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 המדקה


לשו יאקנב דיגאת לש רובילצ חודה הנבמ ןוכדע" אשונב ,2015 לירפאב 28 םויב םיקנבה לע חקפמה י"ע םסרופש רזוחל םאתהב 

טרופמ יתומכ עדימ לולכיש ,םהלש טנרטניאה רתאב םינוכיסה לע חוד םסרפל םייאקנב םידיאגת םישרדנ "יארשא יסיטרכ תורבח 
Financial( תיסנניפ תובייצל הדעוה ,לזאב לש יוליהג תושירד יפל םלוהינ ןפואו םינוכיסה תריקס לע יתוכיא עדימו Stability Board(


.םירחא תורוקמו 

.ןוההו םינוכיסה לוהינ יאשונב מ"עב לייחה רוצא קנב לש יפסכה חווידל ביחרמו םילשמ עדימ הווהמ םינוכיסה לע חודה לש הז םוסרפ 

 דיתע ינפ הפוצ עדימ
 , ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ דיתע ינפ הפוצ עדימ הווהמ, תוירוטסיה תודבועל סחייתמ וניאש, הז חודב טרופמה עדימהמ קלח
1968-ח"כשתה  בר רפסממ האצותכ, דיתע ינפ הפוצ עדימה תרגסמב וללכנש ולאמ תיתוהמ תונוש תויהל תויושע לעופב תואצותה.
 ןתעפשהו םלועבו ץראב תוילכלכ ורקאמ תויוחתפתה, חוקיפ ימרוג תוארוהו הקיקחב םייונישמ האצותכ, רתיה ןיב, תוברל ,םימרוג לש
ירעש, תיבר םיינויצק םייוניש ןוכג םיגירח םיילכלכ םיעוריא, םלועבו ץראב תויקסע תורבחב ןוהה יקושב תובייצהו תוליזנה במצ לע יב

 .תורחתה יאנתב יונישו םירחתמה תוגהנתה, בוח תוראג יריחמ, תוינמ ירעש, הילצפניאו ןיפילח
:ןוגכ םייוטיבב וא םילימב ןייפואמ דיתע ינפ הפוצ עדימ ,"דעי" ,"תיזחת" ,"הכרעה" ,"ןדמוא" ,"שיחרת" ,"יוזח" ,"יופצ"  תכרעהל"
:ןוגכ םעצ תומשל ףסונב, םהל םימוד םייוטיבו," קנבה תנווכב","קנבה ,"לוכי " ,"ןכתי"  םיכורכ, ולא דיתע ינפ יפוצ םייוטיב." היהי"
 שממתהל וא שממתהל אלש םייושע רשא םיידיתע םיעוריא יבלג הלהנהה תוכרעה לע םיססובמ םהש םושמ, תואדו רסוחבו םינוכיסב
 םיטרופמה ןוכיסה ימרומג רתוי וא דחא תושממתהמ האצותכ וא ליעל םיטרופמה םימרוגהמ, רתיה ןיב, האצותכ יופהצמ הנוש הרובצ
 .ןלהלד ןוכיסה ימרוג תלבט קרפב
 עדימ לע ןכו, לארשי קנב ינותנו רצואה דרשמ, הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ימוסרפ לע, רתיה ןיב, ךמסנ הז חודב גוצמה עדימה
 .םיפסכהו ןוהה יקושל םירושקהו םיליעפה םינוש םימרוג ידי לע רסמנש יבמופ

 םלוהינ יכרדו םינוכיסל הפיחש

 ,םיילועפת םינוכיס ,תוליזנו קוש ינוכיס ,יארשא ינוכיס :םניה םהיניבמ םיירקיעהשכ ,םינוכיסל הפישחב הוולמ קנבה לש ותוליעפ
.םתוירחאבו םירחא הרשמ יאשונו הלהנה ירבח ידי לע םילהונמ םינוכיסה .ןוה תנבלה רוסיא ןוכיסו תויצ ןוכיס ,םייטפשמ םינוכיס
 .לזאב לש 1 ךבדנ תוארוה תרסגמב ןוה תומילהל תירוטלורג השירד תמייק ,םיילועפת םינוכיסו קוש ינוכיס ,יארשא ינוכיס ןיבג
Internal ה ךילתה תרגסבמ Capital Adequacy Assessment Process ) ICAAP ( ידוקמ יויהז לש קימעמ ךילתה קנבה עצבמ 
 ינוכיס ןיגב הימלשמ ןוה תאהקצ תעבצתמ ךרוהצ תדימב .ןושארה ךבדנה תרגסבמ יםהוזהמ ןוכיסה ידקומ רוגתאו יםפסונ ןוכיס
 .יםנוכיסה יתתו םינוכיסה רתי ןיגב תפסונ ןוה תאהקצו 1 ךבדנ

 םייקסעהו םייטגרטסאה םידעיה תגשהל תנווכמו ימואלניבה קנבה תוצבק תוינידמל תמאתומ קנבה לש םינוכיסה לוהינ תוינידמ
 ורשואש ןוכיסה תומר לע הרימש ךות ,לדוגו ןוומגל תונורתיה לוצינ ,הוצבקב תויוחמתה חופיט ךות- חוורה תלחות תלדגהלו ועבקנש
 .םיתואנ תרוקיבו הרקב ,לוהינ ינוננגמ לש םמויק לעו

 ,רתיה ןיב ,תועבוק הלאתוארוה .םינוכיס לוהינב תורושקה תויחנה רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהב עבק םיקנבה לע חקפמה
 תעיבק ,םינוכיסה לוהינב קנבה תלהנהו ןוירוטקריד לש הנבהו התואנ תוברועמ :הז ללכבו םתרקבו םינוכיס לוהינל דוסי תונורקע
 םימלוהה הרקבו חוקיפ ינוננגמ לש םמויקו םינוכיסל הפישחב תויוחתפתהה לע םייתפוקת םיחוויד תלבק ,ןוכיס ןובאיתו ןוכיס תוינידמ
 .קנבה לש ןוכיסה ליפורפ תא

 תונורקעה םעו םיקנבה לע חקפמה ידי לע העבקנש תירוטלורגה תרסגמה םע דחא הנקב הלוע קנבה לש תללוכה ןוכיסה תשיפת
 ,ןוכיס ןובאיתו תוינידמ :ונייפואיו ורדוגי ןוכיס הבוחב תנמוטה תיאקנב תוליעפ לכל יכ ןורקיעה לע תתתשומו לזאב תדעוו לש םיחנמה
 וילע חווידו ותדידמ ,חוורה תומיכל ןוננגמו ,חוויד ךרעמ ,תרוקיבו הרקב ךרעמ ,הפישחה קמועו ףקיה תרדהגו םוחתל הפישח תולבמג
 .תולבוקמ הדימ תומא יפ לע
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 ינפב וצגמ ךמסמה .ןוכיסה תולטונ תודיחיב היולת יתלב הניהש תישארה םינוכיסה תלהנמ ידי לע םינוכיס ךמסמ בתכנ ןועבר ידמ
 תרסגמב קנבה ףושח םהילאש םינוכיסה ללכ תא ןחוב םינוכיסה ךמסמ .קנבה ןוירוטקרידו םינוכיס לוהינל הדעווה , קנבה תלהנה
תלהנמ תריקס תגוצמ ךמסמב.ועצובש ןויצקה ישיחרת תואצות תא ןכו יפיפצסה ןוכיסה תמרב םיאצממה טוריפ ךות ויתולועפ

 לופיט ןכו ןוכיסה תורגד תוכרעהו םינושה םינוכיסל סחיב ןוכיסה ןובאיתב הדימע ,קנבב םינוכיסה לוהינ במצ לע תישארה םינוכיסה
.יטנוולרה ןועברב הדיחיה דע וטקננש ,תודחוימ תולועפו םינושה םינוכיסה יוגסב םייזכרמ םיכילהתב הדיחיה י יל

 םוישיה תלוחת:1 הלבט

 .ימואלניבה קנבה תצובקמ קלח וניה קנבה.דבלב קנבה תא תללוכ הדובעה תרגסמ

 תויללכה תולבגמל רבעמ ,הצובקה ךותב יחוקיפ ןוה וא םיפסכ תרבעה לע ןהשלכ תורחא תויתועמשמ תולבמג וא םירוסיא םימייק אל
 יאקנב לוהינ תוארוהל תופיפכב ,ןיד יפ לע ונממ שרדנה ירעזמה ןוהה סחי לע רמוש קנבה דוע לכ ,וגס לכמ תואקסע עוציב לע תולחה
).313("םיוול תצובק לשו הוול לש תובח לע תולבגמ"ו )312("םירושק םישנא םע תואקסע":ןיקת

 ידי לע דנדיביד תקולח" אשונב ןיקת יאקנב לוהינ תארוהו תורבחה קוח יפ לע דנדיביד תקולח לש תולבמגב הדימע לע רמוש קנבה
).331("םייאקנב םידיאגת

 לזאב

 ,תומשוימ תויהל תורומאש היתולצמה תא 2006 ינויב המסרפ ןוה ינקתלו ןוה תדידמל תימואלניב תוסנכתה אשונב לזאב תדעו
 .הנידמ לכב םייזכרמה םיקנבה לש תויחנהל םאתהב

 :םינוכיסה יגוסמ דחא לכל סחייתהב םיכבדנ 3 תוללוכו ,םיילועפת םינוכיסו קוש ינוכיס ,יארשא ינוכיסל תוסחייתמ תויחנהה

 :ןה תוירקיעה תושיגה יארשא ינוכיס יבגל רשאכ ,דרפנב םינוכיסה יוגסמ דחא לכל תובשוחמה ,תוירעזמ ןוה תושירד- ןואשרךבדנ

 .תוינוציח וגריד תורבח לש יארשא יוגריד ינותנ לע רקיעב תכמתסמה תיטרדנטסה השיהג.1

 Internal( םאה הרבחה ידי לע וחתופש םילדומל םאתהב ובשוח רשא םיימינפ םיגוריד לע תוססובמה תומדקתמה תושיהג.2
.(Ratings-Based 

ICAAP (Internal-ה ךילהת- קנבה לש םינוכיסה ליפורפל סחיב ןוהה תותואנ תכרעהל ימינפה ךילהתב קסוע- ינש ךבדנ Capital 
Adequacy Assessment Process) יחוקיפה הריקסה ךילהתב קסוע ןכו םשיימ קנבהש הרקבהו חוקיפה יכרעמבו )SREP(,.

 תא יגמצו ,ןוהה לוהינו ןונכת לש םייזכרמ םיביכר בלשמה םלוה ימינפ ךילהת םשייל םייאקנבה םידיאגתהמ הפמצ םיקנבה לע חקפמה
 תכרעה עויצבו ןוכיסה ידקומו םינוכיסה יוהיזל םינבומ םינוננגמ םויק ,רתיה ןיב ,ללוכ ךילהתה .והוזש םינוכיסה לומ לא ןוהה תותואנ
 הרקבה יכרעמ וגרדשו רופיש ,תואנ ידיאגת לשממ םושייל םיימינפ םיכילהת םויק ,ןויצק ישיחרתו םישיחרת סיסב לע תינוה תותואנ
 םהילא םינוכיסה לולכמב לופיט ללוכ ךילהתה ,ןכ ומכ .םייטסילוה ןוציק ישיחרת תללוכה התואנ ןוציק ישיחרת תיתשת םויקו תרוקיבהו
 ןוכיס ,יאקנבה קיתב תיביר ןוכיס ,תויזוכיר ןוכיס :הז ללכבו ,ןושארה ךבדנה יבושיחב םיללכנ םניאש םינוכיס תוברל ,קנבה ףושח
 .דועו ןיטינומ ןוכיס ,יטפשמ ןוכיס ,היגטרטסא ןוכיס ,רורט ןומימו ןוה תנבלה ןוכיס ,תויצ ןוכיס ,היצלפניא

 .יאקנב דיגאת לש יפסכה חווידב יוליהג תושירד תא ללוכ ךבדנה .רובילצ חווידהו יוליהג תושירד- קוש תעמשמ- ישילש ךבדנ
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 לזאב תוארוה ץומיא

 תכרעמה תודימע קוזיחל תימלוע תיחוקיפ תרסגמ" אשונב תושדח תוארוה יאקנב חוקיפל לזאב תדעו המסריפ 2010 רבמדצ שדוחב
(תיאקנבה  תאזו ,קנבה לש ןוהה לש רתויב יתוכיאה ביכרמה אוהש ,תוינמה ןוהב תודקמתה תוללוכה "),לזאב תדעו תוארוה"- ןלהל"
 תויבקע רסוח םג ףשח רבשמה .ההובג תוכיאב ןוה לש תקפסמ אל המר םע רבשמל תימלועה תואקנבה תכרעמ תסינכ עקר לע
 ןוהה תוכיא תא אלמ ןפואב תוושהלו דודמל קושל רשפאמ היהש )תופיקש( עדימ יוליג רסוחו םלועב םייאקנב םידיגאתב ןוהה תרדהגב
 הלעוי 1 דבור ןוה סחיו, 2018 תנש ףוס דע 7%-ל 2%-מ הרגדהב הלעוי הבילה ןוה סחי וז תרגסמב .םלועב םייאקנב םידיגאתב
. 2018 תנש ףוס דע 8.5%-ל 4%-מהרגדהב

 ",ןוהה תומילהו הדידמ" אשונב 299-ו208, 201-205,211 ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל ןוקית לארשי קנב םסרפ 2013 יאמב 30 םויב
 םאתהב רגודמ ןפואב היהי םושייה רשאכ, 2014 ראוניב 1 םויל עבקנ הנושארל ןמושיי דעומ .לזאב תוארוה תא תומצאמ רשא
 ".רבעמ תוארוה- יחוקיפה ןוהה- ןוה תומילהו הדידמ" אשונב 299 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוהב ועבקנש רבעמה תוארוהל
 :ל רושקה לכב ,רתיה ןיב ,ירוטלורגה ןוהה תושירד בושיחב םייתועמשמ םייוניש תועבוק לזאב תוארוה יכ ,שגדוי

יחוקיפה ןוהה יביכר -
תויחוקיפ תומאתהו ןוההמ םייוכינ -
םייסנניפ םידיאגתל תופישחב לופיט -
םימופג תובוח ןיבג יארשא ןוכיסל תופישחב לופיט -
- CVA. ןוכיס ןיבג ןוה תאקצה

 :ןמקלדכ ויהי םיירעזמה ןוהה ידעי ולא תוארוה יפל

 ויסכנ ךסש יאקנב דיאגת .2015 ראוניב 1 םויל דע תאזו ,9%-מ תחפי אל םיללקושמ ןוכיס יסכנל 1 דבור ימעצ ןוה סחי-
 ימעצ ןוה סחיב דומעל שרדיי ,תיאקנבה תכרעמב םיינזאמה םיסכנה ךסמ 20% לע הלוע וא הווש דחואמ סיסב לע םיינזאמה
 .קנבה לע הלח הניא וז תפסונ הארוה .2017 ראוניב 1 םויל דע תאזו ,10% לש רועישב ילמינימ 1 דבור

 םינזאמה ויסכנ ךסש יאקנב דיאגת .2015 ראוניב 1 םויל דע תאזו ,12.5%-מ תחפי אל םיללקושמ ןוכיס יסכנל ללוכ ןוה סחי-
 ילמינימ ללוכ ןוה סחיב דומעל שרדיי ,תיאקנבה תכרעמב םיינזאמה םיסכנה ךסמ 20% לע הלוע וא הווש דחואמ סיסב לע
 .קנבה לע הלח הניא וז תפסונ הארוה .2017 ראוניב 1 םויל דע תאזו ,13.5% לש רועישב

 , 2014 תנשל רבעמה תוארוהלו וז הארוהל םאתהב .תפסונ הארוה םיקנבה לע חקפמה םסרפ 2014 רבמטפסב 28 םויב-
 דעומל רוידל תואוולהה תרתימ 1% אטבמה רועישב ןוה תשירד םיירעזמה ןוהה יסחיל תפסוותמ 2015 ראוניב 1 םוימ לחה
 . 2017 ראוניב 1 םויל דע ,םינועבר הנומש ינפ לע ,הרגדהב תמשוימ וז השירד .חווידה

 יחוקיפה ןוהב ללכיהל תורישכ ןניאש טועימה תויוכז ןכו ןוההמ םייוכינהו תויחוקיפה תומאתהה ,רבעמה תוארוהל םאתהב-
 םניאש ןוהה ירישכמ .2018 ראוניב 1 םויל דעו 2014 ראוניב 1 םוימ לחה ,הנש לכב 20% לש רועישב הרגדהב ןוההמ וכוני
 םיפסונ10%-ב וז הרקת תחפות תבקוע הנש לכבו 2014 ראוניב 1 םויב 80% לש הרקתל דע ורכוי יחוקיפ ןוהכ דוע םירישכ
 םירישכמה תרקתו 60% לע דמוע ירוטלורגה ןוההמ םייוכינה רועיש 2016 ראוניב 1 םויל ןוכנ .2022 ראוניב 1 םויל דע
. 60% לע תדמוע יחוקיפ ןוהכ םירישכה

 קנבה ידי לע לזאב תוארוה םוישי

 .לזאב תארוה תא שרדנכ םשיימ קנבה ,לארשי קנב תוארוה יפל ,ליעל רומאכ- ןואשרה ךבדנה

 .לארשי קנב תוארוה יפל תיטרדנטסה השיהג תא םשיימ קנבה- יארשא ינוכיס-
 השיגה תא םשיימ קנבה- קוש ינוכיס. 2013 תנשמ לחה תיטרדנטסה השיגה תא םשיימ קנבה- םיילועפת םינוכיס-

 .ריחסה קיתב יפיצפסה ןוכיסה ןיבג תשרדנה ןוהה תאצקה לש בושיח םג עצובמ וז תרגסמב .תיטרדנטסה

 .קנבב )ICAAP-ה ךילהת( תינוהה תותואנה תניחבל ימינפ ךילהת םושיי- ינהש ךבדנה

 המר םויק חיטבהל דעונ הז ךילהת ).ICAAP-ה ךילהת( ןוהה תותואנ תכרעהל ימינפ ךילהת םשיימ קנבה ינשה ךבדנה תרסגמב
 תאז ,תוידיתע תויגטרטסא תוינכותב בשחתהב תוברל ,קנבה תוליעפב םימולהג םינוכיסה ללכב ךומתתש םיינוה םיעצמא לש תמלוה
 שי םאה קנבה ןחוב ,ינשה ךבדנה תרגסמב ,ףסונב .ןושארה ךבדנל םאתהב קיזחהל קנבה לעש תוילאמינימה ןוהה תושירדל רבעמ
Stress( םיילכלכ םירבשמו לפש יבצמ תעב ןנותגהל ידכב םיינוה םיעצמא יד קנבל Tests and Stress Scenarios.(ךרעמ רופיש 
 .קנבב תינוהה תותואנה תכרעה ךילהתמ דרפנ יתלבו בושח ילכ םיכפוה ןויצקה ישיחרת תרקבו םינוכיסה לוהינ
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 םיאבומ , םינוכיס לע ףסונ עדימו לזאב לש 3 ךבדנ לש יוליהג תושירד רבדב םיקנבה לע חקפמה תוארוהל םאתהב – יישלשה ךבדנה
 . יוליהג תושירד יטוריפ ןלהל הז חודב

 לזאב תדעו תוארוהל תורוקשה לאריש קנב לש תופסונ תוארוה

 :םיאבה םיאשונב לזאב תדעו תוארוה תא תומצאמה תוארוה םיקנבה לע חקפמה ידי לע ומסרופ 2014-2015 םינשה ךלהמב

 תוליזנ יוסיכ סחי

יוסיכ סחי אשונב 221 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוה הפסונ ותרסגמב רזוח םיקנבה לע חקפמה ץיפה 2014 רבמטפסב 28 םויב 

לש קפוא ןחוב תוליזנה יוסיכ סחי .לארשיב תיאקנבה תכרעמב תוליזנה יוסיכ סחי ןיינעל לזאב תדעו תוצלמה תא תצמאמ רשא תוליזנ 


לש תוליזנה יכרלצ הנעמ ןתונש ההובג תוכיאב םיליזנ םיסכנ לש יאלמ יאקנב דיגאתלש חיטבהל דעונו ןוציק שיחרתב םימי 30 

תוילועפת תושירדו םינייפאמה תרדהג תוברל תוליזנה יוסיכ סחי לש בושיחה ןפוא עבקנ הארוהה תרגסמב .הז ןמז קפואב דיאגתה 
(ההובג תוכיאב םיליזנ םיסכנ יאלמ"ל 
ןויצקה שיחרתב יופהצ וטנ אוציה םינמוזמה םירזת תא ןכו םניגב ןוחטיבה ימדקמו )הנומה" 

).הנכמה( םיירדנלקה םימיה 30 רובע הארוהב רדגומה 


הכישמ ירועיש ורדגוה ותרסגמבו יתכרעמ עוזעזו דיאגתל יפיצפס עוזעז בלשמה עוזעז ללוכ הארוהב עבקנש ןויצקה שיחרת 

.תונושה תורתיה לש תוירוטגקל םאתהב םיסנכנ םימירזת לש הלבק ירועישו םיאוצי םימירזתל םייטרדנטס 

.םיקנבה לע חקפמל היגרחה לע תידיימ חוודל שרדנ ,תירעזמה השירדל תחתמ דרי ולש תוליזנה יוסיכ סחיש יאקנב דיאגת 

ראוניב 1-ב 80%-ל יתרגדה ןפואב הלדוג 60% לע תדמוע תירעזמה השירדה 2015 לירפאב 1 םוימ לחה ,רבעמה תוארוהל םאתהב 


תוילאמינימ תושירדל תחתמ תדרל לכוי יאקנב דיגאת יסנניפ ץחל לש הפוקתב ,תאז םע .ךליאו 2017 ראוניב 1-ב 100%-לו 2016 

.ולא 

,םיקנבה לע חקפמל הגירחה לע חוודל שרדנ ,םימי 3 ךשמב תירעזמה השירדהמ ךומנ היה ולש תוליזנה יוסיכ סחיש יאקנב דיאגת 

.רעפה תריגסל תינכת יווילב 


הפוקתה ךלהמב ..קנבה תמרב תוליזנה יוסיכ סחי לע תולבמג קנבה ןוירוטקריד עבק ליעל רומאכ לזאב תוארוה ץומיא תובקעב 

.שרדנה תוליזנה יוסיכ סחיב דמע קנבה תרקסנה 
 לזאב לש 3 ךבדנ יפל יוליג תושירד םושיי- העש תארוה אשונב םיקנבה לע חוקיפה רזוח םסרופ 2014 רבמטפסב 28 םויב ,ףסונב
"ןלהל( תוליזנ יוסיכ סחי ןיגב יוליג 
ושרדייש יוליגה תושירד תא בלשל ידכ רוביצל חווידה תוארוה ונקות רזוחה תרסגמב ").רזוחה: 

. 15 הלבט האר םיפסונ םיטרפל .תוליזנה יוסיכ סחי ץומיאמ קלחכ לולכל םיקנבה

 ףונימ סחי

 סחי תעבוק הארוהה .ףונימה סחי אשונב 218 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוה תא םיקנבה לע חקפמה םסרפ 2015 לירפאב 28 םויב
 תא ליבגהל דעונ רשאו ןוכיסה תוססובמ ןוהה תושירדל הנימאו המילשמ הדידמכ לעפי רשא ןוכיס ססובמ וניאש ףוקש ,טושפ ףונימ
 .יאקנבה דיאגתב ףונימה תריבצ

 1 דבור ימעצ ןוה אוה ףונימה סחי תדידמ ךרולצ ןוהה .הפישחה תדידמל ןוהה תדידמ ןיב סחיכ רדוגמו ,םיזוחאב אטובמ ףונימה סחי
 םוכס איה קנבה לש הפישחה תדידמ ךס .ועבקנש רבעמה ירדסהב תובשחתה ךות, 202 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוהב ותרדגהכ
 םיכרעה םע תיבקע הניה הדידמה ,ללככ .םיינזאמ ץוח םיטירפו ךרע תוריינ ןומימ תואקסעלו םירזנגל תופישח ,תוינזאמה תופישחה
 וא תויוברע ,םייסנניפ וא םייזיפ תונוחטיבב שמתשהל השרומ אל קנבה ,ןכ ומכ .ןוכיס ילקשמ ןובשחב םיאבומ אלו םייאנובשחה
 םיסכנ .הארוהל םאתהב תיפיצפס רתוה ןכ םא אלא ,תופישחה תדידמ תא תיחפהל ידכ ,יארשא ןוכיס תתחפהל תורחא תוקינכט
 ןיבג הפישחה תא בשחמ קנבה הארוהל םאתהב .תופישחה תדידממ םיכונמ) 202 הארוהל םאתהב(1 דבור ןוהמ וכונש םיינזאמ
 םוכסה לש הרמה ידי לע םיינזאמ ץוח םיטירפ ןיבג תופישחה תאו, 203 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל 'ג חפסנל םאתהב םירזנג
. 203 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוהב ועבקנש יפכ יארשאל הרמה ימדקמב םיטירפה לש ינויערה

 סיסב לע םיינזאמה ויסכנ ךסש יאקנב דיגאת .דחואמ סיסב לע 5%-מ תחפי אלש ףונימ סחיב דומעי יאקנב דיאגת הארוהל םאתהב
 ,ליעל רומאל םאתהב .6%-מ תחפי אלש ףונימ סחיב דומעי ,תיאקנבה תכרעמב םיינזאמה םיסכנה ךסמ רתוי וא 20% הווהמ דחואמ
 '.ב3 הלבט האר םיפסונ םיטרפל. 5% אוה קנבהמ שרדייש ירעזמה ףונימה סחי
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 םייזכרמ םיידגנ םידדצל תופיחש ןיגב ןוה תוישרד

 :ןלהל("םייזכרמ םיידגנ םידדצל תופישח ןיגב ןוה תושירד" אשונב יפוס רזוח םיקנבה לע חוקיפה םסרפ 2015 רבוטקואב 22 םויב
 ןיגב ןוה תושירדל רושקה לכב לזאב תדעו תוצלמהל ןמיאתהל הרטמב 204-ו 203 ןיקת יאקנב לוהינ תוארוה תא ןקתמ רזוחה ").רזוחה"
 םיידגנ םידדצל תופישח לע ולוחי רשא ,תושדחה תויחנהה תא טרפמ רזוחה .םייזכרמ םיידגנ םידדצל םייאקנב םידיגאת לש תופישח
 יזכרמ ידגנ דצ ןיב תולידבמ תויחנהה .ךרע תוריינ ןומימ תואקסעו הסרובב םיריחס םירזגנ תואקסע, OTC ירזגנמ תומרגנה םייזכרמ
 .תותחפומ ןוה תושירד ועבקנ ןורחאל רשאכ ,רישכ יזכרמ ידגנ דצ ןיבל רישכ וניאש
 .רישכ יזכרמ ידגנ דצכ ביבא לתב הסרובל סחייתהל ןתינ 2017 ינויב 30 םויל דע רשאכ ,2016 ילויב 1 םוימ לוחי רזוחב רומאה
 רומאכ ןוכדעה תעפשה תא ןחוב קנבה ןכ ומכ .רומאכ הארוהה ןוכדעל םאתהב ףונימה סחיו ןוהה יסחי בושיח ןפוא תא ןכדעל לעופ קנבה
 תופישח ןיגב ןוה תושירד "רזוח ץומיא לש היופצה תיברימה העפשהה, קנבה תכרעהל .ולש ףונימה דעיו ןוהה ידעי ,ןוהה ןונכת לע
- כ לש רועישב התחפה הניה חווידה דעומל ןוכנ" םייזכרמ םיידגנ םידדצל  סחיב המוד יונישו ,1 דבור ימצע ןוה סחיב0.05%
 .קנבה לש ללוכה ןוהה

 3 ךבדנ לש יוליגה תוישרדב ללכנ וניאש ותכרעהו ןוכיסל הפיחש לע ףסונ עדימ

 הנהג יווק השולש תועמצאב םימשוימו ,הרקבו חוקיפ ,הטילש ינוננגמ לש התואנ תיתשת תועצמאב םיעצבתמ םתרקבו םינוכיסה לוהינ
 לשינשהנהג וק .ןוכיסה תליטנ תעב תונוש תורקב םימייקמה ןוכיסה לוהינו ןוכיסה תרייצ לע םייארחאה לש ןושאר הנהג וק :םיירקיע
ישילש הנהג וק ,יולת יתלב וניהש ישארה םינוכיסה להנמל תופופכה תודיחי תועצמאב ןוכיסה תליטנל ךומסב ךא רחאל הרקב יעצבמ

 .תימינפה תרוקיבה הטמ לש
 םינוכיסה לוהינ תייצקנופ

.הוצבקה לש ישארה םינוכיסה להנמ ידי לע תיעוצקמ תנווכומו ל"כנמל הפופכ ,דיפל תור- קנבב תישארה םינוכיסה תלהנמ
 לככ ,םייונישל םאתהב תונתשהל היושע וז הטלחה .הלהנה תרבח היהת אל קנבב תישארה םינוכיסה תלהנמ יכ רשיא לארשי קנב
 .םאה הרבחל םתויתוהמו םתובכרומ ,קנבה לש יקסיעה ליפורפב ,ויהיש
 דיאגתה םהל ףושחש םינוכיסה לכש אדוות קנבב םינוכיסה לוהינ תייקצנופ ),310( לארשי קנב לש "םינוכיסה לוהינ" תארוהל םאתהב
 המקוהש םינוכיס לוהינ תדיחי ..תיטסילוה הייאר תרגסמב ןוירוטקרידל םיגוצמו תויטנבלרה תודיחיה ידי לע תואיכ םילהונמ יאקנבה
 תילהנמ הפיכא ,תויצ ינוכיסל הפישחה לוהינל הדיחיהו םיילועפתה םינוכיסה לוהינל הדיחיה ,יארשא תרקבל הדיחיה :תא תללוכ קנבב
 .ןוה תנבלה רוסיאו
 םינוכיס תרקב עצבמו םאה הרבחב תישאר םינוכיסו תורקב תקלחמ להנמל ףופכה םינוכיסה רקב ידי לע תעצבתמ קוש ינוכיס תרקב
 .םינוכיסל תופישחה לע היולת יתלבו תיאמעצ
 יתלבו יאמעצ ןפואב תעצבתמ הרקבה .תישארה םינוכיסה תלהנמל םיפופכה םינוכיסה ירקב ידי לע תעבצתמ יארשא ינוכיס תרקב
 :םיפסונ םימוחת ינשב תקסוע הדיחיה .ןוכיס ססובמ םגדמ י"פע םירחבנ םיוולל יארשאה ינוכיסב יולת
 תווח .311 ןיקת יאקנב להונ יפ לע םייתוהמ םימוכסב יארשא תופישח יבגל היולת יתלב הבותכ תעד תווח ןתמו חותינ ,דחאה-

 הדיחיה יגנצ .הקסיעה לש יאמצע חותינ עוציב ךות ,יארשאה וגרידלו העקשה/ יארשאה תשקבל תסחייתמ הדיחיה לש תעדה
 תונודנה יארשאה תושקב לכב יארשאה ינוכיס תא ךירעמו קדוב ),הלעמו הביטח שאר תוכמסמ( יארשאה תודעווב ףתתשמ
 יארשאה ןיגב יקסיעה תוטלחהה תלבק ךילהתל תילארטגניא הדיחיה תוליעפ .תודעווה ינוידב ותעד תא הווחמ ךרוצה תדימבו
 .דבעידב אלו ךילהתהמ קלחכ תנחבנ התדמעו ןתינה

 תושרפההו םיוגויסה תותואנ תעיבק תוברל ,ערומ םבמצש תובוח רותיאל םימילשמ םייאמצע םיכילה עוציב וניה ינשה םוחתה-
 .יארשא ידספהל
 תובוחב ןכו תויקסעה תוביטחב תודעווב ןודנ םניינעש תובוח וגויסב ןועברל תחא הנד תישארה םינוכיסה תלהנמ תושארב הדעו
 .םישדח ןוכיס ידקומכ יארשאה תרקב תדיחי י"ע ורדגוהש


,ימואלניבה קנבב תישאר םינוכיסו תורקב תקלחמ להנמל הפופכה ,ימואלניבה קנבב םילדומ רקחו םושיי ,ףוקיתל תיטילנא הדיחי 

.ימואלניבה קנבה תצובקלש םילדומה ףוקית אשונב לארשי קנב תוארוה םושיי לע רקיעב תיארחא

םינותנה םירחאה םינוכיסה לוהינ תוינידמ יכמסמ תא תרתגאמו םינוש תוינידמ יכמסמ שוביג תא הליבומ תישארה םינוכיסה תלהנמ 

הפישחה תדידמו יוהיזל םאה הרבחב וחתופש םייתוכיאו םייתומכ םילכו תויוגלודותמב תשמתשמ ןכו .ןוכיס להנמ לכ לש תוירחאב 

קנבה תופישחל סחיב חווידו חותינ ,תורקבב תקסוע ,םתוירחאבש ןוכיסה לוהינל רושקה לכב םינוכיסה ילטונב תכמות ,םינוכיסל 

.םינושה םינוכיסל 

תוברל םינוכיס לוהינ ימוחתב תוצלמה תשבגמ ,ןושארה וקב הרקבה ימרוג לש הרקבה תויביטקפא תכרעה לש ךילהת תעצבמ ,ףסונב 

.דועו ןוהה תומילה דעי ,יארשאה םוחתב תויולת יתלב תעד תווח ,ןוכיסל ןובאית 
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תודעווה ר"ויכ תישארה םינוכיסה תלהנמ תשמשמ ,תושרפההו םיגוויסה תותואנ תעיבק לע םינוכיס לוהינל הדיחיה תוירחאמ קלחכ 

לוהינל יתוצבק םורופ סנכתמ 2015 תנשב יעיברה ןועברהמ לחה .הלעמו קנבה ל"כנמ תושארב תודעווה טעמל ,םייתייעב תובוחל 

ישארה םינוכיסה להנמ וניה םורופה ר"וי .ינכרצה יארשאה ןוכיס הז ללכבו םינושה יארשאה ינוכיס חותינב דקמתמה יארשא ינוכיס 

.ךרוהצ יפ לע וא הנשב םיימעפ סנכתמ םורופה .םורופב תפתתשמ תישארה םינוכיסה תלהנמו הוצבקב 

הנהגה וקמ קלח הווהמו יפסכ חוויד לע הרקבה לע יארחא , הביטח להנמו הלהנה רבח , רטפלס רפוע ח"ור – ישארה יאנובשחה 

.תויקסיע תולועפ עויצבל םייארחא םניאו םיעבצמ םניא וידבועו ישארה יאנובשחה . ינשה 


:םיידועייה םינוכיסל םיארחא ועבקנ תישארה םינוכיסה תלהנמ תוליעפל ליבקמב 

.תוליזנהו קושה ינוכיס לוהינל יארחא יסנניפ לוהינל הדיחיה להנמ ןייטשנרצה רינ רמ 

.יארשאה ינוכיס לוהינל יארחא תיקסיעה הביטחה להנמ ףילכ ןורוד רמ 

תשמשמ ןכו תיקסיע תויכשמהלו םיילועפתה םינוכיסה לוהינל תיארחא) CRO( קנבה לש תישארה םינוכיסה תלהנמ דיפל תור תרבג 

. FATCA ה תוארוה םושייו רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא תיארחא ,ע"ינ ינידב תימינפ הפיכא לע הנוממהו תויצה תניקצכ

.רבייסה ינוכיס להנמכ שמשמ ,עדימ תחטבאו רבייסה תנהג להנמ ,לגפיקושרמ 

.םייטפשמה םינוכיסה לוהינ לע תיארחא ,תישארה תיטפשמה תצעויה ,רתשא היא ד"וע 

.תורחתהו ןיטינומה ,היטגרטסאה ינוכיס לוהינל יארחא תיאנועמקה הביטחה להנמ ,מ"מןיג השמרמ 


לכ ידי לע ,ללוכה יקסעה לוהינהמ קלחכ םה ףא םילהונמ ,הקיקחו היצלוגר ינוכיס ,ןוכג – קנבה ףושח םהילא םיפסונה םינוכיסה- 

יתצובקה םינוכיסה לוהינמ קלחכ ,םיחקופמ ליבקמבו ,םתוירחאל ןותנה םוחתב םיפסונ הרשמ יאשונו הלהנהה ירבחמ דחא 

.קנבב םינוכיסה להנמ תועצמאב הוצבקה לש ישארה םינוכיסה להנמ ידי לע םג ,יביטרגטניאה 
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 םינוכיסה לוהינ תוברת


,םינוכיסה לוהינל תינכדעו תיבטימ הקיטקרפב שומישו ןתיא ידיגאת לשממ לע תתתשומ קנבה לש ותסיפתו םינוכיסה לוהינ תוברת 

.ןהינייפאמו תויקסעה תודיחיה יכרצל םאתהב תושרדנה תומאתהה עויצבו ,ןוכיס תנווכומ תינוגרא תוברת ,הבחר הייאר 

ילבמ םינוכיס קנבה לטונ ,תיקסעה ותולהנתה תרגסמב יכ חיטבהל תנמ לע םייחרכה קנבב םינוכיס לוהינ יכילהתו תואנ ידיאגת לשממ 

אוה םהילא םינוכיסה לש םתושממתה תורשפא תא םומינימל םמצמצו ולש ןוכיסה ןובאית סיסב לע רידגהש הפישחה תולבמגמ וגרחל 

,רתיה ןיב ,וצמוא )310( םינוכיס לוהינ אשונבו )301( ןוירוטקרידה תדובע אשונב ןיקת יאקנב לוהינ תוארוה תרסגמב .ףושח 

.םינוכיסה לוהינו ידיאגתה לשממה םוחתב לזאב תונורקע 


דיאגתה ףושח םהילא םינוכיסה דגנכ ןוה תאצקה לש ןורקע לע תססובמ ,לארשיב תיאקנבה תכרעמה ידי לע הצמואש ,לזאב תסיפת 

.ולש ןוכיסה יסכנ ןיבל קנבה ןוה ןיב ,ילאמינימ סחי תוברל ,תוליעפה יפקיה תא םיביתכמה קנבה לש ןוה ידעי תרדגה לעו יאקנבה 


ידיאגתה לשממל תיתשת הווהמה ,םינוכיסה לוהינ לש ידיאגתה לשממה תונורקע ךמסמ תא םייתנשל תחא רשאמ קנבה ןוירוטקריד 

לוהינ לש םיידוסיה םיכילהתה םירדוגמ ךמסמב .לארשי קנב תויחנהו לזאב תונורקעל םאתהב ,קנבב םינוכיסה תוברתו לוהינ לש 

ישארו הלהנהה ירבח ,הלהנהה,ןוירוטקרידה תמרב םינושה םינרגואה לש תוירחאהו תוכמסה ,הנהג יווקל הקולחב םינוכיסה

הז ךמסמ .תימינפה תרוקיבהו םינוכיס לוהינ תרקבו םינוכיסה לוהינ יפוג ,םתוליעפ ימוחתבש םינוכיס לע םיארחאה קנבב םיכרעמה 

תוברתו לוהינ תנוכתמלו ידיגאתה לשממה תסיפתל עגונה לכב הללכב קנבהו ימואלניבה קנבה תוצבק רובע בייחמ עצמ שמשמ 

.תונושה תודיחיה ילהנו םייטנוולרה תוינידמה יכמסמ ,ןוירוטקרידה להונ תועמצאב םשוימ ךמסמה .םינוכיסה 


תרגסמה םע דחא הנקב הלוע קנבה לש םינוכיסה לוהינ תסיפתו םינוכיסה לוהינ תוברת- קנבב םינוכיסה לוהינ לש דוסי יכילהת 

,ןלהל טרופמכ ,םהיניב םיקודה ןילמוג יסחי ילעב םינוכיס לוהינ לש דוסי יכילהת םושיי הביתכמו םיקנבה לע חקפמה ידי לע העבקנש 

סיסב םיווהמ ןלהל םיטרופמה הבילה יכילהת .קנבב תויקסע ןניאש תודיחיו תויקסע תודיחי ,הלהנהה ,ןוירוטקרידה םהל םיפתוש רשא 

:תיתוצבק תוינידמ סיסב לע ,קנבב םינוכיסה לוהינ תומישמ לולכמל 

ןוהה תורוקמ לומ לא םינוכיס להנלו לוטיל קנבה לש תלוכיה תכרעה סיסב לע קנבה ןוה תותואנ / תומילה לש תימצע הכרעה -
 .קנבה לש םינימזה

- .םינוכיסל הפישח תולבמג תאצקהו ןוכיסל ןובאיתה שוביג

- .ןוהה ןונכתו ןוהה ידעי תעיבק

- .ןוכיסה לוהינל תוינידמ תעיבק

- .ןוכיסה לוהינל תוינידמה לש םושיי
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 קנבה ידי לע עבצתמש יאמעצ ךילהת וניה-) ICAAP-ה( ןוהה תותואנ/תומילה לש תימצע הכרעה ךילהת
 תותואנה תכרעה . קנבב םינוכיסה לוהינ לש הבילה יכילהתל סיסבה תא ,הווהמו ,לזאב לש ינשה ךבדנה תרסגמב
 קנבה לש תללוכה הפישחה לומ לא ,תואנ וניה קנבה ןוה םאה ךירעהל- התרטמו יתנש סיסב לע תעצבתמ תינוהה
 .דיתע ינפ הפוצ היארבו הווהב- םינוכיסל
קנבה ןוהב םיושמיהש ןונכתמ קלחכ םינוכיסל הפיחש תולבגמ תאצקהו ןוכיסל ןובאיתה ושביג
 שובילג ,ןוהה ידעיל תרגסמ ,םינוכיסה לוהינ תוינידמ תעיבקל סיסב הווהמ ןוכיסה ןובאית םינוכיסה תוברת תרסגמב
 תויתוכיאו תויתומכ תולבמג תכרעממ בכרומ ןוכיסל ןובאיתה .קנבה לש הדובעה תוינכותו תויטגרטסאה תוינכותה
 .םיוסמה ןוכיסל היורצה הפישחה תמר תא אטבמ אוהו ןוכיס לכל תירשפאה הפישחל סחיב
 דעי תעיבק .יטגרטסאה ןונכתה ןיבל ןוהה תומילה דעי תעיבק ןיב בלשמ ןוהה ןונכת-ןוהה ידעי תעיבקו ןוהה ןונכת
 לש תוביציה תחטבה םשל תשרדנה ןוהה תירכ יוהיז ,תינוהה תותואנה תכרעה תובקעב תשחרתמ ןוהה תומילה
 .ןוכיסל קנבה ןובאית תרסגמבו ,ןוכיסה תלוביסו קנבה
 לש םייביטקפא םיכילהת לש םמויק תא חיטבהל הניה ןוכיסה לוהינ תוינידמ תרטמ-ןוכיסה לוהינ תוינידמ ושביג
םינוכיסה לוהינל תוינידמה םוישי .םינושה םינוכיסל סחיב ועבקנש הפישחה תולבמגב הדימעה תאו םינוכיס לוהינ
 לש תכשמתמ תלוכי חיטבהל ודעונש תולועפה תרשרש לש עוציבה בלש תא ללוכ תוינידמה לש םושייה ךילהת
 ועבקנש תולבמגה לומ םינוכיסל הפישחה לש הדידמו הכרעה ;קנבה ףושח םהילא םייתוהמה םינוכיסה יוהיז
 םייתפוקת םיחוויד תוברל תוינידמה ךמסמב רדוגמכ חוויד ינוננגמ תרייצ );ןויצק ישיחרת לש תרסגמב תוברל(
 .ועבקנש ןוכיסה תולבמגמ היגרח תררבתמו הדימב ,םינוכיס תתחפהל תולועפ תטיקנו םיידימו
 םידרפנ םילעגמ ןיב ןוזיא רוציל דעונ םינוכיסה לוהינ לש ידיאגתה לשממה-םינוכיסה לוהינב םיברועמה םימרוגה
 תשולש תא ןכו הלהנהה ,ןוירוטקרידה ;תא םיללוכ םינוכיסה לוהינב םיברועמה םימרוהג .םינוכיסה לוהינב םירושקה
 תרוקיבה יפווג םינוכיסה לוהינ תייקצנופ ,םינוכיסה ילטונ :םהיניב רשאכ ,םינוכיסה לוהינב םירושקה הנהגה יווק
 עוצקמ ישנא סויגל ,רתיה ןיב ,אגוד קנבה , םינוכיסה לוהינ לש ידיאגתה לשממה תרסגמב .ןוירוטקרידל םיפופכה
 .תובכרומ תויוליעפ תוברל ,תונושה תויאקנבה תוליעפב הנבהו תויחמומ ילעב םימיאתמ

