של כל התכניות במימון חסר 

ומכיר בסכום זה כהתחייבות במאזן. 

 הבנק בוחן את הנחותיו על בסיס רבעוני ומעדכן הנחות אלה בהתאם. 

 שינוי בערך של מחויבות בגין הטבה חזויה או של נכסי תכנית, הנובע מכך שהניסיון בפועל שונה מהמשוער, או הנובע משינוי בהנחה אקטוארית, 

הינו "רווח או הפסד" (להלן - "רווח או הפסד אקטוארי"). רווחים או הפסדים אקטואריים אינם מוכרים בעלות פיצויים נטו לתקופה במועד 

היווצרותם אלא מוכרים ברווח כולל אחר. בתקופות עוקבות, רווחים או הפסדים אלה מוכרים לאחר מכן בדוח רווח והפסד כרכיב של עלות 

פיצויים נטו לתקופה לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השירות הממוצעת הנותרת של העובדים הצפויים לקבל הטבות על פי התכנית. 

 הבנק מכיר בהפסדים בגין סילוקים בתכניותיו להטבה מוגדרת כאשר התשלומים החד-פעמיים הצפויים המתייחסים לתכנית יהיו גבוהים מסך 

עלות השירות ועלות הרבית. 

 גובה ההפסד מחושב בהתאם לשיעור שבו קטנה המחויבות האקטוארית כתוצאה מהסילוק, מוכפל ביתרת הרווחים וההפסדים האקטואריים 

הצבורים ברווח כולל אחר. 

 שיעור ההיוון להטבות לעובדים מחושב על בסיס תשואת אגרות החוב הממשלתיות בישראל בתוספת מרווח ממוצע של אגרות חוב קונצרניות 

בדירוג AA (בינלאומי) ומעלה במועד הדיווח. משיקולים פרקטיים, המרווח נקבע לפי ההפרש בין שיעורי התשואה לפדיון, לפי תקופות פרעון, על 

אגרות חוב קונצרניות בדירוג AA ומעלה בארה"ב, לבין שיעורי התשואה לפדיון, לאותן תקופות לפרעון, על אגרות חוב של ממשלת ארה"ב, והכל 

במועד הדיווח. 

 הבנק מיישם את הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על תהליך הדיווח הכספי בנושא זכויות עובדים, לרבות לעניין בחינת "מחויבות 

שבמהות" להעניק לעובדיו הטבות בגין פיצויים מוגדלים. 
 

 הטבות לאחר פרישה - תכניות להפקדה מוגדרת 

 תכנית להפקדה מוגדרת הינה תכנית המספקת הטבות לאחר פרישה בתמורה לשירותים שסופקו, מספקת חשבון אישי לכל משתתף בתכנית, 

ומגדירה כיצד ייקבעו ההפקדות לחשבונו של העובד במקום לקבוע את סכום ההטבות שהעובד יקבל. בתכנית להפקדה מוגדרת אחרי פרישה, 

ההטבות שמשתתף בתכנית יקבל תלויות אך ורק בסכום המופקד לחשבון המשתתף בתכנית, בתשואות שנצברו על ההשקעות של הפקדות 

אלה, ובחילוטים של הטבות של משתתפים אחרים בתכנית שעשויים להיות מוקצים לחשבונו של אותו משתתף. 
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 במידה ונדרש כי ההפקדות המוגדרות של תכנית לחשבונו של אדם יעשו לתקופות בהן אותו אדם מספק שירותים, עלות הפיצויים נטו או עלות 

ההטבה האחרת לאחר פרישה נטו לתקופה תהיה ההפקדה הנדרשת לאותה תקופה. 

 התחייבויות הבנק לתשלום פיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין מטופלות כתכנית להפקדה מוגדרת. 
 

 הטבות אחרות לאחר פרישה 

 הבנק מכיר בסכום הלא מהוון של ההטבה השוטפת במועד מתן השירות. בנוסף, הבנק צובר את ההתחייבות לאורך התקופה הרלוונטית 

שנקבעה בהתאם לכללים של הטבות אחרות לאחר הפרישה. 
 

 היעדרויות בתשלום 

 הבנק צובר התחייבות עבור תגמול לעובדים בגין היעדרויות עתידיות אם כל התנאים הבאים מתקיימים: (א) מחויבות הבנק בקשר לזכויות 

העובדים לקבל תגמול בגין היעדרויות עתידיות מיוחסת לשירותים שהעובדים כבר סיפקו; (ב) המחויבות קשורה לזכויות שמבשילות או נצברות; 

(ג) תשלום התגמול הוא צפוי; (ד) הסכום ניתן לאומדן באופן סביר. 

 חופשה - הבנק צובר את ההתחייבות לאורך התקופה הרלוונטית שנקבעה. לצורך חישוב ההתחייבות, לא מובאים בחשבון הנחות אקטואריות 

ושיעורי היוון. כל מרכיבי עלות ההטבה לתקופה נזקפים מידית לדוח רווח והפסד. 

 מחלה - הבנק לא צובר התחייבות בגין ימי מחלה. 
 

 מענק בגין אי ניצול ימי מחלה במועד סיום העסקה 

 הבנק צובר את ההתחייבות כהיעדרויות המזכות בפיצוי לאורך התקופה הרלוונטית שנקבעה. לצורך חישוב ההתחייבות מובאים בחשבון הנחות 

אקטואריות ושיעורי היוון. כל מרכיבי עלות ההטבה לתקופה, לרבות רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים מידית לדוח רווח והפסד. לצורך קביעת 

רבית ההיוון ואופן ההקצאה לתקופות של עלות השירות הבנק מיישם את העקרונות של תכניות פיצויים להטבה מוגדרת בהתאמות הנדרשות. 
 

 הטבות אחרות לזמן ארוך לעובדים פעילים - מענקי ותק 

 ההתחייבות נצברת לאורך התקופה המזכה בהטבה. לצורך חישוב ההתחייבות בגין הטבות אלה מובאים בחשבון הנחות אקטואריות ושיעורי 

היוון. כל מרכיבי עלות ההטבה לתקופה, לרבות רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים מידית לדוח רווח והפסד. 
 
 

 (16)התחייבויות תלויות 

 הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בגין תביעות, בהתאם להערכת ההנהלה ובהתבסס על הערכות יועציה המשפטיים. מתכונת הגילוי 

הינה על פי הוראות המפקח על הבנקים, באופן שהתביעות שהוגשו כנגד הבנק מסווגות לשלוש קבוצות: 

1. סיכון צפוי (Probable) - הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מעל ל- 70%. בגין תביעה הנכללת בקבוצת סיכון זו נכללה הפרשה 

בדוחות הכספיים. 

2. סיכון אפשרי (Reasonably Possible) - הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה בין 20% ל- 70%. בגין תביעה הנכללת בקבוצת סיכון זו 

לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים אלא רק ניתן גילוי כאמור להלן. 

3. סיכון קלוש (Remote) - הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מתחת ל- 20%. בגין תביעה הנכללת בקבוצת סיכון זו לא נכללה 

הפרשה בדוחות הכספיים אלא רק ניתן גילוי כאמור להלן. 
 

 תביעה שלגביה קיימת קביעה של המפקח על הבנקים כי הבנק נדרש להשיב כספים, מסווגת כצפויה ונערכת בגינה הפרשה בגובה הסכום 

שהבנק נדרש להשיב. 

 במקרים נדירים הנהלת הבנק קבעה, בהסתמך על יועציה המשפטיים, כי לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה לסיכון בגין 

תביעה רגילה ובגין תביעה שאושרה כתביעה ייצוגית ולכן לא בוצעה הפרשה. 

 בבאור 25 בנושא התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות נכלל גילוי כמותי לסך החשיפות אשר סבירות התממשותן אינה קלושה שלא בוצעה 

בגינן הפרשה. כמו כן, ניתן גילוי לכל תביעה שסכומה מעל 1% מהון הבנק. לגבי תביעות שלא ניתן בשלב זה להעריך את תוצאותיהן, ניתן גילוי 

לגבי כל תביעה שסכומה מעל 0.5% מהון הבנק. 
 
 

(17) ערבויות 

 ערבויות הינן חוזים אשר דורשים באופן מותנה מהערב לבצע תשלומים לנערב בעת התרחשות התנאים המחייבים במימוש הערבות. התחייבות 

בגין ערבות מוכרת בספרים בסכום שוויה ההוגן גם אם לא צפוי שהתשלומים יבוצעו בעתיד. במקרים בהם במועד ההכרה לראשונה הבנק נדרש 

להכיר בהפרשה להפסד תלוי בגין הערבות בהתאם להוראות נושא 450 בקודיפיקציה, ההתחייבות בגין הערבות נמדדת במועד ההכרה 

לראשונה לפי הגבוה מבין השווי ההוגן וסכום ההפרשה בהתאם להוראות נושא 450 בקודיפיקציה. 
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 ההתחייבות נגרעת מהספרים במועד בו הבנק משוחרר מהסיכון. מועד השחרור מהסיכון בגין הערבות תלוי במהות הערבות. בדרך כלל, הבנק 

גורע את ההתחייבות במועד סילוק ההתחייבות. כאשר הערבות נמדדת במועד ההכרה לראשונה בהתאם להוראות נושא 450 בקודיפיקציה, 

המדידה העוקבת מתבצעת גם כן בהתאם להוראות נושא 450 בקודיפיקציה. 

 הוראות ההכרה והמדידה במועד ההכרה לראשונה אינן חלות על ערבויות אשר ניתנו בין חברה אם לחברה בת, בין שתי חברות אחיות או בין בעל 

החברה לחברה. 
 

 (18)  הוצאות מסים על ההכנסה 

 הדוחות הכספיים של הבנק כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. ההפרשה למסים על ההכנסה של הבנק וחברות מאוחדות שלו שהן מוסדות 

כספיים לצרכי מס ערך מוסף, כוללת מס רווח המוטל על ההכנסה לפי חוק מס ערך מוסף. מס ערך מוסף המוטל על השכר במוסדות כספיים 

נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף "משכורות והוצאות נלוות". 

 הבנק מקצה את הוצאות המס או הטבות המס על ההכנסה בין פעילויות נמשכות, פעילויות שהופסקו, רווח כולל אחר ופריטים הנזקפים ישירות 

להון. 
 

 מסים שוטפים  

מסים שוטפים הינם סכום המסים על ההכנסה ששולמו או שעתידים להיות משולמים (או מוחזרים) עבור התקופה השוטפת, כפי שנקבע על 

ידי יישום הוראות דיני המס שנחקקו על הכנסה חייבת במס. הוצאות המסים השוטפים כוללים גם את השינויים בתשלומי המס המתייחסים 

לשנים קודמות. 
 

 מסים נדחים  

התחייבויות מסים נדחים ונכסי מסים נדחים מייצגים את ההשפעות העתידיות על מסים על הכנסה הנובעות מהפרשים זמניים והפסדים 

מועברים הקיימים בסוף תקופה. 

 הבנק מכיר בהתחייבויות מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במס, למעט ההפרשים הזמניים הבאים: רווחים לא מחולקים של 

חברה בת מקומית שהן למשך זמן תמידי במהותן והפרשים הנובעים מעסקאות בינחברתיות. 

 הבנק מכיר בנכסי מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי והפסדים מועברים ובמקביל מכיר בהפרשה נפרדת 

(valuation allowance) עבור אותו סכום הכלול בנכס אשר יותר סביר מאשר לא שלא ימומש. הבנק מפחית את נכסי המסים הנדחים בסכומן 

של הטבות מס כלשהן שאינן צפויות להתממש בהתבסס על הראיות הזמינות - הן הראיות החיוביות התומכות בהכרה בנכס מס נדחה והן 

הראיות השליליות התומכות ביצירת הפרשה בגין נכס מס נדחה, כדי לבחון האם ניתן להכיר בנכס מס נדחה נטו.  

 התחייבות מסים נדחים או נכס מסים נדחים נמדדים באמצעות שיעורי המס החוקיים שנחקקו הצפויים לחול על הכנסה מספקת חייבת במס 

בתקופות שבהן צפוי כי התחייבות המס הנדחה תסולק או נכס המס הנדחה ימומש. 

 הבנק מסווג הכנסות והוצאות רבית בגין מסים על הכנסה וקנסות לרשויות המס בסעיף "מסים על הכנסה". 
 

 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים  

הבנק יקזז כל התחייבויות ונכסי המסים הנדחים, כמו גם כל ה- valuation allowance (הפרשה לנכס מס נדחה) הקשורות, עבור רכיב משלם מס 

מסוים ובגבולותיו של תחום שיפוט מיסוי מסוים. 
 

 פוזיציות מס לא וודאיות  

הבנק מיישם את כללי ההכרה המדידה והגילוי שנקבעו במסגרת FIN 48 בהתאם להוראות אלה, הבנק מכיר בהשפעת פוזיציות מס רק אם צפוי 

(more likely than not) שהפוזיציות יתקבלו על ידי רשויות המס או בית המשפט. פוזיציות מס שמוכרות נמדדות לפי הסכום המקסימלי 

שסבירות התממשותו עולה על 50%. שינויים בהכרה או במדידה באים לידי ביטוי בתקופה בה חלו שינויים בנסיבות אשר הובילו לשינוי בשיקול 

הדעת. 
 
 

(19) רווח למניה 

 הקבוצה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים 

לבעלי המניות הרגילות של הקבוצה במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה.  
 
 

(20) דיווח על מגזרי פעילות 

(א) מגזרי פעילות פיקוחיים 

 מגזר פעילות פיקוחי הוא מרכיב בתאגיד בנקאי אשר עוסק בפעילויות מסוימות או אשר מאגד לקוחות בסיווגים מסוימים, שהוגדרו על ידי 

הפיקוח על הבנקים. המתכונת לדיווח על מגזרי הפעילות הפיקוחיים של הבנק נקבעה בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים. 
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 מגזר פעילות פיקוחי מוגדר בעיקר בהתבסס על סיווג הלקוחות. לקוחות פרטיים מסווגים בהתאם להיקף הנכסים הפיננסיים למגזר משקי 

הבית ומגזר הבנקאות הפרטית. לקוחות שאינם אנשים פרטיים מסווגים בעיקר על פי מחזור הפעילות שלהם למגזרים עסקיים (תוך 

הפרדה בין עסקים זעירים וקטנים, עסקים בינוניים ועסקים גדולים) גופים מוסדיים ומגזר ניהול פיננסי. בנוסף, הבנק נדרש ליישם את 

דרישות הגילוי על מגזרי פעילות בהתאם לגישת ההנהלה כאשר מגזרי הפעילות לפי גישה זו שונים מהותית ממגזרי הפעילות הפיקוחיים.  

(ב) מגזרי פעילות לפי גישת ההנהלה 

 בנוסף לדיווח האחיד לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, נקבע כי יינתן גילוי על מגזרי פעילות בהתאם לגישת ההנהלה בהתאם לכללי החשבונאות 

המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מגזרי פעילות (הנכללים ב-ASC 280) (ראה באור 28א). 

 מגזר פעילות המוגדר לפי גישת ההנהלה הוא מרכיב בתאגיד בנקאי אשר עוסק בפעילויות שמהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת 

בהוצאות; תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים והערכת 

ביצועיו; וכן קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. 

 חלוקת המגזרים בבנק מבוססת על איפיון של מגזרי לקוחות. מגזרים אלו כוללים גם מוצרים בנקאיים. 
 
 

(21) עסקאות עם בעלי שליטה 

 הבנק מיישם את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב לצורך טיפול חשבונאי בפעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ובין חברה 

בשליטת הבנק. במצבים בהם בכללים כאמור לא קיימת התייחסות לאופן הטיפול, מיישם הבנק את הכללים שנקבעו בתקן מספר 23 של 

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה. 

 נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה, נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה. בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור 

ההוני, זוקפת הקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון. 

 

ה. תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם 
 

(1) דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות 

ביום 1 ביולי 2018, פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב 

בנושא חכירות, אשר מאמץ את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא חכירות ובין היתר, את כללי ההצגה, המדידה והגילוי שנקבעו 

בנושא 842 בקודיפיקציה בדבר "חכירות". 

תמצית עיקרי השינויים הצפויים בטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים בעקבות יישום נושא 842 בקודיפיקציה כאמור בחוזר, 

הינם, בין היתר: תאגידים בנקאיים שחוכרים נכסים לתקופה שעולה על 12 חודשים, יכירו בהם במאזן, גם אם החכירה מסווגת כחכירה תפעולית; 

בעסקאות חכירה תפעולית ירשם במאזן נכס זכות שימוש (Right of Use) שמשקף את הזכות של התאגיד להשתמש בנכס החכור, ומנגד תירשם 

התחייבות בגין חכירה תפעולית; וכן, עסקאות שבהן תאגיד בנקאי מוכר נכס וחוכר אותו בחזרה יוכלו במצבים מסוימים להיחשב כעסקאות מכירה 

חשבונאית, בכפוף לכך שמתקיימים תנאים מסוימים שפורטו בנושא 842. 

התקן ייושם החל מיום 1 בינואר 2020 ואילך.  

בעת היישום לראשונה, הבנק יפעל בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב באותם נושאים, בשינויים 

המתחייבים. האמור כולל תיקון למפרע של מספרי השוואה, אם הדבר נדרש בהתאם לנושאים אלה. 

בכוונת הבנק ליישם את ההוראות החדשות בנושא חכירות החל מיום 1 בינואר 2020 באופן של יישום למפרע מתואם תוך זקיפת ההשפעה 

המצטברת לעודפים במועד היישום לראשונה. כמו כן, בכוונת הבנק לאמץ במועד היישום לראשונה הקלות מסוימות, כמתאפשר בהוראות המעבר, 

לרבות שימור ההערכות בדבר זיהוי קיומה של חכירה וסיווגה כחכירה תפעולית או מימונית, וכן שימור הערכת כשירות להיוון של עלויות ישירות 

ראשוניות, אשר נקבעו טרם מועד היישום לראשונה, על פי הוראות התקינה הנוכחית. 

להערכת הבנק, יישום ההוראות החדשות צפוי להביא לגידול בסך של כ-430 מיליוני ש"ח ביתרת נכסי זכות השימוש, ולגידול מקביל בסך של כ-430 

מיליוני ש"ח ביתרת ההתחייבויות בגין חכירה למועד היישום לראשונה.  

כמו כן, להערכת הבנק, יישום ההוראות החדשות צפוי להביא לירידה בשיעור ההון העצמי רובד 1 ובהון הכולל בשיעור של כ-0.06% וכ-0.08% 

בהתאמה, זאת כתוצאה משקלול נכסי הסיכון בגין נכסי זכות שימוש הנובעים מחכירות תפעוליות שיוכרו במאזן בשיעור של 100%. בנוסף, יישום 

ההוראות החדשות צפוי להביא לירידה ביחס המינוף של הבנק בשיעור של כ-0.02%. 
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(2) אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב - הפרשות להפסדי אשראי והוראות נוספות 

ביום 28 במרס 2018 פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא "אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב - הפרשות להפסדי 

אשראי והוראות נוספות". בהתאם למכתב נדרש ליישם את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושאים: הפרשות להפסדי אשראי; 

מכשירים פיננסיים, לרבות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור; וכן חכירות. היישום לראשונה יבוצע בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בכללים בארה"ב. 

המכתב מאמץ את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפרשות להפסדי אשראי צפויים, אשר פורסם במסגרת עדכון תקינה 

ASU 2016-13. מטרת הכללים החדשים היא לשפר את איכות הדיווח על המצב הכספי של התאגיד הבנקאי, באמצעות הקדמת רישום ההפרשות 

להפסדי אשראי, באופן שמחזק את אנטי המחזוריות בהתנהגות ההפרשות להפסדי אשראי, שתומך בתגובה מהירה יותר של הבנקים להתדרדרות 

באיכות האשראי של לווים, ולחיזוק הקשר בין ניהול סיכוני האשראי לבין האופן שבו סיכונים אלה משתקפים בדוחות הכספיים, תוך התבססות על 

שיטות ותהליכים קיימים. 

עיקרי השינויים הצפויים בטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים בעקבות יישום כללים אלה, הינם בין היתר: ההפרשה להפסדי 

אשראי תחושב לפי ההפסד הצפוי לאורך חיי האשראי, במקום לאמוד את ההפסד שנגרם וטרם זוהה; באומדן ההפרשה להפסדי אשראי יעשה 

שימוש משמעותי במידע צופה פני עתיד שישקף תחזיות סבירות לגבי אירועים כלכליים עתידיים; יורחב הגילוי על ההשפעה של מועד מתן האשראי 

על איכות האשראי של תיק האשראי; ישתנה האופן שבו נרשמות ירידות ערך של אגרות חוב בתיק הזמין למכירה; וכן הכללים החדשים לחישוב 

ההפרשה להפסדי אשראי יחולו על אשראי (לרבות הלוואות לדיור), אגרות חוב המוחזקות לפדיון וחשיפות אשראי חוץ מאזניות מסוימות. 

התקן ייושם החל מיום 1 בינואר 2021 ואילך. ככלל, הכללים החדשים ייושמו באמצעות רישום בעודפים במועד היישום לראשונה של ההשפעה 

המצטברת של יישום כללים אלה. 

הבנק נערך ליישום המכתב. היערכות הבנק כוללת, בין היתר: מיפוי של ההוראות החדשות והשלכותיהן האפשריות על הבנק; סקירת הפרקטיקות 

הנהוגות היום לניהול סיכוני האשראי ולאומדן ההפרשה להפסדי אשראי על מנת לזהות תהליכים שניתן לעשות בהם שימוש לצורך יישום הכללים 

החדשים, זיהוי האתגרים והדרכים להתמודדות עם אתגרים אלה, וכן בחינת השינויים הנדרשים על מנת להתאים את המודלים להערכת הפסדי 

האשראי. 

ביום 4 ביולי 2019, פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטה בדבר "יישום כללי חשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים" אשר כוללת 

שילוב של הכללים החדשים בהוראות הדיווח לציבור, דחיית מועד היישום לראשונה של הכללים החדשים ליום 1 בינואר 2022 וריצה במקביל החל 

מיום 1 בינואר 2021. כמו כן, הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת " קובץ שאלות ותשובות בנושא יישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי 

צפויים" אשר נועדה לסייע לתאגידים הבנקאיים בתהליך ההיערכות ליישום הכללים החדשים. 
 

(3) עדכון תקינה ASU 2018-14 בדבר שינויים בדרישות הגילוי של תכניות הטבה מוגדרת 

ביום 28 באוגוסט 2018, פרסם המוסד האמריקאי לתקינה חשבונאית (ה-"FASB"), את ASU 2018-14, בדבר מסגרת הגילוי - שינויים בדרישות הגילוי 

של תכניות הטבה מוגדרת, המהווה עדכון לנושא 715-20 בקודיפיקציה בדבר תגמול - הטבות פרישה - תכניות להטבה מוגדרת - כללי (להלן - 

"העדכון"). תכליתו של התיקון הינו לשפר את האפקטיביות של הגילויים בבאורים לדוחות הכספיים וכן לצמצם את העלויות הכרוכות בהכנת 

הבאורים הנדרשים.  

התיקונים במסגרת העדכון מבטלים גילויים אשר אינם בעלי תועלת, מבהירים דרישות גילוי ספציפיות וכן מוסיפים דרישות גילוי שזוהו כרלוונטיות. 

עיקרי התיקונים הינם, בין היתר: בוטלה הדרישה להצגת אומדן הסכומים הכלולים ברווח כולל אחר מצטבר שצפוי כי יופחתו מרווח כולל אחר 

מצטבר לדוח רווח והפסד כהוצאה בשנה העוקבת; בוטלה הדרישה להצגת סכום ההטבות השנתיות העתידיות המכוסות על ידי חוזי ביטוח, לרבות 

חוזי קצבה (אנונה), וכן עסקאות משמעותיות כלשהן בין הישות או צדדים קשורים לבין התכנית; התווספה דרישה לתת פירוט בדבר הסיבות לרווחים 

או הפסדים מהותיים הקשורים לשינוי במחויבות בגין הטבה מוגדרת במהלך התקופה; וכן הובהרו דרישות גילוי עבור ישויות שיש להן שתי תכניות או 

יותר. 

הוראות התיקון יחולו על ישויות ציבוריות בארה"ב החל מהתקופות השנתיות המתחילות לאחר ה- 15 בדצמבר 2020. אימוץ מוקדם אפשרי לרבות 

בתקופות ביניים. בעת היישום לראשונה נדרש ליישם את התיקונים בדרך של יישום למפרע. 

ביום 13 בפברואר 2020, פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בדבר "שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2019 ו-2020" 

הקובע כי הוראות התיקון יחולו מהדוחות לציבור ליום 1 בינואר 2021 ואילך. 

הבנק בוחן את ההשפעה של ההוראות החדשות על דוחותיו הכספיים. 
 

(4) עדכון תקינה ASU 2018-13 בדבר שינויים בדרישות הגילוי של מדידת שווי הוגן 

ביום 28 באוגוסט 2018, פרסם המוסד האמריקאי לתקינה חשבונאית (ה-"FASB"), את ASU 2018-13, בדבר מסגרת הגילוי - שינויים בדרישות הגילוי 

של מדידת שווי הוגן, המהווה עדכון לנושא 820 בקודיפיקציה בדבר מדידת שווי הוגן (להלן - "העדכון"). תכליתו של התיקון הינו לשפר את 

האפקטיביות של הגילויים בביאורים לדוחות הכספיים וכן לצמצם את העלויות הכרוכות בהכנת הביאורים הנדרשים. 

התיקונים במסגרת העדכון מבטלים גילויים אשר אינם בעלי תועלת, מבהירים דרישות גילוי ספציפיות וכן מוסיפים דרישות גילוי שזוהו כרלוונטיות. 
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עיקרי התיקונים הינם, בין היתר: בוטלה הדרישה להצגת הסכומים והסיבות להעברות בין רמות 1 ו-2 בהיררכיית השווי ההוגן; בוטלה הדרישה למתן 

מידע בדבר מדיניות הישות לקביעה מתי העברות בין רמות נחשבות ככאלה שהתקיימו; בוטלה הדרישה להצגת תיאור תהליך הערכת מדידת השווי 

ההוגן ברמה 3; במסגרת הדרישה למתן תיאור מילולי של הרגישות לשינויים בנתונים לא נצפים עבור מדידות שווי הוגן חוזרות ונשנות המסווגות 

ברמה 3 במדרג השווי ההוגן, עודכן המונח "רגישות" ל"אי וודאות" כדי להדגיש כי המידע הנדרש הינו לגבי האי וודאויות; התווספה דרישה לפיה יש 

להציג את השינויים ברווח הכולל האחר (OCI) שטרם מומשו בתקופה, עבור נכסים המוחזקים בסוף התקופה. 

הוראות התיקון יחולו על ישויות ציבוריות בארה"ב החל מהתקופות השנתיות המתחילות לאחר ה- 15 בדצמבר 2019. אימוץ מוקדם אפשרי לרבות 

בתקופות ביניים. בעת היישום לראשונה נדרש ליישם את התיקונים בדרך של יישום למפרע, למעט דרישות הגילוי שהתווספו וכן דרישת הגילוי 

שעודכנה בדבר אי הודאות במדידת שווי הוגן ברמה 3, אשר לגביהן היישום יהיה מכאן ואילך. 

ביום 13 בפברואר 2020, פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בדבר "שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2019 ו-2020" 

הקובע כי הוראות התיקון יחולו מהדוחות לציבור ליום 1 בינואר 2021 ואילך. 

לעדכון האמור לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 
 

(5) עדכון תקינה ASU 2019- 12 בדבר פישוט הטיפול החשבונאי במסים על הכנסה 

ביום 18 בדצמבר 2019, פרסם המוסד האמריקאי לתקינה חשבונאית (ה-"FASB"), את ASU 2019-12, בדבר פישוט הטיפול החשבונאי במסים על 

הכנסה, המהווה עדכון לנושא 740 בקודיפיקציה בדבר מסים על הכנסה (להלן: "התיקון"). תכליתו של התיקון הינו הפחתת המורכבות של כללי 

החשבונאות המקובלים בארה"ב תוך שמירה על שימושיות המידע המסופק למשתמשי הדוחות הכספיים. 

התיקונים במסגרת התיקון מפשטים את הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה על ידי ביטול חריגים, שינוי הנחיות קיימות בתקן וכן הוספת הנחיות 

חדשות. 

עיקרי הנושאים שעודכנו במסגרת התיקון הינם, בין היתר: הקצאת הוצאות המס או הטבות המס על ההכנסה בין פעילויות נמשכות, פעילויות 

שהופסקו, רווח כולל אחר ופריטים הנזקפים ישירות להון עצמי; הכרה בהתחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים חייבים במס בגין השקעה 

בחברה זרה כלולה; חישוב הכנסות מסים על הפסדים מצטברים בדוחות הכספיים ביניים; אופן ההכרה בהשפעת השינויים בחוקי המס או בשיעורי 

המס בדוחות הכספיים ביניים; הערכת הגידול בבסיס המס של מוניטין בקביעה האם יטופל כחלק מצירוף עסקים או כעסקה נפרדת. 

הוראות התיקון יחולו על ישויות ציבוריות בארה"ב החל מהתקופות השנתיות המתחילות לאחר ה- 15 בדצמבר 2020. אימוץ מוקדם אפשרי לרבות 

בתקופות ביניים. 

בעת היישום לראשונה נדרש ליישם את התיקונים בדרך של מכאן ואילך, למעט הכרה בהתחייבות מסים נדחים בגין השקעה בחברה זרה כלולה, 

אשר לגביה היישום יהיה בדרך של יישום למפרע מתואם, תוך זקיפת ההשפעה המצטברת ליתרת הפתיחה של העודפים. 

הבנק בוחן את ההשפעה של ההוראות החדשות על דוחותיו הכספיים. 
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(במיליוני ש"ח) 

הרכב: 
             

הבנק      המאוחד         

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר     

 2017  2018   2019   2017  2018   2019   

  

א. הכנסות רבית(1)       

    

 1,909  2,102  2,565  2,532  2,764  2,797   מאשראי לציבור 
 -  -  -  -  4  2   מאשראי לממשלה 

 12  18  25  14  14  23   מפקדונות בבנקים 
 21  27  66  26  32  68   מפקדונות בבנק ישראל וממזומנים 
 1  1  1  1  1  1   מניירות ערך שנשאלו 

 112  156  190  131  186  194   מאגרות חוב(2) 
 5  8  -  -  -  -   מהשקעות בחברות מוחזקות 

 2,060  2,312  2,847  2,704  3,001  3,085   סך כל הכנסות הרבית 
ב. הוצאות רבית       

 225  313  367  222  320  366   על פקדונות הציבור  
 4  4  4  5  4  4   על פקדונות הממשלה 

 27  40  21  5  4  4   על פקדונות מבנקים 
 136  151  96  165  184  106   על אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 

 5  3  3  5  3  3   על התחייבויות אחרות 
 397  511  491  402  515  483   סך כל הוצאות הרבית 

 1,663  1,801  2,356  2,302  2,486  2,602   סך כל ההכנסות רבית, נטו 

ג. פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים  
 על הכנסות רבית       

 (20)  (8)  (9)  (19)  (3)  (10)   הוצאות רבית(3) 

ד. פירוט הכנסות רבית על בסיס צבירה מאגרות חוב       
 29  29  33  34  34  33   מוחזקות לפדיון 
 78  123  156  92  148  160   זמינות למכירה 
 5  4  1  5  4  1   למסחר 

 112  156  190  131  186  194   סך הכל כלול בהכנסות רבית 
 

(1) כולל השפעת יחסי גידור (שנת 2018 ו-2017 - כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור). 

(2) כולל הכנסות רבית בגין אגרות חוב מגובות משכנתאות בסך של 9 מיליון ש"ח במאוחד ובבנק בשנת 2019 (שנת 2018 - הכנסות רבית בסך של 8 מיליון ש"ח במאוחד ובבנק, 

שנת 2017 - הכנסות רבית בסך של 4 מיליון ש"ח במאוחד ובבנק). 

(3) פירוט של השפעת מכשירים נגזרים מגדרים לסעיף משנה א'. 
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(במיליוני ש"ח) 

              

הבנק      המאוחד        

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר     

 2017  2018  (6)2019  2017  2018  (6)2019    

    

א.  הכנסות מימון שאינן מרבית בגין פעילויות שאינן 
למטרות מסחר       
1. מפעילות במכשירים נגזרים         

 3  -  -  3  -  -    חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור (ראה ג' להלן) 
 (460)  525  (420)  (531)  571  (421)    הכנסות (הוצאות) מפעילות במכשירים נגזרים 

 (457)  525  (420)  (528)  571  (421)    סך הכל מפעילות במכשירים נגזרים(1) 
        
2. מהשקעה באגרות חוב         

 21  5  23  28  7  27    רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה(2) 
 -  -  (1)  -  -  (1)    הפרשה לירידת ערך בגין אגרות חוב זמינות למכירה (2) 

 21  5  22  28  7  26    סך הכל מהשקעה באגרות חוב 
        

 522  (418)  572  573  (439)  561 3. הפרשי שער, נטו   
        
4. רווחים מהשקעה במניות         

 2  (4)74  2  2  (4)79  2    רווחים ממכירת מניות שאינן למסחר(5) 
 (2)  (3)  -  (2)  (9)  -    הפרשה לירידת ערך בגין מניות שאינן למסחר(5) 
 12  10  10  12  10  10    דיבידנד ממניות שאינן למסחר(5) 

 -  -  59  -  -  59    רווחים שטרם מומשו(3) 
 12  81  71  12  80  71    סך הכל מהשקעה במניות 

        
סך הכל הכנסות מימון שאינן מרבית בגין פעילויות שאינן   

 98  193  245  85  219  237 למטרות מסחר 
 

(1) למעט השפעת יחסי גידור (שנת 2018 ו-2017 - למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור). 

(2) סווג מרווח כולל אחר מצטבר. 

(3) לרבות רווחים והפסדים ממדידה לפי שווי הוגן של מניות שמתקיים לגביהן שווי הוגן זמין וכן, התאמות של מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין. 

(4) כולל רווח ממכירת מניות הבורסה - ראה באור 12.ה. 

(5) עד ליום 31 בדצמבר 2018 מניות זמינות למכירה. 

(6) החל משנת 2019, שינה הבנק את אופן הסיווג של המכשירים הפיננסיים הנגזרים בין פעילויות למטרת מסחר לבין פעילויות שאינן למטרת מסחר. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

              

הבנק      המאוחד        

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר     

 2017  2018  (6)2019  2017  2018  (6)2019    

    

ב.  הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מרבית בגין פעילויות 
למטרת מסחר(3)       

 8  10  2  8  11  2 הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים   
רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של   

 (10)  1  (14)  (9)  2  (14) אג"ח למסחר, נטו(1) 
הפסדים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של מניות   

 (2)  (1)  -  (1)  (1)  - למסחר, נטו(2) 

סך הכל הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מרבית בגין פעילויות   
 (4)  10  (12)  (2)  12  (12) למטרת מסחר(4) 
 94  203  233  83  231  225 סך הכל הכנסות מימון שאינן מרבית   

        
פירוט על הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מרבית בגין פעילויות   

למטרת מסחר לפי חשיפת סיכון       
 (10)  1  -  (8)  3  - חשיפת רבית   

 1  1  (18)  1  1  (18) חשיפת מטבע חוץ   
 5  8  6  5  8  6 חשיפה למניות   

 (4)  10  (12)  (2)  12  (12) סך הכל   
        
חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור - פעילות חוץ(5)        ג. 

 1  -  -  1  -  - חוסר האפקטיביות של הגידורים   
מרכיב הרווח בגין מכשירים נגזרים, אשר הוצא לצורך הערכת   

 2  -  -  2  -  - אפקטיביות הגידור 

 3  -  -  3  -  - סך הכל   

 

(1) מזה: הפסדים הקשורים לאגרות חוב למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך של 1 מיליון ש"ח במאוחד ובבנק (בשנת 2018 - אין, בשנת 2017 - 1 מיליון ש"ח). 

(2) אין רווחים/הפסדים הקשורים למניות למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן. 

(3) כולל הפרשי שער שנבעו מפעילות מסחר. 

(4) להכנסות רבית מהשקעה באג"ח למסחר ראה באור 2. 

(5) לגילוי על ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות והוצאות רבית ראה באור 2. 

(6) החל משנת 2019, שינה הבנק את אופן הסיווג של המכשירים הפיננסיים הנגזרים בין פעילויות למטרת מסחר לבין פעילויות שאינן למטרת מסחר. 
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(במיליוני ש"ח) 

הרכב:  
             

הבנק      המאוחד       

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר    

 2017  2018  2019  2017  2018  2019   

    

 178  175  205  250  244  228 ניהול חשבון 
 66  70  91  101  108  102 כרטיסי אשראי 

 349  349  388  428  420  405 פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים 
 55  72  105  81  102  110 עמלות הפצת מוצרים פיננסיים(1) 
 35  33  32  95  96  95 ניהול, תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים 
 12  15  17  15  19  19 טיפול באשראי 

 121  127  144  141  148  148 הפרשי המרה 
 45  43  44  51  47  45 פעילות סחר חוץ 
 81  81  83  92  90  86 עמלות מעסקי מימון 
 31  30  35  51  51  48 עמלות אחרות 

 973  995  1,144  1,305  1,325  1,286 סך הכל עמלות 
 

(1) דמי הפצת קרנות נאמנות ומוצרים פנסיוניים. 
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(במיליוני ש"ח)

ההכנסות להלן מפוצלות לפי עמלות משירותים עיקריים. כמו כן, להלן התאמה של ההכנסות המפוצלות למגזרי פעילות לפי גישת ההנהלה:

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  המאוחד 
חטיבת נכסי  חטיבה  חטיבה   

סך הכל התאמות חברות בנות  לקוחות עסקית בנקאית

     

228 (19) 23 5 36 183 ניהול חשבון 
102 (3) 11 1 4 89 כרטיסי אשראי 
405 (364) 20 388 80 281 פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים
110 (106) 6 104 2 104 עמלות הפצת מוצרים פיננסיים(1) 

95 - - 95 - - ניהול, תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים 
19 (7) 10 - 13 3 טיפול באשראי 

148 (118) 4 144 54 64 הפרשי המרה 
45 (12) 1 1 30 25 פעילות סחר חוץ 
86 (11) 3 1 69 24 עמלות מעסקי מימון 
48 (5) 6 1 9 37 עמלות אחרות 

1,286 (645) 84 740 297 810 סך כל ההכנסות מחוזים עם לקוחות

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  המאוחד 
חטיבת נכסי  חטיבה  חטיבה   

סך הכל התאמות חברות בנות  לקוחות עסקית בנקאית

     

244 (19) 69 5 35 154 ניהול חשבון 
108 (3) 38 1 4 68 כרטיסי אשראי 
420 (318) 76 349 88 225 פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים
102 (73) 30 72 2 71 עמלות הפצת מוצרים פיננסיים(1) 
96 - - 96 - - ניהול, תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים 
19 (52) 55 - 13 3 טיפול באשראי 

148 (114) 20 128 58 56 הפרשי המרה 
47 (11) 5 1 29 23 פעילות סחר חוץ 
90 (11) 11 1 68 21 עמלות מעסקי מימון 
51 (2) 12 1 6 34 עמלות אחרות 

1,325 (603) 316 654 303 655 סך כל ההכנסות מחוזים עם לקוחות

(1) דמי הפצת קרנות נאמנות ומוצרים פנסיוניים. 
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(במיליוני ש"ח) 

הרכב: 
             

הבנק      המאוחד       

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר    

 2017  2018  2019  2017  2018  2019   

    

 44  4  3  45  69  3 רווח הון ממכירת בניינים וציוד 
 132  147  51  17  12  6 אחרות  

 176  151  54  62  81  9 סך הכל הכנסות אחרות 

 

 

 

(במיליוני ש"ח) 

הרכב: 
             

הבנק      המאוחד       

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר    

 2017  2018  2019  2017  2018  2019   

    

 810  928  1,012  1,074  1,190  1,087 משכורות 
 80  86  115  104  109  120 הוצאות נלוות אחרות לרבות קרן השתלמות, חופשה ומחלה 
 (1)  1  6  4  4  11 הטבות לזמן ארוך 

 222  222  265  293  291  284 ביטוח לאומי ומס שכר 
הוצאות בגין פנסיה (לרבות פיצויים ותגמולים)(1):        

 12  12  13  22  21  17  הטבה מוגדרת - עלות שירות 
 48  47  65  69  69  69  הפקדה מוגדרת 

הטבות אחרות לאחר סיום העסקה והטבות לאחר פרישה שאינן 
 8  7  11  13  12  13 פנסיה(1)(2) 

 1,179  1,303  1,487  1,579  1,696  1,601 סך כל המשכורות וההוצאות נלוות 
       

 -  -  -  14  -  - מזה: משכורות והוצאות נלוות בחו"ל 
 

(1) ראה באור 23 בדבר "זכויות עובדים". 

(2) מזה: עלות השירות בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה והטבות לאחר פרישה שאינן פנסיה הינה בסך של 4 מיליון ש"ח ו-3 מיליון ש"ח במאוחד ובבנק, בהתאמה (בשנת 

2018 - 4 מיליון ש"ח ו-2 מיליון ש"ח במאוחד ובבנק, בהתאמה, בשנת 2017 - 5 מיליון ש"ח ו-2 מיליון ש"ח במאוחד ובבנק, בהתאמה). 
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(במיליוני ש"ח) 

הרכב: 
             

הבנק      המאוחד        

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר    

 2017  2018  2019  2017  2018  2019   

    

הוצאות בגין פנסיה (לרבות פיצויים ותגמולים), הטבה מוגדרת 
 24  19  23  32  23  24 (ללא עלות שירות) 
 12  12  49  16  113  50 צמצומים, סילוקים(1) 
 29  31  56  51  53  63 שווק ופרסום 

 *58  *57  62  *70  *66  65 תקשורת 
 103  114  126  109  119  129 מחשב 

 *7  *7  8  *10  *11  9 משרדיות 
 2  3  4  4  5  5 ביטוח 

 34  35  48  61  58  56 משפטיות, ביקורת וייעוץ מקצועי 
 5  4  4  9  8  6 שכר חברי דירקטוריון 
 3  3  3  4  5  3 הדרכה והשתלמות מקצועית 

 141  156  118  106  111  112 עמלות 
 *68  *67  82  *82  *84  86 אחרות  

 486  508  583  554  656  608 סך הכל הוצאות אחרות  
 

* סווג מחדש. 

(1) ראה באור 23 בדבר "זכויות עובדים". 
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(במיליוני ש"ח) 

א. הרכב: 
             

הבנק      המאוחד       

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר    

 2017  2018  2019  2017  2018  2019   

    

 316  344  449  404  439  508 מסים שוטפים בגין שנת החשבון 
 (41)  (2)  (6)  (44)  (7)  (5) מסים שוטפים בגין שנים קודמות  

 275  342  443  360  432  503 סך כל המסים השוטפים 
בתוספת (בניכוי):       

 6  (23)  (4)  (5)  (27)  (4) מסים נדחים בגין שנת החשבון 
 3  -  (21)  3  3  (21) מסים נדחים בגין שנים קודמות 
 9  (23)  (25)  (2)  (24)  (25) סך כל המסים הנדחים(*) 

 284  319  418  358  408  478 סך כל ההפרשה למסים 
       
(*) מסים נדחים       

  הוצאות (הכנסות) מסים נדחים לפני השפעת הפריטים  
 2  (24)  (26)  (9)  (25)  (26)  המפורטים להלן: 
 7  1  1  7  1  1   קיטון מהפסדים מועברים לצורך מס 
 9  (23)  (25)  (2)  (24)  (25)   סך הכל מסים נדחים 

 

ב. התאמת סכום המס התיאורטי לסכום ההפרשה למסים 

להלן ההתאמות בין סכום המס התאורטי שהיה חל אילו הרווח היה מתחייב במס לפי שיעור המס הסטטוטורי החל על בנק בישראל, לבין ההפרשה 

המותאמת למסים על הרווח כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד: 
             

הבנק      המאוחד       

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר    

 2017  2018  2019  2017  2018  2019   

    

 833  854  1,175  1,024  1,138  1,330 רווח לפני מסים 
 35.0%  34.2%  34.2%  35.0%  34.2%  34.2% שיעור המס החל על הבנק 

 292  292  402  358  389  455 סכום המס לפי שיעור המס שבתוקף  
תוספת (חסכון) במס בגין:       

 11  13  15  13  16  17 הוצאות לא מוכרות  
 -  -  -  3  1  - הפחתת עודף עלות 
 5  6  -  9  (2)  - ניטרול מס מחושב בגין חלק הבנק ברווחי חברות מוחזקות 

התאמת שיעור המס הסטטוטורי לשיעורי המס החלים על הכנסות חברות 
 -  -  -  -  (1)  (1) מאוחדות 

 16  16  24  16  16  24 סכומים נוספים לשלם על חובות פגומים 
 (6)  (10)  1  (7)  (18)  1 הפרשי פחת, תיאום פחת ורווח הון 

 (38)  (2)  (27)  (41)  (4)  (26) מסים בגין שנים קודמות 
 4  4  3  7  11  8 אחרים 

 284  319  418  358  408  478 הפרשה למסים על הרווח 
 

ג. שומות מס ונושאים נוספים הקשורים בהפרשה למסים 

(1) לבנק שומות סופיות עד וכולל שנת המס 2013.   

בגין שנת 2014 הוצאה לבנק שומת מס הכנסה לפי מיטב השפיטה.  

להערכת הנהלת הבנק קיימות בדוחות הכספיים הפרשות מתאימות. 

(2) לחברות המוחזקות שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2013. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

ד. התנועה במסים נדחים - המאוחד 
           

שיעור  יתרה  שינויים  שינויים  יתרה 
מס  ליום 31  שנזקפו  שנזקפו  ליום 31 

ממוצע  בדצמבר  לרווח  לרווח  בדצמבר 
 2019  2019 כולל אחר  והפסד   2018  

     

נכסי מסים נדחים      
 34.2%  275  -  4  271 מהפרשה להפסדי אשראי 
 34.2%  117  -  7  110 מהפרשה לחופשה ולהטבות אחרות לעובדים 
 34.2%  185  24  (1)  162 מעודף ההתחייבות בגין פנסיה ופיצויי פרישה על נכסי תכנית 
 23.0%  1  -  (1)  2 הפסדים מועברים לצורך מס 
 34.2%  3  -  (1)  4 אחר 

  581  24  8  549 יתרת נכסי מסים נדחים, ברוטו 
  (1)  -  1  (2) הפרשה לנכס מסים נדחים 
  580  24  9  547 יתרת נכסי מסים נדחים בניכוי הפרשה למסים נדחים 

  (67) יתרות הניתנות לקיזוז נכס מס נדחה    
  513     

התחיבויות מסים נדחים      
 34.2%  61  -  2  59 התאמת נכסים לא כספיים בני פחת 
 11.2%  47  -  (18)  65 בגין השקעות בחברות מוחזקות 

  108  -  (16)  124 יתרת התחייבות מסים נדחים ברוטו 
  (67) יתרות הניתנות לקיזוז התחייבויות מס נדחה    

  41     
  472  24  25  423 יתרת נכסי מסים נדחים, נטו 

 
 
 

           

שיעור  יתרה  שינויים  שינויים  יתרה 
מס  ליום 31  שנזקפו  שנזקפו  ליום 31 

ממוצע  בדצמבר  לרווח  לרווח  בדצמבר 
 2018  2018 כולל אחר  והפסד   2017  

     

נכסי מסים נדחים      
 34.2%  271  -  14  257 מהפרשה להפסדי אשראי 
 34.2%  110  1  7  102 מהפרשה לחופשה ולהטבות אחרות לעובדים 
 34.2%  162  2  5  155 מעודף ההתחייבות בגין פנסיה ופיצויי פרישה על נכסי תכנית 
 23.0%  2  -  (1)  3 הפסדים מועברים לצורך מס 
 34.2%  4  -  (2)  6 אחר 

  549  3  23  523 יתרת נכסי מסים נדחים, ברוטו 
  (2)  -  1  (3) הפרשה לנכס מסים נדחים 
  547  3  24  520 יתרת נכסי מסים נדחים בניכוי הפרשה למסים נדחים 

  (84) יתרות הניתנות לקיזוז נכס מס נדחה    
  463     

התחיבויות מסים נדחים      
 34.2%  59  -  2  57 התאמת נכסים לא כספיים בני פחת 
 11.2%  65  -  9  56 בגין השקעות בחברות מוחזקות 

  124  -  11  113 יתרת התחייבות מסים נדחים ברוטו 

  (84) יתרות הניתנות לקיזוז התחייבויות מס נדחה    
  40     

  423  3  13  407 יתרת נכסי מסים נדחים, נטו 
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ד. התנועה במסים נדחים - הבנק 
             

שיעור  יתרה  שינויים  שינויים  יתרה 
מס  ליום 31  שנזקפו  שנזקפו  ליום 31 

ממוצע  בדצמבר  לרווח  לרווח  מיזוג  בדצמבר 
 2019  2019 כולל אחר  והפסד  חברה בת   2018  

      

נכסי מסים נדחים       
 34.2%  256  -  2  58  196 מהפרשה להפסדי אשראי 
 34.2%  112  -  6  26  80 מהפרשה לחופשה ולהטבות אחרות לעובדים 
 34.2%  174  21  -  33  120 מעודף ההתחייבות בגין פנסיה ופיצויי פרישה על נכסי תכנית 
 23.0%  1  -  (1)  -  2 מהפסדים מועברים לצורך מס 
 34.2%  2  -  (1)  1  2 אחר 

  545  21  6  118  400 יתרת נכסי מסים נדחים, ברוטו 
  (1)  -  1  -  (2) הפרשה לנכס מסים נדחים 
  544  21  7  118  398 יתרת נכסי מסים נדחים בניכוי הפרשה למסים נדחים 

  (67) יתרות הניתנות לקיזוז נכס מס נדחה     
  477      

התחיבויות מסים נדחים       
 34.2%  61  -  -  1  60 התאמת נכסים לא כספיים בני פחת 
 11.2%  47  -  (18)  5  60 בגין השקעות בחברות מוחזקות 

  108  -  (18)  6  120 יתרת התחייבות מסים נדחים ברוטו 
  (67) יתרות הניתנות לקיזוז התחייבויות מס נדחה     

  41      
  436  21  25  112  278 יתרת נכסי מסים נדחים, נטו 

 
 
 

           

שיעור  יתרה  שינויים  שינויים  יתרה 
מס  ליום 31  שנזקפו  שנזקפו  ליום 31 

ממוצע  בדצמבר  לרווח  לרווח  בדצמבר 
 2018  2018 כולל אחר  והפסד   2017  

     

נכסי מסים נדחים      
 34.2%  196  -  14  182 מהפרשה להפסדי אשראי 
 34.2%  80  -  7  73 מהפרשה לחופשה ולהטבות אחרות לעובדים 
 34.2%  120  (2)  (3)  125 מעודף ההתחייבות בגין פנסיה ופיצויי פרישה על נכסי תכנית 
 23.0%  2  -  (1)  3 מהפסדים מועברים לצורך מס 
 34.2%  2  -  (1)  3 אחר 

  400  (2)  16  386 יתרת נכסי מסים נדחים, ברוטו 
  (2)  -  1  (3) הפרשה לנכס מסים נדחים 
  398  (2)  17  383 יתרת נכסי מסים נדחים בניכוי הפרשה למסים נדחים 

  (80) יתרות הניתנות לקיזוז נכס מס נדחה    
  318     

התחיבויות מסים נדחים      
 34.2%  60  -  2  58 התאמת נכסים לא כספיים בני פחת 
 11.2%  60  -  4  56 בגין השקעות בחברות מוחזקות 

  120  -  6  114 יתרת התחייבות מסים נדחים ברוטו 

  (80) יתרות הניתנות לקיזוז התחייבויות מס נדחה    
  40     

  278  (2)  11  269 יתרת נכסי מסים נדחים, נטו 
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ה. ראה באור 10.ב לגבי מסים על ההכנסה שהוכרו מחוץ לרווח והפסד. 

ו. שינויי חקיקה בתחום המס 

 1. מס חברות 

 להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים 2017-2019:  

  24% - 2017

  23% - 2018

 23% - 2019
 

 ביום 4 בינואר 2016, אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו-2016, אשר קבע, בין היתר, את הורדת 

שיעור מס חברות, החל מיום 1 בינואר 2016 ואילך בשיעור של 1.5% כך שיעמוד על 25%. 

 ביום 22 בדצמבר 2016, אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 

ו-2018) התשע"ז-2016, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור של 25% ל-23% בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור 

של 24%, החל מינואר 2017 והפעימה השניה לשיעור של 23% החל מינואר 2018. 
 

 2.  עדכון מס ערך מוסף, מס רווח ומס שכר 

 ביום 12 באוקטובר 2015, אישרה מליאת הכנסת את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכר"ים ומוסדות כספיים) (התיקון), התשע"ו-2015, 

שקבע כי שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים יירד מ-18% ל-17%, וזאת החל מיום 1 באוקטובר 2015. כתוצאה מהשינוי 

האמור שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על מוסדות כספיים ירד מ-37.71% ל-37.58% בשנת 2015. כמו כן, כתוצאה מהורדת שיעור מס החברות 

ל-25% בשנת 2016, ל-24% בשנת 2017 ו-23% החל מינואר 2018 , ירד שיעור המס הסטטוטורי על מוסדות כספיים ל-35.9% בשנת 2016, ל-35% 

בשנת 2017 ול-34.2% משנת 2018 ואילך. 

 המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים לעיל. 

 

 

 

 

להלן מספר המניות לצורך חישוב הרווח הבסיסי למניה 
   

מספר מניות לשנים 
2019, 2018 ו-2017   

  100,330,040 מניות של 0.05 
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א. שינויים ברווח (הפסד) כולל אחר מצטבר, לאחר השפעת מס 
             

רווח (הפסד) כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות  
שאינן מקנות שליטה        

רווח (הפסד)  רווח (הפסד) כולל  התאמות  התאמות בגין 
כולל אחר  אחר המיוחס  התאמות  מתרגום(1), נטו  הצגת אגרות חוב 

המיוחס לבעלי  לבעלי זכויות שאינן  בגין הטבות  לאחר השפעת  זמינות למכירה 
מניות הבנק  מקנות שליטה   סך הכל   לעובדים   גידורים(2)   לפי שווי הוגן(3)     

 (177)  (12)  (189)  (174)  (2)  (13) יתרה ליום 1 בינואר 2017 

      

 57  3  60  -  2  58 שינוים נטו במהלך השנה 
 (120)  (9)  (129)  (174)  -  45 יתרה ליום 1 בינואר 2018 
 (39)  (4)  (43)  24  -  (67) שינוים נטו במהלך השנה 

 (159)  (13)  (172)  (150)  -  (22) יתרה ליום 1 בינואר 2019 
השפעה מצטברת בגין היישום לראשונה של 

 8  -  8  -  -  8 כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב* 

יתרה מתואמת ליום 1 בינואר 2019 לאחר יישום 
 (151)  (13)  (164)  (150)  -  (14) לראשונה 

 20  (2)  18  (49)  -  67 שינוים נטו במהלך השנה 

 (131)  (15)  (146)  (199)  -  53 יתרה ליום 31 בדצמבר 2019 
 

* השפעה מצטברת בגין היישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מכשירים פיננסיים (ASU 2016-01), ראה גם באור 1.ג.(1). 

(1) התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ שמטבע הפעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של הבנק. 

(2) רווחים (הפסדים) נטו בגין גידור השקעה נטו במטבע חוץ. 

(3) 2018 ו-2017 - ניירות ערך זמינים למכירה. 
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ב. השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר, לפני השפעת מס ואחרי השפעת מס 
                   

לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה  
ביום 31 בדצמבר 2017  ביום 31 בדצמבר 2018   ביום 31 בדצמבר 2019     

לאחר   השפעת  לפני  לאחר   השפעת  לפני  לאחר   השפעת  לפני 
מס  מס  מס  מס  מס  מס   מס  מס  מס     

השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר 
מצטבר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות 

שליטה:          

 

        

התאמות בגין הצגת אגרות חוב זמינות למכירה 
לפי שווי הוגן(3)          

רווחים (הפסדים) נטו שטרם מומשו מהתאמות 
 73  (41)  114  (60)  32  (92)  157  (81)  238 לשווי הוגן 

רווחים בגין אגרות חוב זמינות למכירה שסווגו מחדש 
 (15)  9  (24)  (7)  3  (10)  (90)  47  (137) לדוח רווח והפסד(1)(3) 

 58  (32)  90  (67)  35  (102)  67  (34)  101 שינוי נטו במהלך השנה 

התאמות מתרגום*          
 (8)  4  (12)  -  -  -  -  -  - התאמות מתרגום דוחות כספיים 
 8  (4)  12  -  -  -  -  -  - גידורים** 

הפסדים בגין התאמות מתרגום דוחות כספיים שסווגו 
 2  (2)  4  -  -  -  -  -  - מחדש לרווח והפסד 

 2  (2)  4  -  -  -  -  -  - שינוי נטו במהלך השנה 

הטבות לעובדים           
 (19)  9  (28)  (7)  3  (10)  (92 )  47  (139) הפסד אקטוארי נטו  
 19  (10)  29  31  (16)  47  43  (22)  65 הפסדים נטו שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד(2) 

 -  (1)  1  24  (13)  37  (49 )  25  (74) שינויים נטו במהלך השנה 
השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר 

מצטבר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות 
שליטה          

 

 3  (3)  6  (4)  2  (6)  (2)  2  (4) סך הכל השינוי נטו במהלך השנה 
השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר 

מצטבר המיוחס לבעלי מניות הבנק          
 57  (32)  89  (39)  20  (59)  20  (11)  31 סך הכל השינוי נטו במהלך השנה 

 

* התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ שמטבע הפעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של הבנק. 

** רווחים (הפסדים) נטו בגין גידור השקעה נטו במטבע חוץ. 

(1) הסכום לפני מס מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מרבית. לפירוט נוסף ראה באור 3. 

(2) הסכום לפני מס מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הוצאות בגין זכויות עובדים, ראה באור 23. 

(3) 2018 ו-2017 - ניירות ערך זמינים למכירה. 
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הרכב: 
         

הבנק    המאוחד     

  

31 בדצמבר  31 בדצמבר   

 2018  2019  2018  2019  

  

 27,385  34,174  28,387  35,396 מזומנים ופקדונות בבנקים מרכזיים 
 3,520  2,354  2,916  2,134 פקדונות בבנקים מסחריים  

 30,905  36,528  31,303  37,530 סך הכל (1) 

 30,299  35,964  31,126  37,275 (1) כולל מזומנים ופקדונות בבנקים לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים 
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הרכב: 
           

המאוחד    
31 בדצמבר 2019   

 

הפסדים שטרם  רווחים שטרם 
שווי   הוכרו מהתאמות  הוכרו מהתאמות  הערך  

הוגן(1)  לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות מופחתת  במאזן  א. אגרות חוב המוחזקות לפדיון 

    

 1,844  -  93  1,751  1,751   של ממשלת ישראל 
 57  -  1  56  56   של מוסדות פיננסיים בישראל 

 271  -  30  241  241   של אחרים בישראל 

 2,172  -  124  2,048  2,048 סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון 

 
           

שווי   רווח כולל אחר מצטבר  הערך  
הוגן(1)  עלות מופחתת   במאזן  ב. אגרות חוב זמינות למכירה 

   

הפסדים  רווחים 

 

 4,577  -  69  4,508  4,577   של ממשלת ישראל 

 
 

 1,956  -  1  1,955  1,956   של ממשלות זרות 
 43  -  1  42  43   של מוסדות פיננסיים בישראל 

 640  -  1  639  (6)640   של מוסדות פיננסיים זרים 
 378  1  2  377  (5)378  (MBS) מגובי משכנתאות  
 431  3  10  424  (7)431   של אחרים בישראל 
 478  -  1  477  478   של אחרים זרים 

 8,503  (2)4  (2)85  8,422  8,503 סך כל אגרות החוב הזמינות למכירה 

 
           

הפסדים שטרם  רווחים שטרם 
שווי   מומשו מהתאמות  מומשו מהתאמות  הערך  

הוגן(1)(4)  לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות  במאזן  ג. השקעה במניות שאינן למסחר 

     
 339  (3)-  (3)76  263  339   מניות שאינן למסחר 
 129  -  -  129  129       מזה: מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין 

 
           

 11,014   4   285   10,733   10,890   סך כל ניירות הערך שאינם למסחר  

 
           

הפסדים שטרם  רווחים שטרם 
שווי   מומשו מהתאמות  מומשו מהתאמות  עלות מופחתת  הערך  

הוגן(1)  לשווי הוגן   לשווי הוגן   (במניות עלות)   במאזן   ד. ניירות ערך למסחר  
  אגרות חוב -      

     

 95  -  -  95  95   של ממשלת ישראל 
 4  -  -  4  4   של מוסדות פיננסיים בישראל 
 6  -  -  6  6   של אחרים בישראל 

 105  -  -  105  105 סך כל אגרות החוב למסחר 
 -  -  -  -  -   מניות 

 105  (3)-  (3)-  105  105 סך כל ניירות הערך למסחר 
 11,119  4  285  10,838  10,995 סך כל ניירות הערך 

 

הערות: פירוט תוצאות הפעילות מהשקעות באגרות חוב ובמניות - ראה באורים 2 ו-3. באשר לשעבוד ניירות ערך - ראה באור 26. 

(1) נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. 

(2) כלולים בהון בסעיף "התאמות בגין הצגת אגרות חוב זמינות למכירה לפי שווי הוגן". 

(3) נזקפו לדוח רווח והפסד. 

(4) לגבי מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין בטור זה מוצגת עלות בניכוי ירידת ערך, מותאמת מעלה או מטה למחירים נצפים בעסקאות רגילות בהשקעות דומות או זהות 

של אותו מנפיק. 

(5) ניירות ערך שהונפקו על ידי GNMA בערבות ממשלת ארה"ב בסך של 377 מיליון ש"ח וניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA ועל ידי FHLMC בסך של 1 מיליון ש"ח. 

(6) כולל ניירות ערך של תאגידים בבעלות ממשלה בסך של 453 מיליון ש"ח וניירות ערך של תאגידים בבעלות וערבות ממשלתית מפורשת בסך של 162 מיליון ש"ח. 

(7) כולל אגרות חוב פגומות שצוברות הכנסות רבית בסך של 4 מיליון ש"ח. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח)  

           

המאוחד   

 

31 בדצמבר 2018   
הפסדים שטרם  רווחים שטרם 

שווי   הוכרו מהתאמות  הוכרו מהתאמות  הערך  
הוגן (1)  לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות מופחתת  במאזן  א. אגרות חוב המוחזקות לפדיון 

    

 1,502  4  11  1,495  1,495   של ממשלת ישראל 
 52  -  -  52  52   של מוסדות פיננסיים בישראל 

 277  -  25  252  252   של אחרים בישראל 

 1,831  4  36  1,799  1,799 סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון 
 

           

שווי   רווח כולל אחר מצטבר  עלות מופחתת  הערך  
הוגן (1)  (במניות עלות)   במאזן  ב. ניירות ערך זמינים למכירה 

   

הפסדים  רווחים 

 

  אגרות חוב -      

 

 5,778  30  23  5,785  5,778   של ממשלת ישראל 
 2,050  1  -  2,051  2,050   של ממשלות זרות 

 49  3  -  52  49   של מוסדות פיננסיים בישראל 
 597  -  -  597  (6)597   של מוסדות פיננסיים זרים 
 436  8  2  442  (5)436  (MBS) מגובי משכנתאות  
 348  6  3  351  (7)348   של אחרים בישראל 
 777  -  -  777  777   של אחרים זרים 

 10,035  48  28  10,055  10,035 סך כל אגרות החוב הזמינות למכירה 

 224  14  1  237  (4)224   מניות - 
 10,259  (2)62  (2)29  10,292  10,259 סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה 

 
           

הפסדים שטרם  רווחים שטרם 
שווי   מומשו מהתאמות  מומשו מהתאמות  עלות מופחתת  הערך  

הוגן (1)  לשווי הוגן  לשווי הוגן  (במניות עלות)  במאזן  ג. ניירות ערך למסחר 

     

  אגרות חוב -      
 419  -  -  419  419   של ממשלת ישראל 
 58  -  -  58  58   של מוסדות פיננסיים בישראל 
 33  1  -  34  33   של מוסדות פיננסיים זרים 
 2  -  -  2  2   של אחרים בישראל 

 22  -  -  22  22   של אחרים זרים 
 534  1  -  535  534 סך כל אגרות החוב למסחר 

 3  -  -  3  3   מניות - 
 537  (3)1  (3)-  538  537 סך כל ניירות הערך למסחר 

 12,627  67  65  12,629  12,595 סך כל ניירות הערך 
 

הערות: פירוט תוצאות הפעילות מהשקעות באגרות חוב ובמניות - ראה באורים 2 ו-3. באשר לשעבוד ניירות ערך - ראה באור 26. 

(1) נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. 

(2) כלולים בהון בסעיף "התאמות בגין הצגת אגרות חוב זמינות למכירה לפי שווי הוגן". 

(3) נזקפו לדוח רווח והפסד. 

(4) כולל השקעה במניות וקרנות השקעה פרטיות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין המוצגות לפי עלות בסך של 135 מיליון ש"ח. מזה: השקעה בקרנות השקעה פרטיות בסך של 

123 מיליון ש"ח. 

(5) ניירות ערך שהונפקו על ידי GNMA בערבות ממשלת ארה"ב בסך של 432 מיליון ש"ח וניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA ועל ידי FHLMC בסך של 4 מיליון ש"ח. 

(6) כולל ניירות ערך של תאגידים בבעלות ממשלה בסך של 74 מיליון ש"ח וניירות ערך של תאגידים בבעלות וערבות ממשלתית מפורשת בסך של 457 מיליון ש"ח. 

(7) כולל אגרות חוב פגומות שצוברות הכנסות רבית בסך של 5 מיליון ש"ח. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח)  

           

הבנק    
31 בדצמבר 2019   

 

הפסדים שטרם  רווחים שטרם 
שווי   הוכרו מהתאמות  הוכרו מהתאמות  הערך  

הוגן(1)  לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות מופחתת  במאזן  א. אגרות חוב המוחזקות לפדיון 

    

 1,844  -  93  1,751  1,751   של ממשלת ישראל 
 57  -  1  56  56   של מוסדות פיננסיים בישראל 

 266  -  30  236  236   של אחרים בישראל 

 2,167  -  124  2,043  2,043 סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון 

 
           

שווי   רווח כולל אחר מצטבר  הערך  
הוגן(1)  עלות מופחתת   במאזן  ב. אגרות חוב זמינות למכירה 

   

הפסדים  רווחים 

 

 4,329  -  69  4,260  4,329   של ממשלת ישראל 

 
 

 1,956  -  1  1,955  1,956   של ממשלות זרות 
 38  -  -  38  38   של מוסדות פיננסיים בישראל 

 640  -  1  639  (6)640   של מוסדות פיננסיים זרים 
 378  1  2  377  (5)378  (MBS) מגובי משכנתאות  
 430  3  10  423  (7)430   של אחרים בישראל 
 478  -  1  477  478   של אחרים זרים 

 8,249  (2)4  (2)84  8,169  8,249 סך כל אגרות החוב הזמינות למכירה 

 
           

הפסדים שטרם  רווחים שטרם 
שווי   מומשו מהתאמות  מומשו מהתאמות  הערך  

הוגן(1)(4)  לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות  במאזן  ג. השקעה במניות שאינן למסחר 

     
 339  (3)-  (3)76  263  339   מניות שאינן למסחר 
 129  -  -  129  129       מזה: מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין 

 
           

 10,755   4   284   10,475   10,631   סך כל ניירות הערך שאינם למסחר  

 
           

הפסדים שטרם  רווחים שטרם 
שווי   מומשו מהתאמות  מומשו מהתאמות  עלות מופחתת  הערך  

הוגן(1)  לשווי הוגן   לשווי הוגן   (במניות עלות)   במאזן   ד. ניירות ערך למסחר  

  אגרות חוב -      

     

 95  -  -  95  95   של ממשלת ישראל 
 4  -  -  4  4   של מוסדות פיננסיים בישראל 
 6  -  -  6  6   של אחרים בישראל 

 105  -  -  105  105 סך כל אגרות החוב למסחר 

 -  -  -  -  -   מניות 
 105  (3)-  (3)-  105  105 סך כל ניירות הערך למסחר 

 10,860  4  284  10,580  10,736 סך כל ניירות הערך 
 

הערות: פירוט תוצאות הפעילות מהשקעות באגרות חוב ובמניות - ראה באורים 2 ו-3. באשר לשעבוד ניירות ערך - ראה באור 26. 

(1) נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. 

(2) כלולים בהון בסעיף "התאמות בגין הצגת אגרות חוב זמינות למכירה לפי שווי הוגן". 

(3) נזקפו לדוח רווח והפסד. 

(4) לגבי מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין בטור זה מוצגת עלות בניכוי ירידת ערך, מותאמת מעלה או מטה למחירים נצפים בעסקאות רגילות בהשקעות דומות או זהות 

של אותו מנפיק. 

(5) ניירות ערך שהונפקו על ידי GNMA בערבות ממשלת ארה"ב בסך של 377 מיליון ש"ח וניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA ועל ידי FHLMC בסך של 1 מיליון ש"ח. 

(6) כולל ניירות ערך של תאגידים בבעלות ממשלה בסך של 453 מיליון ש"ח וניירות ערך של תאגידים בבעלות וערבות ממשלתית מפורשת בסך של 162 מיליון ש"ח. 

(7) כולל אגרות חוב פגומות שצוברות הכנסות רבית בסך של 4 מיליון ש"ח. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח)  

           

הבנק   

 

31 בדצמבר 2018   
הפסדים שטרם  רווחים שטרם 

שווי   הוכרו מהתאמות  הוכרו מהתאמות  הערך  
הוגן (1)  לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות מופחתת  במאזן  א. אגרות חוב המוחזקות לפדיון 

    

 1,403  4  9  1,398  1,398   של ממשלת ישראל 
 52  -  -  52  52   של מוסדות פיננסיים בישראל 

 233  -  20  213  213   של אחרים בישראל 

 1,688  4  29  1,663  1,663 סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון 
 

           

שווי   רווח כולל אחר מצטבר  עלות מופחתת  הערך  
הוגן (1)  (במניות עלות)   במאזן  ב. ניירות ערך זמינים למכירה 

   

הפסדים  רווחים 

 

  אגרות חוב -      

 

 3,956  19  16  3,959  3,956   של ממשלת ישראל 
 2,050  1  -  2,051  2,050   של ממשלות זרות 

 39  2  -  41  39   של מוסדות פיננסיים בישראל 
 597  -  -  597  (6)597   של מוסדות פיננסיים זרים 
 436  8  2  442  (5)436  (MBS) מגובי משכנתאות  
 344  7  3  348  (7)344   של אחרים בישראל 
 777  -  -  777  777   של אחרים זרים 

 8,199  37  21  8,215  8,199 סך כל אגרות החוב הזמינות למכירה 

 221  14  -  235  (4)221   מניות - 
 8,420  (2)51  (2)21  8,450  8,420 סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה 

 
           

הפסדים שטרם  רווחים שטרם 
שווי   מומשו מהתאמות  מומשו מהתאמות  עלות מופחתת  הערך  

הוגן (1)  לשווי הוגן  לשווי הוגן  (במניות עלות)  במאזן  ג. ניירות ערך למסחר 

     

  אגרות חוב -      
 419  -  -  419  419   של ממשלת ישראל 
 58  -  -  58  58   של מוסדות פיננסיים בישראל 
 33  1  -  34  33   של מוסדות פיננסיים זרים 
 2  -  -  2  2   של אחרים בישראל 

 22  -  -  22  22   של אחרים זרים 
 534  1  -  535  534 סך כל אגרות החוב למסחר 

 3  -  -  3  3   מניות - 
 537  (3)1  (3)-  538  537 סך כל ניירות הערך למסחר 

 10,645  56  50  10,651  10,620 סך כל ניירות הערך 
 

הערות: פירוט תוצאות הפעילות מהשקעות באגרות חוב ובמניות - ראה באורים 2 ו-3. באשר לשעבוד ניירות ערך - ראה באור 26. 

(1) נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. 

(2) כלולים בהון בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן". 

(3) נזקפו לדוח רווח והפסד. 

(4) כולל השקעה במניות וקרנות השקעה פרטיות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין המוצגות לפי עלות בסך של 135 מיליון ש"ח. מזה: השקעה בקרנות השקעה פרטיות בסך של 

123 מיליון ש"ח. 

(5) ניירות ערך שהונפקו על ידי GNMA בערבות ממשלת ארה"ב בסך של 432 מיליון ש"ח וניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA ועל ידי FHLMC בסך של 4 מיליון ש"ח. 

(6) כולל ניירות ערך של תאגידים בבעלות של יותר מממשלה אחת בסך של 74 מיליון ש"ח וניירות ערך של תאגידים בבעלות וערבות ממשלתית מפורשת בסך של 457 מיליון ש"ח. 

(7) כולל אגרות חוב פגומות שצוברות הכנסות רבית בסך של 2 מיליון ש"ח. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

ה. שווי הוגן והפסדים שטרם מומשו, לפי משך זמן ושיעור ירידת הערך של אגרות חוב המוחזקות לפדיון ושל ניירות ערך זמינים למכירה  
 הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מומש 

                 

31 בדצמבר 2019  מאוחד 

 
12 חודשים ומעלה(2)  פחות מ-12 חודשים(1)    

שווי   הפסדים שטרם מומשו  שווי   הפסדים שטרם מומשו 
הוגן     0-20%(3)  20-40%(4)  סך הכל   0-20%(3)  20-40%(4)  סך הכל הוגן 

אגרות חוב זמינות למכירה         

        

 1  -  1  77  -  -  -  -  (MBS) מגובי משכנתאות
 3  -  3  42  -  -  -  - של אחרים בישראל 

 4  -  4  119  -  -  -  - סך כל אגרות החוב הזמינות למכירה 

 
                 

31 בדצמבר 2018  מאוחד 

 
12 חודשים ומעלה(2)  פחות מ-12 חודשים(1)    

שווי   הפסדים שטרם מומשו  שווי   הפסדים שטרם מומשו 
הוגן     0-20%(3)  20-40%(4)  סך הכל   0-20%(3)  20-40%(4)  סך הכל הוגן 

 -  -  -  -  4  -  4  619 אגרות חוב המוחזקות לפדיון של ממשלת ישראל(5) 

        

ניירות ערך זמינים למכירה         
אגרות חוב         

 -  -  -  -  30  -  30  3,342 של ממשלת ישראל 
 -  -  -  -  1  -  1  1,759 של ממשלות זרות 
 2  -  2  19  1  -  1  21 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 8  -  8  259  -  -  -  -  (MBS) מגובי משכנתאות
 1  -  1  12  5  -  5  222 של אחרים בישראל 
 4  -  4  21  10  5  5  62 מניות 

 15  -  15  311  47  5  42  5,406 סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה 
 

(1) השקעות שהיו בפוזיציית הפסד שטרם מומש מתמשכת במשך פחות מ-12 חודשים. 

(2) השקעות שהיו בפוזיציית הפסד שטרם מומש מתמשכת במשך 12 חודשים ומעלה. 

(3) השקעות שההפסד שטרם מומש בגינן מהווה עד 20% מהעלות המופחתת שלהן. 

(4) השקעות שההפסד שטרם מומש בגינן מהווה מ-20% ועד 40% מהעלות המופחתת שלהן. 

(5) ב-31.12.18 יתרת העלות המופחתת של אגרות החוב המוחזקות לפדיון מסתכמות ב-623 מיליון ש"ח. 
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ו. ביום 7 בספטמבר 2017, אישר בית המשפט תכנית הסדר, שהוגשה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן - "הבורסה"), במסגרת 

הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות. על פי תכנית ההסדר הוקצו לחברי הבורסה דאז מניות בבורסה, כשחלקה של קבוצת הבנק הסתכם 

ב-20.3%. 

 ביום 29 בדצמבר 2017, פנתה הבורסה לבעלי מניותיה לקבל מהם הצעות למכירת המניות המוחזקות על ידם לבורסה או לצד ג' אליו תמחה 

הבורסה את זכותה לפי שיקול דעתה (להלן - "הרוכש"), במחיר המשקף לכלל מניות הבורסה שווי של 500 מיליון ש"ח. 

 ביום 18 בינואר 2018, נענתה קבוצת הבנק לפניית הבורסה והגישה לה הצעה למכירת 15.4% מהון מניות הבורסה שהוחזקו על ידי קבוצת הבנק.  

 ביום 27 באוגוסט 2018, הושלמה עסקה בה נמכרו החזקות הקבוצה בשיעור של 15.4% מהון המניות של הבורסה תמורת סך של כ-77 מיליון 

ש"ח, ששיקף כאמור, שווי של 500 מיליון ש"ח לכלל הון המניות של הבורסה. 

 בגין העסקה רשם הבנק בדוחות הרבעון השלישי של שנת 2018 רווח בסכום של כ-65 מיליון ש"ח, נטו לאחר השפעת המס.  

 לאחר השלמת העסקה נותרו בידי הבנק 4.9% מהון מניות הבורסה, שהוא רשאי להחזיקן ללא מגבלת זמן בהתאם לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 

63), התשע"ז-2017 (להלן - "תיקון 63 לחוק ניירות ערך"). ביום 1 באוגוסט 2019, נרשמו מניות הבורסה למסחר בבורסה. 

 מניות הבורסה שנותרו בידי הבנק מוצגות במאזן לפי ההון העצמי של הבורסה בהתאם לדוחותיה הכספיים לשנת 2015, אשר הסתכם בכ-508 

מיליון ש"ח, ולא לפי שוויין ההוגן, לאור תיקון 63 לחוק ניירות ערך. 

 בעקבות רישום המניות למסחר בבורסה, כאמור לעיל, רשם הבנק ברבעון השלישי של השנה רווח בסכום של כ-16 מיליון ש"ח, נטו לאחר 

השפעת המס. 

 ככל שהבנק יחליט בעתיד לממש את מניות הבורסה שנותרו בידיו, הוא יבחן מה הם התנאים לביצוע המימוש בהתאם לדין ולדרך המימוש 

שתיבחר. 

 יובהר, כי למועד פרסום הדוחות הכספיים לא התקבלה החלטה כאמור. 
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(במיליוני ש"ח) 

1. חובות, אשראי לציבור ויתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
             

31 בדצמבר 2019  המאוחד  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי  
יתרת חוב רשומה:       

   

 39,607  3,173  36,434  340  -  36,094 חובות שנבדקו על בסיס פרטני 
 52,395  -  52,395  21,329  25,583  5,483 חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 25,799  -  25,799  -  25,566  233  מזה: לפי עומק פיגור 

 92,002  3,173  88,829  21,669  25,583  41,577 סך הכל 
מזה:       

 248  -  248  108  -  140  חובות בארגון מחדש 
 461  -  461  38  10  413  חובות פגומים אחרים 

 709  -  709  146  10  553 סך הכל חובות פגומים 
 249  -  249  26  186  37 חובות בפיגור 90 ימים או יותר 
 693  -  693  143  32  518 חובות בעייתיים אחרים 

 1,651  -  1,651  315  228  1,108 סך הכל חובות בעייתיים 
       

יתרת הפרשה להפסדי אשראי:       
 523  -  523  38  -  485 בגין חובות שנבדקו על בסיס פרטני 
 407  -  407  226  121  60 בגין חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 123  -  123  -  121  2  מזה: לפי עומק פיגור 

 930  -  930  264  121  545 סך הכל 
 204  -  204  35  -  169  מזה: בגין חובות פגומים 

 
             

31 בדצמבר 2018  המאוחד  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי  
יתרת חוב רשומה:       

   

 38,883  3,616  35,267  306  -  34,961 חובות שנבדקו על בסיס פרטני 
 49,893  -  49,893  20,476  24,319  5,098 חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 24,621  -  24,621  -  24,312  309  מזה: לפי עומק פיגור 

 88,776  3,616  85,160  20,782  24,319  40,059 סך הכל 
מזה:       

 233  -  233  83  -  150  חובות בארגון מחדש 
 234  -  234  11  6  217  חובות פגומים אחרים 
 467  -  467  94  6  367 סך הכל חובות פגומים 

 243  -  243  30  185  28 חובות בפיגור 90 ימים או יותר 
 896  -  896  237  7  652 חובות בעייתיים אחרים 

 1,606  -  1,606  361  198  1,047 סך הכל חובות בעייתיים 
       

יתרת הפרשה להפסדי אשראי:       
 450  -  450  30  -  420 בגין חובות שנבדקו על בסיס פרטני 
 418  -  418  230  119  69 בגין חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 121  -  121  -  119  2  מזה: לפי עומק פיגור 

 868  -  868  260  119  489 סך הכל 
 144  -  144  23  -  121  מזה: בגין חובות פגומים 
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1. חובות, אשראי לציבור ויתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
             

31 בדצמבר 2019  הבנק  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי  
יתרת חוב רשומה:       

   

 38,302  2,769  35,533  308  -  35,225 חובות שנבדקו על בסיס פרטני 
 48,180  -  48,180  17,226  25,583  5,371 חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 25,799  -  25,799  -  25,566  233  מזה: לפי עומק פיגור 

 86,482  2,769  83,713  17,534  25,583  40,596 סך הכל 
מזה:       

 216  -  216  81  -  135  חובות בארגון מחדש 
 451  -  451  33  10  408  חובות פגומים אחרים 

 667  -  667  114  10  543 סך הכל חובות פגומים 
 239  -  239  20  186  33 חובות בפיגור 90 ימים או יותר 
 660  -  660  129  32  499 חובות בעייתיים אחרים 

 1,566  -  1,566  263  228  1,075 סך הכל חובות בעייתיים 
       

יתרת הפרשה להפסדי אשראי:       
 505  -  505  33  -  472 בגין חובות שנבדקו על בסיס פרטני 
 366  -  366  186  121  59 בגין חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 123  -  123  -  121  2  מזה: לפי עומק פיגור 

 871  -  871  219  121  531 סך הכל 
 194  -  194  30  -  164  מזה: בגין חובות פגומים 

 
             

31 בדצמבר 2018  הבנק  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי  
יתרת חוב רשומה:       

   

 35,295  3,527  31,768  64  -  31,704 חובות שנבדקו על בסיס פרטני 
 35,078  -  35,078  7,655  23,948  3,475 חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 24,250  -  24,250  -  23,941  309  מזה: לפי עומק פיגור 

 70,373  3,527  66,846  7,719  23,948  35,179 סך הכל 
מזה:       

 149  -  149  40  -  109  חובות בארגון מחדש 
 182  -  182  4  6  172  חובות פגומים אחרים 
 331  -  331  44  6  281 סך הכל חובות פגומים 

 213  -  213  17  185  11 חובות בפיגור 90 ימים או יותר 
 647  -  647  128  5  514 חובות בעייתיים אחרים 

 1,191  -  1,191  189  196  806 סך הכל חובות בעייתיים 
       

יתרת הפרשה להפסדי אשראי:       
 369  -  369  17  -  352 בגין חובות שנבדקו על בסיס פרטני 
 285  -  285  131  116  38 בגין חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 118  -  118  -  116  2  מזה: לפי עומק פיגור 

 654  -  654  148  116  390 סך הכל 
 102  -  102  13  -  89  מזה: בגין חובות פגומים 
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2. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
             

אשראי לציבור  בנקים המאוחד 
סך הכל  וממשלות   סך הכל    לדיור  פרטי אחר   מסחרי    

תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי - חובות       

      

 847  -  847  231  115  501 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2016 
 131  -  131  64  1  66 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (333)  -  (333)  (120)  (2)  (211) - מחיקות חשבונאיות 
 193  -  193  77  1  115 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

 (140)  -  (140)  (43)  (1)  (96) מחיקות חשבונאיות, נטו 

 838  -  838  252  115  471 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2017 
 163  -  163  65  4  94 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (318)  -  (318)  (127)  (3)  (188) - מחיקות חשבונאיות 
 185  -  185  70  3  112 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

 (133)  -  (133)  (57)  -  (76) מחיקות חשבונאיות, נטו 

 868  -  868  260  119  489 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2018 
 145  -  145  69  3  73 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (325)  -  (325)  (138)  (2)  (185) - מחיקות חשבונאיות 
 242  -  242  73  1  168 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 
 (83)  -  (83)  (65)  (1)  (17) מחיקות חשבונאיות, נטו 

 930  -  930  264  121  545 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2019 

 

             

אשראי לציבור  בנקים המאוחד 
סך הכל  וממשלות 

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי    

תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       

   

 71  -  71  14  -  57 יתרת ההפרשה ליום 31 בדצמבר 2016 
 (10)  -  (10)  (1)  -  (9) קיטון בהפרשה 

 61  -  61  13  -  48 יתרת ההפרשה ליום 31 בדצמבר 2017 
 3  -  3  (2)  -  5 גידול (קיטון) בהפרשה 

 64  -  64  11  -  53 יתרת ההפרשה ליום 31 בדצמבר 2018 
 (7)  -  (7)  -  -  (7) קיטון בהפרשה 
 57  -  57  11  -  46 יתרת ההפרשה ליום 31 בדצמבר 2019 
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2. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
             

אשראי לציבור  בנקים הבנק 
סך הכל  וממשלות   סך הכל    לדיור  פרטי אחר   מסחרי    

תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי - חובות       

      

 653  -  653  133  113  407 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2016 
 55  -  55  38  -  17 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (222)  -  (222)  (69)  (2)  (151) - מחיקות חשבונאיות 
 121  -  121  37  1  83 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

 (101)  -  (101)  (32)  (1)  (68) מחיקות חשבונאיות, נטו 

 607  -  607  139  112  356 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2017 
 114  -  114  50  4  60 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (188)  -  (188)  (79)  (2)  (107) - מחיקות חשבונאיות 
 121  -  121  38  2  81 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 
 (67)  -  (67)  (41)  -  (26) מחיקות חשבונאיות, נטו 

 654  -  654  148  116  390 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2018 
 160  -  160  70  3  87 מיזוג חברת בת 
 134  -  134  60  3  71 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (310)  -  (310)  (125)  (2)  (183) - מחיקות חשבונאיות 
 233  -  233  66  1  166 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 
 (77)  -  (77)  (59)  (1)  (17) מחיקות חשבונאיות, נטו 

 871  -  871  219  121  531 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2019 
 

             

אשראי לציבור  בנקים הבנק 
סך הכל  וממשלות 

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי    
תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       

   

 62  -  62  9  -  53 יתרת ההפרשה ליום 31 בדצמבר 2016 
 (8)  -  (8)  (1)  -  (7) קיטון בהפרשה 
 54  -  54  8  -  46 יתרת ההפרשה ליום 31 בדצמבר 2017 
 3  -  3  (1)  -  4 גידול (קיטון) בהפרשה 

 57  -  57  7  -  50 יתרת ההפרשה ליום 31 בדצמבר 2018 
 5  -  5  1  -  4 מיזוג חברת בת 

 (7)  -  (7)  -  -  (7) גידול (קיטון) בהפרשה 
 55  -  55  8  -  47 יתרת ההפרשה ליום 31 בדצמבר 2019 

 
 
 
 

  
(במיליוני ש"ח) 

         
הבנק       המאוחד  הרכב: 

 

31 בדצמבר  31 בדצמבר    

 2018  2019  2018  2019   

   7  415  700  1,039 אשראי לממשלה אחר  
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 - 
(במיליוני ש"ח) 

א. הרכב: 
                 

הבנק  המאוחד     

  

ליום 31 בדצמבר  ליום 31 בדצמבר   
ליום 31 בדצמבר 2018  ליום 31 בדצמבר 2019   2018  2019

  

חברות  חברה  חברות  חברה  חברה   חברה    
סך הכל  מאוחדות  כלולה  סך הכל  מאוחדות  כלולה  כלולה  כלולה 

    

         
 2,603  1,997  606  1,273  668  605  606  605 השקעות במניות לפי שיטת השווי המאזני 

השקעות אחרות:         
 275  275  -  5  5  -  -  - שטרי הון וכתבי התחייבות נדחים 

 2,878  2,272  606  1,278  673  605  606  605 סך הכל השקעות בחברות מוחזקות 
         

 1,591  1,235  356  1,273  922  351  356  351 רווחים שנצברו ממועד הרכישה, נטו 

סעיפים שנצברו בהון ממועד הרכישה:         
 התאמות בגין הצגת אגרות חוב  

(2018 - ניירות ערך) זמינות למכירה  
 (8)  (8)  -  -  -  -  -  - לפי שווי הוגן, נטו 

 (36)  (29)  (7)  (13)  (4)  (9)  (7)  (9)  התאמות בגין הטבות לעובדים 
 

 

 

ב. חלק הבנק ברווח של חברות מוחזקות: 
             

הבנק  המאוחד   

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   

 2017  2018  2019  2017  2018  2019  
 146  202  114  60  41  57 חלקו של הבנק ברווח של חברות מוחזקות  

      

 -  -  (6)  -  -  (6) מסים שוטפים 
 (17)  (4)  -  (6)  (4)  - מסים נדחים 
 129  198  108  54  37  51 חלקו של הבנק ברווח של חברות מוחזקות לאחר השפעת המס 
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ג. פרטים על חברות מוחזקות עיקריות בספרי הבנק: 
                 

השקעה במניות    חלק בזכויות  חלק בהון המקנה  
לפי שווי מאזני(3)   ההצבעה  זכות לקבלת רווחים  תחום פעילות עיקרי  שם החברה 

     

31 בדצמבר   31 בדצמבר  31 בדצמבר    
  2018  2019  2018  2019  2018  2019   

  

במיליוני ש"ח    %  %  %  %   
         

 

חברות מאוחדות רשומות בישראל-         
  1,361  -  100.0  -  100.0  - בנק מסחרי  בנק אוצר החייל בע"מ(5) 
  333  370  51.0  51.0  51.0  51.0 בנק מסחרי  בנק מסד בע"מ 
  41  40  100.0  100.0  100.0  100.0 שירותי נאמנות  יובנק חברה לנאמנות בע"מ 
         

רשומה בחוץ לארץ         
  188  178  100.0  100.0  100.0  100.0 בנק מסחרי  פיבי שוויץ (רשומה בשוויץ)(בפירוק מרצון)(6) 
         

חברה כלולה         
  606  605  21.0  21.0  28.2  28.2 כרטיסי אשראי  חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ 

 
(1) ברשימה הנ"ל לא נכללו חברות מאוחדות בבעלות ובשליטה מלאה, שהן חברות נכסים או מספקות שירותים לבנק, אשר נכסיהן ותוצאות פעילותן נכללים בדוחות הכספיים של 

הבנק. 

(2) מניותיהן של כל החברות ברשימה הנ"ל אינן רשומות למסחר בבורסה. 

(3) לרבות יתרות עודפי עלות המיוחסים לקשרי לקוחות. 

(4) כולל הפחתת עודף עלות המיוחס לקשרי לקוחות: בנק מסד בע"מ - 2 מיליון ש"ח בשנת 2018. 

(5) ראה האמור בסעיף ה' להלן באשר למיזוג אוצר החייל עם ולתוך הבנק. 

(6) ראה האמור בסעיף ו' להלן באשר להסכם מכירת פעילות פיבי שוויץ. 

 

 

ד. מידע תמציתי בנושא חברה כלולה, ללא התאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי הקבוצה 

1. להלן מידע תמציתי על המצב הכספי 
         

הון שמיוחס   שיעור 
לבעלים של החברה  סך התחייבויות   סך נכסים   בעלות     

במיליוני ש"ח        %   

חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ     

    
 1,820  17,339  19,159  28.2 31 בדצמבר 2019 
 1,838  14,177  16,015  28.2 31 בדצמבר 2018 

 
2. להלן מידע תמציתי על תוצאות הפעילות 

     

רווח   שיעור  
נקי לשנה  בעלות     
במיליוני ש"ח    %   

חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ   

  

 201  28.2 31 בדצמבר 2019 
 157  28.2 31 בדצמבר 2018 
 211  28.2 31 בדצמבר 2017 
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השקעות הוניות 
סעיפים אחרים   אחרות 

שנצברו בהון   דיבידנד שנרשם   תרומה לרווח הנקי 
    

31 בדצמבר   
    2018  2019   2018  2019  2018  2019  2018  2019  

במיליוני ש"ח   במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח   

     

           

     

           
   (5)  -  -  -  75  -  -  -  
   (4)  (2)  -  -  (4)33  39  5  5  
   -  -  -  (22)  22  21  -  -  
           

           
   -  -  (36)  -  25  (10)  -  -  
           

           
   -  (2)  -  (56)  41  57  -  -  

 

 

ה. מיזוג בנק אוצר החייל 

 ביום 1 בינואר 2019, הושלם מיזוג בין הבנק לבין אוצר החייל, חברה בת בבעלות מלאה של הבנק, לפיו אוצר החייל התמזג עם ולתוך הבנק (על 

פי הוראות הפרק הראשון לחלק השמיני בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם להוראות הפרק השני לחלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, 

התשכ"א-1961) באופן בו הנכסים וההתחייבויות של אוצר החייל, כפי שהיו במועד המיזוג, הועברו לבנק ללא תמורה, ואוצר החייל חוסל, ללא 

פירוק, ורשם החברות מחק אותו מרישומיו. 

 לפרטים על תהליך המיזוג ראה באור 15 לדוחות הכספיים לשנת 2018.  
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להלן תמצית דוחות פרופורמה המשקפים את תוצאות הפעילות לשנתיים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2018 ואת המצב הכספי ליום 31 בדצמבר 

2018 של הבנק ואוצר החייל (במיליוני ש"ח): 

תמצית דוחות רווח והפסד פרופורמה: 
             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018     
נתוני  הכללת נתוני  כפי שדווח  נתוני  הכללת נתוני  כפי שדווח 

בדוחות אלו  אוצר החייל  פרופורמה  בדוחות אלו  אוצר החייל  פרופורמה    

  2,507  447  2,060  2,781  469  2,312 הכנסות רבית  

     

 

 404  7  397  518  7  511 הוצאות רבית  
 2,103  440  1,663  2,263  462  1,801 הכנסות רבית, נטו  

 114  67  47  159  42  117 הוצאות בגין הפסדי אשראי  
 1,989  373  1,616  2,104  420  1,684 הכנסות רבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי  

הכנסות שאינן מרבית        
 102  8  94  217  14  203 הכנסות מימון שאינן מרבית  

 1,162  189  973  1,183  188  995 עמלות  
 89  (87)  176  99  (52)  151 הכנסות אחרות  

 1,353  110  1,243  1,499  150  1,349 סך כל ההכנסות שאינן מרבית  

הוצאות תפעוליות ואחרות        
 1,461  282  1,179  1,585  282  1,303 משכורות והוצאות נלוות  

 349  71  278  350  68  282 אחזקה ופחת ובנינים וציוד  
 83  -  83  86  -  86 הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים  

 509  23  486  620  112  508 הוצאות אחרות  

 2,402  376  2,026  2,641  462  2,179 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות  
 940  107  833  962  108  854 רווח לפני מסים  
 320  36  284  352  33  319 הפרשה למסים על הרווח  

 620  71  549  610  75  535 רווח לאחר מסים  
 58  (71)  129  123  (75)  198 חלק הבנק ברווח של חברות מוחזקות לאחר השפעת המס  

 678  -  678  733  -  733 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 
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תמצית מאזן פרופורמה: 
       

ליום 31 בדצמבר 2018    
נתוני  הכללת נתוני  כפי שדווח 

פרופורמה  אוצר החייל  בדוחות אלו    

  

נכסים    
 

 

 30,725  (180)  30,905 מזומנים ופקדונות בבנקים 
 11,953  1,333  10,620 ניירות ערך 

 863  -  863 ניירות ערך שנשאלו 
 80,466  13,620  66,846 אשראי לציבור 

 (814)  (160)  (654) הפרשה להפסדי אשראי 
 79,652  13,460  66,192 אשראי לציבור, נטו 

 77  70  7 אשראי לממשלה 
 1,247  (1,631)  2,878 השקעה בחברות מוחזקות 

 987  27  960 בנינים וציוד 
 226  -  226 נכסים בלתי מוחשיים 

 1,425  9  1,416 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 1,049  120  929 נכסים אחרים 

 128,204  13,208  114,996 סך כל הנכסים 

התחייבויות והון    
 106,505  19,467  87,038 פקדונות הציבור 

 2,675  (8,177)  10,852 פקדונות מבנקים 
 982  205  777 פקדונות הממשלה 

 3,624  169  3,455 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 1,318  20  1,298 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 5,007  1,524  3,483 התחייבויות אחרות 

 120,111  13,208  106,903 סך כל ההתחייבויות 
 8,093  -  8,093 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 128,204  13,208  114,996 סך כל ההתחייבויות וההון 
 
 

 

ו. ביום 19 בדצמבר 2016, חתמה פיבי שוויץ בע"מ, חברת בת של הבנק (להלן - "השלוחה") על הסכם למכירת פעילותה לצד שלישי (להלן - 

"ההסכם"). ביום 2 ביוני 2017, הועברה לרוכש, על פי ההסכם, פעילות השלוחה (שכללה את מרבית נכסי לקוחות השלוחה). ביום 4 במרס 2018 

הושלמה חתימת הצדדים על תיקון להסכם, לפיו תעמוד התמורה בגין מכירת פעילות השלוחה על סך כולל וסופי של כ-4.6 מיליון פרנק שוויצרי.  
 

 השלוחה סיימה את כל פעילותה הבנקאית וביום 28 בפברואר 2018 השיבה את רישיון הבנק שלה לרשויות הפיקוח בשוויץ והבנק פועל כעת 

לפירוקה. עם השבת רישיון הבנק של השלוחה, הבנק ערב להתחייבויותיה במסגרת ההסכם ובא במקומה בקשר עם התחייבויותיה על פי 

ההסכם ועדכונו האמור לעיל.  

 בחודש ינואר 2020, חולק הון השלוחה לבנק. 
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א. הרכב: 
             

הבנק      המאוחד       

  

ציוד, ריהוט   בנינים  ציוד, ריהוט   בנינים 
סך הכל  וכלי רכב  ומקרקעין (1)   סך הכל  וכלי רכב  ומקרקעין (1)    

    
עלות נכסים       

 1,867  547  1,320  2,346  736  1,610 ליום 31 בדצמבר 2017 
 42  27  15  47  28  19 תוספות 

 (50)  (10)  (40)  (365)  (170)  (195) גריעות 
 1,859   564   1,295   2,028   594   1,434 ליום 31 בדצמבר 2018  

 49  37  12  49  37  12 תוספות 

      

 (75)  (60)  (15)  (75)  (60)  (15) גריעות 
 86  15  71  -  -  - מיזוג חברה בת 

 1,919  556  1,363  2,002  571  1,431 ליום 31 בדצמבר 2019 
       

      

פחת שנצבר (2)       
 876  451  425  1,251  632  619 ליום 31 בדצמבר 2017 
 63  28  35  75  30  45 פחת 

 (40)  (10)  (30)  (321)  (170)  (151) גריעות 

 899   469   430   1,005   492   513 ליום 31 בדצמבר 2018  
 65  29  36  69  30  39 פחת 

      

 (68)  (60)  (8)  (68)  (60)  (8) גריעות 
 59  11  48  -  -  - מיזוג חברה בת 

 955  449  506  1,006  462  544 ליום 31 בדצמבר 2019 
       

      

 991  96  895  1,095  104  991 יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2017 

 960  95  865  1,023  102  921 יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2018 

 964  107  857  996  109  887 יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2019 
       
  15.6%  3.5%   15.5%  3.6% שיעור פחת ממוצע משוקלל ב-% בשנת 2019 
  16.2%  3.5%   15.6%  4.1% שיעור פחת ממוצע משוקלל ב-% בשנת 2018 

 
(1) לרבות התקנות ושיפורים במושכר. 

(2) פחת שנצבר כולל הפסדים שנצברו מירידת ערך. 
 
 

ב. הבנק וחברות מאוחדות שלו הינם בעלי זכויות בדרך של שכירות או חכירה בבנינים בסך של 390 מיליון ש"ח (31.12.18 - 410 מיליון ש"ח), מתוכם 

סך של 314 מיליון ש"ח בדרך של שכירות או חכירה לתקופה שאינה עולה על 49 שנה מתאריך המאזן (31.12.18 - 325 מיליון ש"ח). הבנק 

וחברות מאוחדות שלו הינם בעלי זכויות של נכסים בדרך של חכירה מהוונת בסך של 336 מיליון ש"ח (31.12.18 - 344 מיליון ש"ח). 

ג. זכויות במקרקעין בסך של 323 מיליון ש"ח (31.12.18 - 334 מיליון ש"ח) טרם נרשמו על שם הבנק או חברות מוחזקות שלו בלשכות רישום 

המקרקעין. 

ד. היתרה המאזנית של בנינים וציוד שאינם בשימוש הבנק או הקבוצה ואשר מסווגים כנדל"ן להשקעה הסתכמה בסך של 10 מיליון ש"ח 

(31.12.18 - 2 מיליון ש"ח). 

ה. בקבוצה קיימים נכסים שהופחתו במלואם ועדיין מופעלים. עלותם המקורית של נכסים כאמור ליום 31 בדצמבר 2019 הינה בסך של 576 מיליון 

ש"ח (31.12.18 - 540 מיליון ש"ח). 
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הבנק  המאוחד         
קשרי 

תוכנות  סך הכל  תוכנות  לקוחות   

    

עלות     
 974  1,508  975  533 ליום 31 בדצמבר 2017 
 90  95  90  5 תוספות 

 -  -  -  - גריעות 
 1,064  1,603  1,065  538 ליום 31 בדצמבר 2018 

 101  101  101  - תוספות 
 -  -  -  - גריעות 

 1,165  1,704  1,166  538 ליום 31 בדצמבר 2019 
     
הפחתות     

 752  1,273  753  520 ליום 31 בדצמבר 2017 
 86  91  86  5 הפחתה לשנה 

 -  -  -  - גריעות 

 838  1,364  839  525 ליום 31 בדצמבר 2018 
 89  92  89  3 הפחתה לשנה 

 -  -  -  - גריעות 
 927  1,456  928  528 ליום 31 בדצמבר 2019 

     
הערך בספרים     

 222  235  222  13 ליום 31 בדצמבר 2017 
 226  239  226  13 ליום 31 בדצמבר 2018 
 238  248  238  10 ליום 31 בדצמבר 2019 

 

 

 

(במיליוני ש"ח) 

הרכב: 
         

הבנק    המאוחד     

  

ליום 31 בדצמבר  ליום 31 בדצמבר   

 2018  2019  2018  2019  

  

 318  477  463  513 מסים נדחים לקבל, נטו (ראה באור 8) 
 2  3  31  3 מקדמות למס הכנסה, בניכוי הפרשות ומוסדות אחרים 

 426  42  426  42 נכסים בגין פעילות בשוק המעו"ף 
 183  145  180  140 חייבים אחרים ויתרות חובה 

 929  667  1,100  698 סך הכל נכסים אחרים 
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א. סוגי פקדונות לפי מקום הגיוס ולפי סוג המפקיד בישראל 
         

הבנק    המאוחד     

  

31 בדצמבר  31 בדצמבר   

 2018  2019  2018  2019  

  

לפי דרישה     
 34,044  44,272  48,901  47,692 - אינם נושאים רבית 
 16,024  17,765  16,217  17,765 - נושאים רבית 
 50,068  62,037  65,118  65,457 סך הכל לפי דרישה 
 36,970  52,799  46,579  54,595 לזמן קצוב 
 87,038  114,836  111,697  120,052 סך הכל פקדונות בישראל* 

     
*  מזה:     

 35,820  53,333  58,329  59,306   פקדונות של אנשים פרטיים 
 21,080  25,010  21,187  25,080   פקדונות של גופים מוסדיים 
 30,138  36,493  32,181  35,666   פקדונות של תאגידים ואחרים 

 

ב. פקדונות הציבור לפי גודל 
     

31 בדצמבר   

  2018  2019 תקרת הפקדון 
 44,859  46,064 עד 1 

  

 27,755  27,842 מעל 1 עד 10 
 14,498  14,703 מעל 10 עד 100 
 6,221  6,146 מעל 100 עד 500 

 18,364  25,297 מעל 500 
 111,697  120,052 סך הכל 

 

 

 

(במיליוני ש"ח) 

הרכב: 
         

הבנק  המאוחד   

  

31 בדצמבר  31 בדצמבר   

 2018  2019  2018  2019  

  

בישראל     
בנקים מסחריים:     

 4,673  1,180  1,067  1,069 פקדונות לפי דרישה 
 6,105  1,414  10  23 פקדונות לזמן קצוב 

 74  46  73  45 קיבולים 

 10,852  2,640  1,150  1,137 סך הכל פקדונות מבנקים 
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(במיליוני ש"ח) 

הרכב: 
             

שיעור   משך 
הבנק  המאוחד   תשואה     חיים 

פנימי(1)  ממוצע(1)  31 בדצמבר   31 בדצמבר      

 2018  2019   2018  2019   % שנים    

 
   

אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים          
 -  11   712  476   2.32  0.56 -  במטבע ישראלי - לא צמוד   

 3,455  2,044   4,277  3,198   1.66  4.56 -  במטבע ישראלי - צמוד למדד  
 3,455  2,055   4,989  3,674 סך הכל אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים(2)     

 296  133   3,624  2,055 מזה: כתבי התחייבות נדחים      
 

(1) שיעור תשואה פנימי, הינו, שיעור רבית המנכה את זרם התשלומים הצפוי אל היתרה המאזנית הכלולה בדוח הכספי.  

משך חיים ממוצע, הינו, ממוצע תקופות התשלומים משוקללות בתזרים המהוון לפי שיעור תשואה פנימי.  

נתוני שיעור התשואה הפנימי ומשך החיים הממוצע הם ליום 31 בדצמבר 2019 ומתייחסים למאוחד. 

(2) מזה: רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, אגרות חוב בסך של 1,619 מיליון ש"ח וכתבי התחייבות נדחים בסך של 1,922 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2018 - אגרות חוב 

בסך של 1,364 מיליון ש"ח וכתבי התחייבות נדחים בסך של 3,159 מיליון ש"ח). 

 

 

 

 (במיליוני ש"ח) 

הרכב: 
         

הבנק    המאוחד     

  

31 בדצמבר  31 בדצמבר   

 2018  2019  2018  2019  

  

 40  41  40  41 עתודה למסים נדחים, נטו (ראה באור 8) 
 146  196  153  204 עודף הפרשות שוטפות למס על מקדמות ששולמו 
 347  503  454  512 עודף ההתחייבות בגין פנסיה ופיצויי פרישה על נכסי התכנית (ראה באור 23) 
 64  66  72  70 הכנסות מראש 

 1,707  3,520  3,520  4,073 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 426  42  426  42 התחייבויות בגין פעילות בשוק המעו"ף 
 358  483  502  539 זכאים בגין משכורות והוצאות נלוות (ראה גם באור 23) 
 160  5  160  5 מכירת ניירות ערך בחסר 
 235  218  268  237 זכאים אחרים ויתרות זכות  

 3,483  5,074  5,595  5,723 סך הכל התחייבויות אחרות 
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א. הטבות מהותיות 
 

1. פנסיה ופיצויי פרישה 

חלק מהתחייבויות הקבוצה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה מכוסה על ידי הפקדות שוטפות על שם העובדים בקופות גמל ופנסיה או על ידי רכישת 

פוליסות ביטוח. ההתחייבות לפיצויי פרישה ופנסיה הכלולה במאזן מייצגת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה על ידי הפקדות ו/או פוליסות ביטוח 

כאמור לעיל. התחייבות זו, נמדדת על בסיס אקטוארי תוך שימוש בהנחות אקטואריות והנחות אחרות, לרבות: שיעור היוון, שיעור עליית השכר, 

פיצויים מוגדלים, שיעורי תמותה ופרישה. הפרשות נוספות לפיצויים בגין צעדי התייעלות נוספים של שינויי מבנה נרשמו כהוצאה והן כלולות על 

בסיס לא אקטוארי. 
 

2. מענקים בגין ותק 

חלק מעובדי הקבוצה זכאים למענק ותק מיוחד, עם השלימם תקופת עבודה מוגדרת. התחייבות זו נמדדת על בסיס אקטוארי תוך שימוש בהנחות 

אקטואריות והנחות אחרות, לרבות: שיעור היוון, שיעור עליית השכר, שיעורי תמותה ופרישה. 
 

3. הטבה בגין ימי מחלה שלא נוצלו 

חלק מעובדי הבנק זכאים להטבה בגין אי ניצול ימי מחלה שנצברו. הטבה זו תומר לימי חופשה לניצול בפועל, לקראת הפרישה לגמלאות, בהתאם 

לנוסחת המרה שנקבעה. התחייבות זו, נמדדת על בסיס אקטוארי תוך שימוש בהנחות אקטואריות והנחות אחרות, לרבות: שיעור היוון, שיעור עליית 

השכר, שיעורי תמותה ופרישה. 
 

4. הטבות אחרות לאחר העסקה 

עובדים בכירים מסויימים זכאים בעת פרישתם לתשלום מענק אי תחרות. 
 

5. הטבות אחרות לאחר פרישה 

עובדי הקבוצה זכאים להטבות מסוימות לאחר פרישתם. הטבות אלו כוללות: שי לחג, עיתון, נופש וכו'. עובדי חברה מאוחדת זכאים למענק בהגיעם 

לגיל פרישה בגין ימי מחלה שלא נוצלו. התחייבויות אלו, נמדדות על בסיס אקטוארי תוך שימוש בהנחות אקטואריות והנחות אחרות, לרבות: שיעור 

היוון, שיעורי תמותה ופרישה.  
 

6. חופשה 

עובדי הקבוצה זכאים על פי חוק והסכמי עבודה לימי חופשה שנתיים. ההפרשה לחופשה מחושבת על בסיס שכרם האחרון של העובדים וימי 

החופשה שנצברו לזכותם בתוספת ההוצאות הנלוות המתחייבות. 

 

ב. ראה באור 33.ו. באשר להסכמי העסקה של מנכ"ל הבנק ויו"ר הדירקטוריון. 
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ג. הרכב ההטבות 
         

הבנק  מאוחד     
31 בדצמבר  31 בדצמבר     

 2018  2019   2018  2019   
במיליוני ש"ח    במיליוני ש"ח       

פנסיה ופיצויי פרישה     

    

 826  826  1,109  927 סכום ההתחייבות 
 (479)  (323)  (655)  (415) השווי ההוגן של נכסי התכנית 

 347  503  454  512 עודף ההתחייבות על נכסי התכנית 
 347  503  454  512 עודף ההתחייבות שנכלל בסעיף "התחייבויות אחרות" 

 -  17  18  18 מענקים בגין ותק - סכום ההתחייבות 
 31  35  31  35 הטבה בגין ימי מחלה שלא נוצלו 

 9  11  9  11 הטבות אחרות לאחר העסקה 
 90  184  152  207 הטבות אחרות לאחר פרישה 
 55  60  68  65 חופשה 

 173  176  224  203 אחר 

סך הכל     
עודף ההתחייבויות בגין הטבות לעובדים על נכסי תכנית שנכללו בסעיף 

 705  986  956  1,051 "התחייבויות אחרות" 
 

 

ד. תכניות להטבה מוגדרת - מאוחד 

(1) מחויבויות ומצב המימון 
         

הטבות אחרות לאחר פרישה  תכניות פיצויים ופנסיה     
לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה    

ביום 31 בדצמבר  ביום 31 בדצמבר    
 2018  2019   2018  2019   

במיליוני ש"ח    במיליוני ש"ח       

א.  שינוי במחויבות בגין הטבה חזויה     

    

 153  152  1,166  1,109   מחויבות בגין הטבה חזויה בתחילת תקופה 
 4  4  24  20   עלות שירות 
 6  6  34  24   עלות רבית 

 (8)  50  (11)  125   הפסד (רווח) אקטוארי 
 -  -  -  17   עדכון מחויבות** 

 (3)  (5)  (182)  (370)   הטבות ששולמו 
 -  -  78  2   אחר, לרבות הפסד מצמצום ושינויים מבניים 

 152  207  1,109  927   מחויבות בגין הטבה חזויה בסוף התקופה 

 152  205  1,051  855   מחויבות בגין הטבה מצטברת בסוף התקופה 
     

ב.  שינוי בשווי ההוגן של נכסי התכנית ומצב המימון  של התכנית     
 -  -  732  655   שווי הוגן של נכסי התכנית בתחילת תקופה 
 -  -  (8)  54   תשואה בפועל על נכסי התכנית 
 -  -  -  17   עדכון נכסי תכנית** 
 -  -  10  9   הפקדות לתכנית על ידי התאגיד הבנקאי 
 -  -  (79)  (320)   הטבות ששולמו 
 -  -  655  415   שווי הוגן של נכסי התכנית בסוף התקופה 

 152  207  454  512   מצב המימון - התחייבות נטו שהוכרה בסוף תקופה* 
 

* נכלל בסעיף "התחייבויות אחרות". 

** נובע מתוספת אקטוארית בגין נכסים מעבר ל-100% על עתודות הפיצויים. 
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הטבות אחרות לאחר פרישה  תכניות פיצויים ופנסיה     
31 בדצמבר  31 בדצמבר     

 2018  2019   2018  2019   
במיליוני ש"ח    במיליוני ש"ח       

ג.  סכומים שהוכרו במאזן המאוחד     

    

 152  207  454  512   סכומים שהוכרו בסעיף התחייבויות אחרות 
 152  207  454  512   התחייבות נטו שהוכרה בסוף תקופה 

     

ד.  סכומים שהוכרו בהפסד כולל אחר מצטבר  
 לפני השפעת מס     

 28  75  181  204   הפסד אקטוארי נטו 
 -  -  -  -   התחייבות נטו בגין המעבר* 

 28  75  181  204   יתרת סגירה ברווח כולל אחר מצטבר 
     

ה.  תכניות שבהן המחויבות בגין הטבה מצטברת וחזויה  
 עולה על נכסי התכנית     

 152  207  1,109  927   מחויבות בגין הטבה חזויה 
 152  205  1,051  855   מחויבות בגין הטבה מצטברת 

 -  -  655  415   שווי הוגן של נכסי התכנית 
 

* הפסד אקטוארי הנובע מהפער שבין שיעורי ההיוון ליום 1 בינואר 2013 בניכוי רווחים אקטואריים הנובעים משינויים שוטפים בשיעור ההיוון שקיזזו את ההפסד כאמור. 

 

(2) הוצאה לתקופה 
             

הטבות אחרות לאחר פרישה  תכניות פיצויים ופנסיה     
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר     

 2017  2018  2019   2017  2018  2019   
במיליוני ש"ח      במיליוני ש"ח         

א. רכיבי עלות ההטבה נטו שהוכרו ברווח והפסד       

      

 5  4  4  26  24  20   עלות שירות 
 6  6  6  42  34  24   עלות רבית 
 -  -  -  (21)  (21)  (14)   תשואה חזויה על נכסי תכנית 
  הפחתה של סכומים שלא הוכרו:       

 2  2  3  11  10  14   הפסד אקטוארי נטו 
 -  -  -  16  113  50   אחר, לרבות הפסד מצמצום או סילוק ושינויים מבניים 
 -  -  -  (4)  (3)  (3)   היוון עלות תוכנה 

 13  12  13  70  157  91   סך עלות ההטבה, נטו 
       

ב.  שינויים בנכסי תכנית ובמחויבות להטבה שהוכרו  
 כהפסד (רווח) כולל אחר לפני השפעת מס       

 6  (8)  50  20  18  85   הפסד (רווח) אקטוארי נטו בתקופה 
 (2)  (2)  (3)  (11)  (10)  (14)   הפחתה של הפסד אקטוארי 
 -  -  -  (15)  (35)  (48)   סילוק 
 4  (10)  47  (6)  (27)  23   סך הכל הוכר ברווח כולל אחר 

 13  12  13  70  157  91   סך עלות ההטבה נטו 
  סך הכל הוכר בעלות ההטבה, נטו לתקופה  

 17  2  60  64  130  114  וברווח כולל אחר 
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הטבות אחרות   תכניות פיצויים   
ופנסיה  לאחר פרישה   

במיליוני ש"ח      

ג. אומדן של הסכומים הכלולים ברווח כולל אחר מצטבר שצפוי כי יופחתו מרווח כולל אחר מצטבר  
 לדוח רווח והפסד כהוצאה (כהכנסה) בשנת 2020 לפני השפעת המס   

  

 4  23   הפסד אקטוארי נטו 
 4  23   סך הכל צפוי כי יופחת מרווח כולל אחר מצטבר 

 

(3) הנחות 
א. ההנחות על בסיס ממוצע משוקלל המשמשות לקביעת המחויבות בגין הטבה ולמדידת עלות ההטבה נטו 

         

הטבות אחרות לאחר פרישה  תכניות פיצויים ופנסיה     
31 בדצמבר  31 בדצמבר     

 2018  2019   2018  2019   
באחוזים    באחוזים       

1. ההנחות העיקריות המשמשות לקביעת המחויבות בגין הטבה     

 

   

 2.4  1.0  1.9  0.4   שיעור היוון  
 1.8  1.4  1.6  1.4   שיעור עליית המדד החזוי 
 2.2  2.0  2.2  2.0   שיעור עזיבה 

 -  0.2  1.4  1.6   שיעור גידול בתגמול 

 
             

הטבות אחרות לאחר פרישה  תכניות פיצויים ופנסיה     
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר      

 2017  2018  2019   2017  2018  2019   
באחוזים      באחוזים         

2. ההנחות העיקריות המשמשות למדידת  
 עלות ההטבה נטו לתקופה       

      

 2.0-2.2  1.7-2.1  1.3-2.4  1.4-1.7  1.1-1.5  0.6-1.9   שיעור היוון  
 -  -  -  3.3-3.4  3.1-3.4  3.1-3.4   תשואה חזויה נומינלית לטווח ארוך על נכסי התכנית 
 -  -  0.2  1.5  1.4  1.6   שיעור גידול בתגמול  

 

 
ב. השפעה של שינוי בנקודת אחוז אחת על המחויבות בגין הטבה חזויה לפני השפעת המס 

                 

הטבות אחרות לאחר פרישה  תכניות פיצויים ופנסיה     
קיטון בנקודת אחוז אחת  גידול בנקודת אחוז אחת   קיטון בנקודת אחוז אחת   גידול בנקודת אחוז אחת     

31 בדצמבר   31 בדצמבר    31 בדצמבר    31 בדצמבר      
 2018  2019   2018  2019   2018  2019   2018  2019   

במיליוני ש"ח    במיליוני ש"ח     במיליוני ש"ח     במיליוני ש"ח       

 30  46  (24)  (34)  64  88  (53)  (71) שיעור היוון 

        

 -  2  (1)  (2)  (97)  (111)  72  80 שיעור עזיבה 
 (1)  (2)  1  2  (55)  (69)  66  85 שיעור גידול בתגמול 
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(4) נכסי תכנית 
                 

תכניות פיצויים ופנסיה      
31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     

רמה 1  רמה 2  רמה 3  סך הכל  רמה 1  רמה 2  רמה 3  סך הכל     
במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח     

 73  -  8  65  33  -  9  24   מזומנים ופקדונות בבנקים 

   

     

 206  -  -  206  121  -  -  121   מניות 
  אגרות חוב:         

 149  -  7  142  109  -  11  98    ממשלתיות  
 187  -  17  170  114  -  16  98    קונצרניות 

 336  -  24  312  223  -  27  196   סך הכל 
 40  7  28  5  38  12  24  2   אחר 

 655  7  60  588  415  12  60  343   סך הכל 
 
 
 

ב.  השווי ההוגן של נכסי תכנית לפי סוגי נכסים ויעד הקצאה לשנת 2020 
       

תכניות פיצויים ופנסיה    

% מנכסי התכנית  יעד      
31 בדצמבר  הקצאה     

 2018  2019   2020   
באחוזים        

 11.1  8.0  7.1   מזומנים ופקדונות בבנקים 

   

 31.5  29.1  20.6   מניות 
  אגרות חוב:    

 22.8  26.3  37.1    ממשלתיות  
 28.5  27.4  25.2    קונצרניות 
 51.3  53.7  62.3   סך הכל 
 6.1  9.2  10.0   אחר  

 100.0  100.0  100.0   סך הכל 
 
 

ג.  תזרימי מזומנים 

(1) הפקדות 
       

תכניות פיצויים ופנסיה    
הפקדות בפועל      

לשנה שנסתיימה    
ביום 31 בדצמבר   תחזית    

 2018  2019   *2020   
במיליוני ש"ח        

 10   9   9 הפקדות  
 

* אומדן ההפקדות שהבנק צופה לשלמן לתכניות פיצויים להטבה מוגדרת במהלך שנת 2020. 
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(2) הטבות שהבנק צופה לשלם בעתיד** 
     

הטבות אחרות  תכניות פיצויים 
לאחר פרישה  ופנסיה     

במיליוני ש"ח    שנה  

 8  74  2020

  

 7  44  2021
 7  51  2022
 7  44  2023
 7  53  2024

 39  243  2025-2029
 186  473 2030 ואילך 

 261  982 סך הכל 
 

** בערכים לא מהוונים. לא כולל עלות שירות עתידית. 
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א. הון המניות - הרכב: 
     

ההון המונפק והנפרע    ההון הרשום  
31 בדצמבר 2019   31 בדצמבר 2019    

ו-2018  ו-2018 
 5  18 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח 

 
כל המניות הרגילות הינן רשומות על שם. 

 

המניות הרגילות בנות 0.05 ש"ח רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. 

כל מניה מקנה זכות לקול אחד באסיפה הכללית של הבנק. כל מניה מקנה זכות השתתפות בחלוקת רווחים וזכות השתתפות ביתרת נכסי הבנק 

במקרה של פירוק באופן יחסי לערכה הנקוב. 

ב. מדיניות חלוקת דיבידנד 

 ביום 30 באוגוסט 2010, החליט דירקטוריון הבנק לאמץ מדיניות חלוקת רווחים, וביום 9 ביוני 2015 החליט לעדכנה. בהתאם למדיניות חלוקת 

הדיבידנד האמורה, הבנק יחלק כדיבידנד בכל שנה עד 50% מהרווח הנקי השנתי של הבנק הראוי לחלוקה, בכפוף לכך שיחסי ההון לרכיבי סיכון 

של הבנק לא יפחתו מהיעדים הרגולטוריים ומהיעדים שנקבעו ושיקבעו על ידי דירקטוריון הבנק מעת לעת. רווחים מעודפי עבר יחולקו לפי 

החלטות אד הוק. חלוקות כאמור תבוצענה בכפוף להוראות הדין ונוהל בנקאי תקין, וככל שלא יתרחשו שינויים לרעה ברווחי הבנק ו/או במצבו 

העסקי ו/או הכספי ו/או במצב המשק הכללי ו/או בסביבה החוקית. 

 אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכות הדירקטוריון לבחון מעת לעת את המדיניות, ולהחליט בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים 

ובהוראות הדין החלות על הבנק, על שינוי המדיניות או שינוי שיעור הדיבידנד שיחולק בגין תקופה מסוימת או להחליט שלא לחלק דיבידנד כלל. 

 מובהר בזאת, כי כל חלוקה של דיבידנד (לרבות לפי ההחלטות האמורות) תהיה טעונה אישור נפרד של הדירקטוריון, וכפופה לכל המגבלות 

החלות על הבנק בעניין חלוקת דיבידנד, ותפורסם בהתאם להוראות הדין, בצירוף כל הפרטים הנדרשים על פי דין.  

 בנוסף, ביום 14 באוגוסט 2017, החליט דירקטוריון הבנק על עדכון מדיניות הדיבידנד כך שהרווח הנקי השנתי של הבנק הראוי לחלוקה יתייחס 

לרווח הנקי השנתי של השנה השוטפת. בשאר תנאי המדיניות לא חל שינוי. יובהר כי יישום המדיניות המעודכנת בשנת 2017 התחשב בחלוקות 

דיבידנד החל (וכולל) מהדיבידנד ששולם ביום 14 ביוני 2017. 
 

 יצוין כי חלוקת דיבידנד על ידי הבנק כפופה, בנוסף להוראות חוק החברות, למגבלות הנוספות הבאות: 

- הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 331 על פיה תאגיד בנקאי לא יחלק דיבידנד בכל אחד מן המקרים הבאים (אלא אם קיבל אישור לכך מן 

המפקח על הבנקים): (1) כשיתרת העודפים המצטברת בניכוי הפרשים בחובה שנכללו ברווח כולל אחר מצטבר, לפי הדוחות הכספיים 

אינה חיובית או שהחלוקה תגרום לכך שלא תהיה חיובית; (2) כשאחת או יותר משלוש השנים הקלנדריות האחרונות הסתיימה בהפסד או 

בהפסד כולל; (3) כשהתוצאה המצטברת בשלושת הרבעונים המסתיימים בתום תקופת הביניים שלגביה פורסם הדוח הכספי האחרון, 

מראה על הפסד או על הפסד כולל; (4) אם בדוח הכספי של הבנק הנכסים הלא כספיים עולים על ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק, או 

שהחלוקה תגרום לכך. בכל מקרה מותנית החלוקה בעריכת תחזית בכתב לגבי השנה הסמוכה לאחר ביצוע החלוקה, ובתנאי שלפיה, יחס 

ההון של התאגיד הבנקאי לנכסי הסיכון שלו לא יפחת מן הנדרש לגביו. 

- הוראות ניהול בנקאי תקין הקובעות הוראות הכוללות את אופן חישוב דרישות ההון ויעדי ההון המזעריים. בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

201 נקבע יחס הון עצמי רובד 1 מזערי לנכסי סיכון משוקללים בשיעור של 9% ויחס הון כולל של 12.5% מ-1 בינואר 2015. לתאגיד בנקאי 

שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד שווה או עולה על 20% מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקים, נקבעו יחסים ומועדים אחרים 

שאינם חלים על הבנק.  

- "מגבלות למתן הלוואות לדיור" - כתוצאה מיישום התיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 329 יש להגדיל את יעד הון עצמי רובד 1 ויעד ההון 

הכולל בשיעור המבטא 1% מיתרת ההלוואות לדיור. הגדלת יעד ההון נעשתה בשיעורים קבועים מיום 1 בינואר 2015 ועד ליום 1 בינואר 2017. 

- בהתאם למכתב הפיקוח על הבנקים לבנק, על חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על 33% מהרווח השנתי, יש להודיע למפקח מראש. יצוין כי 

בשנת 2017 התקבל בבנק מכתב עדכני של הפיקוח על הבנקים, לפיו על חלוקת דיבידנד בשיעור של עד 50% מהרווח הנקי השנתי של 

השנה השוטפת, אין צורך בהודעה מראש למפקח. 
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- היתר נגיד בנק ישראל לבעלי השליטה בבנק, משנת 2003, שבו נקבע כי לא יחולק דיבידנד מרווחים שנצברו בבנק עד ליום 31 במרס 2003 

(שהסתכמו ב-2,391 מיליון ש"ח) וכי אם נצברו הפסדים לאחר מועד זה, לא יחולק דיבידנד אלא לאחר כיסוי הפסדים אלה.  

- תנאי שטרי הון נדחים שהנפיק הבנק למשקיעים מוסדיים ביום 25 במאי 2009 בגין פקדון שהפקידו בבנק בסך 235 מיליון ש"ח. בהתאם 

לאישור בנק ישראל שטר ההון האמור נחשב הון משני עליון של הבנק. בשטרי הון אלה נקבע מנגנון לספיגת הפסדים על בסיס שוטף, 

בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים. על פי מנגנון זה לא תשולם רבית אם במועד הרלוונטי לתשלומה התקיימו נסיבות משעות, כהגדרתן 

בשטרי ההון. לעניין זה נקבע כי הבנק לא ישלם דיבידנד כל עוד לא שולמו במלואם תשלומי רבית שסילוקם הושעה כאמור, אם הושעה. 

 
 
 

להלן פרטים בדבר הדיבידנד שחולק על ידי הבנק משנת 2017: 
       

דיבידנד למניה  סך הכל דיבידנד ששולם   יום התשלום   יום ההכרזה  
בש"ח  במיליוני ש"ח       

 0.70  70 2  באפריל 2017   15  במרס 2017  

 

 0.70  70 14  ביוני 2017  23  במאי 2017 
 0.70  70 31  באוגוסט 2017  14  באוגוסט 2017 
 1.00  100 3  בדצמבר 2017  14  בנובמבר 2017 
 0.95  95 21  במרס 2018  5  במרס 2018 
 0.60  60 5  ביוני 2018  28 במאי 2018 
 1.00  100 2  בספטמבר 2018  14 באוגוסט 2018 
 1.00  100 9  בדצמבר 2018  20 בנובמבר 2018 
 1.05  105 20 במרס 2019  12 במרס 2019 
 0.85  85 17 ביוני 2019  28 במאי 2019 
 1.10  110 29 באוגוסט 2019  13 באוגוסט 2019 
 1.10   110 12 בדצמבר 2019   26 בנובמבר 2019  

 

 
       

  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  
 2017   2018   2019  

 310  355  410 דיבידנד שהוכרז ושולם על ידי הבנק 
 
 

לאחר תאריך המאזן, ביום 15 במרס 2020, החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות הבנק בסך כולל של 125 מיליון ש"ח. 

המועד הקובע לעניין תשלום הדיבידנד יחול ביום 24 במרס 2020 ויום התשלום יהיה ביום 31 במרס 2020. סכום הדיבידנד הינו לפני כל מס, לרבות 

מס במקור שעל הבנק לנכות על פי כל דין. 
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א. הוראות באזל 3 

הבנק מיישם את הוראות מדידה והלימות הון המבוססות על הוראות באזל כפי שפורסמו על ידי הפיקוח על הבנקים וכפי ששולבו בהוראות ניהול 

בנקאי תקין 201-211 וכן במסגרת קובץ שאלות ותשובות. 

הוראות באזל 3 נכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר 2014, כאשר היישום הינו באופן מדורג בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי 

תקין 299 בנושא "מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי - הוראות מעבר". בהתאם להוראות המעבר, מכשירי ההון שאינם כשירים עוד כהון פיקוחי 

הוכרו החל מיום 1 בינואר 2014 עד לתקרה של 80% מיתרתם בהון הפיקוחי ליום 31 בדצמבר 2013, ובכל שנה עוקבת מופחתת תקרה זו ב-10% 

נוספים עד ליום 1 בינואר 2022. בהתאם לאמור, בשנת 2018 תקרת המכשירים הכשירים כהון פיקוחי עמדה על 40% ובשנת 2019 תקרה זו עומדת 

על 30%. 

 

(1)  יעדי הלימות הון 

בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין בדבר יחסי הון מזעריים נדרש הבנק, בהיותו תאגיד בנקאי שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד הוא עד 20% 

מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית בישראל, לעמוד ביחס הון עצמי רובד 1 מזערי בשיעור של 9%, וביחס הון כולל מזערי של 12.5% וזאת, 

החל מיום 1 בינואר 2017. בנוסף, החל מיום 1 בינואר 2015 התווספה ליחסי ההון המזעריים דרישת הון בשיעור המבטא 1% מיתרת ההלואות לדיור 

למועד הדיווח.  

בהתאם לכך, יחס הון עצמי רובד 1 המזערי ויחס ההון הכולל המזערי הנדרשים על ידי הפיקוח על הבנקים על בסיס מאוחד, לפי נתוני מועד הדיווח, 

הינם 9.31% ו-12.81%, בהתאמה. 

ליתרת ההלואות לדיור ראה באור 29.ב.3. 
 

לקבוצה יעדי הון שאושרו על ידי הדירקטוריון ומשקפים את רמת ההון הנאותה הנדרשת בהתחשב בפרופיל הסיכון ובתיאבון הסיכון. 

יעדי ההון הפנימיים שנקבעו על ידי הדירקטוריון, בגובה אלה הרגולטוריים, הינם כדלקמן: 

- במצב עסקים רגיל - יחס הון עצמי רובד 1 לא יפחת מ-9.31% ויחס ההון הכולל לא יפחת מ-12.81%. 