 .ריכב הרשמ אשונ תוירחאב וניה ,קנבה ףושח םהילא םייתוהמה םינוכיסהמ דחא לכ- םינוכיסל תוירחא תליטנ
 תולטומ )חווידו רוטינ ,התחפהו הרקב ,הכרעהו הדידמ ,יוהיז ,ןוכיס תליטנ( םינוכיסה לוהינל תינושארה תוירחאה
 ןיינעב תויביטרפוא תוטלחה לבקל תיארחאש תאז איה הלהנהה .יאקנבה דיאגתה לש םיקסעה יווק תלהנה לע
 לועפלו ,ןוכיסל האושתה ןיב סחיהו ויתולועפב םולהג ןוכיסה תא ןיבהל שרדנ םינוכיסה לטונ .םלוהינו םינוכיסה
 לוהינמ קלחכ ,ליעל ראותמל רבעמ .תומייקה הפישחה תולבגמ תרסגמב תוטלחה תלבק ךות יארחא ןפואב
 ולאכ תוברל ,םמעצב ןוכיס תויוגס ףיצהלו תוהזל קנבב דבוע לכ לש תישיא תוירחא תמייק ,תיביטקפא תרושקת
 תרוקיבה ךרעמל ימינונא חוויד ,םינוש םימורופו תוכרדהב תופתתשה תועצמאב תאזו ,תיקסעה תוליעפהמ תולועה
 '.וכו הנוממ להנמל וא /ו
 םייעוקצמ םימורופו תוכרדה ןווגמב תפתתשמו תיארחא תישארה םינוכיס לוהינל הדיחיה-םימורופו תוכרדה
 .םייתצובק
 םידדועמה םיצירמתו תוגהנתה תומרונ םושייב "ןוטה תא עבוק"ה ףוהג וניה ןוירוטקרידה-םלוה יתא דוק תעיבק
 סוסיבבו הרשוי םימדקמה דיאגת יכרעו םייעוקצמ םיטרדנטס תעיבקב ,םיגרדה לכב תיארחאו תיעוקצמ תוהגנתה
 רתיה ןיב ,תוימינפה תורקבה לש ןתובישח תא םירגדה לכב םידבוע ינפב הגימצו השידגמה תינורגא םינפ תוברת
 .םלוה יתא דוק תעיבק תועצמאב

-


-

-
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ידדמו לומתגה תודוא טוריפ .קנבה לש םינוכיסה לוהינ תסיפתו םיכרעה תא תמאות קנבב לומתגה תוינידמ -לומגת -
 עיפומ ןוכיסה 2015. רבמצדב 31 םויל םינוכיסה לע חודב 16 הלבטב

תרבח תוביצי תא הנושארבו שארב חיטבהל רומא םינוכיס לוהינ יכ הנבהה לע תססובמ קנבב םינוכיסה תוברת -
 ןפוא ןינעב תונורקעהו םיכרעה לש הדיחא הסיפתל תערכמה תובישחה ןאכמו ,םאה תרבח תוביצי תא אליממו תבה

לומ לא המזויו תויביטקאורפל הריתח ךות םינוכיסה תא להנמ קנבה .הצובקב ביכרמ  לכ לש םינוכיסה לוהינ
 ,הכרעה ,יוהיז לש םיכשמתמ םיכילהת םיקמ קנבה .דבלב םינוכיס תושממתהל הבותגב קר אלו ןוכיסל הפישחה
 םלומ םייתוהמה םינוכיסה יכ תעה לכ חיטבהל תנמ לע ףושח אוה םהילא םייתוהמה םינוכיסה לש רוטינו דועית
 תותואנה תכרעהב דוסי ןבא ידיאגתה לשממב האור קנבה .תיביטקפא הרובצ םילהונמו םיהוזמ הפישח תמייק
 .ו של תינוהה

 ,ומעטמ תודעוו ,ןוירוטקרידה ידי לע ,רתיה ןיב ,םישענ קנבב םינוכיסה לוהינ תותואנ לע הרקבהו חוקיפה ,הטילשה
 :ןלהל טרופמכ ,םינושה ןוכיסה ימוחתב הלהנה תודעוו הלהנהה

 םינוכיסה לוהינ תויגוסל ןוירוטקרידה תוסחייתה

 .הוצבקה לש היטגרטסאב תבלושמה קנבה לש היטגרטסאה תא הוותמ קנבה ןוירוטקריד 	.א

 ,םינושה םייתוהמה ןוכיסה ימוחתב םינוכיסה לוהינ תוינידמו תיתנשה הדובעה תינכת תא הנשל תחא רשאמו ןד קנבה ןוירוטקריד 	.ב
 ןכו ,םינושה םירזמגבו תוליעפה ימוחתב תורתומה הפישחה תורקתו ןוכיסה תורגסמ ,ללוכה ןוכיסה ןובאית תא ,רתיה ןיב ,תוללוכה
 תוינידמ תא ןוירוטקרידה םיאתמ ,תאז תרגסמב .םינושה םינוכיסל הפישחה לע חווידו הרקב ,הדידמ ,לוהינל םיטרדנטס בימצ
 .קנבה לש תוליעפה תביבסלו םייסנניפה םיקוושב תורומתלו םייונישל ,םינושה םינוכיסל הפישחה

 תוליעפהש ןוכיסה תניחב ךות ,תושדח תופישח רויצל םילולעה םייתוהמ םישדח םירוצמו תושדח תויוליעפ רשאמ קנבה ןוירוטקריד 	.ג
 .תוליעפה ינוכיס לע היולת יתלב הרקב עצבלו דודמל ,להנל קנבה תלוכי תא ןכו תרוצי

 תלבקמ הדעווה .הנשב םימעפ עברא תוחפל תסנכתמה ,םינוכיס לוהינל ןוירוטקריד תדעו תלעופ ןוירוטקרידה תדובע תרסגמב 	.ד
 .ןוירוטקרידה עבקש תולבגמבו תוירוטלוגר תולבמגב הוצבקהו קנבה תדימע לע ןכו םינושה םינוכיסל קנבה תופישח לע חוויד
 .קנבב םינוכיסה תרקבו לוהינ ךרעמ תויביטקפאו תותואנ לש הניחב תעצבמ הדעווה ,ףסונב

 .קנבה לש ללוכה םינוכיסה ךמסמב ןוירוטקרידבו םינוכיס לוהינל הדעווב ןויד םייקתמ ןועברל תחא 	.ה

 .הנשב םימעפ רפסמ תסנכתמה יארשא תדעו םג תלעופ ןוירוטקרידה תדובע תרסגמב 	.ו

 לש תימינפה תרוקיבה תוליעפ לע תחקפמ תרוקיבה תדעו .ןוירוטקרידה לש תרוקיבה תדעו תסנכתמ הנשב םימעפ שש תוחפל 	.ז
 תינכת ,ימינפה רקבמה לש תויוכמסהו יונימה בתכ רושיא ,ורכש תעיבקו ימינפ רקבמ יונימ :יבלג ןוירוטקרידל הצלמה תוברל קנבה
 תרוקיב תוחודב הנדו תימינפה תרוקיבה לש הדובעה תינכת םושיי רחא בקעמ תעצבמ הדעווה .תימינפה תרוקיבה לש הדובעה
 האור לש תרוקיב תוחודב הנדו רקבמה ןובשחה האור תדובע לע תחקפמ הדעווה .ימינפה רקבמה לש םירחא םיחווידבו םייתוהמ
 םייפסכה תוחודב הנד ,םייפסכה תוחודה תניחבל הדעווכ םג התבשב ,הדעווה ,ןכ ומכ .םיירוטלוגר םיפוג לשו רקבמה ןובשחה
:הלא לכב הלצמההשביגוהנדשרחאל,ןוירוטקרידל ןודנבהיתוצלמה תא השימגו םייאנובשחה חווידה יכרעמב םייוקילבו

י וליהגת ותואנות ומלש ;יפסכהח ווידבת ורושקהת וימינפהת ורקבה ;םייפסכהת וחודהם ער שקבו שענשם ינדמואהות וכרעהה

ם א(י וושת וכרעה ;קנבהל שם ייתוהמהם יניינעבם שוישי אנובשחהל ופיטהוה מצואשת יאנובשחהת וינידמה ;םייפסכהת וחודב

 .םייפסכה תוחודב םינותנ םיכמסנ םהילעש ,ןסיסבבש םינדמואהו תוחנהה תוברל ),תומייקש לככו
 ןפואב ןכדועי ןוירוטקרידה רשאכ תימינפ הפיכא אשונב ןוירוטקרידה תומישממ קלח עצבל תרוקיבה תדעו תא ךימסה ןוירוטקרידה
ןויעלתרוקיבהתדעולשםילוקוטורפהתרבעה תועצמאבהלאםיאשונברומאכתרוקיבהתדעותוטלחהוינוידב ףטוש

 תדעווב םידקמ ןויד תכירע רחאל ועוצבי ןוירוטקרידה תומישמ רתי .תרוקיבה תדעו ר"וי תטלחה יפל תרחא ךרדב וא ןוירוטקרידה
 .רומאכ תולצמהב ךרוצ ונשיש לככ תרוקיבה תדעו תולצמה תלבקו תרוקיבה
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 םינוכיסה לוהינ תויגוסל הלהנהה תוסחייתה

 להנמו שונא יבאשמ ףאג להנמ ,תישארה םינוכיסה תלהנמ ,תרוקיבה הטמ תלהנמ ,הלהנהה ירבח ,ל"כנמה תושארב הלהנהה 	.א
 םינוכיסה תרקבו לוהינ םוחתב םיאשונ ןוומגב, רתיה ןיב, הנדו עובשב םיימעפ תסנכתמ ,ךרולצ םאתהב ,יסנניפ לוהינל הדיחיה
 .םינושה

 םינוכיסה לולכמל קנבה תופישח תוחוודמ ותרסגמב קנבה לש ללוכה םינוכיסה ךמסמב הלהנהב ןויד םייקתמ ןועברל תחא
 הצוח ןוכיס ,תויצ ינוכיסו םייטפשמ םינוכיס ,םיילועפת םינוכיס ,יארשא ינוכיס ,םייסנניפ םינוכיס :םרקיעש קנבה דמוע םהינפב
 תרצה תואצות ,קנבה לש ןוכיסה ןובאיתל תוסחייתה תנתינ ,ןכ ומכ .ןוה תנבלה רוסיאו עינ ינידב תימינפ הפיכא ,תולובג
 תכרעהו םינושה םינוכיסל סחיב ןוכיסה ןובאתל תוסחייתה ,ןוירוטקרידה עבקש תולבגמב קנבה תדימעבו ןויצקה ישיחרת
 .םילדומ ףוקית סוטטסו ,ןוכיסה תורגד

 .ב

 תופישחב תויזכרמה תויוחתפתהב :רתיה ןיב ,ןדו שדוחל תחא סנכתמ ל"כנמה תושארב ת יו ובייחתהו םיסכנ לוהינ תווצ
 תויוליעפל הסינכב םיסנניפה םינוכיסל הפישחה תולבמגב ,ורקאמה םוחתב תויזחתהו תויוחתפתהה רואל קנבב תויסנניפה
 .ורטסונה קית תוחתפתהבו ,תושדח

.קוש ינוכיסו תוליזנ יאשונב עובשב םימעפ 5- כ דן יסנניפ לוהינל הדיחיה להנמ תושארב תוליזנ תווצ  .ג

.תוליזנה במצו תועקשה יאשונב עובשל תחא ןד יסנניפ לוהינל הדיחיה להנמ תושארב יסנניפ תווצ  .ד

 ןתמב ןד ןכו ,תיקסעה הביטחה להנמ תוכמס לעמ יארשא ירושיאב ןדו ,עובשל תחא סנכתמ ל"כנמה תושארב יארשא תווצ
 םיאשונב םיוול רחא יתנש בקעמ ,רתיה ןיב ,עבצמ ףסונב .ןוירוטקרידה לש יארשא תדעו תוכמסב יארשא תושקבל תוצלמה

ש םיחווידב ןד תווהצ  ,קנבה תלהנהו ןוירוטקרידה ועבקש תולבגמב הדימע לש םינו .תיקסע תוליעפל םירושקה םייתוהמ
 תובוחו קנבה לש יארשאה ינוכיס לוהינו יארשאה תוינידמ יבלג תולצמה שוביגבו בוח לע רותיו /תוקיחמ /בוח ירדסה רושיאב
 .םימופג

 .ה

.ןועברל תחא ולא םיאשונב ןד תישארה םינוכיסה תלהנמ תושארב תואנוהו תוליעמ ,םייטפשמו םיילועפת םינוכיס םורופ  .ו

 ותרגסמב ישארה יתצובקה םינוכיסה להנמ תושארב יתצובק םינוכיס לוהינ םורופב תפתתשמ תישארה םינוכיסה תלהנמ
 לוהינ תויוגלודותמ ,הדידמה תוטיש תדחאה ךות יתוצבק סיסב לע םינוכיסה לוהינ םודיקל תויורשפאו םיכרד ןוידל םיאבומ
 .הוצבקב הרקבה ינוננגמו םינוכיסה

 .קנבה לש תישארה םינוכיסה תלהנמ תושארב תווצ תועצמאב עצבתמ )ICAAP( תינוהה תותואנה תכרעהל ימינפה ךילהתה
 .קנבה לש ללוכה םינוכיסה לוהינ ךרעמ רופישו םודיקמ קלחכ תוארוהה תומשוימ ךילהתה תרסגמב

 .ז

 תוקסועה תודיחיב הז ללכבו ,םינוכיס תדקוממ הדובע תינכת פ"ע ,קנבה תודיחי לכב תרוקיב תעצבמ תימינפה תרוקיבה
 הרקבה יכילהת תוכיאו םינוכיסה לוהינל םילהנהו םיכילהתה םושיי םינחבנ תרוקיבה תרגסמב .ןתרקבבו םינוכיסה לוהינב
 .קנבב םיימינפה

 .ח

 ןמזבו ,תינכדע במצ תנומת תלבק םשל הל םישורדה חווידהו הרקבה ,חוקיפה ,הדידמה ילכ תא רפשל הכישממ קנבה תלהנה
 .קנבב תיתצובקה םינוכיסה לוהינ תשיפת תא עימטהל ידכ ןכו םינושה םינוכיסל קנבה תפישח לע תמא

 .ט
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 )ח"ש ינוילימב( יחוקיפה ןוהה בכרה-ןוהה הנבמ :2 הלבט

 יתרה
שלא ם סכומי

* ן מההו כו נו
 יתרה

שלא סכומים

* ן מההו כו נו

ה י  הפני
למאזן

חי קו  הפי

ועודפים מכשירים רובד 1: עצמי הון

רגילות מניות על ופרמיה הבנקאי התאגיד ידי על שהונפק רגילות מניות  הון
רובד 1. עצמי בהון  הכלולות

375.3 375.3 1 

המאזן. תאריך לאחר שהוכרז או שהוצע דיבידנד לרבות  2 (0.8) 745.6 (0.5) 829.3עודפים,
גילוי. להם שניתן ועודפים מצטבר אחר כולל  3 (8.2) 10.3 (3.5) 1.6רווח

בהון להכללה הכשירים התאגיד ידי על שהונפקו 1 רובד עצמי הון  מכשירי
המעבר בתקופת  הפיקוחי

--

שאוחדו הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו רגילות מניות

מיעוט). ג ' (זכויות צד ידי על והמוחזקות
--

וניכויים פיקוחיות התאמות לפני 1 רובד עצמי  (9.0) 1,131.2 (4.0) 1,206.2 הון

וניכויים פיקוחיות התאמות רובד 1: עצמי הון

שווי להערכות יציבותיות -- התאמות
רלבנטי. אם לשלם, נדחים מיסים בניכוי --מוניטין,

נדחים מיסים בניכוי למשכנתאות, שירות זכויות למעט אחרים מוחשיים לא  נכסים
. לשלם

--

הבנקאי התאגיד של עתידית רווחיות על מתבסס שמימושם לקבל נדחים -- מיסים
שאינם פריטים של מזומנים תזרים גידורי בגין המצטבר האחר הכולל הרווח  סכום

. הוגן שווי לפי במאזן  מוצגים
--

. צפויים להפסדים הפרשות בין (shortfall) שלילי -פער
. איגוח מעסקאות הנובע העצמי בהון -גידול

התחייבויות של ההוגן בשווי משינויים כתוצאה מומשו שטרם והפסדים רווחים

בהתייחס בנוסף, הבנקאי. התאגיד של העצמי האשראי בסיכון משינויים שנבעו

החשבונאיות השווי התאמות כל את לגרוע יש נגזרים, מכשירים בגין להתחייבויות

הבנק. של העצמי האשראי מסיכון הנובעות (DVA) 

0.5 0.4 8 

לפגום יהפך הנכס אם שיסולקו לשלם נדחים מיסים בניכוי עתודה, על יעודה עודף
לציבור הדיווח להוראות בהתאם ייגרע  או

--

התחייבות (כולל עקיף או ישיר באופן המוחזקות רגילות, במניות עצמית השקעה

חוזיים ) . להסכמים בכפוף מניות  לרכוש
--

פיננסיים. תאגידים של רגילות במניות הדדיות צולבות --החזקות

2016 
במרס ליום 31
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 )ח"ש ינוילימב(1 ךמשה-יחוקיפה ןוהה בכרה

 יתרה
שלא ם סכומי

* ן מההו כו נו
 יתרה

שלא סכומים

* ן מההו כו נו

ה י  הפני
למאזן

חי קו  הפי

(המשך) וניכויים פיקוחיות התאמות רובד 1: עצמי הון

התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

המניות מהון 10% על עולה אינה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
עצמי מהון 10% על העולה (בסכום הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו  הרגילות

 רובד 1)

--

התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

הרגילות המניות מהון 10% על עולה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
. הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו

--

.1 רובד עצמי מהון על 10% עולה סכומם אשר למשכנתאות שירות -- זכויות
10% על עולה סכומם אשר עיתוי, מהפרשי כתוצאה שנוצרו לקבל נדחים  מיסים

רובד 1 . עצמי מהון
--

מהפרשי כתוצאה שנוצרו לקבל נדחים מיסים למשכנתאות, שירות זכויות  סכום
ידי על שהונפקו הרגילות המניות מהון על 10% העולה בשיעור וההשקעות  עיתוי

הבנקאי. התאגיד של 1 רובד עצמי מהון 15% על העולה פיננסיים,  תאגידים
--

על שהונפקו הרגילות המניות מהון 10% על העולה בשיעור השקעות בגין  מזה:
פיננסים תאגידים  ידי

--

למשכנתאות שירות זכויות בגין -- מזה:
עיתוי מהפרשי כתוצאה שנוצרו לקבל נדחים מיסים -- מזה:

הבנקים על המפקח ידי על שנקבעו נוספים וניכויים פיקוחיות -- התאמות
. פיננסיים תאגידים של בהון השקעות בגין -- מזה:

. למשכנתאות שירות זכויות בגין -- מזה:
סעיפים במסגרת נכללו שלא 1 רובד עצמי להון נוספות פיקוחיות התאמות  מזה:

ו26.ב.  26.א.
--

הוראה אימוץ לפני הנדרש לטיפול הכפופות 1 רובד עצמי בהון פיקוחיות  התאמות
3 לבאזל בהתאם 202 

הון די 2 רובד והון נוסף 1 רובד בהון ואין מאחר 1 רובד עצמי הון על החלים ניכויים

. הניכויים על לכסות  בכדי
-

1 רובד עצמי בהון והניכויים הפיקוחיות ההתאמות כל  0.4- 0.5 סך

1 רובד עצמי  (9.0) 1,130.8 (4.0) 1,205.7 הון

במרס ליום 31
2016 2015 
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 )ח"ש ינוילימב(2 ךמשה-יחוקיפה ןוהה בכרה

 יתרה
שלא ם סכומי

* ן מההו כו נו
 יתרה

שלא סכומים

* ן מההו כו נו

ה י  הפני
למאזן

חי קו  הפי

נוסף 1 רובד עצמי הון

מכשירים נוסף: 1 רובד הון
על ופרמיה הבנקאי התאגיד ידי על שהונפקו נוסף 1 רובד מניות הון  מכשירי

. אלו  מכשירים
--

לציבור. הדיווח להוראות בהתאם עצמי כהון מסווג -- מזה:
לציבור. הדיווח להוראות בהתאם כהתחייבות מסווג -- מזה:

הפיקוחי בהון להכללה הכשירים התאגיד ידי על שהונפקו נוסף 1 רובד הון  מכשירי
. המעבר  בתקופת

--

הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו נוסף 1 רובד הון  מכשירי
ג ' . צד משקיעי ידי על והמוחזקים

--

הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו נוסף 1 רובד הון מכשירי  מזה:
. נוסף 1 רובד מהון בהדרגה המופחתים ג ', צד משקיעי ידי על והמוחזקים

--

ניכויים לפני נוסף 1 רובד ----- הון
ניכויים נוסף: 1 רובד הון

או ישיר באופן המוחזקת נוסף, 1 ברובד הכלולים הון במכשירי עצמית השקעה

חוזיים. להסכמים בכפוף מכשירים לרכוש התחייבות (כולל  עקיף
--

נוסף. 1 ברובד הכלולים הון במכשירי הדדיות צולבות --החזקות
התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

המניות מהון 10% על עולה אינה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
. הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו  הרגילות

--

התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

הרגילות המניות מהון 10% על עולה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
. הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו

--

הבנקים על המפקח ידי על שנקבעו נוספים --ניכויים
פיננסיים תאגידים של בהון השקעות בגין -- מזה:

41.א. סעיף במסגרת נכללו שלא 1 רובד להון נוספים ניכויים -- מזה:
202 הוראה אימוץ לפני הנדרש לטיפול הכפופים נוסף 1 רובד בהון ניכויים

3 לבאזל בהתאם
--

על לכסות בכדי הון די 2 רובד בהון ואין מאחר נוסף 1 רובד הון על החלים ניכויים

. הניכויים
--

נוסף 1 רובד בהון הניכויים כל -- סך
נוסף 1 רובד -- הון

1 רובד  (9.0) 1,130.8- (4.0) 1,205.7הון

במרס ליום 31
2016 2015 
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 )ח"ש ינוילימב(3 ךמשה-יחוקיפה ןוהה בכרה

 יתרה
שלא ם סכומי

* ן מההו כו נו
 יתרה

שלא סכומים

* ן מההו כו נו

ה י  הפני
למאזן

חי קו  הפי

והפרשות מכשירים רובד 2: הון

ופרמיה רובד 1) בהון נכללים (שאינם הבנקאי התאגיד ידי על שהונפקו  מכשירים
אלו. מכשירים  על

2.5 2.5 4 

הפיקוחי בהון להכללה הכשירים התאגיד ידי על שהונפקו 2 רובד הון  מכשירי
. המעבר  בתקופת

269.4 374.9 6 

צד למשקיעי הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו 2 רובד הון  מכשירי
ג '.

--

הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו 2 רובד הון מכשירי  מזה:
.2 רובד מהון בהדרגה המופחתים ג ', צד משקיעי ידי על והמוחזקים

--

המתייחס. המס השפעת לפני אשראי להפסדי קבוצתיות  5 107.5 105.2 הפרשות
ניכויים לפני 2 רובד  484.9 377.1 הון

ניכויים רובד 2: הון

(כולל עקיף או ישיר באופן המוחזקת רובד 2, הון במכשירי עצמית השקעה

חוזיים ). להסכמים בכפוף מכשירים לרכוש  התחייבות
--

. פיננסים תאגידים של 2 רובד הון במכשירי הדדיות צולבות --החזקות
התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

המניות מהון 10% על עולה אינה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
באזל במסמך הנהוג לטיפול [בהתאם הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו  הרגילות
.2010 דצמבר הבנקאית, המערכת עמידות לחיזוק גלובלית פיקוחית מסגרת :3 

--

התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

הרגילות המניות מהון 10% על עולה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
. הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו

--

הבנקים על המפקח ידי על שנקבעו נוספים --ניכויים
פיננסיים. תאגידים של בהון השקעות בגין -- מזה:

56.א. סעיף במסגרת נכללו שלא 2 רובד להון נוספים ניכויים -- מזה:
202 הוראה אימוץ לפני הנדרש לטיפול הכפופות 2 רובד בהון פיקוחיות  התאמות

3 לבאזל בהתאם
--

2 רובד להון הפיקוחיות ההתאמות כל -- סך
2 רובד  484.9 377.1הון

ההון  (9.0) 1,615.7 (4.0) 1,582.8סך

2016 2015 
במרס ליום 31
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 )ח"ש ינוילימב(4 ךמשה-יחוקיפה ןוהה בכרה

 יתרה
שלא ם סכומי

* ן מההו כו נו
 יתרה

שלא סכומים

* ן מההו כו נו

ה י  הפני
למאזן

חי קו  הפי

משוקללים סיכון נכסי

הוראה 202 אימוץ לפני שנדרש לטיפול בהתאם משוקללים סיכון נכסי הכל  סך
3 לבאזל בהתאם

11,001.3 11,814.5 

משוקללים. סיכון נכסי  11,814.5 11,001.3סך
הון לשימור וכריות הון  יחסי

משוקללים) סיכון מנכסי רובד 1 (כאחוז עצמי  9.57% 10.96% הון

משוקללים) סיכון מנכסי רובד 1 (כאחוז  9.57% 10.96% הון
משוקללים) סיכון מנכסי (כאחוז הכולל  13.68% 14.39%ההון

הבנקים על המפקח ידי על שנקבעו מזעריות  דרישות

הבנקים.* על המפקח ידי על שנקבע מזערי 1 רובד עצמי הון  9.02% 9.02%יחס
הבנקים .* על המפקח ידי על שנקבע מזערי כולל הון  12.52% 12.52%יחס

סיכון) שקלול (לפני ההפחתה לסף שמתחת סכומים

בנות וחברות בנקאיים תאגידים (למעט פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

התאגיד ידי על שהונפקו הרגילות המניות מהון 10% על עולות שאינן  שלהם ),
ההפחתה לסף מתחת והן  הפיננסי

--

בנקאיים תאגידים (למעט פיננסיים תאגידים של 1 רובד עצמי בהון השקעות

ידי על שהונפקו הרגילות המניות מהון 10% על העולות שלהם ), בנות וחברות

. ההפחתה לסף מתחת והן הפיננסי,  התאגיד
--

למשכנתאות שירות -- זכויות
ההפחתה לסף מתחת שהן עיתוי מהפרשי כתוצאה שנוצרו לקבל נדחים  מיסים

בשורות 21, 25). דווחו (לא
85.7 93.6 7 

2 ברובד הפרשות להכללת תקרה

הגישה תחת לחשיפות בהתייחס 2 רובד במסגרת להכללה כשירה  הפרשה
. התקרה יישום לפני  הסטנדרטית,

105.2 107.5 

הסטנדרטית. הגישה תחת 2 רובד במסגרת הפרשה להכללת  134.5 123.5 התקרה
הדירוגים גישת לפי לחשיפות בהתייחס 2 רובד במסגרת להכללה כשירה  הפרשה

. התקרה יישום לפני  הפנימיים,
. הפנימיים הדירוגים גישת לפי 2 רובד במסגרת הפרשה להכללת  התקרה

המעבר להוראות הכפופים פיקוחי כהון כשירים שאינם הון מכשירי

להוראות הכפופים 1 רובד עצמי בהון הנכללים למכשירים הנוכחית התקרה  סכום
המעבר

--

התקרה. בשל 1 רובד עצמי מהון שנוכה - סכום
להוראות הכפופים נוסף 1 רובד בהון הנכללים למכשירים הנוכחית התקרה  סכום

המעבר
--

התקרה. בשל נוסף 1 רובד מהון שנוכה -- סכום
להוראות הכפופים 2 רובד בהון הנכללים למכשירים הנוכחית התקרה  סכום

המעבר
321.4 374.9 

התקרה. בשל 2 רובד מהון שנוכה  8.7 52.0 סכום

במרס ליום 31
2016 2015 

III *לזאלב םאתהב 202 האורה ץומיא ינלפ דרשהנ לויפטל םיפופכ 
 2015 ארוינב 1 םוימ לחה הז סחיל ,המאתהב12.5%-ו 9.0% אוה 2015 ארוינב 1 םוימ דרשהנ יערמזה ללוכהו 1 ובדר ימצע ןוה סחי **
 עד םינועבר הונמש ינפ לע הגהדרב תמשוימ וז הישדר .חווידה עדומל ורילד תואוולהה תתרימ 1% אטמבה ורעישב ןוה תשידר תפסוותמ
 יונתניפל 2017 ראוניב 1 םוילםיקהבנ לעחקמפהייד לע ידרשישיערזמה 1 בדור ימצע ןוהה סחי כךל םאתהב. 2017 ארוניב 1 םויל
 . 12.52%-ו 9.02% וינהחוויהד עדומ

18 

 סרמב 31 םויל םינוכיסה לע חוד מ"עב לייחה רצוא קנב 2016



     
 

  

  

                                                                                                                                        

 
 

         
  

   
 

 
 

 

     

            
    

        
       

            
          

        
           

      
       

      
   

      
           

 
          

            
     

       
      

          
          

           
      

             
     

           
     

       

  

  
  

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 )ח"ש ינוילימב(5 ךמשה-יחוקיפה ןוהה בכרה

 יתרה
כו נו שלא סכומים

* ן מההו

יה  הפני
למאזן

חי קו  הפי

ועודפים מכשירים רובד 1: עצמי הון

רגילות מניות על ופרמיה הבנקאי התאגיד ידי על שהונפק רגילות מניות  הון
רובד 1. עצמי בהון  הכלולות

375.3 1 

המאזן. תאריך לאחר שהוכרז או שהוצע דיבידנד לרבות  2 (0.8) 790.6עודפים,
גילוי. להם שניתן ועודפים מצטבר אחר כולל  3 (2.6) (0.3)רווח

בהון להכללה הכשירים התאגיד ידי על שהונפקו 1 רובד עצמי הון  מכשירי
תקין בנקאי ניהול בהוראת המעבר להוראות [בהתאם המעבר בתקופת  הפיקוחי

.[299 
-

ליום 1.1.2018 עד שיוכרו הציבורי מהמגזר קיימות הון - הזרמות
שאוחדו הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו רגילות מניות

מיעוט). ג ' (זכויות צד ידי על והמוחזקות
-

וניכויים פיקוחיות התאמות לפני 1 רובד עצמי  (3.4) 1,165.6 הון

וניכויים פיקוחיות התאמות רובד 1: עצמי הון

שווי להערכות יציבותיות - התאמות
רלבנטי. אם לשלם, נדחים מיסים בניכוי -מוניטין,

נדחים מיסים בניכוי למשכנתאות, שירות זכויות למעט אחרים מוחשיים לא  נכסים
. לשלם

-

הבנקאי התאגיד של עתידית רווחיות על מתבסס שמימושם לקבל נדחים - מיסים
שאינם פריטים של מזומנים תזרים גידורי בגין המצטבר האחר הכולל הרווח  סכום

. הוגן שווי לפי במאזן  מוצגים
-

. צפויים להפסדים הפרשות בין (shortfall) שלילי פער

. איגוח מעסקאות הנובע העצמי בהון גידול

התחייבויות של ההוגן בשווי משינויים כתוצאה מומשו שטרם והפסדים רווחים

בהתייחס בנוסף, הבנקאי. התאגיד של העצמי האשראי בסיכון משינויים שנבעו

החשבונאיות השווי התאמות כל את לגרוע יש נגזרים, מכשירים בגין להתחייבויות

הבנק. של העצמי האשראי מסיכון הנובעות (DVA) 

0.3 8 

לפגום יהפך הנכס אם שיסולקו לשלם נדחים מיסים בניכוי עתודה, על יעודה עודף
לציבור הדיווח להוראות בהתאם ייגרע  או

-

התחייבות (כולל עקיף או ישיר באופן המוחזקות רגילות, במניות עצמית השקעה

חוזיים ) . להסכמים בכפוף מניות  לרכוש
-

פיננסיים. תאגידים של רגילות במניות הדדיות צולבות -החזקות

בדצמבר ליום 31
2015 

 3 לזאלב םאתהב 202 האורה ץומיא ינלפ דרשהנ לויפטל םיפופכ*
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 )ח"ש ינוילימב(6 ךמשה-יחוקיפה ןוהה בכרה

 יתרה
כו נו שלא סכומים

* ן מההו

יה  הפני
למאזן

חי קו  הפי

(המשך) וניכויים פיקוחיות התאמות רובד 1: עצמי הון

התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

המניות מהון 10% על עולה אינה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
עצמי מהון 10% על העולה (בסכום הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו  הרגילות

 רובד 1)

-

התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

הרגילות המניות מהון 10% על עולה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
. הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו

-

.1 רובד עצמי מהון על 10% עולה סכומם אשר למשכנתאות שירות - זכויות
10% על עולה סכומם אשר עיתוי, מהפרשי כתוצאה שנוצרו לקבל נדחים  מיסים

רובד 1 . עצמי מהון
-

מהפרשי כתוצאה שנוצרו לקבל נדחים מיסים למשכנתאות, שירות זכויות  סכום
ידי על שהונפקו הרגילות המניות מהון על 10% העולה בשיעור וההשקעות  עיתוי

הבנקאי. התאגיד של 1 רובד עצמי מהון 15% על העולה פיננסיים,  תאגידים
-

על שהונפקו הרגילות המניות מהון 10% על העולה בשיעור השקעות בגין  מזה:
פיננסים תאגידים  ידי

-

למשכנתאות שירות זכויות בגין - מזה:
עיתוי מהפרשי כתוצאה שנוצרו לקבל נדחים מיסים - מזה:

הבנקים על המפקח ידי על שנקבעו נוספים וניכויים פיקוחיות - התאמות
. פיננסיים תאגידים של בהון השקעות בגין - מזה:

. למשכנתאות שירות זכויות בגין - מזה:
הוראה אימוץ לפני הנדרש לטיפול הכפופות 1 רובד עצמי בהון פיקוחיות  התאמות

3 לבאזל בהתאם 202 
הון די 2 רובד והון נוסף 1 רובד בהון ואין מאחר 1 רובד עצמי הון על החלים ניכויים

. הניכויים על לכסות  בכדי
1 רובד עצמי בהון והניכויים הפיקוחיות ההתאמות כל - 0.3 סך

1 רובד עצמי  (3.4) 1,165.3 הון

2015 
בדצמבר ליום 31

3
 לזאלב םאתהב 202 האורה ץומיא ינלפ דרשהנ לויפטל םיפופכ* 
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 )ח"ש ינוילימב(7 ךמשה-יחוקיפה ןוהה בכרה

 יתרה
כו נו שלא סכומים

* ן מההו

יה  הפני
למאזן

חי קו  הפי

נוסף 1 רובד עצמי הון

מכשירים נוסף: 1 רובד הון
על ופרמיה הבנקאי התאגיד ידי על שהונפקו נוסף 1 רובד מניות הון  מכשירי

. אלו  מכשירים
-

לציבור. הדיווח להוראות בהתאם עצמי כהון מסווג - מזה:
לציבור. הדיווח להוראות בהתאם כהתחייבות מסווג - מזה:

הפיקוחי בהון להכללה הכשירים התאגיד ידי על שהונפקו נוסף 1 רובד הון  מכשירי
. המעבר  בתקופת

-

הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו נוסף 1 רובד הון  מכשירי
ג ' . צד משקיעי ידי על והמוחזקים

-

הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו נוסף 1 רובד הון מכשירי  מזה:
. נוסף 1 רובד מהון בהדרגה המופחתים ג ', צד משקיעי ידי על והמוחזקים

-

ניכויים לפני נוסף 1 רובד -- הון
ניכויים נוסף: 1 רובד הון

או ישיר באופן המוחזקת נוסף, 1 ברובד הכלולים הון במכשירי עצמית השקעה

חוזיים. להסכמים בכפוף מכשירים לרכוש התחייבות (כולל  עקיף
-

נוסף. 1 ברובד הכלולים הון במכשירי הדדיות צולבות -החזקות
התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

המניות מהון 10% על עולה אינה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
. הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו  הרגילות

-

התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

הרגילות המניות מהון 10% על עולה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
. הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו

-

הבנקים על המפקח ידי על שנקבעו נוספים -ניכויים

פיננסיים תאגידים של בהון השקעות בגין - מזה:

41.א. סעיף במסגרת נכללו שלא 1 רובד להון נוספים ניכויים - מזה:
202 הוראה אימוץ לפני הנדרש לטיפול הכפופים נוסף 1 רובד בהון ניכויים

III לבאזל בהתאם
-

על לכסות בכדי הון די 2 רובד בהון ואין מאחר נוסף 1 רובד הון על החלים ניכויים

. הניכויים
-

נוסף 1 רובד בהון הניכויים כל - סך
נוסף 1 רובד - הון

1 רובד  (3.4) 1,165.3הון

בדצמבר ליום 31
2015 
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 )ח"ש ינוילימב(8 ךמשה-יחוקיפה ןוהה בכרה

 יתרה
כו נו שלא סכומים

* ן מההו

יה  הפני
למאזן

חי קו  הפי

והפרשות מכשירים רובד 2: הון

ופרמיה רובד 1) בהון נכללים (שאינם הבנקאי התאגיד ידי על שהונפקו  מכשירים
אלו. מכשירים  על

2.5 4 

הפיקוחי בהון להכללה הכשירים התאגיד ידי על שהונפקו 2 רובד הון  מכשירי
. המעבר  בתקופת

291.4 6 

צד למשקיעי הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו 2 רובד הון  מכשירי
ג '.