- במצב קיצון - יחס הון עצמי רובד 1 לא יפחת מ-6.50% ויחס ההון הכולל לא יפחת מ-9.00%. 
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(2) להלן נתונים בדבר נכסי הסיכון, ההון הרגולטורי ויחסי ההון המחושבים בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 201-211, בדבר "מדידה 

והלימות הון", ובהתאם להוראה 299 בדבר "ההון הפיקוחי - הוראות מעבר": 
     

31 בדצמבר       
 2018   2019 בנתוני המאוחד  

א. הון לצורך חישוב יחס ההון   

  

 8,321  8,785   הון עצמי רובד 1, לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים 
 2,713  2,345   הון רובד 2, לאחר ניכויים 

 11,034  11,130   סך הכל הון כולל 
ב. יתרות משוקללות של נכסי סיכון   

 (2)71,847  (2)73,862   סיכון אשראי 
 889  875   סיכוני שוק 

 6,401  6,512   סיכון תפעולי 

 79,137  81,249   סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון 
 

באחוזים      

ג. יחס ההון לרכיבי סיכון   

  

 10.51%  10.81%   יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון 

 13.94%  13.70%   יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 (1)9.31%  (1)9.31%   יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 

 (1)12.81%  (1)12.81%   יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 
     

באחוזים      

חברה בת משמעותית   

  

בנק מסד בע"מ   
 13.04%  13.50% יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון 

 14.12%  14.52% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

 9.00%  9.00% יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 

 12.50%  12.50% יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 
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(3) רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון (בנתוני המאוחד) 
     

31 בדצמבר      

 

 2018   2019  
א. הון עצמי רובד 1   

 

 8,093  8,568 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק 
הבדלים בין הון המיוחס לבעלי מניות הבנק לבין הון עצמי רובד 1   

 211  233 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 8,304  8,801 סך הון עצמי רובד 1, לפני התאמות פיקוחיות וניכויים 

התאמות פיקוחיות וניכויים:   
 (104)  (100) נכסים בלתי מוחשיים 

 (5)  (5) התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים - הון עצמי רובד 1 

 (109)  (105) סך הכל התאמות פיקוחיות וניכויים לפני התאמות בגין מהלכי ההתייעלות - הון עצמי רובד 1 
 126  89 סך התאמות בגין מהלכי ההתייעלות - הון עצמי רובד 1 

 8,321  8,785 סך הכל הון עצמי רובד 1, לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים 

ב. הון רובד 2   
 1,931  1,564 הון רובד 2: מכשירים, לפני ניכויים 

 782  781 הון רובד 2: הפרשות, לפני ניכויים 
 2,713  2,345 סך הון רובד 2, לפני ניכויים 

ניכויים:   
 -  - סך הכל ניכויים - הון רובד 2 

 2,713  2,345 סך הכל הון רובד 2 
 

     

31 בדצמבר      

 

 2018   2019  

(4) השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד 1   

 

יחס ההון לרכיבי סיכון   
 10.34%  10.68% יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון, לפני השפעת התאמות בגין מהלכי ההתייעלות 
 0.17%  0.13% השפעת ההתאמות בגין מהלכי ההתייעלות 

 10.51%  10.81% יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון  
 

(1) יחסי הון עצמי רובד 1 המזערי ויחס ההון הכולל המזערי הנדרשים הינם 9.0% ו-12.5%, בהתאמה. ליחסים אלה, התווספה דרישת הון בשיעור המבטא 1% מיתרת ההלוואות 

לדיור למועד הדיווח. 

(2) מסך כל היתרות המשוקללות של נכסי סיכון הופחתו סך של 121 מיליון ש"ח בשל התאמות בגין מהלכי ההתייעלות (31.12.18 - 102 מיליון ש"ח). 
 

* הנתונים בבאור זה מוצגים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 202 בדבר "מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי". בנוסף, נתונים אלה כוללים התאמות בגין מהלכי ההתייעלות 

שנקבעו לפי מכתב המפקחת על הבנקים מיום 12 בינואר 2016 בנושא "התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל" (להלן - התאמות בגין מהלכי ההתייעלות), אשר 

פוחתות בהדרגה על פני תקופה של 5 שנים. 

 לפרטים נוספים על ההתאמות בגין מהלכי ההתייעלות ראה 4 לעיל. 
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(5) גורמים שיכולים להשפיע באופן מהותי על הלימות ההון של הבנק ושל חברה בת משמעותית 

(5א) רכיבי הון הנתונים לתנודתיות 

הבנק מנהל את יחס הלימות ההון במטרה לעמוד בדרישות ההון המזעריות של הפיקוח על הבנקים. הון הבנק והיקף נכסי הסיכון נתונים לשינויים, 

בין היתר, בגין הגורמים המפורטים להלן:  

-  שינויים אקטואריים כתוצאה משינויים בשיעור הרבית לחישוב התחייבויות הבנק או הנחות אקטואריות אחרות, כגון: שיעורי תמותה ופרישה. 

- השפעות השינויים ברבית ובמרווחים על ההתאמות לשווי הוגן של ניירות ערך זמינים למכירה. 

- השפעות שינויים במדד ובשערי החליפין על יתרות הנכסים. 
 

להלן ניתוח השפעות השינויים על יחס הון עצמי רובד 1 ליום 31 בדצמבר 2019: 
     

השפעת השינוי ב-1 מיליארד ש"ח  השפעת השינוי ב-100 מיליון ש"ח   
בסך נכסי הסיכון  בהון עצמי רובד 1    

באחוזים      

 0.13  0.12 בנק (בנתוני המאוחד) 
   2.13  1.87 מסד 

 
 

(6)  מהלכי התייעלות 

ביום 12 בינואר 2016, פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא "התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל". בהתאם למכתב, על 

דירקטוריון הבנק להתוות תכנית רב-שנתית להתייעלות. תאגיד בנקאי שיעמוד בתנאים שהוגדרו במכתב יקבל הקלה לפיה יוכל לפרוס את השפעת 

עלויות התכנית לעניין חשוב הלימות ההון על פני חמש שנים בקו ישר. ביום 16 בדצמבר 2019 פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב אשר מאריך את 

תוקף הנחיות אלו עד ליום 31 בדצמבר 2021. 

(1) ביום 17 בנובמבר 2016 אישר דירקטוריון הבנק את עדכון התכנית האסטרטגית של הקבוצה בהיבט מהלכי התייעלות. מהלכי ההתייעלות 

כוללים, בין היתר, המשך הרחבת פעילות באמצעים דיגיטליים; צמצום במספר הסניפים ושיפורים בתהליכי עבודה בסניפים ובמטה. מהלכי 

ההתייעלות כוללים צמצומים בשטחי הנדל"ן וירידה הדרגתית במצבת כח האדם של קבוצת הבנק של כ-130 עובדים בממוצע לשנה. סך הכל 

ירידה של כ-650 עובדים בקבוצת הבנק, עד לסוף שנת 2020. 

 הבנק קיבל אישור עקרוני של הפיקוח על הבנקים לפריסת עלות המהלכים לעניין חישוב הלימות ההון על פני חמש שנים בקו ישר. 

 עלות ההטבות לעובדים במסגרת מהלכי ההתייעלות בשנים 2016 ועד 2020 מוערכת בכ-207 מיליון ש"ח, לפני השפעת המס. השפעת מהלכי 

ההתייעלות על יחס ההון העצמי לרכיבי סיכון נזקפת, כאמור, לשיעורין על פני 5 שנים, ומוערכת ליום 31 בדצמבר 2019 בקיטון של כ-0.07%. 

(2) במהלך שנת 2018, קיבל דירקטוריון הבנק החלטה על ביצוע מהלכי התייעלות נוספים באוצר החייל, ברבעון השלישי התקבלה החלטה על מיזוג 

וב-1 בינואר 2019 מוזג אוצר החייל עם ולתוך הבנק. החלטות אלו והשלכותיהן הצפויות הינן מעבר לתכנית ההתייעלות המקורית של הקבוצה 

משנת 2016. בגין מהלכים אלה ביצעה הקבוצה הפרשה לפיצויים מוגדלים בסך של 82 מיליון ש"ח (53 מיליון נטו לאחר השפעת המס). 

 השפעת מהלכים אלו על יחס ההון העצמי לרכיבי סיכון נזקפת, כאמור, לשיעורין על פני 5 שנים ומוערכת ליום 31 בדצמבר 2019 בקיטון של 

כ-0.06%. 
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ב. יחס מינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים 

הבנק מיישם את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 218 בנושא יחס המינוף (להלן - "ההוראה"). ההוראה קובעת יחס מינוף פשוט, שקוף שאינו 

מבוסס סיכון אשר יפעל כמדידה משלימה ואמינה לדרישות ההון מבוססות הסיכון ואשר נועד להגביל את צבירת המינוף בתאגיד הבנקאי. 

יחס המינוף מבוטא באחוזים, ומוגדר כיחס בין מדידת ההון למדידת החשיפה. ההון לצורך מדידת יחס המינוף הוא הון רובד 1 כהגדרתו בהוראת 

ניהול בנקאי תקין מספר 202, תוך התחשבות בהסדרי המעבר שנקבעו. סך מדידת החשיפה של הבנק היא סכום החשיפות המאזניות, חשיפות 

לנגזרים ולעסקאות מימון ניירות ערך ופריטים חוץ מאזניים. 

בהתאם להוראה תאגיד בנקאי יעמוד ביחס מינוף שלא יפחת מ-5% על בסיס מאוחד, וזאת לגבי כל תאגיד בנקאי שסך נכסיו המאזניים על בסיס 

מאוחד הוא עד 20% מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית (וכולל את הבנק). 
     

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019     
במיליוני ש"ח      

1. בנתוני המאוחד   

 
 

 8,321  8,785   הון רובד 1* 
 144,433  151,120   סך החשיפות 

    
באחוזים      

 5.76%  5.81%   יחס המינוף 

  

   

2. חברה בת משמעותית   
  בנק מסד בע"מ   

 7.25%  7.68%   יחס המינוף 
   

 5.00%  5.00%   יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 
 

* להשפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות, ראה סעיף א' (4) לעיל. 

 
 

ג. יחס כיסוי הנזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים 

הבנק מיישם את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 221 בנושא יחס כיסוי הנזילות אשר מאמצת את המלצות ועדת באזל לעניין יחס כיסוי הנזילות 

במערכת הבנקאית בישראל. יחס כיסוי הנזילות נמדד על פי תרחיש קיצון אחיד המפורט בהוראה ולאופק של 30 ימים. היחס נועד להבטיח 

שלתאגיד בנקאי מלאי של נכסים נזילים באיכות גבוהה, כהגדרתם בהוראה, שנותן מענה לצרכי הנזילות של התאגיד, אשר נמדדים בהתאם לתזרים 

המזומנים היוצא נטו הצפוי בתרחיש הקיצון. 
 

     

לשלושת החודשים שנסתיימו  
ביום 31 בדצמבר     

 2018   2019   

באחוזים      

1. בנתוני המאוחד*    

 

 122%   128%   יחס כיסוי הנזילות 
    

2. בנתוני הבנק*    
 122%   127%   יחס כיסוי הנזילות 

    

3. חברה בת משמעותית*    
  בנק מסד בע"מ    

 180%   213%   יחס כיסוי הנזילות 
    

 100%   100%   יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 
 

* במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות. 
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א. התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה לסוף השנה  (1)
     

המאוחד והבנק   

 

31 בדצמבר   

 2018  2019  

 

יתרת אשראי מפקדונות לפי מידת גביה (2)   
 23  20 מטבע ישראלי לא צמוד 

 356  309 מטבע ישראלי צמוד למדד 

 379  329 סך הכל 
 

(1) אשראים מפקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגבית אשראים, עם מרווח או עם עמלת גביה (במקום מרווח). 

(2) הלוואות עומדות ופקדונות ממשלה שניתנו בגינם בסך 40 מיליון ש"ח במאוחד ובבנק (31 בדצמבר 2018 - 32 מיליון ש"ח במאוחד ובבנק), לא נכללו בלוח זה. 
 

תזרימים בגין עמלת גביה ומרווחי רבית בגין הפעילות על פי מידת הגביה (1)
               

המאוחד והבנק    

31 בדצמבר    

 2018            2019  

  

מעל עשר  מעל שלוש מעל חמש  מעל שנה 
סך   סך  ועד עשרים  ועד עשר  ועד חמש  ועד שלוש 
הכל  הכל  שנים  שנים  שנים  שנים  עד שנה   

     

 16  12  1  2  2  4  3 תזרימים חוזיים עתידיים 
 13  10  -  1  2  4  3 תזרימים עתידיים צפויים לאחר הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים 

תזרימים צפויים מהוונים לאחר הערכת הנהלה לפרעונות 
 13  11  -  2  2  4  3 מוקדמים (2) 

 
(1) יתרת הפקדונות לפי מידת הגביה במגזר השקלי הלא צמוד איננה עולה על 10% מסך כל הפקדונות לפי מידת הגביה, לפיכך מוצגים הנתונים בגין סך כל הפעילות. 

(2) ההיוון בוצע לפי שיעור שלילי של 0.7% (2018 - שיעור חיובי של 0.2%). 
 

מידע על העמדת הלוואות לדיור במהלך השנה  
     

31 בדצמבר   

 

 2018  2019  

 
 16  21 הלוואות מפקדונות לפי מידת הגביה 
 7  11 הלוואות עומדות 

 

ב. התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות 
         

הבנק    המאוחד     

  

31 בדצמבר  31 בדצמבר   

 2018  2019  2018  2019  

  
 15  10  18  10 1. שיפורים במבנים, רכישת והקמת מבנים, ציוד ותכנה 
 37  46  37  46   התחייבות להשקעה בקרנות השקעה פרטיות 
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2. הבנק והחברות המוחזקות שלו שכרו מבנים וציוד לתקופות ארוכות. דמי השכירות (חלקם צמודים למדד המחירים לצרכן וחלקם צמודים 

למטבע חוץ) שישולמו בעתיד, בשל התקשרויות אלו הינם: 
         

הבנק    מאוחד     

  

31 בדצמבר  31 בדצמבר   

 2018  2019  2018  2019  

  

 52  67  76  73 שנה ראשונה 
 49  61  69  67 שנה שניה 
 46  54  64  59 שנה שלישית 
 41  47  57  52 שנה רביעית 
 38  42  50  47 שנה חמישית 

 182  188  251  211 שנה שישית ואילך 
 408  459  567  509 סך הכל 

 

 

1. ביום 29 ביוני 2004 החליטה האסיפה הכללית של הבנק (לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק) לאשר מתן פטור מאחריות בשל  ג. 

הפרת חובת זהירות כלפי הבנק, וכן מתן התחייבות מראש לשיפוי, לדירקטורים ונושאי משרה אחרים המכהנים ושיכהנו מעת לעת בבנק, 

לרבות לדירקטורים מבעלי השליטה בבנק (מר צדיק בינו ומר גיל בינו) (להלן - "נושאי משרה"). האסיפה הכללית האמורה גם הסמיכה את 

דירקטוריון הבנק לאשר מתן פטור והתחייבות שיפוי גם לנושאי משרה לשעבר בבנק, כלפיהם התחייב הבנק כי יהיו זכאים להסדרי שיפוי 

כפי שיהיו מפעם לפעם לנושאי המשרה בבנק. כן אישר דירקטוריון הבנק מתן פטור והתחייבות שיפוי כאמור גם לדירקטורים הממונים 

מטעם הבנק בתאגידים אחרים. כל ההתחייבויות כאמור אושרו בהתאם לחוק החברות, במגבלות הקבועות בו, ובכפוף לתנאים הקבועים 

בכתב התחייבות השיפוי. 

 התחייבות השיפוי תחול על פעולות הקשורות במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב ההתחייבות 

לשיפוי.  

 גובה התחייבות השיפוי לפי החלטה זו, לכל נושאי המשרה בבנק ובחברות בת במצטבר, בגין מסכת אירועים אחת מן האירועים המפורטים 

בתוספת לכתב ההתחייבות, לא יעלה על 25% מההון העצמי של הבנק, על פי הדוחות הכספיים האחרונים של הבנק שפורסמו סמוך לפני 

מתן השיפוי בפועל. 

 בהתאם להחלטות, נתנו כתבי פטור והתחייבות שיפוי כאמור, לנושאי משרה בבנק.  

 ביום 29 בנובמבר 2011 אישרה האסיפה הכללית, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק, להרחיב את החבויות ו/או 

ההוצאות אשר בגינן יהיה רשאי הבנק להעניק שיפוי וזאת בהתאם לחוק החברות (תיקון מס' 3) התשס"ה-2005, חוק ייעול האכיפה ברשות 

ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 וחוק החברות (תיקון מס' 

16), התשע"א-2011, וכן בגין כל הליך מנהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות 

בקשר אליו, ולהעניק התחייבויות שיפוי מתוקנות בהתאם לכך לדירקטורים ונושאי משרה שכיהנו באותו מועד ואשר יכהנו מעת לעת בבנק 

ובחברות בהחזקת הבנק, לרבות לדירקטורים מבעלי השליטה (מר צדיק בינו ומר גיל בינו) ולרבות לנושאי משרה לשעבר (בהתאם 

להחלטת האסיפה הכללית מיום 29 ביוני 2004) וליתר נושאי המשרה בבנק שאינם דירקטורים. 

 ביום 30 באוקטובר 2014 החליטה האסיפה הכללית, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון, לאשר מחדש הענקת כתבי שיפוי 

לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם, באותם תנאים 

ובאותו נוסח של כתב השיפוי אשר ניתן לדירקטורים בשנת 2011, כמפורט לעיל, לתקופה של 3 שנים נוספות. ביום 30 באוקטובר 2017, 

החליטה האסיפה הכללית, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון, לאשר מחדש הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם 

בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם על פי כתב השיפוי המעודכן כפי 

שאושר על ידי האסיפה הכללית כמפורט להלן, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישורה מחדש על ידי האסיפה הכללית מיום 

30 באוקטובר 2017. 

 ביום 29 בנובמבר 2016 אישר דירקטוריון הבנק, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת וועדת התגמול, מתן כתב פטור והתחייבות שיפוי גם 

למי שמכהן מעת לעת כמנכ"ל מתף מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ, חברה בבעלות ובשליטה מלאים של הבנק. התחייבות השיפוי וכתב 

הפטור הינם על פי העקרונות, ההיקף והמדיניות שאושרה בבנק, כאמור לעיל, לגבי נושאי משרה בבנק. 

Dummy Text
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 ביום 23 בפברואר 2017, ולאחר מכן ביום 26 בפברואר 2020, אושרה באסיפה הכללית מדיניות תגמול שבה נקבע כי מתן פטור לנושאי 

משרה לא יחול ביחס למעשה או מחדל של נושא משרה בנוגע להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו יש בה עניין 

אישי. הסייג האמור לא חל על נושאי משרה שמונו לראשונה קודם לאישור מדיניות תגמול באסיפה הכללית שנערכה ביום 23 בפברואר 

2017 ושהינם זכאים לפטור לפי החלטות שהתקבלו בעבר בבנק. ביום 30 באוקטובר 2017, אישרה האסיפה הכללית, לאחר שהתקבלו 

אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, מתן פטור מאחריות לנושאי משרה אשר מונו או ימונו לראשונה לאחר יום 23 בפברואר 2017, הכולל 

לגביהם סייג לפיו הפטור לא יחול ביחס למעשה או מחדל של נושא משרה בנוגע להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה 

כלשהו יש בה עניין אישי, והכל בהתאם למדיניות התגמול של הבנק כאמור לעיל. יצויין כי הבנק לא הביא מחדש לאישור האסיפה הכללית 

הענקת כתבי פטור לדירקטורים מבעלי השליטה, שהוענקו בשנת 2004. 
 

 כמו כן, ניתנו התחייבויות שיפוי ופטור על פי העקרונות שאושרו בהחלטת האסיפה הכללית מיוני 2004, גם למפורטים להלן: 

- לדירקטורים שכיהנו בחברה לניהול קופות גמל שבשליטת הבנק, ולכאלה שכיהנו בקופות הגמל שהיו בשליטת הבנק ערב מכירת 

פעילותן. בדצמבר 2014 חוסלה החברה האמורה בעקבות פירוק מרצון.  

- לדירקטורים מטעם הבנק שכיהנו בפיבי בנק (יו.קי.) בעת שהיתה חברה מאוחדת של הבנק. האחזקות בפיבי בנק (יו.קי.) נמכרו על ידי 

הבנק לצד שלישי ביוני 2014. 

- לדירקטורים מטעם הבנק בחברה המאוחדת פיבי שוויץ. יצויין כי ביוני 2017 מכרה החברה את פעילותה ובמהלך השנה סיימה את כל 

פעילותה הבנקאית. 

- לדירקטורים שכיהנו מטעם הבנק בבינלאומי חיתום בתקופה שהיתה לה פעילות חיתום. יצויין כי בדצמבר 2010 החברה עברה למעמד 

"חתם לא פעיל" ובדצמבר 2015 היא חוסלה בפירוק מרצון. 

 גובה התחייבות השיפוי הינו בהתאם למדיניות הבנק בעניין זה. 
 

2. בהתאם להחלטות שהתקבלו ביובנק בע"מ (להלן - "יובנק"), ניתן פטור לדירקטורים ביובנק ולנושאי המשרה בו (כהגדרתם בחוק החברות 

התשנ"ט-1999, לרבות מבקר פנימי, חשבונאי ראשי ומזכיר יובנק), מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות כלפי יובנק  וכן ניתנו התחייבויות 

לשיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה הנ"ל (וכן דירקטורים שמונו על ידי יובנק ביובנק פיננסיים (2005) בע"מ, ושאינם נושאי משרה ביובנק) 

בגין חבות או הוצאה שיוטלו עליהם עקב פעולות שעשו בתוקף תפקידם הנ"ל ביובנק, הכל בתנאים המפורטים בהתחייבות לשיפוי נושא 

משרה ובהתאם לעקרונות שאושרו לנושאי המשרה בבנק הבינלאומי. 

 עם מיזוג יובנק לתוך הבנק, בשנת 2015, הועברו גם כל התחייבויות וזכויות יובנק המפורטות בסעיף זה לבנק. 

3. אוצר החייל ומסד התחייבו לשפות נושאי משרה כמשמעותו בחוק החברות התשנ"ט-1999. סכום השיפוי שיעמידו מכוח ההתחייבות כאמור, 

לכל נושאי המשרה בו, במצטבר, בגין אחד או יותר מאירועי השיפוי, לא יעלה על 33% מההון העצמי של אוצר החייל ומסד לפי דוחותיהם 

הכספיים האחרונים שפורסמו בסמוך לפני מועד השיפוי בפועל. עם השלמת מיזוגו של אוצר החייל עם ולתוך הבנק ביום 1 בינואר 2019, 

התחייבותו של אוצר החייל כלפי נושאי המשרה, לרבות בגין אירוע בקשר למיזוג, הועברה לבנק.  

4. בהתאם להחלטות שהתקבלו בבנק פועלי אגודת ישראל בע"מ (להלן - פאג"י) ניתן פטור לדירקטורים בפאג"י ולנושאי המשרה בו 

(כהגדרתם בחוק החברות התשנ"ט-1999, לרבות מבקר פנימי ומזכיר הבנק), מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות כלפי פאג"י וכן ניתנו 

התחייבויות לשיפוי לנושאי המשרה האמורים בגין חבות או הוצאה שיוטלו עליהם עקב פעולות שעשו בתוקף תפקידם הנ"ל בפאג"י, הכל 

בתנאים המפורטים בהתחייבות לשיפוי נושא משרה ובהתאם לעקרונות שאושרו לנושאי המשרה בבנק הבינלאומי. 

 עם מיזוג פאג"י לתוך הבנק, בשנת 2015, הועברו גם כל התחייבויות וזכויות פאג"י המפורטות בסעיף זה לבנק. 
 

ד. מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן - "מסלקת הבורסה") הקימה קרן סיכונים שמטרתה הבטחת התחייבויות חברי המסלקה 

בגין פעילות כל חבר מסלקה. סכום קרן הסיכונים מתעדכן ב-1 במרס בכל שנה והוא בגובה מחזור הסליקה הכללי היומי הממוצע בשנה 

קלנדרית שהסתיימה טרם מועד העדכון ובכל מקרה לא יפחת מ-150 מיליון ש"ח. חלקו של הבנק מסתכם ב-100 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2018 

- 69 מיליון ש"ח). 

 על פי החלטת דירקטוריון הבורסה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה נדרש הבנק להפקיד בטוחות נזילות בלבד (אגרות חוב של מדינת ישראל 

או מזומנים) בהתאם לנדרש בחוקי העזר וכן לחתום על הסכם שעבוד להבטחת התחייבותו כלפי מסלקת הבורסה בגין פעילותו כחבר מסלקה. 

 בהתאם להחלטות דלעיל, מסלקת הבורסה פתחה על שמה חשבון במסלקה עבור הבנק, ובו הפקיד הבנק, ניירות ערך כבטוחות לטובת 

מסלקת הבורסה. 

 בנוסף על כך, פתחה מסלקת הבורסה חשבון על שמה בבנק אחר, עבור הבנק, בו ניתן יהיה להפקיד מזומנים כבטוחה, וכן בו תפקיד המסלקה 

מזומנים שישולמו לבנק, כפירות על ניירות ערך שלו שהופקדו ושועבדו כאמור לעיל. 
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 על מנת לשפר את רמת ניהול הסיכונים של מסלקת הבורסה במסגרת תהליך ההכרה במסלקה כצד נגדי מרכזי כשיר (QCCP) פתחה מסלקת 

הבורסה חשבון כספי בבנק ישראל שגם בו ניתן להפקיד את הבטחונות הכספיים שחברי המסלקה מעמידים לטובתה, בין להבטחת פעילותם 

של חברי המסלקה ובין להבטחת התחייבויותיהם לקרן הסיכונים של המסלקה. בשלב זה, המסלקה תהיה רשאית להחליט באילו מבין 

החשבונות הכספיים - זה הקיים בבנק האחר או זה שנפתח בבנק ישראל - יופקדו הבטחונות הכספיים. 

 כערובה לקיום כל התחייבויות הבנק כלפי מסלקת הבורסה כאמור לעיל, ללא הגבלה בסכומן הכולל, יצר הבנק, ביום 17 באפריל 2005, לטובת 

מסלקת הבורסה, שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד לטובת מסלקת הבורסה, על חשבון המסלקה במסלקה ועל חשבון 

המסלקה בבנק אחר. בנוסף, באפריל 2017 נרשם שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד לטובת מסלקת הבורסה על כל זכויותיו של 

הבנק בחשבון המסלקה בבנק ישראל. 

 יובהר כי החל משנת 2010 נותן הבנק שירותים כחבר במסלקת הבורסה בקשר עם פעילות בנכסים הנסלקים במסלקת הבורסה, לרבות בקשר עם 

בטוחות הנדרשות לפעילות במערכת זה"ב (RTGS) גם למסד, שהינו חבר בורסה שאינו חבר מסלקה. לפיכך, התחייבויות הבנק, כחבר מסלקת 

הבורסה, כלפי המסלקה, כוללות אף התחייבויות בגין פעילותו של מסד ולקוחותיו. בגין התחייבויות אלו של הבנק כלפי מסלקת הבורסה, קיבל 

הבנק ממסד ערבות בלתי מוגבלת בסכום, לתשלום כל סכום הנובע מחובות או התחייבויות הבנק כלפי מסלקת הבורסה בגין פעילותו ופעילות 

לקוחותיו.  

 לעניין השעבודים למסלקת הבורסה - ראה באור 26ג. להלן. 
 

ה. מסלקת מעו"ף הקימה קרן סיכונים, שסכומה יקבע מעת לעת על ידי דירקטוריון המסלקה. הסכום ההתחלתי שנקבע לקרן הסיכונים הינו 290 

מיליון ש"ח צמודי מדד. חלקו של כל חבר מסלקה בקרן הסיכונים, לרבות הבנק, נגזר מהיקף פעילותו במסלקה עבור לקוחותיו (ועבור עצמו 

במידה שהייתה כזאת). 

 דרישת הבטחונות מהבנק בגין קרן הסיכונים הינה 72 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019, בהשוואה ל-74 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2018. 

 כל אחד מהבנקים החברים במסלקת מעו"ף התחייב כלפי המסלקה, לתשלום כל חיוב כספי הנובע מעסקאות עבור לקוחותיו. הסכום ליום 

המאזן הנובע מעסקאות עבור לקוחות הבנק בגין אופציות מעו"ף מוצג במאזן בסעיפים נכסים בגין מכשירים נגזרים והתחייבויות בגין מכשירים 

נגזרים בסכום זהה על פי השווי ההוגן. יתרת ההתחייבות של הבנק למסלקת המעו"ף מעבר לסכום הרשום במאזן המבוססת על תרחישים של 

הבורסה הינה 317 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2018 - 451 מיליון ש"ח). 

 הבנק יצר לטובת מסלקת מעו"ף שעבוד קבוע והמחאה על דרך השעבוד ללא הגבלה בסכום על הזכויות בחשבון של בטוחות מעו"ף המתנהל 

ע"ש מסלקת מעו"ף במסלקת הבורסה (להלן - "החשבון הראשי") וכן על הזכויות בחשבון המתנהל ע"ש מסלקת מעו"ף בבנק אחר (להלן - 

"החשבון הכספי"). בנוסף, יצר הבנק לטובת מסלקת מעו"ף שעבוד צף והמחאה על דרך השעבוד ללא הגבלה בסכום על כל ניירות הערך 

המופקדים ו/או שיופקדו לזכות הבנק במסלקת הבורסה, לרבות ניירות הערך המופקדים ו/או שיופקדו לזכות החשבון הראשי ולזכות חשבון 

נוסף המתנהל במסלקת הבורסה, ופירותיהם וכל זכות הנובעת מהם, וכן נוצר שעבוד צף על כל הזכויות בחשבון הכספי. כאמור בס"ק ד' לעיל, 

מסלקת המעו"ף פתחה אף היא חשבון כספי בבנק ישראל, שגם בו ניתן להפקיד את הבטחונות הכספיים שחבריה מעמידים לטובתה. באפריל 

2017 נרשם שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד לטובת מסלקת המעו"ף על כל זכויותיו של הבנק בחשבון מסלקת המעו"ף 

בבנק ישראל. 

 יובהר כי החל משנת 2010 נותן הבנק שירותים במסלקת מעו"ף גם למסד, שהינו חבר בורסה שאינו חבר מסלקת מעו"ף. לפיכך, התחייבויות 

הבנק, כחבר מסלקת מעו"ף, כלפי המסלקה, כוללות אף התחייבויות בגין פעילותו של מסד ולקוחותיו. בגין התחייבויות אלו של הבנק כלפי 

מסלקת מעו"ף, קיבל הבנק ממסד ערבות בלתי מוגבלת בסכום, לתשלום כל סכום הנובע מחובות או התחייבויות הבנק כלפי מסלקת מעו"ף 

בגין פעילותו ופעילות לקוחותיו.  

 לעניין השעבודים למסלקת המעו"ף - ראה באור 26א. להלן. 
 

ו. CLS Bank International הוא מסלקה בין בנקאית בבעלות הבנקים הגדולים בעולם המטפלת בהעברת תשלומים הנובעים מעסקאות חליפין 

במטבע, ואופן פעולתה מונע את סיכון המסירה (delivery risk) בעסקאות אלו. 

 מסלקת CLS בחרה את הבנק להיות הבנק השלישי שיהיה ספק נזילות בשקלים, בנוסף לבנקים לאומי והפועלים. סכום המחויבות המקסימלי 

של הבנק במסגרת זאת עומד על 1 מיליארד ש"ח, וזאת לאחר קבלת מחויבות של בנק ישראל לקו אשראי מקביל בסכום זה כנגד שיעבוד צף 

על זכויות הבנק לקבלת סכומים וחיובים כספיים בש"ח המגיעים ו/או שיגיעו מאת לקוחותיו שהינם תאגידים ישראלים. 
 

ז.  קבוצת הבנק (הבנק וחברות בנות שלו) הינה צד להליכים משפטיים, לרבות בקשות לאישור תובענות יצוגיות. לדעת הנהלת הבנק והנהלות 

החברות הבנות, המתבססות על חוות דעת משפטיות, באשר לסיכויי התובענות, לרבות הבקשות לאישור התביעות היצוגיות כמפורט בסעיף זה, 

נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, אם נדרשו, לכיסוי נזקים כתוצאה מהתובענות כאמור. 
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 להלן פירוט של תובענות נגד הבנק וחברה בת אשר מוזגה עם ולתוך הבנק (להלן - "חברה בת") שהסכום הנטען בהן הוא מהותי, או שבמהותן 

הינן בעלות מאפיינים דומים לתביעות נוספות שסכומן המצרפי משקף סכום מהותי: 

1. ביום 31 בינואר 2016 התקבלה בבנק בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בסך של כ-698 מליון ש"ח אשר הוגשה נגד הבנק, חברה בת 

ושלושה בנקים נוספים (להלן כולם ביחד- "הבנקים"), מתוכו סך של כ-658 מליון ש"ח בגין נזק לא ממוני וסך של כ-40 מליון ש"ח בגין נזק 

ממוני.  

 לטענת המבקשים הבנקים אינם מחזיקים סניפים (או אינם מחזיקים מספיק סניפים) בקרב האוכלוסייה הערבית ואינם מנגישים את 

שירותיהם הבנקאיים לאוכלוסייה זו. בכך, טוענים המבקשים, מפרים הבנקים את סעיף 3 (א) לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים 

ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000, סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 וחוק יסוד כבוד 

האדם וחירותו. 

 הקבוצה אותה מבקשים המבקשים לייצג היא כל אזרחי מדינת ישראל מוסלמים, נוצרים ודרוזים, אשר סובלים מהפלייה בנגישות לשירותים 

בנקאיים של הבנקים, עקב אי נוכחות סניפי בנק של הבנקים במקומות יישובם. על פי פסק דין מיום 18 בדצמבר 2017, הבקשה לאישור 

התובענה כייצוגית, נדחתה. ביום 14 בפברואר 2018 הומצא לבנק ערעור שהגישו המבקשים על פסק הדין. ביום 11 בדצמבר 2019, במסגרת 

דיון שהתקיים בערעור, חזרו בהם המערערים מהערעור וזה נדחה. 

2. ביום 18 בפברואר 2016 התקבלה בבנק בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הבנק ו-4 

בנקים נוספים (להלן כולם ביחד - "המשיבים"). 

 לטענת המבקשת המשיבים מפלים על רקע גיל בין "סטודנטים צעירים" לבין סטודנטים "לא צעירים" באופן שמונע מאוכלוסיית 

ה"סטודנטים הלא צעירים" הטבות ו/או הנחות המוצעות ל"סטודנטים הצעירים" בלבד. 

 המבקשת הגדירה את הקבוצה כדלקמן: '... כלל הסטודנטים שהופלו מחמת גילם בהשוואה לסטודנטים צעירים יותר, ונמנע מהם לקבל 

מהמשיבים הטבות לסטודנטים בשבע השנים האחרונות ולמצער החל מיום 15 ביולי 2014...'. 

 המבקשת טוענת כי כתוצאה מהתנהלות המשיבים נגרמו לקבוצה נזקים ממוניים ונזקים לא ממוניים ומבקשת לחייב את הבנקים ביחד 

ולחוד לשלם לקבוצה סך של 219 מליון ש"ח. ביום 26 בספטמבר 2019, ניתן פסק דין הדוחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. ביום 4 

בנובמבר 2019, הגישה המבקשת ערעור על פסק הדין. 

3. ביום 26 ביוני 2016 התקבלה בבנק בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד הבנק, חברה בת ו-2 בנקים נוספים (להלן כולם ביחד - "הבנקים") 

בסכום כולל של כ- 167 מיליון ש"ח. לשיטת המבקשים, נראה כי חלקם של הבנק וחברה בת בבקשה עומד על כ-82 מיליון ש"ח. לטענת 

המבקשים, הבנקים גרמו לקבוצה נזקים ממוניים ונזקים לא ממוניים מאחר והם מפלים בשירות אנשים עם מוגבלות, בכך שהם מפרסמים, 

מציעים ומעניקים פטור מעמלות (והטבות נוספות) לשכירים, הפותחים חשבון ומפקידים בו משכורת חודשית מסכום מסוים, אבל אינם 

מציעים ומעניקים את אותן הטבות לאנשים עם מוגבלות, היכולים להפקיד קצבה חודשית באותו סכום ואף גבוה ממנו. הסדר פשרה 

שנחתם בין הצדדים, קיבל תוקף של פסק דין ביום 24 בנובמבר 2019. 

4. ביום 8 במאי 2018, התקבלו בבנק כתב תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בסכום של כ-146 מיליון ש"ח (להלן שניהם ביחד- 

"הבקשה"). 

 לטענת התובעים הבנק הסתיר ולא גילה ללקוחותיו העסקיים כי קיימת אפשרות לפיה יסווגו כעסק קטן ואת המשמעות המעשית של סיווג 

חשבון כחשבון עסק קטן לעניין התעריפון הקמעונאי, סיווג כברירת מחדל את לקוחותיו העסקיים כעסקים גדולים, ללא סיבה סבירה (ובכך 

החיל עליהם תעריפון עסק גדול שהוא תעריפון העמלות המקסימאלי), הטעה את לקוחותיו ופעל כדי לטשטש הן את דבר סיווגם כעסק 

גדול והן את זכאותם לחסות תחת הגדרת עסק קטן בכדי שלקוחותיו, שזכאים לחסות תחת הגדרת עסק קטן, ימשיכו לשלם עמלות שהם 

אינם צריכים לשלם או ישלמו עמלות בסכומים ובשיעורים גבוהים מאלו שעליהם לשלם. 

 הקבוצה אותה מבוקש לייצג היא "כל לקוחות הבנק בעבר ובהווה שהיו או שהינם זכאים לחסות תחת הגדרת 'עסק קטן' בכללי הבנקאות 

(שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח-2008 ואשר שילמו עמלות שלא לפי התעריפון שחל על עסק קטן, החל מיום כניסתם לתוקף של כללי 

העמלות ועד היום". 
 

 סכום החשיפה הנוספת של הבנק ושל החברות הבנות של הבנק ליום 31 בדצמבר 2019, בגין תביעות תלויות שלהערכת הנהלת הבנק אפשרות 

התממשותן כולן, או חלקן, אינה קלושה ושלא בוצעה בגינן הפרשה, מסתכם בכ-57 מיליון ש"ח. 
 

ח. כמו כן, תלוייה ועומדת כנגד הבנק בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הסכום הנטען בה הוא מהותי, כפי שיפורט להלן. לדעת הנהלת הבנק, 

המתבססת על חוות דעת משפטית, לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי תביעה זו, ולא נעשתה בגינה כל הפרשה: 

 ביום 26 בנובמבר 2019, התקבלו בבנק כתב תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית. לטענת המבקשת ביום 1 בנובמבר 2017 נכנס לתוקף 

תיקון בכללי העמלות, שחייב את הבנקים בישראל לפרסם בנספח ה' לתעריפון הבנק, תעריפון מוזל לפעילות המבוצעת בערוץ ישיר (כלומר 

פעילות שנעשית ללא ממשק ישיר עם פקיד הבנק). עוד טוענת המבקשת כי בנק ישראל הנחה את הבנקים כי ההנחה שצריך להעניק ללקוח, 
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בגין ביצוע הפעולה בערוץ ישיר, תהיה לכל הפחות בשיעור של 10% ולחילופין 3%. לטענת המבקשת, נכון למועד הגשת תובענה זו, בגין חלק 

מהפעולות המפורטות להלן, הבנק כלל לא קבע בנספח ה' לתעריפון שלו עמלה לפעילות בערוץ ישיר ובגין כל הפעולות המפורטות להלן, אשר 

מבוצעות בערוץ ישיר, הבנק גובה עמלה כאילו אלו בוצעו תוך ממשק ישיר עם פקיד הבנק או גובה עמלה הגבוהה מן התעריף הנקוב בתעריפון 

(לפעולה שאינה בערוץ ישיר) או לא מעניק ללקוחות את ההנחה, כפי שהנחה בנק ישראל. ואלו הן הפעולות: 1. העברת מט"ח לחשבון 

ומהחשבון (כל סוג של העברת מט"ח, לרבות מחשבון בארץ וחשבון בחו"ל). 2. קנייה / מכירה / פדיון ני"ע (מניות ואג"ח) הנסחרים בבורסה 

בת"א ו/או קנייה / מכירה / פדיון ני"ע (מניות, אג"ח, קרנות ואופציות הנסחרות בחו"ל). המבקש לא מציין את סכום התובענה אולם לטענתו, 

מדובר בסכום גבוה, בהיקף של מיליוני ש"ח, וייתכן שאף למעלה מכך. 
 

ט. 1. להלן פירוט של תובענות ובכלל זה בקשות לאישור תובענות יצוגיות כנגד חברה כלולה, כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן - "כאל"), 

שהסכום הנטען בהן הוא מהותי. לדעת הנהלת כאל, המתבססת, בין היתר, על חוות דעת משפטיות נכללו בדוחות הכספיים שלה הפרשות 

נאותות, אם נדרשו. 

(א) ביום 8 ביוני 2016, הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה מתוקנת לאישור תביעה כתובענה ייצוגית נגד שלוש חברות כרטיסי 

האשראי, ביניהן כאל (להלן - "הבקשה המתוקנת"). הבקשה המתוקנת החליפה בקשה קודמת שהוגשה ביום 28 באפריל 2014. 

 עניינה של הבקשה הינו שני הסדרים כובלים בתחום כרטיסי החיוב המיידי ("דביט") ובתחום כרטיסי תשלום נטענים מראש 

("pre paid"). ההסדר הכובל הראשון, לטענת המבקשים, הינו ההסדר לגבית עמלה צולבת בגין עסקאות המבוצעות בכרטיסי דביט 

ו-"pre paid". ההסדר הכובל השני, לטענת המבקשים, הינו עיכוב, שלא כדין, של כספים המגיעים לבתי עסק לתקופה של כ-20 יום, 

לאחר שהכסף התקבל על ידי חברות כרטיסי האשראי. 

 עיון בחוות הדעת הכלכלית אליה מפנה הבקשה המתוקנת, מעלה כי סכום התביעה מורכב מראשי הנזק הבאים: סך של כ-13.5 מיליון 

ש"ח לשנה, עבור השנים 2007-2015, בגין הנזק הנובע מקיומו של הסדר כובל נטען בדבר גובה העמלה הצולבת המשולמת בעסקאות 

בכרטיסי חיוב מיידי; סך של כ-5.3 מיליון ש"ח לשנה, עבור השנים 2007-2015, בגין הנזק הנובע מקיומו של הסדר כובל נטען בדבר מועד 

העברת הכספים לבתי העסק בגין עסקאות בכרטיסי חיוב מיידי; סך הנע בין 418 מיליון ש"ח לכ-683 מיליון ש"ח לשנה, עבור השנים 

2007-2015, בגין הנזק הנובע מתת שימוש בכרטיסי חיוב מיידי בשל שני ההסדרים הכובלים הנטענים כאמור לעיל. 

 "pre paid"-ביום 12 במרס 2017 נערך קדם דיון בבקשה. בית המשפט קבע בהחלטה כי עניין העמלה הצולבת בקשר לכרטיסי הדביט וה 

כלול לכאורה בפסק דין שנתן בית הדין לתחרות (בשמו הקודם: בית הדין להגבלים עסקיים), ולכן כל טענה המועלת נגד קביעת 

העמלה הצולבת, יש להעלות בהליכים מתאימים בנוגע לפסק דין האמור. לאור זאת ניתנה דחייה בקיום הליך התביעה הייצוגית עד 

למיצוי ההליכים בפני בית הדין לתחרות. 

 ביום 16 באוקטובר 2017, הוגשה לבית הדין לתחרות תובענה למתן סעד הצהרתי, במסגרתה התבקש בית הדין לקבוע כי בעת מתן 

פסק הדין במסגרתו אושר הסדר העמלה הצולבת, לא נכללו בהסדר כרטיסי חיוב מיידי וכרטיסים נטענים. חברות כרטיסי האשראי, 

ובכלל זה כאל, הגישו בקשה לסילוק על הסף של התובענה וביום 16 באוקטובר 2018 קבע בית המשפט כי דין הבקשות לסילוק על 

הסף של התובענה למתן סעד הצהרתי להתקבל. 

 ביום 29 בנובמבר 2018 הוגש לבית המשפט העליון ערעור על פסק דינו של בית הדין לתחרות.  

 ביום 23 בדצמבר 2018 הגישו המבקשים לבית המשפט העליון, בשבתו כבית דין גבוה לצדק, עתירה נגד הממונה על התחרות (בשמה 

הקודם: ממונה על הגבלים עסקיים). בעתירה מבוקש כי בית המשפט יורה לממונה על התחרות לפעול לשם הבהרה או ביטול או שינוי 

של פסק דינו של בית הדין לתחרות. המדינה הגישה תגובתה ביום 22 במאי 2019, העתירה נקבעה לדיון ליום 19 במרס 2020. 

(ב) ביום 2 במאי 2018, התקבלה בכאל תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.  

 על פי הנטען בתביעה, העלתה כאל את תעריפי עמלת הסליקה לבתי עסק שלא כדין. בקשת האישור נסמכת, בין היתר, על החלטת 

בית המשפט המחוזי בתל אביב בגדרה אושרה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד חברה אחרת, בסוגיה דומה. 

 המבקשים מעריכים את נזקם האישי בסך של 4,036 ש"ח. המבקשים לא נקבו בסכום הנזק הקבוצתי וזה הוערך על ידם ב"עשרות 

מיליוני ש"ח". כאל הגישה את תשובתה לבקשת האישור והמבקשים השיבו לתשובת כאל. קדם משפט התקיים ביום 15 בינואר 2020. 

(ג) ביום 6 במאי 2018, התקבלה בכאל תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. על פי 

הנטען בתביעה, אשר הוגשה כנגד כאל וכנגד חברה נוספת ובנק שמחזיק בה, כאל לא סיפקה גילוי נאות לגביית רבית על ידה. 

 המבקש מעריך את נזקו האישי בסך של 38.54 ש"ח ואת סכום התביעה הקבוצתית ב-181 מיליון ש"ח. ביום 5 במרס 2019 השיבה כאל 

לבקשת האישור. 

(ד) ביום 22 ביולי 2018, הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה אליה צורפה בקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, כנגד כאל וכנגד 

שתי חברות כרטיסי אשראי נוספות. ענינה של התביעה בעסקאות באמצעות כרטיסי אשראי שביצעו חברי הקבוצה כעסקאות במסמך 

חסר (בעיקר עסקאות טלפוניות) בבתי עסק העוסקים בתחום ה"שיווק הישיר". בבקשת האישור נטען כי בתי העסק הללו ניצלו את 

חולשתה של אוכלוסיית הקשישים וחייבו את כרטיס האשראי שלהם בגין עסקאות רבות שלא כדין, וכן חייבו אותם בחיובים נוספים 
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שלא אושרו על ידם. לטענת המבקש, חברות כרטיסי האשראי התקשרו בהסכם סליקה עם חברות ה"שיווק הישיר" ובדרך זו אפשרו את 

פעילותן. המבקש טוען כי סכום הנזק לכל חברי הקבוצה אותה הוא מתיימר לייצג הינו כ-900 מיליון ש"ח. קדם משפט התקיים ביום 7 

בינואר 2020. 

(ה)  ביום 9 בדצמבר 2018, הוגשה לבית המשפט העליון, בשבתו כבית דין גבוה לצדק, עתירה נגד בנק ישראל, הממונה על התחרות ושלוש 

חברות כרטיסי האשראי, ביניהן כאל, בה התבקש סעד של ביטול צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של 

עסקאות בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי), התשע"ט-2018. לטענת העותרות, יש לבטל את הצו ולקבוע כי לחברות כרטיסי 

האשראי אסור להפיק רווח מהעמלה הצולבת אשר אמורה לכסות את עלויות המנפיק בלבד. כאל הגישה תגובתה ביום 19 באוגוסט 

2019. דיון בעתירה קבוע ליום 26 במרס 2020. 

2. סכום החשיפה בשל תביעות שהוגשו כנגד כאל, שאפשרות התממשותן, כולן או חלקן, הינה אפשרית (Reasonably Possible) מסתכם 

בכ-167 מיליון ש"ח. 

3. ביום 14 בדצמבר 2016, הוציא מנהל מס ערך מוסף (להלן - "המנהל") לכאל שומות לתקופות חיוב מינואר 2012 ועד אוגוסט 2016. סכום 

החיוב בשומות, כולל רבית והצמדה, עומד על 48 מיליון ש"ח. כאל חולקת על עמדת המנהל, וסבורה כי יש לה טענות טובות לתמיכת 

עמדתה. בהתאם, הגישה כאל השגה ביום 9 במרס 2017. למיטב ידיעת כאל, שומות בעניין זה התקבלו גם בקרב מתחרותיה. 

 ביום 8 במרס 2018 נתקבלה בכאל החלטת מנהל מע"מ. בהחלטה נדחתה ההשגה, וכן הוגדל סכום החיוב בשומה לכדי 75 מיליון ש"ח (כולל 

רבית והצמדה). ככל שעמדת כאל לא תתקבל על ידי בית המשפט, עלולה כאל להתחייב בגין הסוגיות שבשומה גם בתקופות המאוחרות 

ממועד השומה. ביום 31 בינואר 2019 הגישה כאל ערעור על ההחלטה האמורה לבית המשפט המחוזי מרכז. ביום 3 בנובמבר 2019 אישר 

בית המשפט העליון בקשה מוסכמת לאיחוד הדיונים בערעור עם ערעוריהן של מתחרותיה של כאל. קדם משפט התקיים ביום 5 במרס 

2020. כאל מעריכה את סכום החשיפה אשר בגינו לא נכללה הפרשה בדוחותיה בסכום של כ-140 מיליון ש"ח. 
 

י. מאז חודש יולי 2006 מפרסם החשב הכללי הודעה על מינוי גופים מסוימים, ביניהם גם הבנק, כעושי שוק ראשיים לאגרות חוב ממשלתיות על פי 

סעיף 6 א' לחוק מלווה מדינה, התשל"ט-1979, וזאת במסגרת רפורמה שיזם משרד האוצר, בהליך הנפקת אגרות חוב ממשלתיות ובפעילות 

בשוק ההון המשני בתחום אגרות החוב, על מנת לעודד כניסה של גורמים נוספים לשוק ההון לשם הגדלת הנזילות והשקיפות במסחר ולשם 

הוזלת עלויות גיוס כספים לקופת המדינה. הבנק התחיל לפעול כעושה שוק ביום 4 בספטמבר 2006. 

 במסגרת פעילות עשיית השוק העמיד האוצר לבנק קו לשאילות של אגרות חוב ממשלתיות עד לשווי של 1 מיליארד ש"ח וזאת על מנת לכסות 

עסקאות של מכירה בחסר של אגרות חוב ממשלתיות במסגרת עשיית השוק. כנגד ניצול שאילות במסגרת זו, מפקיד הבנק כספים באוצר 

בגובה הניצול המשמשים כבטוחה עבור השאילות. ראה גם באור 26.ט.  
 

יא. הבנק נוהג לתת מעת לעת, בתנאים ובנסיבות המקובלים בעסקי הבנקאות, כתבי שיפוי מוגבלים בסכום ובתקופה ושאינם מוגבלים, והכל 

במהלך העסקים הרגיל של הבנק. בין היתר ניתנים כתבי שיפוי כאלה במסגרת דיני המסלקה בגין אבדן שיקים, לכונסי נכסים ומפרקים, לנותני 

שירותים שונים או כחלק מהתחייבות הסכמית ולחברות כרטיסי האשראי. כמו כן הבנק והבינלאומי הנפקות נותנים מעת לעת שיפוי לנאמנים 

של תעודות התחייבות המונפקות על ידם, בכפוף לשטרי הנאמנות הרלוונטיים. 
 

יב. במסגרת ההסכם למכירת פעילות פיבי שוויץ בע"מ, חברת בת של הבנק, התחייבה פיבי שוויץ בע"מ כלפי הרוכש לשיפויים שונים (אשר החל 

מיום 28 בפברואר 2018 הבנק עצמו היה חייב בהם), אשר היו בתוקף עד לחודש יוני 2019. 

 בנוסף, עם מינויים של Deloitte AG (להלן - "דלויט") כמפרקים של השלוחה בחודש אוגוסט 2018, נכנסו לתוקפם שיפויים שונים שנתנו פיבי 

שוויץ והבנק לדלויט בקשר עם הפירוק וכן התחייבות של הבנק כלפי דלויט כי השלוחה תפורק על בסיס סולבנטי.  
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א. להבטחת התחייבויות כלפי מסלקת המעו"ף עבור לקוחותיו ועבור עצמו כאמור בבאור 25.ה, שעבד הבנק ניירות ערך ומזומנים לטובת מסלקת 

מעו"ף. 

 להלן יתרת הבטחונות שהועמדו למסלקת המעו"ף (במיליוני ש"ח): 
             

יתרה גבוהה לשנת 2019  יתרה ממוצעת לשנת 2019  ליום 31 בדצמבר 2019   

   

בגין פעולות  בגין פעולות  בגין פעולות 
לקוחות  בגין קרן  לקוחות  בגין קרן  לקוחות  בגין קרן 
ונוסטרו  סיכונים  ונוסטרו  סיכונים  ונוסטרו  סיכונים   

   
 347  57  279  55  223  54 ניירות ערך 

 -  19  -  18  -  18 מזומנים המופקדים כביטחון 

             

יתרה גבוהה לשנת 2018  יתרה ממוצעת לשנת 2018  ליום 31 בדצמבר 2018   

   

בגין פעולות  בגין פעולות  בגין פעולות 
לקוחות  בגין קרן  לקוחות  בגין קרן  לקוחות  בגין קרן 
ונוסטרו  סיכונים  ונוסטרו  סיכונים  ונוסטרו  סיכונים   

   
 352  56  266  50  352  56 ניירות ערך 

 -  18  -  17  -  18 מזומנים המופקדים כביטחון 
 

 

ב. הבנק חבר במסלקת ה-Euroclear שהינה מערכת סליקה לניירות ערך הנסחרים בשווקים הבינלאומיים. לצורך פעילות בניירות ערך באמצעות 

המסלקה הנ"ל 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 שעבוד ללא הגבלה בסכום של מזומנים וניירות ערך 

להבטחת מסגרת הפעילות. 
 

ג. להבטחת התחייבות הבנק כלפי מסלקת הבורסה כאמור בבאור 25.ד, שעבד הבנק ניירות ערך ומזומנים לטובת מסלקת הבורסה.  
 

 להלן יתרת הבטחונות שהועמדו למסלקת הבורסה (במיליוני ש"ח): 
             

יתרה גבוהה  יתרה ממוצעת  ליום 31 בדצמבר    

   

לשנת 2018  לשנת 2019   לשנת 2018  לשנת 2019    2018  2019  

 73  80  61  69  52  75 ניירות ערך 
 24  27  20  23  17  25 מזומנים המופקדים כביטחון 

 
 
 

(1) להבטחת אשראי מבנק ישראל, יצרו הבנק וחברה מאוחדת שלו אגרות חוב לפיהן שיעבדו לטובת בנק ישראל, בשעבוד קבוע מדרגה  ד. 

ראשונה, ללא הגבלה בסכום, את כל הנכסים והזכויות אשר הפקידו ו/או רשמו לזכות ו/או יפקידו ו/או ירשמו לזכות חשבונות הבטוחות 

המתנהלים על שם בנק ישראל במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכן במסלקת Euroclear, לרבות כל הכספים וכל ניירות 

הערך המופקדים או הרשומים בחשבונות הנ"ל. ניירות הערך אשר הופקדו ו/או נרשמו לזכות ו/או יופקדו ו/או ירשמו לזכות חשבון הבטוחות 

במסלקת Euroclear משועבדים גם בשעבוד צף.  

(2) להלן נתונים לגבי אגרות החוב ששועבדו לבנק ישראל (במיליוני ש"ח): 
             

יתרה גבוהה  יתרה ממוצעת  ליום 31 בדצמבר    

   

לשנת 2019  לשנת 2018  לשנת 2019  לשנת 2018   2018  2019  
 200  107  176  106  107  107 ניירות ערך 

 
* נכון לשנים 2019 ו-2018 אין ניצול אשראי כנגד שיעבוד זה. 

** ראה באור 11 באשר ליתרות המזומנים ופקדונות בבנק ישראל. 
 

(3) ראה באור 25.ו. באשר לשעבוד צף לטובת בנק ישראל, על זכויות הבנק לקבלת סכומים וחיובים כספיים בש"ח, המגיעים ו/או שיגיעו מאת 

 .CLS-לקוחותיו שהינם תאגידים ישראלים, במסגרת פעילות הבנק כספק במסלקת ה
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(המשך)
 

 CSA מסוג ISDA ה. הבנק מתקשר מעת לעת עם צדדים נגדיים, בעיקר בנקים ישראלים וזרים וכן עם לקוחות בנספחים להסכמי

(credit support annex) שנועדו למזער את סיכוני האשראי ההדדיים הנוצרים בין הצדדים במסחר בנגזרים. על פי נספחי ה-CSA, מבוצעת מדידה 

תקופתית של שווי מלאי העסקאות בנגזרים שבוצעו בין הצדדים, ואם החשיפה נטו של אחד הצדדים עוברת סף שנקבע מראש אזי אותו צד 

מקבל מהצד השני פקדונות כספיים לכיסוי חלקי של החשיפה. 

 ליום 31 בדצמבר 2019 העביר הבנק לטובת צדדים נגדיים ולקוחות כאמור פקדונות בסך כולל של 193 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2018 - 125 

מיליון ש"ח). ליום 31 בדצמבר 2019 קיבל הבנק מצדדים נגדיים ולקוחות כאמור פקדונות בסך 58 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2018 - 86 מיליון 

ש"ח). 

 בנוסף, להבטחת קיום התחייבויות הבנק ו/או החשיפה האשראית כאמור, הפקיד הבנק פקדונות במזומן אצל צדדים נגדיים, כבטחונות 

ראשוניים (Initial margin), שנכון ליום 31 בדצמבר 2019 מסתכמים בסך של 82 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2018 - 70 מיליון ש"ח). 
 

ו. לצורך מתן שירותים ללקוחות הבנק ופעילות נוסטרו של הבנק בכל הנוגע לפעילויות מסוימות בניירות ערך זרים, לרבות בחוזים עתידיים 

גלובליים, באופציות ובהשאלות ומכירות בחסר, התקשר הבנק עם בנקים ו/או גופים זרים אחרים (להלן - "הברוקרים הזרים") לצורך קבלת 

שירותי משמורת ניירות ערך (global custody), סליקה, ברוקראז', שירותים לפעילות Margin ושירותים גלובליים נוספים. על פי ההסכמים עם 

הברוקרים הזרים, ניירות ערך מסויימים ומזומנים של הבנק (נוסטרו) המופקדים אצל איזה מהברוקרים הזרים משמשים (בין בדרך של שיעבוד, 

עכבון או העברת בעלות) כבטוחה לטובת הברוקר הזר להבטחת קיום התחייבויות הבנק ו/או כיסוי חשיפתו האשראית של הברוקר הזר בקשר 

עם פעילות לקוחות הבנק ו/או פעילות הנוסטרו של הבנק; כמו כן, לכל אחד מהברוקרים הזרים זכות עיכבון וקיזוז כלפי יתרות מזומן העומדות 

לזכות הבנק אצלו, לרבות פקדונות במזומן שהופקדו אצל הברוקר הזר כבטוחה, בקשר עם קיום התחייבויות הבנק ו/או החשיפה האשראית 

כאמור. קיימים הסדרים שונים בין הבנק לבין כל אחד מהברוקרים הזרים בקשר לשווי הבטוחות ו/או סכומי המזומן אשר צריכים להיות מופקדים 

אצל הברוקר הזר. נכון ליום 31 בדצמבר 2019 מופקדים אצל כלל הברוקרים הזרים כבטוחה ניירות ערך של הבנק (נוסטרו) בשווי מצטבר של 

כ-15 מיליון דולר (31 בדצמבר 2018 - 35 מיליון דולר), וכמו כן עומדים לזכות הבנק אצל כלל הברוקרים הזרים יתרות מזומן (לרבות פקדונות 

במזומן כאמור) בשווי מצטבר של כ-160 מיליון דולר (31 בדצמבר 2018 - 246 מיליון דולר). 

 

ז. הבנק מקבל מבנק זר בחו"ל שירותי סליקה במטבעות במסלקת CLS. להבטחת חשיפת אשראי של הבנק הזר כלפי הבנק בקשר עם סליקת 

עסקאות המטבע ב-CLS, הפקיד הבנק אצל הבנק הזר פיקדון כספי בסך של 50 מיליון דולר. הפיקדון משמש כבטוחה וכפוף לזכויות עכבון 

 .CLS וקיזוז של הבנק הזר בקשר עם פעילות הסליקה במסלקת

 

ח. להלן פירוט ניירות ערך אשר שועבדו למלווים על ידי קבוצת הבנק, כאמור בסעיפים א', ג' ו-ו' לעיל, כאשר המלווים אינם רשאים למכרם או 

לשעבדם (במיליוני ש"ח): 
     

  ליום 31 בדצמבר 
 2018  2019  

 

 419  352 ניירות ערך מוחזקים לפדיון 
 172  52 אגרות חוב זמינות למכירה 

 591  404 סך הכל 
 

 

ט. להלן המקורות של ניירות ערך שהתקבלו ואשר הבנק רשאי למכור (במיליוני ש"ח): 
     

  ליום 31 בדצמבר 
 2018  2019  

 

 863  9 ניירות ערך שהתקבלו בעסקות שאילת ניירות ערך כנגד מזומן 
 905  766 ניירות ערך שהתקבלו בעסקת שאילה לא מובטחת 

 1,768  775 סך הכל 
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(במיליוני ש"ח) 

א. היקף הפעילות על בסיס מאוחד 
 

1. סכום נקוב של מכשירים נגזרים 
             

31 בדצמבר 2018   31 בדצמבר 2019    

 

נגזרים  נגזרים 
נגזרים  שאינם  נגזרים  שאינם 

למסחר  למסחר  סך הכל  למסחר  למסחר  סך הכל    
חוזי רבית       

     

 9,772  9,757  15   3,183   3,162   21   FORWARD-ו FUTURES חוזי
 -  -  -  552  552  - אופציות שנכתבו 
 -  -  -  552  552  - אופציות שנקנו 

 19,338  15,244  4,094   17,003   13,144   3,859  (1)SWAPS

 29,110  25,001  4,109   21,290   17,410   3,880 סך הכל(2) 

 3,209  -  3,209   2,911    -   2,911  מזה: נגזרים מגדרים(3) 
       
חוזי מטבע חוץ       

 37,061  28,641  8,420   47,732   35,127   12,605  (4) FORWARD-ו FUTURES חוזי
 11,197  11,109  88   13,246   13,215   31 אופציות שנכתבו 
 11,588  11,500  88   13,734   13,703   31 אופציות שנקנו 

 255  -  255   215    -   215  SWAPS

 60,101  51,250  8,851   74,927   62,045   12,882 סך הכל 
       
חוזים בגין מניות       

 10,108  10,108  -  12,347  12,347  -   FORWARD-ו FUTURES חוזי
 17,607  17,607  -  16,030  16,030  - אופציות שנכתבו 
 17,512  17,512  -  15,960  15,960  - אופציות שנקנו(5) 
 45,227  45,227  -  44,337  44,337  - סך הכל 

       
חוזי סחורות ואחרים       

 63  63  -  72  72  -   FORWARD-ו FUTURES חוזי
 -  -  -  42  42  - אופציות שנכתבו 
 -  -  -  42  42  - אופציות שנקנו 

 63  63  -  156  156  - סך הכל 
       
חוזי אשראי       

 37  -  37  -  -  - הבנק ערב 
 37  -  37  -  -  - סך הכל 

 134,538  121,541  12,997  140,710  123,948  16,762 סך הכל סכום נקוב 
 

(1) מזה: SWAPS שהבנק משלם בשיעור רבית קבוע בסך 10,338 מיליון ש"ח (31.12.18 - 12,047 מיליון ש"ח). 

(2) מזה: חוזי החלפת שקל-מדד בסך 686 מיליון ש"ח (31.12.18 - 682 מיליון ש"ח). 

(3) הבנק מבצע עסקאות הגנה באמצעות נגזרי החלפת רבית (IRS) לצורך גידור שווי הוגן חשבונאי של אגרות חוב. עסקאות אלה מגדרות את סיכון הרבית הגלום באגרות חוב 

במט"ח ברבית קבועה בעלות מח"מ ארוך. 

(4) מזה: חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט בסך 2,677 מיליון ש"ח (31.12.18 - 2,285 מיליון ש"ח). 

(5) מזה: נסחרים בבורסה בסך 15,878 מיליון ש"ח (31.12.18 - 17,336 מיליון ש"ח). 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

 
2. שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים 

             

31 בדצמבר 2019      

 

התחייבויות בגין נגזרים ברוטו  נכסים בגין נגזרים ברוטו    
נגזרים  נגזרים 

נגזרים  שאינם  נגזרים  שאינם 
למסחר  למסחר  סך הכל  למסחר  למסחר  סך הכל    

 384  238  146  249  246  3 חוזי רבית 

     

 122  -  122  1  -  1     מזה: נגזרים מגדרים 
 414  392  22  391  314  77 חוזי מטבע חוץ 
 450  450  -  450  450  - חוזים בגין מניות 

 1  1  -  1  1  - חוזי סחורות ואחרים 

 1,249  1,081  168  1,091  1,011  80 סך הכל נכסים/התחייבויות בגין נגזרים ברוטו(1) 

 -  -  -  -  -  - סכומים שקוזזו במאזן 
 1,247  1,079  168  1,091  1,011  80 יתרה מאזנית 

 -  -  -  -  -  - מזה: שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים 

 

 
             

31 בדצמבר 2018     

 

התחייבויות בגין נגזרים ברוטו  נכסים בגין נגזרים ברוטו    
נגזרים  נגזרים 

נגזרים  שאינם  נגזרים  שאינם 
למסחר  למסחר  סך הכל  למסחר  למסחר  סך הכל    

 224  183  41  207  176  31 חוזי רבית 

     

 36  -  36  28  -  28     מזה: נגזרים מגדרים 
 422  403  19  541  484  57 חוזי מטבע חוץ 
 650  650  -  650  650  - חוזים בגין מניות 

 1  1  -  1  1  - חוזי סחורות ואחרים 
 1,297  1,237  60  1,399  1,311  88 סך הכל נכסים/התחייבויות בגין נגזרים ברוטו(1) 

 -  -  -  -  -  - סכומים שקוזזו במאזן 

 1,294  1,234  60  1,399  1,311  88 יתרה מאזנית 

 -  -  -  -  -  - מזה: שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים 

 
(1) מזה: שווי הוגן ברוטו של התחייבויות בגין נגזרים משובצים בסך 2 מיליון ש"ח (31.12.18 - 3 מיליון ש"ח). 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

ב. גידור חשבונאי 

כללי 

הבנק חשוף לסיכוני שוק, לרבות סיכוני בסיס וסיכוני רבית. סיכון הבסיס הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הקבוצה שעלול להתרחש כתוצאה 

משינויים במדד המחירים לצרכן או בשערי החליפין של מטבעות חוץ עקב ההפרש בין שווי הנכסים לשווי ההתחייבויות. סיכון הרבית הוא סיכון 

לרווחים או להון הנובע מתזוזות בשיעורי הרבית. שינויים ברבית משפיעים על רווחי הבנק באמצעות שינוי בהכנסות נטו, ועל שווי נכסי הבנק, 

התחייבויותיו ומכשירים חוץ מאזניים, כיוון שהערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים (או אף התזרימים עצמם) משתנה כאשר חל שינוי בשיעורי 

הרבית. כחלק מהאסטרטגיה הכוללת של הבנק לניהול רמת החשיפה לסיכוני בסיס וסיכוני רבית, משתמש הבנק במכשירים נגזרים מסוג עסקאות 

פורוורד על מטבע חוץ ומדד המחירים לצרכן, אופציות על מטבע חוץ ועסקאות החלפת רבית קבועה ברבית משתנה. לבנק יש נגזרים המיועדים 

וכשירים כגידורי שווי הוגן. 

אם נגזר אינו מיועד ליחס גידור כשיר, הנגזר נרשם לפי שווי הוגן ושינויים בשוויו ההוגן נרשמים באופן שוטף בדוח רווח והפסד. 
 

גידורי שווי הוגן 

הבנק מייעד נגזרים מסוימים כגידורי שווי הוגן. שינוי בשווי ההוגן של נגזרים, המגדרים חשיפה לשינוי בשווי הוגן של נכס, מוכר באופן שוטף בדוח 

רווח והפסד, כמו גם השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר, שניתן לייחס אותו לסיכון המגודר. 

 
   

לשנה שנסתיימה ביום  
31 בדצמבר 2019    

הכנסות (הוצאות) רבית    

1. השפעת חשבונאות של גידור שווי הוגן על הרווח (הפסד)  

 

  רווח מגידורי שווי הוגן  
  חוזי רבית  

 105   - פריטים מגודרים 
 (115)   - נגזרים מגדרים 

 
     

ליום 31 בדצמבר 2019    
התאמות שווי הוגן מצטבר 

שהגדילו את הערך 
בספרים   

הערך בספרים  יחסי גידור קיימים     

2. פריטים מגודרים בגידור שווי הוגן   
   105  3,185   ניירות ערך - מכשירי חוב המסווגים כזמינים למכירה 

 
   

לשנה שנסתיימה ביום  
31 בדצמבר 2019    

הפסד שהוכר  
בהכנסות (הוצאות) מפעילות 

במכשירים נגזרים(1)    
3. השפעת נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים על דוח רווח והפסד  

 

  נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים  
 (15)   חוזי רבית 

 (410)   חוזי מטבע חוץ 
 6   חוזים בגין מניות 

 
(1) נכלל בסעיף הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מרבית. 
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(במיליוני ש"ח) 

ג. סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה 
             

31 בדצמבר 2019    

 

ממשלות 
ובנקים  דילרים / 

סך הכל  אחרים  מרכזיים  ברוקרים  בנקים  בורסות   

     

 1,091  383  1  141  446  120 יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים 
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:       

 (428)  (142)  -  (17)  (269)  - הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים(1) 
 (144)  (115)  -  (4)  (25)  - הפחתת סיכון אשראי בגין ביטחון במזומן שהתקבל 
 519  126  1  120  152  120 סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 1,394  1,040  -  39  315  - סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים(2) 
 (862)  (704)  -  (6)  (152)  - הפחתת סיכון אשראי חוץ מאזני 

 532  336  -  33  163  - סיכון אשראי חוץ מאזני נטו בגין מכשירים נגזרים 

 1,051  462  1  153  315  120 סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 

 1,249  559  -  203  390  97 יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:       

 (371)  (85)  -  (17)  (269)  - מכשירים פיננסיים 
 (64)  -  -  -  (64)  - ביטחון במזומן ששועבד 

 814  474  -  186  57  97 סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים  

 
             

31 בדצמבר 2018*   

 

ממשלות 
ובנקים  דילרים / 

סך הכל  אחרים  מרכזיים  ברוקרים  בנקים  בורסות   

     

 1,399  788  -  104  318  189 יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים 
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:       

 (568)  (335)  -  (10)  (223)  - הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים(1) 
 (225)  (144)  -  (22)  (59)  - הפחתת סיכון אשראי בגין ביטחון במזומן שהתקבל 

 606  309  -  72  36  189 סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 1,251  913  1  45  292  - סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים(2) 
 (571)  (421)  -  (3)  (147)  - הפחתת סיכון אשראי חוץ מאזני 

 680  492  1  42  145  - סיכון אשראי חוץ מאזני נטו בגין מכשירים נגזרים 

 1,286  801  1  114  181  189 סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 

 1,297  391  10  204  483  209 יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:       

 (271)  (38)  -  (10)  (223)  - מכשירים פיננסיים 
 (65)  -  -  -  (65)  - ביטחון במזומן ששועבד 

 961  353  10  194  195  209 סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים  
 

* סווג מחדש. 

(1) שווי הוגן של מכשירים נגזרים הכפופים להסכמי קיזוז בסך 371 מיליון ש"ח, אגרות חוב ממשלתיות שהתקבלו כבטחון בסך 54 מיליון ש"ח ומניות שהתקבלו כבטחון בסך 3 

מיליון ש"ח (31.12.18 - מכשירים נגזרים הכפופים להסכמי קיזוז בסך 271 מיליון ש"ח, אגרות חוב ממשלתיות שהתקבלו כבטחון בסך 146 מיליון ש"ח ומניות שהתקבלו כבטחון 

בסך 151 מיליון ש"ח). 

(2) ההפרש, אם הוא חיובי, בין סך כל הסכומים בגין מכשירים נגזרים (לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי) שנכללו בחבות הלווה, כפי שחושבו לצורך מגבלות על חבות 

של לווה, לפני הפחתת סיכון אשראי, לבין היתרה המאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים של הלווה. 
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ד. פירוט מועדי פרעון - סכומים נקובים: יתרות לסוף השנה 
           

31 בדצמבר 2019   

 

מעל 3 
מעל  מעל שנה  חודשים  עד 3 

סך הכל  5 שנים  ועד 5 שנים  ועד שנה  חודשים   

    

חוזי רבית      
 675  -  166  509  - - שקל - מדד 

 20,615  3,282  10,542  3,331  3,460 - אחר 
 74,927  7  615  19,664  54,641 חוזי מטבע חוץ 
 44,337  -  356  3,080  40,901 חוזים בגין מניות 

 156  -  -  1  155 חוזי סחורות ואחרים 

 140,710  3,289  11,679  26,585  99,157 סך הכל 

 
           

31 בדצמבר 2018   

 

מעל 3 
מעל שנה  חודשים   עד 3 

סך הכל  מעל 5 שנים  ועד 5 שנים  ועד שנה  חודשים   
     134,538  4,735  16,264  26,732  86,807 סך הכל 
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א. הגדרות 
- אנשים פרטיים - יחידים, לרבות יחידים המנהלים חשבון משותף, אשר למועד הדיווח אין להם חבות לבנק, או שהחבות שלהם סווגה בענף 

משק "אנשים פרטיים - הלוואות לדיור ואחר". 

- מגזר בנקאות פרטית - אנשים פרטיים אשר היתרה של תיק הנכסים הפיננסיים שיש להם בבנק על בסיס מאוחד (לרבות פקדונות כספיים, 

תיקי ניירות ערך ונכסים כספיים אחרים) עולה על 3 מיליון ש"ח. 

- משקי בית - אנשים פרטיים, למעט לקוחות הנכללים בבנקאות פרטית. 

- עסק - לקוח שאינו נכלל בהגדרת "אנשים פרטיים" ואינו גוף מוסדי או תאגיד בנקאי. 

- מחזור פעילות - מחזור מכירות שנתי או היקף הכנסות שנתי. 

- עסק זעיר - עסק שמחזור פעילותו קטן מ- 10 מיליון ש"ח. 

- עסק קטן - עסק שמחזור פעילותו גדול או שווה ל- 10 מיליון ש"ח וקטן מ- 50 מיליון ש"ח. 

- עסק בינוני - עסק שמחזור פעילותו גדול או שווה ל- 50 מיליון ש"ח וקטן מ- 250 מיליון ש"ח 

- עסק גדול - עסק שמחזור פעילותו גדול או שווה ל- 250 מיליון ש"ח. 

- גופים מוסדיים - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ולרבות קופות גמל, קרנות פנסיה, 

קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תעודות סל, חברות ביטוח וחברי בורסה המנהלים כספי לקוחות. 
 

כאשר מחזור ההכנסות של לקוח עסקי אינו מייצג את היקף הפעילות שלו, פעילות הלקוח העסקי סווגה לפי האמור להלן: כאשר סך החבות של 

הלקוח העסקי שווה או גדולה מ-100 מיליון ש"ח סווג הלקוח למגזר עסקים גדולים. בנוסף, בחשבונות עסקיים הפועלים בשוק ההון הסיווג למגזרי 

הלקוחות נעשה בהתאם לשווי הנכסים במאזן או שווי ממוצע הנכסים בבנק, ובחשבונות עסקיים בתחום הנדל"ן הסיווג נעשה בהתאם לשווי 

הנכסים במאזן או היקף המסגרות. 
 

- מגזר ניהול פיננסי - כולל פעילות למסחר ופעילות ניהול נכסים והתחייבויות כהגדרתן בהוראות המפקח על הבנקים. כמו כן כולל המגזר את 

חלק הבנק ברווחי כאל. 
  

העקרונות בחלוקת תוצאות הפעילות בין מגזרי הפעילות השונים: 

- הכנסות רבית נטו, הכוללות:  

 - המרווח הפיננסי, הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות, המחושב כפער בין הרבית המתקבלת או המשולמת לבין ממוצע מחירי הכסף של 

הבנק, הנגזרים ממשך החיים התואם את תנאי האשראי או הפקדון במגזרי ההצמדה הרלוונטיים. 

- רבית על ההון המשוקלל המיוחס למגזר (על בסיס נכסי הסיכון המשוייכים לכל מגזר).  

- מגזרי הלקוחות מחויבים בעלויות המימון העודפות (מעבר לעלות גיוס המקורות) של שטרי ההון המיוחסים למגזר. 

- הוצאות בגין הפסדי אשראי - לכל מגזר פעילות מיוחסות ההוצאות בגין הפסדי אשראי שנרשמו בגין לקוחותיו. 

- הכנסות שאינן מרבית - לכל מגזר פעילות נזקפות ההכנסות מעמלות, הכנסות מימון שאינן מרבית וההכנסות האחרות, הנובעות מפעילות 

לקוחותיו. 

- הוצאות תפעוליות - לכל לקוח במגזר פעילות מיוחסות ההוצאות של כלל יחידות הבנק, הנובעות ממתן שירותים, לפי מתודולוגיית העמסה 

כדלקמן: 

- הוצאות ישירות, הכוללות: 

- הוצאות שכר וארגוניות בסניפים - מועמסות לפי התפלגות תקן "מדד פעולה", המתרגם את הפעילות של הלקוח לתשומות עבודה. 

- הוצאות מחשב בסניפים - מועמסות בהתאם לכמות פעולות המבוצעות על ידי הלקוחות. 

- הוצאות שכר, ארגוניות ומחשב של יחידות המטה העסקיות - מועמסות על פי מפתחות העמסה, בהתאם לאופי הפעילות של הלקוח 

(כגון: התפלגות יתרות אשראי, כמות ונפח פעולות). 

- הוצאות עקיפות, הכוללות את הוצאות יחידות המטה והוצאות המחשב של החטיבות/המערכים העורפיים, ואת הוצאות המחשב הכלליות 

שאינן משוייכות - הוצאות אלו מועמסות בהתאם לאופי ההוצאה. מרבית ההוצאות העקיפות מועמסות לפי התפלגות ההוצאות הישירות 

והיתר לפי התפלגות ההכנסות. 

- מסים על ההכנסה - ההפרשה למס על הרווח של כל מגזר, חושבה על פי שיעור המס הסטטוטורי, תוך ביצוע התאמות מסוימות הנובעות 

מהוצאות לא מוכרות וכיו"ב. 

- רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנה שליטה - זקיפת חלק ברווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה במגזרי הפעילות השונים, 

הוקצה על פי יחס הרווח נטו של חברות הבת בהן יש זכויות שאינן מקנות שליטה, כפי שרווח זה שויך למגזרי הפעילות השונים. 



 

 174 | heb_final.docx_2019-12 | 15/03/2020 

(המשך)
 

ב. מידע על מגזרי פעילות פיקוחיים 
                 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019   המאוחד  
פעילות ישראל    

עסקים    
ניהול  גופים  עסקים  עסקים  קטנים  בנקאות  משקי 

גדולים  מוסדיים  פיננסי  סך הכל  בית  פרטית  וזעירים  בינוניים    
במיליוני ש"ח    

 3,085  287  16  265  164  670  14  1,669 הכנסות רבית מחיצוניים  

       
       

 483  11  77  67  17  87  52  172 הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו         

 2,602  276  (61)  198  147  583  (38)  1,497 - מחיצוניים 
 -  (125)  136  82  26  58  76  (253) - בינמגזרי 

 2,602  151  75  280  173  641  38  1,244 סך הכנסות רבית, נטו 
 1,520  214  190  118  77  304  68  549 הכנסות שאינן מרבית 

 4,122  365  265  398  250  945  106  1,793 סך הכנסות 
 138  -  1  18  12  35  -  72 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 2,654  59  184  167  114  622  65  1,443 הוצאות תפעוליות ואחרות 
 1,330  306  80  213  124  288  41  278 רווח לפני מסים 

 478  105  27  93  46  98  14  95 הפרשה למסים על הרווח 
 852  201  53  120  78  190  27  183 רווח לאחר מסים 
 51  51  -  -  -  -  -  - חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס 

רווח נקי:         
 903  252  53  120  78  190  27  183 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (38)  (6)  -  -  (3)  (5)  -  (24) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 865  246  53  120  75  185  27  159 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 136,305  50,865  1,039  17,275  5,675  15,925  50  45,476 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 605  605  -  -  -  -  -  -  מזה:  השקעה בחברה כלולה(1) 

 85,440  -  1,039  17,275  5,675  15,925  50  45,476    יתרה ממוצעת של אשראי לציבור(1) 
 88,829  -  1,261  17,959  5,647  16,477  67  47,418 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 709  -  -  298  35  220  -  156 יתרת חובות פגומים 
 249  -  -  13  4  20  -  212 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 127,577  9,516  23,365  10,823  5,189  18,972  7,619  52,093 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 114,821  -  22,825  10,157  4,932  18,400  7,611  50,896  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור(1) 
 120,052  -  25,080  11,271  5,536  18,859  7,734  51,572 יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 80,019  7,627  1,070  17,092  6,867  15,591  213  31,559 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 81,249  7,588  1,159  17,521  6,730  16,275  218  31,758 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 

 322,386  -  236,423  13,366  3,883  15,884  17,337  35,493 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול(1)(3) 

פיצול הכנסות רבית נטו         
 2,045  -  10  270  157  562  -  1,046 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 448  -  66  21  20  88  38  215 - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 
 109  151  (1)  (11)  (4)  (9)  -  (17) - אחר 

 2,602  151  75  280  173  641  38  1,244 סך הכל הכנסות רבית, נטו 
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. 
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ב. מידע על מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך) 
                 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  המאוחד  
פעילות ישראל    

עסקים    
ניהול  גופים  עסקים  עסקים  קטנים  בנקאות  משקי 

גדולים  מוסדיים  פיננסי  סך הכל  בית  פרטית  וזעירים  בינוניים    
במיליוני ש"ח    

 3,001  236  14  358  191  677  1  1,524 הכנסות רבית מחיצוניים  

       
       

 515  34  59  65  34  106  34  183 הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו         

 2,486  202  (45)  293  157  571  (33)  1,341 - מחיצוניים 
 -  (49)  107  4  20  48  66  (196) - בינמגזרי 

 2,486  153  62  297  177  619  33  1,145 סך הכנסות רבית, נטו 
 1,637  283  194  119  81  321  62  577 הכנסות שאינן מרבית 

 4,123  436  256  416  258  940  95  1,722 סך הכנסות 
 166  -  1  35  8  55  -  67 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 2,819  72  178  188  120  653  63  1,545 הוצאות תפעוליות ואחרות 
 1,138  364  77  193  130  232  32  110 רווח לפני מסים 

 408  118  29  72  49  87  12  41 הפרשה למסים על הרווח 
 730  246  48  121  81  145  20  69 רווח לאחר מסים 
 37  37  -  -  -  -  -  - חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס 

רווח נקי:         
 767  283  48  121  81  145  20  69 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (34)  (5)  -  -  (4)  (5)  -  (20) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 733  278  48  121  77  140  20  49 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 135,312  51,675  764  17,855  5,739  15,426  51  43,802 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 585  585  -  -  -  -  -  -  מזה:  השקעה בחברה כלולה(1) 

 83,637  -  764  17,855  5,739  15,426  51  43,802    יתרה ממוצעת של אשראי לציבור(1) 
 85,160  -  934  17,052  5,816  15,948  51  45,359 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 467  -  -  114  35  218  -  100 יתרת חובות פגומים 
 243  -  -  -  5  23  -  215 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 127,059  10,415  26,042  11,042  5,230  17,848  7,676  48,806 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 113,348  -  25,984  9,981  4,907  17,127  7,667  47,682  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור(1) 
 111,697  -  21,187  9,212  5,167  17,802  8,029  50,300 יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 79,317  8,039  1,042  17,857  6,926  15,106  189  30,158 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 79,137  7,919  1,517  16,329  7,053  15,404  190  30,725 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 

 327,741  -  243,650  15,054  3,922  13,444  15,501  36,170 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול(1)(3) 

פיצול הכנסות רבית נטו         
 2,035  -  12  292  164  560  -  1,007 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 355  -  51  21  19  72  33  159 - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 
 96  153  (1)  (16)  (6)  (13)  -  (21) - אחר 

 2,486  153  62  297  177  619  33  1,145 סך הכל הכנסות רבית, נטו 
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. 
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ב. מידע על מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך) 
                     

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017      המאוחד  
פעילות 

פעילות ישראל  חו"ל      
סך הכל  סך הכל  עסקים 
פעילות  פעילות  ניהול  גופים  עסקים  עסקים  קטנים  בנקאות  משקי 

בית  פרטית  וזעירים  בינוניים  גדולים  מוסדיים  פיננסי  ישראל  חו"ל  סך הכל    
במיליוני ש"ח    

 2,704  2  2,702  167  14  355  166  648  1  1,351 הכנסות רבית מחיצוניים 

          

 402  -  402  19  36  60  27  78  27  155 הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו           

 2,302  2  2,300  148  (22)  295  139  570  (26)  1,196 - מחיצוניים 
 -  -  -  62  60  1  6  5  51  (185) - בינמגזרי 

 2,302  2  2,300  210  38  296  145  575  25  1,011 סך הכנסות רבית, נטו 
 1,450  19  1,431  106  183  134  65  324  57  562 הכנסות שאינן מרבית 
 3,752  21  3,731  316  221  430  210  899  82  1,573 סך הכנסות 

 121  (3)  124  -  (9)  (3)  27  45  -  64 הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי 
 2,607  32  2,575  54  157  186  98  615  55  1,410 הוצאות תפעוליות ואחרות 
 1,024  (8)  1,032  262  73  247  85  239  27  99 רווח (הפסד) לפני מסים 

 358  -  358  92  26  86  29  83  9  33 הפרשה למסים על הרווח 
 666  (8)  674  170  47  161  56  156  18  66 רווח (הפסד) לאחר מסים 
 54  -  54  54  -  -  -  -  -  - חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס 

רווח (הפסד) נקי:           
 720  (8)  728  224  47  161  56  156  18  66 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (42)  -  (42)  (10)  -  (1)  (4)  (7)  (1)  (19) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 678  (8)  686  214  47  160  52  149  17  47 רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 129,293  111  129,182  50,468  578  17,630  5,414  14,331  50  40,711 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 536  -  536  536  -  -  -  -  -  -  מזה:  השקעה בחברה כלולה(1) 

 78,714  -  78,714  -  578  17,630  5,414  14,331  50  40,711    יתרה ממוצעת של אשראי לציבור(1) 
 81,216  -  81,216  -  590  17,785  5,655  14,613  52  42,521 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 542  -  542  -  -  210  34  203  -  95 יתרת חובות פגומים 
 205  -  205  -  -  -  1  23  -  181 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 121,075  290  120,785  9,965  23,118  10,198  5,574  16,889  7,660  47,381 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 107,511  -  107,511  -  23,058  9,126  5,227  16,175  7,652  46,273  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור(1) 
 113,511  -  113,511  -  26,681  11,683  5,309  15,439  8,028  46,371 יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 76,775  207  76,568  8,546  1,013  17,915  6,603  14,216  170  28,105 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 77,371  8  77,363  8,625  941  17,408  6,661  14,463  170  29,095 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 

 293,263  -  293,263  -  210,228  16,304  3,749  12,644  15,097  35,241 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול(1)(3) 
פיצול הכנסות רבית נטו           

 1,915  -  1,915  -  11  303  139  549  1  912 - מרווח מפעילות מתן אשראי 
 249  2  247  -  28  15  13  43  24  124 - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 
 138  -  138  210  (1)  (22)  (7)  (17)  -  (25) - אחר 

 2,302  2  2,300  210  38  296  145  575  25  1,011 סך הכל הכנסות רבית, נטו 
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. 
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(המשך)
 

ג. אנשים פרטיים - משקי בית ובנקאות פרטית - פעילות בישראל 
                 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  המאוחד  
מגזר בנקאות פרטית    מגזר משקי בית     

כרטיסי  כרטיסי  הלוואות 
סך הכל  אשראי  אחר  סך הכל   לדיור  אשראי  אחר  סך הכל     

במיליוני ש"ח                

 1,683  14  14  -  1,669  984  15  670 הכנסות רבית מחיצוניים 

 
  

   
     
     
     
     
     
     
     
     

        

 224  52  52  -  172  172  -  - הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו         

 1,459  (38)  (38)  -  1,497  812  15  670 - מחיצוניים 
 (177)  76  76  -  (253)  98  (2)  (349) - בינמגזרי 

 1,282  38  38  -  1,244  910  13  321 סך הכנסות רבית, נטו 
 617  68  67  1  549  451  84  14 הכנסות שאינן מרבית 

 1,899  106  105  1  1,793  1,361  97  335 סך הכנסות 
 72  -  -  -  72  69  -  3 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 1,508  65  65  -  1,443  1,230  57  156 הוצאות תפעוליות ואחרות 
 319  41  40  1  278  62  40  176 רווח לפני מסים 
 109  14  14  -  95  21  14  60 הפרשה למסים על הרווח 

רווח נקי:         
 210  27  26  1  183  41  26  116 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (24)  -  -  -  (24)  (23)  (1)  - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 186  27  26  1  159  18  25  116 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 45,526  50  25  25  45,476  17,807  2,798  24,871 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 45,526  50  25  25  45,476  17,807  2,798  24,871  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור(1) 
 47,485  67  33  34  47,418  18,196  3,639  25,583 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 156  -  -  -  156  146  -  10 יתרת חובות פגומים 
 212  -  -  -  212  26  -  186 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 59,712  7,619  7,618  1  52,093  51,462  106  525 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 58,507  7,611  7,611  -  50,896  50,896  -  -  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור(1) 
 59,306  7,734  7,734  -  51,572  51,572  -  - יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 31,772  213  184  29  31,559  14,788  3,151  13,620 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 31,976  218  180  38  31,758  13,897  3,805  14,056 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 
 52,830  17,337  17,337  -  35,493  35,493  -  - יתרה ממוצעת של נכסים בניהול(1)(3) 

פיצול הכנסות רבית נטו         
 1,046  -  -  -  1,046  703  13  330 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 253  38  38  -  215  215  -  - - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 
 (17)  -  -  -  (17)  (8)  -  (9) - אחר 

 1,282  38  38  -  1,244  910  13  321 סך הכל הכנסות רבית, נטו 
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. 
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(המשך)
 

ג. אנשים פרטיים - משקי בית ובנקאות פרטית - פעילות בישראל (המשך) 
                 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  המאוחד  
מגזר בנקאות פרטית    מגזר משקי בית     

כרטיסי  כרטיסי  הלוואות 
סך הכל  אשראי  אחר  סך הכל   לדיור  אשראי  אחר  סך הכל     

במיליוני ש"ח                

 1,525  1  1  -  1,524  823  16  685 הכנסות רבית מחיצוניים 

        

 217  34  34  -  183  183  -  - הוצאות רבית מחיצוניים 

הכנסות רבית, נטו         

 1,308  (33)  (33)  -  1,341  640  16  685 - מחיצוניים 

 (130)  66  66  -  (196)  207  (3)  (400) - בינמגזרי 

 1,178  33  33  -  1,145  847  13  285 סך הכנסות רבית, נטו 

 639  62  61  1  577  473  89  15 הכנסות שאינן מרבית 

 1,817  95  94  1  1,722  1,320  102  300 סך הכנסות 

 67  -  -  -  67  63  -  4 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 1,608  63  63  -  1,545  1,345  60  140 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 142  32  31  1  110  (88)  42  156 רווח (הפסד) לפני מסים 

 53  12  12  -  41  (32)  15  58 הפרשה למסים (חסכון במס) על הרווח (הפסד) 

רווח (הפסד) נקי:         

 89  20  19  1  69  (56)  27  98 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (20)  -  -  -  (20)  (18)  (2)  - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 69  20  19  1  49  (74)  25  98 רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 43,853  51  20  31  43,802  17,256  2,921  23,625 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 

 43,853  51  20  31  43,802  17,256  2,921  23,625  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור(1) 

 45,410  51  22  29  45,359  17,720  3,320  24,319 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 100  -  -  -  100  94  -  6 יתרת חובות פגומים 

 215  -  -  -  215  30  -  185 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 56,482  7,676  7,675  1  48,806  48,041  70  695 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 

 55,349  7,667  7,667  -  47,682  47,682  -  -  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור(1) 

 58,329  8,029  8,029  -  50,300  50,300  -  - יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 

 30,347  189  163  26  30,158  14,465  2,940  12,753 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 

 30,915  190  161  29  30,725  14,049  3,528  13,148 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 

 51,671  15,501  15,501  -  36,170  36,170  -  - יתרה ממוצעת של נכסים בניהול(1)(3) 

פיצול הכנסות רבית נטו         

 1,007  -  -  -  1,007  696  13  298 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 192  33  33  -  159  159  -  - - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 

 (21)  -  -  -  (21)  (8)  -  (13) - אחר 
 1,178  33  33  -  1,145  847  13  285 סך הכל הכנסות רבית, נטו 

 
1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. 
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(המשך)
 

ג. אנשים פרטיים - משקי בית ובנקאות פרטית - פעילות בישראל (המשך) 
                 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017  המאוחד  
מגזר בנקאות פרטית    מגזר משקי בית     

כרטיסי  כרטיסי  הלוואות 
סך הכל  אשראי  אחר  סך הכל   לדיור  אשראי  אחר  סך הכל     

במיליוני ש"ח                

 1,352  1  1  -  1,351  768  14  569 הכנסות רבית מחיצוניים 

        

 182  27  27  -  155  155  -  - הוצאות רבית מחיצוניים 

הכנסות רבית, נטו         

 1,170  (26)  (26)  -  1,196  613  14  569 - מחיצוניים 

 (134)  51  51  -  (185)  150  (2)  (333) - בינמגזרי 

 1,036  25  25  -  1,011  763  12  236 סך הכנסות רבית, נטו 

 619  57  56  1  562  465  84  13 הכנסות שאינן מרבית 

 1,655  82  81  1  1,573  1,228  96  249 סך הכנסות 

 64  -  -  -  64  63  -  1 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 1,465  55  54  1  1,410  1,245  61  104 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 126  27  27  -  99  (80)  35  144 רווח (הפסד) לפני מסים 

 42  9  9  -  33  (27)  12  48 הפרשה למסים (חסכון במס) על הרווח (הפסד) 

רווח (הפסד) נקי:         

 84  18  18  -  66  (53)  23  96 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (20)  (1)  (1)  -  (19)  (18)  (1)  - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 64  17  17  -  47  (71)  22  96 רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 40,761  50  22  28  40,711  15,603  2,768  22,340 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 

 40,761  50  22  28  40,711  15,603  2,768  22,340  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור(1) 

 42,573  52  21  31  42,521  16,491  3,182  22,848 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 95  -  -  -  95  88  -  7 יתרת חובות פגומים 

 181  -  -  -  181  25  -  156 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 55,041  7,660  7,659  1  47,381  46,610  71  700 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 

 53,925  7,652  7,652  -  46,273  46,273  -  -  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור(1) 

 54,399  8,028  8,028  -  46,371  46,371  -  - יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 

 28,275  170  141  29  28,105  13,266  2,891  11,948 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 

 29,265  170  140  30  29,095  13,797  3,070  12,228 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 

 50,338  15,097  15,097  -  35,241  35,241  -  - יתרה ממוצעת של נכסים בניהול(1)(3) 

פיצול הכנסות רבית נטו         

 913  1  1  -  912  648  12  252 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 148  24  24  -  124  124  -  - - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 

 (25)  -  -  -  (25)  (9)  -  (16) - אחר 
 1,036  25  25  -  1,011  763  12  236 סך הכל הכנסות רבית, נטו 

 
1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. 
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(המשך)
 

ד. עסקים קטנים וזעירים, בינוניים וגדולים - פעילות בישראל 
                     

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019   המאוחד  
מגזר עסקים גדולים    מגזר עסקים בינוניים   מגזר עסקים קטנים וזעירים     

בינוי  בינוי  בינוי 
סך הכל  ונדל"ן  אחר  סך הכל   ונדל"ן  אחר  סך הכל   ונדל"ן  אחר  סך הכל     

במיליוני ש"ח    
 1,099  265  188  77  164  115  49  670  493  177 הכנסות רבית מחיצוניים 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

 171  67  67  -  17  17  -  87  87  - הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו           

 928  198  121  77  147  98  49  583  406  177 - מחיצוניים 
 166  82  85  (3)  26  27  (1)  58  62  (4) - בינמגזרי 

 1,094  280  206  74  173  125  48  641  468  173 סך הכנסות רבית, נטו 
 499  118  87  31  77  62  15  304  270  34 הכנסות שאינן מרבית 
 17  -  -  -  1  1  -  16  16  -  מזה: הכנסות מכרטיסי אשראי 

 1,593  398  293  105  250  187  63  945  738  207 סך הכנסות 
 65  18  32  (14)  12  14  (2)  35  46  (11) הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי 

 903  167  133  34  114  94  20  622  529  93 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 625  213  128  85  124  79  45  288  163  125 רווח לפני מסים 
 237  93  55  38  46  29  17  98  55  43 הפרשה למסים על הרווח 

רווח נקי :           
 388  120  73  47  78  50  28  190  108  82 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (8)  -  -  -  (3)  (1)  (2)  (5)  (3)  (2) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 380  120  73  47  75  49  26  185  105  80 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 38,875  17,275  14,640  2,635  5,675  4,242  1,433  15,925  10,426  5,499 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 38,875  17,275  14,640  2,635  5,675  4,242  1,433  15,925  10,426  5,499  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור(1) 
 40,083  17,959  14,797  3,162  5,647  4,184  1,463  16,477  10,704  5,773 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 553  298  275  23  35  30  5  220  178  42 יתרת חובות פגומים 
 37  13  -  13  4  4  -  20  18  2 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 34,984  10,823  8,672  2,151  5,189  4,159  1,030  18,972  15,923  3,049 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 33,489  10,157  8,177  1,980  4,932  3,982  950  18,400  15,558  2,842  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור(1) 
 35,666  11,271  8,914  2,357  5,536  4,523  1,013  18,859  15,921  2,938 יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 39,550  17,092  12,425  4,667  6,867  4,600  2,267  15,591  9,532  6,059 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 40,526  17,521  12,543  4,978  6,730  4,591  2,139  16,275  9,943  6,332 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 
 33,133  13,366  11,467  1,899  3,883  3,729  154  15,884  14,591  1,293 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול(1)(3) 

פיצול הכנסות רבית נטו           
 989  270  196  74  157  110  47  562  395  167 - מרווח מפעילות מתן אשראי 
 129  21  18  3  20  18  2  88  78  10 - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 
 (24)  (11)  (8)  (3)  (4)  (3)  (1)  (9)  (5)  (4) - אחר 

 1,094  280  206  74  173  125  48  641  468  173 סך הכל הכנסות רבית, נטו 
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. 
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(המשך)
 

ד. עסקים קטנים וזעירים, בינוניים וגדולים - פעילות בישראל (המשך) 
                     

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  המאוחד  
מגזר עסקים גדולים    מגזר עסקים בינוניים   מגזר עסקים קטנים וזעירים     

בינוי  בינוי  בינוי 
סך הכל  ונדל"ן  אחר  סך הכל   ונדל"ן  אחר  סך הכל   ונדל"ן  אחר  סך הכל     

במיליוני ש"ח    
 1,226  358  282  76  191  136  55  677  511  166 הכנסות רבית מחיצוניים 

 

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         

 205  65  65  -  34  34  -  106  106  - הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו           

 1,021  293  217  76  157  102  55  571  405  166 - מחיצוניים 
 72  4  9  (5)  20  25  (5)  48  58  (10) - בינמגזרי 

 1,093  297  226  71  177  127  50  619  463  156 סך הכנסות רבית, נטו 
 521  119  88  31  81  61  20  321  281  40 הכנסות שאינן מרבית 
 18  1  1  -  1  1  -  16  16  -  מזה: הכנסות מכרטיסי אשראי 

 1,614  416  314  102  258  188  70  940  744  196 סך הכנסות 
 98  35  35  -  8  7  1  55  55  - הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 961  188  152  36  120  99  21  653  551  102 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 555  193  127  66  130  82  48  232  138  94 רווח לפני מסים 
 208  72  47  25  49  31  18  87  52  35 הפרשה למסים על הרווח 

רווח נקי :            
 347  121  80  41  81  51  30  145  86  59 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (9)  -  -  -  (4)  (3)  (1)  (5)  (3)  (2) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 338  121  80  41  77  48  29  140  83  57 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 

 39,020  17,855  15,138  2,717  5,739  4,407  1,332  15,426  10,400  5,026 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 39,020  17,855  15,138  2,717  5,739  4,407  1,332  15,426  10,400  5,026  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור(1) 
 38,816  17,052  14,669  2,383  5,816  4,306  1,510  15,948  10,499  5,449 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 367  114  95  19  35  29  6  218  174  44 יתרת חובות פגומים 
 28  -  -  -  5  5  -  23  17  6 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 34,120  11,042  9,155  1,887  5,230  4,223  1,007  17,848  14,843  3,005 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 32,015  9,981  8,339  1,642  4,907  4,029  878  17,127  14,359  2,768  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור(1) 
 32,181  9,212  7,249  1,963  5,167  4,153  1,014  17,802  14,979  2,823 יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 39,889  17,857  12,963  4,894  6,926  4,148  2,778  15,106  9,740  5,366 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 38,786  16,329  11,631  4,698  7,053  4,280  2,773  15,404  9,538  5,866 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 
 32,420  15,054  14,229  825  3,922  3,864  58  13,444  12,240  1,204 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול(1)(3) 

פיצול הכנסות רבית נטו           
 1,016  292  218  74  164  113  51  560  407  153 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 112  21  20  1  19  18  1  72  65  7 - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 
 (35)  (16)  (12)  (4)  (6)  (4)  (2)  (13)  (9)  (4) - אחר 

 1,093  297  226  71  177  127  50  619  463  156 סך הכל הכנסות רבית, נטו 
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. 
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(המשך)
 

ד. עסקים קטנים וזעירים, בינוניים וגדולים - פעילות בישראל (המשך) 
                     

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017  המאוחד  
מגזר עסקים גדולים    מגזר עסקים בינוניים   מגזר עסקים קטנים וזעירים     

בינוי  בינוי  בינוי 
סך הכל  ונדל"ן  אחר  סך הכל   ונדל"ן  אחר  סך הכל   ונדל"ן  אחר  סך הכל     

במיליוני ש"ח    
 1,169  355  285  70  166  135  31  648  497  151 הכנסות רבית מחיצוניים 

         

 
 

 165  60  60  -  27  27  -  78  78  - הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו           

 1,004  295  225  70  139  108  31  570  419  151 - מחיצוניים 
 12  1  1  -  6  8  (2)  5  9  (4) - בינמגזרי 

 1,016  296  226  70  145  116  29  575  428  147 סך הכנסות רבית, נטו 
 523  134  97  37  65  50  15  324  287  37 הכנסות שאינן מרבית 
 16  -  -  -  1  1  -  15  15  -  מזה: הכנסות מכרטיסי אשראי 

 1,539  430  323  107  210  166  44  899  715  184 סך הכנסות 
 69  (3)  6  (9)  27  29  (2)  45  64  (19) הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי 

 899  186  151  35  98  81  17  615  521  94 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 571  247  166  81  85  56  29  239  130  109 רווח לפני מסים 
 198  86  58  28  29  19  10  83  45  38 הפרשה למסים על הרווח 

רווח נקי :                    
 373  161  108  53  56  37  19  156  85  71 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (12)  (1)  -  (1)  (4)  (3)  (1)  (7)  (4)  (3) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 361  160  108  52  52  34  18  149  81  68 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

         

 37,375  17,630  15,110  2,520  5,414  4,486  928  14,331  9,653  4,678 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 37,375  17,630  15,110  2,520  5,414  4,486  928  14,331  9,653  4,678  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור(1) 
 38,053  17,785  15,295  2,490  5,655  4,656  999  14,613  9,629  4,984 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 447  210  159  51  34  23  11  203  163  40 יתרת חובות פגומים 
 24  -  -  -  1  1  -  23  18  5 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 32,661  10,198  8,773  1,425  5,574  4,604  970  16,889  14,213  2,676 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 30,528  9,126  7,964  1,162  5,227  4,384  843  16,175  13,670  2,505  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור(1) 
 32,431  11,683  10,237  1,446  5,309  4,412  897  15,439  12,920  2,519 יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 38,734  17,915  13,130  4,785  6,603  4,834  1,769  14,216  8,486  5,730 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 38,532  17,408  12,739  4,669  6,661  4,860  1,801  14,463  8,491  5,972 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 
 32,697  16,304  15,254  1,050  3,749  3,505  244  12,644  11,500  1,144 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול(1)(3) 

פיצול הכנסות רבית נטו           
 991  303  229  74  139  109  30  549  401  148 - מרווח מפעילות מתן אשראי 
 71  15  13  2  13  12  1  43  38  5 - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 

 (46)  (22)  (16)  (6)  (7)  (5)  (2)  (17)  (11)  (6) - אחר 

 1,016  296  226  70  145  116  29  575  428  147 סך הכל הכנסות רבית, נטו 
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. 
 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

 183 | heb_final.docx_2019-12 | 15/03/2020 
 

 

(המשך)
 

ה. מגזר ניהול פיננסי - פעילות בישראל 
           

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 (4)  המאוחד  
פעילות  פעילות ניהול 

השקעה  נכסים  פעילות 
אחר  סך הכל  למסחר  והתחייבויות  ריאלית     

במיליוני ש"ח    

 287  -  -  286  1 הכנסות רבית מחיצוניים 

    
     

 11  -  -  8  3 הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו      

 276  -  -  278  (2) - מחיצוניים 
 (125)  -  -  (125)  - - בינמגזרי 
 151  -  -  153  (2) סך הכנסות (הוצאות) רבית, נטו 
 214  3  71  159  (19) הכנסות (הוצאות) שאינן מרבית 
 365  3  71  312  (21) סך הכנסות (הוצאות) 

 59  -  -  59  - הוצאות תפעוליות ואחרות 
 306  3  71  253  (21) רווח (הפסד) לפני מסים 
 105  1  24  88  (8) הפרשה למסים (חסכון במס) על הרווח (הפסד) 

 201  2  47  165  (13) רווח (הפסד) לאחר מסים 
 51  -  51  -  - חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס 

רווח (הפסד) נקי :      
 252  2  98  165  (13) לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (6)  -  -  (6)  - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 246  2  98  159  (13) רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 50,865  -  878  49,765  222 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 605  -  605  -  -  מזה: השקעה בחברה כלולה(1) 

 9,516  -  -  9,314  202 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 7,627  -  1,523  5,356  748 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 7,588  -  1,582  5,131  875 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 

מרכיבי הכנסות רבית נטו והכנסות מימון שאינן מרבית:      
    56  (41) הפרשי שער, נטו(3) 
    (6)  - הפרשי מדד, נטו(3) 
    242  7 חשיפות רבית, נטו(3) 
    -  - חשיפות למניות, נטו(3) 
    292  (34) סך הכל הכנסות רבית נטו והכנסות שאינן מרבית, לפי בסיס צבירה 

    26  - רווחים או הפסדים ממכירה או מירידת ערך שאינה זמנית של אגרות חוב 
שינוי בפער בין שווי הוגן לבין בסיס צבירה של מכשירים נגזרים שנרשם 

    (6)  - ברווח והפסד 
    -  13 הכנסות אחרות שאינן מרבית 

    312  (21) סך הכל הכנסות רבית, נטו והכנסות מימון שאינן מרבית 
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. לרבות בגין ניירות ערך ומכשירים נגזרים. 

4. החל משנת 2019, שינה הבנק את אופן הסיווג של מכשירים פיננסיים נגזרים בין פעילות למטרת מסחר לבין פעילות ניהול נכסים והתחייבויות. 
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(המשך)
 

ה. מגזר ניהול פיננסי - פעילות בישראל (המשך) 
           

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018   המאוחד  
פעילות  פעילות ניהול 

השקעה  נכסים  פעילות 
אחר  סך הכל  למסחר  והתחייבויות  ריאלית     

במיליוני ש"ח    

 236  -  -  232  4 הכנסות רבית מחיצוניים 

   
    

 
 

 34  -  -  31  3 הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו      

 202  -  -  201  1 - מחיצוניים 
 (49)  -  -  (49)  - - בינמגזרי 
 153  -  -  152  1 סך הכנסות רבית, נטו 
 283  72  80  130  1 הכנסות שאינן מרבית 
 436  72  80  282  2 סך הכנסות 

 -  -  -  -  - הוצאות בגין הפסדי אשראי 
 72  -  -  72  - הוצאות תפעוליות ואחרות 

 364  72  80  210  2 רווח לפני מסים 
 118  25  27  65  1 הפרשה למסים על הרווח 
 246  47  53  145  1 רווח לאחר מסים  
 37  -  37  -  - חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס  

רווח נקי :          
 283  47  90  145  1 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (5)  -  -  (5)  - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 278  47  90  140  1 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

    

 51,675  -  809  50,433  433 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 585  -  585  -  -  מזה: השקעה בחברה כלולה(1) 

 10,415  -  -  10,138  277 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 8,039  -  1,435  5,857  747 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 7,919  -  1,460  5,614  845 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 

מרכיבי הכנסות רבית נטו והכנסות מימון שאינן מרבית:      
    11  - הפרשי שער, נטו(3) 
    4  - הפרשי מדד, נטו(3) 
    242  3 חשיפות רבית, נטו(3) 
    -  (1) חשיפות למניות, נטו(3) 
    257  2 סך הכל הכנסות רבית נטו והכנסות שאינן מרבית, לפי בסיס צבירה 

    7  - רווחים או הפסדים ממכירה או מירידת ערך שאינה זמנית של אגרות חוב 
שינוי בפער בין שווי הוגן לבין בסיס צבירה של מכשירים נגזרים שנרשם 

       18  - ברווח והפסד  

       282  2 סך הכל הכנסות רבית, נטו והכנסות מימון שאינן מרבית  
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. לרבות בגין ניירות ערך ומכשירים נגזרים. 
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(המשך)
 

ה. מגזר ניהול פיננסי - פעילות בישראל (המשך)  
           

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017   המאוחד  
פעילות  פעילות ניהול 

השקעה  נכסים  פעילות 
אחר  סך הכל  למסחר  והתחייבויות  ריאלית     

במיליוני ש"ח    

 167  -  -  162  5 הכנסות רבית מחיצוניים 

    

 

 19  -  -  15  4 הוצאות רבית מחיצוניים 
הכנסות רבית, נטו      

 148  -  -  147  1 - מחיצוניים 
 62  -  -  62  - - בינמגזרי 

 210  -  -  209  1 סך הכנסות רבית, נטו 
 106  45  12  61  (12) הכנסות (הוצאות) שאינן מרבית 
 316  45  12  270  (11) סך הכנסות (הוצאות) 

 -  -  -  -  - הוצאות בגין הפסדי אשראי 
 54  1  -  53  - הוצאות תפעוליות ואחרות 

 262  44  12  217  (11) רווח (הפסד) לפני מסים 
 92  16  4  76  (4) הפרשה למסים (חסכון במס) על הרווח (הפסד) 

 170  28  8  141 רווח (הפסד) לאחר מסים  (7) 
 54  -  54  -  - חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס  

רווח (הפסד) נקי :          
 224  28  62  141  (7) לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (10)  -  -  (10)  - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 214  28  62  131  (7) רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

    

 50,468  -  709  48,966  793 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
 536  -  536  -  -  מזה: השקעה בחברה כלולה(1) 

 9,965  -  -  9,698  267 יתרה ממוצעת של התחייבויות(1) 
 8,546  -  1,326  6,432  788 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון(1)(2) 
 8,625  -  1,361  6,539  725 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח(2) 

מרכיבי הכנסות רבית נטו והכנסות מימון שאינן מרבית:      
    (26)  - הפרשי שער, נטו(3) 
    1  - הפרשי מדד, נטו(3) 
    263  (9) חשיפות רבית, נטו(3) 
    -  (2) חשיפות למניות, נטו(3) 
    238  (11) סך הכל הכנסות רבית נטו והכנסות שאינן מרבית, לפי בסיס צבירה 

    28  - רווחים או הפסדים ממכירה או מירידת ערך שאינה זמנית של אגרות חוב 
שינוי בפער בין שווי הוגן לבין בסיס צבירה של מכשירים נגזרים שנרשם 

       4  - ברווח והפסד  

סך הכל הכנסות רבית, נטו והכנסות מימון שאינן מרבית  (11)  270       
 

1. יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 

2. נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון. 

3. לרבות בגין ניירות ערך ומכשירים נגזרים. 
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ו. מידע על אזורים גיאוגרפיים 
(במיליוני ש"ח) 

                 

סך נכסים  רווח (הפסד) נקי  הכנסות (2)   המאוחד 

   

ליום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   
 2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  

     

 133,926  140,932  686  722  863  3,731  4,100  4,119 ישראל 
 194  178  (8)  11  2  21  23  3 מערב אירופה 

 134,120  141,110  678  733  865  3,752  4,123  4,122 סך הכל מאוחד 
 

(1) החלוקה לאיזור גיאוגרפיים בוצעה לפי מיקום הנכסים. 

(2) הכנסות מרבית נטו והכנסות שאינן מרבית. 
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א. כללי 

1. בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, תאגיד בנקאי שבהתאם לגישת ההנהלה שלו מגזרי הפעילות שלו שונים מהותית ממגזרי הפעילות 

הפיקוחיים, ייתן בנוסף גילוי על מגזרי פעילות בהתאם לגישת ההנהלה ("מגזרי פעילות ניהוליים"), בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים 

 .(ASC 280-10) בארה"ב בנושא מגזרי פעילות

2. החלוקה למגזרי פעילות לפי גישת ההנהלה מבוצעת בהתאם לקריטריונים המנויים בסעיף 3 להלן. חלוקה זו משמשת את מקבל ההחלטות 

התפעולי הראשי בבנק לצורך קביעת תכניות העבודה, קבלת החלטות ולניתוח התוצאות העסקיות של הקבוצה. מקבל ההחלטות התפעולי 

הראשי בבנק נקבע כהנהלת הבנק והדירקטוריון. 

3. הבנק זיהה את מגזרי הפעילות בהתאם לגישת ההנהלה כדלקמן: 

- חטיבה בנקאית - משכנתאות - המגזר אחראי על מתן שירותי אשראי לדיור ללקוחות המגזר. 

- חטיבה בנקאית - לקוחות פרטיים - המגזר כולל את מכלול הפעילויות של לקוחות הבנקאות הפרטית ומשקי הבית בסניפי החטיבה 

הבנקאית. כמו כן, המגזר כולל את לקוחות מערך פאג"י בעל מאפיינים דומים. 

- חטיבה בנקאית - אחר - המגזר כולל את מכלול הפעילויות של לקוחות עסקיים קטנים ולקוחות מסחריים בסניפי החטיבה הבנקאית. כמו 

כן, המגזר כולל את לקוחות מערך פאג"י, בעלי מאפיינים דומים. 

- חטיבה עסקית - לקוחות עסקיים - המחלקה העסקית של החטיבה מרכזת את מכלול הפעילות של לקוחות עסקיים גדולים ובינלאומיים, 

בעלי מסגרות אשראי של 40 מיליון ש"ח ומעלה, או מחזור הכנסות של 200 מיליון ש"ח ומעלה, וכן את פעילותם של אובליגנטים בתחומי 

אשראי מורכבים, כגון: תקשורת, יהלומים, ליווי פרוייקטים, פקטורינג וכדומה. 

- חטיבה עסקית - לקוחות מסחריים - המחלקה המסחרית מטפלת בלקוחות הבנק, רובם בעלי מסגרות אשראי של 5 מיליון ש"ח עד 40 

מיליון ש"ח ומחזור הכנסות של 25 מיליון ש"ח עד 200 מיליון ש"ח ובלקוחות סניפי החטיבה העסקית שאינם בסמכות מנהלי הסניפים. כמו 

כן, המגזר כולל את לקוחות מערך פאג"י, בעלי מאפיינים דומים. 

- חטיבה עסקית - אחר - לקוחות עסקיים קטנים בסניפי החטיבה העסקית. 

- חטיבת נכסי לקוחות - החטיבה אחראית על פעילות הבנק בתחום שוק ההון, המט"ח ופקדונות הציבור מול כלל הלקוחות של הבנק וכן 

אחראית על מכלול הפעילות של לקוחות מוסדיים. 

- ניהול פיננסי - המגזר כולל את תוצאות הפעילות מניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק - לרבות ניהול סיכוני השוק והנזילות בכללותם, 

את התוצאות מניהול תיק הנוסטרו לרבות פעילות מול בנקים ובנק ישראל. כמו כן כולל המגזר את חלק הבנק ברווחי כאל. 

- חברות בנות - המגזר כולל את תוצאות הפעילות של החברה הבת מסד (מספרי ההשוואה לתקופות קודמות כוללים גם את אוצר החייל). 

- התאמות - 

 חלק מתוצאות הפעילות של לקוחות הבנק נרשמות ביותר ממגזר פעילות אחד כמפורט להלן: 

- תוצאות הפעילות במוצרי שוק ההון, הכוללת פעילות בניירות ערך של לקוחות, הפצת מוצרים פיננסיים, פקדונות הציבור, ומוצרי 

המט"ח נכללות הן במגזר חטיבת נכסי לקוחות והן במגזרי החטיבה הבנקאית (למעט המשכנתאות) ובמגזרי החטיבה העסקית. 

- תוצאות הפעילות של לקוחות מסחריים מסוימים באחריות החטיבה העסקית נכללות הן במגזר החטיבה העסקית-לקוחות מסחריים 

והן במגזר החטיבה הבנקאית-אחר. 

- תוצאות הפעילות של עסקים קטנים מסוימים באחריות החטיבה הבנקאית נכללות הן במגזר החטיבה הבנקאית-אחר והן במגזר 

החטיבה העסקית-אחר. 

- תוצאות הפעולות של לקוחות מסוימים באחריות חטיבת נכסי לקוחות נכללות הן במסגרת מגזר חטיבת נכסי לקוחות והן במגזרי 

החטיבה הבנקאית (למעט המשכנתאות) ובמגזרי החטיבה העסקית. 

 הכפילויות ברישום תוצאות הפעולות כמתואר לעיל מבוטלות במסגרת טור ההתאמות. 

 כמו כן, טור ההתאמות כולל קיזוז יתרות בינחברתיות. 

 

לפירוט בדבר העקרונות בחלוקת תוצאות הפעילות בין מגזרי הפעילות השונים, ראה באור 28. 
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לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019     המאוחד  
חטיבה עסקית    חטיבה בנקאית     

לקוחות  לקוחות  לקוחות   
אחר   מסחריים  עסקיים  אחר  פרטיים  משכנתאות   

      

  95  283  421  446  810  331 הכנסות רבית, נטו 
  35  80  194  210  591  14 הכנסות שאינן מרבית 
  130  363  615  656  1,401  345 סך כל ההכנסות 
  10  42  (42)  71  71  1 הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי 
  50  182  263  459  1,291  163 הוצאות תפעוליות ואחרות 
  70  139  394  126  39  181 רווח לפני מסים 
  24  47  157  43  13  61 הפרשה למסים על הרווח 
  46  92  237  83  26  120 רווח לאחר מסים 
  -  -  -  -  -  - חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס 
רווח נקי         
  46  92  237  83  26  120 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -  -  -  -  -  - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  46  92  237  83  26  120 המיוחס לבעלי מניות הבנק 

  1,415  9,242  21,952  9,806  18,297  25,255 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
  1,383  9,352  23,006  9,875  19,326  25,872 אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
  20,024  5,852  22,349  16,559  56,147  - פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 

 
             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018     המאוחד  
חטיבה עסקית    חטיבה בנקאית     

לקוחות  לקוחות   
אחר   מסחריים  עסקיים  אחר  משכנתאות   

     

  73  243  396  849  295 הכנסות רבית, נטו 
  31  77  211  650  15 הכנסות שאינן מרבית 
  104  320  607  1,499  310 סך כל ההכנסות 
  -  24  4  102  1 הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי 

  47  166  260  1,382  125 הוצאות תפעוליות ואחרות 
  57  130  343  15  184 רווח לפני מסים 
  22  51  134  6  72 הפרשה למסים על הרווח  
  35  79  209  9  112 רווח לאחר מסים 
  -  -  -  -  - חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס 
רווח נקי        
  35  79  209  9  112 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -  -  -  -  - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  35  79  209  9  112 המיוחס לבעלי מניות הבנק 

  1,189  7,802  21,014  16,795  23,674 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
  1,194  8,060  20,905  17,285  24,301 אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
  15,095  5,088  18,818  53,436  - פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 

 
1. יתרה ממוצעת מחושבת על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 
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התאמות              

מזה: פעילות  חטיבת    
סך הכל  במוצרי שוק ההון  סך הכל  חברות בנות  ניהול פיננסי  נכסי לקוחות   

     

 2,602  (457)  (619)  246  132  457  
 1,520  (620)  (663)  90  214  755  
 4,122  (1,077)  (1,282)  336  346  1,212  

 138  1  (25)  11  -  (1)  
 2,654  (634)  (803)  200  58  791  
 1,330  (444)  (454)  125  288  422  

 478  (150)  (154)  46  98  143  
 852  (294)  (300)  79  190  279  
 51  -  -  -  51  -  

       
 903  (294)  (300)  79  241  279  
 (38)  -  -  (38)  -  -  

 865  (294)  (300)  41  241  279  

 136,305  (5,753)  (10,573)  6,952  48,206  5,753  
 88,829  (6,221)  (11,322)  5,116  -  6,221  

 120,052  (115,128)  (122,969)  6,962  -  115,128  

 
             

             
התאמות              

מזה: פעילות  חטיבת    
סך הכל  במוצרי שוק ההון  סך הכל  חברות בנות  ניהול פיננסי  נכסי לקוחות   

     

 2,486  (318)  (473)  685  100  318  
 1,637  (521)  (631)  416  195  673  
 4,123  (839)  (1,104)  1,101  295  991  

 166  3  (13)  49  -  (1)  
 2,819  (582)  (746)  808  49  728  
 1,138  (260)  (345)  244  246  264  

 408  (109)  (143)  84  79  103  
 730  (151)  (202)  160  167  161  
 37  -  -  -  37  -  

       
 767  (151)  (202)  160  204  161  
 (34)  -  -  (34)  -  -  

 733  (151)  (202)  126  204  161  

 135,312  (5,725)  (10,418)  25,933  43,598  5,725  
 85,160  (6,121)  (11,022)  18,316  -  6,121  

 111,697  (87,150)  (94,029)  26,139  -  87,150  
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להלן הצגה מחדש של נתוני ההכנסות, הנכסים וההתחייבויות לשנת 2018 בהתאם לשיוך לקוחות חברה מאוחדת לשעבר (אשר מוזגה בתחילת 

שנת 2019 עם ולתוך הבנק), לפי המבנה הארגוני לאחר המיזוג האמור בשנת 2019. נתוני ההוצאות לשנת 2018 לא הוצגו מחדש כאמור, מכיוון 

שהדבר אינו פרקטי. כמו כן, הצגת כל נתוני שנת 2017 לפי המבנה הארגוני לאחר המיזוג האמור, בשנת 2019 אינה פרקטית.  
               

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018    המאוחד  
חטיבה עסקית    חטיבה בנקאית     

לקוחות  לקוחות  לקוחות   
אחר    מסחריים   עסקיים   אחר   פרטיים   משכנתאות    
  73  280  439  435  757  295 הכנסות רבית, נטו  

      

  31  87  215  228  597  15 הכנסות שאינן מרבית 
  104  367  654  663  1,354  310 סך כל ההכנסות 

  1,189  8,958  22,413  9,792  17,427  24,002 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
  1,194  9,240  22,290  10,123  17,846  24,673 אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
  15,095  5,520  18,991  16,113  56,184  - פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 

 

ההצגה של נתוני שנת 2019 בהתאם למבנה הארגוני טרם המיזוג האמור אינה ברת ביצוע. 

 

 
             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017    המאוחד  
חטיבה עסקית    חטיבה בנקאית     

לקוחות  לקוחות   
אחר   מסחריים  עסקיים  אחר  משכנתאות   

     

  46  220  384  758  246 הכנסות רבית, נטו 
  30  78  227  635  15 הכנסות שאינן מרבית 
  76  298  611  1,393  261 סך כל ההכנסות 
  4  18  (36)  74  (2) הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי 

  45  143  277  1,283  111 הוצאות תפעוליות ואחרות 
  27  137  370  36  152 רווח לפני מסים 
  9  47  126  12  52 הפרשה למסים על הרווח  
  18  90  244  24  100 רווח לאחר מסים 
  -  -  -  -  - חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס 
רווח נקי        
  18  90  244  24  100 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -  -  -  -  - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  18  90  244  24  100 המיוחס לבעלי מניות הבנק 

  665  7,171  20,797  15,624  22,465 יתרה ממוצעת של נכסים(1) 
  816  7,469  20,751  16,225  22,947 אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
  18,618  5,196  24,413  51,822  - פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 

 
1. יתרה ממוצעת מחושבת על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 
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התאמות              

מזה: פעילות  חטיבת נכסי   
סך הכל  במוצרי שוק ההון  סך הכל  חברות בנות  ניהול פיננסי  לקוחות   

     

 2,486  (371)  (501)  223  114  371  
 1,637  (619)  (679)  118  254  771  
 4,123  (990)  (1,180)  341  368  1,142  

 135,312  (5,738)  (10,431)  6,392  49,832  5,738  
 85,160  (6,134)  (11,036)  4,696  -  6,134  

 111,697  (106,626)  (113,505)  6,673  -  106,626  

 

 

 

 
           

           
           

חטיבת נכסי   
סך הכל  התאמות  חברות בנות  ניהול פיננסי  לקוחות   

 2,302  (370)  639  160  219  

    

 1,450  (647)  340  127  645  
 3,752  (1,017)  979  287  864  

 121  (3)  74  -  (8)  
 2,607  (685)  722  40  671  
 1,024  (329)  183  247  201  

 358  (101)  59  85  69  
 666  (228)  124  162  132  
 54  -  -  54  -  

      
 720  (228)  124  216  132  
 (42)  -  (42)  -  -  

 678  (228)  82  216  132  

 129,293  (9,699)  24,277  42,891  5,102  
 81,216  (9,916)  17,695  -  5,229  

 113,511  (101,769)  23,987  -  91,244  
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(במיליוני ש"ח) 

א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (1)

הפרשה להפסדי אשראי 

1. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  המאוחד  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   סך הכל     לדיור  פרטי אחר   מסחרי  

תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי - חובות       

      

 868  -  868  260  119  489 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת שנה 
 145  -  145  69  3  73 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (325)  -  (325)  (138)  (2)  (185) - מחיקות חשבונאיות 
 242  -  242  73  1  168 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

 (83)  -  (83)  (65)  (1)  (17) מחיקות חשבונאיות, נטו 
 930  -  930  264  121  545 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה 

תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       
 64  -  64  11  -  53 יתרת ההפרשה לתחילת שנה 
 (7)  -  (7)  -  -  (7) קיטון בהפרשה 
 57  -  57  11  -  46 יתרת ההפרשה לסוף השנה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 987  -  987  275  121  591 יתרת הפרשה להפסדי אשראי - חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 

             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  המאוחד  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   סך הכל     לדיור  פרטי אחר   מסחרי  

תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי - חובות       

      

 838  -  838  252  115  471 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת שנה 
 163  -  163  65  4  94 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (318)  -  (318)  (127)  (3)  (188) - מחיקות חשבונאיות 
 185  -  185  70  3  112 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

 (133)  -  (133)  (57)  -  (76) מחיקות חשבונאיות, נטו 

 868  -  868  260  119  489 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה 
תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       

 61  -  61  13  -  48 יתרת ההפרשה לתחילת שנה 
 3  -  3  (2)  -  5 גידול (קיטון) בהפרשה 

 64  -  64  11  -  53 יתרת ההפרשה לסוף השנה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 932  -  932  271  119  542 יתרת הפרשה להפסדי אשראי - חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 

             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017  המאוחד  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   סך הכל     לדיור  פרטי אחר   מסחרי  

תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי - חובות       

      

 847  -  847  231  115  501 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת שנה 
 131  -  131  64  1  66 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (333)  -  (333)  (120)  (2)  (211) - מחיקות חשבונאיות 
 193  -  193  77  1  115 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

 (140)  -  (140)  (43)  (1)  (96) מחיקות חשבונאיות, נטו 
 838  -  838  252  115  471 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה 

תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       
 71  -  71  14  -  57 יתרת ההפרשה לתחילת שנה 

 (10)  -  (10)  (1)  -  (9) קיטון בהפרשה 

 61  -  61  13  -  48 יתרת ההפרשה לסוף השנה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 
 899  -  899  265  115  519 יתרת הפרשה להפסדי אשראי - חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 
(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

מש ך) ( (ה א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 1)

2. מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה: 
             

31 בדצמבר 2019  המאוחד  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי(3)  
יתרת חוב רשומה של חובות:        

   

 39,607  3,173  36,434  340  -  36,094 שנבדקו על בסיס פרטני 
 52,395  -  52,395  21,329  25,583  5,483 שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 25,799  -  25,799  -  25,566  233  מזה: שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור 
 92,002  3,173  88,829  21,669  25,583  41,577 סך הכל חובות 

       
הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:        

 523  -  523  38  -  485 שנבדקו על בסיס פרטני 
 407  -  407  226  121  60 שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 123  -  123  -  (2)121  2  מזה: שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור 
 930  -  930  264  121  545 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי 

 
 

             

31 בדצמבר 2018  המאוחד  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי(3)  
יתרת חוב רשומה של חובות:        

   

 38,883  3,616  35,267  306  -  34,961 שנבדקו על בסיס פרטני 
 49,893  -  49,893  20,476  24,319  5,098 שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 24,621  -  24,621  -  24,312  309  מזה: שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור 
 88,776  3,616  85,160  20,782  24,319  40,059 סך הכל חובות 

       
הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:       

 450  -  450  30  -  420 שנבדקו על בסיס פרטני 
 418  -  418  230  119  69 שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 121  -  121  -  (2)119  2  מזה: שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור 

 868  -  868  260  119  489 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי 
 

(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו. 

(2) כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס קבוצתי בסך 89 מיליון ש"ח (31.12.18 - 85 מיליון ש"ח). 

(3) יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך 2,718 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה 

הנמצאות בהליכי בנייה (31.12.18 - 2,875 מיליון ש"ח). 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

(המשך)  א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (1)

הפרשה להפסדי אשראי 

1. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי  
             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  הבנק  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   סך הכל     לדיור  פרטי אחר   מסחרי  

תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי - חובות       

      

 654  -  654  148  116  390 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת שנה 
 160  -  160  70  3  87 מיזוג חברה בת 
 134  -  134  60  3  71 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (310)  -  (310)  (125)  (2)  (183) - מחיקות חשבונאיות 
 233  -  233  66  1  166 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

 (77)  -  (77)  (59)  (1)  (17) מחיקות חשבונאיות, נטו 
 871  -  871  219  121  531 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה 

תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       
 57  -  57  7  -  50 יתרת ההפרשה לתחילת שנה 
 5  -  5  1  -  4 מיזוג חברה בת 

 (7)  -  (7)  -  -  (7) קיטון בהפרשה 
 55  -  55  8  -  47 יתרת ההפרשה לסוף השנה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 926  -  926  227  121  578 יתרת הפרשה להפסדי אשראי - חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 
             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  הבנק  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   סך הכל     לדיור  פרטי אחר   מסחרי  

תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי - חובות       

      

 607  -  607  139  112  356 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת שנה 
 114  -  114  50  4  60 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (188)  -  (188)  (79)  (2)  (107) - מחיקות חשבונאיות 
 121  -  121  38  2  81 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 
 (67)  -  (67)  (41)  -  (26) מחיקות חשבונאיות, נטו 

 654  -  654  148  116  390 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה 
תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       

 54  -  54  8  -  46 יתרת ההפרשה לתחילת שנה 
 3  -  3  (1)  -  4 גידול (קיטון) בהפרשה 

 57  -  57  7  -  50 יתרת ההפרשה לסוף השנה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 711  -  711  155  116  440 יתרת הפרשה להפסדי אשראי - חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 
             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017  הבנק  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   סך הכל     לדיור  פרטי אחר   מסחרי  

תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי - חובות       

      

 653  -  653  133  113  407 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת שנה 
 55  -  55  38  -  17 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 (222)  -  (222)  (69)  (2)  (151) - מחיקות חשבונאיות 
 121  -  121  37  1  83 - גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

 (101)  -  (101)  (32)  (1)  (68) מחיקות חשבונאיות, נטו 
 607  -  607  139  112  356 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה 

תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       
 62  -  62  9  -  53 יתרת ההפרשה לתחילת שנה 
 (8)  -  (8)  (1)  -  (7) קיטון בהפרשה 

 54  -  54  8  -  46 יתרת ההפרשה לסוף השנה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 
 661  -  661  147  112  402 יתרת הפרשה להפסדי אשראי - חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 
(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

(המשך)   א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (1)

2. מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה: 
             

31 בדצמבר 2019  הבנק  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי(3)  
יתרת חוב רשומה של חובות:        

   

 38,302  2,769  35,533  308  -  35,225 שנבדקו על בסיס פרטני 
 48,180  -  48,180  17,226  25,583  5,371 שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 25,799  -  25,799  -  25,566  233  מזה: שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור 
 86,482  2,769  83,713  17,534  25,583  40,596 סך הכל חובות 

       
הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:        

 505  -  505  33  -  472 שנבדקו על בסיס פרטני 
 366  -  366  186  121  59 שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 123  -  123  -  (2)121  2  מזה: שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור 
 871  -  871  219  121  531 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי 

 
             

31 בדצמבר 2018  הבנק  

בנקים  אשראי לציבור 
סך הכל  וממשלות   

   

סך הכל  לדיור  פרטי אחר   מסחרי(3)  
יתרת חוב רשומה של חובות:        

   

 35,295  3,527  31,768  64  -  31,704 שנבדקו על בסיס פרטני 
 35,078  -  35,078  7,655  23,948  3,475 שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 24,257  -  24,257  -  23,948  309  מזה: שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור 
 70,373  3,527  66,846  7,719  23,948  35,179 סך הכל חובות 

       
הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:        

 369  -  369  17  -  352 שנבדקו על בסיס פרטני 
 285  -  285  131  116  38 שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 118  -  118  -  (2)116  2  מזה: שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור 
 654  -  654  148  116  390 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי 

 
 
 

(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו. 