-

הבנקאי התאגיד של בת חברות ידי על שהונפקו 2 רובד הון מכשירי  מזה:
.2 רובד מהון בהדרגה המופחתים ג ', צד משקיעי ידי על והמוחזקים

-

המתייחס. המס השפעת לפני אשראי להפסדי קבוצתיות  5 111.0 הפרשות
ניכויים לפני 2 רובד  404.9 הון

ניכויים רובד 2: הון

(כולל עקיף או ישיר באופן המוחזקת רובד 2, הון במכשירי עצמית השקעה

חוזיים ). להסכמים בכפוף מכשירים לרכוש  התחייבות
-

. פיננסים תאגידים של 2 רובד הון במכשירי הדדיות צולבות -החזקות
התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

המניות מהון 10% על עולה אינה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
באזל במסמך הנהוג לטיפול [בהתאם הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו  הרגילות
.2010 דצמבר הבנקאית, המערכת עמידות לחיזוק גלובלית פיקוחית מסגרת :III 

-

התאגיד של לציבור בדוחות מאוחדים שאינם פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

הרגילות המניות מהון 10% על עולה הבנקאי התאגיד החזקת כאשר  הבנקאי,
. הפיננסי התאגיד ידי על שהונפקו

-

הבנקים על המפקח ידי על שנקבעו נוספים -ניכויים
פיננסיים. תאגידים של בהון השקעות בגין - מזה:

56.א. סעיף במסגרת נכללו שלא 2 רובד להון נוספים ניכויים - מזה:
202 הוראה אימוץ לפני הנדרש לטיפול הכפופות 2 רובד בהון פיקוחיות  התאמות

3 לבאזל בהתאם
-

2 רובד להון הפיקוחיות ההתאמות כל - סך
2 רובד  404.9הון

.(58 ,45 שורות סכום לפי המחושב ,2 רובד והון 1 רובד (הון ההון  (3.4) 1,570.2סך

בדצמבר ליום 31
2015 

3
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 )ח"ש ינוילימב(9 ךמשה-יחוקיפה ןוהה בכרה

 יתרה
כו נו שלא סכומים

* ן מההו

יה  הפני
למאזן

חי קו  הפי

משוקללים סיכון נכסי

משוקללים. סיכון נכסי  11,854.2סך
הון לשימור וכריות הון  יחסי

משוקללים) סיכון מנכסי רובד 1 (כאחוז עצמי  9.83% הון

משוקללים) סיכון מנכסי רובד 1 (כאחוז  9.83% הון
משוקללים) סיכון מנכסי (כאחוז הכולל  13.25%ההון

הבנקים על המפקח ידי על שנקבעו מזעריות  דרישות

הבנקים. על המפקח ידי על שנקבע מזערי 1 רובד עצמי הון  9.02%יחס
הבנקים על המפקח ידי על שנקבע מזערי 1 רובד הון יחס

הבנקים. על המפקח ידי על שנקבע מזערי כולל הון  12.52%יחס

סיכון) שקלול (לפני ההפחתה לסף שמתחת סכומים

בנות וחברות בנקאיים תאגידים (למעט פיננסיים תאגידים של בהון השקעות

התאגיד ידי על שהונפקו הרגילות המניות מהון 10% על עולות שאינן  שלהם ),
ההפחתה לסף מתחת והן  הפיננסי

-

בנקאיים תאגידים (למעט פיננסיים תאגידים של 1 רובד עצמי בהון השקעות

ידי על שהונפקו הרגילות המניות מהון 10% על העולות שלהם ), בנות וחברות

ההפחתה לסף מתחת והן הפיננסי,  התאגיד
-

למשכנתאות שירות - זכויות
ההפחתה לסף מתחת שהן עיתוי מהפרשי כתוצאה שנוצרו לקבל נדחים  7 87.7 מיסים

2 ברובד הפרשות להכללת תקרה

הגישה תחת לחשיפות בהתייחס 2 רובד במסגרת להכללה כשירה  הפרשה
. התקרה יישום לפני  הסטנדרטית,

111.0 

הסטנדרטית. הגישה תחת 2 רובד במסגרת הפרשה להכללת  134.5 התקרה
הדירוגים גישת לפי לחשיפות בהתייחס 2 רובד במסגרת להכללה כשירה  הפרשה

. התקרה יישום לפני  הפנימיים,
. הפנימיים הדירוגים גישת לפי 2 רובד במסגרת הפרשה להכללת  התקרה

המעבר להוראות הכפופים פיקוחי כהון כשירים שאינם הון מכשירי

להוראות הכפופים 1 רובד עצמי בהון הנכללים למכשירים הנוכחית התקרה  סכום
המעבר

-

התקרה. בשל 1 רובד עצמי מהון שנוכה  סכום
להוראות הכפופים נוסף 1 רובד בהון הנכללים למכשירים הנוכחית התקרה  סכום

המעבר
-

התקרה. בשל נוסף 1 רובד מהון שנוכה - סכום
להוראות הכפופים 2 רובד בהון הנכללים למכשירים הנוכחית התקרה  סכום

המעבר
374.9 

התקרה. בשל 2 רובד מהון שנוכה  83.5 סכום

בדצמבר ליום 31
2015 

3
 לזאלב םאתהב 202 האורה ץומיא ינלפ דרשהנ לויפטל םיפופכ* 


2015 ארוינב 1 םוימ לחה הז סחיל ,המאתהב12.5%-ו 9.0% אוה 2015 ארוינב 1 םוימ דרשהנ יערמזה ללוכהו 1 ובדר ימצע ןוה סחי ** 

עד םינועבר הונמש ינפ לע הגהדרב תמשוימ וז הישדר .חווידה עדומל ורילד תואוולהה תתרימ 1% אטמבה ורעישב ןוה תשידר תפסוותמ 

יונתניפל 2017 ראוניב 1 םוילםיקהבנ לעחקמפהייד לע ידרשישיערזמה 1 בדור ימצע ןוהה סחי כךל םאתהב. 2017 ארוניב 1 םויל 

. 12.52%-ו 9.02% וינהחוויהד עדומ 
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 יחוקיפה ןוהה יביכר ןיבו םייפסכה תוחודב ןזאמה ןיב תורשדנה תומאתהל יוליג

במרס בדצמברליום 31 ליום 31

 2015 2015 2016נכסים

הפנייה

 לרכיבי
 ההון

הפיקוחי

בבנקים ופקדונות  5,196.4 3,683.9 5,474.4 מזומנים

ערך (*)  1,809.0 1,612.1 1,993.0 נירות

לציבור  11,921.1* 11,612.1 12,186.5אשראי

* אשראי להפסדי  (129.7)* (129.1) (125.5) הפרשה

2 ברובד הנכללת אשראי להפסדי הפרשה מזה *(99.0) (99.4) (104.2) 5 

נטו לציבור  11,791.4 11,483.0 12,061.0אשראי

לממשלה  51.5 51.1 26.7אשראי

נגזרים מכשירים בגין  10.2 30.2 9.0 נכסים

* אחרים  313.5 298.7 235.0 נכסים

נדחה מס נכס מזה *85.7 93.6 87.7 7 

נוספים אחרים נכסים מזה *149.3 205.1 *225.8 

הנכסים כל  19,172.0 17,159.0 19,799.1סך

והון  התחייבויות
הציבור  15,454.3 13,210.7 16,070.6 פקדונות

מבנקים  185.2 338.4 220.0 פקדונות

הממשלה  233.0 250.9 225.5 פקדונות

נדחים* התחייבויות וכתבי חוב  6 665.9 758.1 652.0 אגרות

המעבר להוראות וכפופים פיקוחי כהון כשירים אינם מזה: *291.4 374.9 291.4 6 

נגזרים ** מכשירים בגין  31.6 48.2 58.8 התחייבויות

העצמי האשראי סיכון בגין מזה: ** 0.5 0.4 0.3 8 

אחרות ***  1,437.3 1,428.0 1,367.5 התחייבויות

מאזני) חוץ ברובד 2 ( הנכללת אשראי להפסדי הפרשה מזה *** 12.0 8.1 6.8 5 

בויות התחיי כל  18,007.3 16,034.3 18,594.4 סך

הבנק* המניות לבעלי המיוחס  1,164.7 1,124.7 1,204.7הון

רגילות** מניות הון מזה: *377.8 377.8 377.8 

רגילות מניות על ופרמיה רגילות מניות הון מזה: ** 375.3 375.3 375.3 1 

משתתפות שאינן ומשתתפות צוברות בכורה מניות הון  **מזה
1 ברובד

2.5 2.5 2.5 4 

עודפים מזה: *828.8 745.6 *789.8 2 

מצטבר כולל אחר רווח מזה: *(1.9) 10.3 (2.9) 3 

העצמי ההון כל  1,164.7 1,124.7 1,204.7 סך

וההון ההתחייבויות כל  19,172.0 17,159.0 19,799.1 סך

ש"ח במיליוני

*.  הינדמ תובערב םיחטובמ םייתייעב תוובח אושבנ םיקהבנ לע חוקיפה תויחנה םוישי תובקעב חדשמ גצוה

24
 

2016
 31
 סרמב םויל םינוכיסה לע חוד מ"עב לייחה רצוא קנב 



     
 

  

  

                                                                                                                                        

 
 

  

                      

    

 
 

 
  

 

 

     
          

               

   

   

       

            

                   

           

          

     
           

         

           

           

    
       

      

      

       

  
                   

      

 

  

  

  

  

  

,1
  דבור ןוה ,דבור ימצעה ןוהב םייוניש תוברל ,יחוקיפה ןוהה לע םדוקה חווידה דעוממ תועונת לש םירזת ח"וד
- ףסונ עדימ


2. דבור ןוהו 

 השולשל
 םישדוח
2015 תנשל ומייתסהש
31 םויב
2016 סרמב

ח"  ש ינוילימב

 1 דבור ימצע ןוהב יוניש 1.
הפקותה תלחיתל םכוייניו תוחיקויפ תמואתה ניפל 1,165.6  1, דברו מיצע ןהו ךס

--  המיפרו תניומ ןהוב ינושי

)דנבידדי תעפשה ניפל 65.6 39.0  ( םיפעוד

 נדדבידי

 רחא ללכו חרוב ינושי (8.1) 1.0

 קנבה תניומ ליעבל סחיומה ןהוב ינושי 57.5 40.0

 1 דבור ימצע ןוה ןיבל קנבה תוינמ ילעבל סחוימה ןוה ןיב םילדבהב יוניש

--  1 בדרו הוןכ וכרוה אלש הורכב תונימב ינושי

 םבדיוע תיוכוז אשונב םליבקומ תאונבושח לילכ ץמואי גיןב רבעמ תאורהו םושביי ינושי 3.4 0.6

הפקות ףסול םכוייניו תוחיקויפ תמואתה ניפל 1,206.2  1, דברו מיצע ןהו ךס

 : םייוכינו תויחוקיפ תומאתהב יוניש
הפקות תליחתל 0.4 0.3 1 בדור ימצע הון  םוייכניו תחיוקופי תמואתה לכה ךס

1 בדרו מיצע הון (0.1) 0.2  םחריא םייכוניו תחיווקפי תומאתהב ינושי

הפקות ףוסל 0.3 0.5 1 בדור ימצע הון  םוייכניו תחיוקופי תמואתה לכה ךס

הפקות ףסול םייכוניו תחיווקפי תמואתה רחאל 1,205.7  1, דברו מיצע וןה לכה ךס

1,104.7 

1,165.6 

1,165.3 

 2 דבור ןוהב יוניש 2.
 404.9 527.3הפקותתלחיתלםכוייני ינפל 2, בדרוןהו ךס

 (22.0) (116.2)םכוייני ניפל,םשיריכמ 2: בדורןהובינושי

 (5.8) (6.2)םיכויני ניפל,תשורפה 2: בדורןהובינושי

 377.1 404.9הפקותףסולםכוייני ינפל 2, בדרוןהו ךס

 :םייוכינב יוניש
- - 2 בדור ןהו  םכוייני לכה ךסב ינושי

הפקות ףסול 377.1 404.9  2 בדור וןה לכה ךס
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 ןוהה תומילה:3 הלבט

 תעיבקל סיסבה תא) ICAAP– ה ךילהת( תינוהה תותואנה תכרעה ךילהת הווהמ קנבב לזאב לש ינשה ךבדנה תעמטה תרסגמב
 .קנבה לש ילאמינימה ןוהה דעי

 .לארשי קנב תויחנהו לזאב לש הדובעה תרגסמל םאתהבו תלבוקמ תימואלניב הקיטקרפל םאתהב עצבתמ ICAAP– ה ךילהת
 עימטמ ךמסמה .ךרוהצ תדימב תופסונ תוידועיי ןוה תוירכ תוצקומו ןושארה ךבדנב תירוטלורגה ןוהה תאצקה תרגתואמ ותרסגמב
 ועבצתהש םייונישו םינוכדע ליכמ אוה .ןוהה לש ףטושה לוהינהו תינוהה תותואנה תכרעה ,םינושה םינוכיסה תדימא תייוגלודותמ
ה ךילהת תוברל( לארשי קנב םע םאה הרבחה לש ךשמתמ חיש וד תובקעב ,םיימינפ רופיש יכילהת תובקעב םינשה ךלהמב

SREP ,(םינוש םיימואלניב םינוכדעו לארשי קנב ינוכדע ,םיימינפ םינוכיס לוהינ רופיש יכילהת. 
 ידעיל ןה רזוח ןוזיה תווהמ ויתואוצתו ףושח אוה םהילא םינוכיסב תאשל קנבה תלוכי תא ןוחבל דעונ תינוהה תותואנה תכרעה ךילהת
 שוביוג ןוהה ןונכתו ןוהה ידעי תעיבקל סיסב תושמשמ ןהו ,המושיי תחלהצו ןוכיסה לוהינ תוינידמ תוכיאל ןה ןוירוטקרידה עבקש ןוהה
 .קנבה לש ןוכיסה תלוביקו ןוהה יכרצ יוהיז ידי לע תולבמגו ןוכיסל ןובאית

 חודה דעומל ולש ןוכיסה ליפורפ לומ לא קנבה תייארב שרדנה ןוהה ףקיה תא םיווהמה ךילהתה יאמצמ םינחבנ ןוהה דעי תעיבקב
 .םייטסילוה ןויצק ישיחרת תחתו תננכותמה החימצהו קנבה לש םייקסעה םידעיה לע ססבתהב דיתע ינפ הפוצ הייארבו

 הלהנה לש יגטרטסאה ןונכתב יללכה ןוידה תרגסמב ןוהה ןונכתב ןויד- ףסונ עדימ
 תינכותה . 2014 יאמ שדוח ךלהמב ןוירוטקרידב הרשוא רשא, 2014-2018 םינשל תיתנש תלת תיטגרטסא תינכת קנבל
 לש ךילהת עצבתמ ,ןוהה ןונכת רושיא םרט .יתנש תלתה ןוהה ןונכת הנבנ הנממ תרזנגכו הדובעה תינכותל תמרגותמ תיגטרטסאה
 .ןויצק ישיחרת תחתו לירג םיקסע במצב ןוהה ידעיב הדימעה תניחב
 לירג םיקסע במצב ןוהה ידעי תעיבק וניה םייזכרמה וירוצתמ דחא רשאכ ICAAP-ה ךילהת עוציב ללוכ לזאב לש ינשה ךבדנה םושיי
 דבור ימעצ ןוה9%( םיירוטלורגה םידעיה ,תוחפה לכל ,םניה ןוהה ידעי .ללוכה ןוהלו 1 דבור ימעצ ןוהל םיעבקנ ןוהה ידעי .ןויצקבמצבו

 ).ללוכ ןוה 1,12.5%
:*ןמקלדכ םיילאמינימה ןוהה ידעי ועבקנ 2015 רבמצדב 31-ה ינותנל ICAAP-ה ךילהת תרסגמב

 . 12.5%-מ תחפי אל ללוכה ןוהה סחיו 9.3%-מ תחפי אל 1 דבור ימעצ ןוה סחי- לירג םיקסע בצמב-
 .9%-מ תחפי אל ללוכה ןוהה סחיו 6.5%-מ תחפי אל 1 דבור ימצע ןוה סחי – ןויצקבצמב-

תנשב קנבה שרדנ ןניבג רוידל תואוולה אשונב םיקנבה לע חקפמה תוארוהלםאתהב תשרדנה תפסותה תא תללוכ הניא וז השירד*
. 0.01% לש רועישב ללוכה ןוהה סחילו 1 דבור דוהה סחיל תפסותל 2016
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תונוהש תופיחשהמ םיעבונה ילועפת ןוכיסו קוש ינוכיס ,יאראש ינוכיס ןיגב ןוהה תוישרדו ןוכיסה יסכנ ןלהל

 ןוהה תוישרד .א

:
 

 2015 רבמצדב 31 םויל2015 סרמב 31 םויל2016 סרמב 31 םויל

 תושירד תושירד תושירד
 ןוהה ןוהה ןוהה

ןוכיס יסכנ  12.51%(2) ןוכיס יסכנ 12.51%(2) ןוכיס יסכנ 12.51%(3) הפישחה גוס
 ח"ש ינוילימב

 תנובורי 61.4 7.7 64.7 8.1 56.1 7.0
 ריבוצי רטוקס תויושיי 134.4 16.8 145.3 18.2 134.8 16.9
 םיאיקנב םדיגיאת 410.3 51.3 375.4 46.9 453.9 56.8

 םדיגיאת 2,287.7 286.2 2,328.7 291.1 2,123.2 265.6
 ריחסמ ן"לנד ןחוטיבב 55.7 7.0 108.2 13.5 53.7 6.7

 םדיחילי םיאנעומק 5,454.1 682.3 6,226.6 778.3 6,490.5 812.0
 םניטק םקיסע 1,063.7 133.1 975.7 122.0 (1) 1,029.5 128.8

 רדיול תואתנכשמ גיןב 55.1 6.9 61.9 7.7 57.6 7.2

 םיחרא םסיכנ 351.4 44.0 373.0 46.6 354.2 (1) 44.3
 סי CVA גיןב אירשא וןכ 9.2 1.0 12.7 1.6 8.2 1.0

 אירשא ינכויס יןגב לכה ךס 9,883.0 1,236.3 10,672.2 1,334.0 10,761.7 1,346.3
 קוש ניכוסי 66.3 5.9 62.6 7.8 47.5 5.9

ליעופת וןכ 1,052.0 130.6 1,079.7 135.0 1,045.0 130.6  סי
 כוןסיה סיכנ לכ ךס 11,001.3 1,372.8 11,814.5 1,476.8 11,854.2 1,482.8

 ליעלד הלבטל תורעה 19 דומעב האר

 ןוהה תומילהו ןוה .ב

 ברמצדב 31 סרמב 31

2015 (1) 2015 2016 

 )רקובמ()רקובמ ילתב(

 ןוהה סחי בושיח רךוצל ןוה 1.

 1,205.7 1,130.8 1,165.3 םייוכינו תויחוקיפ תומאתה רחאל 1, דבור ימצע ןוה

 377.1 484.9 404.9 םייוכינ רחאל 2, דבור ןוה

 1,582.8 1,615.7 1,570.2 ללוכ ןוה לכה ךס

 ןוכיס יסכנ לש ותללקושמ ותרית 2.

 יארשא ןוכיס

 קוש ינוכיס

10,761.7 10,672.2 9,883.0 

47.5 62.6 66.3 

 1,052.0 1,079.7 1,045.0 ילועפת ןוכיס
 11,001.3 11,814.5 11,854.2 ןוכיס יסכנ לש ותללקושמ ותיתר לכה ךס

 ןוכיס יביכרל ןוהה סחי 3.

 10.96% 9.57% 9.83% ןוכיס יביכרל 1 דבור ימצע ןוה סחי

13.25% 13.68% 14.39% 

9.01% 9.00% 9.01% 

12.51% 12.50% 12.51% 

 ןוכיס יביכרל ללוכה ןוהה סחי

 (2) םיקנבה לע חקפמה ידי לע שרדנה ירעזמה 1 דבור ימצע ןוה סחי

 (2) םיקנבה לע חקפמה ידי לע שרדנה ירעזמה ללוכה ןוהה סחי
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 ןוהה סחי בוישח ךרוצל ןוהה יביכר .ג

 רבמצדב 31 סרמב 31 סרמב 31

2015 2015 2016 

 )רקובמ()רקובמ יתלב()רקובמ יתלב(

 1 דבור ימעצ ןוה

 1,204.7 1,124.7 (1) 1,164.7 קנבהתניומ ליעבלסחמיוה הון

 (2.5) (2.5) 1-2.5 דברו הוןכוכרהו אלשתפותתשמותרובצו הרכובתניומ

 4.0 9.0 3.4 בדיעו תכויוזאשונבםילבוקמתואנבושח לילכץמואי גיןב ברעמהתאורהו םשויי

 1.5 6.5 0.9 מיצע הון ביןלקנבה תונימילעבלסחומיה הון בין םליבדה

 1,206.2 1,131.2 (1) 1,165.6 םוייכניותחיוקופי תמואתהינפל 1, דברו מיצע הון סך

 :םייוכינו תויחוקיפ תומאתה

 (0.5) (0.4) (0.3)1 בדור ימצע וןה- םחריאםכוייניותחיווקפי תמואתה

 (0.5) (0.4) (0.3)1 דבור ימעצ ןוה- םייוכינו תויחוקיפ תומאתה לכה ךס

 1,205.7 1,130.8 1,165.3 םייוכינו תויחוקיפ תומאתה רחאל 1, דבור ימצע ןוה לכה ךס

293.9 

111.0 

404.9 

-

404.9 

377.4 

107.5 

484.9 

-

484.9 

271.9 

105.2 

377.1 

-

377.1 

 2 דבור ןוה

 םוייכינ ניפלםישירכמ 2: דברו הון

 םכוייני ניפלתשורפה 2: דברו הון

 םיכויני ניפל 2, דברו הון סך

 2 דבור ןוה- םייוכינ לכה ךס

 2 דבור לכה ךס

 :ליעל ג
-א תואלבטל תורעה

(1)
 
2)
 

 .הנידמ תוברעב םיחטבומ םייתייעב תובוח אשונבםיקנבה לע חקפמה תויחנהל םאתהב שדחמ וצגה
 םיינועבר םירועישב הגרדהב תמשוימ וז השירד .חווידה דעומל רוידל תואוולהה תרתימ 1% תאטבמה רועישב ןוה תשירד תוברל )
 ירעזמה ללוכה ןוהה ןוה סחיו ירעזמה 
1 דבור ימעצ ןוה סחי ,ךכל םאתהב .
2017 ראוניב 
1 םויל דעו 
2015 ראוניב 
1 םוימ לחה םיווש

םויל םיקנבה לע חקפמה ידי לע שרדייש 

.המאתהב 

:הרעה 

1

12.52%,ו %9.02 וניה ,חווידה דעומ ינותנ יפל ,דחואמ סיסב לע ,
2017 ראוניב  

 ןוכיסה יסכנ 
,"יחוקיפה ןוהה
-ןוה תומילהו הדידמ" רבדב 
202 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל םאתהב 
– םייוכינו תויחוקיפ תומאתה

299. ןיקת יאקנב לוהינ תארוהב ועבקנש רבעמה תוארוהל םאתהב םיוצגמ תויחוקיפה תומאתההו 
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*
 םירושקה םינוכיסלו 

 ךבדנ לש יוליגה תוישרדב ללכנ וניאש ןוה תומילה לע ףסונ עדימ

 תויקסעה תויוליעפל םיסחייתמה ןוכיסב םיללקומש םיסכנ

2016
 31
 סרמב םויל תורתי 

יארשא תופישח- יארשא ןוכיס
ח"גא- יארשא ןוכיס
)OTC( ידגנ דצ- יארשא ןוכיס
ינזאמ ץוח- יארשא ןוכיס
 CVA ןוכיס
 יארשא ןוכיס ךס
 הקילס ןוכיס
 קוש ןוכיס
 ילועפת ןוכיס
 לכה ךס

 רבמצדב םויל תורתי

 םוימ לאישר קבנ וזרח תואורהב םתרגדהכ םייחוקיפ תוליעפ ירגזמל סחייתמ

ךס  םיקסע
תוליעפה לוהינ םיפוג םיקסע םיקסע םינטק  תואקנב
לארשיב יסנניפ םיידסומ םילוד ג םיינוניב םיריעזו תיטרפ  תיב יקשמ

 ח"ש ינוילימב
8,870.3 682.0 13.3 849.5 654.3 1,475.6 6.2 5,189.4 

177.4 177.4 - - - - - -
18.0 10.4 - 0.4 0.2 0.2 - 6.8 

808.1 0.4 0.1 112.1 144.5 159.1 2.8 389.1 
9.2 9.2 - - - - - -

9,883.0 879.4 13.4 962.0 799.0 1,634.9 9.0 5,585.3 
- -

66.3 66.3 
1,052.0 31.5 - 51.8 57.8 191.4 16.8 702.7 

11,001.3 977.2 13.4 1,013.8 856.8 1,826.3 25.8 6,288.0 

2015
 31
 

ךס  םיקסע
תוליעפה לוהינ םיפוג םיקסע םיקסע םינטק  תואקנב
לארשיב יסנניפ םיידסומ םילוד ג םיינוניב םיריעזו תיטרפ  תיב יקשמ

 ח"ש ינוילימב
9,681.0 700.9 3.5 774.7 614.1 1,497.4 12.0 6,078.4 

200.0 200.0 - - - - - -
18.9 10.4 - 0.3 0.2 0.1 - 7.9 

853.6 0.4 0.1 186.8 10.2 211.9 3.9 440.3 
8.2 8.2 - - - - - -

10,761.7 919.9 3.6 961.8 624.5 1,709.4 15.9 6,526.6 
- -

47.5 47.5 
1,045.0 109.7 85.9 68.0 159.0 1.5 620.9 

11,854.2 1,077.1 3.6 1,047.7 692.5 1,868.4 17.4 7,147.5 

יאשראתפושיח- אירשא וןכסי

ח"גא- אירשא וןכסי
)OTC( יגדנדצ- אירשא וןכסי
ינזאמ ץחו- אירשא וןכסי
 CVA וןכסי
 אירשא וןכסי סך
 הקליס וןכסי
 קשו וןכסי
 ליעופת וןכסי
 לכה סך

רמבובנב 2014. 3 * 
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סרמב  31
 םויב ומייתסהש םידשוח השולשל ןוכיס לקשמ לכב יאראש ןוכיס תותחפה רחאל תופיחשב העונת חוד 
 יוניש
 יוניש תפישחב
 יסכנב יארשא

ןוכיס 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250%(1)  וטנ הפישחה גוס

2015 ברמצדב 31 םיולהתרי
 תנווברי

 ריבוצי ורטקסתיושויי

 םייאקנבםיגידאת

 םיגידאת

יחרסמן"לנד ןחוטביב

 םיידחלי םאינעומק

 םינטק םקיסע

 רדיולתאותנכשמ יןגב

 חגואי

 םיחרא םיסכנ

 אישראהןכויסב נויישהלכ סך

 קשו ןכויסב נוייש

 ילועפתה ןכויסב נוייש

 CVA ןכויסב נוייש

 31.3.2016 םויל הריגס תרתי

 ונט פה ישחה גוס

2014 רבמצדב 31 םויל הרתי

ע"ינ תורבח

 חוגיא

 יםרחא םיסכנ

 יארשאה ןוכיסב יונישה לכ ךס

 קוש ןוכיסב יוניש

 ילועפתה ןוכיסב יוניש

 CVA ןוכיסב יוניש
 31.12.2015 םויל הריגס תרתי

 ח"ש ינוילימב
11,854.2 

5.3 - - - - - - 26.6 1,874.6 1,901.2 
(0.4) - - - - 21.6 - - - 21.6 

(43.6) - 0.6 - - (104.8) - 39.4 - (64.8) 
164.5 - 8.2 102.3 - - - - - 110.5 

2.0 - - 1.9 - - - - - 1.9 
(1,036.4) - (2.0) (0.3) (1,834.5) - - - - (1,836.8) 

34.2 - 2.0 (3.9) 52.0 - - - - 50.1 
(2.5) - - (1.0) (0.6) - (2.7) - - (4.3) 

- - - - - - - - -
(2.8) (1.9) - 2.1 - - - - (94.2) (94.0) 

(879.7) (1.9) 8.8 101.1 (1,783.1) (83.2) (2.7) 66.0 1,780.4 85.4 
18.8 

7.0 
1.0 

11,001.3 

.2015
רבמצדב  31
 םויב המייתסהש הנשל ןוכיס לקשמ לכב יאראש ןוכיס תותחפה רחאל תופיחשב העונת חוד 

 יוניש
 יוניש תפישחב
 יסכנב יארשא

 ןוכיס 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250%(1)
 ח"ש ינוילימב

11,618.0 
(11.1) - -
(16.9) - -
167.2 - -

- -
(152.6) - (19.8) 

(63.5) - -
317.0 - (3.6) 

65.9 - (14.9) 
(9.2) - (0.1) 

- -

-
-
-
-

(335.2) 
(58.0) 

1.4 
14.6 
(2.6) 

-

-
-
-
-
-
-

606.5 
115.7 
(4.1) 

-

-
(33.4) 
306.5 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

(9.5) 
-

(55.5) 1,500.2 
- -

69.0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

1,433.6 
(50.3) 
542.7 

-
(507.6) 
(121.5) 

921.3 
181.3 
(25.5) 

-

 תונוביר

 ירוביצ רוטקס תויושיי

 םייאקנב םידיגאת

 םידיגאת

ירחסמ ן"לדנ ןוחטיבב
 םידיחיל םיאנועמק

 םינטק םיקסע

 רוידל תואתנכשמ ןיגב

(1)0.5 2.2 - (5.1) - - - - 33.9 31.5 
297.3 (38.4) (384.9) 718.1 273.1 (9.5) 13.5 1,534.1 2,405.5 
(10.0) 
(45.0) 

(6.1) 
11,854.2 

יארשא ידספהל השרפה רחאל (1)
תונוחטיב תתחפה רחאלו םיינזאמ ץוח םיביכר לש יארשאל הרמה ינפל  ,
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3-
  ףונימה סחי ךרוצל הפיחשה תדידמ ןיבל ןזאמב םיסכנה ןיב האווהש 'א הלבט

 31 םויל 31 םויל
 רבמצדב סרמב

2015 2016 
 ח"ש ינוילימב

 םידחואמה םייפסכה תוחודל םאתהב םיסכנה ךס 19,799.1 19,172.0

 םירזגנ םייסנניפ םירישכמ ןיגב תומאתה 19.6 19.3

 )יארשא ךרע יווש םימוכסל תוינזאמ ץוחה תופישחה לש הרמה( םיינזאמ ץוח םיטירפ ןיגב תומאתה 990.4 1,053.1

 תורחא תומאתה 98.8 104.1

 ףונימה סחי ךרוצל הפישח 20,907.9 20,348.5


218 ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל םאתהב ףונימה סחי
-'ב
3 הלבט 

 31 םויל 31 םויל
 רמבצדב סרמב

2015 2016 
 ח"ש ינוילימב

 תוינזמא תופישח

 )תונוחטב תוברל ךא ,ךרע תוריינ ןומימ תואקעסו םירזגנ טעמל( ןזאמב םיסכנ 19,888.9 19,265.9

- -  1) דבור ןוה תעיבקב וכונש םיכסנ ןיגב םימוכס(

 )ךרע תוריינ ןומימ תואקעסו םירזגנ ןיגב טעמל( תוינזאמ תופישח ךס 19,888.9 19,265.9

 םירזגנ ןיגב תופישח

10.2 
 ןמוזמב

9.0 
 הנתשמ ןוחטב תתחפה רחאל :אמגודל( םירזגנ ןיגב תואקעסה לכל הרושקה ףולחשה תולע
 )רישכ

 םירזגנ ןיגב תואקעסה לכל הרושקה תידיתע תילאיצנטופ הפישח ןיגב תופוסת ימוכס 19.6 19.3

- - רוביצל חווי דה תוארוהל םאתהב ןזאמב םיכסנהמ וכונש ,םירזגנ ןיגב ונתינש תונוחטיב )gross-up( םוליג

- -  )םירזגנב תואקעסב ןתינש ןמוזמב הנתשמ ןוחטב ןיגב םיבייח יכסנ לש םייוכינ(

- -  )חוקלה ידי לע וקלושס תוירחמס תופישח לש הרוטפ יזכרמ ידגנ דצ לגר(

- -  ובתכנש יארשא ירזגנ לש םאותמ יביטקפא בוקנ םוכס

- -  )ובתכנש יארשא ירזגנ ןיגב תופוסת ייוכינו םימאותמ םייביטקפא םיבוקנ םיזוזיק(

 םירזגנ ןיגב תופישח ךס 28.6 29.5

 ךרע תוריינ ןומימ תוקאסע ןיגב תופישח

- -  ךרע תוריינ ןומימ תואקעס ןיגב תופישח ךס

5,333.0 4,786.4 

 תורחא תוינזמא ץוח תופישח

 וטורב בוקנ ךרעב תינזאמ ץוח הפישח

 )יארשא ךרע יווש םימוכלס הרמה ןיגב תומאתה( (3,796.0) (4,279.9)

 םיינזאמ ץוח םיטירפ 990.4 1,053.1

1,165.3 1,205.7 

 תופישחה ךסו ןוה

 1 דבור ןוה

 תופישחה ךס 20,907.9 20,348.5

 ףונימ חסי 5.77% 5.73%

 218 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל םאתהב ילאמינימה ףונימה חסי 5.00% 5.00%

31 


2016 סרמב 
31 םויל םינוכיסה לע חוד מ"עב לייחה רצוא קנב 



  

 
 

  

  

                                                                                           

  
 

             

                    
                 

           
    

                 
         

                   
                  

                   
    

                 
         

                  
                     

                  
            

                 
  

                  
                  

                
              

  
       

                
                    
          

        

                     
   

                    
                 

                  

                     
                

                   
  

                    
               

                  

                    
   

                   

 םייאקנבה םידיגאתה לכל תויללכ יוליג תוישרד – יאראש ןוכיס:4 הלבט


.יארשאה םכסה יפ לע קנבה יפלכ ויתויובייחתהב דומעי אל ,ידגנ דצ וא הוולש ןוכיסה וניה יארשאה ןוכיס 

םירוצמהו תוליעפה ירזגמב םיפנע/םיוול יבגל הפישחה תולבגמו יארשאה ינוכיס לוהינ תוינידמ קנבב תרדגומ ןוכיסה תא רעזמל ידכ 

. 311 ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהב שרדנל םאתהב ,םינושה


תעצבתמ 2ךבדנ תרגסמב .יארשא ינוכיסל הפישחה ןיגב תיטרדנטסה השיהג תא קנבה םשיימ ,לזאב תוארוה םושיי תרסגמב 

.יארשא ינוכיס ןיבג המילשמ ןוה תאקצה 

ותלדהגו ויאנת יוניש , ורוזחמ ,יארשאה קית תוכיא לע הרימשל םייביטקפא םיכילהת לש םמויק חיטבהל הדעונ יארשאה תוינידמ 

ימוחתב קנבה לש הרקבהו הטילשה תמר ,ןוכיסל ךומנה ןובאיתה ,תילכלכ – תיקסעה הביבסה לע ססבתהב ,דודמו רקובמ ןפואב 

ןוכיס לוהינ ךילהת לע תרוקיבו הרקב ,חוויד ,רוטינ ,חוקיפ ,לוהינ ,הטילש ינוננגמ לש התואנ תפטעמ ןתמל ןכו חוקלה/ףנעה תוליעפ 

.יארשאה 

םיעוצבמ חוקיפהו הרקבה .דבעידב םקלחו תמא ןמזב םקלח ,יארשאה לע חוקפו הרקב עוצבל םימלבו םינוננגמ ליעפמ קנבה

.יארשאה תא תולהנמה תוינוגסקא תודיחי תועצמאב 

םייקסעה םימרוהג ףותיש ךות ,יארשאה תוינידמ שוביג ךילהת תא הליבומ תישארה םינוכיס לוהינל הדיחיה 2015 תנשמ לחה 

ידי לע הנשל תחא תוחפל רשואמו ןודנ, וז תוינידמ שוביג לש רצות וניהש יארשאה תוינידמ ךמסמ .קנבל יארשאה ןתמ לע םייארחאה 

יארשאה םוחתב קנבה ילהנ .םלועבו ץראב םייסנניפה םיקוושב תורומתהו םייונישה יפ לע ןכדעתמו ולש ןוירוטקרידהו קנבה תלהנה 

.השעמל הכלה וז תוינידמ םיאטבמו םיכמות יארשאה ןוכיס לוהינו 

.קנבה לש םידוחייה וינייפאמ לע הרימש ךות תיתצובקה תוינידמהמ תרזנג קנבה לש יארשאה תוינידמ 
 ןוכיסה ןובאית

 תונורקע תרדהג ךות םינושה תוליעפה ימוחתבו םיפנעב יארשאה יקסע חותיפל ןפואבו םידעיב טרופמו בחר ןויד תללוכ קנבה תוינידמ
 ןוכיסל קנבה ןובאית .ההובג ןוכיס תמרב םינייפואמה םירוצמו םיפנע יתת תמרב תוינטרפ תולבגמ תוברל םוחתו ףנע לכב םיטרופמ
 יתלב תופישח םומצלצ היגטרטסא קנבה ןוירוטקריד הוותה תוינידמה תרסגמב .יארשא ינוכיס תליטנל תיתדימ תונוכנ ףקשמ יארשא
 .םינוש תוליעפ ימוחתו םיפנעל יארשאה ןוכיסל בחר תולבמג ךרעמ תללוכה יארשאה ןוכיסל תויורצ

 קנבה לש יאראשה תוינידמב םיחנמה םיווקה
 ןוכיסל ןובאיתה תרדהג תועמצאב ןוכיסל היורצ יתלב הפישח םוצמלצ היגטרטסא קנבה ןוירוטקריד הוותה יארשאה תוינידמ תרסגמב
 הניא וילע הרקבהו הטילשה תמר וא ההובג וב הנומטה ןוכיסה תמרש הדימב יארשא קנבה קינעי אל םהב תוליעפ ימוחת רידהגו
 .ההובג ונממ לבקתהל היושעה תילאינצטופה האושתה םא ףא ,ההובג

 :תונורקע רפסמ קנבה םשיימ וז היטגרטסאמ קלחכ

תוליעפה ירזגמו קשמה יפנע תמרב ןהו דדובה חוקלה תמרב ןה ,תופישחה לש רקובמו ריהז לוהינו ,םינוכיסה לש תואנ רוזיפ -
 .םינושה םייקסעה

תוליעפה ינייפאמ לש תפטוש הניחב , חוקלה לש רזחהה רשוכ תניחב :רתיה ןיב םיללוכה יארשא רושיאל םינוירטירק תניחב -
 אוה וב יפנעה רזמגה חותינ ,תונוחטיבה ביט ,ולש תויובייחתההו םיסכנה הנבמו םינמוזמה םירזת תקידב ,חוקלה לש תיקסעה
 .ב"ויכו ולש םיקפסב ,ויתוחוקלב חוקלה לש ההובג תולת :ןוגכ תיסנניפה ותונתיא לע הכלשה םהל םיפסונ םירטמרפ חותינו לעופ

 המולהג ןוכיסה תמר ןיבל תוחוקלהמ תללוכה תויחוורהו םיחוורמה ןיב המילה לע הרימש ךות קוש יאנתב יארשא ןתמ לע הרימש-
 ),תולמעו םיחוורמ( חוקלהמ תללוכה הסנכהה רועיש תא יוטיב ידיל םיאיבמה ,םידקוממ תורקבו םיכילהתב שומיש ךות ,םתוליעפב
 לשב תשרדנה ןוהה תאצקה תא םג תפקשמ םיחוורמה תמר .הז רועישל םומינימ ףר תעיבק תוברל ,ללוכה יארשאה קיתל סחיב
 .יארשאה ןתמ

 תרוקיבה תדעוול הנאבות םירושק םישנא םע יארשא תואקסע יארשאה תוינידמל םאתהב םירושק םישנאו םינייניע דויגנו תולת יא-
 ינותנ תללוכה תרדוסמו תיתטיש הרוצב הדעול תושגומ תושקבה .תומיאתמה יארשאה תודעווב ןרושיא רחאל ,ןוירוטקרידה לש
 ).קוש יאנת( םירחא תוחוקלל סחיב הפדעה רדעיהו הקסעה יאנת תונוגה תא ןוחבל הדעוול רשפאל תנמ לע האוושהה

 ןוכיס ידעיב הדימע לע חקפל לכויש ךכ קנבה עבקש המרה תרסגמב יארשאה תפישח לע הרימשל תוימינפ תולבגמ תעיבק-
 .ועבקנש יארשאה

 .ןוירוטקרידה עבקש יפכ קנבה לש ןוהה תומילה ידעי לע ססבתהב קנבה לש תינוהה תותואנה לע הרימש-
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 ,םיוולה תווצבקב תוליעפ ירזגמ ,תודדוב םיוול תווצבקל יארשא תולבגמ תעיבק תועצמאב הריבס יארשא תויזוכיר תמר לע הרימש-
 '.וכו יארשאה קיתל סחיב תולודהג םיוולה תוצובק לש ללוכה יארשאה ףקיה

 וא םיירוטלורגו םיילכלכ ורקאמ םייוניש תובקעב תוינידמה ךמסמ ןוכדעב ךרוהצ תניחבל םירורב םייתומכ םירוטאקידניא תרדהג-
 העפשה תולעב תושדח תוירוטלורג תוארוה, ןיפילח ירעשב יוניש, קשמב החימצ תויזחתב םייוניש: םהיניב, קנבה ינותנב םייוניש
 .דועו קנבה לש ונוה תומילה, יארשאב קנבה לש וקלחב יוניש, יארשאה םוחת לע

 הנגה יווק – יארשאב תימינפה הרקבה ךרעמ


):הנהג יווק( םיירקיע םיכבדנ השולשמ בכרומ תימינפה הרקבה ךרעמ 

ןהיתוקלחמ לע תיקסעה הביטחהו םיפינסה ךרעמו תיאנועמקה הביטחה- ןושארה הנהגה וק תא םג הווהמש םינוכיסה ירוצי ךרעמ 

ורטסונה להנמ םג ללכנ הז הנהג וקב .יארשא תרקבו חוקיפ לועפת תקלחמו ,יקסעה הטמהו םיפינסה תלהנמ ,רתיה ןיב ,תויקסעהו 

.יסנניפה לוהינל הדיחיב 

תביטחב לזאב יללכ יפ לע חווד תודיחי ןכו הל ףופכה יארשאה תרקב םוחת תאו םינוכיסה תלהנמ תא ללוכ ינשה הנהגה וק 

.ישארה יאנובשחה 

.םיינוציחה תרוקיבה יפוג לכ תאו ,ןוירוטקרידל תורישי הפופכה ,היולת יתלבה תימינפה תרוקיבה ךרעמ תא ללוכ ישילשה הנהגה וק 


,יארשא ילהנ לע ןכו ןוירוטקרידה ידי לע תורשואמו תועבקנה תונוש תומרב יארשא תויוכמס לע ךמתסמ יארשאה ינוכיס לוהינ ךרעמ 

תיקסיעה הביטחבו תיאנועמיקה הביטחב עצבתמ יארשאה ןוכיס לוהינ .הרקבה ךילהת תאו יארשאה ירושיא ךילהת תא םירידגמ רשא 

.דועו תוחמתה תושירדו תובכרומ ,חוקלה ןוכיס ,יארשאה לדובג אטבתמה חוקלה ליפורפב ןהניב תולדבנה 

.תויוכמס רגדמל םאתהב ,םיפינסבו תישארה הלהנהב םיפינסה תלהנמב יארשאה ןוכיס להונמ תיאנועמיקה הביטחב 

.חוקלה תוליעפ לכ תא םילהנמה ,תוליעפ לש םירוטקסל םיקלוחמ ,תוחוקל ירשיק ילהנמ ידי לע םינוכיסה םילהונמ תיקסיעה הביטחב 

תוליעפ תא זכרמה יקסיע הטמ לעופ ןכו נגירוטקפה תוליעפ תא תזכרמה החמתמ ןומימל הקלחמ תיקסיעה הביטחב תמייק ףסונב 

.םיקסע דודיעל ןומימ תונרק תרגסמב יארשאה 


:םיאבה םייזכרמה םימרוגה ידי לע םיעבצתמ הפישחה לוהינ לע הרקבהו חוקיפה 

 תיקסע הרקבל תודיחי
 לש ןוכיסה גוריד לומ תוברל םיכתח ןוומגב תוחוקלה לש תללוכה תויחוורה תוחתפתה תא תונחובה תודיחי רפסמ תולעופ קנבב
 .תוחוקלה

 תיקסיעה הביטחב יקסיע עדימו יסנניפ חותינל הדיחיה

 ,תיקסעה תוליעפב היולת יתלב הדיחיה .תיקסעה הביטחה תוחוקלל תויקסע תוינכותו םייפסכ תוחוד לש יטילנא חותינב תקסוע
 .םייפסכה תוחודה סיסב לע ןוכיסה תמרל הכרעה ללוכ חותינה

 יאראש תרקבל הדיחיה

 םגדמ יפ לע ,םייפיצפס םיוול לש יארשאה ינוכיס תרקב לע תיארחאו תישארה םינוכיסה תלהנמל הפופכ ,יארשא תרקבל הדיחיה
 ").יארשא ינוכיס לוהינ(" 311 ןיקת יאקנב להונל 14 ןורקע יפ לע ,קנבה לש יארשאה קיתמ ןוכיס ססובמ

 היגרח(" קנבה ילהנ יפל רתומה וגרידל תחתמ הנושארל דרי וגרידה םהב ,ורטסונה קיתב בוחה תוראג לע הרקב תעצבמ הדיחיה-
 "),תיביסאפ
תוכמסה רושיא םויק תאו םיקדבנה תונובשחב יארשאה רושיא ךילהת תוניקת לש הקידב תעצבמ ,יארשאה תרקב עוציבמ קלחכ-