(2) כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס קבוצתי בסך 89 מיליון ש"ח (31.12.18 - 83 מיליון ש"ח). 

(3) יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך 2,838 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה 

הנמצאות בהליכי בנייה (31.12.18 - 2,619 מיליון ש"ח). 
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(המשך) 
(במיליוני ש"ח) 

ב. חובות (1)

1. איכות אשראי ופיגורים 
              

31 בדצמבר 2019   המאוחד  
חובות לא פגומים - מידע נוסף  בעייתיים(2)          

בפיגור של 30  בפיגור של 90  לא 
ועד 89 ימים(5)  ימים או יותר(4)  סך הכל  פגומים(3)  לא פגומים  בעייתיים    

      

פעילות לווים בישראל         

ציבור - מסחרי         

 15  14  5,310  41  29  5,240 בינוי ונדל"ן - בינוי   

 4  1  5,308  21  14  5,273 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן   

 25  -  7,994  3  6  7,985 שרותים פיננסיים   

 34  22  22,678  480  506  21,692 מסחרי - אחר   

 78  37  41,290  545  555  40,190 סך הכל מסחרי   

 218  186  25,583  10  (6)218  25,355 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור   

 57  26  21,669  146  169  21,354 אנשים פרטיים - אחר   

 353  249  88,542  701  942  86,899 סך הכל ציבור - פעילויות בישראל   

 -  -  964  -  -  964 בנקים בישראל   

 -  -  1,039  -  -  1,039 ממשלת ישראל   

 353  249  90,545  701  942  88,902 סך הכל פעילות בישראל   
        

פעילות לווים בחו"ל         

ציבור - מסחרי         

 -  -  22  8  -  14 בינוי ונדל"ן   

 -  -  265  -  -  265 מסחרי אחר   

 -  -  287  8  -  279 סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים   

 -  -  287  8  -  279 סך הכל ציבור - פעילויות בחו"ל   

 -  -  1,170  -  -  1,170 בנקים בחו"ל   

 -  -  -  -  -  - ממשלות בחו"ל   

 -  -  1,457  8  -  1,449 סך הכל פעילות בחו"ל   
        

 353  249  88,829  709  942  87,178 סך הכל ציבור   

 -  -  2,134  -  -  2,134 סך הכל בנקים   

 -  -  1,039  -  -  1,039 סך הכל ממשלות   

 353  249  92,002  709  942  90,351 סך הכל   
 

(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו. 

(2) סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור 

הנמצאות בפיגור של 90 ימים או יותר. 

(3) ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות רבית. למידע על חובות פגומים מסויימים שאורגנו מחדש באירגון מחדש של חוב בעייתי ראה באור 29.ב.2.ג. להלן. 

(4) מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים, צוברים הכנסות רבית. 

(5) צוברים הכנסות רבית. חובות בפיגור של 30 ועד 89 ימים בסך 135 מיליון ש"ח (31.12.18 - 160 מיליון ש"ח) סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומים. 

(6) כולל הלוואות לדיור בסך 19 מיליון ש"ח (31.12.18 - 3 מיליון ש"ח) עם הפרשה לפי עומק פיגור, בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה, כאשר נעשה שינוי בלוח הסילוקין בגין 

יתרת ההלוואה שטרם הגיע מועד פרעונה. 
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(המשך) 
(במיליוני ש"ח) 

(המשך)  ב. חובות (1)

1. איכות אשראי ופיגורים (המשך) 
              

31 בדצמבר 2018   המאוחד  
חובות לא פגומים - מידע נוסף  בעייתיים(2)          

בפיגור של 30  בפיגור של 90  לא 
ועד 89 ימים(5)  ימים או יותר(4)  סך הכל  פגומים(3)  לא פגומים  בעייתיים    

      

פעילות לווים בישראל         

ציבור - מסחרי         

 12  5  4,559  38  30  4,491 בינוי ונדל"ן - בינוי   

 -  1  5,084  23  3  5,058 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן   

 8  -  8,527  1  21  8,505 שרותים פיננסיים   

 80  22  21,689  297  626  20,766 מסחרי - אחר   

 100  28  39,859  359  680  38,820 סך הכל מסחרי   

 235  185  24,319  6  (6)192  24,121 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור   

 60  30  20,782  94  267  20,421 אנשים פרטיים - אחר   

 395  243  84,960  459  1,139  83,362 סך הכל ציבור - פעילויות בישראל   

 -  -  1,206  -  -  1,206 בנקים בישראל   

 -  -  700  -  -  700 ממשלת ישראל   

 395  243  86,866  459  1,139  85,268 סך הכל פעילות בישראל   
        

פעילות לווים בחו"ל         

ציבור - מסחרי         

 -  -  8  8  -  - בינוי ונדל"ן   

 -  -  192  -  -  192 מסחרי אחר   

 -  -  200  8  -  192 סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים   

 -  -  200  8  -  192 סך הכל ציבור - פעילויות בחו"ל   

 -  -  1,710  -  -  1,710 בנקים בחו"ל   

 -  -  -  -  -  - ממשלות בחו"ל   

 -  -  1,910  8  -  1,902 סך הכל פעילות בחו"ל   
        

 395  243  85,160  467  1,139  83,554 סך הכל ציבור   

 -  -  2,916  -  -  2,916 סך הכל בנקים   

 -  -  700  -  -  700 סך הכל ממשלות   

 395  243  88,776  467  1,139  87,170 סך הכל   

 
 

איכות האשראי - מצב פיגור החובות 

מדיניות ניהול סיכון האשראי בבנק מגדירה סממנים עיקריים לבחינת איכות האשראי, ביניהם מצב הפיגור, דירוג הלקוח, מצב הבטחונות ועוד. מצב 

הפיגור מנוטר באופן שוטף ומהווה אחת האינדיקציות המרכזיות לאיכות האשראי. קביעת מצב הפיגור מבוצעת לפי ימי הפיגור בפועל. חובות 

המוערכים על בסיס פרטני, מועברים לטיפול כחובות פגומים לאחר 90 ימי פיגור. בנוסף, חובות בארגון מחדש של חוב בעייתי, מועברים לטיפול 

כחובות פגומים. לגבי חובות המוערכים על בסיס קבוצתי, מצב הפיגור משפיע על סיווג החוב (סיווג החוב חמור יותר ככל שמעמיק הפיגור) ולאחר 

150 ימי פיגור הבנק מבצע מחיקה חשבונאית של החוב עד לגובה הביטחון. לגבי ההלוואות לדיור למעט הלוואות ללא תשלום רבעוני או חודשי, 

הבנק קובע הפרשה לפי שיטת עומק הפיגור. 
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(המשך) 
(במיליוני ש"ח) 

(המשך) ב. חובות  (1)

2. מידע נוסף על חובות פגומים: 
            

31 בדצמבר 2019   המאוחד  
סך הכל  יתרת(2) חובות  יתרת(2) חובות 

יתרת קרן  יתרת(2)  פגומים בגינם לא  יתרת  פגומים בגינם 
חוזית של  חובות  קיימת הפרשה  הפרשה  קיימת הפרשה 

חובות פגומים  פגומים  פרטנית(3)  פרטנית(3)  פרטנית(3)  חובות פגומים והפרשה פרטנית  א. 

     

פעילות לווים בישראל        

ציבור - מסחרי        

 901  41  11  10  30 בינוי ונדל"ן - בינוי   

 809  21  13  2  8 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן   

 1,023  3  -  1  3 שרותים פיננסיים   

 2,108  480  31  156  449 מסחרי - אחר   

 4,841  545  55  169  490 סך הכל מסחרי   

 11  10  10  -  - אנשים פרטיים - הלוואות לדיור   

 252  146  14  35  132 אנשים פרטיים - אחר   

 5,104  701  79  204  622 סך הכל ציבור - פעילויות בישראל   

 -  -  -  -  - בנקים בישראל   

 -  -  -  -  - ממשלת ישראל   

 5,104  701  79  204  622 סך הכל פעילות בישראל   
       

פעילות לווים בחו"ל        

ציבור - מסחרי        

 8  8  8  -  - בינוי ונדל"ן   

 15  -  -  -  - מסחרי אחר   

 23  8  8  -  - סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  - אנשים פרטיים   

 23  8  8  -  - סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל   

 -  -  -  -  - בנקים בחו"ל   

 -  -  -  -  - ממשלות בחו"ל   

 23  8  8  -  - סך הכל פעילות בחו"ל   
       

 5,127  709  87  204  622 סך הכל ציבור   

 -  -  -  -  - סך הכל בנקים   

 -  -  -  -  - סך הכל ממשלות   

 5,127  709  87  204  622 סך הכל   

  מזה:      

  654  40  204  614   נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים 

  248  31  42  217   חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
 

(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו.  

(2) יתרת חוב רשומה. 

(3) הפרשה פרטנית להפסדי אשראי. 
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(המשך) 
(במיליוני ש"ח) 

(המשך) ב. חובות  (1)

2. מידע נוסף על חובות פגומים: (המשך) 
            

31 בדצמבר 2018   המאוחד  
סך הכל  יתרת(2) חובות  יתרת(2) חובות 

יתרת קרן  יתרת(2)  פגומים בגינם לא  יתרת  פגומים בגינם 
חוזית של  חובות  קיימת הפרשה  הפרשה  קיימת הפרשה 

חובות פגומים  פגומים  פרטנית(3)  פרטנית(3)  פרטנית(3)  חובות פגומים והפרשה פרטנית  א. 

     

פעילות לווים בישראל        

ציבור - מסחרי        

 869  38  13  10  25 בינוי ונדל"ן - בינוי   

 700  23  18  1  5 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן   

 896  1  -  -  1 שרותים פיננסיים   

 1,700  297  24  110  273 מסחרי - אחר   

 4,165  359  55  121  304 סך הכל מסחרי   

 6  6  6  -  - אנשים פרטיים - הלוואות לדיור   

 192  94  8  23  86 אנשים פרטיים - אחר   

 4,363  459  69  144  390 סך הכל ציבור - פעילויות בישראל   

 -  -  -  -  - בנקים בישראל   

 -  -  -  -  - ממשלת ישראל   

 4,363  459  69  144  390 סך הכל פעילות בישראל   
       

פעילות לווים בחו"ל        

ציבור - מסחרי        

 8  8  8  -  - בינוי ונדל"ן   

 62  -  -  -  - מסחרי אחר   

 70  8  8  -  - סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  - אנשים פרטיים   

 70  8  8  -  - סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל   

 -  -  -  -  - בנקים בחו"ל   

 -  -  -  -  - ממשלות בחו"ל   

 70  8  8  -  - סך הכל פעילות בחו"ל   
       

 4,433  467  77  144  390 סך הכל ציבור   

 -  -  -  -  - סך הכל בנקים   

 -  -  -  -  - סך הכל ממשלות   

 4,433  467  77  144  390 סך הכל   

  מזה:      

  406  27  144  379   נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים 

  233  33  68  200   חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

(המשך)  ב. חובות (1)

2. מידע נוסף על חובות פגומים: (המשך) 
                    

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   המאוחד  
     2017       2018       2019    

יתרה  יתרה  יתרה 
ממוצעת  ממוצעת  ממוצעת 

מזה:  הכנסות   של  מזה:  הכנסות   של  מזה:  הכנסות   של 
נרשמו  רבית   חובות  נרשמו  רבית   חובות  נרשמו  רבית   חובות 

על בסיס  שנרשמו  פגומים  על בסיס  שנרשמו  פגומים  על בסיס  שנרשמו  פגומים 
מזומן   (3)  (2) מזומן   (3)  (2) מזומן   (3)  (2) ב. יתרה ממוצעת והכנסות רבית 

         

           
פעילות לווים בישראל            

ציבור-מסחרי            

 -  -  50  -  -  47  -  -  38 בינוי ונדל"ן - בינוי   
 -  -  35  1  1  36  -  -  22 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן   
 4  4  92  -  -  2  -  -  2 שרותים פיננסיים   
 3  5  340  2  3  324  1  2  396 מסחרי - אחר   
 7  9  517  3  4  409  1  2  458 סך הכל מסחרי   
 -  -  13  -  -  7  -  -  9 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור   
 1  2  84  1  3  89  -  2  112 אנשים פרטיים - אחר   
 8  11  614  4  7  505  1  4  579 סך הכל ציבור - פעילות בישראל   
 -  -  -  -  -  -  -  -  - בנקים בישראל   
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ממשלת ישראל   
 8  11  614  4  7  505  1  4  579 סך הכל פעילות בישראל   

           

פעילות לווים בחו"ל            
ציבור-מסחרי            

 -  -  8  -  -  8  -  -  8 בינוי ונדל"ן - בינוי   
 -  -  -  -  -  -  -  -  - מסחרי - אחר   
 -  -  8  -  -  8  -  -  8 סך הכל מסחרי   
 -  -  -  -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים   
 -  -  8  -  -  8  -  -  8 סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל   
 -  -  -  -  -  -  -  -  - בנקים בחו"ל   
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ממשלות בחו"ל   
 -  -  8  -  -  8  -  -  8 סך הכל פעילות בחו"ל   

           

 8  11  622  4  7  513  1  4  587 סך הכל ציבור   
 -  -  -  -  -  -  -  -  - סך הכל בנקים   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - סך הכל ממשלות   

 8  (4)11  622  4  (4)7  513  1  (4)4  587 סך הכל    
 

(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו. 

(2) יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. 

(3) הכנסות רבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים. 

(4) אילו החובות הפגומים היו צוברים רבית לפי התנאים המקוריים, היו נרשמות הכנסות רבית בסך 30 מיליון ש"ח בשנת 2019 (שנת 2018 - 36 מיליון ש"ח, שנת 2017 - 41 מיליון 

ש"ח).  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

 201 | heb_final.docx_2019-12 | 15/03/2020 
 

 

(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

(המשך) ב. חובות   (1)

2. מידע נוסף על חובות פגומים: (המשך) 
            

31 בדצמבר 2019   המאוחד  
יתרת חוב רשומה     

צובר(2) בפיגור  צובר(2) 
צובר(2) לא  של 30 ימים ועד  בפיגור של 90  שאינו צובר 

סך הכל(3)  בפיגור  89 ימים  ימים או יותר  הכנסות רבית  חובות בעייתיים בארגון מחדש  ג. 

     

פעילות לווים בישראל        

ציבור - מסחרי        

 12  4  -  -  8 בינוי ונדל"ן - בינוי   

 7  4  -  -  3 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן   

 2  -  -  -  2 שרותים פיננסיים   

 111  22  -  -  89 מסחרי - אחר   

 132  30  -  -  102 סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  - אנשים פרטיים - הלוואות לדיור   

 108  29  -  -  79 אנשים פרטיים - אחר   

 240  59  -  -  181 סך הכל ציבור - פעילויות בישראל   

 -  -  -  -  - בנקים בישראל   

 -  -  -  -  - ממשלת ישראל   

 240  59  -  -  181 סך הכל פעילות בישראל   
       

פעילות לווים בחו"ל        

ציבור - מסחרי        

 8  -  -  -  8 בינוי ונדל"ן   

 -  -  -  -  - מסחרי אחר   

 8  -  -  -  8 סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  - אנשים פרטיים   

 8  -  -  -  8 סך הכל ציבור - פעילויות בחו"ל   

 -  -  -  -  - בנקים בחו"ל   

 -  -  -  -  - ממשלות בחו"ל   

 8  -  -  -  8 סך הכל פעילות בחו"ל   
       

 248  59  -  -  189 סך הכל ציבור   

 -  -  -  -  - סך הכל בנקים   

 -  -  -  -  - סך הכל ממשלות   

 248  59  -  -  189 סך הכל   
 

(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו.  

(2) צובר הכנסות רבית. 

(3) נכלל בחובות פגומים. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

(המשך) ב. חובות   (1)

2. מידע נוסף על חובות פגומים: (המשך) 
            

31 בדצמבר 2018   המאוחד  
יתרת חוב רשומה     

צובר(2) בפיגור  צובר(2) 
צובר(2) לא  של 30 ימים ועד  בפיגור של 90  שאינו צובר 

סך הכל(3)  בפיגור  89 ימים  ימים או יותר  הכנסות רבית  חובות בעייתיים בארגון מחדש  ג. 

     

פעילות לווים בישראל        

ציבור - מסחרי        

 11  5  -  -  6 בינוי ונדל"ן - בינוי   

 6  4  -  -  2 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן   

 1  -  -  -  1 שרותים פיננסיים   

 124  16  -  -  108 מסחרי - אחר   

 142  25  -  -  117 סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  - אנשים פרטיים - הלוואות לדיור   

 83  24  -  -  59 אנשים פרטיים - אחר   

 225  49  -  -  176 סך הכל ציבור - פעילויות בישראל   

 -  -  -  -  - בנקים בישראל   

 -  -  -  -  - ממשלת ישראל   

 225  49  -  -  176 סך הכל פעילות בישראל   
       

פעילות לווים בחו"ל        

ציבור - מסחרי        

 8  -  -  -  8 בינוי ונדל"ן   

 -  -  -  -  - מסחרי אחר   

 8  -  -  -  8 סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  - אנשים פרטיים   

 8  -  -  -  8 סך הכל ציבור - פעילויות בחו"ל   

 -  -  -  -  - בנקים בחו"ל   

 -  -  -  -  - ממשלות בחו"ל   

 8  -  -  -  8 סך הכל פעילות בחו"ל   
       

 233  49  -  -  184 סך הכל ציבור   

 -  -  -  -  - סך הכל בנקים   

 -  -  -  -  - סך הכל ממשלות   

 233  49  -  -  184 סך הכל   
 

(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו.  

(2) צובר הכנסות רבית. 

(3) נכלל בחובות פגומים. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

(המשך) ב. חובות   (1)

2. מידע נוסף על חובות פגומים: (המשך) 
                    

ארגונים מחדש שבוצעו  המאוחד  
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר      

     2017       2018       2019    
יתרת חוב  יתרת חוב  יתרת חוב  יתרת חוב  יתרת חוב  יתרת חוב 

רשומה  רשומה  רשומה  רשומה  רשומה  רשומה 
לאחר  לפני  לאחר  לפני  לאחר  לפני 
ארגון  ארגון  מספר  ארגון  ארגון  מספר  ארגון  ארגון  מספר 

מחדש  מחדש  חוזים  מחדש  מחדש  חוזים  מחדש  מחדש  חוזים  ג. חובות בעייתיים בארגון מחדש 

         

פעילות לווים בישראל            

ציבור-מסחרי            

 25  25  30  6  6  30  10  10  37 בינוי ונדל"ן - בינוי   

 2  2  7  -  -  3  1  1  5 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן   

 227  227  5  1  1  6  3  3  5 שרותים פיננסיים   

 97  107  250  70  71  301  71  71  339 מסחרי - אחר   

 351  361  292  77  78  340  85  85  386 סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים - הלוואות לדיור   

 46  48  1,036  54  56  1,284  71  74  1,528 אנשים פרטיים - אחר   

 397  409  1,328  131  134  1,624  156  159  1,914 סך הכל ציבור - פעילות בישראל   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - בנקים בישראל   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - ממשלת ישראל   

 397  409  1,328  131  134  1,624  156  159  1,914 סך הכל פעילות בישראל   
           

פעילות לווים בחו"ל            

ציבור-מסחרי            

 -  -  -  -  -  -  -  -  - בינוי ונדל"ן - בינוי   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - מסחרי - אחר   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - בנקים בחו"ל   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - ממשלות בחו"ל   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - סך הכל פעילות בחו"ל   
           

 397  409  1,328  131  134  1,624  156  159  1,914 סך הכל ציבור   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - סך הכל בנקים   

 -  -  -  -  -  -  -  -  - סך הכל ממשלות   

 397  409  1,328  131  134  1,624  156  159  1,914 סך הכל    
 

(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

(המשך) ב. חובות   (1)

2. מידע נוסף על חובות פגומים: (המשך) 
              

ארגונים מחדש שכשלו (2)  המאוחד    
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר      

   2017      2018      2019    
יתרת חוב  מספר  יתרת חוב  מספר  יתרת חוב  מספר 
רשומה  חוזים  רשומה  חוזים  רשומה  חוזים  חובות בעייתיים בארגון מחדש  ג. 

      

פעילות לווים בישראל         

ציבור-מסחרי         

 -  10  1  18  2  15 בינוי ונדל"ן - בינוי   

 -  -  -  3  1  1 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן   

 -  2  1  1  -  2 שרותים פיננסיים   

 9  99  16  141  18  165 מסחרי - אחר   

 9  111  18  163  21  183 סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים - הלוואות לדיור   

 9  416  13  547  16  561 אנשים פרטיים - אחר   

 18  527  31  710  37  744 סך הכל ציבור - פעילות בישראל   

 -  -  -  -  -  - בנקים בישראל   

 -  -  -  -  -  - ממשלת ישראל   

 18  527  31  710  37  744 סך הכל פעילות בישראל   
        

פעילות לווים בחו"ל         

ציבור-מסחרי         

 -  -  -  -  -  - בינוי ונדל"ן - בינוי   

 -  -  -  -  -  - מסחרי - אחר   

 -  -  -  -  -  - סך הכל מסחרי   

 -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים   

 -  -  -  -  -  - סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל   

 -  -  -  -  -  - בנקים בחו"ל   

 -  -  -  -  -  - ממשלות בחו"ל   

 -  -  -  -  -  - סך הכל פעילות בחו"ל   
        

 18  527  31  710  37  744 סך הכל ציבור   

 -  -  -  -  -  - סך הכל בנקים   

 -  -  -  -  -  - סך הכל ממשלות   

 18  527  31  710  37  744 סך הכל    
 

(1) אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אגרות חוב וניירות ערך שנשאלו. 

(2) חובות שהפכו בשנת הדיווח לחובות בפיגור של 30 ימים או יותר, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך 12 החודשים שקדמו למועד שבו הם הפכו לחובות 

בפיגור. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

ב. חובות (המשך) 

3. מידע נוסף על הלוואות לדיור  
יתרות לסוף שנה לפי שיעור המימון (LTV)*, סוג החזר וסוג הרבית 

         

31 בדצמבר 2019    

סך הכל   יתרת הלוואות לדיור 

סיכון אשראי  
חוץ מאזני     

מזה: רבית  מזה: בולט 
משתנה  סך הכל  ובלון  

שיעבוד ראשון:      

    

 1,481  10,516  235  17,495 שיעור המימון - עד 60% 
 738  4,705  71  7,625 שיעור המימון - מעל 60% 

 1  368  127  463 שיעבוד משני או ללא שיעבוד 

 2,220  15,589  433  25,583 סך הכל 
 
 

         

31 בדצמבר 2018    

סך הכל   יתרת הלוואות לדיור 

סיכון אשראי  
חוץ מאזני     

מזה: רבית  מזה: בולט 
משתנה  סך הכל  ובלון  

שיעבוד ראשון:      

    

 899  10,126  287  16,859 שיעור המימון - עד 60% 
 411  4,487  71  7,078 שיעור המימון - מעל 60% 

 -  362  108  382 שיעבוד משני או ללא שיעבוד 
 1,310  14,975  466  24,319 סך הכל 

 
* היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת המסגרת לבין שווי הנכס, כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת. יחס ה-LTV מהווה אינדיקציה נוספת של הבנק 

להערכת סיכון הלקוח בעת העמדת המסגרת.  
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

ב. חובות (המשך) 

4. סינדיקציות והשתתפות בסינדיקציות של הלוואות 
             

31 בדצמבר 2019      
עסקאות סינדיקציה  

שיזמו אחרים  עסקאות סינדיקציה שהבנק יזם(1)     
יתרה לסוף השנה    

חלקו של הבנק  חלקם של אחרים   חלקו של הבנק     
סיכון אשראי  אשראי  סיכון אשראי  אשראי  סיכון אשראי  אשראי 

חוץ מאזני(2)  לציבור  חוץ מאזני(2)  לציבור  חוץ מאזני(2)  לציבור   

      

 90  169  -  -  -  - כרייה וחציבה 
 91  189  -  55  -  55 תעשיה 

 -  386  -  -  -  - אספקת חשמל 
 488  176  -  20  -  20 בינוי ונדל"ן 

 -  58  -  1  -  1 שירותים פיננסיים 
 164  129  -  189  -  189 מסחרי - אחר 

 833  1,107  -  265  -  265 סך הכל מסחרי 
 -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 
 -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים - אחר 

 833  1,107  -  265  -  265 סך הכל 
 

             
31 בדצמבר 2018      

עסקאות סינדיקציה  
שיזמו אחרים  עסקאות סינדיקציה שהבנק יזם(1)     

יתרה לסוף השנה    
חלקו של הבנק  חלקם של אחרים   חלקו של הבנק     

סיכון אשראי  אשראי  סיכון אשראי  אשראי  סיכון אשראי  אשראי 
חוץ מאזני(2)  לציבור  חוץ מאזני(2)  לציבור  חוץ מאזני(2)  לציבור   

      

 281  -  -  -  -  - כרייה וחציבה 
 68  222  -  58  -  58 תעשיה 

 152  445  -  -  -  - אספקת חשמל 
 222  196  -  21  -  21 בינוי ונדל"ן 

 -  65  -  1  -  1 שירותים פיננסיים 
 103  6  -  178  -  178 מסחרי - אחר 
 826  934  -  258  -  258 סך הכל מסחרי 

 -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 
 -  -  -  -  -  - אנשים פרטיים - אחר 

 826  934  -  258  -  258 סך הכל 
 

(1) לרבות אם הבנק נתן שירות מהותי בעסקת הסינדיקציה. 

(2) סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלת חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים. 

 

5. רכישה של אשראי לציבור 

אשראי לציבור מסחרי שנרכש במהלך שנת 2019 מסתכם ב-3,546 מיליון ש"ח (לשנת 2018 - 3,361 מיליון ש"ח), מזה - אשראי בעייתי בסך של 

9 מיליון ש"ח (לשנת 2018 - 4 מיליון ש"ח). 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

ג. אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני לפי גודל האשראי של הלווה 
             

ליום 31 בדצמבר  המאוחד 

 

     2018       2019  
סיכון   סיכון  

אשראי חוץ  אשראי  אשראי חוץ  אשראי 
מאזני (1)(3)    (2)(1) מאזני (1)(3)      (2)(1) מספר  תחום אשראי ללווה   מספר  

לווים (4)  במיליוני ש"ח לווים (4)  במיליוני ש"ח    באלפי ש"ח   

 778  269  198,485  616  283  195,556   עד 10 

      

 838  414  77,223  844  415  77,281 מ- 10 עד 20 
 1,889  1,165  97,475  1,879  1,177  98,123 מ- 20 עד 40 
 3,169  3,172  105,120  3,102  3,182  105,484 מ- 40 עד 80 
 3,139  6,216  82,508  3,101  6,233  83,259 מ- 80 עד 150 
 2,511  8,867  53,908  2,485  8,726  53,630 מ- 150 עד 300 
 1,452  10,647  28,159  1,666  10,414  28,006 מ- 300 עד 600 
 1,745  13,904  18,924  2,485  15,309  21,265 מ- 600 עד 1,200 

 832  4,770  3,758  1,288  5,766  4,733 מ- 1,200 עד 2,000 
 1,048  3,832  1,781  1,096  3,876  1,826 מ- 2,000 עד 4,000 
 1,400  3,997  961  1,478  3,828  942 מ- 4,000 עד 8,000 
 2,161  6,018  660  2,045  6,216  660 מ- 8,000 עד 20,000 
 1,744  4,782  237  1,995  4,823  243 מ- 20,000 עד 40,000 
 5,886  11,480  218  5,412  13,785  227 מ- 40,000 עד 200,000 
 2,593  4,246  26  2,144  3,307  20 מ- 200,000 עד 400,000 

 172  1,362  3  670  2,057  4 מ- 400,000 עד 800,000 
 744  1,030  2  (5)279  (5)1,705  2 מ- 800,000 עד 1,200,000 

 (5)224  (5)1,999  1  -  -  - מעל 2,000,000 
 32,325  88,170  669,449  32,585  91,102  671,261 סך הכל 

 
(1) האשראי וסיכון האשראי החוץ מאזני מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה. 

(2) אשראי לציבור, השקעות באגרות חוב של הציבור ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים כנגד הציבור בסך של  88,829 מיליון ש"ח, 1,628 מיליון ש"ח ו-645 מיליון ש"ח, בהתאמה 

(31.12.2018 - 85,160 מיליון ש"ח, 1,929 מיליון ש"ח ו-1,081 מיליון ש"ח, בהתאמה). 

(3) סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלת החבות של לווה. 

(4) מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון האשראי החוץ מאזני. 

(5) סך כל האשראי וסיכון האשראי החוץ מאזני בניכוי בטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלת חבות לווה בודד הסתכם ב-814 מיליון ש"ח (31.12.2018 - 763 מיליון ש"ח). 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

ד. מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
                 

הבנק        המאוחד           
יתרת ההפרשה  יתרת ההפרשה 

להפסדי אשראי  יתרת החוזים(1)   להפסדי אשראי   יתרת החוזים(1)     
31 בדצמבר    31 בדצמבר       

 2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  

        

עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:         
 1  -  279  133  1  -  281  135 אשראי תעודות 
 7  6  554  633  8  6  881  914 ערבויות להבטחת אשראי 
 5  4  2,548  2,292  5  5  2,716  2,325 ערבויות לרוכשי דירות 

ערבויות וכתבי שיפוי לחברות מאוחדות להבטחת 
 -  -  17  2  -  -  -  - אשראי שהן העניקו 

 22  19  3,653  4,015  23  20  4,020  4,140 ערבויות והתחייבויות אחרות  
 -  -  2,404  2,267  -  -  2,405  2,268 מסגרות לפעולה במכשירים נגזרים שלא נוצלו 

מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות 
 10  13  6,900  8,694  11  13  9,422  9,463 לפי דרישה שלא נוצלו 
 5  4  3,742  5,140  7  4  5,273  5,197 התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שעדיין לא ניתן 
 3  4  3,792  6,999  4  4  7,624  7,923 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו 
 -  -  248  277  -  -  248  277 מסגרות להשאלות ניירות ערך 

ערבויות בגין קרן סיכונים של מסלקת הבורסה 
 -  -  143  172  -  -  143  172 והמעו"ף (ראה באור 25(ד', ה')) 
 4  5  1,096  1,473  5  5  1,406  1,511 התחייבויות להוצאת ערבויות 

 
 

(1) יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה, לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי. 

(2) בנוסף, המציא הבנק לבתי המשפט כתבי התחייבות עצמית ללא הגבלת סכום, הניתנים במסגרת הליך משפטי, על מנת להבטיח את נזקי הנתבעים במידה שנדחתה התביעה 

נגדם או שבוטל ההליך המשפטי מסיבה אחרת. 
 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

 209 | heb_final.docx_2019-12 | 15/03/2020 
 

 

(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

ה. ערבויות 

הבנק מספק מגוון רחב של ערבויות ושיפויים עבור לקוחותיו על מנת לשפר את יכולת האשראי שלהם ולאפשר להם להשלים מגוון רחב של 

עסקאות. בעבור חוזים מסוימים, אשר עונים להגדרת ערבות, הבנק מכיר במועד ההכרה לראשונה, בהתחייבות בגובה השווי ההוגן של המחויבות 

בגין הערבות בעת הנפקת הערבות. הסכום המקסימלי של התשלומים העתידיים הפוטנציאליים נקבע בהתאם לסכום הנקוב של הערבויות, מבלי 

לקחת בחשבון החזרים אפשריים או בטוחות מוחזקות או משועבדות. 

ליום 31 בדצמבר 2019, סך העלות המופחתת של ההתחייבויות הקשורות לערבויות כמפורט בטבלאות מטה, הינה בסך של 33 מיליון ש"ח (ליום 31 

בדצמבר 2018 - סך של 32 מיליון ש"ח). העלות המופחתת של הערבויות הפיננסיות והביצוע כלולה בסעיף "התחייבויות אחרות". 

 

1. כללי 
                     

הסכום המקסימלי של תשלומים עתידיים פוטנציאליים      
ליום 31 בדצמבר 2018  ליום 31 בדצמבר 2019     

פקיעה  פקיעה  פקיעה   פקיעה 
מעל  בין שנה  פקיעה  מעל  בין שנה  פקיעה 

שלוש עד  ועד  בעוד  שלוש עד  ועד  בעוד 
יתרה  חמש  שלוש  שנה או  יתרה  חמש  שלוש  שנה או 

פחות  שנים  שנים  סך הכל  בספרים  בספרים   פחות  שנים  שנים  סך הכל    
במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח     

 4  881  14  218  649  5  914  16  232  666 ערבויות להבטחת אשראי 
   
   
   

     
        

 11  2,716  188  752  1,776  9  2,325  37  191  2,097 ערבויות לרוכשי דירות 

 17  4,444  445  570  3,429  19  4,447  393  726  3,328 ערבויות והתחייבויות אחרות 

 -  1,406  604  331  471  -  1,511  443  482  586 התחייבויות להוצאת ערבויות 
 32  9,447  1,251  1,871  6,325  33  9,197  889  1,631  6,677 סך הכל 

 

2. הערכת סיכון הערבות 
                 

  הסכום המקסימלי של תשלומים עתידיים פוטנציאליים 
ליום 31 בדצמבר 2018  ליום 31 בדצמבר 2019     

מדורגות  מדורגות 
שלא  מדורגות  שלא  מדורגות 

לא  בדירוג  בדירוג  לא  בדירוג  בדירוג 
סך הכל  מדורגות   השקעה   השקעה   סך הכל   מדורגות   השקעה   השקעה     

במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח     

 881  24  20  837  914  6  28  880 ערבויות להבטחת אשראי 

        

 2,716  -  19  2,697  2,325  -  63  2,262 ערבויות לרוכשי דירות 

 4,444  114  190  4,140  4,447  64  83  4,300 ערבויות והתחייבויות אחרות 

 1,406  28  2  1,376  1,511  52  25  1,434 התחייבויות להוצאת ערבויות 

 9,447  166  231  9,050  9,197  122  199  8,876 סך הכל 
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(במיליוני ש"ח) 

               

המאוחד             

 

31 בדצמבר 2019   

פריטים (1)  מטבע חוץ מטבע ישראלי   
שאינם 

סך הכל  כספיים(2) 

   

דולר  צמוד  לא 
אחר  אירו  ארה"ב  מדד  צמוד   

   

נכסים        
 37,530  -  157  175  1,067  -  36,131 מזומנים ופקדונות בבנקים  
 10,995  339  -  1,698  4,975  349  3,634 ניירות ערך  

 9  -  -  -  -  -  9 ניירות ערך שנשאלו 
 87,899  646  89  607  2,968  10,273  73,316 אשראי לציבור, נטו(3) 
 1,039  -  -  -  -  624  415 אשראי לממשלה 

 605  605  -  -  -  -  - השקעה בחברה כלולה 
 996  996  -  -  -  -  - בנינים וציוד 
 248  248  -  -  -  -  - נכסים בלתי מוחשיים 

 1,091  451  18  40  107  50  425 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 698  34  -  1  10  4  649 נכסים אחרים 

 141,110  3,319  264  2,521  9,127  11,300  114,579 סך כל הנכסים 

התחייבויות        
 120,052  648  1,126  3,059  15,124  5,315  94,780 פקדונות הציבור 

 1,137  -  9  18  225  -  885 פקדונות מבנקים  
 353  -  1  1  42  1  308 פקדונות הממשלה 

 3,674  -  -  -  -  3,198  476 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 1,247  449  11  102  174  12  499 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 5,723  75  1  4  32  75  5,536 התחייבויות אחרות 

 132,186  1,172  1,148  3,184  15,597  8,601  102,484 סך כל ההתחייבויות 

 8,924  2,147  (884)  (663)  (6,470)  2,699  12,095 הפרש 
מכשירים נגזרים שאינם מגדרים        

 -  -  913  842  6,346  81  (8,182) מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 
 -  -  -  (137)  (7)  -  144 אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 
 -  -  -  (16)  114  -  (98) אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

 8,924  2,147  29  26  (17)  2,780  3,959 סך הכל כללי 

 -  -  -  (223)  (32)  -  255 אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 
 -  -  -  399  704  -  (1,103) אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 

 
(1) כולל צמוד מטבע חוץ. 

(2) לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי. 

(3) לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי ההצמדה. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

               

המאוחד             

 

31 בדצמבר 2018   

פריטים (1)  מטבע חוץ מטבע ישראלי   
שאינם 

סך הכל  כספיים(2) 

   

דולר  צמוד  לא 
אחר  אירו  ארה"ב  מדד  צמוד   

   

נכסים        
 31,303  -  191  216  1,570  -  29,326 מזומנים ופקדונות בבנקים  
 12,595  227  13  1,761  5,632  712  4,250 ניירות ערך  

 863  -  -  -  -  -  863 ניירות ערך שנשאלו 
 84,292  554  96  808  3,161  10,073  69,600 אשראי לציבור, נטו(3) 

 700  -  -  -  7  622  71 אשראי לממשלה 
 606  606  -  -  -  -  - השקעה בחברה כלולה 

 1,023  1,023  -  -  -  -  - בנינים וציוד 
 239  239  -  -  -  -  - נכסים בלתי מוחשיים 

 1,399  652  30  58  477  47  135 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 1,100  425  1  3  13  5  653 נכסים אחרים 

 134,120  3,726  331  2,846  10,860  11,459  104,898 סך כל הנכסים 

התחייבויות        
 111,697  554  1,119  3,004  14,845  5,858  86,317 פקדונות הציבור 

 1,150  -  3  23  121  -  1,003 פקדונות מבנקים  
 982  -  1  2  49  225  705 פקדונות הממשלה 

 4,989  -  -  -  -  4,277  712 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 1,294  651  8  61  410  13  151 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 5,595  458  6  12  64  137  4,918 התחייבויות אחרות 

 125,707  1,663  1,137  3,102  15,489  10,510  93,806 סך כל ההתחייבויות 

 8,413  2,063  (806)  (256)  (4,629)  949  11,092 הפרש 
מכשירים נגזרים שאינם מגדרים        

 -  -  855  96  4,151  96  (5,198) מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 
 -  -  4  99  36  -  (139) אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 
 -  -  1  5  245  -  (251) אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

 8,413  2,063  54  (56)  (197)  1,045  5,504 סך הכל כללי 

 -  -  6  142  106  -  (254) אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 
 -  -  (2)  327  551  -  (876) אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

               

הבנק             

 

31 בדצמבר 2019   

פריטים (1)  מטבע חוץ מטבע ישראלי   
שאינם 

סך הכל  כספיים(2) 

   

דולר  צמוד  לא 
אחר  אירו  ארה"ב  מדד  צמוד   

   

נכסים        
 36,528  -  102  174  1,066  297  34,889 מזומנים ופקדונות בבנקים  
 10,736  339  -  1,593  4,961  332  3,511 ניירות ערך  

 9  -  -  -  -  -  9 ניירות ערך שנשאלו 
 82,842  646  89  599  2,960  10,134  68,414 אשראי לציבור, נטו(3) 

 415  -  -  -  -  -  415 אשראי לממשלה 
 1,278  1,278  -  -  -  -  - השקעות בחברות מוחזקות  

 964  964  -  -  -  -  - בנינים וציוד 
 238  238  -  -  -  -  - נכסים בלתי מוחשיים 

 1,096  451  18  44  107  50  426 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 667  34  -  -  10  2  621 נכסים אחרים 

 134,773  3,950  209  2,410  9,104  10,815  108,285 סך כל הנכסים 

התחייבויות        
 114,836  648  1,115  2,926  14,877  5,881  89,389 פקדונות הציבור 

 2,640  -  144  33  454  187  1,822 פקדונות מבנקים  
 353  -  1  1  42  1  308 פקדונות הממשלה 

 2,055  -  -  -  -  2,044  11 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 1,247  449  11  102  174  12  499 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 5,074  75  -  4  31  72  4,892 התחייבויות אחרות 

 126,205  1,172  1,271  3,066  15,578  8,197  96,921 סך כל ההתחייבויות 

 8,568  2,778  (1,062)  (656)  (6,474)  2,618  11,364 הפרש 
מכשירים נגזרים שאינם מגדרים        

 -  -  913  834  6,346  81  (8,174) מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 
 -  -  -  (137)  (7)  -  144 אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 
 -  -  -  (16)  114  -  (98) אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

 8,568  2,778  (149)  25  (21)  2,699  3,236 סך הכל כללי 

 -  -  -  (223)  (32)  -  255 אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 
 -  -  -  399  704  -  (1,103) אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 

 
(1) כולל צמוד מטבע חוץ. 

(2) לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי. 

(3) לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי ההצמדה. 
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(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

               

הבנק             

 

31 בדצמבר 2018   

פריטים (1)  מטבע חוץ מטבע ישראלי   
שאינם 

סך הכל  כספיים(2) 

   

דולר  צמוד  לא 
אחר  אירו  ארה"ב  מדד  צמוד   

   

נכסים        
 30,905  -  112  209  1,561  302  28,721 מזומנים ופקדונות בבנקים  
 10,620  224  13  1,398  5,180  268  3,537 ניירות ערך  

 863  -  -  -  -  -  863 ניירות ערך שנשאלו 
 66,192  553  58  713  2,819  9,704  52,345 אשראי לציבור, נטו(3) 

 7  -  -  -  7  -  - אשראי לממשלה 
 2,878  2,608  -  -  -  209  61 השקעות בחברות מוחזקות  

 960  960  -  -  -  -  - בנינים וציוד 
 226  226  -  -  -  -  - נכסים בלתי מוחשיים 

 1,416  652  30  70  480  46  138 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 929  413  -  2  14  -  500 נכסים אחרים 

 114,996  5,636  213  2,392  10,061  10,529  86,165 סך כל הנכסים 

התחייבויות        
 87,038  554  1,035  2,452  13,360  5,214  64,423 פקדונות הציבור 
 10,852  -  179  127  797  585  9,164 פקדונות מבנקים  

 777  -  -  -  46  225  506 פקדונות הממשלה 
 3,455  -  -  -  -  3,455  - אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 1,298  650  8  61  415  13  151 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 3,483  453  1  8  48  126  2,847 התחייבויות אחרות 

 106,903  1,657  1,223  2,648  14,666  9,618  77,091 סך כל ההתחייבויות 

 8,093  3,979  (1,010)  (256)  (4,605)  911  9,074 הפרש 
מכשירים נגזרים שאינם מגדרים        

 -  -  869  96  4,137  96  (5,198) מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 
 -  -  4  99  36  -  (139) אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 
 -  -  1  5  245  -  (251) אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

 8,093  3,979  (136)  (56)  (187)  1,007  3,486 סך הכל כללי 

 -  -  6  142  106  -  (254) אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 
 -  -  (2)  327  551  -  (876) אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 
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(1)

(במיליוני ש"ח) 

             

תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים   המאוחד 

 

 

31 בדצמבר 2019    

מעל שנתיים  מעל שלושה  מעל חודש 
ועד שלוש   מעל שנה   חודשים ועד   ועד שלושה  עם דרישה  

ועד חודש  חודשים  שנה  ועד שנתיים  שנים    
במיליוני ש"ח    

 

מטבע ישראלי (לרבות צמוד מט"ח)       

    

  8,708  10,355  17,241  4,885  52,413 נכסים 
  1,332  2,099  6,985  12,002  83,341 התחייבויות 

  7,376  8,256  10,256  (7,117)  (30,928) הפרש 
  42  (33)  (1,471)  (2,556)  (4,180) מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

  -  8  247  (25)  (139) אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
  7,418  8,231  9,032  (9,698)  (35,247) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים 

מטבע חוץ       
  519  679  2,735  1,354  3,134 נכסים 
  68  94  1,299  1,937  16,409 התחייבויות 

  451  585  1,436  (583)  (13,275) הפרש 
  385  506  1,468  (693)  (9,882) מזה: הפרש בדולר 
  -  -  -  -  178 מזה: הפרש בגין פעילות חוץ 
  (42)  33  1,471  2,556  4,180 מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

  -  (8)  (247)  25  139 אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
  409  610  2,660  1,998  (8,956) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים 

סך הכל       
  9,227  11,034  19,976  6,239  55,547 נכסים* 
  1,400  2,193  8,284  13,939  99,750 התחייבויות** 

  7,827  8,841  11,692  (7,700)  (44,203) הפרש 

  8,026  10,204  15,464  5,707  18,242 *  מזה: אשראי לציבור 
  886  1,074  6,530  12,828  95,670 ** מזה: פקדונות הציבור 

 
             

31 בדצמבר 2018    

  

מעל שנתיים  מעל שלושה  מעל חודש 
ועד שלוש   מעל שנה   חודשים ועד   ועד שלושה  עם דרישה  

ועד חודש  חודשים  שנה  ועד שנתיים  שנים    
במיליוני ש"ח    

  8,978  11,546  20,084  6,701  49,504 נכסים 

    

  1,804  2,947  12,941  10,734  93,012 התחייבויות 

  7,174  8,599  7,143  (4,033)  (43,508) הפרש 

 

(1) בבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות (כולל החוץ מאזניים) לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופה הנותרת למועד 

הפרעון החוזי של כל תזרים. נקבעו כללים לגבי תזרימי המזומנים הנובעים מנכסים והתחייבויות ברבית משתנה שמועד ההשתנות שלהם קודם למועד הפרעון של הקרן ו/או 

הרבית שלהם. הנתונים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי. 

(2) כולל נכסים בסך 276 מיליון ש"ח שזמן פרעונם עבר (31.12.18 - 336 מיליון ש"ח). 

(3) כפי שנכללה בבאור 30 "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה", לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים. 

(4) שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הרבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים המוצגים בבאור זה בגין פריט כספי אל היתרה המאזנית שלו. 

(5) אשראי בתנאי חח"ד סווג בהתאם לתקופת מסגרת האשראי במסגרת בסך של 4,649 מיליון ש"ח (31.12.18 - 4,994 מיליון ש"ח). אשראי בחריגה מהמסגרת בסך של 215 מיליון 

ש"ח, סווג ללא מועד פרעון (31.12.18 - 274 מיליון ש"ח). 
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יתרה מאזנית(3)                 

 

                  
שיעור  ללא   סך הכל  מעל   מעל עשר   מעל שלוש  מעל ארבע  מעל חמש  

תשואה   תקופת   תזרימי  ועד עשרים  עשרים   ועד עשר   ועד חמש   ועד ארבע  
חוזי (4)  פרעון (2)(5)  סך הכל  שנים  שנים  שנים  שנה  שנה  מזומנים(5)     
באחוזים  במיליוני ש"ח      

 

          

        

 2.83  126,078  220  136,897  2,829  11,614  16,001  5,434  7,417  
 1.22  111,201  123  111,846  96  312  3,564  1,208  907  

  14,877  97  25,051  2,733  11,302  12,437  4,226  6,510  
  (8,101)  -  (8,198)  -  -  -  -  -  

  46  -  91  -  -  -  -  -  
  6,822  97  16,944  2,733  11,302  12,437  4,226  6,510  

          
 1.76  11,713  70  12,230  -  9  1,929  1,266  605  
 2.04  19,813  -  20,016  -  -  104  47  58  

  (8,100)  70  (7,786)  -  9  1,825  1,219  547  
  (6,543)  66  (6,261)  -  9  1,312  147  487  
  178  -  178  -  -  -  -  -  
  8,101  -  8,198  -  -  -  -  -  

  (46)  -  (91)  -  -  -  -  -  
  (45)  70  321  -  9  1,825  1,219  547  

          
 2.76  137,791  290  149,127  2,829  11,623  17,930  6,700  8,022  
 1.24  131,014  123  131,862  96  312  3,668  1,255  965  

  6,777  167  17,265  2,733  11,311  14,262  5,445  7,057  

 2.93  87,253  276  97,622  2,549  11,522  14,745  5,075  6,088  
 0.78  119,404  -  119,629  -  80  1,093  1,034  434  

 
                   

                 

  

שיעור  ללא   סך הכל  מעל  מעל עשר   מעל שלוש  מעל ארבע  מעל חמש  
תשואה   תקופת   תזרימי  ועד עשרים  עשרים  ועד עשר   ועד חמש   ועד ארבע  

חוזי(4)  פרעון (2)(5)  סך הכל  שנים  שנים  שנים  שנה  שנה  מזומנים(5)    
באחוזים  במיליוני ש"ח   

 2.80  130,394  346  142,515  2,491  11,272  18,582  5,859  7,498  

       

 0.94  124,044  115  126,013  58  745  2,034  570  1,168  

  6,350  231  16,502  2,433  10,527  16,548  5,289  6,330  
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(1) (המשך)

(במיליוני ש"ח) 

             

תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים   הבנק 

 

 

31 בדצמבר 2019    
מעל שנתיים  מעל שלושה  מעל חודש 

ועד שלוש   מעל שנה   חודשים ועד   ועד שלושה  עם דרישה  
ועד חודש  חודשים  שנה  ועד שנתיים  שנים    
במיליוני ש"ח    

 

מטבע ישראלי (לרבות צמוד מט"ח)       

    

  7,750  9,358  14,934  4,506  51,756 נכסים 
  1,324  2,049  6,205  11,443  78,747 התחייבויות 
  6,426  7,309  8,729  (6,937)  (26,991) הפרש 

  42  (33)  (1,471)  (2,556)  (4,173) מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 
  -  8  247  (25)  (139) אופציות (במונחי נכס הבסיס) 

  6,468  7,284  7,505  (9,518)  (31,303) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים 
מטבע חוץ       
  510  676  2,608  1,304  3,239 נכסים 
  69  95  1,293  1,931  16,406 התחייבויות 

  441  581  1,315  (627)  (13,167) הפרש 
  378  505  1,349  (734)  (9,710) מזה: הפרש בדולר 

  (42)  33  1,471  2,556  4,173 מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 
  -  (8)  (247)  25  139 אופציות (במונחי נכס הבסיס) 

  399  606  2,539  1,954  (8,855) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים 
סך הכל       
  8,260  10,034  17,542  5,810  54,995 נכסים* 
  1,393  2,144  7,498  13,374  95,153 התחייבויות** 
  6,867  7,890  10,044  (7,564)  (40,158) הפרש 

   7,321  9,308  14,180  5,345  17,570 *  מזה: אשראי לציבור  
   881  1,491  6,099  12,586  90,081 ** מזה: פקדונות הציבור  

 
             

31 בדצמבר 2018    

  

מעל שנתיים  מעל שלושה  מעל חודש 
ועד שלוש   מעל שנה   חודשים ועד   ועד שלושה  עם דרישה  

ועד חודש  חודשים  שנה  ועד שנתיים  שנים    
במיליוני ש"ח    

  6,487  8,135  14,856  5,001  47,499 נכסים 

    
  2,143  3,153  13,311  10,393  73,670 התחייבויות 
  4,344  4,982  1,545  (5,392)  (26,171) הפרש 

 

(1) בבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות (כולל החוץ מאזניים) לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופה הנותרת למועד 

הפרעון החוזי של כל תזרים. נקבעו כללים לגבי תזרימי המזומנים הנובעים מנכסים והתחייבויות ברבית משתנה שמועד ההשתנות שלהם קודם למועד הפרעון של הקרן ו/או 

הרבית שלהם. הנתונים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי. 

(2) כולל נכסים בסך 264 מיליון ש"ח שזמן פרעונם עבר (31.12.18 - 280 מיליון ש"ח). 

(3) כפי שנכללה בבאור 30 "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה", לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים. 

(4) שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הרבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים המוצגים בבאור זה בגין פריט כספי אל היתרה המאזנית שלו. 

(5) אשראי בתנאי חח"ד סווג בהתאם לתקופת מסגרת האשראי במסגרת בסך של 4,237 מיליון ש"ח (31.12.18 - 3,653 מיליון ש"ח). אשראי בחריגה מהמסגרת בסך של 203 מיליון 

ש"ח, סווג ללא מועד פרעון (31.12.18 - 231 מיליון ש"ח). 
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יתרה מאזנית(3)                  
                 

  

שיעור  ללא   סך הכל  מעל   מעל עשר   מעל שלוש  מעל ארבע  מעל חמש  
תשואה   תקופת   תזרימי  ועד עשרים  עשרים   ועד עשר   ועד חמש   ועד ארבע  

חוזי (4)  פרעון (2)(5)  סך הכל  שנים  שנים  שנים  שנה  שנה  מזומנים(5)    
באחוזים  במיליוני ש"ח     

  

          

       

 2.77  119,296  208  129,402  2,829  11,575  15,245  4,975  6,474  

 1.26  105,234  123  105,778  96  292  3,546  1,185  891  
  14,062  85  23,624  2,733  11,283  11,699  3,790  5,583  

  (8,093)  -  (8,191)  -  -  -  -  -  
  46  -  91  -  -  -  -  -  

  6,015  85  15,524  2,733  11,283  11,699  3,790  5,583  
          

 1.79  11,527  70  12,037  -  9  1,881  1,209  601  
 2.05  19,799  -  20,005  -  -  105  48  58  

  (8,272)  70  (7,968)  -  9  1,776  1,161  543  
  (6,544)  66  (6,266)  -  9  1,304  147  486  

  8,093  -  8,191  -  -  -  -  -  
  (46)  -  (91)  -  -  -  -  -  

  (225)  70  132  -  9  1,776  1,161  543  
          

 2.70  130,823  278  141,439  2,829  11,584  17,126  6,184  7,075  
 1.29  125,033  123  125,783  96  292  3,651  1,233  949  

  5,790  155  15,656  2,733  11,292  13,475  4,951  6,126  

 2.85   82,196  264   91,995  2,549  11,482  14,018  4,676  5,546   
 0.82   114,188  -   114,402  -  60  1,775  1,011  418   

 
                   

                 

  

שיעור  ללא   סך הכל  מעל  מעל עשר   מעל שלוש  מעל ארבע  מעל חמש  
תשואה   תקופת   תזרימי  ועד עשרים  עשרים  ועד עשר   ועד חמש   ועד ארבע  

חוזי(4)  פרעון (2)(5)  סך הכל  שנים  שנים  שנים  שנה  שנה  מזומנים(5)    
באחוזים  במיליוני ש"ח   

 2.88  109,360  286  119,487  2,425  10,185  14,776  4,453  5,670  

       

 1.67  105,246  115  106,880  37  418  1,858  607  1,290  

  4,114  171  12,607  2,388  9,767  12,918  3,846  4,380  
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(במיליוני ש"ח) 

   

המאוחד   

 

31 בדצמבר 2019   

  שווי הוגן(1)       

סך הכל יתרה במאזן  רמה 3  רמה 2  רמה 1   

    

נכסים פיננסיים      
 37,529  4  36,843  682  37,530 מזומנים ופקדונות בבנקים 

 11,119  102  6,768  4,249  10,995 ניירות ערך(2) 
 9  -  9  -  9 ניירות ערך שנשאלו 

 88,632  84,926  327  3,379  87,899 אשראי לציבור, נטו 
 1,036  1,001  35  -  1,039 אשראי לממשלה 

 1,091  193  359  539  1,091 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 178  136  -  42  178 נכסים פיננסיים אחרים 

 139,594  86,362  44,341  8,891  (3)138,741 סך הכל הנכסים הפיננסיים 
התחייבויות פיננסיות      

 119,857  31,463  84,362  4,032  120,052 פקדונות הציבור 
 1,140  4  1,136  -  1,137 פקדונות מבנקים 

 361  55  306  -  353 פקדונות הממשלה 
 3,746  149  -  3,597  3,674 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 

 1,247  12  695  540  1,247 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 4,312  3,794  471  47  4,315 התחייבויות פיננסיות אחרות 

 130,663  35,477  86,970  8,216  (3)130,778 סך הכל ההתחייבויות הפיננסיות 

      
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים      

 33  33  -  -  33 עסקות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי 
      

 927  927  -  -  927 בנוסף, התחייבויות בגין זכויות עובדים ברוטו - פנסיה ופיצויים(4) 

 
(1) רמה 1 - מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. 

 רמה 2 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים. 

 רמה 3 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. 

(2) לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך, ראה באור 12, "ניירות ערך". 

(3) מזה: נכסים בסך 13,330 מיליון ש"ח והתחייבויות בסך 5,328 מיליון ש"ח, אשר היתרה שלהם במאזן זהה לשווי ההוגן (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן). למידע נוסף על 

מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה באור 32א.ב-32א.ד. 

(4) ההתחייבות מוצגת בברוטו, ואינה מתחשבת בנכסי התכנית המנוהלים כנגדה. 
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 (המשך)
(במיליוני ש"ח)  

   

המאוחד   

 

31 בדצמבר 2018   

  שווי הוגן(1)       

סך הכל יתרה במאזן  רמה 3  רמה 2  רמה 1   

    

נכסים פיננסיים      
 31,322  8  30,634  680  31,303 מזומנים ופקדונות בבנקים 

 12,627  135  7,575  4,917  12,595 ניירות ערך(2) 
 863  -  863  -  863 ניירות ערך שנשאלו 

 84,110  79,543  1,167  3,400  84,292 אשראי לציבור, נטו 
 699  623  76  -  700 אשראי לממשלה 

 1,399  252  342  805  1,399 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 591  165  -  426  591 נכסים פיננסיים אחרים 

 131,611  80,726  40,657  10,228  (3)131,743 סך כל הנכסים הפיננסיים 
התחייבויות פיננסיות      

 110,906  29,416  78,059  3,431  111,697 פקדונות הציבור 
 1,160  14  1,146  -  1,150 פקדונות מבנקים 

 990  66  253  671  982 פקדונות הממשלה 
 5,069  495  -  4,574  4,989 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 

 1,294  13  477  804  1,294 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 4,352  2,600  1,166  586  4,355 התחייבויות פיננסיות אחרות 

 123,771  32,604  81,101  10,066  (3)124,467 סך כל ההתחייבויות הפיננסיות 

      
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים      

 32  32  -  -  32 עסקות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי 
      

 1,109  1,109  -  -  1,109 בנוסף, התחייבויות בגין זכויות עובדים ברוטו - פנסיה ופיצויים(4) 

 

 
(1) רמה 1 - מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. 

 רמה 2 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים. 

 רמה 3 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. 

(2) לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך, ראה באור 12, "ניירות ערך". 

(3) מזה: נכסים בסך 15,886 מיליון ש"ח והתחייבויות בסך 5,986 מיליון ש"ח, אשר היתרה שלהם במאזן זהה לשווי ההוגן (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן). למידע נוסף על 

מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה באור 32א.ב-32א.ד. 

(4) ההתחייבות מוצגת ברוטו, ואינה מתחשבת בנכסי התכנית המנוהלים כנגדה. 
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(המשך)
 

א. שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 

הבאור כולל מידע בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים. 

לרוב המכשירים הפיננסיים לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים 

מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרים מזומן עתידי המהוון ברבית ניכיון בשיעור המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. אומדן של 

השווי ההוגן באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור רבית הניכיון היא סובייקטיבית. לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, הערכת 

השווי ההוגן דלעיל אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח. הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הרבית התקפים 

למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי הרבית. תחת הנחת שיעורי רבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים 

באופן מהותי. בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים ברבית קבועה לרבות אלו שאינם נושאים רבית. 

בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן לא ניתן ביטוי להשפעת המס הנובעת 

מהפער בין ערכי השווי ההוגן לערכים המופיעים במאזן. יש לציין, כי הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב 

המקרים הבנק עשוי להחזיק את המכשיר הפיננסי עד לפרעון.  

בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בבאור זה כדי להצביע על שווי הבנק כעסק חי. כמו כן, בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה 

והאומדנים האפשריים לישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן, יש להיזהר בעת עריכת השוואת ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים. 

 

ב. השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים 
 

ניירות ערך סחירים - לפי שווי שוק בשוק העיקרי. כאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר המכשיר, ההערכה נעשתה לפי השוק המועיל ביותר. 
 

אשראי לציבור - השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומן עתידיים מנוכים בשיעור ניכיון מתאים. 

יתרת האשראי פולחה לקטגוריות הומוגניות. בכל קטגוריה חושב התזרים של התקבולים העתידיים (קרן ורבית). תקבולים אלו הוונו בשיעור רבית 

המשקף את רמת הסיכון הגלומה באשראי באותה קטגוריה. בדרך כלל שיעור רבית זה נקבע לפי שיעור רבית לפיו נעשות בבנק עסקאות דומות 

במועד הדיווח. 

השווי ההוגן של חובות פגומים חושב תוך שימוש בשיעורי רבית נכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהם.  

תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין 

החובות. 

מחיקות חשבונאיות והפרשות להפסדי אשראי יוחסו לתקופות שבהן מוין אותו חוב, מקום בו ניתן לעשות זאת (לדוגמה, כאשר חושבה הפרשה על 

בסיס פרטני, לפי ערך נוכחי של תזרים מזומנים). בהעדר נתונים אלה מחיקות חשבונאיות ויתרת ההפרשות מיוחסים באופן יחסי ליתרת האשראי 

לפי תקופות לפרעון בסוף התקופה. 

תזרימי המזומנים בגין המשכנתאות הוערכו על פי תחזית לפירעון מוקדם המבוססת על מודל סטטיסטי. 
 

פקדונות, אגרות חוב וכתבי התחייבות - בשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעור רבית בו התאגיד מגייס פקדונות דומים, או בהנפקת כתבי 

התחייבות דומים (אם מחיר מצוטט בשוק פעיל אינו זמין), על ידי הקבוצה, ביום הדיווח. לגבי אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים אשר נסחרים כנכס 

בשוק פעיל, השווי ההוגן מבוסס על מחירי שוק מצוטטים או על ציטוטי סוחרים עבור התחייבות זהה הנסחרת כנכס בשוק פעיל. 

תזרימי המזומנים בגין פקדונות עם דרישה (עו"ש) נפרסו בהתבסס על מודל סטטיסטי לחיזוי יתרות יציבות. 
 

מכשירים פיננסיים נגזרים - 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 המועיל 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). 
 

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בעסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי - השווי ההוגן הוערך בהתאם לעמלות בעסקאות דומות במועד 

הדיווח תוך התאמה ליתרת תקופת העסקה ולאיכות האשראי של הצד הנגדי. 
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(במיליוני ש"ח) 

א. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה 
           

31 בדצמבר 2019    

מדידות שווי הוגן המשתמשות ב-        
נתונים לא נצפים  נתונים נצפים  מחירים 

סך הכל שווי  השפעת  משמעותיים  משמעותיים  מצוטטים בשוק   
הוגן  הסכמי קיזוז  (רמה 3)  אחרים (רמה 2)  פעיל (רמה 1) 

    

נכסים      
 8,503  -  -  6,470  2,033 אגרות חוב זמינות למכירה 

 210  -  -  -  210 מניות שאינן למסחר 
 105  -  -  -  105 ניירות ערך למסחר 

 1,091  -  193  359  539 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 3,421  -  -  -  3,421 אחר 

 13,330  -  193  6,829  6,308 סך כל הנכסים 
התחייבויות      

 1,249  -  12  697  540 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 4,079  -  -  -  4,079 אחר 
 5,328  -  12  697  4,619 סך כל ההתחייבויות 

 
           

31 בדצמבר 2018    

מדידות שווי הוגן המשתמשות ב-        
נתונים לא נצפים  נתונים נצפים  מחירים 

סך הכל שווי  השפעת  משמעותיים  משמעותיים  מצוטטים בשוק   
הוגן  הסכמי קיזוז  (רמה 3)  אחרים (רמה 2)  פעיל (רמה 1) 

    

נכסים      
 10,124  -  1  7,250  2,873 ניירות ערך זמינים למכירה  

 537  -  -  55  482 ניירות ערך למסחר 
 1,399  -  252  342  805 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 3,826  -  -  -  3,826 אחר 

 15,886  -  253  7,647  7,986 סך כל הנכסים 
התחייבויות      

 1,297  -  13  480  804 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 4,689  -  -  -  4,689 אחר 

 5,986  -  13  480  5,493 סך כל ההתחייבויות 

 
 
 

ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנה 
           

31 בדצמבר 2019    
רווחים (הפסדים) בגין 
השינויים בשווי לשנה  שנסתיימה ביום    סך הכל 

31 בדצמבר 2019  שווי הוגן  רמה 3  רמה 2  רמה 1 

    
 2  27  -  27  - השקעה במניות 

 (13)  35  35  -  - אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון 
  

          
31 בדצמבר 2018    

הפסדים בגין 
השינויים בשווי לשנה  שנסתיימה ביום    סך הכל 

31 בדצמבר 2018  שווי הוגן  רמה 3  רמה 2  רמה 1 

     (4)  48  48  -  - אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון 
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(במיליוני ש"ח) 

 
                 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019    
רווחים שטרם  שווי הוגן  רווחים (הפסדים)  שווי הוגן   

מומשו בגין  ליום   העברות  העברות  שמומשו ושטרם  ליום 
מכשירים   31 ברוטו  ברוטו   מומשו שנכללו   31  

המוחזקים ליום  בדצמבר  מתוך  אל   בדוח רווח  בדצמבר 
31 בדצמבר 2019   2019 רמה 3  רמה 3  רכישות  סילוקים  והפסד(1)   2018

      

נכסים          
 75  193  -  -  (893 )  68  766  252 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

התחייבויות          
 -  12  -  -  (2 )  -  (1)  13 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 
                 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018     
רווחים שטרם  שווי הוגן  שווי הוגן   

מומשו בגין  ליום   העברות  העברות  רווחים  שמומשו  ליום 
מכשירים   31 ברוטו  ברוטו   ושטרם מומשו   31  

המוחזקים ליום  בדצמבר  מתוך  אל   שנכללו בדוח  בדצמבר 
31 בדצמבר 2018   2018 רמה 3  רמה 3  רכישות  סילוקים  רווח והפסד(1)   2017

      

נכסים          
 118  252  -  -  (2,101 )  66  2,011  276 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

התחייבויות          
 2  13  -  -  (27 )  -  2  42 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 
(1) רווחים (הפסדים) שמומשו נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מרבית. 
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ליום 31 בדצמבר 2019     

 
ממוצע  שווי   

טווח  משוקלל   הוגן   נתונים לא נצפים   טכניקת הערכת שווי  
באחוזים  במיליוני ש"ח     

א. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה      

     

נכסים      
נכסים בגין מכשירים נגזרים:      

 (1.13)-(0.85)  (1.06)  1 רבית צמודה למדד  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי רבית שקל-מדד 
 1.30-1.55  1.44  16 סיכון אשראי צד נגדי  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי רבית אחר 

 (1.49)-(0.60)  (1.16)  50 1. רבית צמודה למדד  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי מטבע חוץ 
 0.90-5.00  1.45  126 2. סיכון אשראי צד נגדי    

התחייבויות      
התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:      

 (1.13)-(0.86)  (1.06)  - רבית צמודה למדד  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי רבית שקל מדד 
 (1.49)-(1.14)  (1.29)  12 רבית צמודה למדד  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי מטבע חוץ  

      
ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס  

 שאינו חוזר ונשנה      
   35 שווי הוגן של בטחונות   אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון 

 
           

ליום 31 בדצמבר 2018     

 
ממוצע  שווי   

טווח  משוקלל   הוגן   נתונים לא נצפים   טכניקת הערכת שווי  
באחוזים  במיליוני ש"ח     

א. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה      

     

נכסים      
נכסים בגין מכשירים נגזרים:      

 (1.01)-(0.01)  (0.32)  3 רבית צמודה למדד  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי רבית שקל-מדד 
 1.10-1.55  1.49  9 סיכון אשראי צד נגדי  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי רבית אחר 

 (1.40)-0.04  (0.67)  44 1. רבית צמודה למדד  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי מטבע חוץ 
 0.90-4.76  1.30  196 2. סיכון אשראי צד נגדי    

התחייבויות      
התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:      

 (0.40)-(0.01)  (0.31)  3 רבית צמודה למדד  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי רבית שקל מדד 
 (1.40)-0.04  (0.57)  10 רבית צמודה למדד  היוון תזרימי מזומנים  - חוזי מטבע חוץ  

      
ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס  

 שאינו חוזר ונשנה      
   48 שווי הוגן של בטחונות   אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון 

 

מידע איכותי בדבר פריטים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 3: 

- רבית צמודה למדד - שינוי בשיעור האינפלציה החזוי ישפיע על השווי ההוגן של עסקאות מדד, כך שעלייה (ירידה) בתחזית האינפלציה תביא 

לעליית (קיטון) השווי ההוגן בהתאם לפוזיציה המדדית של הבנק. 