 .ןוירוטקרידה לש יארשאה תדעובו ל"כנמה תוכמסב יארשאה תודעווב ףתתשמ הדיחיה יגנצ .תולקהו םירותיוול המיאתמה
 ,תאז ,םיוול תצובקל וא הוולל ח"ש ןוילימ 25 לעמ יארשא תופישח יבלג היולת יתלב הבותכ תעד תווח ןתמו חותינב תקסוע הדיחיה-
 ךירעמו קדוב ),הלעמו הביטח להנמ תוכמסמ( יארשאה תודעווב ףתתשמ הדיחיה יגצנ .311 ןיקת יאקנב להונ תארוה םושיימ קלחכ
 ךילהתל תילארגטניא הדיחיה תוליעפ .תודעווה ינוידב ותעד תא הווחמ ךרוהצ תדימבו ,תונודנה תושקבה לכב יארשאה ינוכיס תא
 םייאמעצ םיכילה הדיחיה תעצבמ ,ףסונב .דבעידב אלו ךילהתהמ קלחכ תנחבנ התדמעו ןתינה יארשאה ןיבג יקסעה תוטלחהה תלבק
 .יארשא ידספהל תושרפההו םיגוויסה תותואנ תעיבק תוברל ערומ םבמצש תובוח רותיאל םימילשמ
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 יארשאה ינוכיס לש לוהינו הדימא ,הדידמל תוכרעמ

 םילדומה תאו םיאנועמקה תוחוקלה תוליעפב םולגה יארשאה ןוכיס גורידל םאה הרבחה לש יביטקייבוא ימינפ לדומ ץמיא קנבה-
 הוולה לש ובצמ םע רשקב םייביטקייבוא םירטמרפ לע םבורב םיססבתמ םילדומה .םייקסעה תוחוקלה וגרדל םא הרבחה לש
 םיפסונ םינותנ ,םייפנע םינותנ ,חוקלה לש םייפסכה תוחודה ןמ ףקתשמה יסנניפה ןסוחה ,תונוחטיבה ליהמת ,חוקלה ינייפאמ(
 תילמינימ האושת ףר קנבה עבק ,תוליעפמ תעבונה האושתהו חוקלה לש םינוכיסה וגריד ןיבש רשקה תא קדהל תנמ לע ).ב"ויכו
 .ןוכיס תגרד לכל

 תוליעפ ירחא ףטוש בקעמ ןוננגמ- הטמה יגרדב ןהו חטשה ירגדב ןה ,יארשאה ינוכיס ילהנמל תוקפסמ תונכוממ תוכרעמ-

לש יפסכה ובצמ לע ינכדע עדימו תונוחטיב תמר ,יארשא תורגסמ לוצינ ,תוליעפ ליהמתו תומר :םיכתח ןווגמבו ,בחר לולכמב ,תוחוקלה 

.חוקלה 

.וילע הרקבהו תוטלחהה תלבק ךילהתל תעייסמ רשא תיב יקשמל יארשא תושקב לש תנכוממ תכרעמ קנבב תמשוימ ,ףסונב 

 תכרעמו תוחוקלה יקיתב ןוחטיבכ ונתינש םיסכנה לע םידובעשה תא םירצויה םייטפשמה םיכמסמה דועיתל תכרעמ קנבל-
 לכל יארשא ינוכיס לוהינל םישרדנה םינותנה תונימז תא תוחיטבמ תונוחטיבה תוכרעמ .הלא םיסכנ לש םיווש רחא בקעמ תלהנמה
 .הטמבו םיפינסב םינושה הרקבה יפוג
 לכב תינכדע במצ תנומת תלבק םשל ,הל םישורדה הרקבהו חווידה ,הדידמה ילכ תא רפשלו ללכשל הכישממ קנבה תלהנה
 .יארשאה ילבקמ לש תיקסעה םתביבסב םימייקה ,םינושה ןוכיסה ינייפאמל רושקה

 .קשמ יפנעל הפישח וא םיוול תוצבק/הוול :תויזוכירה תולבמגב רושקה לכב תוירוטלוגרה תוארוהב ותדימע רידת קנבה ןחוב ףסונב-

 הרקבו חוקיפ

 לש ימוי בקעמ קנבה עצבמ התועצמאב ויגלבואה תכרעמב תוזכורמ ,ןדנגכ םידמועה תונוחטיבה יווש תוברל ,קנבה תוחוקל תויובח לכ
 .יארשאה תופישח לומ לא תונוחטיבה תבמצ

 תועמצאב ,תיקסעה הביטחבו תיאנועמקה הביטחב ,םיפינסב עבצתמ דדובה חוקלה תמרב תונוחטיב רסוח רחא ףטוש בקעמ-
 ,ול ורשואש יארשאה תורגסמ לומ לא ולש תונוחטיבה ךרעמו חוקלה תויובח לכ םיטרופמ םהב לועפתה תוכרעממ םיידועיי תוחוד
 .חוקלה תפישח לע המלש בצמ תנומת תלבקתמו

 .קנבה ילהנל םאתהב םיפסונ הרקב יכרעמב םג הרקבו חוקיפ תדובע תעצבתמ ,דדובה חוקלה תמרב ףינסה לופיטל ליבקמב-

 יארשא ינוכיסל הפיחשה לע חוויד

לע םינוש םיכתחבו ,יארשא ינוכיסל הפישחה לע םיחוויד ןווגמ םילבקמ םינוכיס לוהינ תדעוו יארשא תדעו ,קנבה ןוירוטקריד ,הלהנהה
 ידי לע ועבקנש תולבגמל ,תורגסמל האוושהב ,יארשא ינוכיסל הפישחה תחוודמ ,ףסונב .הרקבהו חוקיפה ,לוהינה ימרוג ידי
 לוהינ .ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל 311-ו 310 תוארוהב שרדנכ ינועברה "םינוכיסה ךמסמ" תרגסמב םלוהינל תויוכמסלו ןוירוטקרידה
 תמרב םיידועיי םימורופו תודעו ידי לע םינוכיסה ללכ תניחב תרגסמב ,ףטוש ןפואב רקובמו ןחבנ יארשאה ינוכיסל הפישחה
 ישיחרת לש הוותמ קנבה ןחוב תאז תרסגמב .תינוהה תותואנה תניחבל ןויצק ישיחרת הוותמ שביג קנבה ..הלהנההו ןוירוטקרידה
 ).תינמז וב םירחא םינוכיס המכ םע יארשא ינוכיס תושממתה םיבלשמה םישיחרת ןכו( יארשא ינוכיס תושממתה םוחתב םג ןויצק
 .ןוכיס יביכרל ןוהה סחיו ןוהה סיסב לע ןוכיסה תושממתה תעפשה תנחבנ ,תאזתרסגמב
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 יארשא ילכש

 לע .ונובשחב תיפיפצס השרפה עצבל שרדנ ךכבו ,ול קנעוהש יארשאה רזחה יאנתב דמוע אל יארשאה לטונ וב במצ וניה יארשא לשכ
 הרקב ,בקעמ יכילה עבצמו ,תינבומו הבחר ,הרודס םיללכ תכרעמ י"פע לעופ קנבה ,קנבב יארשאה ילשכ ףקיה תא םצמלצ תנמ
 םיחקלה ללכ תא ןתינה לככ קיפהל תנמ לע ןוגראב בושח ךילה וניה ,יארשאה ילשכל םימרוגהו תוביסנה תניחב .םיפטוש חוקיפו
 תובישחה רואל .קנבב יארשאה קית תוכיא תא רמשלו יארשאה לוהינ ךילה תא רפשל הרטמ ךותמ ,ל"נה לשכהמ תויקסעה תונבותהו
 םימרוג י"ע תעוצבמ רשא יארשאה לשכ תניחבל תונורקעו םיללכ קנבה לש יארשאה תוינידמב ועבקנ יארשאה ילשכ רקחל תמייקה
 תדעול םישוגמ יארשאה לשכ תניחב תוחוד .המרגנש יארשא ידספהל השרפהה לדולג םאתהב ישילשהו ינשה ,ןושארה הנהגה וקב
 םימרוהג וקיפהש תונקסמבו םיישקה יוהיזב ,יארשאה ןתמל ואיבהש םילוקישבו םיכילהתב ,תוביסנב הנדה ןוירוטקרידה לש תרוקיבה
 בולישו קנבה תוינידמ יוניש ,קנבה ילהנ יונישל רתיה ןיב איבהל תויושעו תיקסעה הביטחה י"ע תודמלנ לשכה תואצות .םייקסעה
 .הכרדהה תינכת תרגסמב תונקסמה ךותמ םיאשונ

 תונוחטיבה ךרעמ לוהינ תוינידמ
תונעשיהה ירועישו םדובעש ןפוא ,יארשאל תונוחטיבכ םיסכנ תלבק אשונב תטרופמ תוינידמ קנבל ,יארשאה תוינידמ תרסגמב -

 .םהילע
תובשחתה ךות םיחיטבמ םה ותוא יארשאה יפואו תונוחטיבה לש םייווש תכרעהל םיללכו תונורקע ועבקנ תוינידמה תרסגמב -
 .םינוש םיילכלכ םירוטקידניאו םינתשמב
םוחתב הרקב יכרעמ ןכו םיוושבו םהב םייונישה רחא בקעמלו תונוחטיבב לופיטה ןפואל םילהנ ועבקנ -
 7 . הלבט האר טורפל. תונוחטיבה ךרעמ לועפתו לוהינ

Leveraged Finance 

 ,ללככ .ףנוממה ןומימה תרדהג תא קנבה ןכדע ,2016 ראוניב 1 םוימ לחה ףקותל הסנכנ רשא 327 רפסמ לארשי קנב תארוה רואל
 םיניחבת לע הנוע רשא )323 רפסמ לארשי קנב תארוהב רדגומכ( םידיאגתב תוינוה תואקסע ןומימל יארשאכ רדוגמ ףנוממ ןומימ
ללכנה יארשאכ ףנוממ ןומימ בישחמ קנבה ,טרפב .תוהובג יסנניפ ףונימ תומרב םינייפואמה םיוולל ןתינה יארשאו ,םימייוסמ

 :תואבה תוצובקה עבראמ תחאב


תקולחו תוינמ לש תימצע השיכר ,רחא דיאגת תשיכר( 323 רפסמ לארשי קנב תארוהב רדגומכ תינוה הקסע תרטמל יארשא .א 

לע ועבקנש יפכ םיישחומה תונוחטבה ףקיהו ,וב ןומטה ןומימה רועישל ,יארשאה ףקיהל עוגנב םימיוסמ םיניחבתל הנוע רשא ),ןוה 

.קנבה ידי 

ידי לע ועבקנש יפכ ,םישלח םייסנניפ םינותנ לע םיעיבצמה םימיוסמ םיניחבתל הנוע רשא ,תונוש תויקסע תורטמל יארשא .ב 

.קנבה 

,וב ןומטה ןומימה רועישל ,יארשאה ףקיהל עגונב םיעיבצמה םימיוסמ םיניחבתל הנוע רשא ,בינמ ן"לדנ ןומימ תרטמל יארשא .ג 

.קנבה ידי לע ועבקנש יפכ םיישחומה תונוחטבה ףקיהו 

,םיישחומה תונוחטבה ףקיה ,יארשאה ףקיהל עוגנב םימיוסמ םיניחבתל הנוע רשא ,היינבל םיטקיורפ יוויל תרטמל יארשא .ד 

.קנבה ידי לע ועבקנש יפכ ,טקייורפהמ קנבל רוצויהל היושעש הפישחלו 

 ףקיה לע תולבמגו םותיחל תורימחמ תויחנה תעבוק קנבה לש יארשאה תוינידמ ,ףנוממה ןומימב ןומטש הובהג ןוכיסה ליפורפ חכונל
 .ףנוממ ןומימל הפישחה

. 
31 ) .₪
 
ןוילימ 25.3 כב םכתסה 2016 ץרמב 31 םויל הטילש יעצמא תשיכרל יארשא ןיבג תואקסע ןיבג תינזאמה הפישחה לכ ךס 


).₪ ןוילימ 26– 2015 רבמצדב 31,₪ ןוילימ 31.5– 2015 ץרמב

. 2015 רבמדצב 31 םוילו 2015-ו 2016 סרמב 31 םימיל ףנוממ ןומימל תינזאמ ץוח הפישח ןיא


.ףנוממ ןומימ ןיבג יארשא ידספה ןיגב תואצוה ומשרנ אל 2015-ו 2016 סרמב 31 םימיב ומייתסהש םישדוח השולשב 

 ףנוממ ןומימ
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 םייתביבס םינוכיס לוהינ

 םייתביבס םינוכיסל ףשחיהל לוכי קנבה .ןתפיכאו הביבסה תוכיאל תועוגנה תוארוהמ האצותכ דספהל ןוכיסה אוה קנבל יתביבס ןוכיס
 ,ילועפת ןוכיס ,קוש ןוכיס ,יארשא ןוכיס :ןוגכ( םירחאה םינוכיסה תרגסמב ללכיהל םייושע הלא םינוכיסו ותוליעפ לש םינוש םיטביהב
 במצב הערה וא תונוחטיבה ךרעב הדירי ,לשמל אוה יארשאה ןוכיסב לולכה יתביבס ןוכיס ).ןיטינומ ןוכיסו תוליזנ ןוכיס ,יטפשמ ןוכיס
 האוצתכ ,ןיטינומ ןוכיסל תורשפא תמייק ןכ ומכ .הביבסה תוכיאל תועוגנה תוארוהב ןרוקמש תויתביבס תויולע לשב הוולה לש יסנניפה
 .יתביבס עגפמל םרוהג ןיבל קנבה ןיב רשק סוחיימ

 חקפמה תארוהב .םלוהינ ןפואו םייתביבס םינוכיסל הפישחה ןיינעב הארוה םיקנבה לע חקפמה ץיפה 2009 לש היינשה תיחצמב
 םלוהינו םתכרעה ,םינוכיסה לש םדקומ יוהיזב ךרוצה שדגומו םייתביבס םינוכיסל תירשפאה הפישחה לש םינושה םיטביהה םיראותמ
 .םיינטרפ םינוכיסכ

ןכדועתש יארשאה םוחתב םייתביבס םינוכיס לוהינל תוינידמ ןוירוטקרידהו קנבה תלהנה ידי לע הרשוא ,יארשאה תוינידמ תרסגמב

 .םיינוציח םיצעויב תעייתסמו תיתוצבק תוינידמ העימטמה םאה הרבחה תוינידמ לע קנבה ךמסנ תוינידמה שוביבג .ךרוהצ יפלע

 םיוול תוצובקל תויתועממש תופיחש

 הארוהל 5 ףיעס יפל םירתומה םייוכינה תתחפה רחאל ,דחואמ סיסב לע וטנ התובח רשא םיוול תצובק ןיא, 2016 ץרמב 31 םויל
 .ןוהה תומילהו הדידמ רבדב ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל םאתהב בשוחמה ,קנבה ןוהמ 15% לע הלוע, 313

 יתייעב יאראש ןוכיסו יאראשה תוכיא


,ח"ש ןוילימ 290.8-ב 2016 סרמב 31 םויב םכתסה ,םיינזאמ ץוח םיביכר ללוכה ,םינושה ויביכרמל יתייעבה יארשאה ןוכיס ךס 

. 1.8% לש רועישב ןוטיק ,2015 תנש ףוסב ח"ש ןוילימ296.0-ל האוושהב

ףוסב הרתיל המודב, 1.7% ב םכתסה 2016 סרמב 31 םויב קנבב רוביהצ ןיבג ללוכה יארשאה ןוכיסל יתייעבה יארשאה ןוכיס סחי 

. 2015 תנש ףוסב2.5%-ל האוושהב, 2.4% לע דמוע רובילצ יארשאה ךסל ינזאמה יתייעבה יארשאה ןוכיס סחי .2015 תנש
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 2015 רבמצדב 31 םויל הרתי
 יארשא ןוכיס

 2015 סרמב 31 םויל הרתי
 יארשא ןוכיס

 2016 סרמב 31 םויל הרתי
 יארשא ןוכיס

 יתייעב יאראש ןוכיס

 ללוכ
 ץוח
ינזאמ ינזאמ  ללוכ

 ץוח
ינזאמ ינזאמ  ללוכ

 ץוח
ינזאמ  ינזאמ

 םוגפ יארשא ןוכיס 102.6 5.7 108.3 147.6 12.2 159.8 103.2 4.8 108.0

58.5 - 58.5 27.6 - 27.6 55.7 -  תוחנ יארשא ןוכיס 55.7

 תדחוימ החגשהב יארשא ןוכיס 96.4 30.4 126.8 81.7 44.2 125.9 95.8 33.7 129.5

 *יתייעב יארשא ןוכיס ךס 254.7 36.1 290.8 256.9 56.4 313.3 257.5 38.5 296.0

9.9 2.6 
 רו

13.5 
גיפב םימוגפ םניאש תובוח :הזמ*
 רתוי וא םוי 90 לש

 םיעצבמ םניאש םיסכנ

 יארשא ןוכיס

2015 רבמצדב 31 םויל הרתי  2015 סרמב 31 םויל הרתי
יארשא ןוכיס  יארשא ןוכיס

 2016 סרמב 31 םויל הרתי

 ללוכ
 ץוח
ינזאמ ינזאמ  ללוכ

 ץוח
ינזאמ ינזאמ  ללוכ

 ץוח
ינזאמ  ינזאמ

 םימוגפ תובוח

 ינטרפ סיסב לע קדבנש 87.1 5.7 92.8 4.4 12.2 16.6 89.1 4.8 93.9

- - - - - - - - -  יתצובק סיסב לע קדבנש

 םיעצבמ םניאש םיסכנ לכה ךס 87.1 5.7 92.8 4.4 12.2 16.6 89.1 4.8 93.9

 םימוגפ תובוחב םייוניש

 םישדוח השולשל
 סרמב 31 םויב ומייתסהש

 הפוקתה תליחתל םימוגפ תובוח תרתי

2015 2016 
159.0 99.3 

 7.3 19.3 םימוגפ תובוחכ וגווס
 (6.2) (8.0) םימוגפ תובוח תייבג
 (2.3) (26.1) תויאנובשח תוקיחמ
 98.1 144.2 הפוקתה ףוסל םימוגפ תובוח תרתי
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 ןוכיס ידדמ
 31 םויל

 רבמצדב 31 םויל 31 םויל
 2015 2015 סרמב 2016 סרמב

 0.83% 1.24% 0.80% רבוציל אירשאהתרתמי רבויצלםגופ אישראתרתי ורעשי

רתוי או םמיי 90 לשרגופיבאצמנשרובצילםגופ נואיש אישראתרתי ורעשי 

0.08% 0.02% 0.11% רבויצל אירשאהתתרימ 
 1.09% 1.11% 1.03% רבוציל יארשאה תרתמי רבויצל אירשא יןגב אירשא ידספהל השרפהה תרתי ורעשי
 םגופה יארשאה תרתמי רבוציל אירשא יןגב אירשא ידספהל השרפהה תרתי ורעשי
 130.61% 89.53% 127.93% בוריצל
 1.73% 1.83% 1.73% רבויצהןגיבללוכיארשא כוןסימרבוציה יןגב תיעייב אירשא וןכיס ורעשי
 0.02% (0.18%) (0.12%) רובציל יארשא לש תעצוממה הרתהימ אירשא ידספה ןגיב תאוצוהה ורעשי
 0.21% 0.48% 0.06% רובציליארשאלשתעצוממההרתהימרובציליארשא גיןב טונתקויחמה ורעשי
 יארשא גיןב דיספהל השרפהה תרתימ רובציל יארשא גיןב טונ תקויחמה ורעשי
 18.81% 50.11% 5.86% בוריצל

 םימוגפ תובוח גוויסו יוהיז

 תאו ולש םייתייעבה תובוחה לכ תא וגוסמ קנבה ,ולא םילהנל םאתהב .םימופגכ תובוח וגויסלו יתייעב יארשא יוהיזל םילהנ עבק קנבה
 םיינכדע םיעוריאו עדימ לע ססבתהב רשאכ םופגכ וגוסמ בוח .םופג וא תוחנ ,תדחוימ החגשה :םיגוויסב ינזאמ ץוחה יארשאה יטירפ
 בוחה וגויס רבדב הטלחה תלבק .בוחה םכסה לש םייזוחה םיאנתה יפל ול םיעימגה םימוכסה לכ תא תובלג לכוי אל קנבהש יופצ
 יסנניפה םבצמ ,תונוחטיבה במצו םויק ,הוולה לש ןועריפה רשוכו יסנניפה ובצמ תכרעה ,בוחה לש רויגפה בצמ לע ,רתיה ןיב ,תססובמ
 וא ןרקה רשאכ םופג בוחכ וגוסמ בוח הרקמ לכב '.ג דמצ ןומימ יגשהל הוולה תלוכיו בוחב ךומתל םתוביוחמו ,םימייק םא ,םיברע לש
 בקוע קנבה ךכ ךרולצ .הייבג יכילהב אמצנ םגו בטיה חטבומ םג בוחה םא טעמל ,רתוי וא םימי 90 לש רויגפב םייומצ וניגב תיבירה
 רוגיפב םיאצמנ )םירחא םיסכנו בוח תוראג תוברל( תובוח .ולש םייזוחה ןועריפה יאנתל סחייתהב עבקנ רשא רויגפה ימי בצמ רחא
 רבוצ וניאש בוחכ לפוטי בוחה םוגפכ וגויסה דעוממ לחה .םנועריפל דעומה עיהגש רחאל ומלוש אל םניגב תיבירה וא ןרקה רשאכ
 בוחכ וגוסי יתייעב בוח לש שדחמ ןורגא תרסגמב ונוש ויאנתש בוח לכ ,ןכ ומכ ").עצבמ וניאש בוח" ארקיי רומאכ בוח( תיביר תוסנכה
 חפסנל םאתהב רויגפה קמוע תטיש יפל יארשא ידספהל תירעזמ השרפה וניגב הכרענ וירחאלו שדחמ ןוגראה ינפל םא אלא ,םופג
 .תובוח לש התואנ הדידמו יארשא ינוכיס לש התואנ הכרעה אשונב 314 ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל

 יארשא ידספהל השרפה

 השרפהו יארשא ןוכיס ,םימופג תובוח לש יוליוג הדידמ" אשונב רובילצ חווידה תארוה תא ,קנבה םשיימ, 2011 ראוניב 1 םוימ לחה
ASC( אשונב םיאקירמאה תואנובשחה ינקת תא תצמאמה "יארשא ידספהל  ב"הראב םיקנבה לע חוקיפה תויושר לש תודמעו) 310
 .ב"הראב ךרע תוריינל תושרה לשו
 ולש םייתייעבה תובוחה לכ תא וגוסמ קנבה ,ולא םילהנל םאתהב .םייתייעבכ תובוח גוויסלו יתייעב יארשא יוהיזל םילהנ עבק קנבה
 ידספהל השרפהה תדידמל תוינידמ עבק קנבה ,ןכ ומכ .םופג וא תוחנ ,תדחוימ החגשה :םיגוויסב ינזאמ ץוחה יארשאה יטירפ תאו
 .יארשאה קיתל סחייתהב םייופצ יארשא ידספה יוסיכל המיאתמ המרב השרפה םייקל ידכ יארשא

"םילולסמ ינשמ דחאב תכרעומ יארשאה קיתל סחייתהב םייופהצ יארשאה ידספה יוסיכל השרפהה השרפה" וא "תינטרפ השרפה:
 ".תיתצובק

 קיתב םימולגה םידספה יבגל הלהנהה תוכרעה לע ססבתהב תישענ ,םוגפ גוויסב םייתייעב תובוחל תיטנוולרה ,תינטרפה השרפהה
 םייופצה םילובקתה לש יחכונה ךרעה ןיבל המושרה בוחה תרתי ןיבש רעפה תועצמאב תדמאנ וז השרפה .ינזאמ ץוחהו ינזאמה יארשאה
 .תוחוטבה לש ןגוהה יוושה וא ,בוחה ןועריפל

 ךרע ,הוולה לש תיקסעה ותוליעפ תוברל ,םייטנוולרה רזחהה תורוקמ ןווגמ לע תססבתמה ,בוחה ןועריפל םייופצה םילובקתה תדימא
 לוקישב שומיש תבייחמ ,םיישילש םידדצ וא הוולה ידי לע ונתינש תויוברע שומימ ךרעו םייטרפ ןוערפ תורוקמ ,הוולה דימעהש תוחוטבה
 ולבקתיש םימוכסה יכ תואדו ןיא ,םירבדה עבטמ ,םלוא ,הכרעהה דעומב םיריבס םניה יכ הנימאמ קנבה תלהנה רשא םינדמואו תעד
 .ועבקנש םינדמואל םיהז ויהי לעופב

 .תיאנובשחה הקיחמה יאנתב םידמוע רשא תובוחב תיאנובשח הקיחמ עצבמו תובוחה תא ןחוב קנבה ,ףסונב
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 יתלב יארשא ידספה ןיגב ךרע תדיריל תושרפה ףקשל ידכ תבשוחמ ,םימוגפכ וגווס אלש תובוחה ללכל תיטנוולרה ,תיתצובקה השרפהה
 םניאש אצמנו תינטרפ ונחבנש תובוח ןיגב ןכו ,םימוד ןוכיס ינייפאמ ילעב םינטק תובוח לש תולודג תוצובקב םימולגה ,תינטרפ םיהוזמ
 .םימוגפ

 יפנעב וטנ תויאנובשחה תוקיחמה רועיש סיסב לע תבשוחמ ינזאמ ץוחו ינזאמ יארשא ןוכיס ןיגב יתצובק סיסב לע תכרעומה השרפהה
 רועיש עצוממב שמתשמ קנבה .יתייעב אל יארשאל יתייעב יארשא ןיב הקולח ךות ,חווידה דעומל דעו 2012 תנשמ ,םינושה קשמה
 ,הנורחא הנש ינותנל ףדוע לקשמ ןתמ ךות עצוממב וא ,ליעל רומאכ םינשה חווטב םינושה קשמה יפנעב וטנ תויאנובשחה תוקיחמה
 .םיינשהמ הובגה

 תוברל ,היבגה ייוכיסל םייטנבלר םייתביבס םימרוגב בשחתמ קנבה רוביצל יארשאל רשקב תואנה השרפהה רועיש תעיבק ךרוצל ,ףסונב
 .דועו יארשא תויזוכיר ,םיילכלכ ורקמ םינותנ ,ויגוסל יתייעב יארשא לש המגמו חפנ ,םייפנע םיאנתו ףנע לכב יארשאה יפקיהב תומגמ
 ידספה עצוממל רבעמ קשמ ףנע לכ ןיגב תיתצובקה השרפהה רועשל תפסות קנבה עבוק ,םייטנבלרה םייתביבסה םימרוגה לע ססבתהב
 .ליעל רומאכ רבעה

 רפסמב טעמל םייפנעה דספהה יעצוממל רשאב םאה הרבחב רבצנש יטסיטטסה עדימב שמתשמ קנבה בחר יטסיטטס עדימ רדעיהב
 רשקב ,הז ןיינעל.תואנ ןפואב קנבבםיבייחה תייסולכוא תא גציימ קנבב רבצנה עדימה םהב ,םללכב םייטרפ ףנעו םיפנע לש טעומ
 תומאתהה רועיש יכ עבקנ ,תיביר בויח אלל םייאקנב יארשא יסיטרכ ןיגב םיבייחמ עבונה יארשא ןוכיס טעמל םייטרפ םישנאל יארשאל
 0.5% וא חווידה דעומב םייטרפ םישנאל יארשאה תרתימ0.75%-מ תחפי אל היבגה יוכיסל םייטנוולרה םייתוכיא םימרוג ןיגב תויתוכיאה
 אשונב רוביצל חווידה תוארוה ןוכדעל 2015 ראוניב 19 םוימ םיקנבה לע חוקיפה רזוח רואל תאזו ,השרפה יטועמ ורדגוהש םיקנבל
 ".םייטרפ םישנאל יארשא ןיגב תיתצובק השרפה"

 ןפואב ,רוגיפה קמועב בשחתהב ,םיקנבה לע חקפמה עבקש החסונ יפל םיקפוסמ תובוחל תירעזמ השרפה תבשוחמ רוידל תואוולהב
 ידספהל תיתצובק השרפה תעצובמ רוגיפ ןהב ןיאש רוידל תואוולהה תרתי לע ,ןכ ומכ .רוגיפה קימעמש לככ םילדג דספהה ירועיש ובש
 .חווידה דעומל תורומאה תואוולהה תרתימ0.35%-מ תחפי אלש רועישב יארשא

 יאראש תפיחש לש םיירקיע םיגוס יפל תוניוממ ,הפוקתה ךמשב תעצוממ וטורב הפיחשו וטורב יאראשה תופיחש לכ ךס

2015 סרמב 2015 רבמצדב 31 םויל  2016 סרמב 31 םויל 31 םויל

תרתי תרתי  תרתי
תפישח הפישחה תפ ישח הפישחה תפישח  הפ ישחה
ןוכיס ינפל ןוכיס ינפל ןוכיס  ינפל
יארשא השרפה יארשא השרפה יארשא  השרפה
וטורב ידספהל וטורב ידספהל וטורב  ידספהל

(1) תעצוממ יארשא יארשא (1) תעצוממ יארשא (1) תעצוממ  הפישחה גוס
ח"ש ינוילימב ח"ש ינוילימב  ח"ש ינוילימב

 תואלווה 17,561.3 16,272.0 15,215.0 14,657.0 * 17,027.2 15,715.0
 בחו תרוגא 1,977.1 1,919.0 1,602.7 1,447.0 1,792.9 1,885.0

 (OTC) םריזגנ 28.6 37.0 44.0 33.0 29.4 41.0
 תניוזאמ ץחו תפושיח 4,787.0 5,362.0 5,671.2 5,424.0 5,334.0 5,526.0

 םיחרא םיסכנ 365.4 430.0 435.6 404.0 459.4 441.0
 טורוב אירשא תפשיח כ"הס 24,719.4 24,020.0 22,968.5 21,965.0 24,642.9 23,608.0

 .םינועברה יפוסלו הנשה תליחתל תופישחה עוצממכ הבשוח תעוצממ וטורב יארשא ןוכיס תפישח)1(

 .הנידמ תוברעב םייתייעב תובוח ןיינעב םיקנבה לע חקפמהתויחנה לש ערפמל םושיי רואל שדחמ וצגה *

 .דבלב לארשיב הניה קנבה תוליעפ לכ – יפרגואיג רוזא יפל תופיחש תוגלפתה
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 (1) תורז תונידמל הפיחשה

 לס תבחרהל המרופטלפכ תושמשמה דחוימ ןומימו נגירוטקפ תוליעפ תמייקתמ 
,קנבב םינתינה םיתורישהו םירוצמה תרסגמב
יקסעה רזמגב םיליעפה תוחוקלה ברקב יארשאה תוליעפ תבחרהל סיסבכו םיתורישהו םירצומה
 .חוטיב תורבחב יארשא חוטיבב תחטבומה וז תוליעפ ןיבג הניה

.
 תורז תונידמל קנבה תפישח רקיע 


1% לעמ אוה ןהמ תחא לכל הפיחשה ךסש תונידמל תופיחש רבדבו תורז תונידמל תופיחשה לכ ךס רבדב עדימ- א קלח 
 )ח"ש ינוילימב( ךומנה יפל 
,ןוההמ 
20% לעמ וא דחואמה יסכנ ךסמ

 2016 סרמב 31 םויל
 (2),(3) תינזאמ ץוח הפישח (2) תינזאמ הפישח

 הפישח
 תינזאמ
 רבמע תינזאמ הפישח רבעמ

 (2) לובלג לובלג הנידמה
 ךס ןוכיס
 ןוכיס :הזמ הפישח יארשא
 ןוערפל ןוערפל ץוח יארשא ץוח תובוח ינזאמ

 הנש למע הנש עד יתייעב ינזאמ תינזאמ םימוגפ יתייעב םירחאל

- דרפס 4.8 - 4.2 - 0.8 4.8 
- הילטיא 27.8 - 0.6 - 0.1 27.8 

- 1.8 - - - - 1.8 
- 1.4 - 0.4 - - 1.4 
- 48.7 - 23.3 - 3.6 48.7 
- 90.8 - 13.4 - 1.1 90.8 

0.1 180.9 - 67.3 - 2.8 181.0 

 לגוטרופ
 נדלריא
 ודוה
 הינטירב
 תורחא

תונידמל תופישחה  לכ ךס
0.1 356.2 - 109.2 -  תורז 356.3 8.4
0.1 71.9 - 30.5 -  LDC תונידמל תופישחה ךס 72.0 4.0


42 דומעב האר הלבטל תורעה 
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 2015 סרמב 31 םויל
 (2) תינזאמ הפישח (2),(3) תינזאמ ץוח הפישח

 הפישח
 תינזאמ

רבמע תינזאמ הפישח  רבעמ
לובלג (2) לובלג  הנידמה

ךס  ןוכיס
ןוכיס :הזמ הפישח  יארשא

ןוערפל ןוערפל ץוח יארשא ץוח תוב וח  ינזאמ
הנש למע הנש עד יתייעב ינזאמ תינזאמ םימוגפ  םירחאל (**) יתייעב

- דרפס 5.3 - 12.9 - 0.1 5.3 
- 6.9 - 3.5 - - 6.9 
- 0.7 - 2.1 - - 0.7 
- 4.8 - - - - 4.8 
- 37.4 - 23.9 - 2.3 37.4 
- 87.6 - 16.0 - 3.6 87.6 
- 27.3 - 10.9 - 1.1 27.3 

 הילטיא
 נדלריא
 ןווי
 תירבה תוצרא
 הינטירב
 תפרצ

0.1 142.6 - 139.0 -  תורחא 142.7 10.4
תונידמל תופישחה  לכ ךס

0.1 312.6 - 208.3 -  תורז 312.7 17.5

- 26.3 -  LDC 26.3 תונידמל תופישחה ךס 8.1 27.7-

אבה דומעב ה אר הלבטל תורעה

 רבמע תינזאמ הפישח
 (2) לובלג

 ןוערפל
 הנש עד

 ןוערפל
 הנש למע

 2015 ר
 (2),(3) תינזאמ

 ןוכיס :הזמ
 ץוח יארשא
 יתייעב ינזאמ

במצדב 31 םויל

 ץוח הפישח

 תוב
 םימו

 ךס
 הפישח

 ץוח
 תינזאמ

(2) 

 וח
גפ

 תינזאמ הפיש

 ןוכיס
 יארשא
 ינזאמ
 יתייעב

ח

 הפישח
 תינזאמ
 רבעמ
 לובלג

 םירחאל

 הנידמה

- 3.1 - 4.7 - -  דרפס 3.1
- הילטיא 2.9 - 1.4 - - 2.9 

- 1.3 - - - - 1.3 
- 0.4 - 1.4 - - 0.4 
- 46.6 - 23.0 - 3.9 46.6 
- 74.0 - 16.9 - 1.3 74.0 

0.1 122.4 - 63.6 - 3.5 122.5 

 לגוטרופ
 נדלריא
 ודוה
 הינטירב
 תורחא

תונידמל תופישחה  לכ ךס
0.1 250.7 - 111.0 -  תורז 250.8 8.7

- 67.9 - 30.3 -  LDC תונידמל תופישחה ךס 67.9 4.7

 אבה דומעב האר הלבטל תורעה
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 ןיבל 
15% ןיב וא דחואמב םיסכנה ךסמ 
1% ןיבל 
0.75% ןיב וניה ןהמ תחא לכל הפיחשה ךסש תונידמ רבדב עדימ 
– ב קלח

20%
 .ךומנה יפל ןוההמ 

 םיסכנה ךסמ 
1% ןיבו 
0.75% ןיב הניה ןהמ תחא לכש תורז תונידמל הפישח תמייק אל 
2015 רבמדצב 31-ו 2016 ץרמב 
31 םימיב

 .ךומנה יפל 
, ןוההמ 
20% ןיבל 
15% ןיב וא קנבב


* תוליזנ תויעב םע תורז תונידמל תינזאמ הפיחש רבדב עדימ 
– ג קלח 

 סרמב 31 םויב ומייתסהש םישדוח השולשל
2015 2016 

ןווי לגוטרופ הירגנוה ןיסירפק וקיר וטרופ  הינמור

0.1 1.3 0.4 0.3 2.7 3.9 
0.1 0.5 0.5 (0.2) (0.8) 1.5 
4.6 - - - - -

- - - - - -
4.8 1.8 0.9 0.1 1.9 5.4 

 הפוקת תליחתב הפישחה םוסכ
 רצק ןמזל היפשחה םוכסב וטנ םייוניש
 ופסוותהש תופישח
 )תוקיחמו תושרפה תורבל( םירחא םייוניש
 הפוקת ףוסב הפישחה םוסכ

 2015 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל

לגוטרופ הירגנוה ןיסירפק ויקר וטרופ הינמור  ןווי
- - - 2.2 - 0.1 
- (0.6) (0.1) (1.0) 1.2 (4.7) 

1.3 1.0 0.4 1.5 2.7 4.6 
- - - - - -

1.3 0.4 0.3 2.7 3.9 -

 הפוקת תליחתב הפישחה םוכס
 רצק ןמזל היפשחה םוכסב וטנ םייוניש
 ופסוותהש תופישח
 )תוקיחמו תושרפה תוברל( םירחא םייוניש
 הפוקת ףוסב הפישחה םוכס

 .חוטיב תורבחב יארשא חוטיבב חטבומה נגירוטקפ יארשא וניה לעופב ןתינש יארשאה רקיע *
 שדחמ וגוס **


42 דע 
40 םידומעל תורעה 

1)
 
2)
 


.יארשא ירזגינו םיליזנ תונוחטיב ,תויוברע תעפשה רחאל ,יפוס ןוכיס סיסב לע ) 

ינפלו ,יארשא ידספהל השרפהה תעפשה ינפל םיוצגמ םימופג תובוחו יתייעב ירחסמ יארשא ןוכיס ,ינזאמ ץוחו ינזאמ יארשא ןוכיס ) 
 .םיוול תצובק לשלו הוול לש תובח ךרוצל יוכינל םירתומה תונוחטיב תעפשה

3)
 .הוול לש תובח תולבגמ ךרולצ בשוחש יפכ םיינזאמ ץוח םייסנניפ םירישכמב יארשא ןוכיס )
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 .יאראש תופיחש לש םיירקיע םיגוס יפל ןייוממ יארשא ידספהל השרפה ינפל ידגנ דצ וא ףנע גוס יפל תופיחש תוגלפתה

2016 סרמב 
31 םויל תורתי 

 לכה ךס
 תפישח תופישח

 יארשא םיסכנ ץוח םירזגנ
 וטורב םירחא (1) תוינזאמ (OTC) בוח תורגא תואוולה

 ח"ש ינוילימב הפישחה גוס
- 6,331.1 תנובורי 1.6 - 1,772.4 4,557.1 
- 314.3 ריבוצי רטוקסתויושיי 55.6 - 36.5 222.2 
- 981.2 םיאיקנבםדיגיאת - 20.9 140.8 819.5 
- 3,006.7 םדיגיאת 926.3 0.6 27.4 2,052.4 
- 74.3 ריחסמ ן"לנד ןחוטיבב 12.1 - - 62.2 
- 11,649.1 םדיחילי םיאנעומק 3,459.8 6.9 - 8,182.4 
- 1,912.2 םניטקםקיסע 331.6 0.2 - 1,580.4 
- 85.1 רדיול תואתנכשמ גיןב - - - 85.1 
- 365.4 365.4 םיחראםסיכנ - - 
 17,561.3 1,977.1 28.6 4,787.0 365.4 24,719.4 לכה סך
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2015* סרמב 
31 םויל תורתי 
 כ"הס

 תפישח תופישח
 יארשא םיסכנ ץוח םירזגנ

 וטורב םירחא (1) תויזנאמ (OTC) בוח תורגא תואוולה
 ח"ש ינוילימב הפישחה גוס
- 4,295.1 תונוביר - - 1,305.0 2,990.1 
- 394.9 ירוביצ רוטקס תויושיי 31.9 - 78.1 284.9 
- 833.2 םייאקנב םידיגאת - 36.3 184.0 612.9 
 ע"ינ תורבח
- 3,368.1 םידיגאת 1,379.1 0.9 35.6 1,952.5 
- 125.2 ירחסמ ן"לדנ ןוחטיבב 1.3 - - 123.9 
- 11,647.9 םידיחיל םיאנועמק 3,950.5 6.7 - 7,690.7 
- 1,770.3 םינטק םיקסע 308.4 0.1 - 1,461.8 
- 98.2 רוידל תואתנכשמ ןיגב - - - 98.2 
 חוגיא

- 435.6 435.6 םירחא םיסכנ - - 
 לכה ךס 15,215.0 1,602.7 44.0 5,671.2 435.6 22,968.5

 .הנידמ תוברעב םיחטבומ םייתייעב תובוח אשונב םיקנבה לע חוקיפה תויחנהל םאתהב שדחמ וצגה*

 תורתי 2015 רבמצדב 31 םויל
 לכה ךס
תפישח  תופישח
יארשא םיסכנ ץוח  םירזגנ
וטורב םירחא ב וח תורגא (OTC) (1) תויזנאמ  תואוולה

 ח"ש ינוילימב הפישחה גוס
- 5,811.9 תונוביר 1.8 - 1,532.2 4,277.9 
- 299.4 ירוביצ רוטקס תויושיי 25.7 - 37.1 236.6 
- 1,046.9 םייאקנב םידיגאת - 20.8 196.3 829.8 
- 2,905.6 םידיגאת 980.9 0.6 27.3 1,896.8 
- 73.2 ירחסמ ן"לדנ ןוחטיבב 12.5 - - 60.7 
- 12,109.8 םידיחיל םיאנועמק 3,990.5 7.9 - 8,111.4 
- 1,847.0*םינטק םיקסע 322.6 0.1 - 1,524.3 

89.7 - - - - 89.7 
459.4 459.4 - - - -

24,642.9 459.4 5,334.0 29.4 1,792.9 17,027.2 

 רוידל תואתנכשמ ןיגב
 םירחא םיסכנ
 לכה ךס

 יארשאל הרמה ימדקמב הלכפה יפנל)1(
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ןועריפל תיזוח הפוקת יפל תורתי 

( תוירקיע יאראש תופיחש יגוס יפלו ןועריפל הפוקתה יפל קיתה לוציפ(1
 


2016 סרמב םויל 

 םיסכנ םיזרגנ ץחו תפושיח
 ללכו םכוס םריחא (OTC) ניזאמ בחו תגרוא תאווולה עוןפרלהפקות