- סיכון אשראי צד נגדי - שינוי בסיכון האשראי של הצד הנגדי לעסקה, כך שככל שסיכון האשראי של הצד הנגדי לעסקה יהיה גבוה/נמוך, השווי 

של העסקה יהיה גבוה/נמוך. 
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א. יתרות 
           

31 בדצמבר 2019        

בעלי עניין(1)        
מחזיקי מניות        

אחרים(3)   בעלי שליטה(2)    

  

היתרה  היתרה 
הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה 

ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך 
השנה(5)   המאזן  השנה(5)  המאזן   

   

  -  -  -  - אשראי לציבור 
  -  -  -  - השקעה בחברה כלולה(9) 
  -  -  -  - נכסים אחרים 

  24  22  11  2 פקדונות הציבור 
  -  -  -  - התחייבויות אחרות 
  -  -  4,139  4,139 מניות (כלול בהון)(10) 
  -  -  -  - סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים (9)(11) 

 
           

31 בדצמבר 2018        
בעלי עניין(1)        

מחזיקי מניות        
אחרים(3)   בעלי שליטה(2)    

  

היתרה  היתרה 
הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה 

ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך 
השנה(5)   המאזן  השנה(5)  המאזן   

   

  -  -  -  - אשראי לציבור 
  -  -  -  - השקעה בחברה כלולה(9) 
  -  -  -  - נכסים אחרים 
  22  16  7  3 פקדונות הציבור 
  -  -  -  - התחייבויות אחרות 
  -  -  3,914  3,912 מניות (כלול בהון)(10) 

  -  -  -  - סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים (9)(11) 
 

הערות לטבלה ראה עמוד 226. 
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צדדים קשורים(1)   בעלי עניין(1)     

המוחזקים על ידי הבנק    מי שהיה בעל עניין בעת   
שנעשתה העסקה   אחרים(6)   נושאי משרה(4)   אחרים(8)   חברה כלולה(7)    

היתרה  היתרה  היתרה  היתרה  היתרה 
הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה 

ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך 
השנה(5)  המאזן  השנה(5)  המאזן  השנה(5)  המאזן  השנה(5)  המאזן  השנה(5)  המאזן   

          

 8  -  911  600  10  5  -  -  15  14  

 -  -  617  605  -  -  -  -  -  -  

 -  -  1  1  4  3  -  -  -  -  

 105  63  16  6    33  23  17  12  

 -  -  -  -    -  -  36  36  

 -  -  -  -    -  -  -  -  

 2  -  7  7  63  55  -  -  4  3  

 
                     

                     
צדדים קשורים(1)   בעלי עניין(1)     

המוחזקים על ידי הבנק    מי שהיה בעל עניין בעת   
שנעשתה העסקה   אחרים(6)   נושאי משרה(4)   אחרים(8)   חברה כלולה(7)    

היתרה  היתרה  היתרה  היתרה  היתרה 
הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה  הגבוהה  יתרה 

ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך  ביותר במשך  לתאריך 
השנה(5)  המאזן  השנה(5)  המאזן  השנה(5)  המאזן  השנה(5)  המאזן  השנה(5)  המאזן   

          

 8  8  901  900  50  32  -  -  13  12  

 -  -  606  606  -  -  -  -  -  -  

 -  -  1  -  6  3  -  -  -  -  

 102  58  13  4    27  23  18  14  

 -  -  1  1    -  -  34  34  

 -  -  -  -    -  -  -  -  

 1  -  6  6  63  51  1  -  4  3  
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ב. תמצית תוצאות עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים 
                     

בעלי עניין(1)            
מחזיקי מניות            
נושאי משרה (4)    אחרים(3)   בעלי שליטה(2)     

לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   ביום 31 בדצמבר   ביום 31 בדצמבר     
   2017  2018  2019   2017  2018  2019   2017  2018  2019 הסעיף ברווח והפסד  
  -  -  -  -  -  -  -  -  - הכנסות רבית, נטו* 

         

  -  -  -  6  8  8  -  -  - הכנסות שאינן מרבית 
  33  33  37  -  -  -  -  -  - הוצאות תפעוליות ואחרות** 

  (33)  (33)  (37)  6  8  8  -  -  - סך הכל 
 

*  פירוט בסעיף קטן ד. להלן. 

**  פירוט בסעיף קטן ג. להלן. 
 
 

 

ג. תגמול וכל הטבה אחרת לבעלי עניין (מהתאגיד הבנקאי ומחברות מוחזקות) 
             

שכר ומשכורות לבעלי עניין מהבנק ומחברות מוחזקות שלו*    

לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 2017  ביום 31 בדצמבר 2018  ביום 31 בדצמבר 2019    

  

נושאי משרה (4)  נושאי משרה (4)  נושאי משרה (4)    

מספר מקבלי  מספר מקבלי  מספר מקבלי 
ההטבות  סך ההטבות  ההטבות  סך ההטבות  ההטבות  סך ההטבות   

    
 17  **28  17  **29  17  **33 בעלי עניין המועסקים בבנק 
 12  5  11  4  11  4 דירקטורים שאינם מועסקים בבנק 

 
* לא כולל מס שכר.  

** מזה: הטבות עובד לזמן קצר - 30  מיליון ש"ח (2018 - 27 מיליון ש"ח, 2017 - 25 מיליון ש"ח), הטבות אחרות לאחר סיום העסקה - 3 מיליון ש"ח (2018 - 2 מיליון ש"ח, 2017 - 

3 מיליון ש"ח). 

 
 

הערות: 

(1) בעל עניין, צד קשור, איש קשור - כהגדרתו בסעיף 80.ד בהוראות הדיווח לציבור. 

(2) מחזיקי מניות בעלי שליטה וקרוב שלהם - בהתאם לסעיף 80.ד(1) בהוראות הדיווח לציבור. 

(3) מחזיקים אחרים - לרבות מי שמחזיק 5% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד הבנקאי, ומי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד הבנקאי או את 

מנהלו הכללי - בהתאם לסעיף 80.ד(2) בהוראות הדיווח לציבור. 

 (4) נושאי משרה - בהתאם לסעיף 80.ד(3) בהוראות הדיווח לציבור. 

(5) על בסיס היתרות בסופי החודשים. 

(6) בהתאם לסעיף 80.ד(4) בהוראות הדיווח לציבור, תאגידים, שאדם או תאגיד שנכלל באחת הקבוצות של בעלי העניין לפי חוק ניירות ערך, מחזיק 25% או יותר מהון המניות 

המונפק שלהם או מכח ההצבעה בהם, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים. 

(7) חברה כלולה - בהתאם לסעיף 80.ד(7) בהוראות הדיווח לציבור. 

(8) בהתאם לסעיף 80.ד(8) בהוראות הדיווח לציבור. 

(9) פירוט של סעיפים אלה כלול גם בבאורים כדלקמן: באור 12 - ניירות ערך, באור 15 - השקעות בחברות מוחזקות ובאור 26 - ערבויות. 

(10) אחזקות בעלי עניין וצדדים קשורים בהון התאגיד הבנקאי. 

(11) סיכוני אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות של לווה. 
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צדדים קשורים(1)  בעלי עניין     
המוחזקים על ידי הבנק        

אחרים(8)  חברה כלולה(7)   אחרים(6)     
לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה  

ביום 31 בדצמבר  ביום 31 בדצמבר   ביום 31 בדצמבר     
 2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  

         

 1  -  -  3  5  4  -  -  -  
 1  -  -  1  -  2  1  -  -  
 -  -  -  -  2  -  6  4  5  

 2  -  -  4  3  6  (5)  (4)  (5)  
 
 

 
 
 

 

 

ד. הכנסות רבית, נטו בעסקאות של התאגיד הבנקאי וחברות מאוחדות שלו עם בעלי עניין וצדדים קשורים* 
             

מזה: חברה כלולה  המאוחד         

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר     

 2017  2018  2019   2017   2018   2019   

 

בגין נכסים       
 3  5  4  4  5  4 מאשראי לציבור 

 3  5  4  4  5  4 סך כל ההכנסות רבית, נטו 
 

* למידע בדבר תנאי העסקאות והיתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין ראה באור 33.ה להלן. 

הערות לטבלה ראה עמוד 226. 

Dummy TextDummy Text



 

 228 | heb_final.docx_2019-12 | 15/03/2020 

(המשך)
(במיליוני ש"ח) 

ה. רכישת השליטה בבנק  

 ביום 19 בספטמבר 2003, הועברה השליטה בחברת פיבי אחזקות בע"מ (להלן - "פיבי"), החברה האם של הבנק, שהחזיקה ב-48.3% בהון 

וב-67.2% בזכויות ההצבעה בבנק, באופן שחברת Palimon B.V (להלן - "פלימון"), שהחזיקה ב-51.89% מההון וב-70.59% בזכויות ההצבעה 

בפיבי, העבירה אל בינוהון בע"מ (להלן - "בינוהון") וקבוצת ליברמן האוסטרלית את המניות של פלימון בפיבי, בשיעור של 55% לבינוהון 

שבשליטת צדיק בינו ו-45% לקבוצת ליברמן (המורכבת ממשפחת מיכאל והלן אבלס וממשפחת ליברמן, (ה"ה ברי ליברמן, קסי ליברמן-הריס, 

לי ליברמן וג'ושוע ליברמן) באמצעות אינסטנז הולדינגס בע"מ ודולפין אנרגיות בע"מ, בחלקים שווים ביניהן). בין הרוכשים קיים הסכם הצבעה 

ושיתוף פעולה. המכירה נעשתה בעסקה מחוץ לבורסה. 

 העברת השליטה בבנק נעשתה בהתאם להיתר נגיד בנק ישראל, מיום 27 באוגוסט 2003, לרכישת שליטה ואמצעי שליטה בחברת פ.י.ב.י. 

אחזקות בע"מ ובבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שניתן לפי חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981. 

 בהיתר נקבעו תנאים שונים והתחייבויות שונות לגבי אופן החזקת אמצעי השליטה, העברתם והיחסים בין מקבלי ההיתר לבין פיבי ולבין הבנק. 

 ההיתר קובע כי לא יחולק דיבידנד מרווחים שנצברו בבנק עד יום 31 במרס 2003 וכי אם ייצברו הפסדים לאחר מועד זה - לא יחולק דיבידנד אלא 

לאחר כיסוי הפסדים אלה. יתרת העודפים שהיו ניתנים לחלוקה נכון ליום 31 במרס 2003 הסתכמה בסך 2,391 מיליון ש"ח. 

 עוד קובע ההיתר, כי מינוי יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק יהיה כפוף להסכמת המפקח על הבנקים. 

 כמו כן נקבע, כי מקבלי ההיתר, לרבות קרוביהם ותאגידים בשליטת מי מהם, לא יקבלו דמי ניהול או כל תמורה והטבה אחרת, מהבנק או 

מתאגידים שבשליטת הבנק, אולם הם יהיו רשאים לתת שירותים הניתנים כרגיל על ידי נותנם ובמחירי שוק, לאחר הודעה מראש למפקח על 

הבנקים וקבלת אישורו, בתנאים הנקובים בהיתר. הוראה זו אינה חלה על גמול לדירקטורים המשולם בסכום זהה לכל הדירקטורים בבנק. 

 בהתאם לתיקון בהיתר משנת 2008, המחזיקים בבינוהון יכול שיהיו מר צדיק בינו ו/או ילדיו, ה"ה גיל בינו, הדר בינו שמואלי ודפנה בינו אור (להלן, 

ביחד - "ילדי בינו"). בהתאם לדיווח פיבי, מאז 2015 מר צדיק בינו וילדי בינו מחזיקים בחלקים שווים באמצעי השליטה בבינוהון (כל אחד מהם 

מחזיק 25%). 

 ביום 24 במרס 2013, העבירה אינסטנז הולדינגס לאינסטנז מספר 2 בע"מ (להלן - "אינסטנז 2"), בעסקה מחוץ לבורסה, 4,139,233 ממניות פיבי, 

המהוות 15.77% מההון המונפק והנפרע של פיבי ומלוא החזקותיה של אינסטנז הולדינגס בפיבי. אינסטנז 2 הינה חברה שהתאגדה בישראל 

בבעלות מלאה של Sing Acquisitions Pte. Ltd (להלן - "סינג"), שהינה חברה שהתאגדה בסינגפור ונשלטת באופן מלא (באמצעות גופים 

אוסטרליים) על ידי ה"ה הלן ומיכאל (מייקל) אבלס, אשר שולטים באופן מלא גם באינסטנז הולדינגס (באמצעות אותם גופים אוסטרליים). 

המניות שהועברו מוחזקות בנאמנות עבור אינסטנז 2 על ידי גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ. עם העברת המניות אינסטנז 2 הצטרפה כצד 

להסכם בעלי המניות בין אינסטנז הולדינגס, בינוהון ודולפין אנרגיות, כפי שתוקן מעת לעת, ואינסטנז הולדינגס ממשיכה להיות צד להסכם בעלי 

המניות והינה ערבה להתחייבויות אינסטנז 2. כמו כן, ההיתר תוקן כך שאופן ההחזקה של מקבלי ההיתר הנזכרים לעיל בפיבי יהיה באמצעות 

סינג ואינסטנז 2 במקום Instanz Pty LTD. ואינסטנז הולדינגס. 

 במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019, דיווחה פיבי, כי אינסטנז 2 מכרה חלק מהחזקותיה בפיבי. בהתאם לדיווחי פיבי, נכון למועד פרסום 

הדוחות הכספיים, החזקות בעלי השליטה בפיבי (בהון ובהצבעה) הן כלדהלן: בינוהון בע"מ - 28.54%, אינסטנז 2 בע"מ - 11.68% ודולפין אנרגיות 

בע"מ - 11.68% (החזקות כל בעלי השליטה בפיבי מהוות את גרעין השליטה בה, בהתאם להיתר השליטה מבנק ישראל). 
 

(1) הסכם ההעסקה של מנכ"ל הבנק, גב' סמדר ברבר-צדיק, היה לתקופה של חמש שנים החל מיום 19 במרס 2007 כאשר נקבע כי בתום  ו. 

תקופת ההסכם המקורי, יימשך ההסכם לתקופה בלתי קצובה, וכל צד יהיה רשאי להביאו לסיומו בהודעה כתובה של שלושה חודשים 

מראש. בעקבות פרסום חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), 

תשע"ו-2016 (להלן - "חוק התגמול"), ביום 20 בנובמבר 2016, אישרה אסיפת בעלי המניות של הבנק, את תנאי ההעסקה של מנכ"ל הבנק, 

גב' סמדר ברבר צדיק, החל מיום 12 באוקטובר 2016 (להלן- "יום התחילה"), בשים לב להוראות חוק התגמול (להלן - "תנאי ההעסקה"), 

כאשר אין בתנאי ההעסקה כדי לפגוע בזכויות שנצברו למנכ"ל עד ליום התחילה. 

 בהתאם לתנאי ההעסקה, תקרת התגמול הקבוע השנתי של מנכ"ל הבנק תעמוד על התקרה הקבועה בסעיף 2(א) לחוק התגמול (לא 

כולל תשלומים והפרשות בגין פיצויי פיטורים ותשלום פנסיוני על פי דין, כמפורט בתנאי ההעסקה). ככל שהתקרה המותרת לפי חוק 

התגמול (לרבות לפי סעיף 2(ב) לחוק) תאפשר זאת, יגדל רכיב התגמול הקבוע של המנכ"ל ברכיב קבוע נוסף, שלא יעלה על 2.5 משכורות 

חודשיות לשנה. בגין רכיב התגמול הקבוע הנוסף יבוצעו על ידי הבנק תשלומים והפרשות לפיצויי פיטורים ותשלום פנסיוני על פי דין. לאור 

עדכון התקרה לפי סעיף 2(ב) לחוק התגמול ביחס לשנת 2019, שולם למנכ"ל בגין 2019 רכיב קבוע נוסף בסך הקרוב לכ-2.5 משכורות 
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חודשיות (כולל תשלומים והפרשות לפיצויי פיטורים ותשלום פנסיוני על פי דין) כאשר היתרה עד התקרה שולמה בדרך של מענק בסך של 

כ- 98 אלפי ש"ח (לא כולל תשלומים והפרשות לפיצויי פיטורים ותשלום פנסיוני על פי דין). 

 משכורתה של המנכ"ל צמודה למדד המחירים לצרכן בהתאם לחוק התגמול. במקרה של ירידת מדד, השכר לא ישתנה עד לעליית המדד 

המקזזת את ירידת המדד. המנכ"ל זכאית להפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים או לקופת גמל, לקרן השתלמות, לדמי הבראה ולהחזר 

הוצאות הקשורות במילוי תפקידה, וחופשה שנתית וחופשת מחלה בהתאם לתנאי העסקתה. המנכ"ל זכאית לרכב של הבנק. למנכ"ל 

הזכות לבקש לערוך שינויים במשכורתה החודשית ו/או בתנאים הנלווים, בכפוף לשינויים והתאמות מקבילים, ובכפוף לכל דין ולתקרת 

התגמול הקבוע (כהגדרתה בתנאי ההעסקה). 

 בהתאם לתנאי ההעסקה, הבנק או המנכ"ל יהיו רשאים להודיע, בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, לצד האחר על סיום ההעסקה, במועד 

שיחול לפחות 3 חודשים מראש. בתקופת ההודעה המוקדמת, ככל שהמנכ"ל עבדה במהלכה, תהיה המנכ"ל זכאית למשכורת החודשית 

ולתנאים הנלווים. עלות המשכורת החודשית והתנאים הנלווים בתקופת ההודעה המוקדמת הופרשה במלואה בדוחות הכספיים של הבנק 

קודם ליום התחילה ותשולם למנכ"ל, על פי ההפרשה האמורה, ככל שהבנק יחליט שלא להעסיק את המנכ"ל בתקופת ההודעה 

המוקדמת. 

 בתנאי ההעסקה הוגדרה תקופת הגבלת תחרות של 3 חודשים במשכורת מלאה, אשר עלותה כחלק מתנאי ההעסקה הקודמים של 

המנכ"ל הופרשה בדוחות הכספיים של הבנק עובר ליום התחילה, ותשולם למנכ"ל, על פי ההפרשה האמורה, במקרה של סיום יחסי עובד - 

מעביד בהתאם לתנאי ההעסקה.  

 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.  

 עבור תקופת העסקתה, החל מיום התחילה, תהיה המנכ"ל זכאית לפיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 ותקנותיו, על 

בסיס המשכורת החודשית, כפי שתהיה במועד סיום יחסי עובד - מעביד או לכספים והזכויות שיצטברו לזכותה בהסדר הפנסיוני בגין 

ההפרשות לפיצויי פיטורים במהלך התקופה לאחר יום התחילה, לפי הגבוה מבין השניים. המנכ"ל זכאית לפיצויי פיטורים לפי דין ופיצויי 

פיטורים מוגדלים עבור תקופת העסקתה עד ליום התחילה, שהופרשו בדוחות הכספיים של הבנק באופן שוטף עד ליום התחילה, הופקדו 

בקופות עבורה וישוחררו לידיה במועד סיום יחסי העבודה. 

 ככל שההוצאה בשל עלות השכר שהבנק יישא בגין שנת המס בקשר עם המנכ"ל תעלה על "התקרה לתשלום" כהגדרתה בסעיף 4 לחוק 

התגמול, חלק מן התגמול שישולם לא יוכר לבנק כהוצאה לצרכי מס, בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק התגמול. 
 

(2) ביום 1 בינואר 2017 מונתה גברת אירית איזקסון לדירקטורית וליו"ר דירקטוריון הבנק. ביום 29 באוקטובר הודיעה יו"ר הדירקטוריון, גב' אירית 

איזקסון, כי בכוונתה לסיים את כהונתה כיו"ר הדירקטוריון בתום תקופת הכהונה לה נבחרה. בהתאם לכך, ביום 23 בפברואר הסתיימה 

כהונתה של גב' איזקסון.  

 תקרת התגמול הקבוע השנתי של יו"ר הדירקטוריון עומדת על 2.3 מיליון ש"ח (לא כולל תשלומים והפרשות בגין פיצויי פיטורים ותשלום 

פנסיוני על פי דין ולא כולל הפרשה בגין תקופת אי תחרות, כמפורט בתנאי ההעסקה). 

 משכורתה של יו"ר הדירקטוריון היתה צמודה למדד המחירים לצרכן בהתאם לחוק התגמול. במקרה של ירידת מדד, השכר לא השתנה עד 

לעליית המדד המקזזת את ירידת המדד. יו"ר הדירקטוריון היתה זכאית להפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים או לקופת גמל, לקרן 

השתלמות, לדמי הבראה ולהחזר הוצאות הקשורות במילוי תפקידה, וחופשה שנתית וחופשת מחלה בהתאם לתנאי העסקתה. יו"ר 

הדירקטוריון היתה זכאית לרכב של הבנק. ליו"ר הדירקטוריון היתה הזכות לבקש לערוך שינויים במשכורתה החודשית ו/או בתנאים הנלווים, 

בכפוף לשינויים והתאמות מקבילים, ובכפוף לכל דין ולתקרת התגמול הקבוע (כהגדרתה בתנאי ההעסקה). 
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פרטים נוספים על חברי דירקטוריון הבנק, ניתן למצוא בתקנה 26 "דירקטוריון הבנק" בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2019 המתפרסם באתר מגנא של רשות ניירות ערך. 
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בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999, לפחות אחד מהדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, והיתר יהיו בעלי כשירות 

מקצועית או בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית (כהגדרת מונחים אלה בחוק). כמו כן, בהתאם להוראת בנק ישראל לפחות חמישית מכלל חברי 

הדירקטוריון ולפחות שניים מחברי ועדת הביקורת יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. 

בפועל, כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון כיום, (ובכללם שני דח"צים) הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. 

להלן פרטים אודות דירקטורים המכהנים בדירקטוריון הבנק, שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, תוך ציון חברותם בוועדת הביקורת ותאור 

הרקע המקצועי ו/או ההשכלה, לפיהם יש לראותם כדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית: 

1. מר יעקב סיט, מ"מ יו"ר הדירקטוריון (החל מ-8.3.20), עורך דין, בוגר (LLB) במשפטים, בעל תואר ראשון (BA) בכלכלה באוניברסיטת תל אביב 

ותואר שני במנהל עסקים (מוסמך במימון) (MBA) במרכז הבינתחומי הרצליה. מכהן כמנכ"ל פיבי אחזקות בע"מ וכדירקטור בחברות. כיהן 

כמנכ"ל ודירקטור: פיבי בית השקעות בע"מ, כיהן כמנכ"ל משותף: בלאומי ושות' חתמים בע"מ וכמנהל השקעות וסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה: 

ברבינו בע"מ. 

2. גב' אירית איזקסון, יו"ר הדירקטוריון (עד 23.2.20), בוגרת כלכלה מורחב באוניברסיטת תל אביב ומוסמכת במינהל עסקים התמחות בחקר 

ביצועים בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת תל אביב. מכהנת כחברה בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. כיהנה כיו"ר 

הדירקטוריון בחברות: ישראכרט בע"מ; יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ; אמינות בע"מ; פועלים אקספרס בע"מ. כיהנה כדירקטור בחברות: בנק 

הפועלים בע"מ; אריסון החזקות (1999) בע"מ; אריסון השקעות בע"מ;שיכון ובינוי אחזקות בע"מ. חברה בוועד המנהל של: קרן עזריאלי 

ובחברות ציבוריות. כיהנה כחברה בחבר הנאמנים של מכון ון ליר בירושלים. 

3.  מר צדיק בינו, כיהן כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וכמנכ"ל בנק לאומי לישראל בע"מ. כיהן כיו"ר דירקטוריון 

פיבי אחזקות בע"מ, החברה האם של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. דירקטור בחברות. מכהן כדירקטור בחברות: בינו אחזקות בע"מ; 

ג.ה.ד. השקעות (2006) בע"מ; BIGRO COMMODITIES LIMITED; בינוהון בע"מ; דאדא ניהול בע"מ. 

4. מר גיל בינו, עורך דין, בוגר משפטים ומנהל עסקים ומוסמך במנהל עסקים (EMBA), מכהן כיו"ר פיבי אחזקות בע"מ, החברה האם של הבנק 

 .Alden Hotel AG :הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ; מנכ"ל בינו אחזקות בע"מ, , מנכ"ל ג.ה.ד. השקעות (2006) בע"מ; דירקטור בחברה

5. מר דוד אסיא, (דירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים) בוגר בכלכלה ומדעי החברה ומוסמך במנהל עסקים 

באוניברסיטת תל אביב. מכהן כיו"ר הדירקטוריון בחברה: איי אנג'לס קראוד בע"מ; כדירקטור בחברות: ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ; נדיר 

השקעות בע"מ; נדיר אחזקות מילניום בע"מ; ש. מ. פטנטק בע"מ; אנפורמיה תוכנה בע"מ; קרן לקידום החינוך בישראל מיסודה של קרן לקידום 

החינוך ליוצאי עיראק בע"מ; משוב השקעות וטכנולוגיות (1993) בע"מ (לא פעילה); קיסמט השקעות בע"מ; די. בי. מאסטרו; לנדינג אקספרס 

בע"מ; וואי טו וואט בע"מ וכדירקטור בעמותות: IMPACT; מועצת הנגידים של מכון ויצמן למדע; איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה. 

6. מר דב גולדפריינד, (דירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים, חבר בוועדת ביקורת), רואה חשבון, בוגר 

חשבונאות וכלכלה ומוסמך במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. מכהן כמנכ"ל בחברה: א.ת.ר.ן. ניהול וייעוץ בע"מ. מכהן כדירקטור בחברה 

הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ. מכהן כיו"ר ועדת ביקורת של עמותת עמנואל אפוטרופסות ללוקים באוטיזם מיסודה של 

אלו"ט. כיהן כדח"צ בחברות: החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ; ייזום ראשון בע"מ; לאומי קארד בע"מ; סקורפיו נדל"ן בע"מ. כיהן כמנכ"ל: 

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ. כיהן כסמנכ"ל, חבר הנהלה וראש חטיבת החשבונאי הראשי בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 

וכדירקטור בחברות בנות בקבוצת הבינלאומי. 

7. מר יוסף הורביץ, (דירקטור חיצוני (דח"צ) לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 ודירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על 

הבנקים, יו"ר ועדת ביקורת), עו"ד, בוגר (LLB) במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים (השלוחה בתל אביב); מכהן כדירקטור ביד ושם רשות 

הזכרון לשואה ולגבורה; כיהן במשך כ-15 שנה כמבקר הפנימי הראשי וחבר הנהלה בבנק לאומי לישראל בע"מ ולפני כן כיהן בתפקידים בכירים 

שונים בבנק לאומי. 

8. ד"ר רונן הראל, (דירקטור חיצוני (דח"צ) לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 ודירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על 

הבנקים, חבר בוועדת ביקורת); בעל תואר ראשון בכלכלה, תואר שני (MBA) במנהל עסקים התמחות במימון מאוניברסיטת תל אביב. בעל תואר 

שלישי (PhD) במדעי הניהול התמחות יזמות וחדשנות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. כיהן כדירקטור חיצוני ביובנק בע"מ. מכהן כדירקטור חיצוני 

בחברות: קנביט פארמסוטיקלס בע"מ; ח. מר תעשיות בע"מ; קרור תעשיות בע"מ; וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ. 

9. מר אילן (אילון) עייש, (דירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים, חבר בוועדת ביקורת), רואה חשבון; בוגר 

כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב. מכהן כדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה: יבול שוקי הון בע"מ. מכהן כדירקטור חיצוני באיסתא ליינס 

חברת הנסיעות של הסטונדנטים בישראל בע"מ (החל מיום 1.1.2020). כיהן כדירקטור חיצוני (לפי הוראות נוהל בנקאי תקין) בבנק דיסקונט 

לישראל בע"מ. 
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 (.M.A) במדעי החברה ומוסמך (.B.A) 10. מר מנחם ענבר, (דירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים) בוגר

במשפטים באוניברסיטת בר אילן. כיהן כמנכ"ל בחברות: ארקין אחזקות; לאומי ושות' ובנק לאומי קנדה. כיהן כדירקטור בחברות: בזק החברה 

הישראלית לתקשורת בע"מ; בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ; אלרוב (ישראל) בע"מ; קבוצת כרמל בע"מ. 

11. מר דניאל פורמן, (דירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים) בוגר כלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית 

בירושלים, מוסמך (MBA) במנהל עסקים ב-INSEAD צרפת. מכהן כיו"ר הדירקטוריון בחברות: גמאסרט בע"מ; ארבע שוקי הון בע"מ. מכהן 

כדירקטור ומנכ"ל בחברה: ארבע חברה למימון בע"מ. מכהן כמנכ"ל משותף בחברה:Palais de la Promenade SARL . חבר בוועד המנהל ויו"ר 

ועדת הקרנות של האוניברסיטה העברית בירושלים. 

דירקטוריון הבנק קיים בשנת 2019 29 ישיבות מליאה ו-54 ישיבות של ועדות הדירקטוריון. 
 

בתחילת שנת 2018 אימץ דירקטוריון הבנק, בהתאם לתיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 301, מדיניות לפיה משך הכהונה המקסימלי של יו"ר 

דירקטוריון הבנק יהיה 12 שנים, אלא אם התקיימו, לדעת הדירקטוריון, נסיבות שבהן סיום הכהונה באותו מועד עלול לפגוע באינטרס חיוני של 

הבנק. 

א. רו"ח בנצי אדירי, חבר הנהלה, שכיהן עד ליום 15 בנובמבר 2019 כראש חטיבת ניהול סיכונים ומנהל הסיכונים הראשי (CRO), מכהן כראש חטיבת 

המשאבים בבנק, מיום 1 בינואר 2020 במקומו של מר יוסי לוי אשר פרש לגמלאות. 

ב. רו"ח אלי כהן, שכיהן כמנהל מחלקת התכנון וההתייעלות בבנק, התמנה לחבר הנהלה ומכהן כראש חטיבת ניהול סיכונים ומנהל הסיכונים 

הראשי (CRO), מיום 15 בנובמבר 2019, במקומו של רו"ח בנצי אדירי. 

ג. המערך הפיננסי בבנק בוטל ופעילותו שולבה כמחלקה במסגרת חטיבת המשאבים בראשות רו"ח בנצי אדירי, ומספר חברי ההנהלה צומצם 

לתשעה. בהתאם לכך, מר אביאל שטרנשוס פרש מתפקידו כחבר הנהלה וראש המערך הפיננסי ביום 15 בנובמבר 2019. 
 

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 29 באוקטובר 2019, הודיעה יו"ר הדירקטוריון, גב' אירית איזקסון, כי בכוונתה לסיים את כהונתה כיו"ר 

הדירקטוריון וכדירקטורית בבנק בתום תקופת הכהונה לה נבחרה. בהתאם לכך, ביום 23 בפברואר 2020 הסתיימה כהונתה של גב' אירית איזקסון. 

דירקטוריון הבנק מודה לגב' אירית איזקסון על כהונתה ותרומתה החשובה לבנק ולקבוצה. 
 

ביום 8 במרס 2020, מינה הדירקטוריון את מר יעקב סיט לממלא מקום יו"ר הדירקטוריון. המינוי יהיה בתוקף עד למינוי יושב ראש קבוע לדירקטוריון. 

הדירקטוריון מאחל למר סיט הצלחה בתפקידו. 
 

ביום 23 בדצמבר 2019, הסתיימה כהונתו של מר זאב בן אשר בבנק במלאת תשע שנות כהונה כדירקטור חיצוני (דח"צ) לפי חוק החברות. 

דירקטוריון הבנק מודה למר זאב בן אשר על תרומתו לעבודת הדירקטוריון וועדותיו. 
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מנהל כללי  גב' סמדר ברבר-צדיק 

משנה למנכ"ל, ראש החטיבה העסקית   מר אילן בצרי 

סמנכ"ל, ראש החטיבה לניהול נכסי לקוחות   מר יורם סירקיס 

סמנכ"ל, ראש חטיבת החשבונאי הראשי  מר נחמן ניצן 

סמנכ"ל, ראש חטיבת משאבים (החל מיום 1.1.2020)   מר בנצי אדירי 

סמנכ"ל, מנהל סיכונים ראשי (CRO) וראש החטיבה לניהול סיכונים (עד 15.11.2019) 

סמנכ"ל, מבקרת פנימית ראשית  גב' יעל רונן 

סמנכ"ל, ראש החטיבה הבנקאית  גב' אלה גולן 

סמנכ"ל, ראש מערך פאג"י  מר ינון שויקה 

סמנכ"ל, מנהל סיכונים ראשי (CRO) וראש החטיבה לניהול סיכונים (החל מיום 15.11.2019)  מר אלי כהן 

סמנכ"ל, ראש חטיבת משאבים (עד 31.12.2019)  מר יוסי לוי 

סמנכ"ל, ראש המערך הפיננסי (עד 15.11.2019)  מר אביאל שטרנשוס 

  

 

  

מר אביעד בילר, עו"ד  מזכיר כללי 

KPMG סומך חייקין, רו"ח (החלו בכהונתם בשנת 1972)  רואי החשבון המבקרים של הבנק 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
פרטים נוספים על חברי ההנהלה הבכירה, ניתן למצוא בתקנה 26א' "נושאי משרה בכירה בבנק" בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2019 המתפרסם באתר מגנא של רשות ניירות ערך. 
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פרטי המבקרת הפנימית 

גב' יעל רונן, רו"ח, חברת הנהלה, מכהנת כמבקרת הפנימית הראשית של הבנק החל מחודש מאי 2011, ומשמשת כמבקרת פנימית בכל החברות 

הבנקאיות בקבוצת הבנק. בחברות הבנות הלא בנקאיות מונו מנהלים ממערך הביקורת הפנימית כמבקרים ראשיים.  

המבקרת הפנימית הינה בעלת תואר ראשון בכלכלה ופסיכולוגיה ומסלול בחשבונאות לבעלי תואר מטעם אוניברסיטת תל אביב. בתפקידיה 

 KPMG של חברת כלל ביטוח בע"מ והיתה מנהלת במחלקת ניהול סיכוני מערכות מידע במשרד רואי החשבון SOX הקודמים עסקה בניהול מחלקת

סומך חייקין, עם דגש על פעילויות ביקורת וייעוץ בתחום הבנקאי. 

המבקרת הפנימית הראשית הינה עובדת הבנק ועומדת בתנאים הקבועים בסעיף 3(א) לחוק הביקורת הפנימית. המבקרת הפנימית ועובדיה 

משמשים בתפקידי ביקורת בלבד, ללא ניגוד עניינים, ופועלים בהתאם להוראות המבקר הפנימי כאמור בסעיף 146(ב) לחוק החברות, הוראות סעיף 

8 לחוק הביקורת הפנימית (התשנ"ב - 1992 (להלן "חוק הביקורת הפנימית") והוראות ניהול בנקאי 307. 
 

דרך המינוי וכפיפות אירגונית 

מינוי המבקרת הפנימית אושר בוועדת הביקורת ביום 15 במרס 2011 ובדירקטוריון הבנק ביום 22 במרס 2011.  

הממונה בארגון על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון. 
 

תכנית העבודה של הביקורת הפנימית 

הביקורת הפנימית פועלת על פי תכנית עבודה רב שנתית לתקופה של ארבע עד חמש שנים ותכנית עבודה שנתית הנגזרת ממנה, הכוללת את כל 

הפעילויות והישויות של הבנק, לרבות החברות הבנות בישראל. תכנית העבודה מבוססת על מתודולוגיה שיטתית של הערכת סיכונים ומביאה 

בחשבון, בין היתר, את הערכת הסיכונים כפי שבאה לידי ביטוי במסמך ה-ICAAP והערכות של הביקורת הפנימית בנוגע למוקדי הסיכון בפעילות 

הבנק, לרבות מוקדי סיכון לסיכונים תפעוליים, מעילות והונאות, ולממצאים שהועלו בביקורות קודמות שבוצעו על ידיה ועל ידי גורמים חיצוניים. 

תכנית העבודה כוללת את הקצאת התשומות ואת התדירות לביצוע הביקורת בהתאמה לרמת הסיכון של הישות/הפעילות המבוקרת. 

תכנית העבודה מובאת לדיון בוועדת הביקורת אשר ממליצה בפני הדירקטוריון על אישורה ומאושרת על ידי הדירקטוריון. 

תכנית העבודה מותירה בידי המבקרת הפנימית הראשית את שיקול הדעת לסטות ממנה וכן לבצע ביקורות בלתי מתוכננות. שינויים מהותיים 

מתכנית העבודה שאושרה, מובאים לדיון בפני ועדת הביקורת. 
 

היקף משרות 

כאמור, המבקרת הפנימית הינה עובדת הבנק ומועסקת במשרה מלאה. מספר העובדים העוסקים בביקורת הפנימית של הבנק והחברות הבנות 

שלו עמד במהלך שנת 2019 על כ-49 משרות בממוצע. 

היקף משרות זה, נגזר מתכנית העבודה הרב שנתית, וכולל מיקור חוץ. 
 

עריכת הביקורת 

עבודת הביקורת הפנימית מבוצעת על פי דרישות החוק השונות, לרבות חוק הביקורת הפנימית, פקודת הבנקאות, כללי הבנקאות, הוראות המפקח 

על הבנקים והנחיותיו לרבות הוראת ניהול בנקאי תקין 307, והנחיות של גופים רגולטוריים אחרים. 

הוראת ניהול בנקאי תקין 307 מסדירה את נושא פונקציית הביקורת הפנימית בתאגידים הבנקאיים בהתאמה למסגרת העבודה של באזל, תוך 

חתירה לחיזוק עקרונות הממשל התאגידי. ההוראה מסדירה, בין היתר, את תפקידי הפונקציה, היקף פעילותה, שיטות עבודתה והדיווחים שעליה 

להעביר. 

הביקורת הפנימית מבצעת את עבודתה בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים שנקבעו על ידי הלשכה העולמית למבקרים פנימיים. 

הדירקטוריון וועדת הביקורת, אשר בחנו את תכנית העבודה של הביקורת הפנימית ואת ביצועה בפועל, הניחו את דעתם, כי הביקורת הפנימית של 

הבנק עומדת בדרישות האמורות. 
 

גישה למידע 

למבקרת הפנימית ניתנת גישה מלאה לכל המידע הנדרש על ידה, כאמור בסעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי 

אמצעית למערכות המידע של הבנק, לרבות נתונים כספיים. יודגש, כי גם בביצוע ביקורת בחברות הבנות בארץ ניתנה גישה מלאה כאמור. 
 

דין וחשבון המבקרת הפנימית הראשית 

דוחות הביקורת הפנימית, לרבות דיווחים תקופתיים, מוגשים בכתב. 

דוחות הביקורת הפנימית מוגשים לחברי ההנהלה הממונים על היחידות/הנושאים המבוקרים, ועל פי קריטריונים שנקבעו בנהלי הדירקטוריון, 

למנכ"ל הבנק וליו"ר הדירקטוריון. דוחות ביקורת משמעותיים, לפי העניין, נדונים בישיבות אצל מנכ"ל הבנק. 
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יו"ר ועדת הביקורת, קובע בהתייעצות עם המבקרת הפנימית הראשית, אלו דוחות ביקורת יוצגו בשלמותם לדיון בוועדת הביקורת. בנוסף, מוגש 

לחברי ועדת הביקורת הדיווח החודשי של הביקורת הפנימית הכולל תקצירים של כל דוחות הביקורת שהופצו בחודש שחלף, והם רשאים לעיין בכל 

דוח ביקורת שהם מוצאים לנכון ולבקש מהיו"ר להציגו לדיון בשלמותו בוועדת הביקורת. כמו כן, דוחות ביקורת משמעותיים מובאים לדיון 

בדירקטוריון ו/או בוועדה לניהול סיכונים וזאת בהתייעצות עם היו"ר. 

הדיווחים התקופתיים של הביקורת הפנימית כוללים דיווח חודשי, דיווח חצי שנתי ודיווח שנתי. 

הדיווח החודשי מוגש למנכ"ל ולחברי הנהלת הבנק, ליו"ר ולחברי ועדת הביקורת וליו"ר הדירקטוריון. 

הדיווח החצי שנתי והדיווח השנתי של הביקורת הפנימית כוללים דיווח בדבר ביצוע תכנית העבודה למול התכנון, רשימה של כל דוחות הביקורת 

שהופצו בתקופה המדווחת, דיווח בדבר ממצאי המעקב אחר תיקון הליקויים העולים מדוחות הביקורת ותמצית מהממצאים המהותיים שהועלו 

בדוחות הביקורת ובדיווח השנתי הערכה של אפקטיביות הבקרה הפנימית. הדיווח של הביקורת הפנימית לשנת 2018 נדון בוועדת הביקורת של 

הבנק ביום 16 באפריל 2019. הדיווח של הביקורת הפנימית למחצית הראשונה של שנת 2019 נדון בוועדת הביקורת של הבנק ביום 24 בספטמבר 

2019. הדיווח של הביקורת הפנימית לשנת 2019 ידון במהלך חודש מרס 2020. 

לחברי הדירקטוריון נמסרים עותקי פרוטוקולים של ועדות הביקורת, על מנת להביא את תוכן הדיונים לידיעת חברי הדירקטוריון, שאינם חברים 

בוועדת הביקורת. 

במקרים של ממצאים חמורים במיוחד, נמסר דווח מיידי למנכ"ל, ליו"ר ועדת הביקורת וליו"ר הדירקטוריון.  
 

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי 

לדעת הדירקטוריון וועדת הביקורת, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקרת הפנימית הינם סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם 

כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בבנק. 
 

תגמול 

להלן פירוט היקף התשלומים למבקרת הפנימית הראשית ורכיביהם (באלפי ש"ח) - לפי הפירוט הנדרש בטבלת מקבלי השכר הגבוה בבנק: 
     

שנת   

 

 2018  2019  

 

 1,189  1,303 משכורת ומענקים 
 292  312 פיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, חופשות, בטוח לאומי והטבות נוספות 
 73  74 שווי הטבות 

 1,554  1,689 סך הכל שכר והוצאות נלוות 
 

תגמול המבקרת הולם את משרתה. להערכת הדירקטוריון אין בתגמול המבקרת הפנימית כדי לגרום להטייה בשיקול דעתה המקצועי. 

Dummy Text
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נושאי המשרה העוסקים בהכנת הדוחות הכספיים של הבנק הינם מנכ"ל הבנק, גב' סמדר ברבר-צדיק והחשבונאי הראשי, רו"ח נחמן ניצן. 

בהתאם להוראות SOX 302, מידי רבעון מתכנסת ועדת גילוי, בראשות המנכ"ל ובהשתתפות ראש חטיבת החשבונאי הראשי, ראשי חטיבות 

והמערכים הכפופים למנכ"ל ו/או לדירקטוריון, מתאם הגילוי הראשי ורואה החשבון המבקר של הבנק. ועדת הגילוי דנה בנושאים מהותיים שעשויה 

להיות להם השלכה על נתוני הדוחות הכספיים, וכן בליקויים שנתגלו במערך הבקרה על דיווח כספי ומעקב אחר תיקון אותם ליקויים. 

בטרם מובאים הדוחות הכספיים לדיון במליאה, נערכים דיונים מקדימים בעניינם בהנהלת הבנק ובוועדת הגילוי בהשתתפות המנכ"ל, ראש חטיבת 

החשבונאי הראשי ורואה החשבון המבקר של הבנק, במסגרתם מתקיים דיון בסוגיות מהותיות, ככל שהתעוררו, בהכנת הדוחות הכספיים ובמדיניות 

החשבונאית שיש ליישם. 

הדירקטוריון הסמיך את ועדת הביקורת לשמש כועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בהתאם לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור 

הדוחות הכספיים) התש"ע-2010. בראש ועדת הביקורת מכהן דירקטור חיצוני, כל חבריה הינם בכשירות של דירקטורים בלתי תלויים וכל חבריה הנם 

בעלי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. 

בהתאם להחלטת הדירקטוריון, נדרש כי יכהנו בדירקטוריון ובוועדת הביקורת לפחות שני דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. כיום בפועל 

כל חברי הדירקטוריון, וכל חברי ועדת הביקורת הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. בוועדת הביקורת מכהנים ארבעה דירקטורים כמפורט 

להלן: 
 

1. מר יוסף הורביץ, יו"ר ועדת הביקורת. מכהן כדירקטור חיצוני (דח"צ) לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 (וכדירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול 

בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים), ובכשירות של דירקטור בלתי תלוי. הנו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובעל יכולת לקרוא ולהבין 

דוחות כספיים (וחתם כדין על הצהרה המאשרת זאת), מן הנימוקים המפורטים להלן: כיהן במשך כ-15 שנה כמבקר הפנימי הראשי וחבר 

הנהלה בבנק לאומי לישראל בע"מ ולפני כן כיהן בתפקידים בכירים שונים בבנק לאומי. 

2. מר דב גולדפריינד, חבר ועדת הביקורת, מכהן כדירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים ובכשירותו של 

דירקטור בלתי תלוי. הנו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים (וחתם כדין על הצהרה המאשרת זאת), מן 

הנימוקים המפורטים להלן: רואה חשבון, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב. כיהן כמנכ"ל 

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ, כסמנכ"ל חבר הנהלה והחשבונאי הראשי בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ וכדירקטור בחברות. 

3. ד"ר רונן הראל, חבר ועדת הביקורת, מכהן כדירקטור חיצוני (דח"צ) לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 (וכדירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול 

בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים), ובכשירות של דירקטור בלתי תלוי. הנו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובעל יכולת לקרוא ולהבין 

דוחות כספיים (וחתם כדין על הצהרה המאשרת זאת), מן הנימוקים המפורטים להלן: בעל תואר ראשון בכלכלה, תואר שני (MBA) במנהל 

עסקים התמחות מימון מאוניברסיטת תל אביב. בעל תואר שלישי (PhD) במדעי הניהול התמחות יזמות וחדשנות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

כיהן כדירקטור חיצוני ביובנק בע"מ. מכהן כדירקטור חיצוני בחברות: קנביט פארמסוטיקלס בע"מ; ח. מר תעשיות בע"מ; קרור תעשיות בע"מ; 

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ.  

4. מר אילן (אילון) עייש, חבר ועדת הביקורת, מכהן כדירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים ובכשירות של 

דירקטור בלתי תלוי. הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים (וחתם על הצהרה המאשרת זאת), מן 

הנימוקים המפורטים להלן: רואה חשבון, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב. מכהן כדירקטור חיצוני באיסתא ליינס 

חברת הנסיעות של הסטונדנטים בישראל בע"מ (החל מיום 1.1.2020). כיהן כדירקטור חיצוני (לפי הוראות נוהל בנקאי תקין) בבנק דיסקונט 

לישראל בע"מ. מכהן כדירקטור ומנכ"ל משותף בחברת יבול שוקי הון בע"מ. 
 

כמדי רבעון, קיימה ועדת הביקורת של הדירקטוריון, בישיבתה מיום 3 במרס 2020, דיון בהפרשות להפסדי אשראי, לצורך אישור ההפרשות להפסדי 

אשראי וההפרשות בגין ירידת ערך בתיק הנוסטרו בטרם יובאו הדוחות הכספיים לאישור הדירקטוריון. הדיון התקיים בהשתתפות חברי ועדת 

הביקורת ובהשתתפות המנכ"ל, החשבונאי הראשי ורואה החשבון המבקר של הבנק. 

כמו כן, בישיבתה מיום 8 במרס 2020 דנה ועדת הביקורת בממצאי ועדת הגילוי לפי הוראות SOX בהשתתפות חברי ועדת הביקורת ובהשתתפות 

המנכ"ל, החשבונאי הראשי ורואה החשבון המבקר של הבנק. 

בנוסף, ועדת הביקורת של הדירקטוריון קיימה דיון מקדמי מפורט בטיוטת הדוחות הכספיים. הדיון נערך ביום  8 במרס 2020 בהשתתפות חברי ועדת 

הביקורת, המנכ"ל, החשבונאי הראשי ורואה החשבון המבקר של הבנק. בדיון נדונו גם סוגיות עיקריות, ככל שהתעוררו, בהכנת הדוחות הכספיים 

והמדיניות החשבונאית שיושמה. בעקבות ישיבת ועדת הביקורת נשלחו לחברי הדירקטוריון הדוחות הכספיים, בהם הוכנסו התיקונים שהתבקשו על 

ידי ועדת הביקורת, ובהתאם לכך, המליצה ועדת הביקורת לחברי הדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים לאחר שגיבשה המלצות לדירקטוריון בכל 

הנושאים הנדרשים בתקנות ניירות ערך ובהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים. 
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ועדת הביקורת מעבירה לדירקטוריון את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון ומדווחת לו על כל ליקוי או בעיה 

אם וככל שהתגלו במהלך הבחינה הנעשית על ידה. 

במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, מועברות טיוטות של הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לעיונם 

ולהערותיהם של הדירקטורים, מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לדיון בדוחות הכספיים. 

הדירקטוריון הוא האורגן המופקד על בקרת העל בבנק. 

הדירקטוריון, בישיבתו ביום 15 במרס 2020, דן באישור הדוחות הכספיים של הבנק, בהשתתפות חברי הנהלת הבנק לרבות, המנכ"ל, החשבונאי 

הראשי ורואה החשבון המבקר. המלצות ועדת הביקורת כאמור לעיל הועברו לחברי הדירקטוריון ביום 8 במרס 2020, זמן סביר לפני הדיון במליאה. 

במסגרת הדיון במליאה, הציגה המנכ"ל את התוצאות הכספיות של הבנק והשוואה לתקופות קודמות. במעמד זה התקיים דיון במהלכו השיבו נושאי 

המשרה בבנק לשאלות הדירקטורים בנושאים הקשורים לתוצאות הפעילות ולדוחות הכספיים. בתום הדיון קיבל הדירקטוריון את המלצות ועדת 

הביקורת כאמור לעיל, והתקבלה החלטת הדירקטוריון בדבר אישור הדוחות הכספיים של הבנק, והסמכת יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 

(בהעדר יו"ר דירקטוריון), המנכ"ל והחשבונאי הראשי לחתום על הדוחות הכספיים. 
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(3)(2)(1)

(באלפי ש"ח) 

הבנק  המאוחד   

  

שנת 2018  שנת 2019  שנת 2018  שנת 2019   

  

עבור פעולות הביקורת (4)     
 5,268  5,608  7,886  6,896 רואי החשבון המבקרים  

 -  -  267  90 רואה חשבון מבקר אחר 

 5,268  5,608  8,153  6,986 סך הכל 
     

עבור שירותי המס     
 1,069  1,465  1,069  1,465 רואי החשבון המבקרים  

שירותים אחרים     
 1,126  1,193  1,337  1,363 רואי החשבון המבקרים  

 2,195  2,658  2,406  2,828 סך הכל 
     

 7,463  8,266  10,559  9,814 סך הכל שכר של רואי חשבון מבקרים 

 

(1) דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בעבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לביקורת, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק 

החברות, התשנ"ט-1999. 

(2) שכר רואי החשבון המבקרים כולל תשלומים לשותפויות ולתאגידים בשליטתם וכן כולל תשלומים על פי חוק מע"מ. 

(3) כולל שכר ששולם ושכר שנצבר. 

(4) ביקורת דוחות כספיים שנתיים, סקירת דוחות ביניים, ביקורת הבקרה הפנימית על הדוח הכספי. 

Dummy TextDummy TextDummy Text
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(באלפי ש"ח) 

               

שנת 2019                

שיעור 
החזקה  היקף 

הטבה(2)   מענק  שכר   בהון הבנק  משרה  תפקיד  שם 

       

  136  -  2,128  -  100% יו"ר הדירקטוריון(6)  אירית איזקסון 
  119  98  2,767  -  100% מנהל כללי  סמדר ברבר-צדיק  
  76  335  1,289  -  100% סמנכ"ל, ראש החטיבה הבנקאית  אלה גולן 
  79  310  1,403  -  100% סמנכ"ל, ראש חטיבת משאבים(7)  יוסי לוי 
  76  350  1,352  -  100% סמנכ"ל, ראש החטיבה לניהול נכסי לקוחות  יורם סירקיס 
  76  310  1,331  -  100% משנה למנכ"ל, ראש החטיבה העסקית  אילן בצרי 

 
               

שנת 2018                

שיעור 
החזקה  היקף 

הטבה(2)   מענק  שכר   בהון הבנק  משרה  תפקיד  שם 

       

  135  -  2,105  -  100% יו"ר הדירקטוריון  אירית איזקסון 
  117  492  2,386  -  100% מנהל כללי  סמדר ברבר-צדיק  

סמנכ"ל בכיר, מנהל החטיבה העסקית בבנק  דורון כליף 
  57  47  952  -  100% אוצר החייל 
  53  41  771  -  100% סמנכ"ל, חשבונאי ראשי בבנק אוצר החייל  עופר סלפטר 
  50  113  610  -  100% קצין ציות  יעקב קונורטוב 
  81  251  1,396  -  100% סמנכ"ל, ראש חטיבת משאבים  יוסי לוי 
  72  227  1,142  -  100% מנכ"ל מתף  רון גריסרו 
  75  257  1,265  -  100% סמנכ"ל, ראש החטיבה לניהול נכסי לקוחות  יורם סירקיס 
  76  232  1,323  -  100% משנה למנכ"ל, ראש החטיבה העסקית  אילן בצרי 

 
(1) לא כולל מס שכר. 

(2) שווי הטבות שונות (כולל שווי רכב, שווי טלפון נייד, שווי ביטוחי בריאות ועוד). 

(3) כולל הפסד (רווח) בשל חישובים אקטואריים מעודכנים בגין התחייבות הבנק, לפיצויים והטבות לאחר פרישה. 

(4) לא כולל הפקדות והפרשות לפיצויי פיטורין ותגמולים (לרבות אובדן כושר עבודה) על פי דין, אשר לא נכללות בהגדרות "תגמול" לצורך חישוב סכום ההתקשרות בסעיף 2(א) 

לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו-2016. 

(5) כולל הלוואות ומשכנתאות שניתנו לנושאי המשרה הבכירה בתנאים שתאמו להלוואות שניתנו לכלל העובדים וסכומיהן נקבעו על פי קריטריונים אחידים. 

(6) עד 23 בפברואר 2020. 

(7) עד 31 בדצמבר 2019. 

(8) הפסד (רווח) אקטוארי בגין שינוי ברבית היוון של התחייבויות הבנק לפיצויים והטבות לאחר פרישה. 
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תגמולים, פיצויים,  
סך הכל שכר  הפסד  השלמת עתודות  פנסיה הסתגלות, 

והוצאות נלוות  סך הכל שכר  אקטוארי בגין  בגין הוצאות נלוות  קרן השתלמות, חופשה, 
הלוואות שניתנו  לפי חוק  והוצאות  שינוי ברבית  עקב שינויים בשכר  מענק יובל, ביטוח לאומי 

בתנאים רגילים(5)  התגמול(1)(4)  נלוות(1)(3)  ההיוון(8)  בשנת החשבון  והטבות נוספות   

    

 -  2,509  2,702  -  -  438  
 -  3,051  3,491  16  -  491  

 295  1,925  2,656  379  250  327  
 2,675  2,179  2,654  12  -  850  

 -  1,889  2,523  356  63  326  
 -  1,911  2,095  33  -  345  

 
             

            

 

תגמולים, פיצויים,  
סך הכל שכר  הפסד (רווח)  השלמת עתודות  פנסיה הסתגלות, 

והוצאות נלוות  סך הכל שכר  אקטוארי בגין  בגין הוצאות נלוות  קרן השתלמות, חופשה, 
הלוואות שניתנו  לפי חוק  והוצאות  שינוי ברבית  עקב שינויים בשכר  מענק יובל, ביטוח לאומי 

בתנאים רגילים(5)  התגמול(1)(4)  נלוות(1)(3)  ההיוון  בשנת החשבון  והטבות נוספות   

    

 -  2,376  2,566  -  -  326  
 -  3,045  3,422  -  -  427  

 
 795  2,432  2,587  -  -  1,531  

 8  2,101  2,247  -  -  1,382  
 950  2,168  2,234  -  -  1,461  

 3,157  1,793  1,877  -  -  149  
 285  1,636  1,794  -  24  329  

 -  1,787  1,748  (135)  -  286  
 3  1,789  1,738  -  -  107  

 
הערות: 

א. התנאים לניהול החשבונות בבנק לנושאי המשרה הבכירה, לרבות כל הפעילות במסגרתם, דומים לתנאים ללקוחות אחרים בעלי מאפיינים דומים. 

ב.  לפרטים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק כפי שאושרה באסיפה הכללית של הבנק מיום 23 בפברואר 2017 שהיתה בתוקף עד ליום 26 בפברואר 2020, ראו דיווח 

מיידי של הבנק מיום 18 בינואר 2017 (מספר אסמכתא- 2017-01-006415) ולדיווח המשלים מיום 14 בפברואר 2017 (מספר אסמכתא - 2017-01-016098). לפרטים בדבר 

מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק כפי שאושרה באסיפה הכללית של הבנק מיום 26 בפברואר 2020, ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 21 בינואר 2020 (מספר אסמכתא 

 .(2020-02-008841
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גב' אירית איזקסון (עד 23.2.20) - מונתה ליו"ר הדירקטוריון של הבנק החל מיום 1 בינואר 2017 וסיימה את כהונתה כיו"ר הדירקטוריון ביום 23 

בפברואר 2020. 

לתאור הסכם העסקתה של גב' אירית איזקסון - ראה באור 33.ו.(2) לדוחות הכספיים.  

 

גב' סמדר ברבר-צדיק - מועסקת בבנק מיום 9 בינואר 2005 ומכהנת כמנכ"ל הבנק מיום 19 במרס 2007. 

לתאור תנאי העסקתה של גב' ברבר-צדיק - ראה באור 33.ו.(1) לדוחות הכספיים.  

 

מר אילן בצרי - מועסק בבנק מיום 4 באוקטובר 1978 בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוקף מיום 1 באוקטובר 2000 לתקופה בלתי קצובה. 

כל אחד מהצדדים להסכם רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, תוך הודעה כתובה מוקדמת בת שישה חודשים. 

עם סיום העסקתו בבנק, זכאי מר בצרי לפיצויי פיטורין רגילים בגובה 100% משכרו האחרון. מסכומים אלו יופחתו ערך פדיון הפיצויים בקרן הפנסיה 

אליה הפריש הבנק כספים לטובתו. 

תקופת הגבלת התחרות הינה בת שישה חודשים מיום סיום עבודתו בבנק, מהם שלושה חודשים בתשלום. 

משכורתו של מר בצרי צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן. 

לפרטי אופן קביעת המענק השנתי בגין שנת 2019 ואילך, בין היתר, למר בצרי, ראו הדיווח המיידי של הבנק מיום 14 בפברואר 2017 הנזכר לעיל. 

 

מר יוסי לוי - למר לוי הסכם עבודה אישי עם מתף והינו מושאל לבנק. 

מר לוי החל עבודתו במתף ביום 1 באפריל 1979 והסכם העבודה האישי הנוכחי בתוקף מיום 1 בספטמבר 1980. ביום 1 בינואר 2020 הסתיימה 

העסקתו של מר לוי עם יציאתו לגמלאות.   

עם סיום העסקתו, זכאי מר לוי לפיצויי פיטורין רגילים בגובה 100% משכרו האחרון, כאשר מסכומים אלו יופחתו ערך פדיון הפיצויים בביטוח 

המנהלים אליו הפריש מתף כספים לטובתו (בשנת 2019 אושרה למר לוי השלמה מסוימת לפיצויים בגין תקופה של כ- 18 חודשים בה הועסק בבנק 

לפני שהחל עבודתו במתף). 

בשנת 2019 אושרה למר לוי תקופת הגבלת תחרות בתשלום של שלושה חודשים. 

לפרטי אופן קביעת המענק השנתי בגין שנת 2019, בין היתר, למר לוי, ראו הדיווח המיידי של הבנק מיום 14 בפברואר 2017 הנזכר לעיל.  

 

מר יורם סירקיס - מועסק בבנק מיום 9 בפברואר 1993 בהסכם קיבוצי, ובהסכם אישי בתוקף מיום 20 במרס 2007 לתקופה קצובה עד יום 20 במרס 

2010. לאחר מועד זה החוזה נמשך לתקופה נוספת בלתי קצובה בה כל אחד מהצדדים להסכם רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, 

תוך הודעה כתובה מוקדמת בת שישה חודשים ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה. 

עם סיום העסקתו בבנק, זכאי מר יורם סירקיס לפיצויי פיטורין בגובה 100% משכרו האחרון או 200% משכר אחרון לפני החתימה על ההסכם האישי, 

הגבוה מביניהם. מסכומים אלו יופחתו ערך פדיון הפיצויים בקרן הפנסיה אליה הפריש הבנק כספים לטובתו. 

בהתאם למדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, ככל שהעסקתו תסתיים שלא ביוזמת הבנק, הסכום הנובע מהמכפלה בין: (א) 200% משכר 

אחרון לפני החתימה על ההסכם האישי לבין 100% משכרו האחרון, ככל שהינו חיובי; ו-(ב) מספר שנות עבודתו בבנק מיום 1 בינואר 2017 ועד למועד 

סיום העסקתו בבנק - ייחשב כתגמול בגין סיום ההעסקה המסווג כתגמול משתנה והזכאות אליו והסדרי הפריסה של תשלומו יהיו בהתאם לקבוע 

במדיניות התגמול. 

תקופת הגבלת התחרות הינה בת שישה חודשים מיום סיום עבודתו בבנק, מהם שלושה חודשים בתשלום. 

משכורתו של מר יורם סירקיס צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן. 

לפרטי אופן קביעת המענק השנתי בגין שנת 2019 ואילך, בין היתר, למר סירקיס, ראו הדיווח המיידי של הבנק מיום 14 בפברואר 2017 הנזכר לעיל. 

 

גב' אלה גולן - מועסקת בבנק מיום 16 בינואר 1994 בהסכם קיבוצי, ובהסכם אישי בתוקף מיום 1 בדצמבר 2013 לתקופה בלתי קצובה. 

עם סיום העסקתה בבנק זכאית הגברת אלה גולן לפיצויי פיטורין רגילים בגובה 100% משכרה האחרון עבור תקופת העסקתה בבנק עד ליום 1 

בינואר 2018, כאשר עבור התקופה שלאחר מכן תהא זכאית לפיצויי פיטורין לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. מסכומים אלו יופחתו ערך פדיון 

הפיצויים בקרן הפנסיה אליה הפריש הבנק כספים לטובתה.  

תקופת הגבלת התחרות הינה בת שישה חודשים מיום סיום עבודתה בבנק, מהם שלושה חודשים בתשלום.  

משכורתה של גב' גולן צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן. 

לפרטי אופן קביעת המענק השנתי בגין שנת 2019 ואילך, בין היתר, לגב' גולן, ראו הדיווח המיידי של הבנק מיום 14 בפברואר 2017 הנזכר לעיל. 
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מר יעקב קונורטוב - הועסק בבנק מיום 2 בינואר 1980 בהתאם להסדרים הקיבוציים בבנק.  

מר קונורטוב סיים את העסקתו בבנק ביום 31 במרס 2019, בעקבות הכללתו בתכנית פרישה מרצון למנהלים ולמורשי חתימה.  

עם סיום עבודתו קיבל פיצויים מוגדלים בהתאם לתכנית כאמור (ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 5 בספטמבר 2018 ובמספר אסמכתא - 2018--01

 .(082606

 

מר רון גריסרו - החל את העסקתו במתף ביום 4 ביוני 2017 בהסכם אישי לתקופה קצובה של שלוש שנים, שלאחריה יימשך ההסכם לתקופה בלתי 

קצובה. במהלך התקופה הקצובה רשאי הבנק לסיים את העסקתו של מר גריסרו בכפוף לתשלום בגין יתרת התקופה הקצובה של מלוא השכר, 

ההפרשות לביטוח מנהלים וקרן השתלמות וסכום שנקבע בהסכם עבור תנאים נלווים.  

במהלך התקופה הבלתי קצובה כל צד מהצדדים להסכם רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, תוך הודעה כתובה מוקדמת בת שלושה 

חודשים.  

עם סיום העסקתו יהיה זכאי מר גריסרו לפיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.  