 ח"שניליומיב
 הנש דעו השדרי פיל

 שמח דעו הנש לעמ

 םניששמחלעמ

 עוןרפ דעמו אלל

 ללכו םכוס


2015* סרמב 
31 םויל 
 םיסכנ םירזגנ ץוח תופישח

 ללוכ םוכס * םירחא (OTC) ינזמא ובח תורגא *תוואולה ןוערפל הפותק

 ח"ש ינוילימב
 הנש דעו השירד יפל

 שמח דעו הנש לעמ

 םינש שמח לעמ

 ןוערפ דעומ אלל

 ללוכ םוכס


2015 רבמצדב 
31 םויל 
 םיסכנ םירזגנ ץוח תופישח

 ללוכ םוכס *םירחא (OTC) ינאזמ בוח תורגא *תואוולה ןוערפל הפוקת

 ח"ש ינוילימב
 הנש דעו השדרי פיל

 שמח דעו הנש לעמ

 םניששמחלעמ

 עוןרפ דעמו אלל

 ללכו םכוס

1)
 .יתצובקו ינטרפ סיסב לע יארשא ידספהל תושרפהה יוכינ ינפלו תויאנובשח תוקיחמ יוכינ רחאל )

 םיחטבומ םייתייעב תובוח ןיינעב םיקנבה לע חקפמה תויחנהל םאתהב שדחמ וצגה 
* .הנידמ תוברעב

13,702.6 183.4 18.5 4,288.8 392.8 8,819.1 
5,769.7 - 7.2 181.7 997.0 4,583.8 
4,960.9 - 2.9 316.5 587.3 4,054.2 

286.2 182.0 - - - 104.2 
24,719.4 365.4 28.6 4,787.0 1,977.1 17,561.3 

12,185.2 184.4 39.2 4,709.6 363.3 6,888.7 
5,164.6 - 2.6 606.9 235.0 4,320.1 
5,202.7 - 2.2 354.7 1,004.4 3,841.4 

416.0 251.2 - - - 164.8 
22,968.5 435.6 44.0 5,671.2 1,602.7 15,215.0 

13,956.1 189.3 23.3 4,813.9 478.3 8,451.3 
5,260.7 - 3.6 181.6 594.6 4,480.9 
5,062.7 - 2.5 338.5 720.0 4,001.7 

363.4 270.1 - - - 93.3 
24,642.9 459.4 29.4 5,334.0 1,792.9 17,027.2 
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:
 ידגנ דצ לש ירקיע גוס וא ירקיע ףנע יפל יאראש תופיחש

 קמש יפנע יפל ללוכ יאראש ןוכיס

 ח"ש ינוילימב

 2016 סרמב 31 םויל
 ) (3)םירזגנ טעמל( ינזאמ ץוח יארשא ןוכיסו (2) תוב וח

 )4( יארשא ידספה
 (1) ללוכ יארשא ןוכיס

תרתי  תואצוה
השרפה תוקיחמ ןיגב  גוריד

ו ידספהל יאנוב שח ידספה :הזמ  עוציב
יארשא וטנ יארשא םוגפ (6) יתייעב לכה ךס (6) יתייעב (2) תוב וח  לכה ךס (5) יארשא

 ירחסמ- רוב יצ
 147.6 111.4 11.4 147.6 127.0 11.4 4.4 2.1 0.4 3.4 תואלקח
- הביצחו היירכ 0.1 - 0.1 0.1 21.8 24.2 0.1 24.1 24.3 
 963.5 774.0 38.5 940.2 761.9 38.5 15.4 (12.6) (0.9) 12.3 הישעת
 606.8 512.7 29.5 598.2 249.0 29.5 5.3 (0.5) 0.4 5.0 יוניב- ן"לדנו יוניב
 0.8 ן"לדנ- ן"לדנו יוניב

0.4 
21.4 

0.1 
(0.1) 

1.8 

-
(0.2) 

1.7 

0.9 
0.1 

26.2 

1.0 
0.8 

48.9 

188.9 
93.8 

1,264.1 

198.9 
109.6 

1,441.7 

1.0 
0.8 

48.9 

193.0 
135.6 

1,195.9 

207.2 
137.6 

1,441.9 

3.2 
0.6 

(0.6) 
-

0.6 
(0.2) 

4.7 
1.8 

16.9 
1.9 

190.8 
85.5 

277.5 
90.9 

16.9 
1.9 

146.0 
79.3 

277.5 
90.9 

 םימו למשח תקפסא
 רחסמ
 יתורש,ןולמ יתב

 לכואו החראה 185.0 117.9 21.9 184.9 154.4 21.9 12.2 1.2 0.5 12.1
 הנסחאו הרובחת 208.8 164.2 8.5 204.3 179.1 4.0 1.0 0.1 0.1 2.4

 תרושקתו עדימ
 םייסנניפ םיתורש
 םייקסע םיתורש

2.9 -  םירחא 352.1 281.3 9.0 352.1 238.6 9.0 2.2 0.8
 םיירוביצ םיתורש

1.7 0.1 -  םייתליהקו 488.1 445.6 6.7 488.1 379.9 6.7 2.3
 ירחסמ לכה ךס 5,131.3 4,181.0 195.1 5,058.2 3,934.8 190.6 76.6 (7.0) 1.9 66.2

 םייטרפ םישנא
 רוידל תואוולה 207.6 190.9 1.5 207.6 207.6 1.5 0.3 0.1 0.1 1.5

 םייטרפ םישנא
 רחא 11,510.4 10,678.7 94.2 11,504.1 8,044.1 94.2 26.9 3.2 (0.2) 64.5

- רוביצ לכה ךס
 לארשיב תוליעפ 16,849.3 15,050.6 290.8 16,769.9 12,186.5 286.3 103.8 (3.7) 1.8 132.2

- לארשיב םיקנב - - - - 817.8 817.8 - 984.3 984.3 
- - - - - 26.7 28.3 - 1,800.7 1,800.7 

132.2 1.8 (3.7) 103.8 286.3 13,031.0 17,616.0 290.8 17,835.6 19,634.3 

 לארשיב הלשממ
 תוליעפ לכה ךס
 לארשיב

 ןוכיסו ,םיגזרנ םיריכשמ ןיגב םיסכנ ,ח"גא ),2( תובוח :ללוכ .םירגזנ םיריכשמ ןיגב תולרב ,ינאזמ ץוח יאאשר ןוכיסו יזנאמ יאאשר ןוכיס (1)
 9.0,ח"ש ןוילימ 1,988.9,ח"ש ןוילימ 13,031.0 סךב ,הווללשתובחתולבגמךורצלבושחשיכפ םייאזנמץוחםייסנניפםיירכשמביאאשר

 .המאתהב ,ח"ש ןוילימ 4,605.4,ח"ש ןוילימ
(2) 
(3) 


.םיחרא תוובחו םיקבבנ תונודקיפ ,תולמשמל יאשרא ,ורביצל יאאשר 

םירגזנ םיריכשמ ןיגב טעמל ,הוול לש תוחב תולבגמ ורךצל בושחש יפכ םיינאזמ ץוח םייסנינפ םיריכשמב יאאשר ןוכיס 

(4) 
(5) 

 ).תוחרא תויובייחתה ףיעסב ןזאמב םיגצומ( םייאזנמ ץוח יאאשר ירישכמ ןיגב ללוכ
 קבנה תוינידמל םאתהב חדש יאאשר עוצילב יאאשרה גוריד תא םאות חודה דעומב ולש יאאשרה גוירד אשר יאאשר ןוכיס

 .תחדוימהחגהשבואתוחנ ,םוגפ יאזנמ ץוחו ינאזמ יאאשר ןוכיס (6)
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 )ךמשה ( קמש יפנע יפל ללוכ יאראש ןוכיס

 ח"ש ינוילימב

 2015(*) סרמב 31 םויל
(3)םירזגנ טעמל( ינזאמ ץוח יארשא ןוכיסו (2) תובוח (1) ללוכ יארשא ןוכיס ( 

 (4) יארשא ידספה
 תרתי תואצוה

 השרפה תוקיחמ ןיגב גוריד
ו ידספהל יאנוב שח ידספה :הזמ  עוציב

יארשא וטנ יארשא םוגפ לכה ךס (6) יתייעב (2) תובוח (6) יתייעב  לכה ךס (5) יארשא
 ירחסמ- רוביצ

 תואלקח 141.7 103.8 12.4 141.7 121.1 12.4 7.1 (1.4) (0.1) 2.7
0.1 (0.1) (0.1) - - 23.7 24.8 -  היבצחו היירכ 24.9 24.8

 הישעת 1,040.5 908.9 33.0 1,013.1 765.5 33.0 21.3 0.9 11.0 20.7
 יוניב- ן"לדנו יוניב 843.8 704.2 38.4 834.7 360.5 38.4 6.4 (6.3) (0.1) 9.9
 ן"לדנ- ן"לדנו יוניב 148.3 142.8 2.0 148.3 143.1 2.0 2.0 (0.1) (0.2) 0.6
 םימו למשח תקפסא 192.8 188.1 1.0 123.8 91.0 1.0 1.0 (0.3) 0.2 0.1

 רחסמ 1,370.0 1,151.8 65.0 1,369.0 1,165.2 65.0 34.2 (0.5) 0.4 19.9

 תרושקתו עדימ 258.0 232.9 17.7 258.0 155.8 17.7 6.6 2.1 0.2 3.0
 םייסנניפ םיתורש 78.7 71.0 0.4 78.7 73.8 0.4 0.3 (0.2) (0.2) 0.2

 יתורש,ןולמ יתב
 לכואו החראה 203.1 113.4 37.4 203.0 168.3 37.4 29.8 4.5 3.1 9.3
 הנסחאו הרובחת 162.7 133.4 7.5 159.2 118.6 4.1 2.0 1.3 0.8 3.5

 םייקסע םיתורש
 םירחא 335.8 276.1 7.8 330.6 219.3 7.8 4.9 0.8 1.7 2.3

 םיירויבצ םיתורש
 םייתליהקו 573.6 535.5 6.7 573.6 438.6 6.7 4.8 (0.3) (0.9) 2.4

 ירחסמ לכה ךס 5,373.9 4,586.7 229.3 5,258.5 3,844.5 225.9 120.4 0.4 15.8 74.7
 םייטרפ םישנא

1.4 -  רוידל תואוולה 192.1 167.0 2.1 192.1 192.1 2.1 0.7 0.8
 םייטרפ םישנא

 רחא 11,527.5 10,619.9 81.9 11,522.2 7,575.5 81.9 35.3 (6.3) (2.0) 64.6
- רוביצ לכה ךס

 לארשיב תוליעפ 17,093.5 15,373.6 313.3 16,972.8 11,612.1 309.9 156.4 (5.1) 13.8 140.7
- לארשיב םיקנב - - - - 613.2 613.2 - 839.2 839.2 

- - - - - 51.1 54.8 - 1,359.8 1,359.8 

140.7 13.8 (5.1) 156.4 309.9 12,276.4 17,640.8 313.3 17,572.6 19,292.5 

 לארשיב הלשממ
 תוליפע לכה ךס
 לארשיב

 .הינמד תובערב םיחטובמ םייתייעב תוובח ןיינעב םיקהבנ לע חקמפה תואורהל םאתהב חדשמ גצוה*

 ןוכיסו ,םיגזרנ םיריכשמ ןיגב םיסכנ ,ח"גא ),2( תובוח :ללוכ .םירגזנ םיריכשמ ןיגב תולרב ,ינאזמ ץוח יאאשר ןוכיסו יזנאמ יאאשר ןוכיס (1)
 ,ח"ש ןוילימ 1,607.3,ח"ש ןוילימ 12,276.4 ךסב ,הווללשתוחב תולגבמךורצלבושחשיפכםייאזנמץוחםייסנניפםיירכשמביאאשר
 .המאתהב ,ח"ש ןוילימ 5,378.6,ח"ש ןוילימ 30.2

(2) 
(3) 


.םיחרא תוובחו םיקבבנ תונודקיפ ,תולמשמל יאשרא ,ורביצל יאאשר 

םירגזנ םיריכשמ ןיגב טעמל ,הוול לש תוחב תולבגמ ורךצל בושחש יפכ םיינאזמ ץוח םייסנינפ םיריכשמב יאאשר ןוכיס 

(4) 
(5) 

 ).תוחרא תויובייחתה ףיעסב ןזאמב םיגצומ( םייאזנמ ץוח יאאשר ירישכמ ןיגב ללוכ
 קבנה תוינידמל םאתהב חדש יאאשר עוצילב יאאשרה גוריד תא םאות חודה דעומב ולש יאאשרה גוירד אשר יאאשר ןוכיס

 .תחדוימהחגהשבואתוחנ ,םוגפ יאזנמ ץוחו ינאזמ יאאשר ןוכיס (6)
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 )ךמשה ( קמש יפנע יפל ללוכ יאראש ןוכיס

 ח"ש ינוילימב

 2015 רבמצדב 31 םויל
(3)םירזגנ טמעל( ינזאמ ץוח יארשא ןוכיסו (2) תובוח (1) ללוכ יארשא ןוכיס ( 

 (4) יארשא ידספה
 תרתי תואצוה

 השרפה תוקיחמ ןיגב גוריד
ו ידספהל יאנובשח ידספה :הזמ  עוציב

יארשא וטנ יארשא םוגפ לכה ךס (6) יתייעב (2) תובוח (6) יתייעב  לכה ךס (5) יארשא
 ירחסמ- רוביצ

 תואלקח 148.4 101.4 10.1 148.4 127.9 10.1 5.1 (1.9) 0.4 1.7
 הביצחו היירכ 26.0 20.3 0.1 25.9 23.4 0.1 0.1 (0.2) (0.2) 0.1

 היעשת 928.1 713.3 48.4 904.1 719.3 48.4 15.7 2.3 9.1 24.0
5.9 -  יוניב- ן"לדנו יוניב 602.6 534.1 32.9 594.0 241.8 32.9 2.7 (10.2)
 ן"לדנ- ן"לדנו יוניב 210.0 201.4 1.7 201.6 183.6 1.7 1.1 (0.5) (0.9) 0.9
 םימו למשח תקפסא 140.8 136.7 0.8 112.3 93.7 0.8 0.4 0.4 0.5 0.5

 רחסמ 1,352.2 1,071.8 51.4 1,352.2 1,162.2 51.4 29.9 (1.1) (1.8) 21.5

 תרושקתו עדימ 264.7 148.1 11.2 264.7 171.0 11.2 5.1 2.7 1.8 2.0
 םייסנניפ םיתורש 73.2 58.8 2.3 73.2 68.2 2.3 2.0 0.1 (0.5) 0.8

 יתורש,ןולמ יתב
 לכואו החראה 184.7 108.4 23.5 184.6 153.6 23.5 12.8 13.1 9.6 11.4

 הנסחאו הרובחת 185.2 140.1 7.3 181.3 157.3 3.4 0.7 (0.2) 0.4 2.4

 םייקסע םיתורש
 םירחא 367.8 295.2 8.0 367.8 247.6 8.0 2.3 1.5 2.6 2.1

 םיירוביצ םיתורש
 םייתליהקו 443.1 391.2 7.0 443.1 380.2 7.0 2.4 (0.8) (0.8) 1.8

 ירחסמ לכה ךס 4,926.8 3,920.8 204.7 4,853.2 3,729.8 200.8 80.3 5.2 20.2 75.1
 םייטרפ םישנא

1.5 -  רוידל תואוולה 209.2 189.3 2.1 209.2 209.2 2.1 0.3 0.9
 םייטרפ םישנא

 רחא 11,974.9 10,579.2 89.2 11,968.9 7,982.1 89.2 23.5 (3.6) 4.2 61.1
- רוביצ לכה ךס

 לארשיב תוליעפ 17,110.9 14,689.3 296.0 17,031.3 11,921.1 292.1 104.1 2.5 24.4 137.7
- לארשיב םיקנב - - - - 830.1 830.1 - 1,050.1 1,050.1 

- - - - - 51.5 53.3 - 1,585.5 1,585.5 

137.7 24.4 2.5 104.1 292.1 12,802.7 17,914.7 296.0 17,324.9 19,746.5 

 לארשיב הלשממ
 תוליעפ לכה ךס
 לארשיב

 ןוכיסו ,םיגזרנ םיריכשמ ןיגב םיסכנ ,ח"גא ),2( תובוח :ללוכ .םירגזנ םיריכשמ ןיגב תולרב ,ינאזמ ץוח יאאשר ןוכיסו יזנאמ יאאשר ןוכיס (1)
 ,ח"ש ןוילימ 1,804.9,ח"ש ןוילימ 12,802.7 ךסב ,הווללשתוחב תולגבמךורצלבושחשיפכםייאזנמץוחםייסנניפםיירכשמביאאשר

 .המאתהב ,ח"ש ןוילימ 5,128.7,ח"ש ןוילימ
(2) 
(3) 


.םיחרא תוובחו םיקבבנ תונודקיפ ,תולמשמל יאשרא ,ורביצל יאאשר 

םירגזנ םיריכשמ ןיגב טעמל ,הוול לש תוחב תולבגמ ורךצל בושחש יפכ םיינאזמ ץוח םייסנינפ םיריכשמב יאאשר ןוכיס 

(4) 
(5) 

 ).תוחרא תויובייחתה ףיעסב ןזאמב םיגצומ( םייאזנמ ץוח יאאשר ירישכמ ןיגב ללוכ
 קבנה תוינידמל םאתהב חדש יאאשר עוצילב יאאשרה גוריד תא םאות חודה דעומב ולש יאאשרה גוירד אשר יאאשר ןוכיס

 .תחדוימהחגהשבואתוחנ ,םוגפ יאזנמ ץוחו ינאזמ יאאשר ןוכיס (6)
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:
 ידגנ דצ לש ירקיע גוס וא ירקיע ףנע יפל יאראש תופיחש

(1)  תובוח לש םירוגיפו יאראש תוכיא

 ח"ש נייולמיב

 2016 סרמב 31

 ףסונ עדימ- םימוגפ לא תובוח

 )רוקמב יתלב(
 לראשיב םיוול תוליעפ (2) םייתיעב

 30 לש רוגיפב
 (5)םימי 89 דעו

 לש רוגיפב
 וא םימי 90
לכה ךס (4) רתוי  (3) םימוגפ

 לא
םימוגפ םייתיעב לא  ירחסמ- ירויבצ

 238.8 5.5 4.7 249.0 0.6 1.4 יוניב- ן"לדנו יוניב
- ן"לדנב תוליעפ- ן"לדנו יוניב 0.1 188.9 0.9 0.1 187.9 
- םיינסניפ םיתורש - 85.5 1.6 0.1 83.8 
 3,265.9 81.8 63.7 3,411.4 8.6 26.8 רחא ירחמס
 3,776.4 87.5 70.9 3,934.8 9.3 28.2 ירחסמ לכה ךס
- רוידל תוואולה- םייטרפ םישנא - 207.6 0.3 1.2 206.1 
 7,953.8 63.4 26.9 8,044.1 4.2 16.6רחא- םייטרפ םישנא

44.8 13.5 12,186.5 98.1 152.1 11,936.3 
- - 817.8 - - 817.8 
- - 26.7 - - 26.7 

44.8 13.5 13,031.0 98.1 152.1 12,780.8 

 לארשיב תוליעפ- רויבצלכהךס
 לראשיבםינקב
 לראשי תלשממ
 לראשיב תוליעפ לכה ךס

 2015* סרמב 31

 ףסונ עדימ- םימוגפ לא תובוח

 )רוקמב יתלב(
 לראשיב םיוול תוליעפ (2) םייתיעב

 30 לש רוגיפב
 (5)םימי 89 דעו

 לש רוגיפב
 וא םימי 90
לכה ךס (4) רתוי  (3) םימוגפ

 לא
םימוגפ םייתיעב לא  ירחסמ- ירויבצ

- 0.4 יוניב- ן"לדנו יוניב 360.5 5.2 3.1 352.2 
- ן"לדנב תוליעפ- ן"לדנו יוניב - 143.1 2.0 - 141.1 
- 0.1 םיינסניפ םיתורש 73.8 0.3 0.1 73.4 
 3,102.6 63.4 101.1 3,267.1 1.6 7.3 רחא ירחמס
 3,669.3 66.6 108.6 3,844.5 1.6 7.8 ירחסמ לכה ךס
- רוידל תוואולה- םייטרפ םישנא - 192.1 0.7 1.4 190.0 
 7,499.3 41.3 34.9 7,575.5 1.0 13.4רחא- םייטרפ םישנא

21.2 2.6 11,612.1 144.2 109.3 11,358.6 
- - 613.2 - - 613.2 
- - 51.1 - - 51.1 

21.2 2.6 12,276.4 144.2 109.3 12,022.9 

 לארשיב תוליעפ- רויבצלכהךס
 לראשיבםינקב
 לראשי תלשממ
 לראשיב תוליעפ לכה ךס

 .הינמד תובערב םיחטובמ םייתייעב תוובח ןיינעב םיקהבנ לע חקמפה תויחהנל םאתהב חדשמ גצוה *

 אהב ודמעב האר תורעה
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 2015 רבמצדב 31
 רקובמ

-םימוגפ אל תובוח ףסונ עדימ *  לארשיב םיוול תוליעפ (2) םייתיעב

 30 לש רוגיפב
 (5)םימי 89 דעו

 לש רוגיפב
 וא םימי 90
לכה ךס (4) רתוי  (3) םימוגפ

 אל
םימוגפ םייתיעב אל  ירחסמ- ירוביצ

 229.9 9.2 2.7 241.8 0.8 3.5 יוניב- ן"לדנו יוניב
- ן"לדנב תוליעפ- ן"לדנו יוניב 0.1 183.6 1.1 0.6 181.9 
- 0.1 םייסנניפ םיתורש 68.2 1.8 0.3 66.1 
 3,084.7 81.6 69.9 3,236.2 3.5 24.6 רחא ירחסמ
 3,562.6 91.7 75.5 3,729.8 4.4 28.2 ירחסמ לכה ךס
- רוידל תואוולה- םייטרפ םישנא - 209.2 0.3 1.8 207.1 
 7,897.8 60.8 23.5 7,982.1 5.5 17.8רחא- םייטרפ םישנא

46.0 9.9 11,921.1 99.3 154.3 11,667.5 
- - 830.1 - - 830.1 
- - 51.5 - - 51.5 

46.0 9.9 12,802.7 99.3 154.3 12,549.1 

 לארשיב תוליעפ- רוביצ לכה ךס
 לארשיב םיקנב
 לארשי תלשממ
 לארשיב תוליעפ לכה ךס

1
2


.םיחרא תוובחו םיקבבנ תונודקיפ ,תולשממל יאאשר ,ורביצל יאאשר ) 

ןניגשב ורילד תואוולה ,רוגיהפ קמוע יפל השהפר תמייק ןינגבש ורילד תואוולה ןיגב תובלר ,תדחוימ החגהשב וא תוחנ ,םוגפ יאשרא ןוכיס ) 
 .תרוי וא םימי 90 לש ורגיבפ תואצמהנ ורגיפה קמוע ילפ הפרשה תמייק אל
3
4


.תיביר תוסכנה םיוברצ םינא םימוגפ תובוח ,ללככ ) 

.תיביר תוסכנה םירובצ .םימוגפ םינאש םייתייעב תובוחכ םיגווסמ ) 
 .םימוגפ םינאש םייתייעב תובוחכ וגווס םימי 89 דעו 30 לשרוגיבפ תוובחהלכ .תיביר תוסכנה םירובצ )5

 תובוחה רוגיפ במצ
- יארשאה תוכיא

 במצ ,חוקלה וגריד ,רויגפה במצ םהיניב ,יארשאה תוכיא תניחבל םיירקיע םינממס הרידגמ קנבב יארשאה ןוכיס לוהינ תוינידמ
 תעוצבמרויגפהבמצ תעיבק .יארשאה תוכיאל תויזכרמה תויצקידניאה תחא הווהמו ףטוש ןפואב רטונמ רויגפה במצ .דועו תונוחטבה
 םיכרעומה תובוח יבלג .רוגיפ ימי 
90 רחאל )תיבר תוסנכה רבוצ אל( עבצמ אל בוחכ לופיטל רבעומ בוח רשאכ לעופב רויגפה ימי יפל
 קנבה רויגפ ימי 
150 רחאל בורלו )רויגפה קימעמש לככ רתוי רומח בוחה וגויס( בוחה וגויס לע עיפשמ רויגפהבמצ ,יתצובק סיסב לע
 םייופצ אל יכ אצמנו ינטרפ ןפואב ןחבנ ,םייטפשמ םיעצמאב לופיטל רבעוה םהב םירקמב טעמל בוח לש תיאנובשח הקיחמ עצבמ
 עבוק קנבה ,ישדוח וא ינועבר םולשת אלל תואוולה טעמל רוידל תואוולהה יבגל .שרפוה וא קחמנש םוכסל רבעמ יארשא ידספה ונממ
תוכרעמב םילהונמה תונוחטבה במצו תוחוקל וגריד ןוכג תופסונ תויצקידניאב שמתשמ קנבה .רויגפה קמוע תטיש יפל השרפה

 .ןוירוטקרידה עבקש יארשאה ןוכיס לוהינ תוינידמל םאתהב תונכוממ
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 יאראש ידספהל תיתצובקו תינטרפ הרשפה תרתי

 ח"ש ינוילימב

 2015 סרמב 2016 31 סרמב 31

 םיקנברוביצל יארשא םיקנב רוביצל יארשא
 לכה ךס תולשממו לכה ךס יטרפ ירחסמ לכה ךס תולשממו לכה ךס יטרפ ירחסמ

 : המושר בוח תרתי
 2,206.7 109.6 2,316.3 844.5 3,160.8 2,754.6 93.4 2,848.0 664.3 3,512.3 ינטרפ סיסב לע וקדבנש
- 8,764.1 יתצובק סיסב לע וקדבנש 8,764.1 7,674.2 1,089.9 9,870.2 - 9,870.2 8,142.1 1,728.1 
 3,934.8 8,251.7 12,186.5 844.5 13,031.0 3,844.5 7,767.6 11,612.1 664.3 12,276.4*תובוח לכה ךס
 :הזמ*
- 43.5 שדחמ ןוגארב תובוח 43.5 16.6 26.9 52.7 - 52.7 22.7 30.0 
- 100.7 םירחא םימוגפ תובוח 100.7 19.0 81.7 45.4 - 45.4 4.5 40.9 

144.2 - 144.2 35.6 108.6 98.1 -  םימוגפ תובוח לכה ךס 70.9 27.2 98.1
 וא םימי 90 רוגיפב תובוח

2.6 - 2.6 1.0 1.6 13.5 -  רתוי 9.3 4.2 13.5
- 106.7 םירחא םייתייעב תובוח 106.7 41.7 65.0 138.6 - 138.6 60.4 78.2 
- 253.5 םייתייעב תובוח לכה ךס 253.5 78.3 175.2 250.2 - 250.2 91.8 158.4 
 :תובוח ןיגב יארשא ידספהל השרפה תרתי
- 52.6 ינטרפ סיסב לע וקדבנש 52.6 9.0 43.6 44.9 - 44.9 4.8 40.1 

76.5 - 76.5 55.0 21.5 80.6 - 80.6 59.6 21.0 
129.1 - 129.1 64.0 65.1 125.5 - 125.5 64.4 61.1 

28.2 - 28.2 7.7 20.5 26.5 - 26.5 2.5 24.0 

 יתצובק סיסב לע וקדבנש
 *לכה ךס

 םימוגפ תובוח ןיגב הזמ *

 2015 רבמצדב 31

 םיקנב רוביצל יראשא
 לכה ךס תולשממו לכה ךס יטרפ ירחסמ

 : המושר בוח תרתי
 2,152.7 96.8 2,249.5 881.6 3,131.1 ינפרט ססיבלעוקבדנש
- 9,671.6 תיצבוקססיבלעוקבדנש 9,671.6 8,094.5 1,577.1 
 3,729.8 8,191.3 11,921.1 881.6 12,802.7*תובוח לכה ךס
 :הזמ*
- 49.6 שחדמ וןגראבתבווח 49.6 20.6 29.0 
- 49.7 םריחאםמיגופתבווח 49.7 3.2 46.5 

99.3 -  םימוגפ תובוח לכה ךס 75.5 23.8 99.3
 וא םימי 90 רגופיב תבווח

9.9 -  תרוי 4.4 5.5 9.9
- 144.4 םריחאםתייייעבתבוחו 144.4 57.1 87.3 
- 253.6 םייתייעב תובוח לכה ךס 253.6 86.4 167.2 
 :תובוח ןיגב יארשא ידספהל השרהפ תרתי
- 51.1 ינפרט ססיבלעוקבדנש 51.1 3.8 47.3 

78.6 -  21.7 תיצבוק ססיב לע וקבדנש 56.9 78.6
129.7 -  69.0*לכה ךס 60.7 129.7

25.5 -  23.4 םמיגופ תבוחו גיןב הזמ * 2.1 25.5
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הפוקתה ךלהמב וטנ תויאנובחש תוקיחמו דספהו חוור חודב ורכוהשיארשא ידספה ןיגב תואצוה

 ח"ש ינוילימב
 םויב ומייתסהש םישדוח השולשל

 2015** סרמב 2016 31 סרמב 31
 יארשא ידספהל השרפה

 רקובמ יתלב

 לכה ךס יטרפ ירחסמ לכה ךס יטרפ ירחסמ

 75.1 62.6 137.7 90.1 69.5 159.6 הפוקת תליחתל יארשא ידספהל השרפה תרתי
 (7.0) 3.3 (3.7) 0.4 (5.5) (5.1) יארשא ידספה ןיגב )תוסנכה( תואצוה
 (2.5) (18.6) (21.1) (22.5) (7.3) (29.8) תויאנובשח תוקיחמ
 0.6 18.7 19.3 6.7 9.3 16.0 תומדוק םינשב תיאנובשח וקחמנש תובוח תייבג
 (1.9) 0.1 (1.8) (15.8) 2.0 (13.8) וטנ תויאנובשח תוקיחמ
 66.2 66.0 132.2 74.7 66.0 140.7*הפוקת ףוסל יארשא ידספהל השרפה תרתי

 5.1 1.6 6.7 9.6 2.0 11.6 םיינזאמ ץוח יארשא ירישכמ ןיגב הזמ*

**
 ןיינעב םיקנבה לע חקפמה תויחנהל םאתהב שדחמ וצגה 


– יאראש ןוכיס:
5 הלבט 

 .הנידמ תוברעב םייתייעב תובוח

 תיטרדנטסה הישגל םאתהב םילפוטמה םיקיתה יבגל יוליג

 תוינויצח יארשא וגריד תרבחבו שומיש השוע קנבה
ניה

.(S&P) Standard & Poors : (ECAI) 
: ם 
.םיקנבו תונוביר
, ורטסונב בוח תוראג ,הרבחב שומיש השענ ויבלג הפישחה יגוס 

 רשא (standard mapping)י טרדנטסהי ופימלם אתבהן וכיס יסכנל רמומו 
S&P וגרידה תרבחמ ןכוממ ןפואב לבקתמה עדימה
ת"בנ תוארוהל םאתהב תונוחטיב תורישכ תקידב רובע יארשא יוגרד שומיש השענ ףסונב 
.םיקנבה לע חוקיפה ידי לע םסרופמ היב

203

14 . ףיעס 

 :ןוכיס לקשמ לכב יארשא ןוכיס תותחפה ינפל יארשאה תופישח רבדב עדימ ןלהל
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31 

 .תיטרדנטסה הישגל םאתהב םילפוטמה םיקית יבגל יוליג , יאראש ןוכיס

ןוכיס לקמש יפל תותחפה ינפל יאראש תופיחש

2016 סרמב םויל 

 תפישח
 יארשא

 וטורב הפישחה גוס
 ח"ש ינוילימב

- תנובורי - - - - 306.9 6,024.2 6,331.1 
- ריבוצי רוטקסתיושויי - - 314.3 - - - 314.3 
- 0.6 םאייקנבםידגיאת - 704.0 - 276.6 - 981.2 
 ע"ינתרובח
- 2,974.9 12.0 םידגיאת - - - - 2,986.9 
- ירחסמ ן"לדנןחוטביב 74.3 - - - - - 74.3 
- 11,611.4 12.7 22.4 םידיחלי םיאנעומק - - - 11,646.5 
- 1,864.3 15.0 28.3 םינטק םקיסע - - - 1,907.6 
- 60.3 2.0 0.3 רדיולתאותנכשמ יןגב 22.5 - - 85.1 
 םריחא םיסכנ

 לכה ךס

ןוכיס לקמש יפל תותחפה ינפל יאראש תופיחש

2015 סרמב 
31 םויל 

 תפישח
 יארשא

 וטורב הפישחה גוס
 ח"ש ינוילימב

- תנובורי - - - - - 323.5 3,971.6 4,295.1 
- ריבוצי רוטקסתיושויי - - - 394.9 - - - 394.9 
- םאייקנבםידגיאת - - - 687.8 - 145.4 - 833.2 
 ע"ינתרובח
- םידגיאת 35.8 3,316.9 - - - - - 3,352.7 
- ירחסמ ן"לדנןחוטביב - 125.2 - - - - - 125.2 
- םידיחלי םיאנעומק 26.9 12.7 11,600.7 - - - - 11,640.3 
- םינטק םקיסע 41.7 2.3 1,716.1 - - - - 1,760.1 
- רדיולתאותנכשמ יןגב 0.4 5.4 60.6 - 31.8 - - 98.2 
 חגואי

- 93.6(1) םריחא םיסכנ 139.1 - - - - 202.9 435.6 
 כ"הס

 .הינדמ תוערבב םייתייעב תוובח ןיינעב םיקהבנ לע חקמפה תויחהנל םאתהב חדשמ גצוה *

(1)250% 150% 100% 75% 50% 35% 20% 0% 

85.7 - 137.3 - - - - 142.4 365.4 
85.7 63.6 3,216.2 13,536.0 1,018.3 22.5 583.5 6,166.6 24,692.4 

(1)250% 150% 100% 75% 50% 35% 20% 0% 

93.6 104.8 3,601.6 13,377.4 1,082.7 31.8 468.9 4,174.5 22,935.3 
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ןוכיס לקמש יפל תותחפה ינפל יאראש תופיחש

2015 רבמצדב 
31 םויל 

 תפישח
 יארשא

 וטורב הפישחה גוס
 ח"ש ינוילימב

- תנובורי - - - - 280.3 5,531.6 5,811.9 
- ריבוצי רוטקסתיושויי - - 299.4 - - - 299.4 
- םאייקנבםידגיאת - - 809.7 - 237.2 - 1,046.9 
 םידגיאת

- ירחסמ ן"לדנןחוטביב 73.2 - - - - - 73.2 
23.4 13.9 12,070.2 - - - - 12,107.5 
24.9 18.9 1,799.4 - - - - 1,843.2 

0.3 3.0 61.0 - 25.4 - - 89.7 
87.6 - 135.2 - - - - 236.6 459.4 
87.6 53.4 3,124.5 13,930.6 1,109.1 25.4 517.5 5,768.2 24,616.3 

 םידיחלי םיאנעומק

 * םינטק םקיסע
 רדיולתאותנכשמ יןגב

 * םריחא םיסכנ
 לכה ךס

 םיינאזמץוחםייבכרלשיאאשרלהמרהינלפויאאשר יסדהפלההפרש חראל (1)

(1)250% 150% 100% 75% 50% 35% 20% 0% 

4.8 2,880.3 - - - - - 2,885.1 
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31 
 ןוכיס לקמש יפל תותחפה רחאל יאראש תופיחש

2016 סרמב םויל 

 תפישח
 יארשא

 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250%(1) וטנ הפישחה גוס
 ח"ש ינוילימב

- תנובורי - - - - - 306.9 7,406.2 7,713.1 
- ריבוצי רוטקסתיושויי - - - 311.8 - - - 311.8 
- םאייקנבםידגיאת 0.6 - - 708.0 - 276.6 - 985.2 
- םידגיאת 11.8 2,824.4 - - - - - 2,836.2 
- ירחסמ ן"לדנןחוטביב - 62.1 - - - - - 62.1 
- םידיחלי םיאנעומק 21.3 10.9 10,140.4 - - - - 10,172.6 
- םינטק םקיסע 26.4 15.0 1,576.2 - - - - 1,617.6 
- רדיולתאותנכשמ יןגב 0.3 2.0 59.8 - 22.7 - - 84.8 
- 85.7 םריחא םיסכנ 137.3 - - - - 142.4 365.4 

 לכה ךס 24,148.8 583.5 7,548.6 22.7 1,019.8 11,776.4 3,051.7 85.7 60.4

 2015 סרמב 31 םויל

 תפישח
 יארשא

וטנ 20% 0% 35% 75% 50% 100% 150%
(1)

 הפישחה גוס
 ח"ש ינוילימב

- תנובורי - - - - - 323.5 4,012.3 4,335.8 
- ריבוצי רוטקסתיושויי - - - 316.1 - - - 316.1 
- םאייקנבםידגיאת - - - 692.7 - 145.4 - 838.1 
 ע"ינתרובח
- םידגיאת 33.6 3,128.1 - - - - - 3,161.7 
- ירחסמ ן"לדנןחוטביב - 109.2 - - - - - 109.2 
- םידיחלי םיאנעומק 26.7 10.6 11,502.7 - - - - 11,540.0 
- םינטק םקיסע 38.7 2.4 1,437.1 - - - - 1,478.2 
- רדיולתאותנכשמ יןגב 0.4 5.4 59.7 - 31.8 - - 97.3 
 חגואי

- 93.6(1) םריחא םיסכנ 139.1 - - - - 202.9 435.6 
 22,312.0 4,215.2 468.9 31.8 1,008.8 12,999.5 3,394.8 99.4 93.6 כ"הס

 הינמד תורבעב םיחטובמ םייתיעב תוובח ןיינעב םיקהבנ לע חקמפה תויחהנל םאתהב חדשמ גצוה*
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2015 רבמצדב םויל 31 

 תפישח
 יארשא

 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250%(1) וטנ הפישחה גוס
 ח"ש ינוילימב

- תנובורי - - - - - 280.3 5,531.6 5,811.9 
- ריבוצי רוטקסתיושויי - - - 290.2 - - - 290.2 
- םאייקנבםידגיאת - - - 812.8 - 237.2 - 1,050.0 
- םידגיאת 3.6 2,722.1 - - - - - 2,725.7 
- ירחסמ ן"לדנןחוטביב - 60.2 - - - - - 60.2 
- םידיחלי םיאנעומק 23.3 11.2 11,974.9 - - - - 12,009.4 
-* םינטק םקיסע 24.4 18.9 1,524.2 - - - - 1,567.5 
- רדיולתאותנכשמ יןגב 0.3 3.0 60.4 - 25.4 - - 89.1 
- 87.6* םריחא םיסכנ 135.2 - - - - 236.6 459.4 
 24,063.4 5,768.2 517.5 25.4 1,103.0 13,559.5 2,950.6 51.6 87.6 לכה ךס

 תיטרדנטסה השיגב םייוליג :יאראש ןוכיס תתחפה :
7 הלבט

 תונוחטיבה ךרעמ לוהינ תוינידמ

 יללכ

,יארשאל תונוחטיבכ םיסכנ תלבק אשונב תטרופמ תוינידמ קנבל 

הבחרהב םיטרופמו קנבה ןוירוטקרידבו תלהנהב הנשל תחא םירשואמו םינודנ תוינידמה ירקיע 

 לש גוסו גוס לכ לע תונעשיהה ירועישו םהלש דובעשה ןפוא
 .םילהנב

 איה ותוא יארשאה יפואו החוטבה גוס יפל תוחוטבה לש ןייווש תכרעהל םיללכו תונורקע ועבקנ תוינידמה תרגסמב

 .ןוחטיב

 תונורקע
 .םינוש םיילכלכ םירוטקידניאו םינתשמב םג םיבשחתמה
 ןהב םייונישה רחא בקעמלו תוחוטבב לופיטה ןפואל םילהנ ועבקנ

 ,תונודקםניה
 ,ןייוושבו
ךרע תוריינ  קנבה ןעשנ םהילע םיירקיעה תונוחטיבה יגוס

 ,החיטבמ

תונוחטיבה ךרעמ לועפתו לוהינ םוחתב הרקב יכרעמ ןכו
 םידובעש תואחמה ,דויצו בכר ילכיפ : ,םיפטוש ,תוידיתע ,

. 
 ידובעש

יכמסמו תויאקנב תויוברע ,ן"  .אוצילדנ
ןוחטיב גוס לע ססבתהל אל ידכתונוחטיב ןווגמ ויתוחוקלמ לבקל ףאוש קנבה  .יפיצפס ,
 ,ןוחטיבה לש ינכדעה ןגוהה יוושה לע תססבתמו תינרמש איה תונוחטיב לע תונעשיהה תוינידמ

 .רבעה .ךרוצה
 תלהנמה תכרעמו תוחוקלה יקיתב ןוחטיבכ ונתינש םיסכנה לע םידובעשה תא םירצויה םייטפשמה םיכמסמה דועיתל תכרעמ קנבל

 .הלא
 .הטמבו

 שומימ תוריהמ לעו םתוליזנ לע
 ןויסינ לע קנבה ססבתמ תונוחטיב לע תונעשיהה תוינידמ תעיבקב תעב תונוחטבי ה

 הרקבה יפוג לכל יארשא ינוכיס לוהינל םישרדנה םינותנה תונימז תא תוחיטבמ תונוחטיבה תוכרעמ םיסכנ לש םיווש רחא בקעמ
 םיפינסב םינושה


203 ת"בנ תארוה פ"ע םירישכ תונוחטיב תתחפה 
 Comprehensive( הפיקמה השיגה תועצמאב םשוימ "ןוה תומילהו הדידמ" 
203 ת"בנ תארוה פ"ע ןוכיס יתיחפמכ תונוחטיבב שומישה

approach(הפישחה םוכס לש תיביטקפא התחפה י"ע ,הפישחה דגנכ תונוחטיב לש אלמ זוזיק הריתמ וז השיג .תונוחטיבב שומישל 
 haircuts).,ןוחטיב ימדקמ( ןוחטיבל סחוימה ךרעב
 ךרע תוריינ ,תונודקיפו םינמוזמ :םניה ןוכיס תתחפהל םישמשמה םירישכה תונוחטיבה ,רומאכ קנבה ןעשנ םהילע תונוחטיבה יגוס ךותמ
 .הארוהה יאנתב םידמועה ,תויוברעו
 םינותנה לע הרקב תעצבמ לזאב םוחתב הדיחי .תבשחוממ תכרעמב קנבה שמתשמ ,לזאב תוארוה יפ לע ןוהה סחי בושיח ךרוצל

 ,ןוחטיבה
 .ןיפילחה

 .ךרוצה יפל םינוקית תעצבמו
 םיעובקה הרמהל םימדקמה יפל ,לבקתנש

 ,םינוש

 תא ןכו ידגנ דצל סחוימה ןוכיסה לקשמו יארשאל הרמהה ימדקמ יפל ,ןוכיסה יסכנ תא תבשחמ תכרעמה