תקופת הגבלת התחרות הינה שישה חודשים מיום סיום עבודתו במתף, מהם שלושה חודשים בתשלום.  

משכורתו של מר גריסרו צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן.  

מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק הוחלה על מר גריסרו כמנכ"ל מתף.  

לפרטי אופן קביעת המענק השנתי בגין שנת 2019 ואילך, בין היתר, למר גריסרו, ראו הדיווח המיידי של הבנק מיום 14 בפברואר 2017 הנזכר לעיל. 

 

מר דורון כליף - הועסק באוצר החייל מיום 4 במאי 1986, בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי, בתוקף מיום 1 באפריל 2002 לתקופה בלתי קצובה. בעקבות 

המיזוג בין הבנק לבין אוצר החייל, החל מיום 1 בינואר 2019 עבר להיות מועסק בבנק בהסכם קיבוצי.  

עם סיום העסקתו בבנק, ועבור תקופת העסקתו באוצר החייל, זכאי מר כליף לפיצויי פיטורין רגילים בסך 100% משכרו האחרון באוצר החייל בניכוי 

ערך פדיון הפיצויים בקופות אליהן הפריש הבנק כספים לטובתו או ערך פדיון הפיצויים, כגבוה ביניהם, לפיצויי פיטורים נוספים בשיעור של 100% 

משכרו האחרון באוצר החייל ולפדיון ימי מחלה שצבר בתקופת העסקתו בהסכם קיבוצי באוצר החייל.  

עבור תקופת העסקתו בבנק יהיה זכאי לפיצויי פיטורין לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. במקרה של פיטורים מהבנק יהיה זכאי לתקופת הסתגלות 

של שישה חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת. סיום העסקה בגיל פרישה לא יחשב פיטורין. 

 

מר עופר סלפטר - הועסק באוצר החייל מיום 1 בפברואר 1987, בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוקף מיום 1 בינואר 2008 לתקופה בלתי קצובה. 

בעקבות המיזוג בין הבנק לבין אוצר החייל, סיים את העסקתו בבנק ביום 31 במרס 2019.  

עם סיום העסקתו בבנק, מר סלפטר קיבל פיצויי פיטורין רגילים בסך 100% משכרו האחרון בניכוי ערך פדיון הפיצויים בקופות אליהן הפריש הבנק 

כספים לטובתו או ערך פדיון הפיצויים, כגבוה ביניהם, לפיצויי פיטורין נוספים בשיעור של 100% משכרו האחרון, לפדיון ימי מחלה שצבר בתקופת 

העסקתו בהסכם קיבוצי באוצר החייל ולתקופת הסתגלות של שישה חודשים. 
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א. תיקונים לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 - דיווח על עסקאות עם בעלי שליטה 

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

בדוחות הכספיים לשנת 2018. 
 

ב. קביעת קריטריונים לצורך עסקאות של הבנק עם בעלי עניין 

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

 
 

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

(כולל עסקאות מסגרת שעדיין בתוקף במועד הדיווח ועסקאות שאושרו במסגרת תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), 

התש"ס-2000 (להלן - "תקנות ההקלות"): 

1. ביום 20 בדצמבר 2018, אישרה האסיפה הכללית של הבנק, לקראת סיומה של עסקת מסגרת מחודש יוני 2014 ולאחר שהתקבלו אישור ועדת 

הביקורת, ועדת התגמול והדירקטוריון, את ההחלטות הבאות, בעניין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה: 

- אישור פוליסת ביטוח "דירקטורים ונושאי משרה" לתקופה של 18 חודשים החל מיום 1 בינואר 2019 ("תקופת הביטוח") באמצעות מנורה 

מבטחים ביטוח בע"מ עבור הבנק וקבוצת הבנק, לרבות חברות בנות של הבנק וכן בעלת השליטה, פיבי אחזקות בע"מ (להלן- "חברות 

הקבוצה"), אשר תחול לגבי נושאי המשרה, כפי שכיהנו ו/או שיכהנו בבנק ו/או בחברות הקבוצה מעת לעת, לרבות המנכ"ל ונושאי משרה 

שהינם בעלי שליטה בבנק ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין בהכללתם בפוליסת הביטוח. 

- אישור מראש להתקשרות הבנק בפוליסות ביטוח כאמור לעיל עבורו ועבור חברות הקבוצה לאחר תום תקופת הביטוח ועד לתקופה של 6 

שנים, ממועד תחילת תקופת הביטוח, לרבות בדרך של הארכת הפוליסות המקוריות ו/או באמצעות רכישת פוליסות חדשות, ואשר יחולו על 

נושאי המשרה, כפי שיכהנו בבנק ובקבוצה מעת לעת, לרבות המנכ"ל ולרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר 

לבעלי השליטה עשוי להיות עניין בהכללתם בפוליסת הביטוח. 

 ההחלטה האמורה לעיל מהווה אף החלטה לאישור עסקת מסגרת כהגדרתה בתקנה 1(3) בתקנות ההקלות וכן החלטה לפי סעיף 267א 

לחוק החברות כתיקון לסעיף 8.2 של מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לעניין המנגנון לחידוש הביטוח, למשך תוקפה של מדיניות 

התגמול הקיימת בבנק, אשר פרטיה פורסמו בדיווח מיידי מיום 14 בפברואר 2017 מס' אסמכתא 2017-01-016098, כאמור בתקנה 1ב1 

לתקנות ההקלות, אשר יאפשרו את חידוש פוליסת הביטוח גם ביחס לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בבנק ו/או קרוביהם 

וכן ביחס למנכ"ל גם בהתאם לתקנות 1(3), 1ב(5), 1 א1 ו-1 ב1 לתקנות ההקלות. מנגנון חידוש הביטוח אושר גם במסגרת מדיניות התגמול 

החדשה, אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של הבנק ביום  26 בפברואר 2020 ואשר פרטיה פורסמו בדיווח מיידי מיום 21 בינואר 

2020 מס' אסמכתא  2020-01-008841 כך שמאפשר חידוש פוליסת הביטוח גם ביחס לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה 

בבנק ו/או קרוביהם בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות ההקלות.  

- אישור אופן חלוקת דמי הביטוח כאמור בין פיבי אחזקות בע"מ לבין הבנק וחברות הבנות שלו אשר תבחרנה להשתתף בפוליסת הביטוח 

החל מיום 1 בינואר 2019 ולמשך 6 שנים. ההחלטה האמורה לעיל מהווה אף החלטה לאישור עסקת מסגרת כהגדרתה בתקנה 1 (3) 

בתקנות ההקלות. 

 המסגרת לתנאי הפוליסה לתקופת הביטוח וכן התנאים לחידוש הפוליסה לאחר תום תקופת הביטוח בגדר עסקת המסגרת ומדיניות התגמול 

ואופן חלוקת דמי הביטוח בין פיבי אחזקות בע"מ לבין הבנק וחברות הבנות שלו, מפורטים בדיווח מיידי של הבנק לעניין אישור עסקת המסגרת 

מיום 6 בנובמבר 2018 (מס' אסמכתא 2018-01-104838) והאמור בדוח זה נכלל כאן על דרך ההפניה, כשגבול האחריות שנקבע בפוליסה 

לתקופת הביטוח לבנק ולחברות הקבוצה עומד על 110 מיליון דולר ארה"ב. 

2. ביום 30 באוקטובר 2017 אישרה האסיפה הכללית, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, את המשך העסקתה של הגברת 

יהודית דגן, שהינה "קרוב של בעל השליטה" בבנק, כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתף-מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ (להלן - "מתף"), חברה בת 

בבעלותו ובשליטתו המלאה של הבנק, לתקופה של עד 3 שנים נוספות שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017 (המועד בו חלפו 3 שנים ממועד אישור 

המשך העסקתה הקודם על ידי האסיפה הכללית משנת 2014) או עד לפרישתה לגמלאות, לפי המוקדם והכל כמפורט בדיווח מיידי של הבנק מיום 

19 בספטמבר 2017 (מס' אסמכתא 2017-01-094239), הנכלל כאן על דרך ההפניה.   

ביום 1 באוגוסט 2019 פרשה הגברת דגן לגמלאות והיא אינה מועסקת עוד בקבוצת הבנק.  
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3. ביום 19 בספטמבר 2017 אישר מחדש דירקטוריון הבנק, לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול ובהתאם לתקנה 1ב לתקנות החברות (הקלות 

בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, להמשיך ולשלם גמול לדירקטורים מקרב בעלי השליטה בבנק, כמפורט בדיווח מיידי של הבנק מיום 

19 בספטמבר 2017 (2017-01-094248) הנכלל כאן על דרך ההפניה. הגמול שאושר תואם את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, כפי 

שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 23 בפברואר 2017 כמפורט בדיווח מיידי של הבנק מיום 14 בפברואר 2017 (מס' אסמכתא -2017-01

016098) הנכלל כאן על דרך ההפניה, וכן תואם את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה בבנק, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של 

בעלי מניות הבנק ביום 26 בפברואר 2020 ואשר פרטיה לעניין גמול לכלל הדירקטורים (למעט יו"ר הדירקטוריון) מפורטים בסעיף  7 לנספח א' 

לדיווח מיידי של הבנק מיום 21 בינואר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-008841) הנכלל כאן על דרך ההפניה. 

4. מתן התחייבויות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (לרבות דירקטורים מבעלי השליטה בבנק, כמפורט בבאור 25.ג. לדוחות הכספיים). 
 

ד. מידע נוסף לגבי עסקאות עם בעלי עניין 

1. לפירוט יתרות ותמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ראה גם באור 33 לדוחות הכספיים. 

2. הקבוצה, רוכשת במשותף פוליסות ביטוח שונות, לרבות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר בו משתתפת גם פיבי אחזקות וכולל אף 

דירקטורים שהינם בעלי שליטה וקרוביהם. 

3. מתן פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים ושיכהנו מעת לעת בבנק על פי אישור האסיפה הכללית של הבנק משנת 2004 

וכמפורט בבאור 25.ג. לדוחות הכספיים. יצויין כי הבנק לא הביא מחדש לאישור האסיפה הכללית הענקת כתבי פטור לדירקטורים מבעלי 

השליטה, שהוענקו בשנת 2004.  

4. בנוסף, הבנק והחברות הבנות שלו מבצעים עסקאות עם בעלי עניין בבנק מעת לעת, שהינן במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק.  

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

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

(הנתונים נקובים באלפי ש"ח):   
                   

ערבויות  ערבויות שניתנו 
חבות של  שניתנו לבנק   על ידי הבנק  יתרת  סך הכל  שווי הוגן 

בעל השליטה  על ידי בעל  להבטחת אשראי  אשראי  חבות  של  השקעה 
שליטה, לטובת  בגין עסקאות  של בעל שליטה  שלא  כספית  מכשירים  באגרות 

אשראי  חוב  נגזרים  מאזנית   נוצלה  או צד קשור אליו  צד ג'  בנגזרים  סך הכל   

 

באלפי ש"ח                   

חבויות של אחרים(1)                  
 660  -  -  -  533  127  -  -  127 31 בדצמבר 2019 
 429  -  -  -  317  112  -  -  112 31 בדצמבר 2018 

 
         

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019   

  

היתרה הגבוהה ביותר  יתרה לתאריך  היתרה הגבוהה ביותר  יתרה לתאריך 
המאזן   במשך התקופה (2) במשך התקופה (2)  המאזן    

באלפי ש"ח    באלפי ש"ח     

 27,461   10,928  22,157   2,421 פקדונות של אחרים(1) 
 

(1) קרוביהם של בעלי שליטה בבנק, כהגדרת קרוב בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981. 

(2) על בסיס היתרות בסוף כל יום. 
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רכישת השליטה בפיבי ובבנק בשנת 2003 והיתר בנק ישראל  

ביום 19 בספטמבר 2003 רכשו בינוהון בע"מ וקבוצת ליברמן האוסטרלית מניות בפיבי באופן שבינוהון שבשליטת מר צדיק בינו החזיקה כ-28.54% 

מזכויות בהון בפיבי וכ-50.59% מזכויות ההצבעה וקבוצת ליברמן החזיקה 23.35% מהזכויות בהון ו-20% מהזכויות בהצבעה (בחלקים שווים 

באמצעות אינסטנז הולדינגס בע"מ שבשליטת ה"ה מיכאל והלן אבלס מאוסטרליה ודולפין אנרגיות בע"מ, שבשליטת ה"ה ברי ליברמן, קסי ליברמן-

הריס, לי ליברמן וג'ושוע ליברמן מאוסטרליה, כולם באמצעות שרשרת גופים אוסטרליים). בין הרוכשים קיים הסכם הצבעה ושיתוף פעולה במסגרתו 

נקבעו הסדרים שונים בנוגע לאחזקותיהם בגרעין השליטה בפיבי ובעקיפין בבנק, הכוללים למיטב ידיעת הבנק, בין השאר:  

1) בכפוף לכל דין, הסדר למינוי דירקטורים בפיבי ובבנק: בקשר לדירקטוריון פיבי - נקבע כי ימנה לפחות תשעה דירקטורים: חמישה דירקטורים או 

יותר שיומלצו על ידי בינוהון, דירקטור אחד שיומלץ על ידי אינסטנז הולדינגס, דירקטור אחד שיומלץ על ידי דולפין אנרגיות ושני דירקטורים 

חיצוניים שימונו לפי המלצת בינוהון לאחר היוועצות באינסטנז הולדינגס ובדולפין אנרגיות (למועד דוח זה, מונה דירקטוריון החברה שבעה 

דירקטורים). בקשר לדירקטוריון הבנק נקבע כי הצדדים יפעלו כך שדירקטוריון הבנק ימנה לפחות אחד עשר דירקטורים, שפיבי תתמוך במינוי 

חמישה דירקטורים שיומלצו על ידי בינוהון, דירקטור אחד שיומלץ על ידי אינסטנז הולדינגס ודירקטור אחד שיומלץ על ידי דולפין אנרגיות, וכי 

הדירקטורים החיצוניים בבנק ייבחרו בהסכמה וכן נקבע הסדר במקרה שאין הסכמה כאמור (למועד דוח זה, בעקבות סיום כהונתה של יו"ר 

הדירקטוריון, מונה דירקטוריון הבנק עשרה דירקטורים); 

2) בנוגע להשתתפות הצדדים באסיפות בעלי מניות של פיבי, נקבע כי הצדדים יצביעו באסיפות האמורות לפי עמדת בינוהון (לאחר דיון בין 

הצדדים), למעט לגבי החלטות למינוי דירקטורים בפיבי ובבנק (לגביהן נקבע ההסדר האמור לעיל) ולמעט עסקאות של פיבי, הבנק ו/או חברת 

בת שלהם עם הצדדים או בעלי עניין בהם, לגביהן נקבעו הסדרים, לפיהם עסקאות כאלו לא יבוצעו ללא הסכמה בכתב של בינוהון ושל אחת 

מהשתיים, אינסטנז הולדינגס או דולפין אנרגיות;  

3) בכפוף לכל דין, הסדרים ביחס לשימוש בכח השליטה שלהם בפיבי בנוגע להצבעה של פיבי באסיפות בעלי מניות של הבנק כדלקמן: (א) בכל 

הנוגע לנושאים העומדים על סדר היום של אסיפת הבנק, לגביהם ניתנו החלטות או המלצות של דירקטוריון הבנק לאסיפה, תצביע פיבי 

בהתאם לעמדת דירקטוריון פיבי; (ב) בכל הנוגע לנושאים לגביהם לא ניתנו החלטות או המלצות כאמור של דירקטוריון הבנק או שהובאו 

לאסיפת הבנק לפי בקשת בעל מניות, ללא שנדונו בדירקטוריון הבנק, תצביע פיבי בהתאם לעמדת דירקטוריון פיבי, ובלבד שאחד 

מהדירקטורים שמונו על ידי אינסטנז הולדינגס או על ידי דולפין אנרגיות יתמוך בעמדה, ובהיעדר תמיכה כאמור, תצביע נגד הצעת ההחלטה. 

במקרה שלשני הדירקטורים שמונו כאמור על ידי אינסטנז הולדינגס או על ידי דולפין אנרגיות קיים עניין אישי, תצביע פיבי בהתאם לעמדת 

דירקטוריון פיבי. יובהר כי הסדרים אלו אינם חלים לגבי מינוי דירקטורים בבנק, שאז חל ההסדר המתואר לעיל. עוד הובהר בהסכם כי אין בהסכם 

בעלי המניות כדי להוות הסכם הצבעה החל על הדירקטורים בפיבי או בבנק. 

4) הסכמה לפעול בהתאם להיתר בנק ישראל להחזקת אמצעי השליטה בבנק שניתן לבעלי השליטה;  

5) מנגנון זכות סירוב ראשונה לבינוהון לרכישת מניות פיבי, שהן חלק מגרעין השליטה שנרכש בשנת 2003 כאמור, שבידי אינסטנז הולדינגס ודולפין 

אנרגיות (לרבות מניות הטבה או מניות אחרות שיוקצו בקשר אליהן), אם מי מהן תתקשר בהסכם למוכרן;  

6) מנגנון זכות הצטרפות לדולפין אנרגיות ולאינסטנז הולדינגס בעת מכירת מניות של פיבי, שהן חלק מגרעין השליטה שנרכש בשנת 2003 כאמור 

(לרבות מניות הטבה או מניות אחרות שיוקצו בקשר אליהן), על ידי בינוהון;  

7) זכות לבינוהון לחייב את דולפין אנרגיות ואינסטנז הולדינגס להצטרף למכירה של מניות פיבי על ידה. 
 

העברת השליטה בפיבי נעשתה בהתאם להיתר בנק ישראל מיום 27 באוגוסט 2003 (להלן - "ההיתר"), אשר תוקן מעת לעת, ובו נקבעו, בין היתר, 

תנאים שונים והתחייבויות שונות לגבי אופן החזקת אמצעי השליטה במישרין ובעקיפין בפיבי ובבנק, העברתם והיחסים בין מקבלי ההיתר, פיבי 

והבנק, לרבות, למיטב ידיעת הבנק, כדלקמן: 

1) כל עוד שולטים מקבלי ההיתר בפיבי, פיבי לא תמכור ולא תעביר, במישרין או בעקיפין, אמצעי שליטה בבנק, אם כתוצאה מכך יפחת שיעור 

ההחזקה שלה בבנק מתחת לשיעור המזערי שנקבע (כ-48.34% מהון המניות וכ-67.25% מזכויות ההצבעה) וכן נקבע שיעור מזערי להחזקות 

בפיבי. בהיתר נקבע, כי קבוצת השליטה תשמור בכל עת על החזקת השיעור המזערי בפיבי ובבנק. לצורך כך תרכוש קבוצת השליטה אמצעי 

שליטה אם שיעור החזקתה בסוג כלשהו של אמצעי שליטה ירד מתחת לשיעור המזערי. עוד נקבע, כי אם פיבי או הבנק ינפיקו זכויות למניות או 

כל נייר ערך הניתן להמרה למניות, תשמור קבוצת השליטה על החזקת השיעור המזערי בניכוי שלוש נקודות האחוז בחישוב על פי דילול מלא. 

על אף האמור לעיל, אם תבוצע השוואת זכויות בין סוגי המניות השונים הקיימים בפיבי או בבנק, יושווה גרעין השליטה או השיעור המזערי 

בהתייחס לזכויות ההצבעה, לשיעור המזערי בהתייחס להון המניות ובלבד שהקבוצה תמשיך לשמור על שליטה בלעדית בלבדית בפיבי ובבנק. 

ניתן לרכוש אמצעי שליטה נוספים בבנק שיוחזקו ישירות על ידי פיבי בשיעור שלא יעלה על 3% מהון המניות של הבנק ושיעור זכויות ההצבעה 

הנובעות מהחזקה נוספת זו. כמו כן, נקבע כי עיסוקה העיקרי של פיבי יהיה החזקת השליטה בבנק. 
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2) מכיוון שחלפה תקופה של חמש שנים ממתן ההיתר, על פי תנאי ההיתר, מקבלי ההיתר רשאים למכור או להעביר אמצעי שליטה בפיבי, רק אם 

(א) ימכרו או יעבירו ביחד את כל אמצעי השליטה, המהווים את השיעור המזערי בפיבי, ליחיד או לקבוצה שקיבלו היתר כדין לקבלתם; או (ב) 

הקונה או הנעבר קיבל היתר כדין לרכישה ולקבלה של אמצעי השליטה ויפעל בתיאום דרך קבע עם יתר מקבלי ההיתר על פי הסכם בעלי 

המניות בפיבי הנזכר לעיל או הסכם אחר שאושר על ידי המפקח על הבנקים. 

3) אמצעי השליטה בפיבי, שנרכשו בעת רכישת השליטה, המוחזקים במישרין על ידי בעלי ההיתר וכן אמצעי השליטה בבנק המוחזקים בידי פיבי 

(בשיעור המזערי המצוין בסעיף 1 לעיל) יופקדו בידי נאמן תושב ישראל, אשר זהותו, כתב נאמנותו וההוראות שניתנו לו יהיו כפופים לאישור של 

המפקח על הבנקים. אמצעי השליטה האמורים בפיבי ובבנק מוחזקים באופן האמור לפי תנאי ההיתר באמצעות גיא חברה לנאמנות ולניהול 

בע"מ. 

4) לא יחולקו דיבידנדים מרווחים שנצברו בבנק עד יום 31 במרס 2003 ואם ייצברו הפסדים לאחר מועד זה, לא יחולקו דיבידנדים, אלא לאחר כיסוי 

הפסדים אלה. יתרת העודפים בבנק שהיו ניתנים לחלוקה נכון ליום 31 במרס 2003 הסתכמה בסך של 2,391 מיליון ש"ח. 

5) מינויים של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק יהיה כפוף להסכמת המפקח על הבנקים. 

6) מקבלי ההיתר, לרבות קרוביהם ותאגידים בשליטת מי מהם, לא יקבלו דמי ניהול או כל תמורה והטבה אחרת, מהבנק או מתאגידים בשליטת 

הבנק, אולם יהיו רשאים לתת שירותים הניתנים כרגיל על ידי נותנם ובמחירי שוק, לאחר הודעה מראש למפקח על הבנקים בתנאים הנקובים 

בהיתר. הודיע המפקח כי השירות אינו מסוג הניתן כרגיל לאחרים או כי התמורה בעדו אינה סבירה, לא יינתן השירות. הוראה זאת אינה חלה על 

גמול לדירקטורים המשולם בסכום זהה לכל הדירקטורים בבנק. 

7) ללא אישור של המפקח על הבנקים, לא יעסקו מקבלי ההיתר או תאגידים בשליטתם, לרבות פיבי והתאגידים שבשליטתה, בכל עסק, בישראל 

או מחוץ לישראל, של קבלת פקדונות, של מתן אשראי, או כל עיסוק פיננסי אחר שיש בו משום תחרות בעסקי הבנק. כמו כן, ללא אישור של 

המפקח על הבנקים, לא יהיו מקבלי ההיתר או מי מהם או תאגידים בשליטתם, בעלי עניין (כהגדרתם בהיתר), דירקטורים או מנהלים בכירים 

בתאגידים העוסקים בעיסוקים האמורים. 

8) מימון רכישת אמצעי שליטה בפיבי או בבנק, לרבות מתן ערבות למימון כאמור, לא ייעשה, במישרין או בעקיפין, על ידי הבנק או תאגידים 

בנקאיים שבשליטתו. 

9) נקבעו שיעורי החזקה מינימליים של מקבלי ההיתר בפיבי וכן הוראות בדבר הסדרים בתוך קבוצת מקבלי ההיתר, לרבות הוראות שונות בדבר 

רכישת אמצעי שליטה נוספים בפיבי על ידם, מבחינת אופן החזקתם של אמצעי שליטה נוספים שירכשו ומבחינת יחס שיעורי ההחזקה במניות 

פיבי בין חברי קבוצת השליטה. 

10) קבוצת השליטה התחייבה להביא את ההיתר ותנאיו לידיעת דירקטוריון הבנק, למעט תנאים מסויימים. 
 

בעקבות תיקונים שבוצעו בהיתר, הותר לפיבי להגדיל את החזקותיה בבנק בשיעור שלא יעלה על 8% מהון המניות של הבנק, מעבר לשיעורי 

ההחזקה שפורטו בהיתר. בהתאם לכך ובהתחשב בהחזקותיה של פיבי בבנק למועד דוח זה, פיבי רשאית להגדיל את החזקותיה בבנק בשיעור של 

עד לכ-8% מהון המניות של הבנק ושיעור זכויות ההצבעה הנובעות מהחזקה נוספת זו.  
 

בהיתר נקבע כי משפחת בינו תחזיק את אמצעי השליטה בפיבי (שהינם חלק מגרעין השליטה שנרכש בשנת 2003) באמצעות בינוהון בע"מ 

במישרין; כמו כן, בעקבות תיקונים להיתר, המחזיקים בבינוהון יכול שיהיו מר צדיק בינו ו/או ילדיו של מר צדיק בינו - מר גיל בינו (המכהן כדירקטור 

בבנק), גב' הדר בינו שמואלי, גב' דפנה בינו אור (להלן, ביחד - "משפחת בינו").  

משפחת בינו רשאית להחזיק את השיעור העודף בפיבי (מעבר לשיעור המזערי שנקבע בהיתר כאמור לעיל), על ידי תאגיד אחר. 

 

פרטים נוספים לגבי החזקות בעלי השליטה בפיבי 

בהתאם לדיווחי פיבי, מאז 2 באפריל 2015, מר צדיק בינו וילדיו, ה"ה גיל בינו, הדר בינו שמואלי ודפנה בינו אור מחזיקים בחלקים שווים באמצעי 

השליטה בבינוהון (כל אחד מהם מחזיק 25%).  
 

פיבי דיווחה כי ביום 24 במרס 2013 אינסטנז הולדינגס העבירה לאינסטנז מספר 2 בע"מ (להלן - "אינסטנז 2"), בעסקה מחוץ לבורסה, 4,139,233 

ממניות פיבי, המהוות 15.77% מההון המונפק והנפרע של פיבי ומלוא החזקותיה של אינסטנז הולדינגס בפיבי. אינסטנז 2 הינה חברה שהתאגדה 

בישראל בבעלות מלאה של Sing Acquisitions Pte. Ltd (להלן - "סינג"), שהינה חברה שהתאגדה בסינגפור ונשלטת באופן מלא (באמצעות גופים 

אוסטרליים) על ידי ה"ה הלן ומיכאל (מייקל) אבלס, אשר שולטים באופן מלא גם באינסטנז הולדינגס (באמצעות אותם גופים אוסטרליים). המניות 

שהועברו מוחזקות בנאמנות עבור אינסטנז 2 על ידי גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ. עם העברת המניות אינסטנז 2 הצטרפה כצד להסכם בעלי 

המניות בין אינסטנז הולדינגס, בינוהון ודולפין אנרגיות, כפי שתוקן מעת לעת, ואינסטנז הולדינגס ממשיכה להיות צד להסכם בעלי המניות והינה ערבה 

להתחייבויות אינסטנז 2. כמו כן, ההיתר תוקן כך שאופן ההחזקה של מקבלי ההיתר הנזכרים לעיל בפיבי יהיה באמצעות סינג ואינסטנז 2 במקום 

באמצעות Intanz Pty Ltd ואינסטנז הולדינגס. 
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במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 דיווחה פיבי כי אינסטנז 2 מכרה חלק מהחזקותיה בפיבי. בהתאם לדיווחי פיבי, נכון למועד פרסום הדוחות 

הכספיים, החזקות בעלי השליטה בפיבי (בהון ובהצבעה) הן כלדהלן: בינוהון בע"מ - 28.54%, אינסטנז 2 בע"מ - 11.68% ודולפין אנרגיות בע"מ - 

11.68% (החזקות כל בעלי השליטה בפיבי מהוות את גרעין השליטה בה, בהתאם להיתר השליטה מבנק ישראל). 
 

 

פרטים לגבי החזקות פיבי בבנק  

למיטב ידיעת הבנק, נכון למועד פרסום הדוחות, מחזיקה פיבי ב-48.34% בהון ובזכויות ההצבעה בבנק (שיעור המהווה את גרעין השליטה, בהתאם 

להיתר השליטה מבנק ישראל). 

פיבי הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  

 

 

הבנק ממשיך לפעול בשלושה תחומים מרכזיים במסגרת תכנית הדגל "מאמינים בך" במטרה להרחיב את כר הפעילות ההתנדבותית בקרב עובדיו, 

תוך יצירה של מעורבות חברתית עם ערך מוסף. 

- ילדים ובני נוער בסיכון - הפעילות מתמקדת בבני נוער בסיכון שנפלטו ממסגרות שונות, במטרה לתת להם את האפשרות לשנות כיוון ולחיות 

חיים נורמטיביים בחברה הישראלית. במסגרת התכנית, בני הנוער שולבו במיזמים עסקיים ובתכניות שונות המשלבות לימודים עם עבודה 

וטיפוח יזמות עסקית בעזרת פיתוח כישורים ומיומנויות תוך יצירה של מעורבות חברתית עם ערך מוסף כדוגמת מיזמים שקיים הבנק בשיתוף 

עם עמותות שונות ופעילויות מגוונות של עובדים עם נוער בסיכון: 

 יוניסטרים  - פעילות והכשרת בני נוער וצעירים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית להשתלבות בעולם העסקים והיזמות לצד אחריות חברתית, 

מנהיגות והעצמת הנוער. התכנית משתמשת בכלים גם מעולם החינוך הפיננסי. 

 פידל - מיזם פעילות לחינוך ושילוב חברתי של בני נוער מהקהילה האתיופית, התכנית מעניקה כלים חינוכיים וחברתיים לחיזוק תחושת הזהות 

ושייכות, למצוינות לימודית ויכולת המנהיגות 

 מחשבה טובה - פועלת לצמצום פערים חברתיים באמצעות הכשרה טכנולוגית לבני נוער מהפריפריה. התכנית ממנפת את העניין הטבעי 

והמשיכה של בני הנוער אל הטכנולוגיה כדי לשלבם בלימוד שנועד לפתוח בפניהם אפשרויות לתעסוקה באמצעות הכשרה והסמכה במגוון 

תחומים כגון טכנאי סלולר, בניית אתרים ופיתוח אפליקציות.  

 אבות ובנים על המגרש - קבוצות אבות ובנים היוצרות מפגש משמעותי מרגש ומשותף באמצעות משחק הכדורגל לחיזוק הקשר והתקשורת 

ביניהם, ליצירת חוסן ולמניעת התנהגויות סיכון, לעידוד פעילות ספורטיבית ואורח חיים בריא. 
 

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

כגון: מודעות פיננסית, יזמות עסקית, כישורי מנהיגות ומצוינות ובאמצעות ליווי אישי,  חניכה ואימוץ של קבוצות במסגרות שונות.   
 

- פעילות נקודתית בקרב אוכלוסיות ומגזרים מיוחדים - הבנק מעודד ותומך במתנדבים מקרב  עובדי הבנק, המעוניינים לקחת חלק בפרויקט 

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

ולארגונים שונים לטובת סיוע לאוכלוסיות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית על ידי שיתופי פעולה של למידה משותפת, חינוך פיננסי דיגיטלי, 

התנדבות, סיוע בסלי מזון, לימודי שפה ופעילות חברתית שיקומית.  
 

סך התרומות שבוצעו בקבוצת הבנק, בשנת 2019, הסתכם בכ-3 מיליון ש"ח. 
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 254 ההון האנושי  

 256 מערכת יחסי העבודה בבנק  

 257 מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי  

 258 הסכמים מהותיים  

 259 חקיקה ויוזמות רגולטוריות  

 263 דירוג הבנק על ידי חברות דירוג  

 264 מגזרי הפעילות הפיקוחיים - פרטים נוספים  

 266 שיפורים טכנולוגיים וחדשנות  
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חברת כרטיסי אשראי   הבינלאומי יוניק ניהול    הבינלאומי הראשון    יובנק חברה לנאמנות    בנק מסד בע"מ    

לישראל בע"מ  השקעות בע"מ   הנפקות בע"מ   בע"מ      
          

(הון 28.2%, הצבעה 21%)  (הון 100%, הצבעה 100%)   (הון 100%, הצבעה 100%)   (הון 100%, הצבעה 100%)   (הון 51%, הצבעה 51%)    

 

 
הצבעה - אחוזי החזקה בזכויות ההצבעה 

הון - אחוזי החזקה בהון החברה 
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ליום 31 בדצמבר    

 2018      2019   

פחת 
עלות  שנצבר  יתרה  יתרה    

במיליוני ש"ח    

 921  887  544  1,431 בניינים ומקרקעין (לרבות התקנות ושיפורים במושכר) 
 

   

 102  109  462  571 ציוד (לרבות מחשבים ריהוט וכלי רכב) 
 1,023  996  1,006  2,002 סך הכל  

 

נכון לתאריך 31 בדצמבר 2019 קבוצת הבנק הינה הבעלים או החוכרת של שטחים המשתרעים על כ-56 אלף מ"ר, ב-48 נכסים שונים (31 בדצמבר 

2018 - כ-54 אלף מ"ר, ב-51 נכסים שונים). בנוסף, הקבוצה שוכרת שטחים ברחבי הארץ, המשתרעים על כ-41 אלף מ"ר, ב-120 נכסים שונים ברחבי 

הארץ (31 בדצמבר 2018 - כ-47 אלף מ"ר, ב-140 נכסים). חוזי השכירות של השטחים המושכרים הינם לתקופות שונות, כאשר לרוב ניתנות לבנק 

אופציות להארכת תקופות השכירות. על פי רוב, חוזי השכירות הינם צמודים למדד המחירים לצרכן. 

מידע נוסף לגבי היבטים נוספים הקשורים להשקעה בבנינים וציוד, ראה באור 16 לדוחות הכספיים. 
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נכון ליום 31 בדצמבר 2019 מנתה קבוצת הבנק 151 סניפים ושלוחות (128 סניפים ושלוחות בבנק ו-23 סניפים ושלוחות במסד). הקבוצה בוחנת 

באופן שוטף את ההתפתחות ברווחיות ובפעילות העסקית של הסניפים, ביחס לאוכלוסיות המטרה אותן הם נועדו לשרת, היעדים שנקבעו בתכניות 

העבודה של הבנקים בקבוצה והיכולת למצות את הפוטנציאל באזור הגיאוגרפי בו פועל כל סניף. במסגרת זו נבחנת באופן שוטף התאמת הפריסה 

הסניפית לסביבה העסקית ולשינויים באיזורים המהווים פוטנציאל לפיתוח עסקי באוכלוסיית המטרה של כל אחד מהבנקים בקבוצה. 

אסטרטגיית משאבי אנוש 

הבנק מקדם תרבות של התפתחות מקצועית, מצוינות וכשירות מקצועית ועדכנית מול אתגרי המחר באמצעות תכניות הדרכה והכשרה המקנות 

ידע ומיומנויות במגוון תחומי הפעילות בהיבטים רגולטורים, טכנולוגיים, תהליכי עבודה ועוד. 

במהלך 2019 ביצע הבנק בחינה מקיפה של עולם העבודה העתידי. כתוצאה מכך נבנו תכניות פיתוח והכשרה שיכינו את ההון האנושי לאתגרי 

העתיד בתחומים הנוגעים לכישורי עובדים, מסלולי ניהול, התאמת תהליכי האיבחון ובניית תכניות הכשרה. 

בתהליכי הלמידה ניתן ביטוי ודגשים שונים לעקרונות מרכזיים: שירות יוזם, הבנקאי כמומחה פיננסי, טרנספורמציה דיגיטלית וכן "סל מיומנויות" של 

שוק העבודה העתידי.  בין המיומנות: ניהול דאטה, מיומנויות בינאישיות, הצגת נושא, חדשנות, הובלת שינוי וכו'. 

מתקיימים קורסי ניהול לדרגים השונים שמטרתם להעמיק את המיומנויות הניהוליות והמנהיגותיות של מנהלים בהיערכותם לאתגרי העתיד. 

כח אדם 

מספר העובדים בקבוצת הבנק, על בסיס משרה מלאה, עמד בסוף שנת 2019 על 4,074, בהשוואה ל-4,288 בסוף שנת 2018, קיטון בשיעור של 

5.0%. עיקר הירידה במספר המשרות נובע מתכניות הפרישה מרצון. במסגרת מהלכי התייעלות המבוצעים בבנק באופן שוטף, השלים הבנק במהלך 

השנים 2018 ו-2019 מספר תכניות פרישה מרצון. 
 

נתונים אודות מצבת כח האדם בקבוצת הבנק במונחי משרות(1) 
         

   2018    2019   

 

יתרה לסוף שנה  ממוצע שנתי  יתרה לסוף שנה  ממוצע שנתי   

   

 3,253  3,314  3,750  3,827 הבנק - בארץ 
 1,035  1,045  324  323 חברות בנות בארץ 

 -  2  -  - חברה בת בחו"ל 
 4,288  4,361  4,074  4,150 סך הכל בקבוצת הבנק 

 
(1) מספר המשרות כולל גם תרגום למשרות של עלות שעות נוספות, בתוספת משרות כח אדם חיצוני שאינם עובדי הבנק המספקים לבנק שירותי עבודה. 
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להלן נתונים לגבי ממוצע שנתי של מצבת כח האדם בקבוצה (במונחי משרות) לפי מגזרי פעילות פיקוחיים: 

המשרות המוצגות על פי מגזרי פעילות כוללות משרות של עובדים ישירים במגזר ומשרות של עובדי מטה ברמות השונות, שעלות העסקתם 

הועמסה על המגזר. חישוב מספר המשרות כאמור, מתבסס על מודל הקצאת העלויות אשר משמש את הבנק. 
     

שנת 2018  שנת 2019     
 264  243 מגזר עסקים גדולים 

  

 179  179 מגזר עסקים בינוניים 
 1,071  1,032 מגזר עסקים קטנים וזעירים 
 2,391  2,269 מגזר משקי בית 

 89  85 מגזר בנקאות פרטית 
 294  273 גופים מוסדיים 
 73  69 מגזר ניהול פיננסי 

 4,361  4,150 סך הכל 
 
 
 
 

מאפייני המשאב האנושי 

הוותק הממוצע של עובדי הבנק עומד על 17.5 שנים, בהשוואה ל-18.6 שנים בשנת 2018. הגיל הממוצע של עובדי הבנק עומד על 46.4 בהשוואה 

ל-47.3 בשנת 2018. 
 
 

ניוד עובדים 

על מנת להקטין ככל הניתן סיכונים ותלות בנושאי תפקידים שונים וכחלק מהפיתוח האישי והמקצועי של העובדים, הבנק מקפיד על ניוד עובדים 

בתוך הבנק ועל נהלי רוטציה בתפקיד. לשם כך פועל הבנק, באופן שוטף, לניוד בעלי תפקידים רגישים בסוף תקופת הכהונה הקבועה בנהלי הבנק 

בהתאם לתכנית רוטציה רב שנתית, על פי סוג התפקיד ו/או הצרכים הפרסונליים ובכפוף למגבלות של הסכמי העבודה בבנק. 
 
 

איכות ההון האנושי ואיכות הניהול 

במהלך שנת 2019, נמשכה המגמה של טיפוח ההון האנושי בבנק באמצעות יצירת תהליכים מתקדמים בשלבים שונים של חיי העובד בארגון: גיוס, 

מיון וקליטת עובדים חדשים, הענקת קביעות ומינויים חדשים, פיתוח מנהלים, וכד'.  
 
 

עתודות ניהול ותכניות פיתוח מנהלים 

מאגר עתודות הניהול של הבנק נבנה על בסיס הפרופיל הניהולי וכישורי הליבה הקריטיים. באמצעות המאגר מנוהל מעקב אחר עובדים בעלי 

פוטנציאל ניהולי לצרכי תכנון ופיתוח אישי ולצורך מיפוי פערים איכותיים וכמותיים. כתוצאה מכך, נפתחו בשנים האחרונות מסלולים שונים לפיתוח 

מנהלים, במטרה להכשיר עתודות ניהול לטווחים שונים.  

נכון לדצמבר 2019 שיעור האקדמאים בבנק עומד על 62%. 
 
 

קוד אתי 

הבנק פועל כל העת למיסוד והטמעת התנהגות אתית, פיתוח כלים להטמעה של הקוד ולקידום תרבות של אתיקה ואחריות חברתית בקרב עובדיו. 

לשם כך מונו מוסדות אתיקה בבנק, ביניהם ועדת אתיקה, בראשות חבר הנהלה, אשר אחראית על הטמעת הקוד ועל מתן ייעוץ והדרכה בהתאם לערכי 

הקוד האתי, בין היתר, באמצעות פורטל הקוד האתי הכולל כלים אינטראקטיביים שונים לשימוש כלל העובדים. הקוד האתי של הבנק עודכן במהלך 

שנת 2016, בשיתוף העובדים. במהלך שנת 2017, התקיימו ימי עיון לכל עובדי ומנהלי הבנק כחלק מתכנית הטמעה מקיפה בנושא אתיקה. 
 
 

תקשורת פנים ארגונית  

תקשורת פנים ארגונית משמשת ככלי ניהולי אסטרטגי שתפקידו לתמוך ביעדי הבנק ובפעילותו, ללוות את מכלול התהליכים והאירועים המרכזיים 

וליצור דיאלוג וחיבור של העובדים לארגון. הבנק שם דגש על ניהול אפקטיבי של התקשורת הפנים ארגונית במטרה לקדם שקיפות, להגדיל את 

שביעות רצון העובדים ולחזק את הקשר בין כלל עובדי הבנק.  
 
 

הדרכה והכשרות מקצועיות  

במהלך שנת 2019 הושם דגש על פיתוח אקלים של למידה ומצוינות בקרב העובדים והוכנסו לשימוש תהליכים וכלי מידע למיפוי פערי ידע ולפיתוח 

הכשרות מקצועיות מתקדמות בקבוצת הבנק. בנוסף, הושם דגש על הכשרות בתחומי הליבה של הבנק ועל פיתוח מנהלים לפני ובמהלך תפקיד. 
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תכניות ההכשרה מקיפה את כל צרכי העובדים - הכשרה בתחומי ידע בנקאיים לפי תחומי העיסוק, הכשרה ניהולית לפי דרג והכשרה בנושאים 

המשמשים פלטפורמה ראויה למיצוי יכולות העובדים. בנוסף, מושם דגש רב על הכשרה בתכני הרגולציה כנדבך נוסף למקצוענות ולמצוינות, הן 

באופן ייעודי, והן כחלק מהתכנים המקצועיים השוטפים, במטרה לתת מענה מלא לדרישות הרגולציה. כמו כן הורחבה ההכשרה בנושאי הדיגיטל 

(אתר האינטרנט של הבנק, אפליקציית הסלולר ומוצרים ושירותים חדשים) במטרה להציע ללקוחות תמיכה מלאה והיכרות עם כל שירותי הבנק. 

מספר ימי ההדרכה של קבוצת הבנק הסתכם בשנת 2019 ב-17,003, המהווים כ-67 משרות וכ-4 ימי הדרכה בממוצע לעובד בקבוצה בשנה (בשנת 

2018 - 15,215 ימים, המהווים כ-60 משרות וכ-3 ימי הדרכה בממוצע לעובד בקבוצה בשנה). 

 

 

 

 

בבנק קיימים שני ועדי עובדים: ועד המנהלים ומורשי החתימה וועד הפקידים. בבנק קיימים הסכמים קיבוציים הקובעים הצמדה מסוימת של תנאי 

הפקידים והמנהלים ומורשי החתימה להסכמים בין הנהלת בנק לאומי לישראל (להלן - "בנק לאומי") לבין ארגון עובדי בנק לאומי.  

כמו כן, ממשיכים עובדי אוצר החייל להיות מיוצגים על ידי ועד אוצר החייל עד אשר ייחתם הסכם קיבוצי חדש המסדיר את שילובם בהסכמי 

העבודה של הבנק.  

בקבוצת הבנק קיימים ועדי עובדים המייצגים גם את עובדי בנק מסד ועובדי מתף. 

בדצמבר 2019 נחתם בבנק הסכם קיבוצי מיוחד לשנים 2022-2019, עם ועד הפקידים וועד המנהלים ומורשי החתימה, המבוסס על ההסכם שנחתם 

בבנק לאומי ביולי 2019. מדובר בהסכם צופה פני עתיד המאפשר לבנק להיערך לאתגרי העתיד בעולם העבודה בכלל ובענף הבנקאות בפרט.   

ההסכם מאפשר קליטה של עובדים במקצועות טכנולוגיים בהסכמים ייחודיים, הגדלת מספר העובדים שיוכל הבנק לקלוט בחוזים אישיים 

מקצועיים ומעגן את תמיכת הועדים במהלכי ההתייעלות הצפויים בבנק בשנים הקרובות.   

בעקבות תביעה שהגיש ועד המנהלים ומורשי החתימה ב-2017, קיים סכסוך התייעלות פתוח בבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב. דרישתו 

המקורית של הוועד היתה לעצור מהלכים של שינויים ארגוניים, שהבנק מקיים עד לקיום משא ומתן בין הצדדים וכריתת הסכם קיבוצי בעניין. 

לאור מגעים המתקיימים בין הצדדים, הוקפאה התביעה עד תחילת חודש מרס 2020. ביום 1 במרס 2020, הוגשה לבין הדין בקשה בהסכמת 

הצדדים להמשך הקפאת התביעה עד 30 ביוני 2020. 

בדצמבר 2019 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד עם ועד עובדי מתף המסיים את סכסוך העבודה עליו הוכרז בספטמבר האחרון. 
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מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק 

ביום 16 בפברואר 2014, אישרה אסיפת בעלי המניות של הבנק את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות 

והוראת ניהול בנקאי תקין A301 "מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי" (להלן - "ההוראה"). ביום 12 באפריל 2016 פורסם חוק תגמול לנושאי משרה 

בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו-2016 (להלן - "חוק התגמול"). ביום 23 בפברואר 2017, 

אישרה אסיפת בעלי המניות של הבנק מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות לתקופה של שלוש שנים 

נוספות. ביום 26 בפברואר 2020, אישרה אסיפת בעלי המניות של הבנק מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות, 

לתקופה של שלוש שנים נוספות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 21 בינואר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-008841). האמור בדוח 

זה נכלל כאן על דרך ההפניה. מדיניות התגמול החדשה לנושאי המשרה בבנק כוללות הוראות בשים לב להוראה, כפי שתוקנה מעת לעת, ולחוק 

התגמול. 
 

מדיניות תגמול לעובדים 

בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין A301 "מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי" (להלן - "ההוראה"), בחודש אפריל 2017 אישר הבנק, בחלוף כשלוש שנים 

ממועד אישורה הקודם, מדיניות תגמול מעודכנת לכלל עובדי הבנק, לרבות עובדים מרכזיים, וכן 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. במסגרת מדיניות התגמול 

לעובדים נקבעו הוראות בקשר לתגמול עובדים ועובדים מרכזיים, לרבות בהתאם להוראה כפי שתוקנה מעת לעת וכן הוראות בדבר חלוקת 

האחריות בין הגורמים הרלוונטיים בבנק העוסקים במנגנון התגמול. כמו כן, במסגרת מדיניות התגמול הקבוצתית נקבעו עקרונות בדבר תגמול קבוע 

ותגמול משתנה של נושאי משרה בתאגידים נשלטים, לרבות בשים לב לעקרונות שנקבעו במדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. 

לגילוי נוסף בנושא "תגמול", ראו במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים", שעומד לעיון באינטרנט. 
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פרט להסכמים בדרך העסקים הרגילה, ההסכמים המפורטים להלן, שנחתמו בשנת 2019 ו/או שנחתמו קודם לכן ועדיין מחייבים את הבנק, עשויים 

להחשב כהסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל: 

1. הסכמי עבודה קיבוציים: 

 בבנק קיימים שני ועדים - ועד הפקידים וועד המנהלים ומורשי החתימה. 

 להלן תמצית ההסכמים העיקריים שנחתמו עם שני ועדי העובדים: 

- הסדר קיבוצי מיום 19 בנובמבר 1975 בין הנהלת הבנק לבין הוועד הארצי של אגודת המנהלים ומורשי החתימה של הבנק, בדבר הצמדת תנאי 

שכר ונילווים ותנאי עבודה, כנהוג לגבי מורשי החתימה בבנק לאומי לישראל בע"מ. ביום 12 בנובמבר 2000 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד, הקובע 

את חובות וזכויות העובדים, בין השאר, לעניין מדיניות שעות נוספות, חופשה שנתית, הבראה, חופשות מחלה, חופשות לידה, לימודים, פיטורין 

והתפטרות ופיצויי פיטורין (חוקת עבודה). 

 פרט להסכמים אלה נחתמים מעת לעת, בין הבנק לבין הוועד האמור, הסכמים פרטניים לגבי נושאים ספציפיים. 

- הסדר קיבוצי מיום 25 באוקטובר 1974 בין הנהלת הבנק לבין הוועד הארצי של ארגון עובדי הבנק, בדבר קבלת תשלומים נלווים, כפי שמקבלים 

עובדי בנק לאומי לישראל בע"מ. כמו כן קיים הסכם קיבוצי מיוחד מאותה שנה, הקובע את חובות וזכויות העובדים, בין השאר, לעניין ניידות בין 

תפקידים, מדיניות שעות נוספות, חופשה שנתית, הבראה, חופשות מחלה, חופשות לידה, לימודים, פיטורין והתפטרות ופיצויי פיטורין (חוקת 

עבודה). פרט להסכמים אלה נחתמים מעת לעת, בין הבנק לבין הוועד האמור, הסכמים פרטניים לגבי נושאים ספציפיים. 

2. שיפוי ופטור לנושאי משרה בבנק ובחברות בת שלו ראה באור 25.ג' לדוחות הכספיים. 

3. שטרי נאמנות וערבויות בהנפקת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים - 

 הבינלאומי הנפקות, חברה בת בבעלות מלאה של הבנק, התקשרה בשטרי נאמנות בקשר להנפקת אגרות חוב, כתבי התחייבות נדחים ושטרי 

הון נדחים מסדרות שונות המונפקים על ידה, על פי תשקיפים בהנפקות ציבוריות או פרטיות. 

 בין הבינלאומי הנפקות לבין הבנק נחתמו הסכמים לפיהם, בגין הנפקות שתמורתן מופקדת בפקדונות או בפקדונות נדחים בבנק בתנאים 

הזהים לתנאי תעודות ההתחייבות ובחלקם בתוספת עמלה, התחייב הבנק לשאת בכל התשלומים למחזיקי תעודות ההתחייבות, לרבות החזרי 

קרן ותשלומי רבית. 

 סך השווי המשוערך של תעודות ההתחייבות שהונפקו במסגרת שטרי הנאמנות האמורים, שתמורתם הופקדה בבנק, המוחזקות בידי הציבור, 

נכון ליום 31 בדצמבר 2019 (כולל הפרשי הצמדה, רבית שנצברה, הוצאות הנפקה, נכיון ופרמיה), הינו 3,541 מיליון ש"ח. 

4. הסדרים בנושאים הקשורים לשוק ההון - הודעה שניתנה על ידי הבנק ביום 1 באוגוסט 1984 למפקחת על הבנקים דאז על מספר מגבלות 

שהבנק לקח על עצמו בקשר לפעילותו בשוק ההון. 

5. שעבוד נכסי הבנק למסלקות בארץ ובחו"ל ולבנקים וברוקרים זרים - ראה באור 26 לדוחות הכספיים. 

6. שעבוד לטובת בנק ישראל - ראה באור 26 לדוחות הכספיים. 

7. ערבות הדדית לקרן סיכוני מעו"ף ולקרן סיכונים שהוקמה על ידי הבורסה - ראה באור 25. 3. ד'. ו-3.25. ה'. לדוחות הכספיים. 

8. הסכם מיזוג בין הבנק לבין אוצר החייל. לפרטים ראה באור 15 ה' לדוחות הכספיים. 
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להלן, בתמצית, פירוט של הוראות דין ויוזמות רגולטוריות אשר פורסמו ו/או נכנסו לתוקף במהלך תקופת הדוח, אשר משפיעות או עשויות להשפיע 

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

המשמעויות העסקיות והתפעוליות ארוכות הטווח. 

לחלק מהיוזמות יכולה להיות השפעה לרעה על הכנסות הבנק ו/או הוצאותיו. השפעה זו אינה ניתנת לכימות בשלב זה, הואיל והיא תלויה בגורמים 

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

האם תפורסמנה ומה תהיינה ההוראות הסופיות שיקבעו. 
 
 

חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 

החוק, שפורסם ביום 9 בינואר 2019, במטרה ליצור הסדרה מקיפה ואחידה של נושא שירותי התשלום ואמצעי התשלום, תוך מתן הגנה צרכנית 

ללקוחות, הותאם להתפתחויות הטכנולוגיות ומתבסס גם על האסדרה האירופאית בתחום. החוק מחליף את חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, והוא 

חל על נותני שירותים שונים ובכללם הבנקים, חברות כרטיסי האשראי, סולקים ואפליקציות תשלומים, על אמצעי תשלום פיזיים ושאינם פיזיים, ועל 

מגוון שירותי תשלום, לרבות הנפקה של אמצעי תשלום, סליקה של עסקת תשלום וניהול חשבון תשלום (למשלם או למוטב), וכן שירותי תשלום 

במסגרת פעולות מסוימות המבוצעות בחשבונות עו"ש.  

עיקרי הנושאים המוסדרים בחוק מתייחסים להוראות בענין חוזה שירותי תשלום, גילוי נאות ואיסור הטעיה, פעולת תשלום, הקפאת השימוש 

באמצעי תשלום, שימוש לרעה באמצעי התשלום, הרשאות לחיוב ואופן ביצוע הוראות תשלום. כמו כן נקבעו בחוק סנקציות פליליות ועיצומים 

כספיים בגין הפרות מסוימות של הוראותיו, ואיסור התניה על הוראותיו אלא לטובת לקוח (למעט בסעיפים מסוימים ביחס ללקוחות מסוג מסוים). 

החוק יחול גם על אמצעי תשלום שהונפקו לפני יום התחילה, וקובע הוראות לתיקון חוזי שירותי תשלום קיימים. מועד תחילת החוק נקבע לשנה 

מיום פרסומו ("המועד המקורי"), וניתנה לשר המשפטים סמכות להורות על דחיית המועד המקורי בעד שנה נוספת.  

ביום 18 בפברואר 2020, נדחה מועד תחילת החוק ליום 14 באוקטובר 2020 וזאת רטרואקטיבית מיום 9 בינואר 2020 (מועד כניסתו לתוקף המקורי 

של החוק). 

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 57), התשע"ח-2018 והוראת ניהול בנקאי תקין מס' 426 בנושא מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי 

החוק, שנכנס לתוקף ביולי 2019, מחייב תאגיד בנקאי, המספק שירות טלפוני הכולל מערכת אוטומטית לניתוב שיחות, לתת מענה אנושי מקצועי 

ללקוח לפחות לסוגי שירותים מסוימים (טיפול בתקלה, בירור חשבון, סיום התקשרות), וכן קובע כי משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי 

בסוגי השירותים הנ"ל לא יעלה על שש דקות מתחילת השיחה, והלקוח לא יופנה לשירות השארת הודעה, אלא אם כן בחר בכך.  

ביום 12 ביוני 2019, פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 426, הקובעת כי תאגידים בנקאיים יהיו רשאים לחרוג ממשך ההמתנה שנקבע בחוק, 

בשיעור מהשיחות כמפורט בהוראה. כמו כן ההוראה מעגנת חובה לתת קדימות בתור לאזרח ותיק, מגדירה דרישות לניטור ובקרה ועוד. 

כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות)(תיקון), התשע"ט-2019 

הכללים, שפורסמו ביום 1 במאי 2019, מחייבים את הבנק לערוך, אחת לשנה, בדיקת כדאיות בהתאם לכללים שהוגדרו, ולצרף לקוח שהינו עסק 

קטן או עוסק מורשה למסלול עמלות בסיסי או מורחב, ככל שמיטיב עם הלקוח ביחס לעמלות ששילם. כמו כן, נוספו לתעריפון עמלות בגין שירותים 

מיוחדים ועודכנו הכללים בעניין הצגת התעריפון והצגת מידע על עמלות. 

תיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 470 בעניין כרטיסי חיוב 

-  מנפיק בנקאי נדרש, החל מיום 1 בפברואר 2019, להעביר למתפעל הנפקה את התמורה בגין העסקאות שנעשו בכרטיס חיוב שהנפיק, בהתאם 

למועדים שנקבעו בהסכם הסליקה הצולבת, ללא תלות במועד החיוב של הלקוח או בזהות הסולק.  

- הבנקים ומתפעלי ההנפקה נדרשים להמציא למפקח על הבנקים הסכמי תפעול חדשים (לרבות חידוש של הסכם קיים שנעשה בו שינוי 

מהותי) שיחתמו עד 31 בינואר 2022. בנק בעל היקף פעילות רחב נדרש לקבל את אישור המפקח להסכם החדש (דרישה זו אינה חלה על 

הבנק).  

Dummy Text
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-  נקבע הסדר לאופן יישום הוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 בעניין 

הצגת מידע על ידי בנק ביחס לכלל כרטיסי החיוב שברשות הלקוח, אשר התשלום בגינם נעשה בדרך של חיוב חשבון הלקוח (לרבות כרטיסים 

חוץ בנקאיים), וביום 3 בפברואר 2019 פורסמו תקנות הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת מידע מהמנפיק לתאגיד בנקאי), התשע"ט-2018, 

שתחילתן ביום 31 בינואר 2020, המסדירות את פרטי המידע שעל המנפיק להעביר לתאגיד בנקאי, מועדי העברת המידע הנ"ל ואופן העברתו.  

-  עודכנה והורחבה חובת מנפיק למסור ללקוח, החל מיום 31 בינואר 2020, מידע אודות עסקאות שביצע בכרטיס חיוב באמצעות ערוצי 

התקשורת שהוא מעמיד לרשות לקוחותיו ולכל הפחות באתר האינטרנט שלו ובאפליקציה בסלולר. 

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 359A - מיקור חוץ 

ההוראה, שתחילתה ביום 31 במרס 2020 (עם אפשרות לאימוץ מוקדם), קובעת עקרונות להעברה למיקור חוץ, על בסיס מתמשך, של פעילויות 

מהותיות הכלולות ברשימת עיסוקיו של התאגיד הבנקאי לפי חוק הבנקאות (רישוי), תוך צמצום החשיפה לסיכונים פוטנציאליים. ההוראה קובעת 

את חובות הדירקטוריון, ההנהלה והביקורת הפנימית בנושא, ומחייבת, בין היתר, ביצוע בדיקת נאותות לנותן השירות, הסדרת מיקור החוץ בחוזה 

כתוב, גיבוש תכנית מקיפה לניהול סיכוני מיקור חוץ ותכנית המשכיות עסקית. ההוראה אוסרת על העברה למיקור חוץ של תפקידי הדירקטוריון 

וההנהלה הבכירה, וקובעת תנאים להעברה למיקור חוץ של החלטות המחייבות הפעלת שיקול דעת בנושאים שונים, ובכללם פתיחת חשבון ללקוח 

או סגירתו, ופעילות חיתום בהלוואות. כן נקבעו בהוראה תנאים למיקור חוץ של פנייה יזומה למשקי בית לצורך הפנייתם לקבלת אשראי, והורחבה 

האפשרות של תאגידים בנקאיים להתקשר עם מתווכים. 

 FX Global Code -הקוד הגלובלי

בדצמבר 2019 פרסם בנק ישראל תרגום של הקוד הגלובלי למסחר במט"ח (FX Global Code) שאימצו בנקים מובילים בעולם במהלך שנת 2017, 

במטרה לספק מערכת משותפת של קווים מנחים לקידום היושרה והתפקוד האפקטיבי של הפעילות בשוק המט"ח. הקוד מתווה עקרונות 

לפרקטיקה מיטבית במסחר במטבע חוץ וכולל שישה עקרונות מובילים - אתיקה, ממשל, ביצוע, שיתוף מידע, ניהול סיכונים וציות ותהליכי אישור 

וסליקה. בנק ישראל הצהיר על מחויבותו לקוד הגלובלי וכצעד מקדים לאימוץ הנחיות בנושא, דרש מהמערכת הבנקאית לבצע ולהעביר אליו סקר 

פערים מפורט בין הפרקטיקה הנהוגה בפועל בכל בנק לבין הפרקטיקה המומלצת בקוד הגלובלי. 

 

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 

החוק, שנכנס לתוקפו ביום 15 בספטמבר 2019, מהווה רפורמה בדיני חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים, ומטרתו המרכזית היא שיקומו הכלכלי של 

החייב. החוק מטיל על נושים מובטחים, והבנק בכללם, הגבלות שונות, לרבות ביחס למימוש בטוחות לאשראי שניתן טרם לתחילתו. כך, לדוגמא, הוגבלה 

גביית חוב המובטח בשעבוד צף רק עד ל-75% מתמורת מימוש הנכסים המשועבדים, ואילו יתרת החוב תפרע כחוב בלתי מובטח; צומצמה היכולת 

להיפרע מהשעבוד בגין רבית הפיגורים, ולאחר צו חדלות פירעון רבית פיגורים שנצברה לטובת נושה מובטח לא תיחשב לחוב מובטח ותפרע רק לאחר 

פירעון חובם של הנושים הרגילים, ואילו נושה רגיל לא יוכל כלל להיפרע את רבית הפיגורים; צומצמה ההכרה בדין קדימה והוגדל חלקם של הנושים 

הכלליים בקופת הנשייה; אומץ מבחן נוסף לצורך הגדרת חדלות פירעון - המבחן התזרימי, כך שחדל פירעון הוא גם מי שאינו יכול לשלם את חובותיו 

במועדם; בית המשפט, (ולא האופן בו פתח נושה או החייב בהליך, כפי שהיה בעבר) הוא שיכריע האם ינקטו הליכי שיקום או הליכי פירוק ביחס לתאגיד 

שהוגשה נגדו בקשה לפתיחת הליכים; הקלה ופישוט של תהליכי חדלות פירעון והפטר ליחידים, ועוד. 

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313 - מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים  

תיקון להוראה, שפורסם ביום 27 באוקטובר 2019, מהדק את מגבלת לווה וקבוצת לווים עבור לווים וקבוצות לווים העוסקים בפעילות ספקולטיבית, 

שאינם לווים מפוקחים, וקובע מגבלה אחידה לגבי לווה בודד העוסק בפעילות ספקולטיבית ולגבי לווים העוסקים בפעילות ספקולטיבית 

המשתייכים לאותה קבוצת לווים, לפיה החבות נטו שלהם לא תעלה על שיעור של 10% מהון התאגיד הבנקאי.  

מועד התחילה לעמידה במגבלה החדשה הינו 1 ביולי 2020, אולם תאגיד בנקאי שביום פרסום התיקון עמד במגבלה החדשה, לא יחרוג ממנה, 

ותאגיד בנקאי שביום פרסום התיקון חרג מהמגבלה החדשה נדרש לצמצם את החריגה בשיעורים רבעוניים קבועים עד ליום 1 ביולי 2020. 
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חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 

החוק, שנכנס לתוקפו ביום 12 באפריל 2019, במטרה להגביר את התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, מסדיר איסוף נתוני אשראי ממקורות מידע 

הקבועים בו, ובכללם תאגידים בנקאים, חברות כרטיסי אשראי ורשויות שיפוטיות, שמירתם במאגר המנוהל על ידי בנק ישראל, והעברתם ללשכות 

אשראי מורשות, בין היתר לשם מסירתם לנותני אשראי, לרבות תאגידים בנקאיים, לבחינת מתן אשראי ללקוחות ו/או הבטחת תנאי עסקת אשראי, 

בכפוף להסכמת הלקוח ו/או יידועו, בהתאם לסוג המידע המבוקש.  

החוק מסדיר את זכותו של לקוח לקבלת דו"ח ריכוז נתונים הקיימים אודותיו במאגר, להיגרע מהמאגר או למנוע מסירת נתוני אשראי מסוימים 

אודותיו, וכן כולל סנקציות פליליות ועיצומים כספיים בגין הפרת חלק מהוראותיו. 

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז- 2017  

התיקון, שנכנס לתוקף ביום 25 לאוגוסט 2019, שינה את שם החוק ל"חוק אשראי הוגן, התשנ"ג- 1993", החיל גם על הגופים המוסדיים, לרבות 

הבנקים, את כלל הוראות החוק, לרבות ביחס לתהליך מתן האשראי וגבייתו, קבע תקרות ביחס לעלות האשראי ולרבית על אשראי בפיגור, וכן 

סנקציות פליליות ומנהליות בגין הפרות שונות. החוק חל על יחידים בלבד (לשר המשפטים סמכות להרחיב את התחולה גם לתאגידים מסוג 

שייקבע), ועל חוזים שנכרתו מיום תחילתו ואילך.  

תקנות הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשע"ח-2018, אשר נכנסו לתוקפן באותו המועד, החריגו מתחולת החוק סוגי עסקאות אשראי וכן סוגי 

וסכומי הוצאות שנדרשות לשם העמדת הלוואה, אשר לא יכללו בחישוב העלות הממשית של האשראי. 

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 449 - פישוט הסכמים ללקוח 

ההוראה, שנכנסה לתוקף ביום 25 לאוגוסט 2019, היא חלק מיישום דרישות חוק אשראי הוגן הנזכר לעיל, ביחס להסכמים בנקאיים. ההוראה קובעת 

כי על התאגיד הבנקאי להציג בפני הלקוח, באופן מרוכז ותמציתי בדף הראשון להסכם אשראי, את הפרטים והתנאים המשתנים והמהותיים 

להתקשרות הספציפית.  

תיקון מס' 27 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) בעניין מעבר של לקוח בין תאגידים בנקאיים  

התיקון, שפורסם ביום 22 במרס 2018, כחלק מחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-

2018, מחייב את הבנקים לאפשר העברת פעילות פיננסית של לקוח מהבנק בו היא מתנהלת ("הבנק המקורי") לבנק אחר ("הבנק הקולט"), באופן 

מקוון, נוח, אמין ומאובטח, ובלא גביית תשלום מהלקוח בעד הליך זה, בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שבו קיבל הבנק המקורי הודעה על אישור בקשת 

הלקוח בידי הבנק הקולט. 

הנגיד, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע כי הוראות אלה לא יחולו על בנקים מסוימים (בנק בעל היקף פעילות קטן - ששווי נכסיו אינו עולה על 5% 

משווי הנכסים של כלל הבנקים, או בנק מקוון), או לקבוע שההוראות יחולו בתום תקופה שיקבע הנגיד או שיחולו עליהם רק כבנק קולט או 

כבנק מקורי. 

תחילתו של התיקון שלוש שנים מיום פרסומו, עם אפשרות דחייה בשתי תקופות נוספות של חצי שנה כל אחת. במהלך החודשים ספטמבר 

ואוקטובר 2019 פנה איגוד הבנקים לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל, בבקשה להפעיל את סמכותם לדחיית מועד תחילתו של החוק. 