.הארוהב ןוחטיבה ךרע 


םוכס לש המאתה תעצובמ  תודונת לש תורשפא ןובשחב איבהל ידכ תועבטמב םיקזחומ ןוחטיבהו הפישחה רשאכ
 ירעשב תוידיתע
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 םיעיפומה םייחוקיפה ןוחטיבה ימדקמ תועצמאב עצובת ,םכרעב תירשפא תויתדונתל ןוחטיבה םוכסו הפישחה םוכס לש המאתהה
 ףיעס ,203 
151. ת"בנב
 תודמוע ןה יכ אצמנו יטפשמה ךרעמה ידי לע תינטרפ וקדבנ רשא תויוברע ףסונבו .תונוחטיבה יכמסמ םע רשקב תיטפשמ הריקס העצוב
 .תורישככ ורכוה ,הארוהה תושירדב
 .תוימוקמ תויושרו הנידמ תויוברע , םיקנב לש תויוברע םיללוכ קנבב תויוברעה יגוס

 תויזוכיר ןוכיס
 וא דדוב הוולל ןתינש יארשא לש הובג ףקיהב יוטיב ידיל אובל לוכי ןוכיסה . יארשאה קיתב רוזיפ רדעהמ עבונ יארשאה תויזוכיר ןוכיס
 ןוכיס תוגלפתה יפ לע ולש יארשאה תויזוכיר תא ןחוב קנבה .םיוסמ יפרגואיג רוזאל וא םיוסמ ףנעל ןתינש הובג יארשאב וא םיוול תצובקל
 ,ןוגכ םיפסונ םינוש יארשא ינייפאמ יפ לעו םיוול תוצובקלו םילודג םיולל יארשאב ןכו קשמ יפנע תלבטב יוטיב ידיל האבש יפכ יארשאה
 .דועו הקזחא תורבח ,ןוהה קוש :תוליעפ יגוס
 תולבגמב קנבה שמתשמ ןוכיסה תא תיחפהל תנמ לע .לדניפרה דדמ יפל תכרעמה לומ לא ולש יארשאה תויזוכיר תא דדומ קנבה
דדמ הבוג לש תולבגמב ןכו ליעל רומאכ יארשאה ינייפאמ רתי לעו םיוולה תוצובקו םידדובה םיוולה ,םיפנעה לע תותשומה תוימינפ


.תכרעמל האוושהב לדניפרה 

 סרמב 
31 םויל

 :ריכש יסנניפ ןוחטיבב יוסיכו הפיחשה גוס יפל הפיחשה תוגלפתה

2016 
 כ"הס
 הפישח

 הסוכמש הפישח לע הסוכמש הפישח
 יארשא תפישח ןוחטיב ידי לע םימוכס ירזגנ ידי לע הסוכמש יארשא תפישח

 (3) וטנ (2) יסנניפ ופסונש יארשא תויוברע ידי (1) וטורב הפישחה גוס

 ח"ש ינוילימב
- 7,713.1 תנווברי 1,382.0 - - 6,331.1 
- 20.0 22.5 311.8 יבורצי טורקסתושוייי - 314.3 
- 985.2 םאייקנבםידיגאת 4.0 - - 981.2 
- 129.2 2,836.2 םידיגאת - 21.5 2,986.9 
- 12.2 62.1 חריסמ ן"לדנ חוןטביב - - 74.3 
- 96.1 10,172.6 םיחידלי םאינועמק - 1,377.8 11,646.5 
- 283.3 1,617.6 םניטק םיקסע - 6.7 1,907.6 
- 0.3 84.8 רדיולתאותנכשמ יןגב - - 85.1 
- 365.4 םריחאםסיכנ - - - 365.4 

- 1,406.0 543.6 24,148.8 לכה סך 1,406.0 24,692.4 
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2015 סרמב םויל 31 

 כ"הס
 הפישח

 הסוכמש הפישח לע הסוכמש הפישח
 יארשא תפישח ןוחטיב ידי לע םימוכס ירזגנ ידי לע הסוכמש יארשא תפישח

 (3) וטנ (2) יסנניפ ופסונש יארשא תויוברע ידי (1) וטורב הפישחה גוס

- 4,335.8 תנווברי 40.7 - - 4,295.1 
- 26.3 64.4 316.1 יבורצי טורקסתושוייי 40.7 394.9 
- 838.1 םאייקנבםידיגאת 4.9 - - 833.2 
 ע"ני תוברח
- 163.3 3,161.7 םידיגאת - 27.7 3,352.7 
- 16.0 109.2 חריסמ ן"לדנ חוןטביב - - 125.2 
- 100.3 11,540.0 םיחידלי םאינועמק - - 11,640.3 
- 278.4 1,478.2 םניטק םיקסע - 3.5 1,760.1 
- 0.9 97.3 רדיולתאותנכשמ יןגב - - 98.2 
 חגואי

- 435.6(4) םיחראםסיכנ - - - 435.6 
- 71.9 623.3 22,312.0 כ"הס 71.9 22,935.3 


2015 רבמצדב 
31 םויל 
 כ"הס
 הפישח

 הסוכמש הפישח לע הסוכמש הפישח
 יארשא תפישח ןוחטיב ידי לע םימוכס ירזגנ ידי לע הסוכמש יארשא תפישח

 (3) וטנ (2) יסנניפ ופסונש יארשא תויוברע ידי (1) וטורב הפישחה גוס
 ח"ש ינוילימב

- 5,811.9 תנווברי - - - 5,811.9 
- 23.6 32.8 290.2 יבורצי טורקסתושוייי - 299.4 
- 1,050.0 םאייקנבםידיגאת 3.1 - - 1,046.9 
- 135.1 2,725.7 םידיגאת - 24.3 2,885.1 
- 13.0 60.2 חריסמ ן"לדנ חוןטביב - - 73.2 
- 98.1 12,009.4 םיחידלי םאינועמק - - 12,107.5 
- 273.3 1,567.5 (4) םניטקםקיסע - 2.4 1,843.2 
- 0.6 89.1 רדיולתאותנכשמ יןגב - - 89.7 

459.4 - - - - 459.4 
24,063.4 552.9 26.7 - 26.7 24,616.3 

 (4) םיחראםסיכנ

 לכה סך


,יאשרא ידספהל השרהפ תתחפה חראל היפחשה םוכס )1( 

.ןוחטיב ימדקמב תושבחתה רחאל )2( 

.יאראש ןוכיס תתחפה רחאלו םיינאזמ ץוח םייבכר לש יאראשל הרמה ינלפ )3( 

(4) 

 .יאראש ןוכיס תתחפה יפנלו םיינזאמ ץוח םייבכר לש יארשאל המרה ילפנ

 םיקנהב לע חקפמה תויחנהל םאתהבו םידובע תויוכז אשובנ ב"הארב םילבוקמה תואנובחשה יללכ לש עפרמל םושיי רואל שדחמ גצוה
 .הנידמ תובערב םייתייעב תובוח ןייענב
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 ידגנ דצ יארשא ןוכיסל תורוקשש תופיחש יבגל יללכ יוליג :8 הלבט

 דספה .הקסעה ןיגב םימולשתה לש יפוסה קוליסה דעומ םרט לשכל סנכי הקסעל ידגנה דצהש ןוכיסה אוה ידגנ דצ לש יארשא ןוכיס
 .יבויח ילכלכ ךרע תולעב ומע תואקסע ויהי ,לשכ לש בצמל ידגנה דצה לש ותסינכ תעב םא םרגיי ילכלכ
 תאזו דספהל ידדצ-וד ןוכיס רצוי ידגנ דצ ןוכיס ,דספהל ןוכיסב ודבל אשונ קנבהו תידדצ-דח איה הפישחה הב ,יארשאה תפישחל דוגינב

לש קושה יוושב םג תנייפואמ ידגנ דצ ןוכיסל הפישחה .הקסעה ידדצמ דחא לכ רובע ילילש וא יבויח הקסעה ךרע תויהל םאתהב 

.קושב םייטנוולרה םירטמרפב םייוניש לשב הקסעה ייח ךרואל תונתשהל לוכי אוהו יאדוו וניא תואקסעה לש קושה יווש .תואקסעה 

.היסנפ תונרק רקיעב םיללוכה םיידסומ םיפוגו םירליד/םירקורב תורבח ,חוטיב תורבח ,תועקשהל םיקנב ,םיקנב םיללוכ םייסנניפ תודסומ 

.לעופ אוה הב הנידמה ןוכיסמ ןהו דסומו דסומ לכ לש יפיצפסה ובצממ ןה ,תעפשומ םייסנניפ תודסומל הפישחה 

תוליעפ ןיגב תורצונה תופישח .ימואלניבה קנבב תוקסיעה ירדח תועצמאב תעצבתמ ומצע רובע קנבה תוליעפו קנבה תוחוקל תוליעפ 

.דבלב ימואלניבה קנבה לומ ןניה תוקסיעה ירדחב תפטוש 

הרבחה י"ע קנבל וצקוהש יארשאה יווק תולבגמב הדימע לע תינועבר הרקב קנבה עצבמ ,םיפטושה ידגנה דהצ ינוכיס לוהינמ קלחכ 

 .םאה

). OTC( קפלדל רבעמ םירזגנ

 היפל ",תיחכונה הפישחה תטיש" הניה )OTC( קפלדל רבעמ םירזגנ ןיגב ילכלכ ןוה תוצקהל ידכ קנבב שומיש השענ הבש הטישה
 ןכמ רחאלו ,התדימאב ךרוצ אלל ללכית תיחכונה הפישחהש ךכ ,קוש ריחמל םיזוח ךורעש ידי לע תיחכונה ףולחשה תולע תבשוחמ
 .הזוחה ייח תרתי ךשמל תידיתעה תילאינצטופה הפישחה תא ףקשל ידכ ("add-on")"תפסות"ה םדקמ ףיסוי

 :ןלהלכ עצבתמ ,תיחכונה הפישחה תטיש יפל הלא םירישכמ לש יארשא ךרע-הווש םוכס בושיח

 דועו ,יבויח ךרע םהלש םיזוחה לכ לש ")קוש ריחמל ךורעיש" תועצמאב לבקתמה( ףולחישה תולע ךס-
 ,ולוכ ידנגה דהצ קית לש תינויערה ןרקה םוכס סיסב לע תבשוחמה ,יארשאל תידיתע תילאיצנטופ הפישח לש םוכס
 .סיסבה סכנו ןועריפל הפוקתה תרתיל םאתהב תלצופמה

 CVA ידספהל ןוכיס ןיגב תפסונ ןוה תשירד תמייק ,ידגנ דצ לש יארשא ןוכיס ןיבג ןוהה תשירדמ קלחכ
( Credit Valuation Adjustments) 

 אל .םאה קנב ףינסב ויתונובשח ךרד תעצבתמ םיסנניפ םיסכנ תריסמב הרושקה תוליעפה לכו ידנג דצ לומ תוחותפ תואקסע ןיא קנבל
 .ףסונ ןוחטב םוכס קפסל שרדיי קנבה םהיפלש ,תויפיפצס תואקסעב םיאנת וא תרגסמ ימכסה םימייק
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31 

 'ג דצ לש יארשא ןוכיסל תורוקשש תופיחש


2016 סרמב םויל 

 תונוחטיב
 יווש

הפישח  ןגוה
רחאל תוימנ ךרע תוריינ םוכס  וטורב

 תונוחטיב 100 א"תב םייתלשממ ןמוזמ הפישחה Add on יבויח בוקנ םוכס הפישחה גוס

 ח"ש ינוילימב
- דדמ ירגזנ - - - - - - 49.7 
- 3.4 תיביר ירזגנ - - 3.4 3.4 - 446.7 
- 10.2 ח"טמ ירזגנ - 0.1 10.3 8.1 2.2 804.3 
- 14.9 תוינמ ירזגנ - - 14.9 8.1 6.8 488.1 
 םירחאו תורוחס ירזגנ

28.5 - -  לכה ךס 1,788.8 9.0 19.6 28.6 0.1

 םויל 2015 סרמב 31

 תונוחטיב

 יווש
הפישח  ןגוה
רחאל תוימנ ךרע תוריינ םוכס  וטורב
תונוחטיב םייתלשממ 100 א"תב ןמוזמ הפישחה Add on יב ויח ב וקנ םוכס  הפישחה גוס

 ח"ש ינוילימב
- 0.1 דדמ ירגזנ - - 0.1 - 0.1 197.0 
- 3.7 תיביר ירזגנ - - 3.7 3.5 0.2 617.3 
- 30.0 ח"טמ ירזגנ - - 30.0 7.5 22.5 747.9 
- 10.2 תוינמ ירזגנ - - 10.2 2.8 7.4 563.2 
 םירחאו תורוחס ירזגנ

44.0 - - -  לכה ךס 2,125.4 30.2 13.8 44.0

 םויל 2015 רבמצדב 31

 תונוחטיב
 יווש

הפישח  ןגוה
רחאל תוימנ ךרע תוריינ םוכס  וטורב
תונוחטיב םייתלשממ 100 א"תב ןמוזמ הפישחה Add on יב ויח ב וקנ םוכס  הפישחה גוס

 ח"ש ינוילימב
- דדמ ירגזנ - - - - - - 100.2 
- 3.0 תיביר ירזגנ - - 3.0 3.0 - 425.5 
- 12.4 ח"מט ירזגנ - - 12.4 8.4 4.0 844.0 
- 14.0 תוינמ ירזגנ - - 14.0 7.8 6.2 467.1 
 םירחאו תורוחס ירזגנ

- 29.4 לכה ךס - - 29.4 19.2 10.2 1,836.8 
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 תיטרדנטסה הישגב םימשתמשה םייאקנב םידיגאת לש יוליג-קוש ןוכיס : 10 הלבט

 3 ךבדנ לש יוליגה תוישרדב ללכנ וניאש ותכרעהו ןוכיסל הפיחש לע ףסונ עדימ

 םייונישמ האצותכ קנבה לש ןגוהה יוושב הקיחשלו ןוהל ,תוסנכהל םיידיתע וא םימייק םינוכיס םניה )םיסנניפ םינוכיס( קוש ינוכיס
 :ויתויובייחתה וא קנבה יסכנ ךרע לע םיעיפשמהו לועפל היושע וא תלעופ איה םהב םייסנניפה םיקוושב םיחוורמו םירעש ,םיריחמב
 .םירחא םיילכלכ םידדמב םייונישו הלא םירטמרפ לש תויתדונתה ,ךרע תוריינ יריחמ ,היצלפניא ,ןיפילח ירעש ,תיבירה ירועיש

 לוהינו היגטרטסא

 תוביטחה לש םינוכיסה לוהינ תוינידמ יכמסממו קנבה לש ללוכה היגטרטסאה ןוכיסמ תרזנג קנבה לש קושה ןוכיס תייטגרטסא
 .ףטוש ןפואב םלוהינו םתכרעה םתדידמ ,קוש ןוכיס תורוקמו קוש ינוכיס יוהיז איה קושה ןוכיס לוהינב תירקיעה המישמה .תויקסעה
 עבונה ,יאקנבה קיתב רקיעב דומצ אלהו דומהצ רזמגב תילקשה תיבירה ירועישב יונישה וניה קנבה ףושח וילא ירקיעה קושה ןוכיס
 .רתוי םירקצ תורוקממ םינמוממ רשא העובק תיבירבו ךורא מ"חמ ילעב םיסכנמ
 ןוירוטקרידהו הלהנהה ידי לע םירשואמ ןוכיסה תורסגמו תוליעפה ימוחת .קנבה תוליעפ לש תללוכ הייארב עצבתמ קושה ינוכיס לוהינ
 קושה ינוכיס לוהינ .תורקובמו תורשואמ ןוכיס תומר לע הרימש ךות ,חוורה תלחות תלדגהל תנווכמ קושה ינוכיס לוהינ תוינידמ רשאכ
 :רחסמל קיתהו יאקנבה קיתה – םיירקיע ןוכיס ידקומ ינשב עצבתמ
 ., ךורא/ינוניבה חווטל קנבה לש תויובייחתההו םיסכנה לוהינ ןתרטמ רשא תואקסעה לכ תא ללוכ יאקנבה קיתה- יאקנבה קיתה
 קיתה לוהינ תא תללוכ וז תוליעפ .קנבה תמרב אשונה תא תמאתמו תזכרמה יסנניפ לוהינל הדיחיה י"ע עבצתמ קושה ןוכיס לוהינ
 קוש ינוכיסל תופישחה תאו םישומישהו תורוקמה לוהינ תא תללוכ יאקנבה קיתב תוליעפה .רחסמל ורטסונה קית תא ןכו יאקנבה
 .תוליזנו
 קנבה לש יונפה ןוהה לוהינ ,קנבה לש תויובייחתההו םיסכנה ללכ לוהינ :םה תויובייחתהו םיסכנה לוהינב םיירקיעה תוירחאה ימוחת
 תאצקה ,תוליזנה ןוכיס לוהינ ,תירוטוטטסהו תיקסעה תוליזנה לוהינ ,רחסמל קיתבו יאקנבה קיתב קוש ינוכיסל הפישחה לוהינו
 תועצמאב תוינזאמה תופישחה רודיגו לוהינ ,רבעמ יריחמ םושיי תועצמאב תאזו קנבב תויקסעה תודיחיל םינושה םישומישל תורוקמה
 םירזגנ םירישכמ
 .הריחסה תוליעפב םירזגנ תואקסעו קנבה לש ריחסה ךרעה תוריינ קית תא תללוכ איהו לזאב תוארוהמ תרזגנ רחסמל קיתה תרדהג
 תולבמגב הדימעו רחסמל קיתב תוייצזופה תרקב .רודיג/הנגה תורטמל ןניאש םירזגנב תולועפ םג תועצבתמ רחסמל קיתה תרסגמב

Stop Loss ,םאה הרבחה לש ןושארה הנהגה וקב םייניבה ךרעמ י"ע תימוי ךות המרב תעוצבמ. 

 יתצובק סיסב לע קוהש תופיחש לוהינ


םאה הרבחב םינוכיס לוהינל הביטחה תייחנהב ,הדיחא תיתצובק היוגלודותמ סיסב לע תועצבתמ קושה ינוכיס לש הרקבו הדימא 

.קנבה לש תוליעפה יפואלו ןוהה לדוגל בל םישבו 


לוהינ תארוהל םאתהב .קנבה תוליעפל םיחנמה תונורקעה תוברל תיתצובק הניה קוש ינוכיסל ןובאיתהו קושה ינוכיס לוהינ תוינידמ 

ןמ קלח הניה קנבה לש םינוכיסה לוהינ תכרעמ .לזאב תוארוה הז ללכבו- םיקנבה לע חוקיפה לש תורחא תוארוהו ,339 ןיקת יאקנב 

.הצובקב םינוכיסל הפישחה תא תלהנמה תכרעמה 

םושיימ קלחכםאה הרבחב םדקומ ןויעל תרסמנ וזו ,קוש ינוכיסל הפישחל תורסגמו תוינידמ ועבק קנבה תלהנהו ןוירוטקרידה

.תיתוצבק םינוכיס לוהינ תוינידמ תעמטהו 

.קנבה לש לעופב קושה ינוכיסו ןוכיסה ןובאית םאה הרבחה ידי לע םינחבנ ןועברב םעפ 
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 םיסנניפה םינוכיסה לוהינ תוינידמ

 הוותמ תוינידמה ךמסמ .ןוירוטקרידהו הלהנהה די לע הנש ידמ תרשואמה םייסנניפ םינוכיסל הפישחה לוהינל תטרופמ תוינידמ קנבל
 קושה ינוכיסל תולבמגו תוליעפל תונורקע ,דדובה ןוכיסה ךתחב ןוכיסל ןובאיתו םייסנניפ םינוכיסל ללוכ ןובאית ,רתיה ןיב ,טרפמו
 .העקשה יקיפא תמרב קנבה ףושח םהילא
 .יסנניפ לוהינל הדיחיה םע ףותישב תישארה םינוכיסה לוהינל הדיחיה י"ע תישענ ותגהצו ושוביג ,תוינידמה ךמסמ תנכה תלבוה
 תולבמג ).יאנובשחה חוורהו ילכלכה יוושה( תויסנניפה תופישחה לע ןוכיסה ןובאיתל םאתהב תולבגמ תללוכ קושה ינוכיס לוהינ תדידמ
 .םיסנניפה םיקוושב םימייקה םינושה ןוכיסה ימרוגב םייופצ אל םייונישמ האצותכ קנבל םרגיהל לולעש קזנה תא ליבגהל ודעונ ולא
 םינושה ןוכיסה ימרוגב םייופצ יתלב םייונישל יאנובשחה חוורה לעו ילכלכה יוושה לע הפישחה תעפשה תא תמחות תולבגמה תכרעמ
 .קנבה לש םייפסכה תוחודב תוחוודמ קוש ינוכיס לע תוירקיע תולבמגב תופישח .ב"ויכו ןיפילח ירעש ,הילצפניא ,תיבירה ירועיש ןוכג
 ךשמל םילקשב תובייצה ש"ועה תורתי תסירפ חווט תלדהג :םרקיעש תוינידמה ךמסמ לש םינוכדע רפסמ ועצוב 2015 תנש ךלהמב
 ןוכיסב ךרעה תמר תא התואנ הרובצ ףקשל ידכב תירוטסיהה הטישב VaR תולבגמ תרדהג ,ידועיי לדומ לע ססבתהב םינש רפסמ
 .קנבב הגוהנה תילכלכה השיגל המילשמ השיכג ,םיחוורה תשיגב תיבירה תפישח לע תולבגמ ועבקנו

 קוש ינוכיס
 ןובאית תרסגמ םהיבלג העבקנו תוינידמה ךמסמב םירדוגמ רחסמל קיתהו יאקנבה קיתב תוליעפהמ האצותכ םירצונה קושה ינוכיס
 :םיירקיעה ןוכיסה תורוקמ ןלהל .ןוכיס

 דדמב םייופצ יתלב םייונישמ האוצתכ שחרתהל לולעש קנבה ןוהלו תוסנכהל ידיתע וא םייק ןוכיס אוה סיסבה ןוכיס- סיסבב הפיחשה
 תויצפואו תוידיתע תואקסע תעפשה ללוכ( תויובייחתהה יווש ןיבל םיסכנה יווש ןיב שרפהה בקע ןיפילחה ירעשב וא ,ןכרלצ םיריחמה
 ,ןכרלצ םיריחמה דדמל דומהצ רזמגה :םינושה הדמהצה ירזמגמ דחא לכב ףטוש ןפואב תלהונמו תדדמנ סיסבה תפישח ).תומולג
 .ץוח עבטמל םידומהצ םילקשבו ץוח עבטמב רזמגה

 רזמג( דומצ אלה ילקשה רזגמה וניאש רזגמב ןוהה לש העקשההש ךכ ,דומצ אל ילקש רוקמכ רדוגמ ןוהה תואנובשחה יללכ יפ לע
 .סיסב תפישחכ תרדגומ )ח"טמה דומוצ ח"טמה רזגמו דדמה

 קנבה יחוור לע םיעיפשמ תיברב םייוניש .תיברה ירועישב תוזוזתמ עבונה ןוהל וא םיחוורל ןוכיס אוה תיבירה ןוכיס- תיבירב הפיחשה
 םינמוזמ ימירזת לש יחכונה ךרעהש ןוויכ ,םיינזאמ ץוח םירישכמו ויתויובייחתה ,קנבה יסכנ יווש לעו ,וטנ תוסנכהב יוניש תועצמאב
 .תיברה ירועישב יוניש לח רשאכ הנתשמ )םמצע םימירזתה ףא וא( םיידיתע

 םיסכנה לש ןוגהה יוושה לע העפשהל רושקה לכב קנבה ףושח םהל םייטננימודה םינוכיסה דחא וניה ,קיתה ללכל תיבירה ןוכיס
), 333הארוה( תיבירה ןוכיס לוהינ אשונב לארשי קנב תארוהל םאתהב תיבירה ינוכיס תא להנמ קנבה .חוורה לעו תויובייחתההו
 לוהינ אשונב תוינידמ ועבק ןוירוטקרידהו הלהנהה .יאקנבה קיתב תיבירה ןוכיס לע שגדבו תיבירה ןוכיס לוהינ םוחתב תידועיי הארוה
 .תוארוהל םאתהב תיבירה ןוכיס

 תויטס תוברל ,תויצפואה לש ןייווש לע םיעיפשמה םירטמרפב םייונישמ עבונה דספהל ןוכיסה םה תויפצוא ינוכיס – תויצפוא ינוכיס
 .ןקתה
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 חוויד

 תחא תוחפל ,הרשואש תוינידמה עויצבו תוליעפה תואצות ,תופישחה ,תוליעפה לע חוויד םילבקמ םינוכיס לוהינל הדעווהו ןוירוטקרידה
 תורסגמה ךותמ תולוצנמה ןוכיסה תומרו תופישחה ירקיע תא םיללוכ םיחווידה .ינועברה םינוכיסה ךמסמ תרגסמב ,ןועברל
 תואשרהו תויוליעפ תבחרהל םירושיאו תושקב ),םיגירח םיעוריא ,תויוכמס יפל תוגירח ,םידספה( חוויד יעוריא םוכיס ,תורשואמה
 םייונישל םאתהב םישרדנ םייוניש םג םינחבנ .קנבה תוליעפל תללוכ ןוכיס תנומתו תויוכמס רגדמל םאתהב תונושה תויוליעפל
 .םייסנניפה םיקוושב וא קנבה תביבסב םייוניש וא קנבה תויוליעפב

 :םיקוושב תויגרח תויוחתפתהל תידיימ הבותג םירשפאמה םינוננגמ רפסמ םימייק קנבב
 םייסנניפ םינוכיסב םירושקה םיאשונ םיוצגמ ןהב עובשב םיימעפ הלהנה תובישי-
םינוכיסה לולכמל םירושקה םיאשונב רתיה ןיב ן ו שדוחל תחא תוחפל סנכתמה – ל"כנמה תושארב תויובייחתהו םיסכנ לוהינ תווצ- ד

 .קושה ינוכיס םוחתב ריגרט יעוריא תניחב תמייקתמ ,ףסונב .םייסנניפה
 .תישארה םינוכיסה תדיחי י"ע ,שארמ עבקנש הבותג ףסל רבעמ ,תוחפל םיילכלכ םירטמרפ העברא לש תושממתה תניחב-

 קנבב תוירקיעה תויסנניפה תופישחה לע ינטרפ ןויד ךרולצ הנשב םימעפ 4 תוחפל תסנכתמ םינוכיס לוהינל ןוירוטקרידה תדעו
 .ןועברל תחא ןוירוטקרידבו הלהנהב ןוידל שוגמה ינועברה םינוכיסה ךמסמב ןוידל ףסונב תאזו ,ןוכיסה ןובאתל ןתמאתהו

 קושה ינוכיס לש לוהינו הידמא ,הדימדל ותכרעמ

 תוידועיי תוכרעמ רפסמב ןכו תחא תיזכרמ תכרעמ תועצמאב תעצבתמ תיבירהו קושה ינוכיס םוחתב ןוכיסה ידדמ תואצות תדימא
 ידדמ בושיחב ,םינוש םיכילהת עויצבב קנבה תא תושמשמ הלא עדימ תוכרעמ .תויפיצפס תויוליעפב םינוכיסה תא תודדומה תופסונ
 קוידו ,תומלש תא חיטבהל תנמ לע .םינושה הנהגה יווקב ףטוש ןפואב םימייקתמה הרקבו חוקיפ יכילהתב ןכו ,ןויצק ינחבמו ןוכיס
 יבלש .םינוכיס לוהינל הביטחב תלעופה םילדומ ףוקיתל תיטילנאה הדיחיה תועצמאב היולת יתלב ףוקית תדובע עצבמ קנבה ,םינותנה
 דוביעה יביכר ףוקית ,לדומה לש טלקה יביכר ףוקית תא םיללוכו םילדומ ףוקית אשונב לארשי קנב תייחנה י"פע ועבקנ ףוקיתה תדובע
 .לדומה תוחוד ףוקיתו לדומה לש

 קוש ןוכיס לוהינל םילודמ

 הפישח ידדמ תוברל קוש ןוכיס תכרעהו תדידמ ,לוהינל םילבוקמ םילדומ רפסמב שומיש השוע ,ימואלניבה תצובקמ קלחכ , קנבה
Value) ןוכיסב ךרעה דדמ ,ןוכיסה ימרוגב יופצ יתלב יונישמ האוצתכ ןוגהה יוושב הקיחשל at Risk) ,תא ןחוב קנבה .ןויצק ינחבמ ןכו 
 שומישה תותואנ תא חיטבהל ידכב םילדומ ףוקיתל רודס ךילהת םייקתמ הוצבקב ןכ ומכ .ףטוש ןפואב VaR-ה לדומ לש יוזיחה תוכיא
 .קנבה יכרצל םתמאתהו ,םהב
 הילצורגה תושירדל המאתה ךרוצל םינוכיסה לוהינ תוינידמב םישמשמה םילכהו םילדומה תא ןכדע ,ימואלניבה תצובקמ קלחכ , קנבה
 .קנבה יכרוצ

 אלשו יליבקמ ןפואב תיבירה םוקע לש ידיימ יונישל ימעצה ןוהה לש ןוגהה יוושה תושירג תא דמוא- תיבירל תושיגר תניחבל לדומ
 קיתה יווש לע תנחבנ תיבירה ימוקעב יונישה תעפשה .ןוציק יבמצ וא לירג םיקסע במצ תופקשמה תונוש יוניש תומוצעבו ליבקמב
 .תונוש תוחנה תחת קנבה ךסו רחסמל קיתה ,יאקנבה

 םייסנניפ םירישכמ תוברל ,תויובייחתהו םיסכנ( קנבה לש ןוגהה יוושב היופהצ הקיחשה תא דמוא- VAR)-ה( ןוכיסב ךרעה לדומ
 קנבה .םיילאמרונ קוש יאנת םייקתהבו)99%( תמיוסמ תוקהבומ תמר ןתניהב ),םיקסע ימי21( ןותנ העקשה קפוא ךלהמב ),םירזנג
 םע ,ןוהה לכ ךסמ 5% לע הלעי אל VAR-ה ךרע יכ עבקו תישאר הטישכ תירוטסיה הילצומיס ידי לע ןוכיסב ךרעה תדידמ תא ץמיא
 םיסכנה תיברמ לע ,תימוי תורידתב קנבב םיבשוחמ VAR-ה ינותנ .םימי 21 לש יאקנבה קיתב תוליעפה רובע העקשה קפוא
 ילארטגניא קלחכ בלתשמ VAR-ה בושיח ).תוילאיר תוקזחהו רחסמל קיתה ,יאקנבה קיתה( קנבה לש תויסנניפה תויובייחתההו
 ,םינוכיס לוהינל הביטחב תוליזנו קוש ינוכיס לוהינ םוחת תדיחי .תישארה םינוכיס לוהינל הדיחיהו יסנניפ לוהינל הדיחיה תדובעב
Back( דבעידב הניחב ךילהת תעבצמ ,ימואלניבה קנבב Testing(ןוחבל הרטמב לזאב תדעווב ורדוגהש םינוירטירק יפ לע ,יולת יתלב 
 .תוליעפה ךס תמרו תוליעפ רזמג לכ תמרב VAR-ה תופקת תא
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 רפסמ לש םתלעפה תועמצאב תקדבנה ןוגהה יוושב ילאמיסקמה הקיחשה הבוג לע הלבגמ עבק קנבה ןוירוטקריד- ןוציק ישיחרת
 סיסב לע , קנבה םשיימ ,ףסונב .ןוהה לכ ךסמ 10% דעל העבקנ וז הלבמג .םייסנניפ םינוכיס תושממתה םוחתב ןויצק ישיחרת
 תוליזנה ,קושה ינוכיס םוחתב םישיחרת ללוכ הוותמה .תינוהה תותואנה תניחבל ןויצק ישיחרת הוותמ ,תיתצובקה היוגלודותמה
 יחותינ וגסמ םישיחרת םיללוכ קנבה ליעפמש םישיחרתה .תינמז וב םינוכיס המכ לש תושממתה םיבלשמה םישיחרתו ,יארשאהו

 ,םישיחרת לש ןווגממ תבכרומ תישיחרתה תיתשתה .םיילכלכ-ורקאמ םישיחרתו םייטתופיה םישיחרת ,םיירוטסיה םישיחרת ,תושירג
 ".ךופה" שיחרתו ימוקמ יטסילוה שיחרת ,ילבולג יטסילוה שיחרת םהיניב

 םינוכיס תתחפה וא/ו רודיג תוינידמ


תועצמאבו תויתלשממ בוח תורגאב הריכמו היינק תוליעפ תועצמאב תיביר ינוכיס תתחפהו לוהינל םילכ רפסמב שומיש השוע קנבה 

תוליעפב תיבירה ןוכיס תא תיאנובשח רדגל ידכבו תוינזאמ תופישח לש הנהג/רודיג תורטמל םירזנגב לעופ קנבה .בוח ירישכמ תקפנה 

.תואנובשחה יללכל םאתהב ךורא מ"חמ ילעב ח"טמב ח"אג ירישכמב 

.תויפצואב תוליעפו פאווס תואקסע ,דרוורופ תואקסע תועצמאב סיסבהו תיבירה תייציזופ לוהינל םירזנג םירישכמב לעופ קנבה 

.תיסחי תולקב רחאל דחא הדמהצ רזמגמ תופישח ריבעהל ןתועמצאב ןתינו ,תוליזנ לש ההובג המר תולעב ןניה תואקסעה 

תודיחיה לכ םע םואית עבצתמ ןכ ומכ .םירודיג ללוכ יאקנבה קיתה לע םיקוושב יונישמ עבונה ילכלכה ךרעה יוניש ןחבנ שדוחל תחא 

.תיבירהו קושה ןוכיס לוהינ אשונב תויטנוולרה 

 הרקבהו חוקיפה יכרעמ
 הנהג יוק השולש לע תתשומ ,קוש ינוכיס םללכבו םייסנניפ םינוכיס לע הרקבהו חוקיפה ךרעמ – הרקב ינוננגמ
 .יאקנבה קיתב תיבירה ןוכיס לש הנהגה יווקב תוירקיעה תודיחיה רואית ןלהל

 :ןואשרהנגהוק

)םאה הרבחב יסנניפה ךרעמב הדיחי( םייניב ךרעמ 

תרסגמב .קנבה תפישח םומצלצ הדובע ילהנו תורקב תחתפמו ,ןתינה לככ ,םתורוצויהל ךומס םינושה םינוכיסה תא תרתאמ הדיחיה 

ןהו תימוי ךות המרב ןה תונושה תוייצזופה יבגל ןוירוטקרידהו הלהנהה ידי לע ועבקנש תולבגמב הדימעה תא הדיחיה תקדוב התוליעפ 

.םייפיצפס םיקיתב ןויצק ישיחרת תעבצמו דבעידב 


)םאה הרבחב םיבאשמה תביטחב( ירוחא ךרעמ 

קנבה לש תואקסעה עוציב לע תוילועפת תורקב עצבמ תאז תרסגמבו םיפסכה תרבעהו תואקסעה תקילס לע יארחא ירוחאה ךרעמה 

.ץוח עבטמב יתצובקה תואקסעה רדח לומ 

 ינש הנגה וק

)םאה הרבחב םינוכיס לוהינל הביטחב הדיחי( תוליזנו קוש ינוכיס לוהינ םוחת תדיחי 

ןוכדעו שוביג לע תיארחא ךכ ךותבו ,הריכבה הלהנההו ןוירוטקרידה ידיב עבקנש ןוכיסה ןובאיתל ןוכיסה ליפורפ לש המאתהל תיארחא 

תוקופתהו תומושתה תותואנ תא תרתגאמו ,םיקסעה וקב יולת יתלב ןפואב םינוכיס תכרעהו יוהיז ,םייסנניפה םינוכיסה לוהינ תרגסמ 

.ןושארה וקב 

 קנבב יארשא תרקבל הדיחיה
 עוציבו חותינ לע תיארחא ןכו תיביסאפ היגרחל וסנכנש תוינרצנוק ח"אגב תמייק העקשהב ןרקומש יארשא תופישח לע הרקב תעצבמ
 .תוליעפה תלדגה רושיא/העקשהה םושיי םרט תויתוהמ יארשאה תופישח רשאכ םירשאמה םימרובג היולת יתלב הכרעה

 )םאה הרבחב םינוכיס לוהינל הביטחב הדיחי( םילדומ ףוקיתל הדיחיה
 .קנבה שומישב םייזכרמה םילדומל ףוקית תעצבמ
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 יישלשהנגהוק
 ןללכבו ,קנבב םייסנניפ םינוכיס לוהינ אשונב תורוקיב ולש תויתנשה הדובעה תוינכותב בלשמ קנבה לש תימינפה תרוקיבה ךרעמ
 שוביג תא ןוחבל ימינפה רקבמה לש וידיקפת ןיבמ .ינשה הנגהה וקב תויטנוולרה תודיחיהו ןושארה הנגהה וקב תודיחיה לע תורוקיב
 עדימה תונימזו תונמיהמ תאו ,אשונב הרקבה םויק ,ועבקנש תולבגמב תודיחיה תדימע תא ,ןוירוטקרידה תוטלחהו תוינידמה םושייו
 .קנבה תלהנהלו ןוירוטקרידל םיוצגמה םייסנניפה םיחווידהו ילוהינה

 םיקנבה לע חוקיפה תוארוהל םאתהב קוש ינוכיס ןיגב ןוהה תוישרד
 תירוטלורגה ןוהה תומילה .קוש ינוכיסל הפישחה ןיבג תיטרדנטסה השיהג תא םשייל קנבה רחב לזאב תוארוה םושיי תרסגמב
 ינוכיס ןיבג ףסונ ןוה הקצומ 2 ךבדנ תרסגמב ,ףסונב .דבלב רחסמה ימוחתב תיביר ינוכיס לעו קנבה ללכב עבטמ ינוכיס לע תבשוחמ
 .קוש


2015 סרמב 31 םויל 2016 סרמב 31 םויל 

לכה ךס יללכ ןוכיס יפיצפס ןוכיס לכה ךס יללכ ןוכיס יפיצפס ןוכיס 


ח"ש ינוילימב 
 3.3 2.9 0.4 2.6 1.7 0.9 תיביר ןוכיס ןיגב
 1.7 1.7- 2.6 2.6- עבטמ ינוכיס ןיגב
 5.0 4.6 0.4 5.2 4.3 0.9 קוש ינוכיס ןיגב ןוהה תושירד לכ ךס

 2015 רבמצדב 31 םויל
 לכה ךס יללכ ןוכיס יפיצפס ןוכיס

 תיביר ןוכיס ןיגב 1.0 1.7 2.7

1.1 1.1 -  עבטמ ינוכיס ןיגב

 קוש ינוכיס ןיגב ןוהה תושירד לכ ךס 1.0 2.8 3.8

 סיסבב הפיחשה

 הפישחה לוהינ

 לש תופטוש תויזחתו תוכרעה לע ססבתהב םישענ םינושה הדמצהה ירזגמב יונפה ןוהה תעקשהו סיסבה תופישחב םינוכיסה לוהינ-
 .ןוההו םיפסכה יקושב תויופצ תויוחתפתה יבגל תיסנניפה הדיחיב םינושה םיילוהינה םימרוהג

 תויזחתה סיסב לעו ,ןלהל תוגוצמה תולבגמל ףופכב ףטוש ןפואב להונמ םינושה הדמהצה ירזמגב יונפה ןוהה לש העקשהה ליהמת-
 ןתויאדכו םינושה הדמהצה ירזגמב םישומישה תאושתו תורוקמה תולע ןיב םיריחמה ירעפ לויצנ ךות םייטנוולרה קושה ינתשמ יבלג
 .תוליעפ רזגמ לכב "רסח" וא "רתי" תויציזופ לש
 סיסבב םינוכיסל הפישחה לורטינל יעצמאכ ,םירזנג םייסנניפ םירישכמב ,ראשה ןיב ,קנבה רזענ הדמצהה ינזאמ לוהינ תרגסמב-
 .תיבירבו

 ןוכיסל ןובאיתה

 רדוגמה ,יונפה ןוהה תפישחו תויובייחתה לע םיסכנ לש )רסוח וא ףדוע( תורתומה תוייצזופה יבגל תולבגמ עבק קנבה ןוירוטקריד-
 אל דדמל דומצה רזגמב תויובייחתהה לע םיסכנה רסוח וא ףדוע ךס .וטנ םייפסכ אל םיטירפ יוכינבו טועימ תויוכז תפסותב ,ימצע ןוהכ
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 ןוההמ 
20% לע הלעי אל ץוח עבטמ דומצו ץוח עבטמ רזמגב תויובייחתה לע םיסכנ לש )רסוח( וא ףדוע .יונפה ןוההמ 
60% לע הלעי
יונפה

-
. 

 םג קנבה ןוירוטקריד עבק 
,יונפה ןוהה תפישח תמרב סיסב ינוכיסל הפישחל ללוכה ןוכיסה ןובאית לע תולבמג תעיבקל ףסונב
 .ורטסונה קית לע תוינטרפ תולבמג

 Back Testing תניבח

 תניחב .Back Testing ה לש תפטוש הניחב תועמצאב ירוטסיהה VaR-ה לדומ לש יוזיחה תוכיאב רופישל הדמתהב לעופ קנבה
Back-ה Testing ה לדומ לש VaR31 םויב המייתסנש הנשב יכ הארמ ירוטסיהה
 דספהה וב דחא הרקמ םשרנ 
2016 ץרמב 
VAR ה ךרע לע הלע ימויה יטרואיתה
 .לזאב תדעו ידי לע ורדוגהש יפכ םינוירטירקב

דמוע םירקמה רפסמ .ח"ש ןוילימ0.51 ב םכתסה רעפה 28/1/2016  ה םויב .הזחנש

 לעופב סיסבב הפיחשה

 ):ח"ש ינוילימב( ןוירוטקרידה תולבגמל האוושהב קנבב יונפה ןוהה תפישח רואית ןלהל

 יופנה ןוההמ קלחכ
 31 םויל 31 םויל

 תלבגמ רבמצדב סרמב 31 םויל רבמצדב סרמב 31 םויל
 ןוירוטקרידה 2016 2015 2015 2016 2015 2015

 ח"ש ינוילימב
- דומצ אל ילקיש רזגימ 115.3% 107.6% 114.5% 1,221.4 * 1,092.4 1,255.2 
 (182.5) (97.7) (172.4) (16.6%) (9.6%) (16.3%) 60%+/(60%) דדמ דומצ ילקיש רזגימ

 24.0 21.8 11.4 2.2% 2.0% 1.0% 20%+/(20%) ח"מט דומצו ח"מט
 1,096.7 1,016.5 * 1,060.4 100.1% 100.0% 100.0% לכה ךס

 ידי לע ורשואש סיסבב הפישחה תולבמג לכב קנבה דמע תרקסנה הפוקתב

 ןוכיסה ןובאית

 .ןוירוטקרידה

לכ ךסמ 
3.5% לע הלעת אל )VaR ה ךרע( ןוכיסב ךרעב היוטיב תא תאוצמש יפכ קוש ינוכיסל הפישחה יכ  עבק קנבה ןוירוטקריד
 ןוילימ 14.4 כ לע דמע 
2016 ץרמב 
31 םויל קנבה לש ירוטסיהה VaR ה ךרע .תירוטסיהה הטישב םימי 
21 לש קפוא יפל ,ןוהה
1.2%. כ לע דמוע 
2016 ץרמב 
31 םויל ןוהה לכ ךסל סחיב VaR ה לש ולקשמ

 ןיפילחה רעשב םייונילש ןוהה תוישגר

 לעופ קנבה .ויתוחוקל רובע ןהו ומעצ רובע ןה תויפצוא תועצמאבו דרוורופ ,טופס תואקסע תועמצאב עבטמה יקושב לעופ קנבה
 .הכומנ קנבה לש וטנ תיעבטמה הפישחה ךסו םלועב םיריחסה תועבטמב
 םויל ןוכנ םיירקיעה ץוחה תועבטמ לש ןיפילחה ירעשב םייטרואית םייונישל קנבה ןוה תושיגר רואית ןלהל
 .םיינזאמ ץוחו םיינזאמ םירישכמב תוליעפה תא תללוכו ןוהה לע םייונישה תעפשהל תסחייתמ הדידמה

31

2016. ץרמב  

.₪
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 2016 סרמב 31 םויל
תושלחה תושלחה תוקזחתה  תוקזחתה
 עבטמ 5% לש 10% לש 5% לש 10% לש

 ח"ש ינוילימב
 רלוד 1.4 2.8 (1.4) (2.8)
 וריא (0.2) (0.4) 0.2 0.4

 2015 סרמב 31 םויל
תושלחה תושלחה תוקזחתה  תוקזחתה
 עבטמ 5% לש 10% לש 5% לש 10% לש

 ח"ש ינוילימב
 רלוד 0.9 1.8 (0.9) (1.8)
 ורא 0.2 0.4 (0.2) (0.4)

 2015 רבמצדב 31 םויל
תושלחה תושלחה תוקזחתה  תוקזחתה
 עבטמ 5% לש 10% לש 5% לש 10% לש

 ח"ש ינוילימב
 רלוד 0.4 0.8 (0.4) (0.8)
 וריא 0.1 0.3 (0.1) (0.3)

 םירזגנ םייסנניפ םיריכשמב םינוכיס לוהינ
 תפישח אלל תישענ תויפצואב קנבה תוליעפ .FORWARD תואקסיע רקיעבו םירזגנ םיסנניפ םירישכמ לש םצמוצמ ןוומגב לעופ קנבה
 תויצפואב קנבה תוליעפ .לקשל סחיב םירז תועבטמ רפסמ לש ןיפילחה ירעש לע תויצפוא ןניה קנבב תומייקה תויצפואה רקיע .קוש
 .םאה הרבחה לש הליבקמ תובייחתהב חוקלל תובייחתהה לש אלמ יוסיכ ךות תישענ תוחוקלל םיקוושמה םינבומה םירצומה םוחתבו
 לש ללוכה קושה תופישח לוהינ תרסגמב תולהונמ רלודל וא ח"של הדמצה ןיב הרירב דיקפמל םינקמה תונודקיפב תולולכה תויפצואה
 .קנבה
 םירישכמה ןווגמו תוליעפה יפקיה :תוברל ,םירזנג םירישכמ תוליעפל תוסחייתה ,רתיה ןיב ,תללוכ םייסנניפה םינוכיסה לוהינ תוינידמ
 תויובייחתהו םיסכנ לוהינל הדעווהו םינוכיס לוהינל ןוירוטקרידה תדעו ,קנבה ןוירוטקריד תרגסמב תרשואמ- שומישל םירתומה
 וניא קנבה .ימואלניבה קנבה לש תואקסיע ירדח תועצמאב תעצבתמ ומעצ רובע קנבה תוליעפו תוחוקלה תוליעפ ל"כנמה תושארב
 תיבירהו סיסבה תופישח .ימואלניבה קנבה תועצמאב ףועמו ךרע תוריינ ימוחתב לעופ אוהו ף"ועמה תקלסמו הסרובה תקלסמב רבח
 .תיבירבו סיסבב תופישחל ןוירוטקרידה ידי לע תורשואמה תולבמגה תרסגממ קלח תווהמ וז תוליעפמ האצותכ תורוצנה

 םירזגנה םיריכשמה ינוכיס לוהינ תרקבו חוקיפ
 ךרעמ ידי לעו תוליזנו קוש ינוכיס לוהינ םוחת תדיחי ידי לע תחקופמו תרקובמ ומעצ רובע םירזנג םייסנניפ םירישכמב קנבה תוליעפ
 תוחוודמו תוזכורמ ועבקנש הפישחה תולבמג לומ לא םירזנג םירישכמב תוליעפבש םינוכיסל תופישחה . םאה הרבחב םייניבה
 .ןוירוטקרידבו םינוכיס לוהינל הדעוב ,הלהנהב רושיאלו ןוידל אבומה ,ינועברה םינוכיסה ךמסמ תרסגמב

 םינבומ םירצומ
Structured), םינבומ םירוצמב קנבה תוליעפ הכשמנ 2016 תנש לש ןושארה ןועברה ךלהמב Products) םיבלשמה תונודקיפ םניהש 
 תוינמ ידדמ, תיבר ירועיש, ןיפילח רעש, תוינמ לס, המגודל )רוצמב רדוגמה סיסבה סכנ יעויצבל ףופכב קנעמ תלבקל תורשפא
 ןרק. תיביטנרטלאה תיברה דספה לש ןוכיס תחיקל דנגכ תאזו, םילירג םירוצמל סחיב תרפושמ האושת רשפאל ךכבו,( םיילארשי
 ןרק לע תחטבומ תיביר תלבק םיבלשמה םינבומ תונודקיפ םג םיקוושמ קנבב .סיסבה עבטמב תחטבומ םירצומב תילנימונה העקשהה
 ול םלשת, הימרפםולשתל הרומתב ויפ לע םאה הרבחה םע םכסהב רושק קנבה .הנתומ קנעמ תלבקל תורשפאל ףסונב ןודקיפה
 . ןרקה םוכס ןיבל ,לבקתי םאב, קנעמה םוכס ןיב שרפהה תא םאה הרבחה
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 ילועפת ןוכיס : 12 הלבט
 וא םישנא ,םיימינפ םיכילהת לש לשכ וא תותואנ–יאמ האצותכ דספהל ןוכיס אוה ילועפת ןוכיס ,350 ת"בנ תארוה תרדגהל םאתהב
 ןוכיס וא יטגרטסא ןוכיס תללוכ הניאו ,יטפשמ ןוכיסו תואנוהו תוליעמ ינוכיס תללוכ הרדגהה .םיינויצח םיעוריאמ האוצתכ וא ,תוכרעמ
 ,ינש הנהג וקכ היולת יתלב היקצנופ הווהמה ,םיילועפת םינוכיס לוהינל הדיחיה הללכבו תישארה םינוכיס לוהינל הדיחיה .ןיטינומ
 תוחוד תנכהלו םיחוויד זוכירל , קנבב היגולודותמה יללכ םושיי לע חוקיפלו היחנהל ,םיילועפתה םינוכיסה ןדמואלו יוהיזל תיארחא
 .350 ו 310 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהב שרדנכ ,ןוירוטקרידלו קנבה תלהנהל םיינועבר םינוכיס

 תיוולנה תיחרכה תואיצמ ולא םינוכיסב האור קנבה .קנבה יכילהתב ללוכה םינוכיסה ךרעממ דרפנ יתלב קלח םה םיילועפתה םינוכיסה
 בחורה יכילהתב ,קנבב הדובעה יכילהתו תויקסעה תויוליעפה יגוס לכב םינבומ םיילועפתה םינוכיסהו רחאמ ,תיקסעה ותוליעפל
 קנבה תלהנה .ןוכיסה תתחפה לומ תולע לש םילוקישמו ,רשפאה לככ םיילועפתה םינוכיסה רועזמל לעפי קנבה .תוכמותה תוכרעמבו
 םג ןובשחב ואיבי ןמושייל תופידעה ירדס רשאכ ,תיתא אל תוגהנתהו תואנוה ,תוליעמ דגנכ תורקב םושייב תדחוימ תובישח האור
 .קוחה תרפה יפלכ תונלבוס–יאו הקיתא ,ןיטינומ לש םילוקיש

 םילועפת םינוכיס לוהינל תוינידמ
 לע תססובמו ,350 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל םאתהב ,םילועפתה םינוכיסה לוהינל הפיקמו תללוכ תוינידמ עבק קנבה ןוירוטקריד
 תוילוהינה תויצקנופהו תוינורגאה תורגסמה ,הרקבה תביבס תא הוותמ ןכו ןוכיסה ןובאית תא תעבוק תוינידמה .םאה הרבחה תוינידמ
 תרשרשלו ןוכיסה לוהינ לש ינורגאה הנבמל תוסחייתה תללוכ תוינידמה .קנבב םיילועפת םינוכיסל הפישחה רועזמלו לוהינל ולעפיש
 ךירעהל הרטמב עצובי םינוכיסה לוהינ ..םינוכיסה רוטינו התחפה– הדידמו הכרעה ,םינוכיסה יוהיז תמרמ ,םינוכיס לוהינ יכילהת לש
תואנוה ,תוליעמ תוברל ,קנבה לש תוינוגריאה תודיחיבו בחורה יכילהתב םייקסעה םיכילהתב םיילועפתה םינוכיסה תא רטנלו

 תוארוה תא םייקל הרטמב ועבקנ תוינידמה תונורקע..םניבג םייפסכ םיקזנ תיחפהלו וללה םינוכיסה תא רעזמל ,תיתא אל תוהגנתהו
םינוכיסה לוהינל התואנ הרקב תביבסו הדובע תרסגמ רידגהלו םינוכיס לוהינ לש תינורגא תוברת עימטהלו יגהנהל ,הרדסהה

 .קנבה ןוירוטקרידלו הריכבה הלהנהל םייביטקפא חוויד ינונגנמ םויק חיטבהל האב תוינידמה ,ףסונב .םיילועפתה

 לכש יעוריא חווידו ףוסיא
 ינפב הצגהל ןוכיס ידקומו תומגמ לש םייתנשו םיינועבר םיחותינל םינותנ סיסבכ ,לשכ יעוריא דועיתו ףוסיא לש ךילהת םייקמ קנבה
 ןכותה יחמומ לש תוכרעה תומיאל ,תוינוגריא תודיחיבו םייקסע םיכילהתב םיילועפתה םינוכיסה ןדמואל, ןוירוטקרידהו הלהנהה
 .הירוטסיה תרימשלו םינוכיסה תפמ ןוכדעל ,תומייק תורקב רופישלו שדחמ הניחבל
 םיכילהתב םינוכיסה תפמל םיעוריאה רושיק תניחבל ,לשכ יעוריא לע םיחווידה זוכירל תיארחא םיילועפת םינוכיס לוהינל הדיחיה
 ידימ חווידלו תיבחור תועמשמ ילעב םיעוריא חווידל,,קנבה תמרב םיחקל תקפה יכילהת םויקל ,ךרוהצ תדימב הנוכדעו קנבל םידוחייה
 ומייקתהו תוביטחבו םיפינסב חוויד ינמאנ ונומ ,להונל םאתהב ,ןכ ומכ .אשונב הדובעה ילהנל םאתהב( םייתוהמ םיעוריא לע
 יבלג םג םיחקל תקפה ךילהת ,םאה 'בח תועצמאב קנבה םייקמ ,ףסונב .אשונב םישדח םידבועל ןכו םינמאנל תוכרדה תומייקתמו
 .תרושקתב עיפומ םהיבגל עדימש םייתוהמ םיינויצח םיעוריא

 ים ילועפתה םינוכיסה לוהינל הדובעה תרגסמו ינוגראה הנבמה
 :הנהגה יווק תשולש לדומ לע תססובמו תואנ ידיאגת לשממ יללכ לע תנעשנ םיילועפתה םינוכיסה לוהינל הדובעה תרגסמ
 םינבומה םיילועפתה םינוכיסה לוהינל םיארחא ,ף"תמו תיטפשמה הכשלה ,תויקסיעה תודיחיה/תוביטחה- ןואשרהנגהוק
 .הז הנהג וקב םיללכנ םאה 'בח י"ע ויתוחוקללו קנבל םינתינה םיתוריש .םתוירחא ימוחתבש םיכילהתב

 היולת יתלב היקצנופ הווהמה ,םיילועפתה םינוכיסה לוהינל הדיחיה הללכבו תישארה םינוכיסה לוהינל הדיחיה – ינש הנגה וק
 ,קנבה תודיחיב היוגלודותמה יללכ םושיי לע חוקיפלו היחנהל ,םיילועפתה םינוכיסה ןדמואלו יוהיזל היוגלודותמ םושייל תיארחאה
 קנבה לש םינוכיסה לוהינ תדיחי תא םג ללוכ הז הנהג וק .ןוירוטקרידלו קנבה תלהנהל םיינועבר הפישח תוחוד תנכהלו םיחוויד זוכירל
 הדובעה יכילהתב ילועפתה ןוכיסה לוהינ לע תיארחא ןכו היוגלודותמו הרדסה אשונב החנמ םרוג הניהש ימואלניבה
. ישאר יאנובשח תביטחב SOX רודמו רבייסה תנהג להנמ תאם ו םייתצובקה/םיפתושמה לשכ יעוריאו םייוקיל לע חוויד אשונב ג


םינוכיסה דגנכ תורקבה לשו הדובעה תרגסמ לש היולת יתלב הריקס םויקל תיארחא רשא ,תימינפה תרוקיבה – יישלש הנגה וק 

.םיילועפתה 

.םיילועפתה םינוכיסה לוהינל הדובע תרגסמ םייקל הרטמב חוויד ירדסו תוירחא ימוחת ,תויוכמס עבקו םידיקפת רידגה קנבה 
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 םיילועפת םינוכיסל הפיחשה לוהינ לע חווידו הרקב ,חוקיפ
 רוטינ ,הדידמל תויוגלודותמ תעמטה לע תיארחא , ישארה םינוכיסה להנמ לש ומעטמ תלעופה ,םיילועפת םינוכיס לוהינל הדיחיה
 .םיילועפתה םינוכיסה תוינידמל תויהצ תפיכאל ,ןכו ןוכיסה ירוציב יולת יתלב ןפואב םיילועפתה םינוכיסה תרקבו

 םינוכיסל הפישחה לוהינ .םיילועפתה םינוכיסה לוהינ ךילהת לע תרוקיבו חוקיפ ,לוהינ ,הטילש ינוננגמ לש תואנ ךרעמ םייקמ קנבה
 :תוברל םיחווידו םימורופ תרגסמב םייניבה ירגד ידי לע ןכו הלהנהה ,ןוירוטקרידה ידי לע רקובמו ןחבנ םיילועפת

 םינוכיס לוהינל הדיחיה תועמצאב םייקמ ,תישארה םינוכיסה תלהנמ לש התושארב ,םייטפשמו םילועפת םינוכיס לוהינל םורופה-

 רחא ןכו םינושה םינוכיסה ירקסמו לשכ יעוריא חווידמ הלועש יפכ ,םילועפת םינוכיסל הפישחה במצ רחא ףטוש בקעמ םילועפת

 .תואנוהו תוליעמ אשונב םורופכ םג שמשמ םורופה .הלא תופישח רועזמל ,תונושה תודיחיה י"ע תוטקננה תולועפה
 םינוכיסה להנמו םאה הרבחה ל"כנמ תושארב יתצובק ילועפת םינוכיס םורופב םיפתתשמ תישארה םינוכיסה תלהנמו קנבה ל"כנמ-

 .יתצובקה םילועפתה
 .ףתמ ל"כנמ תושארב עדימ תחטבאל הדעווב ףתתשמ תיאנועמקה הביטחב הירצגטניאו םימושיי תדיחי להנמ-
 .םוריח תעשב תיקסע תויכשמה אשונב יתוצבקה םורופב תפתתשמ םילועפתה םינוכיסה לוהינל הדיחיה תיארחא-

 לוהינ תוארוהב שרדנכ ,ינועברה "םינוכיסה ךמסמ" תרגסמב קנבה ןוירוטקרידל תוחוודמו תוזכורמ םיילועפת םינוכיסל תופישחה
 לע ןהו לזאב ידי לע ןה ועבקנש תוירוטגקה יפ לע תוילועפתה תופישחה תוראותמ םינוכיסה ךמסמ תרגסמב. 310, 350 ןיקת יאקנב
 יעוריאו תופישחה לוהינ אשונב תויוחתפתה תוגוצמ ןכ ומכ .ןוירוטקרידה ידי לע עבקנש ןוכיסה ןובאיתל םאתהב ,ינוגראה הנבמה יפ
 .לשכ

 םיילועפת םינוכיס לש לוהינו הדימא ,הדידמל תכרעמ
 תא ןכו ינוגריאה הנבמה ינותנ תא ללוכ ,הנכותה ילכ לש ,יזכרמה עדימה רגאמ .הנכות ילכ תועמצאב םינוכיסה תפמ תא להנמ קנבה
 :רתיה ןיב רשפאמו ,םיילועפתה םינוכיסה לוהינל היגולודותמב ךמות ילכה .קנבב םיכילהתה דועיתו יופימ

עדימ תוכרעמלו םייטנוולר )תולצמומו תומייק( תורקבו םינוכיסל ,תוינוגרא תודיחיל תויוליעפו םיכילהת יתת ,םיכילהת רושיק -
 תוכמות

- 2 לזאב יפ לע ןוכיסה תוירוגטקל תורקבו םינוכיס ךויש
- ,תוינוגריא תודיחיבו בחור יכילהתב ,םייקסע םיכילהתב ללוכה ילועפתה ןוכיסה ןדמוא
םינוכיסה ינדמוא לשו עדימה רגאמ לש ףטוש ןוכדע -
- ,ןוכיסה ןובאיתל םאתהב תולצמומ תורקב םושיי ידי-לע םינוכיסה תתחפה ךילהת ירחא בקעמ
- ,םחותינו לשכ יעוריא לע חוויד
- .םיפטוש הרקב תוחוד תקפה

.םיילועפת םילשככ םידושחה םיעוריא רוטינב עייסמה הנכותה ילכב לודומ קנבה קישה 2014, תנש ךלהמב -

 הדובע יכילהתו תוטיש

 בחורה יכילהתמו תוינוגראה תודיחיה יכילהת ,קנבה לש תיקסעה תוליעפה יגוס לכמ דרפנ יתלב קלח םה םיילועפת םינוכיס
 .תוכמותה תוכרעמהו
 תואנוה ,תוליעמ תוברל םיילועפתה םינוכיסה לש יביטקא ורפו יביטקפא לוהינ אוה קנבה לש םינוכיסה לוהינ תינכתב יסיסב ביכרמ
 םינוכיסה רקס וניה םהילע הרקבו הטילשלו םיילועפתה םינוכיסה יוהיזו יופימל םייזכרמה םילכהמ דחא .תיתא אל תוהגנתהו
 ןוכדע םייס קנבה 2013 תנשב .לארשי קנב תייחנה יפל ,תוליעמו תואנוה ינוכיסל הפישחה יופימ אשונ תא םג ללוכה ,םיילועפתה
 תובקעב .קנבל תוידוחייו תושדח תויוליעפבו םיכילהתב םינוכיס ירקס עצבמ קנבה ).יתנש תלת( םיילועפת םינוכיס רקס לש ישילש
 תוינוכימ תורקב תובלושמ ,לשכ יעוריא ןיגב םיחקל תקפה יכילהתו תימינפה תרוקיבה יאצממ ,םיעצבתמש םינוכיסה ירקס יאצממ
 םילהנמל םיעייסמה םיחווידו ילוהינ עדימ ףסונ ,ןכ ומכ .הדובעה יכילהתו ילהנ ורגדושו ורפוש ןכו ,תונושה קנבה תויוליעפב תורחאו
 .הרקבה יכילהתב
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 :ידי–לע עוצבי םיילועפתה םינוכיסה לוהינ
 ,קנבב הדובעה יכילהת דועיתו בחורה יכילהתו תוינוגראה תודיחיה יכילהת ,םייקסעה םיכילהתה יופימ-
 םינוכיסה דנגכ תומייקה תורקבה יוהיז ,תרוקיב יאצממו לשכה יעוריא ראגמ לומ לא םיכילהתה לכב םיילועפתה םינוכיסה יוהיז-

 ,תושדח תורקב לע הלצמהו וללה
 .תיתא אל תוגהנתהו תואנוה ,תוליעמ ישיחרת תעינמל םיללכ תעיבק-
 לזאב לש תוירוטגקה עבש יפל םינוכיסה וגויס-
 לעו )םייקו הדימב( םדוק רקסמ ןדמוא לע ,דספה ינותנו םיעוריא חותינ לע ןעשיי ןדמואה .וגריד תואנדס תועמצאב םינוכיס ןדמוא-

 ,ןכות יחמומ לש תוכרעה
 ךילהת תא להנל הרטמב תורקבה םושייל תופידע ירדס תעיבקו םינוכיסה תתחפהל תוצלמומ תורקב לש המורתה ןדמוא-

 ,ןוכיס תתחפה לומ תולע ילוקיש ךותמו תיביטקפא הרוצב םינוכיסה תתחפה
 תודיחיבו בחורה יכילהתב ,םייקסעה םיכילהתב )יבטימ ןוכיסו יגרח קזנ ,ירויש ןוכיס ,הנבומ ןוכיס( ללוכה ילועפתה ןוכיסה ןדמוא-

 ,יטסיטטס ילכ יפ–לעו םינוכיסה וגריד ךמס–לע תוינורגאה
 ,תומייק תורקב קוזיחו תושדח תורקב םושיי ידי–לע םינוכיסה תתחפה-
 יוהיזלו םיילועפתה םינוכיסה רועזמל קנבב תופסונ תוקלחמו עדימ תחטבא תקלחמב םימייקה עדימ תוכרעמו םילכב שומיש-

 .תיתא אל תוגהנתהו תואנוה ,תוליעמ
 .םרוטינו ) (KRI חתפמ ינוכיסל םירוטאקידניא תרדהג-
 .ךילהתב םיילועפתה םינוכיסה רועזמל תורקבה םויק תוברל ,ילועפתה ןוכיסה לוהינל םיארחאה םיכילהת ילהנמ תרדהג-
 .קנבה לע םהיתוכלשהו תיאקנבה תכרעמב ושממתהש םיינוציחו םיימינפ לשכ יעוריא חותינו ףוסיא-
 .ךרוהצ יפל םיחמומ םיעצוי םע ףותישב ,תלבוקמ היוגלודותמ יפ–לע עוצבי םיילועפתה םינוכיסה לוהינ

 ילועפת ןוכיס ןיגב רשדנה ןוהה תכרעהל תוישגה
 ועבקנש יפכ םיקסע יווק הנומשל תימלוהג הסנכהה התפומ היפל רשא ,תיטרדנטסה השילג םאתהב ילועפתה ןוכיסה תא בשיח קנבה
 לש םינורחאה םינועברה רשע םינש עצוממ איה ןוהה תשירדו ), 18%, 15%, 12%( הנוש םדקמ עבקנ םיקסע וק לכל .הארוהב
 יווק הנומשל תוקלוחמ םייאקנב םידיאגת תויוליעפ תיטרדנטסה השיהג יפל .םיקסעה וקל עבקנש םדקמב תלפכומ תימלוהג הסנכהה
corporate( םידיאגת ןומימ :םיקסע finance, trading( תוריכמו רחס ) & sales,( תיאנועמק תואקנב )retail Banking,( תואקנב 
commercial( תירחסמ banking,( ןיקוליסו םימולשת )settlement& payment ,( תונכוס יתוריש )agency services,( לוהינ 
asset( םיסכנ management( יאנועמק ךוויתו )retail brokerage .(

 ילועפתה ןוכיסה תא תיחפהל תנמ לע חוטיבב שומיש

.םינוכיס תתחפהב ךרוהצ תא לטבמ אלו םילשמ םרוג חוטיב תוסילופ םויקב האור ,ימואלניבה תצובקמ קלחכ ,קנבה 

:םייקה יחוטיב יוסיכה טוריפ ןלהל 

:םיירקיע םייחוטיב םייוסיכ השולש םויכ הקיזחמ ימואלניבה קנבה תצובק 

(בלושמ יאקנב" חוטיב יוסיכ- "B.B.B.(. טרופמכ הסילופה יקרפ תעבראל ףתושמ וז הסילופב תוירחא לובג: 
 םרנגהקזנ ,קנבה ידבוע לש תימרת וא רשוי יא השעממ קנבל םרגנש רישי יפסכ קזנ הסכמ הז קרפ :יאקנב חוטיב קרפ-

,תואחמה ףויזמ האצותכ םרנגה קזנ ",ךרע לעב שוכר" לש הרבעה ינוכיס ",ךרע לעב שוכר"ל קזנ וא ןדבואמ האצותכ
 '.וכו םיפיוזמ םינמוזמ ,םיפיוזמ תונוחטיב

 ןובשח בויח ,יארשא ןתמ ,שוכר וא םיפסכ תרבעה וא םולשתמ האוצתכ םרנגש קזנ הסכמ הז קרפ :בשחמ יעשפ חוטיב קרפ-
 תכרעמ ךותל תורישי ינורטקלא עדימ לש ןודזב וא המרמב הנזה לש הרישי האצותכ ,קנבה ידי לע והשלכ ךרע ןתמ וא
 םע תרושקת תכרעמל וא םיפסכ תרבעהל תינורטקלא תכרעמל וא תורש תכשל לש בשחמ תכרעמל וא קנבה לש בשחמה
ה מרמהת לועפר שאכת וכרעמבר ואגהי נורטקלאע דימל שן ודזבו אה מרמבה תחשהו אי ונישמה אצותכו א ;תוחוקל

 .רחא והשימל וא ומעצ ןעמל יסנניפ חוור תקפה םשל וא קנבל דספה םורגל הנווכ ךותמ לעפש םדא ידי לע התשענ
 ןיבג העיבתל סחייתהב םיישילש םידדצ יפלכ תיקוחה ותובח ןיבג קנבה תא הסכמ הז קרפ :תיעוצקמ תוירחא חוטיב קרפ-

 .קנבה דבוע לש םינומא תרפה וא םיינלשר הטמשה וא ,תועט ,השעממ האצותכ םרנגה יפסכ דספה
 םינמוזמ תוברל ,תוחוקל שוכרל קזנ וא ןדבוא ןיבג קנבה לש תיקוחה ותוירחא תא הסכמ הז קרפ :תוישיא תופסכ חוטיב-

 .קנבה ירחצב תוישיא תופסכב יוצמה ,םיטישכתו
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 תרפה ןיגב העיבת ןיבג הרשמה יאשונו םירוטקרידה לש םתוירחא תא הסכמ הז חוטיב ":הרשמ יאשונו םירוטקריד" חוטיב תסילופ-
 עגפת אל הלועפהש חינהל דוסי םהל היהו בל םותב ולעפ םה רשאכ ,קנבה יפלכ םינומא תבוח תרפה ,תונמוימו תוריהז תבוח
 .קנבה תבוטב

 .םיפסכ חוטיבו תויובח חוטיב ,םיסכנ חוטיב :יחוטיבה יוסיכה ירקיע ":םייראטנמלא םיחוטיב" תוסילופ-

Business( תיקסע תויכמשה Continuity Planning(
 355 ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל םאתהב .םוריח תעב תיקסע תויכשמה תחטבהל לועפל םיקנבה תא תובייחמ לארשי קנב תוארוה
 זוכירל תיארחא תישארה םינוכיסה תלהנמ .םינוש םוריח יבצמב תיקסע תויכשמהו ןוסא הרקממ תוששואתהל קנבה ךרענ ,אשונב
 ךמסמ שוביג :םיכבדנ המכמ תבכרומ רשא תוכרעיה קנבב תעצבתמ םיילועפת םינוכיס לוהינל הדיחיה תועצמאבו קנבב אשונה
 תויוגלונכט תויתשת יבגל טוריפ ללוכה הדובע תרסגמ ךמסמ ,קנבה ןוירוטקריד ידי לע רשואש ,תיקסע תויכשמה אשונב ףיקמ תוינידמ
 םייק קנבב .םינוש םוריח יבמצ םימדמה םילירגת עויצבו תכמות םילהנ תיתשתו תופיקמ הלועפ תוינכות תעמטהו שוביג ,תותואנ
 תמרב המוד תוכרעיה םורופמ קלחכ וז תוליעפ תזכרמ רשא תישארה םינוכיסה תלהנמ תושארב םוריח תעשל תוכרעה םורופ
 תחא תוחפל סנכתמו םינוש םוריח יבמצל הצובקה תוכרעיה רחא בקעמהו םילהנה ,תוינידמה םושיי לע דקפומ םורופה .הצובקה
 םינוכיסה ךמסממ קלחכ ,םוריח תעשל תוכרעיהו תיקסע תויכשמה אשונב ןוירוטקרידבו הלהנהב ינועבר חוויד םייקתמ ,ףסונב .ןועברל
 תויוליעפה לכ לש יופימה ןכדועמ ותרסגמב תיקסע תויכשמהל תוכרעיהה רופישל ךילהת ףטוש ןפואב םייקמ קנבה .ינועברה
 הריבעה םאה הרבחה .םאתהב תוינידמה ךמסמו םוריחה ישיחרת םינכדועמו ,םוריח תעשב םישרדנ רשא םייטירקה םיבאשמהו
 תויכשמהה רומישב ףסונ יתועמשמ דעצ הווהמה ךלהמ ,ןוילצ ןושאר רוזאל ביבא לתמ ישארה בשחמה ןקתמ תא 2015 ךלהמב
 .ביבא לתב אצמנש יוביהג רתאמ קחורמה ןגוממו שידח ןקתמב רבודמו רחאמ ,תיקסעה

 עדימ תחטבא
 םירקסה לכ תא עבצמ ,ף"תמתועמצאב , קנבה. עדימ תחטבא תוינידמ אשונב תטרופמ תוינידמ ועבק ותלהנהו קנבה ןוירוטקריד
357 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהב הדימעל םישרדנה םייופימהו  . תויתרבח תוידמ אשונב לארשי קנב תויחנהמ שרדנה לכל ךרענ קנבה .
 .עדימ תחטבא ינוכיס לוהינ לע יארחאה עדימ תחטבא להנמ הנימ קנבה

 רבייס יעוריאו עדימ תחטבא ינוכיס לש תוכלהש
 עובנל יושע ולא תופקתהמ יופהצ קזנה .תיטגרטסא תוליעפב העיפג תועצמאב יביסאמ קזנ בסהל הרטמב תועצובמ רבייס תופקתה
 קנבה לש תיקסעה תוליעפב העיפגל ליבוהל םילולע ולא םיקזנ .קנבה תוכרעמ תונימזב וא/ו עדימה תוידוס ,תומלש ,תונימאב העיפגמ
 .ויתוחוקל לע העפשהלו
 תושירדה תא הרידסמ וז הארוה .רבייסה תנהג לוהינ אשונב 361 ןיקת יאקנב לוהינ תארוה ףקותל הסנכנ 2015 רבמטפסב 1 םויב
םיטרופמ הארוהב .רבייסה תנהגל דוסי תונורקעל םאתהב ,הז אשונב םייאקנבה םידיאגתהמ םיקנבה לע חוקיפה לש תויפיהצו
 םייקל ,רבייס תנהג תייגטרטסא תוותהל תשרוד הארוהה ,ןכ ומכ .רבייסה תנהג להנמו הריכבה הלהנהה ,ןוירוטקרידה ידיקפת
רדוסמ לוהינב ךרוהצ תא השיגדמ הארוהה ,ףסונב .הדובע תינכת שבלגו רבייס תנהג תוינידמ רידהגל ,רבייסה ינוכיס לוהינל תרגסמ
 .רבייסה ימויאל הפישחה תא םמצלצ ידכ יביטקפא תורקב ךרעמ סוסיבו רבייס ינוכיס לש
 םג הנומ הצובקה לש עדימה תחטבא להנמ .רבייסה תנגה תוינידמ תאו רבייסה תנהג תייטגרטסא תא ורידגה ןוירוטקרידהו הלהנהה
 .לארשי קנבמ רתיהל םאתהב יתוצבקה רבייסה תנהג להנמכ
 םוחתב תעצובמה תללוכה תוליעפל ףסונב ,רבייס תופקתה םע תודדומתהל ידועייו ללוכ הנגה ךרעמ םייקמ ,ף"תמ תועצמאב , קנבה
 לע העפשההו קנבה תוליעפב העיגפה תא םצמצל םתרטמש םייכילהתו םייוגלונכט םיטביה ללוכ הנהגה ךרעמ .עדימ תחטבא
 .רבייסה תנהג להנמ ידי לע םירדגומה םיידועיי הפיקת ישיחרת יפ לע לכהו ,ויתוחוקל
 :קנבה תוכרעיה רואית ןלהל
 .ויתוכלשהו ןוכיסה תויולע ,ןוכיסה ימרולג תוסחייתה ךות ,םייטנוולרה םינוכיסה תריקסו םיירקיעה םינוכיסה תניחב-
 ),קנבב ושממתה אלש( תועודי רבייס תוירקתמ עבונה ןוכיסה תכרעהו קנבה לע רבייס תופקתה יעוריא ,םילירגתו םירקס יאצממ-

 .ןוירוטקרידבו קנבה תלהנהב םינודנ
 הפיקתה ישיחרת יפ לע , הנהגה ךרעמ לוגרת הז ללכב .רבייס תופקתה ינפב תודימעה תניחבל רקס עבצתמ הנשל תחא-

 .ורדגוהש
 התיה התרטמ רשא ויתורישו קנבה תוכרעמ לע הפיקמ רבייס תפקתהל הפיקמ היצלומיס העצוב 2015 תנש לש ינשה ןועברב-

 .בצמה ירדחו בושחמה יתווצ תבוגת תא ןוחבל
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תוסחייתה ךות ,ןוירוטקרידה חוד תרגסמב יוליג/חוויד עצבל שרדיי ןניבג תויתוהמה תופקתהה ינייפאמ תא תעל תעמ ןכדעי קנבה 

.קנבה לע םתעפשהו םייתוהמה םינוכיסה יפואל 

.קנבה דוקפת לע תיתוהמ העפשה תולעב רבייס תופקתה הכ דע הווח אל קנבה ךא הפיקת תונויסינ ועצבתה הנשה ךלהמב 

 יטפמש ןוכיס
 יללכ
 ".םכסה לש ומויק יטפשמ ןפואב ףוכאל תורשפא רדעיהמ האוצתכ דספהל ןוכיס"כ ןיקת יאקנב להונ תוארוהב רדוגמ יטפשמ ןוכיס
 ,fines( תוסנקל הפישח"ל תלבוגמ הניא ךא תללוכ איהו ילועפתה ןוכיסה לוהינ – 350'סמ ןיקת יאקנב להונב הבחרוה וז הרדהג

penalties( תיחוקיפ תוליעפמ האוצתכ ןישנוע ידעצ וא )punitive damages,( םיינטרפ םירדסהמ םג ומכ )private settlements .("
תוארוה תוברל ןיד תוארוה לש ןמויק יאמ עבונה ןוכיס ,רתיה ןיב ,יטפשמה ןוכיסב ללוכו ביחרמ ןפואב הרדהגל סחייתמ קנבה
 יוביג אלל תוליעפמ םיעבונה םינוכיס ,םכסה לש ומויק יטפשמ ןפואב ףוכאל תורשפא רדעהמ האצותכ דספהל ןוכיס ,תוירוטלורג
 תא ףושחל לולעה רחא ןוכיס לכו םייטפשמ םיכילהב םיכורכה םינוכיס ,םיפסונ םידדצ וא /ו םיקפס ,תוחוקל לומ יטפשמ ץועיי /יטפשמ
 .םימוציעו תוסנקל ןכו תיטפשמ העיבת וא השירדל קנבה
 ןוכיסה ןובאית
 תיקסעה ותוליעפ תא עצבמו תויטפשמ תויובייחתהו םימכסה תרישקל סחיב ךומנ ןוכיס ןובאית לש תינרמש תוינידמב טקונ קנבה
 ילבמ .ןהמ תורזנגה תויובחהו תולבמגהו היצלוגרהו הקיקחה תוארוה לכב הדימע לע הרתי הדפקה ךות ,םלוה יטפשמ יוביוג יווילב
 וא תילילפ הריבע תווהמה ןיד תוארוה לש הרפהב ורוקמש ןוכיסל עוגנה לכב תונלבוס ספא לש תוינידמב טוקני קנבה ,רומאהמ עורלג
 .תילהנימ הרפה

 תופיחשה לוהינו תוינידמ

,םייתנש לע הלעת אלש הפוקתל תחא ןוירוטקרידהו הלהנהה רושיאל תשגומ רשא יטפשמה ןוכיסה לוהינל תוינידמ יפ לע לעופ קנבה 

.ורועזימו ויופימ ,ורותיאל םיכרדה ,יטפשמה ןוכיסה םיראותמ התרסגמב 

תוליעפה לע ךילשהל תויושעה ,הקיספבו היצלוגרב ,הקיקחב תויוחתפתהה רחא ףטוש בקעמ תמייקמ קנבה לש תיטפשמה הכשלה 

תיטפשמה הכשלה ,ןכ ומכ.ןהיתוכלשהל םאתהבו ולא תויוחתפתה סיסב לע םינוכיסה רועזמל לעופ קנבה .קנבה לש תפטושה 

םאה הרבחב יטפשמה ץועייה ךרעמב םישענש קנבה שומישבש םייטפשמה םיכמסמב םישרדנ םינוכדע ,ךרוצה יפ לע ,תמצאמ 

וא/ו תויורשקתהל סיסב תווהמה תויטפשמ תעד תווחב ךרוהצ יפל םינוכדע תכרוע ןכ ומכ .קנבל םיידוחייה םיכמסמב םינוכדע תכרועו 

.תונוש תויוליעפל םיחנמ םיוק 

תכירעו םישדח תוליעפ וא תוריש ,רצומ לכ תניחב תוברל ,םייטפשמה םינוכיסה לש שארמ רותיאל תיטפשמה הכשלה תלעופ ,ףסונב 

.רשפאה לככ יטפשמה ןוכיסה תא רעזמל הממגב ,שרדנש לככ תוליעפ וא תוריש ,רוצמ ותואב םיכורכה םיכמסמה לולכמ 

םיאשונב םייאמצע םילהנו ,םאה הרבחה י"ע םיפצומה םילהנה לע םיססובמה םיפינסהו הטמה תדובעל םילהנ קנבב םיעבקנ ןכ ומכ 

.קנבה תוליעפב םיכורכה םייטפשמה םיאשונה לע שדג תמיש ךות םילהנה םושייל תופטוש תוכרדה תושענ .קנבל םיידוחיי 

,םיכרעומ ורתואש םינוכיסו ,םאה הרבחב יטפשמה ךרעמה תויוליעפ םג תורקסנ יתפוקתה םיילועפתה םינוכיסה רקס תרסגמב 

.תושרדנה תומאתהב הז רקס תצמאמ תיטפשמה הכשלה .םתונשיה תעינמ םשל םיחקל םיקפומו םרועזמל םידעצ םיעבקנ 

 םייטפמש םינוכיסל הפיחשה לע חוויד
 ךמסמ .ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל 310 הארוהב שרדנכ ינועברה "םינוכיסה ךמסמ"ב תוחוודמו תוזכורמ םייטפשמ םינוכיסל תופישחה
 ןוירוטקרידה תדעווב ,הלהנהב ,ןועברל תחא ,ןודנו ישארה םינוכיסה להנמ לש ללוכה םינוכיסה ךמסמב בלושמ םייטפשמה םינוכיסה
 .ןוירוטקרידבו םינוכיס לוהינל
 ידיימ חוויד םייטפשמה םינוכיסה תלהנמל שוגמ ,יטפשמ ןוכיס תושממתה וא העיבת ןוגכ ,םייטפשמ םינויפא לעב יתוהמ עוריא תעב
 לע טוקנל שיש םיעמצאה לע ךרוצה יפל הצילממ םייטפשמה םינוכיסה תלהנמ .קנבה לע ותעפשה ןפואו ותעפשה תדימ ,עוריאל סחיב
 תויהצ ןיקצו תימינפה תרוקיבה ,תיטפשמה הכשלה ידבועב ךכ םשל תרזענו רוצנש יטפשמה ןוכיסל הפישחה תדימ תא םצמצל תנמ
 .קנבה ל"כנמל תידיימ םיחוודמ רומאכ םייתוהמ םיעוריא .ךרוצל םאתהב תימינפ הפיכא לע הנוממהו
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 םייטפמשה םינוכיסה לש יתצובק סיסב לע לוהינ

תרדהג ותוירחאבו ,םייטפשמה םינוכיסה לוהינ אשונב הוצבקה לש הטמה תדיחיכ לעופ םאה הרבחה לש יטפשמה ץועייה ךרעמ 

.תיתצובקה םייטפשמה םינוכיסה לוהינ תוינידמ 

.םייתפוקת םיחווידכ ןהו םידיימ םיחווידכ ןה ,םאה הרבחב יטפשמה ץועייה ךרעמ תלהנמל םיחוודמ קנבב םייתוהמ םייטפשמ םינוכיס 

,םיאשונ הב םינודנו תיתפוקת תסנכתמה ,תבה תורבח לכמ םיגינצ תללוכה םייטפשמ םינוכיס לוהינל תיתצובק הדעו המקוה ןכ ומכ 

.םייתוהמ םייטפשמ תופישחו 

 םירחא םינוכיס

 תויצ ןוכיס

 יללכ
 םע קנבה יסחי לע תולחה תוינכרהצ תוארוהה םויקל לועפל םיקנבה תא הבייח םיקנבה לע חוקיפה לש 308 ןיקת יאקנב לוהינ תארוה
 "יאקנב דיאגתב תויצה תייקצנופו תויצ"– 308 ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל ןוקית לארשי קנב ץיפה 2015 ינויב3 םויב .ויתוחוקל
. 2016 ראוניב 1 םויב ףקותל הסנכנש
 תויחנה לע םיססבתמ םייונישה ירקיע. 2002 ראוניב 17 םויב המסרופש ,תמייקה הארוהל תומאתה ךורעלו ןכדעל הדעונ הארוהה
 ומכ .תימוקמה היצלוגרל המאתהו תורחא תונידמב תויושרל המאתה ,םיקנבב תויצה תייקצנופו תויצ ןיינעב 2005 לירפאמ לזאב תדעו
 .יאקנבה דיגאתה לש תונושה תויאקנבה תויוליעפה לע םילחה תוגהנתהה יללכו םינידה ללכל תויהצ תבוח תא הביחרמ הארוהה ,ןכ