ביום 16 בדצמבר 2019 פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 448 - העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון, המפרטת את 

הכללים שעל הבנק המקורי והבנק הקולט ליישם במסגרת הטיפול בבקשתו של הלקוח לניוד חשבונו.  

ביום 17 בדצמבר 2019 פורסמו כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים), התש"ף-2019, הקובעים את סוגי 

החשבונות וסוגי הפעילויות הפיננסיות עליהם יחול התיקון האמור. 

ביום 14 בפברואר 2019 ניתנה החלטת הממונה על התחרות בעניין תיקון החלטת הפטור שניתן ביום 20 בספטמבר 2018, ולפיה הפטור מאישור 

הסדר כובל בין מרכז סליקה בנקאי בע"מ (להלן - "מס"ב"), בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק 

מזרחי טפחות בע"מ והבנק, יחול גם על פעילותה של מס"ב בהקמת מערכת לניוד חשבונות בנק. 

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

בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל(תיקוני חקיקה), התשע"ז- 2017, על תאגיד בנקאי לאפשר 

לנותן שירות השוואת עלויות לצפות במידע פיננסי של לקוח הנמצא בידי התאגיד הבנקאי, לבקשת הלקוח. במקביל לתהליך גיבוש החקיקה 

הנדרשת על מנת לאפשר זאת, פרסם בנק ישראל את ההוראה ביום 24 בפברואר 2020, לאור החשיבות הרבה שהוא רואה ביישום הבנקאות 

הפתוחה ובפוטנציאל ההשפעה שלה על השירותים הפיננסיים והדרך בה הלקוחות צורכים אותם, וזאת לצד חשיפת כלל השחקנים במערכת 
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והלקוחות לסיכונים רבים יותר. ההוראה חלה על בנקים וחברות כרטיסי אשראי,  והתשתית של הבנקאות הפתוחה תפתח לצדדים שלישיים אחרים 

כשתושלם חקיקה בנושא זה ותוחל עליהם רגולציה.  

ההוראה כוללת הוראות בנושאי ממשל תאגידי, אופן קבלת הסכמת הלקוח כמקור מידע או כמנהל חשבון תשלום, כללים לרמת שירות, עקרונות 

לניהול סיכוני אבטחת מידע והגנת הסייבר, החובות החלות על בנקים וחברות כרטיסי אשראי שיבחרו לתת שירותים של צרכן מידע או של יוזם 

תשלומים, אופן הטיפול בפניות לקוחות והדיווחים הנדרשים לפיקוח.  

תחילת ההוראה ביום 31 בדצמבר 2020, למעט לעניין מסירת מידע אודות כרטיסי חיוב, מתן הוראת תשלום חד פעמי בשקלים ומתן מידע אודות 

סטטוס הוראת תשלום כאמור שתחילתם ביום 1 ביולי 2021, ולעניין מסירת מידע אודות חסכונות ופיקדונות, אשראי וניירות ערך שתחילתם ביום 31 

בדצמבר 2021. 

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), התשע"ט-2019  

התיקון, שפורסם ביום 10 בינואר 2019, שינה את שם החוק ל"חוק התחרות הכלכלית", הרחיב את אחריותם של נושאי משרה בתאגיד ואת הגדרת 

"בעל מונופולין", באופן שבעל מונופולין יהיה גם מי שמרכז בידיו כוח שוק משמעותי וזאת אף אם הוא אינו מחזיק בנתח שוק הגבוה מ-50%, העלה 

את תקרת העיצום הכספי שניתן להטיל על תאגיד שהפר את הוראות החוק, והחמיר את הענישה הפלילית המרבית בגין עבירות הסדר כובל.  

בעקבות התיקון, פנה הפיקוח על הבנקים במכתב לתאגידים הבנקאיים בדרישה לניהול הסיכונים הנובעים מהרחבת הגדרת "בעל מונופולין" 

כאמור, ובכלל זה לוודא קיום מסגרת ניהולית אשר תרכז את פעולות הבנק לזיהוי, ניטור, בקרה וניהול הסיכונים הנובעים מהתיקון, לוודא קיום ידע 

מתאים בדיני התחרות בבנק, לעדכן ולהטמיע מדיניות ונהלי עבודה המבטיחים העדר ניצול לרעה של כוח שוק משמעותי, ולקיים דיונים בנושא 

בהנהלת הבנק ובדירקטוריון בתדירות שיקבע הבנק. 

 

 

תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך 

רשות ניירות ערך פרסמה תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, שבהתקיימם רשאי יו"ר רשות ניירות ערך להתיר לאדם 

להציע שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל, אם מצא שאין בכך כדי לפגוע 

בענייניו של ציבור המשקיעים בישראל. 

ההיתר יינתן על סמך הצהרת מבקש ההיתר, כי הינו עומד בתנאים הרלוונטיים לקבלת היתר להציע את השירותים האמורים. 

 האיסור לפעול ללא היתר, נכנס לתוקף ביום 30 ביולי 2019. עם זאת, גורם שהגיש בקשה לקבלת היתר עד ליום 30 במאי 2019 יכול להמשיך לפעול 

עד לקבלת החלטה בבקשה שהגיש.  

הבנק פנה לרשות ניירות ערך טרם המועד האמור לעיל בבקשה לקבלת היתר כאמור. טרם התקבל ההיתר המבוקש. 

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 332- רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים 

התיקון, שפורסם ביום 28 בפברואר 2019, מבטל את האיסור על רכישה עצמית של ניירות ערך שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי, קובע את התנאים 

בהם יוכלו תאגידים בנקאיים לבצע רכישה עצמית, וכן מעדכן את המגבלות החלות על מתן מימון בביטחון ניירות ערך שהונפקו על ידי התאגיד 

הבנקאי. 

 

 

תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט- 2019 

התקנות שפורסמו ביום 6 בפברואר 2019, מאמצות את התקן הבינלאומי לחילופי מידע ("תקן CRS"), ומחייבות מוסדות פיננסיים, ובנקים בכללם, לבצע 

בדיקת נאותות לחשבונות פיננסיים של יחידים וישויות, לסווג חשבונות של תושבי מדינה זרה לפי דיני המס באותן מדינות, ולהעביר את המידע הנדרש 

לרשות המיסים הישראלית, לצורך העברתו למדינת תושבות המס של בעל החשבון, שהיא מדינה עמה כרתה מדינת ישראל הסכם לחילופי מידע. 
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חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח- 2018 

החוק מטיל, בין היתר, הגבלות על ביצוע עסקאות במזומן ועל פירעון שיקים, קובע עיצומים כספיים וקנסות בגין הפרות שונות של הוראותיו, וכן 

עבירה פלילית של מעשה מרמה שבוצע בניסיון להתחמק מהאיסורים הקבועים בו. החוק נכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019, למעט האיסורים 

שנקבעו על פירעון שיקים והעיצומים הכספיים בגין הפרתם, אשר נכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2019. 

 

 

 

בבאור 25ז' לדוחות הכספיים מתוארות תביעות מהותיות אשר תלויות ועומדות נגד הבנק והחברות המאוחדות שלו. 

 

 

 

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

- ביום 26 ביוני 2019, העלתה חברת "מידרוג" את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק ל-aa2.il אופק יציב, את הפקדונות לזמן ארוך 

והחוב הבכיר של הבנק לדירוג Aaa.il אופק יציב, את כתבי ההתחייבות הנדחים לדירוג Aa1.il אופק יציב, את שטרי ההון הנדחים לדירוג 

Aa2.il (hyb) אופק יציב ואת כתבי ההתחייבות הנדחים בעלי מנגנון לספיגת הפסדים לדירוג Aa3.il (hyb) אופק יציב. פקדונות הבנק לזמן קצר 

 .P-1.il נותרו בדירוג

 ilAA+ ואת כתבי ההתחייבות הנדחים לדירוג ilAAA/Stable-מעלות את דירוג המנפיק של הבנק ל S&P ביום 11 ביולי 2019, העלתה חברת -

 .ilAA- ואישררה את דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים בעלי מנגנון לספיגת הפסדים בדירוג

- ביום 19 בדצמבר 2019, העלתה חברת הדירוג הבינלאומית Moody's את דירוג פקדונות הבנק במט"ח ובמטבע מקומי לטווח ארוך ל-A2 ואת 

פקדונות הבנק לזמן קצר ל-Prime-1 ושינתה את תחזית הדירוג ל"יציב". 
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לתיאור של מגזרי הפעילות ראה באור 28 לדוחות הכספיים ופרק מגזרי פעילות בדוח הדירקטוריון וההנהלה. 

מגזר העסקים הגדולים 

- מרבית הלקוחות העסקיים בישראל מנהלים חשבונות במספר בנקים ולעיתים קרובות, בכל הבנקים הגדולים הפועלים בישראל, וכן בבנקים 

זרים.  

- רמת התחרות במערכת הבנקאית על לקוחות איכותיים במגזר העסקים הגדולים הינה גבוהה מאוד. התחרות מתבטאת ברמת השירות 

ובמהירות התגובה, ברמת המחירים והעמלות ובתנאים להעמדת מימון. קבוצת הבנק מתמודדת מול ארבע הקבוצות הבנקאיות הנוספות 

בישראל ומול בנקים זרים בעלי נציגויות בישראל. הבנקים מתחרים ביניהם ביכולת להגיב במהירות וביעילות לצרכים המשתנים של כל לקוח, 

באיכות השירותים וכח האדם המקצועי ובפיתוח מוצרים בנקאיים מתוחכמים וחדשניים. 

- התרחבות השוק החוץ-בנקאי בישראל כתחליף לאשראי בנקאי כמפורט לעיל, לרבות אשראי שמעניקים גופים מוסדיים וחברות ביטוח, ותהליכי 

הגלובליזציה והליברליזציה אפשרו ללקוחות מגזר העסקים הגדולים נגישות לגיוסי הון בשוקי ההון בארץ ובחו"ל, וזמינות לקבלת אשראי 

ושירותים בנקאיים מבנקים וגופים פיננסיים בחו"ל.  

מגזר הבנקאות הפרטית 

- הפעילות במגזר הבנקאות הפרטית המתאפיין ברמת תחרות גבוהה, הינה נדבך מרכזי באסטרטגיה של הקבוצה. הקבוצה מתחרה במגזר זה 

מול כל הבנקים הישראליים וכן מול נציגויות של בנקים ובתי השקעות זרים בישראל, גופים מוסדיים, ברוקרים פרטיים והשקעות בשווקים זרים. 

- על רקע זה, ולנוכח רמת סיכון האשראי הנמוכה יחסית הגלומה בפעילות במגזר הבנקאות הפרטית, התחרות על לקוחות אלו חריפה ודינאמית 

מאוד. תחרות זו באה לידי ביטוי בהקצאת משאבים ניכרת להעלאת רמת השירות והייעוץ ללקוחות הבנקאות הפרטית, בהכשרה מקצועית 

לעובדים, בהרחבה מתמדת של סל המוצרים, בשדרוג של המערכות הטכנולוגיות תומכות ההחלטה, בהטבות בתנאי ניהול חשבון, בשחיקה 

ברמות המחירים והעמלות, במבצעי פרסום רבים ודגש על שירות אישי ויצירת מעטפת שירות מותאמת ללקוח. 

- בפלח העליון של מגזר הבנקאות הפרטית, וכן בפעילותה בקרב תושבי חוץ, מתמודדת הקבוצה בשוק הבנקאות הפרטית הגלובלי, המתאפיין 

ברמת תחרותיות גבוהה במיוחד. באופן ספציפי, מתחרה הקבוצה במגזר זה מול הבנקים הישראלים ומול בנקים וגופים אחרים המתמחים 

בבנקאות פרטית לאוכלוסייה הזרה ומול בתי ההשקעות הבינלאומיים. 

 על מנת לשפר את היערכות הקבוצה בטיפול בפלח העליון של הבנקאות הפרטית, ערך הבנק מהלך להפיכת סניפי יובנק למרכזי פלטינום אשר 

מטפלים בלקוחות האמורים במודל שירות אשר מותאם באופן ייחודי לאופי פעילותם של הלקוחות ולצרכיהם. 

- הבנק והקבוצה פועלים תדיר לשיפור תהליכים ולהכנסת שיפורים טכנולוגיים במטרה לשפר את רמת השירות ולהרחיב את סל המוצרים, כולל 

שידרוג ופיתוח השירותים הניתנים באינטרנט ובסלולר, לרבות פיתוח שירותי שוק הון מתקדמים. 

מגזר העסקים הבינוניים 

- התחרות על לקוחות מגזר העסקים הבינוניים במערכת הבנקאית הולכת וגוברת. התחרות מתבטאת ברמת השירות ובמהירות התגובה, ברמת 

המחירים והעמלות ובתנאים להעמדת מימון. קבוצת הבנק מתמודדת בעיקר מול ארבע הקבוצות הבנקאיות הנוספות בישראל ומול בנקים זרים 

בעלי נציגיות בישראל. הבנקים מתחרים ביניהם ביכולת להגיב במהירות וביעילות לצרכים המשתנים של כל לקוח, באיכות השירותים וכח האדם 

המקצועי ובפיתוח מוצרים בנקאיים מתוחכמים וחדשניים. בנוסף לכך, קיימת תחרות מצד גופים חוץ בנקאיים, כגון חברות הביטוח, חברות 

למימון והאפשרות לגיוסי ההון בשווקים בארץ ובחו"ל.  

- מרבית הלקוחות במגזר העסקים הבינוניים בישראל מנהלים חשבונות במספר בנקים, מה שמגביר את התחרותיות על לקוחות אלה. גם דרישות 

הון רגולטוריות, המגבילות את הבנקים בפעילותם מול לקוחות עסקיים גדולים והחמרתן בשנים האחרונות, מובילות את המערכת הבנקאית 

   .Middle Market-להתמקד בלקוחות אלו, בעיקר בתחום ה

- הבנק מנצל יתרון תחרותי שקיים במסגרת פעילות הקבוצה ומציע ללקוחות להנות משירותי הפקטורינג ומימון במסגרת הקרן לעסקים קטנים 

ובינוניים. 

- גם בפעילות הפאסיבה קיימת תחרות על לקוחות מגזר ה-Middle Market, הן מול בנקים והן מול גופים חוץ-בנקאיים המתמחים בשוקי ההון 

והכספים (לרבות חברות הביטוח, בתי ההשקעות וכיו"ב). 
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מגזר משקי הבית 

רמת התחרות על מגזר משקי הבית, נמצאת במגמת עלייה מתמדת בשנים האחרונות - הן במערכת הבנקאית והן מול גופים חוץ בנקאיים. כחלק 

מההתמודדות על נתח השוק, מתבצעים בקבוצה שינויים נדרשים, לרבות התאמת ההיערכות בתחומים הבאים: 

- שימת דגש על פיתוח השירותים הישירים של הקבוצה; הבינלאומי און ליין, אפליקציות מתקדמות בסלולר, מכשירים לשירות עצמי ועוד. 

- פעילות שיווקית רחבה, המושתתת על מערכות מיכוניות תומכות. 

- התאמות במערך הסינוף בהתאם להתפתחויות באוכלוסיות היעד של הקבוצה ועל פי אזורי פוטנציאל.  

- חיזוק הקשר האישי ומערכת היחסים עם הלקוח. 

- במקביל, ממשיכה הקבוצה להתמקד באוכלוסיות מטרה ספציפיות בקרב מגזר משקי הבית, כמו עובדי מערכת הבטחון וגמלאיה, אוכלוסיית 

המורים, בעלי מקצועות חופשיים, עובדי חברות גדולות, מגזר הלקוחות החרדי ועוד. מיזוג פעילות אוצר החייל אל תוך הבנק, החל משנת 2019, 

תורם רבות לשיפור והרחבת השירות הניתן לעובדי מערכת הביטחון וגמלאיה. 

שיפור מעמדה של הקבוצה במגזר משקי הבית ימשיך להוות נדבך מרכזי באסטרטגיה העסקית של הקבוצה. אסטרטגיה זו נועדה לבזר את תמהיל 

ההכנסות של הקבוצה, כמו גם ליצור מאגר לקוחות, ממנו תצמח עתודת לקוחות הבנקאות הפרטית בעתיד. הבנק שואף לשימור והגדלת פעילות 

הקבוצה בקרב לקוחות קיימים, לרבות לקוחות דואליים, שחלק מפעילותם הפיננסית מתנהלת בבנקים אחרים. כמו כן, ממשיכה הקבוצה בגיוס של 

לקוחות חדשים מקרב אוכלוסיות המטרה של הקבוצה, כל בנק בתחום התמחותו, ובצעדים לייעול ושיפור התשתיות הקמעונאיות. 
 

התהליכים הבאים מתבצעים ו/או מתוכננים להתבצע במהלך העסקים לשם מימוש אסטרטגיה זו: 

- חיזוק התפיסה ממוקדת הלקוח, תוך התאמת הצעות הערך, המוצרים, רמת השירות וערוצי ההפצה להעדפות ולצרכים הפיננסיים של כל לקוח. 

- ניהול מושכל של הרשת הקמעונאית בתפיסה רב-ערוצית, המתבססת הן על מערך סניפי בפריסה הולמת, והן על הרחבה מתמדת של שירותי 

הבנקאות הישירה, לרבות מכשירים אוטומטיים מתקדמים, אתר האינטרנט והאפליקציות הסלולריות שנמצאות בתהליך מתמיד של הרחבת 

השירותים הבנקאיים הכלולים בהן כדוגמת פיבי - הבנקאית הווירטואלית, זיהוי ביומטרי, הרחבת שירות נתונים בקליק המאפשר ללקוח קבלת 

מידע ללא צורך בתהליך הזדהות, משלוח הודעות אישיות ללקוחות, התכתבות עם בנקאי בדואר אלקטרוני/מסרונים באתר או באפליקציה, 

וכיוצ"ב. 

- ייזום שיטתי מבוסס מאגרי נתונים כלפי לקוחות בכל תחומי הפעילות, לרבות שירותי ניהול חשבון, פעילות השקעות וייעוץ, אשראי צרכני 

ומשכנתאות.  

- שימור המובילות והיתרון התחרותי בתחום החיסכון וההשקעות.  

-  פיתוח פעילות המשכנתאות כמוצר קמעונאי משלים. 

מגזר העסקים הקטנים והזעירים 

התחרות על מגזר העסקים הקטנים והזעירים נמצאת במגמת התחזקות בשנים האחרונות. 

הקבוצה מתחרה במגזר העסקים הקטנים והזעירים מול כל הבנקים בישראל, ובעיקר מול ארבעת הבנקים הגדולים. עם זאת, בשנים האחרונות 

גוברת התחרות גם מצד הבנקים הקטנים המרחיבים את פעילותם מול המגזר. כמו כן, קיימת תחרות מצד גופים פיננסיים שונים, ובהם חברות 

כרטיסי האשראי, חברות ליסינג וחברות ביטוח. גורם נוסף התורם להגברת התחרות במגזר זה, הינו קיומן של קרנות ממשלתיות יעודיות למתן 

אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. 
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מערך טכנולוגיות המידע של הבנק מתפעל ומתחזק את התוכנה והחומרה של מערכות הליבה והדיגיטל של השרתים המרכזיים והמבוזרים ושל 

תחנות הקצה, את רשת התקשורת והטלפוניה וכן את כל הציוד הייעודי והנלווה הקשור לטכנולוגיית המידע בסניפים וביחידות המטה של חברות 

הקבוצה. 

תכנית אסטרטגיית המחשוב 

כחלק מההערכות לשינויים הצפויים בעולם הבנקאות, הכוללים אסדרה מעודדת תחרות ובנקאות פתוחה, כניסתן של חברות "ביגטק" ופינטק 

לפעילות פיננסית בישראל, צורך בשיפור מתמיד של השרות והחוויה הדיגיטלית ללקוח והתייעלות תפעולית, אישר דירקטוריון הבנק בתחילת שנת 

2019 תכנית אסטרטגית רב שנתית למערך המחשוב והטכנולוגיה הכוללת מענה לאתגרים אלו.  התכנית מבוססת על אימוץ טכנולוגיות מודרניות, 

קיצור ה-Time To Market, הפחתת עלויות, מיקוד הפעילות של מחשב ה-MainFrame, האצת תהליכים דיגיטליים, האצת מכירות, שיפור חווית 

הלקוח, חיזוק ההגנה בסייבר ואבטחת המידע. 
 

להלן הנושאים העיקריים בתחום התשתית הטכנולוגית בשנת 2019: 
 

חיזוק יכולות דיגיטליות בפעילות בשוק ההון 

- Smartrade - פיתוח יכולת בניית אסטרטגיות מסחר באתר הבנק ובאפליקציה ויכולת מימושה באופן אוטומטי. 

- Advise me - מיכון וייעול תהליכי הייעוץ ללקוחות פעילים בשוק ההון ופישוט תהליכי ביצוע המלצות תהליך הייעוץ. 

- הצטרפות דיגיטלית לשירותי ייעוץ בשוק ההון (on boarding) - תהליך דיגיטלי פשוט וחוויתי להצטרפות לשירותי הייעוץ בשוק ההון. 

- אתר שוק ההון החדש (אתר ואפליקציה) - אתר מידע ומסחר חדשני בשוק ההון הכולל תצוגות דינמיות וכלים תומכי החלטה מהמתקדמים 

בארץ ובעולם. 
 

שיפור השירות ללקוח 

- החלפת מערך ATM - הוספה ושדרוג מכשירי סניפומטים ועמדות לקוח בפריסה ארצית ויישום ממשק חדשני ומתקדם. 

- התכתבות עם בנקאי - העברת הודעות ובקשות אל הבנקאי האישי בכל הערוצים ובכל עת. 

- תיאום פגישה בסניף מערוצי הדיגיטל - יכולת לקבוע פגישה עם בנקאי בסניף מערוצי הדיגיטל. 

- משכנתאות באתר הבנק - שרות חדש המאפשר ללקוח להתעדכן באופן רציף בסטטוס המשכנתאות וההלוואות שברשותו. 
 

סניף רב מותגי  

ניהול פעילות הלקוח של כל אחד ממותגי הקבוצה בסניף הבנק, תוך שימור על מאפייני המותג המקורי של חשבון הלקוח. 
 

בנקאות פתוחה וחדשנות 

- בנקאות פתוחה (API) - החצנת שירותים ללקוחות עסקיים המעוניינים בהתקשרות מבוססת API ישירות או דרך ספקי שירותי ניהול עסקי. 

- אוטומציית תהליכים מבוססי רובוטים (RPA) - שילוב רובוטים בתהליכים עסקיים ותפעוליים לשיפור השירות ללקוחות ולהתייעלות.  
 

אבטחת מידע 

- Mobile Approve - אפשרות כניסה לאתר הפעולות באמצעות הזדהות חזקה באפליקציית המובייל. 

 

העשיה הרבה בתחום במהלך שנת 2019, באה לידי ביטוי בחוות הדעת של לקוחות הבנק, כפי שהצטיירו בסקרי שביעות הרצון של בנק ישראל: 

בקרב עסקים קטנים נמצא כי הבנק נמצא במקום הראשון בשביעות הרצון מהאפליקציה ומאתר האינטרנט. 
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 268 נספח 1 - שיעורי הכנסות והוצאות רבית מאוחד  

 272 נספח 2 - דוח רווח והפסד מאוחד - מידע רב תקופתי  

 273 נספח 3 - דוח רווח והפסד מאוחד - מידע רב רבעוני   

 274 נספח 4 - מאזן מאוחד - מידע רב תקופתי  

 275 נספח 5 - מאזן מאוחד - מידע רב רבעוני   
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א. יתרות ממוצעות ושיעורי רבית - נכסים 
                   

לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה  
ביום 31 בדצמבר 2017  ביום 31 בדצמבר 2018   ביום 31 בדצמבר 2019     

יתרה  יתרה   יתרה 
שיעור  הכנסות  ממוצעת  שיעור  הכנסות  ממוצעת  שיעור  הכנסות  ממוצעת 

(1)  רבית  הכנסה  (1)  רבית  הכנסה  (1)  רבית  הכנסה     
במיליוני ש"ח  ב-%  במיליוני ש"ח  ב-%   במיליוני ש"ח  ב-%     

נכסים נושאי רבית          

         

אשראי לציבור(2)(5)          
 3.47  2,531  72,904  3.59  2,764  77,088  3.49  2,797  80,171 - בישראל 

 3.47  2,531  72,904  3.59  2,764  77,088  3.49  2,797  80,171 סך הכל 
אשראי לממשלה          

 -  -  639  0.61  4  661  0.30   2  675 - בישראל 
 -  -  639  0.61  4  661  0.30   2  675 סך הכל 

פקדונות בבנקים          
 0.57  13  2,284  0.58  14  2,419  1.00  23  2,291 - בישראל 
 0.83  1  120  -  -  14     -     -  4 - מחוץ לישראל 

 0.58  14  2,404  0.58  14  2,433  1.00  23  2,295 סך הכל 
פקדונות בבנקים מרכזיים          

 0.10  26  24,964  0.12  32  27,783  0.25  68  26,722 - בישראל 
 0.10  26  24,964  0.12  32  27,783  0.25  68  26,722 סך הכל 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי 
מכר חוזר          

 0.14  1  694  0.13  1  760  0.23  1  429 - בישראל 

 0.14  1  694  0.13  1  760  0.23  1  429 סך הכל 
אגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה(3)          

 1.05  126  11,961  1.69  182  10,741  1.82  193  10,592 - בישראל 
 -  -  45  -  -  -  -  -  - - מחוץ לישראל 

 1.05  126  12,006  1.69  182  10,741  1.82  193  10,592 סך הכל 

אגרות חוב למסחר          
 0.63  5  788  0.93  4  428  0.46  1  218 - בישראל 

 0.63  5  788  0.93  4  428  0.46  1  218 סך הכל 
נכסים המוחזקים למכירה          

 0.90  1  111  -  -  -  -  -  - - מחוץ לישראל 

 0.90  1  111  -  -  -  -  -  - סך הכל 
 2.36  2,704  114,510  2.50  3,001  119,894  2.55  3,085  121,102 סך כל הנכסים נושאי רבית 

   2,501    2,641    2,762 חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים רבית 
   12,251    12,757    12,396 נכסים אחרים שאינם נושאים רבית(4) 

   129,262    135,292    136,260 סך כל הנכסים 
סך הנכסים נושאי רבית המיוחסים לפעילויות 

 0.72  2  276  -  -  14     -  -  4 מחוץ לישראל 
 

הערות לטבלה ראה עמוד 271. 
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ב. יתרות ממוצעות ושיעורי רבית - התחייבויות והון 
                   

לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה  
ביום 31 בדצמבר 2017  ביום 31 בדצמבר 2018   ביום 31 בדצמבר 2019     

שיעור  יתרה  שיעור   יתרה  שיעור  יתרה 
הוצאה  הוצאות  ממוצעת  הוצאה  הוצאות  ממוצעת  הוצאה  הוצאות  ממוצעת 

(1)  רבית  (1)  (1)  רבית  (1)  (1)  רבית  (1)     
במיליוני ש"ח  ב-%  במיליוני ש"ח  ב-%   במיליוני ש"ח  ב-%     

התחייבויות נושאות רבית              

     

פקדונות הציבור          
- בישראל          

 0.01  2  17,633   0.02  4  17,412  0.13  24  18,981  לפי דרישה 
 0.49  220  44,571  0.68  316  46,429  0.75  342  45,698  לזמן קצוב 

 0.36  222  62,204  0.50  320  63,841  0.57  366  64,679 סך הכל 
פקדונות הממשלה          

 1.96  5  255  1.65  4  242  1.72  4  233 - בישראל 

 1.96  5  255  1.65  4  242  1.72  4  233 סך הכל 
פקדונות מבנקים          

 0.51  5  988  0.39  4  1,023  0.38  4  1,042 - בישראל 
 0.51  5  988  0.39  4  1,023  0.38  4  1,042 סך הכל 

אגרות חוב          
 3.08  165  5,356  3.61  184  5,094  2.66  106  3,980 - בישראל 

 3.08  165  5,356  3.61  184  5,094  2.66  106  3,980 סך הכל 
התחייבויות אחרות          

 1.87  5  267  1.08  3  277  1.49  3  202 - בישראל 

 1.87  5  267  1.08  3  277  1.49  3  202 סך הכל 
 0.58  402  69,070  0.73  515  70,477  0.69  483  70,136 סך כל ההתחייבויות נושאות רבית 

   45,307    49,507    50,142 פקדונות הציבור שאינם נושאים רבית 
   2,501    2,641    2,638 זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים רבית 
   4,197    4,434    4,661 התחייבויות אחרות שאינן נושאות רבית(6) 

   121,075    127,059    127,577 סך כל ההתחייבויות 
   8,187    8,233    8,683 סך כל האמצעים ההוניים 

   129,262    135,292    136,260 סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים 
 1.78    1.77    1.86 פער הרבית   

תשואה נטו על נכסים נושאים רבית(7)          
 2.01  2,300  114,234  2.07  2,486  119,880  2.15  2,602  121,098 - בישראל 
 0.72  2  276  -  -  14     -     -  4 - מחוץ לישראל 

 2.01  2,302  114,510  2.07  2,486  119,894  2.15  2,602  121,102 סך הכל 
סך ההתחייבויות נושאות רבית המיוחסות 

 -  -  -  -  -  -     -     -     - לפעילויות מחוץ לישראל 
 

הערות לטבלה ראה עמוד 271. 
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ג. יתרות ממוצעות ושיעורי רבית - מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי רבית המיוחסים לפעילות בישראל 
                   

לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה  
ביום 31 בדצמבר 2017  ביום 31 בדצמבר 2018   ביום 31 בדצמבר 2019     

שיעור  הכנסות  יתרה  שיעור   הכנסות  יתרה  שיעור  הכנסות  יתרה 
הכנסה  (הוצאות)  ממוצעת  הכנסה  (הוצאות)  ממוצעת  הכנסה  (הוצאות)  ממוצעת 

(1)  רבית  (הוצאה)  (1)  רבית  (הוצאה)  (1)  רבית  (הוצאה)     

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

מטבע ישראלי לא צמוד          

         

 2.35  2,127  90,403  2.36  2,266  96,190  2.48  2,442  98,352 סך נכסים נושאי רבית 
 (0.19)  (96)  50,821  (0.21)  (110)  53,051  (0.30)  (159)  53,096 סך התחייבויות נושאות רבית 

 2.16    2.15      2.18 פער הרבית     
מטבע ישראלי צמוד למדד          

 3.01  348  11,563  3.98  427  10,717  3.16  336  10,623 סך נכסים נושאי רבית 
 (2.31)  (244)  10,551  (2.99)  (299)  10,013  (2.06)  (179)  8,677 סך התחייבויות נושאות רבית 

 0.70    0.99      1.10 פער הרבית     
מטבע חוץ (לרבות מטבע ישראלי 

צמוד למטבע חוץ)          
 1.85  227  12,268  2.37  308  12,973  2.53  307  12,123 סך נכסים נושאי רבית 

 (0.81)  (62)  7,698  (1.43)  (106)  7,413  (1.73)  (145)  8,363 סך התחייבויות נושאות רבית 
 1.04    0.94      0.80 פער הרבית     

סך פעילות בישראל          
 2.36  2,702  114,234  2.50  3,001  119,880  2.55  3,085  121,098 סך נכסים נושאי רבית 

 (0.58)  (402)  69,070  (0.73)  (515)  70,477  (0.69)  (483)  70,136 סך התחייבויות נושאות רבית 

 1.78    1.77      1.86 פער הרבית     
 

הערות לטבלה ראה עמוד 271. 
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ד. ניתוח השינויים בהכנסות רבית ובהוצאות רבית 
             

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018   לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  
בהשוואה לשנה שנסתיימה   בהשוואה לשנה שנסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 2017  ביום 31 בדצמבר 2018     
גידול (קיטון) בגלל שינוי    גידול (קיטון) בגלל שינוי       

כמות  מחיר  שינויים נטו  כמות  מחיר  שינויים נטו     

במיליוני ש"ח              

נכסים נושאי רבית       

      

אשראי לציבור       
 233  83  150  33  (75)  108 - בישראל 

 233  83  150  33  (75)  108 סך הכל 
נכסים נושאי רבית אחרים       

 66  58  8  51  65  (14) - בישראל 
 (2)  -  (2)  -  -  - - מחוץ לישראל 
 64  58  6  51  65  (14) סך הכל 

 297  141  156  84  (10)  94 סך כל הכנסות הרבית 
התחייבויות נושאות רבית       
פקדונות הציבור       
- בישראל       

 2  2  -  20  18  2  לפי דרישה 
 96  83  13  26  31  (5)  לזמן קצוב 
 98  85  13  46  49  (3) סך הכל 

התחייבויות נושאות רבית אחרות       
 15  22  (7)  (78)  (53)  (25) - בישראל 

 15  22  (7)  (78)  (53)  (25) סך הכל 
 113  107  6  (32)  (4)  (28) סך כל הוצאות הרבית 

 184  34  150  116  (6)  122 סך כל הכנסות הרבית פחות הוצאות הרבית 
 
 

(1) על בסיס יתרות פתיחה חודשיות, פרט למגזר שקלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים יומיים. 

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

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

אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין הצגת אגרות חוב (2018 ו-2017 – ניירות ערך) זמינות למכירה לפי שווי הוגן" לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 בסך של 45 מיליון 

ש"ח (לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 נוכתה יתרה בסך של 20 מיליון ש"ח ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 נוכתה יתרה בסך של 31 מיליון ש"ח). 

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

(5) עמלות בסך של 181 מיליון ש"ח, 187 מיליון ש"ח ו-193 מיליון ש"ח נכללו בהכנסות רבית בשנים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2019, 31 בדצמבר 2018 ו-31 בדצמבר 2017, 

בהתאמה. 

(6) לרבות מכשירים נגזרים. 

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

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

 השינוי המיוחס לשינוי במחיר חושב על ידי הכפלת הכמות בתקופה הקודמת בשינוי במחיר בין התקופות להשוואה. 
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(במיליוני ש"ח) 

           

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר    

 

 2015  2016  2017  2018  2019  

    

 2,260  2,526  2,704  3,001   3,085 הכנסות רבית 
 307  357  402  515   483 הוצאות רבית 

 1,953  2,169  2,302  2,486   2,602 הכנסות רבית, נטו 
 18  80  121  166   138 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 1,935  2,089  2,181  2,320   2,464 הכנסות רבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 
הכנסות שאינן מרבית      

 149  115  83  231   225 הכנסות מימון שאינן מרבית 
 1,378  1,300  1,305  1,325   1,286 עמלות 

 14  65  62  81  9 הכנסות אחרות 

 1,541  1,480  1,450  1,637   1,520 סך הכל הכנסות שאינן מרבית 
הוצאות תפעוליות ואחרות      

 1,589  1,581  1,579  1,696   1,601 משכורות והוצאות נלוות 
 428  409  380  376   353 אחזקה ופחת בנינים וציוד 
 131  116  94  91   92 הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים  
 562  577  554  656   608 הוצאות אחרות 

 2,710  2,683  2,607  2,819   2,654 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

 766  886  1,024  1,138   1,330 רווח לפני מסים 
 326  398  358  408   478 הפרשה למסים על הרווח 

 440  488  666  730   852 רווח לאחר מסים 
 38  72  54  37   51 חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס 

רווח נקי:      
 478  560  720  767   903 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (32)  (39)  (42)  (34)  (38) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 446  521  678  733   865 המיוחס לבעלי מניות הבנק 

      
בשקלים חדשים            

רווח בסיסי למניה המיוחס לבעלי מניות הבנק      
      4.45  5.19  6.76  7.31  8.62 רווח נקי למניה בת 0.05 ש"ח 
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-
(במיליוני ש"ח) 

                 

       2018        2019 שנה 

  

 1  2  3  4  1  2  3  4 רבעון 
 654  819  756  772  727  911  699  748 הכנסות רבית 

      

 70  204  122  119  92  246  57  88 הוצאות רבית 
 584  615  634  653  635  665  642  660 הכנסות רבית, נטו 
 27  54  49  36  36  23  33  46 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 557  561  585  617  599  642  609  614 הכנסות רבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 
הכנסות שאינן מרבית         

 40  47  108  36  46  66  63  50 הכנסות מימון שאינן מרבית 
 338  325  322  340  320  315  325  326 עמלות 
 23  52  2  4  1  1  3  4 הכנסות אחרות 

 401  424  432  380  367  382  391  380 סך הכל הכנסות שאינן מרבית 
הוצאות תפעוליות ואחרות         

 446  389  406  455  402  419  394  386 משכורות והוצאות נלוות 
 96  94  95  91  92  88  90  83 אחזקה ופחת בנינים וציוד 
 23  22  22  24  23  23  22  24 הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים 

 172  150  178  156  156  148  143  161 הוצאות אחרות 
 737  655  701  726  673  678  649  654 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

 221  330  316  271  293  346  351  340 רווח לפני מסים 
 82  117  103  106  111  127  119  121 הפרשה למסים על הרווח 

 139  213  213  165  182  219  232  219 רווח לאחר מסים 
 6  13  9  9  10  14  15  12 חלק הבנק ברווח של חברה כלולה לאחר השפעת המס 
רווח נקי:         

 145  226  222  174  192  233  247  231 לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (8)  (7)  (10)  (9)  (9)  (9)  (11)  (9) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 137  219  212  165  183  224  236  222 המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 
               

בשקלים חדשים  בשקלים חדשים   

  

רווח בסיסי למניה המיוחס לבעלי מניות הבנק               
 1.37  2.18  2.11  1.65  1.82  2.24  2.35  2.21 רווח נקי למניה בת 0.05 ש"ח 
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ליום 31 בדצמבר    

 

 2015  2016  2017  2018  2019  

    

נכסים      
 30,727  29,150  39,186  31,303  37,530 מזומנים ופקדונות בבנקים 
 16,439  15,776  10,238  12,595  10,995 ניירות ערך 

 353  414  813  863  9 ניירות ערך שנשאלו 
 73,379  78,175  81,216  85,160  88,829 אשראי לציבור 

 (824)  (847)  (838)  (868)  (930) הפרשה להפסדי אשראי 
 72,555  77,328  80,378  84,292  87,899 אשראי לציבור, נטו 

 669  654  675  700  1,039 אשראי לממשלה 
 438  514  565  606  605 השקעה בחברה כלולה 

 1,229  1,133  1,095  1,023  996 בנינים וציוד 
 272  243  235  239  248 נכסים בלתי מוחשיים 

 1,636  1,332  1,342  1,399  1,091 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 1,158  1,020  1,186  1,100  698 נכסים אחרים 

 -  343  4  -  - נכסים המוחזקים למכירה 
 125,476  127,907  135,717  134,120  141,110 סך כל הנכסים 

התחייבויות, הון זמני והון      
 103,262  105,817  113,511  111,697  120,052 פקדונות הציבור 

 1,565  755  1,133  1,150  1,137 פקדונות מבנקים 
 511  570  960  982  353 פקדונות הממשלה 

 5,862  5,801  5,249  4,989  3,674 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים  
 1,659  1,356  1,318  1,294  1,247 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 4,954  4,929  5,162  5,595  5,723 התחייבויות אחרות 

 -  745  -  -  - התחייבויות המוחזקות למכירה 

 117,813  119,973  127,333  125,707  132,186 סך כל ההתחייבויות 
 326  330  338  -  - הון זמני - זכויות שאינן מקנות שליטה 

 7,073  7,321  7,756  8,093  8,568 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק 
 264  283  290  320  356 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 7,337  7,604  8,046  8,413  8,924 סך כל ההון 

 125,476  127,907  135,717  134,120  141,110 סך כל ההתחייבויות, הון זמני והון 
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       2018        2019 שנה 

  

 1  2  3  4  1  2  3  4 רבעון 
נכסים         

      

 34,481  33,090  32,835  31,303  34,108   33,900   34,516  37,530 מזומנים ופקדונות בבנקים 
 10,471  11,919  11,880  12,595  11,338   10,587   10,453  10,995 ניירות ערך 

 637  550  904  863  664   416   126  9 ניירות ערך שנשאלו 
 82,745  83,811  86,367  85,160  87,246   86,436   88,218  88,829 אשראי לציבור 

 (841)  (860)  (883)  (868)  (893)  (887)  (908)  (930) הפרשה להפסדי אשראי 
 81,904  82,951  85,484  84,292  86,353   85,549   87,310  87,899 אשראי לציבור, נטו 

 677  681  672  700  676   684   680  1,039 אשראי לממשלה 
 571  585  596  606  617   589   607  605 השקעה בחברה כלולה 

 1,046  1,031  1,025  1,023  1,011  1,001   988  996 בנינים וציוד 
 228  227  223  239  231   228   227  248 נכסים בלתי מוחשיים 

 1,189  1,263  1,009  1,399  941   938   1,078  1,091 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 1,397  1,950  1,223  1,100  1,044   1,175   1,003  698 נכסים אחרים 

 35  7  -  -  -  -  -  - נכסים המוחזקים למכירה 
 132,636  134,254  135,851  134,120  136,983   135,067   136,988  141,110 סך כל הנכסים 

התחייבויות והון         
 111,913  112,555  113,804  111,697  115,349   113,716   116,292  120,052 פקדונות הציבור 

 359  460  857  1,150  1,064   954   464  1,137 פקדונות מבנקים 
 749  613  948  982  779   466   368  353 פקדונות הממשלה 

 4,980  5,012  5,155  4,989  4,270   4,034   3,690  3,674 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 967  1,124  942  1,294  1,021   1,104   1,298  1,247 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 5,598  6,225  5,735  5,595  5,962   6,088   6,066  5,723 התחייבויות אחרות 
 124,566  125,989  127,441  125,707  128,445   126,362   128,178  132,186 סך כל ההתחייבויות 

 7,772  7,961  8,096  8,093  8,208   8,366   8,461  8,568 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק 
 298  304  314  320  330   339   349  356 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 8,070  8,265  8,410  8,413  8,538   8,705   8,810  8,924 סך כל ההון 

 132,636  134,254  135,851  134,120  136,983  135,067   136,988  141,110 סך כל ההתחייבויות וההון  
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ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process - תהליך פנימי להערכת הלימות ההון ולקביעת האסטרטגיה להבטחת הלימות    ABC

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

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

ובחינת מצב ההון במגוון תרחישי קיצון. 

FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Act - 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. 

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

LTV - Loan To Value Ratio - 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.   

CDS - Credit Default Swap - מכשיר פיננסי המעביר חשיפת אשראי למנפיק בין הצדדים לעסקה.   

CLS - CLS - Continuous Linked Settlement הוא בנק לסליקת עסקאות במטבע חוץ של שני צדדים המעוניינים להימנע ככל הניתן מסיכוני   

סליקה ואשראי. הייחוד של CLS הוא בהיותו נקודת אמצע, מתווך, של שני צדדים, ניטראלי ובעל מנגנוני סליקה המפחיתים סיכונים באופן 

מירבי. 

Dodd-Frank - תקנות פדרליות בארצות הברית שאושרו בקונגרס ב-2010 בניסיון למנוע את הישנותם של אירועים שהובילו למשבר בשווקים   

הפיננסיים של שנת 2008 על ידי הפחתת הסיכון במערכת הבנקאית בארצות הברית בין היתר על ידי הגבלת ההשקעות המוחזקות בחשבון 

הנוסטרו והסדרה של מסחר בנגזרים. מכוח תקנות אלו הוקמו גופים ממשלתיים שתפקידם לפקח, לאכוף ולעקוב אחר הביצועים של גופים 

פיננסיים גדולים. 

EMIR - European Market infrastructure Regulation - רגולציה של האיחוד האירופי שנועדה להגדיל את יציבותם של השווקים מעבר לדלפק   

(OTC) בכל מדינות האיחוד האירופי. 

FHLMC - Freddie Mac - סוכנות המסונפת לממשלת ארצות הברית הרוכשת משכנתאות, מאגחת אותן ומוכרת אותן לציבור (אין לחברה   

זאת ערבות של ממשלת ארה"ב). 

FNMA - Fannie Mae - סוכנות המסונפת לממשלת ארצות הברית הרוכשת משכנתאות, מאגחת אותן ומוכרת אותן בשוק החופשי (אין   

לחברה זאת ערבות של ממשלת ארה"ב). 

GNMA - Ginnie Mae - חברה פדראלית למשכנתאות. האג"ח המונפקות על ידה זוכות לערבות של הסוכנות הממשלתית למשכנתאות   

 .(Government National Mortgage Association)

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

קבועה מראש. השימוש בשיטה זו מצריך שיערוך שוטף של כל הפוזיציות של התאגיד בהתבסס על השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות. 

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

של סיכוני השוק בפעילויות שונות. 

א  איגוח - פעולה של הפיכת הלוואות ואשראי בנקאי להלוואה ארוכת טווח באמצעות אגרות חוב כחלק מהתהליך של גיוס הון חוץ-בנקאי. 

הגיוס מבוצע באמצעות ישות למטרה מיוחדת אשר מגייסת חוב על ידי הנפקת אגרות חוב המגובות על ידי מצרף של תזרימים צפויים או 

נכסים שנרכשו ושקובצו יחד (בפעולת איגום - Pooling) והפכו לניירות ערך, הניתנים להנפקה. אגרות החוב או ניירות ערך שמונפקים כחלק 

מתהליך האיגוח מגובים בנכסים (התזרימים) האלה. האיגוח יכול להתייחס לכל זרם מוגדר של הכנסות (למשל: תקבולים עסקיים, תקבולים 

ממשכנתאות).  

אגרות חוב מגובי משכנתאות (MBS) - אגרות חוב המגובות במשכנתאות שבהן תשלומי הרבית והקרן מתבססים על תזרים מזומנים הנובע   

מפרעון הלוואות המובטחות במשכנתאות. 

אגרות חוב מגובי נכסים (ABS) - אגרות חוב שתשלומי הרבית והקרן בגינן מגובים על ידי נכסים פיננסיים מסוימים. הנכסים המגבים עשויים   

להיות קבוצות של הלוואות, לרבות משכנתאות למגורים, או נכסים פיננסיים אחרים. 

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

אירוע קיברנטי (סייבר) - אירוע אשר במהלכו מתבצעת תקיפת מערכות מחשוב ו/או מערכות ותשתיות משובצות מחשב על ידי, או מטעם,   

יריבים (חיצוניים או פנימיים לתאגיד הבנקאי) אשר עלולה לגרום להתממשות סיכון סייבר, לרבות ניסיון לביצוע תקיפה כאמור גם אם לא 

בוצע נזק בפועל. 
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ארגון המדינות המפותחות (OECD) - ארגון, שמרכזו בפריז, המורכב ממדינות שמשקיהן מפותחים. תנאי הקבלה הבסיסיים לארגון הם   

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

התקבלה כחברה בארגון במאי 2010. 

אשראי on call - אשראי שניתן למספר ימים ונפרע על פי קריאה בהתאם לתנאי ההסכם בין הבנק ללקוח.   

ב  באזל 2/ באזל 3 - הוראות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל לפיקוח על הבנקים (BCBS), העוסקת בפיקוח ובקביעת 

סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם. הוראות ועדת באזל מהווים קנה מידה (benchmark) לסטנדרטים מובילים שנועדו להבטיח יציבות של 

מוסדות פיננסיים. 

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

 .going concern capital - ה  הון עצמי רובד 1 - הון על בסיס מתמשך

הון עצמי רובד 1 כולל את ההון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי בתוספת חלק מהזכויות שאינן מקנות שליטה בהון של חברות בת 

שאוחדו (זכויות מיעוט) ובניכוי מוניטין, נכסים בלתי מוחשיים אחרים, והתאמות פיקוחיות וניכויים נוספים, והכל כמפורט בהוראת ניהול בנקאי 

תקין 202 "מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי", ובכפוף להוראות המעבר שבהוראת ניהול בנקאי תקין 299 "מדידה והלימות ההון - ההון 

הפיקוחי - הוראות מעבר". 

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

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

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

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

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

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

הלבנת הון - פעולות פיננסיות שמטרתן להסתיר מקור של כסף, בדרך כלל כסף שמקורו לא חוקי או כסף שלא שולם עליו מס. תהליך   

ההלבנה "מחזיר" את הכסף למערכת החוקית. 

הלוואה לדיור - הלוואה המקיימת אחד מאלה, ובלבד שלא ניתנה למטרת עסק:    

1. ההלוואה מיועדת לרכישה או לחכירה של דירת מגורים, בנייתה, הרחבתה, או שיפוצה; 

2. ההלוואה מיועדת לרכישת מגרש לבניית דירת מגורים או לרכישת זכות בדירת מגורים תמורת דמי מפתח; 

3. ההלוואה ניתנה במשכון דירת מגורים; 

4. ההלוואה מיועדת למימון פרעון מוקדם של הלוואה במלואה או בחלקה כאמור בסעיפים קטנים 1,2. 

הלוואת בלון/בולט - הלוואה שבמהלך כל תקופתה משולמים רק תשלומי הרבית, ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה. לעיתים גם   

הרבית משולמת בסוף התקופה. 

הלמ"ס - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - ארגון הפועל מתוקף סמכות חוקית לאיסוף נתונים רשמיים על החברה ועל הכלכלה בישראל   

ולהפצתם. 

הסכמי ISDA ונספחי CSA - הסכמי קיזוז שגורמים לתיחום ולמזעור סיכוני האשראי בפעילות זאת, על-ידי התחשבנות יומית, לרוב,   

המתבצעת בין הבנק והצד הנגדי בהתאם להסכם. 

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

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

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

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

להשפיע על מצב הלווים, במטרה לשפר את מצבם. הערכת עומק הבעיה נעשית תוך הפעלת שיקול דעת על ידי הגורמים העסקיים 

המטפלים בלווה ועל ידי יחידות ניהול סיכוני האשראי בחטיבה לניהול סיכונים, באמצעות הערכה אובייקטיבית של הקשיים שאותרו, במטרה 

לקבוע את דירוג הסיכון שלהם. 

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

ש"ח המצוי בפיגור של 90 יום. 

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

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

עבור האשראי המאזני, תוך התחשבות בשיעור המימוש הצפוי של סיכון האשראי החוץ מאזני. 
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ח  חבות - סך חשיפות האשראי של הבנק כלפי הלווה או קבוצת לווים כמשמעותה בהוראה 313 להוראות ניהול בנקאי תקין. החבות כוללת, בין 

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

 .(OTC) ואשראי תעודות) ועסקאות בנגזרים מבעבר לדלפק

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

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

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

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

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

חברת דירוג - חברה הקובעת דירוגי אשראי לממשלות, לחברות ולחובות המונפקים על ידם. בישראל פועלות שתי חברות דירוג - "מעלות"   

ו"מדרוג".  

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

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

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

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

התאגיד הבנקאי.  

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

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

למעט הסדר לשינוי בתנאי חוב שבעיקרו משקף תמורות בתנאי האשראי במשק.  

חובת נזילות - לפי חוק בנק ישראל מוטלת על הבנקים חובה להחזיק היקף נכסים נזילים בהתאם להוראות הנזילות.   

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

תשלומים על קרן מושגית. 

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

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

הלקוח.  

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

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

 .(PUT) ולחוזי מכר (CALL) חוזי אופציה - מתחלקים לחוזי רכש  

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.  

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

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

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

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

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

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

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

כשל תוך שנה מיום הדרוג בתקופה נתונה PD (Probability of Default) - מונח המתאר את הסבירות הפיננסית לכשל אשראי בתוך תקופת   

זמן נתונה. המונח מספק הערכה של הסבירות שלווה לא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלו. 

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

כתבי התחייבויות אחרים מאותו סוג.  

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

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

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

מ  מדיניות מוניטרית - מדיניות המנוהלת על ידי הבנק המרכזי. תפקידה להשיג את מטרות הבנק באמצעות קביעת הרבית לטווח קצר וכלים 

מוניטריים נוספים. 



 

 279 | heb_final.docx_2019-12 | 15/03/2020 
 

 

   

מדיניות פיסקלית - מדיניות הממשלה בנושאי תקציב המדינה, הכנסותיה והוצאותיה, גביית המסים וגודל החוב הציבורי. על תכנון וביצוע   

מדיניות זו מופקד משרד האוצר. 

מס"ב - מרכז סליקה בנקאי בע"מ - חברה בבעלות חמשת הבנקים הגדולים, המנהלת מערכת אוטומטית לסליקה נטו של חיובים וזיכויים   

אלקטרוניים. 

מערכת זה"ב RTGS - מערכת תשלומים לסליקה מיידית וסופית של תנועות כספיות בין בנקים לבין גורמים עסקיים נוספים.   

מק"מ- מלווה קצר מועד - נייר ערך ממשלתי המונפק על ידי בנק ישראל, והוא משמש כאחד הכלים המוניטריים שמפעיל בנק ישראל.   

המק"מ מונפק בנכיון לטווח של עד שנה, אינו צמוד ואינו נושא רבית. 

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

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

לכיסוי חלקי של סיכון האשראי, SWAP לכיסוי מלא של הסיכון. 

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

זהה לאלה של המגודר. הפריט המגודר צריך להיות מזוהה ספציפית. בתחילת הגידור קיים תיעוד פורמלי של יחס הגידור ושל המטרה 

והאסטרטגיה של ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאי ביצירת הגידור, לרבות זיהוי המכשיר המגדר, הפריט המגודר, מהות הסיכון המגודר 

ואופן הערכת האפקטיביות של המכשיר המגדר בקיזוז החשיפה לשינויים בשווי ההוגן של הפריט המגודר, שניתן ליחס אותה לסיכון המגודר. 

נדרש בסיס סביר לאופן בו התאגיד הבנקאי מתכנן להעריך את אפקטיביות המכשיר המגדר. 

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

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

פעילות למסחר מתבטאת בדרך כלל בפעילות ערה של קניות ומכירות ומטרתה בדרך כלל להפיק רווחים ממסחר - הפרשים בין מחירי BID ו-

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

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

סיכון אשראי חוץ-מאזני - כפי שחושב לצורך המגבלה על חבות של לווה, כמוגדר להלן:    

סך כל הסכומים האלה:  

1. ערבות, קבול שטרות, ניכיון משנה של שטרות, אשראי תעודות והתחייבות לשלם כסף על חשבון הזולת. 

2. עסקה עתידית - סך כל הסכומים האלה: 

 10% מיתרת עסקה עתידית.  

א. "עסקה עתידית" - כל אחת מאלה, הן כשהתאגיד הבנקאי צד לה והן כשהוא ערב לה:   

1) עסקה מסוג Forward או Future, במטבע שהוא הילך חוקי או בסל המטבעות, בטובין, בניירות ערך או בזכויות; אלא אם כן קיימת 

עם אותו לקוח עסקה עתידית מאותו סוג שתקוזז כנגד העסקה הראשונה במועד פרעונה;  

2) עסקת חליפין ברבית או בתשואות אחרות, לרבות בהפרשי הצמדה או בהפרשי שער; 

 .Future rate agreement או Forward rate agreement 3) הסכם מסוג

4) רכישת אופציה על ידי התאגיד הבנקאי לקנות או למכור את אחד הנכסים האמורים בפסקה זו. למעט:   

 עסקה בחוזה הנסחר בבורסה, שמסלקת הבורסה אחראית כלפי הלקוח למימושו וקיימות דרישות להתאמה יומית של 

ה"מרג'ין"; 

 יתרת עסקה עתידית עם לקוח שהוא מהסוג המפורט בפסקה 2(א)(1) לעיל, אשר תקוזז במועד פרעונה כנגד עסקה עתידית 

הפוכה מאותו סוג ועם אותו לקוח - בסכום שחייב במועד הלקוח לאחר הקיזוז. 

 סכום ההתחייבויות של התאגיד הבנקאי למסלקת מעו"ף, בגין סכום הבטוחות שבו מתחייב לקוח לפי התרחישים כמפורט 

בחוקי העזר של מסלקת מעו"ף. 
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3. התחייבויות (לרבות מותנות) של התאגיד הבנקאי למתן אשראי או להוצאת ערבות, למעט התחייבות כאמור, שמימושה מותנה בקבלת   

בטחונות המשמשים כניכויים - בגובה סכום האשראי או הערבות.  

4. האמור לעיל כפוף להוראות האלה: 

א.  אם התחייבות למתן אשראי או להוצאת ערבות מותנית בפרעון אשראי אחר או ערבות אחרת, סכום החבות לא יעלה על סכום 

החבות המירבית מביניהם, ובלבד שהתאגיד הבנקאי וידא, כי לא ניתן לממש את ההתחייבות ללא הקטנת האשראי, או הערבות, 

הקיימים, באותו סכום. 

ב.  התחייבות למתן אשראי לא תשוקלל בשיעור גבוה יותר מהחבות הסופית עצמה, אם תמומש. 

ג.  התחייבות למתן אשראי, או להוצאת ערבות, אשר נקבע במפורש בהסכם עם הלווה, כי תמומש רק אם לא תביא לחריגה ממגבלות 

לווה או קבוצת לווים בהתאמה, לא תיחשב כ"חבות", ובלבד שהתאגיד הבנקאי וידא, כי לא ניתן לממש את ההתחייבות אם תביא 

לחריגה ממגבלות לווה או קבוצת לווים בהתאמה, באותו סכום. 

סיכון אשראי מאזני - אשראי לציבור באחריות התאגיד הבנקאי בניכוי הפרשה פרטנית להפסדי אשראי ובתוספת השקעות באגרות חוב של   

הציבור ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים כנגד הציבור.  

סיכון משפטי - 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/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. 

סיכון נזילות - סיכון שהבנק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו למפקידים, עקב התפתחויות לא צפויות, ויאלץ לבצע פעולות מהירות למימוש   

נכסים במחירי הפסד. במובנו הרחב יותר, סיכון נזילות מתייחס לכל גוף, לאו דווקא בנק, שיש לו התחייבויות, ועלול להגיע למצב של חדלות 

פרעון עקב אי יכולת לממש את נכסיו במועד הפרעון. 

סיכון רבית - סיכון להפסד או לירידת ערך כתוצאה משינויים בשיעורי הרבית במטבעות השונים.   

סיכון שוק - סיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי עקב שינוי בתנאי השוק (שינוי ברמת   

מחירים בשווקים שונים, שיעורי רבית, שערי חליפין, אינפלציה, מחירי מניות וסחורות). 

סיכון תפעולי - הסיכון שליקויים במערכות או בסביבתן יביאו לאובדן בלתי צפוי. בסיכון זה נכללות טעויות אנוש או קריסת רכיבי חומרה,   

תוכנה או מערכת תקשורת שיש להם חשיבות חיונית לסליקה. 

סליקה - תהליך פיננסי של חיוב וזיכוי לקוחות.    

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

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

הנובעות מעסקאות בכרטיסי אשראי; 

2.  ניכיון משנה שלא על ידי בנק ישראל, כאשר לקונה זכות חזרה אל התאגיד הבנקאי המוכר; 

3.  ערבות לטובת ספק שירותים או סחורות להבטחת תשלומים בעד השירותים או הסחורות שהוא מספק. 

4.  ערבות לטובת משכיר ציוד להבטחת תשלומים של שוכר הציוד. 

ערבות בנקאית - התחייבות של הבנק הערב לשלם לצד ג' את הסכום הנקוב בכתב הערבות בעת דרישתו. הערבות הבנקאית מונפקת על   

פי בקשתו של לקוח הבנק. 

ערבות חוק מכר - ערבות הניתנת על ידי בנק לרוכש דירת מגורים ממוכר דירה חדשה, המבטיחה לקונה את החזרת הכספים ששילם למוכר   

תמורת הדירה במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה את הזכויות בנכס, כמוסכם בהסכם המכר ומחמת העילות שנקבעו בחוק. 

פ  פח"ק - פקדון חוזר קרדיטורי - פקדון חוזר קרדיטורי הינו פקדון שתנאיו הם: 

1.  אסור כי החשבון יימצא ביתרת חובה. 

2.  אין לשלם מהחשבון בהמחאה. 

3.  אין להעביר מהחשבון למוטב אחר או לחשבון אחר, למעט חשבון העו"ש של אותו לקוח באותו תאגיד בנקאי. 

4.  הפקדון אינו צמוד. 

פקדון קצר מועד (פק"מ) - כסף המופקד בבנק לתקופה קצרה - עד שנה - הנושא רבית שקלית, קבועה מראש לכל התקופה או משתנה   

בהתאם לשינויים ברבית בנק ישראל. 

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

פקדונות לפי דרישה - פקדון שאינו פקדון לזמן קצוב.   
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ק  קבוצת לווים - הלווה, אדם השולט בו וכל מי שנשלט על ידי אלה, למעט בנקים; כאשר תאגיד נשלט על ידי יותר מאדם אחד, יש לכלול 

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

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

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

קונסורציום - עסקת אשראי במסגרתה מתאגדים מספר גופים פיננסיים ומעניקים יחד הלוואה ללווה.   

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

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

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

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

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

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

רמה 1 - שווי שנקבע בהתאם למחירים הנצפים בשוק; 

רמה 2 - שווי שמוערך תוך שימוש בנתונים נצפים; 

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

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

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

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

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

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

הפיננסי אל היתרה המאזנית בדוח הכספי. 

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

שירותים בנקאיים אוטומטים - חברה בע"מ שהוקמה בשנת 1978 על ידי חמשת הבנקים הגדולים בישראל כדי לנהל עסק של מתן   

שירותים למוסדות פיננסיים שונים (בנקים, מוסדות כספיים, חברות לכרטיסי אשראי, קופות גמל וכד'). חברת שב"א פועלת בארבעה 

תחומים עיקריים: 

(1) ניהול רשת התקשורת בין מסופי כרטיסי האשראי שבבתי העסק (POS) לחברות כרטיסי אשראי.  

(2)  ניהול רשת הכספומטים שאינם מוצבים בסניפי הבנק.  

(3) ניהול רשת התקשורת של הכספומטים המוצבים בבנקים.  

(4) מתן שירותי תקשורת לחברות כרטיסי אשראי מול מס"ב ולתאגידים הבנקאיים המשתתפים במכרזים המוניטריים מול בנק ישראל. 

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

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

לצורך ניטור וניהול סיכוניהם. 

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

לסך תשלומי השכר ורווחי הפירמות. 

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

(קרן ורבית) יישאו אותו שיעור תשואה. ידועה גם כתשואה הפנימית של איגרת חוב ומוצגת בדרך כלל במונחים של רבית שנתית אפקטיבית. 
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א  אומדנים חשבונאיים קריטיים  74 

 12 אסטרטגיה עסקית   

 146 ,107 ,75 אקטואריה   

ב  באזל  28, 154 

 40 בטחונות   

 78 בקרות   

ג  גידור  101 

ד  דוח רווח והפסד  272, 85, 272 

 86 דוח על הרווח הכולל   

 88 דוח על השינויים בהון   

 89 דוח תזרים מזומנים   

 83 דוח רואי החשבון המבקרים   

 152 ,152 ,30 דיבידנדים ומדיניות חלוקת רווח   

ה  הון אנושי  254 

 152 ,28 הון והלימות הון   

 152 ,88 הון מניות   

 156 ,28 הון עצמי רובד 1   

 156 ,28 הון רובד 2   

 106 היוון עלויות תוכנה   

 72 ,67 הלבנת הון   

 205 ,47 הלוואות לדיור   

 201 ,198 ,97 הסדרי חוב וארגון מחדש של חובות בעייתיים   

 120 הפרשה למסים על הרווח   

 198 ,99 ,74 הפרשה פרטנית להפסדי אשראי   

 99 ,74 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי   

ח  חובות בעייתיים  40, 41, 133, 196 

 196 ,133 ,96 ,41 חובות פגומים   

י  יחסי הון  28, 155 

 154 ,28 יעד הון   

 105 ,103 ירידת ערך   

ל  לווים גדולים  23, 24 

 264 ,33 ,31 לקוחות עסקיים   

 265 ,264 ,34 ,31 לקוחות קמעונאיים   

מ  מאזן  274, 87, 274 

 254 מבנה ארגוני   

 187 ,173 ,31 מגזרי פעילות   

 94 מדד המחירים לצרכן   

 46 מדינות זרות   

 91 מדיניות חשבונאית   

 38 מדיניות ניהול סיכונים   

 127 ,45 מוסדות פיננסיים זרים   

 126 ,89 מזומנים ושווי מזומנים   

 146 ,107 ,75 מחויבות בגין הטבות פרישה   

      

 49 מימון ממונף   

 154 מינוף   

 263 ,123 מיסוי    

 121 ,109 מסים נדחים   

 208 מסגרות אשראי   

 61 מפקידים גדולים   

נ  נגזרים  59, 76, 102, 168 

 154 ,61 נזילות   

 127 ,24 ניירות ערך   

 39 ניתוח תרחישי קיצון   

 154 ,28 נכסי סיכון   

 143 ,106 נכסים בלתי מוחשיים   

 143 נכסים אחרים   

ס  סייבר  11, 63 

 192 ,133 ,70 ,40 סיכון אשראי   

 71 סיכון יחסי עבודה   

 71 ,68 סיכון מוניטין   

 62 סיכון מימון   

 70 ,60 סיכון נזילות   

 71 ,11 סיכון רגולטורי   

 70 ,54 סיכון רבית   

 70 ,54 סיכון שוק   

 71 ,62 סיכון תפעולי   

 71 ,64 סיכון משפטי   

 70 ,64 ,10 סיכונים אחרים   

ע  עמלות  18, 116 

 41 ענפי משק   

 246 ,224 עסקאות עם צדדים קשורים   

 54  (VAR) ערך בסיכון  

פ  פחת והפחתות  105, 142, 143 

 144 ,61 ,27 פקדונות הציבור   

 146 פנסיה   

צ  צדדים קשורים  224 

ר  ריכוזיות לווים וקבוצת לווים  71 

 70 ריכוזיות ענפית   

 123 ,109 רווח למניה   

 253 ,142 ,105 רכוש קבוע   

 218 שווי הוגן  ש 

 241 שכר רואי החשבון המבקרים   

 257 תגמול  ת 

 38 תיאבון לסיכון   

 127 תיק למסחר   

 16 תשואה להון   
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בנק מסד בע"מ  הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 

רח' אבא הלל 12, רמת גן 5250606  הנהלה מרכזית 

23 סניפים ושלוחות  שד' רוטשילד 42, תל-אביב 6688310 

 www.bankmassad.co.il  

סניף ראשי תל-אביב  

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ  שד' רוטשילד 42, תל-אביב 6688310 

שד' רוטשילד 42, תל-אביב 6688310   

סניף ראשי ירושלים  

הבינלאומי יוניק  רח' הלל 10, ירושלים 9458110 

ניהול השקעות בע"מ   

שד' רוטשילד 38, תל-אביב 6688307  סניף עסקים ראשי צפון 

רח' חלוצי התעשיה 20, חיפה 2629420  

יובנק חברה לנאמנות בע"מ   

שד' רוטשילד 38, תל-אביב 6688307  128 סניפים ושלוחות ברחבי הארץ 

כתובתנו באינטרנט:  

 www.fibi.co.il

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפקה: דפוס רייתן 