 לולע יאקנבה דיאגתה רשא ,יתימדת קזנל וא ,יתוהמ יסנניפ דספהל ,תירוטלורג וא תיטפשמ היקצנס תלטהל ןוכיסה וניה תויצ ןוכיס-
 .תויהצ תוארוה תא םייקמ וניאש ךכמ האוצתכ וגפסל
 ועבקנש תודמע תוברל ,הז ןיינעל( הילצורג תוארוה ,תונקת ,םיקוח :םניה ,ליעל רומאה 308 הארוהל ןוקיתב רדגומכ :תויצ תוארוה
 תויוליעפה לע םילחה ,יתאה דוקהו םיימינפ םילהנ ,בייחמ יטפשמ םידקת ),רוביצ תוינפב לופיטב םיקנבה לע חוקיפה ידי לע
 תוליעפה תבילב םניאש םימוחתמ תויצ תוארוה יכ עובקל יאקנבה דיאגתל תרשפאמ הארוהה .יאקנבה דיגאתה לש תויאקנבה
 הנהגה ווקב הרקב םרוג חוקיפבו תוירחאב ויהי ,תויתובייצ תוארוה ואו המודכו רובילצ חווידה תוארוה ,הדובע יניד ןוכג תיאקנבה
"ןלהל( תויהצ תייקצנופמ קלח וניאש ,ינשה  . ")תויצ ןוכיס להנמ:
 .םוי ידמ קנבה עצבמ םתוא םירוצמו םיכילה ,תויוליעפ לש בחרנ ןוומגל תועגונה ןוגרא תוצוח תובוח ןניה קנבה לע תולחה תובוחה-
 הרידסמהו ,קנבב םינושה םיכילהתהו קנבה ילהנ לש ףיקמ יופימ לע תססובמה ,ךרע תוריינ ינידב תימינפ הפיכא תינכות ץמיא קנבה
 ועויצב םילשה קנבה .אשונב ךרע תוריינ תושר המסריפש םינוירטירקל םאתהב תאזו ,תינכותה לש ךשמתמ םושייל תויחנהו םילהנ
 לע הנוממכ קנבה לש תישארה םינוכיסה תלהנמ תא הנימ קנבה .רקסה ךלהמב ולעש םירעפה תריסגל לעופו אשונב םירעפ רקס לש
 ינידב תימינפה הפיכאה תינכות לש לעופל התאוצה רחא בקעמ עצבל ,רתיה ןיב ,לעופ אוהו ,קנבב ךרע תוריינ ינידב תימינפה הפיכאה
 .ךרע תוריינ

 תוינידמ
 הנודנ וזש רחאל ,יתצובקה תוינידמה ךמסממ םירזגנ ויתונורקע רשא ,קנבה לש תויצה תוינידמ ךמסמ תא רשיא קנבה ןוירוטקריד
 ,תויהצ תייצקנופ הנבמ ,רתיה ןיב ,ורדסוה התרסגמב השדחה הארוהל םאתהב תויצה תוינידמ תא ןכדע קנבה .םינוכיס לוהינל הדעווב
 םאתהב תונושה תויהצ תוארוה רחא ינשה הנהגה וקב תורקב עוציבל תוירחאה תקולח ,תוינידמה םושייב םיברועמה םינושה םימרוהג
 .תויהצ תדיחי לש הדובעה תינכות תא הנשל תחא ןוירוטקרידה רשאמ ,ןכ ומכ .המודכו הארוהב ועבקנש םיללכל
 ןוכיסה ןובאת
 ,קוחה תוארוהל םירושקה קנבה ילהנו קוחה תוארוה תרפהל סחיב .תויצה ןוכיסל תוסחייתהב הרתי הדפקה לש תוינידמ ץמיא קנבה
 לע ועצובי קנבה לש ויקסע לכ .קנבה ידבוע ללכ ידי לע ןהב הדימעה תחטבה םשל לעפיו וילע תולחה תויצה תוארוה רחא אלמי קנבה
 סיסבכ הקיתאו הרשויל הדימ תומאו תינורגא תוברת תעמטהל לעופ קנבה .תונקתהו םיקוחה לכל םאתהבו יתאה דוקה ,קנבה ילהנ יפ
 .ןוגראה יגרד לכב תויצ תוברת לש םויקל יחרכה

 הפיחשה לוהינ
 תישארה םינוכיסה תלהנמלהפופכה ")היצקנופה"וא"תויהצ תייקצנופ": ןלהל( תויצ תדיחי קנבב המקוה הארוהה םויק םשל
 ןוה תנבלה תעינמב הרושקה הקיקחה םושייל םג תיארחא רשא ,ןוה תנבלה רוסיא לע הנוממכו תישארה תויהצ תניצקכ הדיקפתב
 תוארוה םושיי לע )הנוממה( RO- כ תישארה םינוכיסה תלהנמ התנומ ,ןכ ומכ .ךרע תוריינ ינידב תילהנימה הפיכאה לע ,רורט ןומימו

FATCA קנבב. 
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תיתנשה הדובעה תינכותו תויהצ תוינידמל םאתהב התוירחאבש תויהצ תוארוהל תויצל קנבב הרקבה זוכיר לע תיארחא היקצנופה- 

םירוצמ תניחב י"ע ,רתיה ןיב ,קנבב תויוכמסה רגדמ לכל תויצ ןוכיס ילהנמ י"ע ואצמנש םירעפ לע ללוכ ,םירעפ וא םייוקיל לע חווידלו 

תויצה תוארוה תא םימאות םה יכ אדוול תנמ לע תומייק תויוליעפו םירצומ לע תופטוש תורקב עוציבו תושדח תויוליעפ וא/ו םישדח 

.םמוסרפ םרט םילהנו םירזוח היקצנופה תנחוב ,הדיקפתמ קלחכ .תויהצ ןוכיס ילהנממ םיחוויד תלבק י"עו תונושה 

הקיקחב םייוניש רחא ףטוש ןפואב תבקוע ,תיטפשמה הכשלה עויסבו התוירחאבש תויהצ תוארוה םויק תא תקדוב ,היצקנופה 

.תוירוטלוגר תוארוהבו 

ורדגוהו לארשי קנב תוארוה י"פע,תוינכרהצ תוארוהה ופומ ותרסגמב םאה הרבחה ידי לע ךרענ רשא תויתשתה רקס לע ךמסנ קנבה 

רקסה תא רשיאו ץמיא קנבה .תויתשתה רקסל ףיקמ ןוכדע םאה הרבחה המילשה 2014 תנשב .ןתרפהבש ןוכיסה תעינמל תורקב 

,םילהנ , םיספט לש לטובמ יתלב רפסמ תללוכה הפינע תיתשת קנבב תמייק יכ הלוע רקסה יאצממ יפ לע .2015 ראורבפ שדוחב 

.וילע תולחש תויצה תובוחב דומעל קנבל עייסל םתרטמש הכרדהו הרקב ינוננגמו תוכרעמ 


:םילעופ ישאר תויצ ןיקצכ הדיקפתב תישארה םינוכיסה תלהנמ דלצ- 

לש דחוימ לופיט וא חוויד םיכירמצה םיעוריא רתאלו תוהזל ,רתיה ןיב ,םדיקפתמ רשא ,קנבה יפינסמ דחא לכבו הטמב תויצ ינמאנ- 

.הדיחיה 

,תויקסעה תוביטחה ,תיטפשמה הכשלה( תונושה קנבה תודיחי לש םייגנצ ,ןינעל םאתהב , תללוכ רשא תויהצ תפיכאל םואית תדעו- 

תוארוה םושיי רחא בוקעל ודיקפתמו ף"תמ ל"כנמ תושארב סנכתמ תוירוטוטטס תוארוה םושיי רחא בקעמ םורופ .)דועו הכרדה ייגנצ 

.המודכו קוח יריכזת ,קוח תועהצ ,תוארוה תטויטב ןודלו תושדח תויצ 

םאה הרבחב םיכילהתו תוטיש תקלחמב ,רוביהצ תוינפל הדיחיב ,קנבה לש תימינפה תרוקיבה ךרעמב היקצנופה תעייתסמ ,ןכ ומכ- 

.הכרדהה תדיחיבו ף"תמב ,קנבה לש תיטפשמה הכשלב , 

.םיפינסלו הטמל תוכרדהו ןיע ימי םויק ,הדמול ידי לע תויצה אשונב םיפטוש העמטה יכילהת םיעצובמ קנבב- 

 הפיחשה לע חוויד
 חווידה .ןוירוטקרידבו םינוכיס לוהינל הדעווב ,הלהנהב ןועברל תחא ןודנה ינועברה םינוכיסה ךמסמב תזכורמ תויצ ינוכיסל הפישחה-
 תולצמהו תחוודמה הפוקתה ךלהמב והוזש תויצ תוארוה לש תורפהל סחיב םיטרפ ,תוצלמה טוריפ ,היצקנופה תוליעפ םוכיס ללוכ
 .השדח תויצ תארוה םושייל קנבה תוכרעיהו ןתונשיה תעינמו תורפהה ןיבג טוקנל שיש םידעצ יבלג
 תינכות תא ןכו תמדוק הנשב תוליעפה תא םכסמה טרופמ חוויד קנבה ןוירוטקרידל תישארה םינוכיסה תלהנמ היגמצ הנשל תחא-
 תתצמותמ ינועברה םינוכיסה ךמסמ תרגסמב ,ףסונב .םינוכיס לוהינל הדעווב הנודינ וזש רחאל ,האבה הנשל תיתנשה הדובעה
 .ףלחש ןועברל םיירקיעה ויאצממו תויהצ ןיקצ תוליעפ
 ןוירוטקרידל םיידיימ םיחוויד ורדוגה ןוירוטקרידה ידי לע העבקנש תויהצ תוינידמב ,ףסונב-

 תויצ ןוכיס לש יתצובק סיסב לע לוהינ
 .םאה הרבחה תוינידמ לע לוהינה תייוגלודותמו תויצה ןוכיס לוהינ תוינידמ תא ססבמ קנבה-
 .תוארוהה לש העמטהבו הכרדהב ,םילהנ תביתכב ,תוכרעמ תיינבב קנבה תא הוולמו תנווכמ םאה הרבחה-

cross( תולובג יצוח םינוכיס לוהינ border(
 תוחוקלל םג םיתוריש קנבה קפסמ, ויתוחוקל ראש ןיב. םינוש תואקנב ימוחתב לעופ קנבה
 תובשותה תנידמל ץוחמ םיקזחומה ןהיבשות לש םיפסכ רותיאב תונוש תונידמ לש םירבגומה םיצמאמה עקר לע. ץוח יבשות םניהש
 לש הפישחה תא לידהגל רומאכ ץוחה יבשות לומ קנבה תוליעפ הלולע, סמ תומלעהב קבאמב ימואלניב הלועפ ףותיש לש המגמהו
cross תולובג תוצח תוליעפב םרוקמש תויצ ינוכיסל קנבה border) (חקפמהמ בתכמ לבקתה, 2015 ץרמ שדוחב .ןיטינומ ינוכיסל ןכו 
 תויובח לע שדגב קנבה תוחוקל לש תולובג יצוח םינוכיס לוהינל עוגנה לכב תורקבהו םילהנה .תוינידמה ןוכדע לע הרומה םיקנבה לע
 תוינידמ תעיבק :ןוגכ ןוכיסה םוצמלצ תולועפ לש הרוש עבצל קנבה שרדנ חקפמה בתכמב .ןובשחה חתפנ הב הנידמל ץוחמ סמ
 יצוח םינוכיס יטביהב הובג ןוכיסב תוחוקל יוהיז ,תוידוס לע רותיו ,םהלש סמה תובח ןיינעל תורההצ לע תוחוקל תמתחה ,תידועיי
 תידועיי תוינידמ העבקנ רתיה ןיבו םיקנבה לע חקפמה תוארוה םושייל דעומב ךרענ ימואלניבה תצובקמ קלחכ , קנבה .דועו תולובג
 י"ע המצואש אשונל
 ונמוסו והוז, ןוכיסה םוצמוצ לוהינל םייביטרפוא םידעצ לש הרוש לע טלחוה, הדובע ילהנ ועבקנ, הצובקב תויאקנבה תבה תורבח
 . תויובח ןיינעל תורההצ לע ולא תוחוקל תמתחהל ךלהמ עצבתהל ךישממו עצובו תולובג יצוח םינוכיס יטביהב הובג ןוכיסב תונובשח
. 2016 תנשל עבקנ ןמושייש תויחנה םושייל לועפל ךישממו חקפמה תויחנהב 2015 תנשב דמע קנבה .תוידוס לע רותיוו סמה
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 רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא ינוכיס

 יללכ
 רואל קנבה לע םייתועמשמ םייפסכ םימוציע תלטהל םינוכיסה םניה ")ןוה תנבלה רוסיא" ןלהל( רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא ינוכיס-
 .וידבועו דיגאתה לש תילילפ תוירחא לש התורצוויהל ןוכיסה ןכו רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא אשונב קוחה תוארוהב הדימע יא
 .ןיטינומ ןוכיס לש תושממתה רורגל היושע רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא םוחתב ןידה תוארוה לע הריבע תושממתה ,ףסונב
 ,ןוה תנבלה רוסיאל קוחה תא ,רתיה ןיב ,תוללוכה רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא תרסגמב תונוש תוארוה תולח יאקנבה רזיגמה לע-
 .דועו םינוש םירזוח ,411 ןיקת יאקנב לוהינ תארוה ,רורט ןומימ רוסיא תונקת ,ןוה תנבלה רוסיא וצ ,רורט ןומימ רוסיאל קוחה

 תוינידמ
 תוינידמה ךמסממ םירזנג ויתונורקע רשא ,קנבה לש רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא תוינידמ ךמסמ תא רשאמ קנבה ןוירוטקריד
 .םינוכיס לוהינל הדעווב הנודינ וזש רחאל ,יתצובקה

 ןוכיסה ןובאית

,םיקסע קנבה להנמ ותא חוקלה לש התואנ הרכהו קוחה תוארוה לש ינקווד םושיי חיטבהל הדעונש הרימחמ תוינידמ הגונ קנבה- 

ןיקתה ולוהינלו קנבה תועצמאב רורט ןומימו ןוה תנבלה תעינמל םיינויחה ,ותועמצאב וא קנבה םע םילהונמה ויקסע תנבה הז ללכבו 

.קנבה לש 

.תולבגה ןנשי םלומ תונידמו םיפוג לומ תוליעפל סחיב םירוסיא לש הרורב הרדגה תללוכ ןוה תנבלה תעינמ םוחתב תוינידמה- 

ךרולצ םישרדנה םילכו םיכילהת הרידגמו תבייחמ הקיקחל םאתהב "חוקלה תא רכה" תושירדל תסחייתמ ןוכיסה לוהינ תוינידמ- 

.ולא תושירדב תיבטימ הדימע 

 הפיחשה לוהינ

םושיי לע םג תיארחא רשא ןוה תנבלה רוסיאו תויצ לע הנוממכ תישארה םינוכיסה תלהנמ תא קנבה הנימ הארוהה םויק םשל- 

:לע תיארחא ןוה תנבלה רוסיא תדיחי .ןתעמטה לעו הז אשונב ןידה תוארוה 

תושרל תוליגר יתלב תולועפ לע םיחוויד תרבעהו קנבב םילהנתמה תונובשחב הלירג יתלב תוליעפ לע םיפינסה יחווידב לופיט- 

.ןוה תנבלה רוסיאל 

יתלב תוליעפ רתאל הרטמב ,הקלחמה שומישב רשא תוחודהו תונכוממה תוכרעמה תועצמאב םיפינסה תוליעפ לע הרקבו חוקיפ- 


.קנבב םילהנתמה תונובשחב הלירג 

תועצמאב ,ףטוש ןפואב ,אשונב עדיה ןונער ןכו ,םידבועה ברקב רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא תובוחו תושירד לש םושייו העמטה- 

.םידברה לכב תינוגרא הדימל 

ינמאנכ םג םישמשמה תויצ ינמאנ .תוביטחהמ תחא לכבו םיפינסב קנבה הנימ ויתוארוה לש תינדפק העמטהו קוחה םושיי םשל- 

.םילהנלו תוינידמל םאתהב רורט ןומימו ןוה תנבלה תעינמל תפטושה תוליעפה לע םיארחאה ןוה תנבלה רוסיא 

תוכרדהו תויומלתשה ןכו םמעצ םיפינסב תואצרה ,םילהנמל םיסנכ ,ןוה תנבלה רוסיא ינמאנ לכל םעפל םעפמ ןויע ימי ךרוע קנבה- 

קוחה תוארוה תעמטה תניחבל יתנש קדבמ קנבה םייקמ ,ףסונב .קנבה לש הכרדהה תקלחמב םיסרוקה תרסגמב םידבועה ללכל 

.אשונל תועדומה תא וריבהג ועצובש הכרדהה יכלהמ .םידבועה ברקב 

.תומיאתמ תויחנה ףוריבצ םיפינסל םיצפומה הרקב תוחוד תועמצאב םינותנ בויטו רותיאל םיכלהמב ףטוש ןפואב טקונ קנבה- 

הכימת ןתמל ןכו ןוה תנבלה רוסיא ינוכיס לוהינ לע יארחאל םתריסמ ,הקיקח ינוכדע רחא בקעמ תעצבמ תיטפשמה הכשלה- 

.קנבהו הדיחיה תוליעפו יארחאה תובוח םויקל ,יארחאה ידי לע תשרדנ וזש לככ תיטפשמ 

 הפיחשה לע חוויד

םינוכיס לוהינלהדעווב,הלהנהב ןועברלתחא ןודנה ינועברה םינוכיסה ךמסמב תזכורמ ןוה תנבלה רוסיא ינוכיסל הפישחה

תוינידמ םושיי לע חוודו םהב לופיטה יכרדו יארחאה ידי לע ורתואש ןוכיס ידקומל תוסחייתה רתיה ןיב ללוכ חווידה .ןוירוטקרידבו 

".חוקלה תא רכה" 

ידקומל תוסחייתהו הדיחיה תוליעפ םוכיס ,רתיה ןיב ,ללוכ חווידה .קנבה ןוירוטקרידל תישארה םינוכיסה תלהנמ תחוודמ הנשל תחא 

.םהב לופיטה יכרדו יארחאה ידי לע ורתואש ןוכיס 

.עוריא תורקב םיחוויד ורדגוה ןוירוטקרידה ידי לע העבקנש תוינידמב ,ףסונב 

הדעוב הנודנ וזש רחאל ,האבה הנשל תיתנשה הדובעה תינכות תא קנבה ןוירוטקרידל תישארה םינוכיסה תלהנמ היגצמ הנשל תחא 

.םינוכיס לוהינל 
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רורט ןומימו ןוה תנבלה ןוכיס לש יתצובק סיסב לע לוהינ
 תנבלה רוסיא ינוכיס לוהינ אשונב הצובקה לש הטמה תדיחיכ לעופ ןוה תנבלה רוסיא קוח יפל םאה הרבחב תובחה יולימל יארחאה-
 ןומימו ןוה תנבלה רוסיא אשונב תיתצובקה תוינידמה םושיי אדוול ,411 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהב שרדנכ ותוירחאב ,רורט ןומימו ןוה
 .תוארוהה לש העמטהבו הכרדהב ,םילהנ תביתכב ,תוכרעמ תיינבב קנבה תא תווללו ןווכל ,ןללכב קנבהו תונבה תורבחב רורט
לכב רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא תוינידמ םושיי אשונב תורוקיב תויתנשה הדובעה תוינכתב בלשמ תימינפה תרוקיבה ךרעמ-

 . הצובקה
 ביוא וא ןאריא םע םירשק בקע תולבגמו םינוכיס

יפ לע .ביוא םע וא ןריא םע םירשק בקע תולבגמו םינוכיסל עגונב יוליג תויחנה ךרע תוריינ תושר המסרפ 2011 רבמבונב 27 םויב 

םע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,וירשק בקע םהל ףושח דיאגתה רשא תולבמגהו םינוכיסה תודוא יוליג לולכל חוודמ דיאגת לע ,ולא תויחנה 

.דיאגתה לע תיתוהמ העפשה םהל תויהל היושע וא םהל שי רשאו ,ןידה תוארוה חוכמ תוברל ,ביואה םע וא ןריא

.רובילצ חווידה תוארוהל ןוכדע 2012 רבמצדב 23 םויב לארשי קנב םסרפ ולא תויחנה םוסרפל ךשמהב 

םינוכיסל עגונב יוליג ךליאו 2012 תנשל םייפסכה תוחודב לולכל םייאקנבה םידיאגתה לע היפל השירד הפסונ הז ןוכדע תרסגמב 

.ליעלד ךרע תוריינ תושר תייחנהב רומאל םאתהב ,ביואה םע וא ןריא םע םירשק בקע תולבמגו 

תויושר ידי לע "ביוא"כ רדגוה רשא ףוג םע וא ןריא םע ,ןיפיקעב וא ןירשימב תוליעפ וא םירשק םויק הריתמ הניא קנבה תוינידמ

.קוחה 

26 םוימ ,411 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל ןוקיתב ומסרופש תומישרל םאתהב וז תוינידמל הנעמ תתל ידכ ומאתוה קנבה תוכרעמ 

. 2011 רבמצדב

.רתויב הכומנ ,תמייקו הדימב וללה ןוכיסה ימרוגל הפישחה קנבה תכרעה ,ליעל תראותמה תוכרעהה רואל

 ןיטינומ ןוכיס

 יללכ
 סיסבב הדיריל םוריג ,יאקנבה דיאגתה לש ותלועפ יכרדל סחייתמה ,יושג וא ןוכנ ,ילילש םוסרפש לאיצנטופכ רדגומ ןיטינומה ןוכיס
 םייתועמשמ םירוטקפ תווהמ תירוביצ הסיפת וא קושב תועומש .תוסנכהב הדירי וא תוהובג תויטפשמ תויולע רוריג וא תוחוקלה
 .וז הירוטגקב ןוכיסה תמר תעיבקב
 העיד/הסיפת ".רוביהצ" יניעב ןוגראה "תסיפת" לע רבדמ אוה ,ןכש ותושממתה תא תוזחל השקו בכרומ ןוכיס וניה ןיטינומה ןוכיס
 השק )תוליעפ תרבעה וא ןובשח תריגס/החיתפ( הלועפ לע תידיימה ותעפשהו הנתשמ ,הדידמל יתייעב ,ישחומ וניאש רבד איה
 גוסמ ילועפת ןוכיס ןוכג םירחא םינוכיס תושממתה לש אוצי לעופ וניה ןוכיסה םיבר םירקמבש הדבועב םייק ףסונ ישוק .יוזיחל
 .דועו קנבב הדובעה יסחי תכרעמ ,יגרח ףקיהב קוש וא/ו יארשא ןוכיס ,ןוה תנבלהו תויצ ןוכיס ,הליעמ

 תופיחשה לוהינו תוינידמ
 :םיירקיע םיביכרמ רפסמ ללוכ קנבב ןיטינומה ינוכיס לוהינ
 םיאיבמה תולהנתה/תוהגנתה יסופד שוביג לע תססובמה תענומ תוליעפ שוביגו ןיטינומה םוחתב ןוכיס ימרוג רחא בקעמו יוהיז-

 .תיקסעה תוינידמה לש םושייהו שוביגה תרגסמב ןיטינומה ןוכיס תא ןתינש לככ ןובשחב
 ןוכיס להנמ ,")הצובקה תרבוד" ןלהל( הללכב קנבהו הצובקה תרבוד ינפב םתפצהו םיילאינצטופ ןיטינומ יעוריא לש םדקומ רותיא-

 .הלהנההו ןיטינומה
 הביטחה להנמל ןהילע חוודלו ןיטינומ עוריאל ליבוהל תולולעש תוממג יוהיז חיטבהל הרטמב ןיטינומה ןוכיס לש ךשמתמ רוטינ-

 .ןוכיסה לש ףטושה לוהינב תקסועה , הצובקה תרבודלו ןיטינומה ןוכיס להנמכ ודיקפתב ,תיאנועמיקה
 ילעב םיכרועו םיבתכ :קנבה תא םירקסמה םידיקפת ילעב םע רקיעב םינושה תרושקתה ילכ םע םיסחיה תכרעמ לש ףטוש לוהינ-

 ).תרבודה תוירחאב( העפשה

 ןוכיסה ןובאית
 ".רוביהצ" יניעב קנבה תימדתב םרוקמש םימויא – הז ללכבו ותוביצי לע עיפשהל לולעש ןיטינומה ןוכיסל הכומנ תונלבוס קנבל
 לולעש ןיטינומ ןוכיס תושממתה תעינמל לעפי ןכלו יזכרמ סכנ םושמ ",רוביצה" יניעב תיבויח תימדתב האור קנבה ,ךכל רבעמ
 .רשפאה לככ ןיטינומ ינוכיס לש םתושממתה רעזמל הסניו ןויצק שיחרתל עיהגל
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 ןיטינומ ןוכיס לש הפיחשה לע חוויד

העפשה וא ילאינצטופ םויא ןהב שיש תועדוה לע שדגב הסרובל םייתוהמ םיחווידו תועדוה םוסרפב תברועמ היהת הצובקה תרבוד 

.דועו תויתוהמ תואקסע ,םייתוהמ םייונימ ,חוור תורהזא ןוגכ קנבה ןיטינומ לע 

 יתצובקה ןוכיסה לש יתצובק סיסב לע לוהינ
 ןיטינומ ןוכיס יארחא הנימ קנבה .לו ש הבילה תויסולכוא לע דחוימ שגד ןתמל אגודו תושרדנה תומאתהב וז תוינידמ ץמאמ קנבה
 ,ךכיפלו הוצבקה תרבודכ ,רומאכ, תשמשמ םאה הרבחה תרבוד .ןיטינומ ןוכיס לוהינל תוינידמב טרופמל םאתהב ותוירחא רשא
 .שארמ המיע םאותמו הל חוודמ קנבה וא/ו הצובקה תוליעפל רשקב תרושקתה םע יתוהמ עגמ לכ

 יגטרטסא ןוכיס

 יללכ

 ,תויוגש תויקסע תוטלחהמ םיעבונה דמעמ וא ןיטינומ ,ןוה ,םיחוור לע תוידיתעהו תויחכונה תוכלשהה לש ןוכיסכ רדוגמ ןוכיסה
 לש היצקנופ וניה הז ןוכיס .םייוגלונכט וא םיילכלכ ,םייפנע םייונישל הבוגת רדעהמ וא תוטלחה לש תואנ יתלב םושיימ
 םיבאשמה ,ולא םידעי תגשהל וחתופש תויקסעה תויגטרטסאה ,יאקנבה דיגאתה לש םייטגרטסאה םידעיה ןיב תומיאתה
 םושייה תוכיאו ולא םידעיב הדימעל וקצוהש

 תופיחשה לוהינו תוינידמ


:םניה ,יגטרטסאה ןוכיסה לוהינ תוינידמ ידעי 

:ןיבל םייטגרטסאה םידעיה ןיב תומיאת לש המויק תחטבה- תיטגרטסאה תינכותה לש םושייהו שוביהג ךילהתב ןורכנס 

הדימעל וקצוהש םיעצמאה ;ולא םידעי תגשהל וחתופש תויקסעה תויגטרטסאה תא תואטבמה תויתנשה הדובעה תוינכות 

.תויגטרטסאה תוטלחהה לש םושייה תוכיא );קנבה לש ןוהה ןונכת תרסגמב ןוה יבאשמ ,רתיה ןיב( םידעיב 

,יטגרטסאה ןונכתה תושממתהב םירעפ לש םדקומ יוהיז תרשפאמה ,יגטרטסאה ןוכיסה לש רוטינ תלוכי לש המויק תחטבה 

לש תואנ יתלב םושיי ;תויוגש תויקסע תוינכות/תוטלחה :ךכ לשב התואנ הבותג תטיקנלו ,ןלהל טרופמכ םימרוג תובקעב 

.םיירוטלורגו םייוגלונכט ,םיילכלכ ,םייפנע םייוניש ;תויגטרטסא תוטלחה 

 יגטרטסאה ןוכיסה ןובאית


.םייקסעה וישגיהו קנבה תוביצי לע ול תויהל היושעש תיטירקה העפשהה לשב יטגרטסאה ןוכיסל הכומנ תונלבוס קנבל 

.תויתדימו תוריהז לש ההובג המרב תנייפאתמה תיקסע היגטרטסא ץמאמ קנבה 

.םיגירח םינוכיסל הפישחה םצמלצ תנמ לע הרקב יכילהת ליעפמ קנבה 

 יגטרטסאה ןוכיסל הפיחשה לע חוויד

 .יטגרטסאה ןוכיסה לש יתצובק סיסב לע לוהינ .ה .תישארה םינוכיסה תלהנמ י"ע שוגמה ינועברה םינוכיסה ךמסממ קלחכ תללכנ
 ןונכתה ךילהתב ול םיידוחייה םינייפאמה לע דחוימ שדג ןתמ ךות תושרדנה תומאתהב םאה הרבחה תוינידמ תא ץמאמ קנבה
 .יגטרטסאה

 יאקנבה קיתב תוינמב תויציזופ יבגל יוליג : 13 הלבט

 ולבתקנש תוינמ ןה יאנקבה יקתב תוזקוחהמ תוינמ .סהנכהה תורוקמ ןוויגו םינוכיסה רוזיפמ קלחכ תוינמב עיקשמ וניא קנבה
 .תילוש ולא תוינמב קנבה תיייצזופ .רהומת אלל בוח רדסה תרגסבמ
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 יאקנבה קיתב תיביר ןוכיס : 14 הלבט

 יוניש תועמצאב קנבה יחוור לע םיעיפשמ תיבירב םייוניש. תיבירה ירועישב תוזוזתמ עבונה ןוהל וא םיחוורל ןוכיס אוה תיבירה ןוכיס
 ףא וא םיידיתע םינמוזמ ימירזת לש יחכונה ךרעהש ןוויכמ, םיינזאמ ץוח םירישכמו ויתויובייחתה, קנבה יסכנ יווש לעו, וטנ תוסנכהב
 :תוללוכ קנבה ףשחנ וילאש תיבירה ןוכיס לש תוירקיעה ויתורוצ. תיבירה ירועישב יוניש לח רשאכ הנתשמ םמעצ םימירזתה
 םיסכנ לש )הנתשמ תיבירב( שדחמ רוחמת ידעומבו )העובק תיבירב( ןועריפל תופוקתב יותיע ילדבהמ תעבונה שדחמ רוחמת ןוכיס-
 .קנבה לש תוינזאמ ץוח תוייצזופו תויובייחתה
 יוושה לע וא יאקנבה דיגאתה יחוור לע ילילש ןפואב תועיפשמ האושתה םוקע לש תויופצ יתלב תוזוזתמ עבונה האושתה םוקע ןוכיס-
 .ילכלכה
 ינייפאמב םימודה םינוש םירישכמב וא םינוש םייסנניפ םיקוושב תיבירה ירועיש לש םייונישב םלשומ אל םאתממ עבונה סיסב ןוכיס-
 .שדחמ רוחמתה
 .קושה תיביר ירועישב םייוניש בקע יסנניפ רישכמ לש םינמושמה םירזת ףקיהב וא יותיע יונישמ עבונה תויצפוא ןוכיס-
 קיתה( קנבה לש תויובייחתההו םיסכנה לש ףטושה לוהינהמ קלחכ תורצונה תופישחה ןיב קנבה ןיחבמ קוש ינוכיסל תופישחה לוהינב
 קיתהו יאקנבה קיתה תרדגהל קנבה ןוירוטקריד רשיאש תטרופמ תוינידמ לע ססבתהב תאז ,רחסמל קיתב תופישחה ןיבל )יאקנבה
 .רחסמל
 לע רומשל תעב הבו ,ןגוהה יוושה לע תיבירה ירועישב יופצ יתלב יוניש תעפשה תא רעזמל איה יאקנבה קיתב ןוכיסה לוהינ תרטמ
 לש הכרעהו הדידמל תוירקיע תושיג יתשב שומיש השוע קנבה .המידק תחא הנש לש קפואב קנבה לש םיאנובשחה םיחוורה תובייצ
 ןוכיסב חוורה תשיגו ןגוהה יוושה לע תיבירה ירעשב יונישה תעפשה תא הכירעמה תילכלכה השיגה :יאקנבה קיתב תיבירה ןוכיס
 ירעשב ןויצק ינחבמ ,םינוש תושירג יחותינ עצבמ קנבה ,ןכ ומכ .תיאנובשחה תויחוורה לע תיבירה ירעשב יוניש תעפשה תא הכירעמה
). VAR( ןוכיסב ךרעה תא ןחוב ןכו תיבירה
 ךסב תיבירה ןוכיס בושיחל תיזכרמ תכרעמב דבעידבו ףטוש סיסב לע בור יפ לע עצבתמ יאקנבה קיתב תיבירה ןוכיס תרקבו לוהינ
 .תופסונ תוכרעמב ןכו יאקנבה קיתה
 הפיחשה לוהינ
הפישחה םומצצ ךותו ,םישומישהו תורוקמה לש עצוממה םייחה ךשמ תמאתה ךות ,השענ תיבר םינוכיסל הפישחה לוהינ  תקיחשלי ב
 לכל תיברה רועישב יופצ יתלב יונישל הפישחה תדדמנ רזגמ לכב .תיברה ירעשב םייופצ יתלב םייונישמ האצותכ ,ןוגהה יוושה
 םינש רובע יאנובשחה חוורה לשו ילכלכה יוושה לש תילאינצטופה הקיחשה לע התעפשה תדדמנו ,םינוש תיביר ישיחרתבו תופוקתה
 תוליעפל תסחוימ קנבב תיבר ינוכיסל תירקיעה הפישחה .דחי םירזמגה לכב םגו ,דרפנב םירזמגהמ דחא לכב ,המידק םישדוח רשע
 םירזמגב תורוקמהו םישומישה חווטמ םירזנגה ,העקשהה ינייפאממ תעבונו ,דדמה דומצ רזמגבו דומצ אלה ילקשה רזגמב ןומימה
 .הלא
 תויוליעפב תיברה ןוכיס תא רעזמל תנמ לע רודיג יכרלצ הז ללכבו ,תויובייחתההו םיסכנה לוהינמ קלחכ םירזגנב שומיש השוע קנבה
 .ורטסונה יקיתב תוינטרפ

 ןוכיסל ןובאיתה


יוושה תקיחשל תילאמיסקמה הפישחה תמיחת תועמצאב תיברה ינוכיסל תללוכה הפישחה לע תולבמג עבק קנבה ןוירוטקריד- 


,תולבמגהיפלע .ח"טמה רזגמבו ילקשה רזגמב ,דומהצ רזמגב תיברה םוקעב 1% לש ליבקמ יוניש םע ימעצה ןוהה לש ןגוהה 

4.5% לש רועישב ,דדמה דומצ רזמגב 4% לש רועישב הניה ימעצה ןוהה לש ןוגהה יוושה תקיחשל תרתומה תילאמיסקמה הפישחה 

. 8% הניה הדמצהה ירזמג ללכב הפישחה ךס לע הלבמגה .ח"טמה רזמגב 1% לש רועישבו דומצ אלה ילקשה רזגמב

קנבה ןוירוטקריד עבק ,ןוגהה יוושה תפישח תמרב תיבר ינוכיסל הפישחל ללוכה ןוכיסה ןובאית לע תולבגמ תעיבקל ףסונב- 


.תיברה תפישח ףקיה לע ,תיבר ינוכיס תורצויה תונושה תויקסעה תודיחיהו תואקסעה ירדח תמרב תוינטרפ תולבמג 

רפסמ לש םתלעפה תועצמאב תקדבנה ןגוהה יוושב ילאמיסקמה הקיחשה הבוג לע הלבגמ עבק קנבה ןוירוטקריד- ןויצק ישיחרת- 


.ןוהה לכ ךסמ 15% דעל העבקנ וז הלבגמ .יאקנבה קיתה לע)2%( תיברב יטרדנטס עוזעז תעפשה לע הלבגמ תוברל ןויצק ישיחרת 
 .ןוירוטקרידלו םינוכיס לוהינל הדעוול ,הלהנהל ןועברל תחא תוחוודמ ןתועמשמו םישיחרתה תואצות
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 חתפמ תוחנה

 .תויובייחתההו םיסכנה לש ןועריפה ינמזל רשאב תונוש תוחנה סיסב לע להונמו דדמנ תיבירה ןוכיס

 היהת יכ עבקו תיבירל הפישחה בושיחב תשמשמה הבייצה ש"ועה תרתי לש ןוערפה תפוקת תא הניש קנבה ףלחש ןועברה ךלהמב
 . םינש רפסמל

 יתומכ עדימ
 ןה קנבב תיבירה ןוכיס תופיקש תא ריבהגל הדעונו ,ןוציקה ינחבמב ןכו, Var לדומ בושיחב תבלושמ יאקנבה קיתב הפישחה תומיכ
 333 ת"בנ תארוהב שרדנל םאתהב תיבירב םייונישל יאקנבה קיתה תושיגר תא ךירעמו דדומ קנבה .רחסמל קיתב ןהו יאקנבה קיתב
 עוזעז תעפשה תא ףטוש ןפואב תכרעשמו ,תדדוב תוליעפ תמרב ןהו הדמהצ רזמג תמרב ןה תישענ הדידמה .תיבירה ןוכיס אשונב
 .ילכלכה יוושה לע יטרדנטס

 היילע לש שירחתמ אהוצתכ ילכלכה יוושב יטרואיתה יונישה- תיברה יומקעב ליבבמק םייונישל קנבה ןוה תושיגר רואית ןללה
 :)להיבקמ דהירי ,2015 רבדצמב31-ב( תיברה םועקב 1% לש להיבמק

רבמצדב 31 םויל  סרמב 31 םויל

2015 2016 
הלבגמה הפישחה זוחא הלבגמה  הפישחה זוחא

 דמוצ אל י"טמ (1.8%) 4.5% 4.3% 4.5%

 4.0% (1.8%) 4.0% 1.5% דדמדמוצי"טמ
 1.0% 0.1% 1.0% (0.1%) ח"טמ דומצו ח"טמ

 קיתה לש ילכלכה יוושב ח"ש ןוילימ .9.6-כ לש ןוטיקל איבת דהההצמ ירזגמ לכב תיברה יומקעב 1% לש להיבמק היילע

 לש ילכלכה יוושב ח"ש ןוילימ 6.4-כ לש לודיגל איבת דהההצמ ירזגמ לכב תיברה יומקעב 1% לש להיבמק דהירי .יאנקבה

 .יאנקבה יקתה

3
 

CROSS( תוחוקל לש תולובג תצוח תוליעפמ םיעבונה םינוכיס.1 BORDER ()ןומימו ןוה תנבלה רוסיאו תויצ ןוכיסמ קלחכ 
 תובשותה תנידמל יטנבלרה רזה ןידה תורפהב הוצבק/קנבה תוברועמל ילאינצטופה ןוכיסב תקסוע 411 ת"בנ תארוה-)רורט
 תוברועמ .יוסימ ימוחתב רזה ןידה תא ףוקעל תוחוקלל עויסבו רורט ןומימ ,ןוה תנבלה יעוריא ןהב תוחוקלה לש תוחרזאה וא
 .םיילועפת םינוכיסו םייטפשמ םינוכיס ,ןיטינומב העיפג ,יפסכ דספהל הובג לאינצטופ תלעב הניה וז
. 411ת"בנ תארוה תרגסמב טרופמכ "חוקלה תא רכה" אשונב תוינידמל םאתהב לעופ קנבה ",תולובג הצוח" ןוכיס ןיינעל
 ןובאית ,ןוכיסה לוהינל םיחנמה םיווקה ,רתיה ןיב ,ורדגוה התרסגמב ,קנבב תדרפנ תוינידמ הבתכנ ןוכיסל םג ךכל םאתהבו
 .הנהגהיווק 3 בחור לכל עבצתמ ןוכיסה לוהינ רשאכ ,תויהצ ןיקצ וניה ןוה תנבלה ןוכיס להנמ .חווידו הרקב ,ןוכיסה

 העיבת וא/ו תילילפ הפיכא וא/ו םייפסכ םימויצע תלטהל ןוכיסה-)תויצה ןוכיסמ קלחכ( הדובע יניד תפיכאמ עבונה ןוכיס.2
 לע תוברל ,הדובע ינידב הפיכאה תרבהגל קוחה תרפהמ האוצתכ ,םינלבקמ תוריש ןימזמכ ןהו דיבעמכ ןה קנבה לע תיחרזא
 .ישיא ןפואב םירחא הרשמ יאשונ וא/ול"כנמה
 : הז ללכבו ןוכיסה תנטקהל םידעצ טקנ קנבה
 הדובע ילהנ ועבקנו םינלבק לע חוקיפו הקידב ינוננגמ ועבקנ ,םיינויצח םידבועל םירושקה םימכסה ופומ :םיינויצח םידבוע

.אשונל תויפיצפס תומיאתמ תויטפשמ תעד תווח ללוכ םימיאתמ 

.םאה הרבחב הקיטסיגולהו שכרה ךרעמב םירשואמו םיעבקנ םינלבק םע הדובעה ימכסהמ קלח 

 ךבדנ לש יוליגה תוישרדב ללכנ וניאש םירחא םינוכיס לע ףסונ עדימ

 םייתוהמ םיחתפתמו םיליבומ ,םירחא םינוכיס
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 תויחנה ומסרופו הדובע ינידב החמתמה ד"וע דרשמ י"ע ,קנבה ידבועל םירושקה םילהנהו םימכסהה ופומ :קנבה ידבוע
 תינימ הדרטה רוסיא ,ןוירהב תודבוע ירוטיפ רוסיא ,תופסונ תועש לע הדפקה ומכ םיאשונ לע שגדב םידבועל תומיאתמ
 .קוחה תושירדב הדימעה תניחבל תונוש תורקב ועבקנו ונכדוע הדובעה ילהנ .קוחה תושירדל םאתהב 'בצויכו

 351-ו 350 ת"בנ תוארוהל ףופכב להונמ –)ילועפתה ןוכיסה ןמ קלחכ( תואנוהו תוליעמ-
 תוברל ,ודי לע םילהונמה וא וב םיקזחומה םיסכנו יאקנבה דיאגתה יסכנב הרשמ יאשונו םידבוע תוליעמל ןוכיסה-תוליעמ
 אשונ תא רידסמ 351 ת"בנ .ןישנועה קוחב תורדגומ ל"נה תוריבעהמ תחא לכ רשאכ ,האנוהו קשוע ,הטיחס ,המרמ ,הבינג
 אל הרובצ שוכר לוהינ ,הבינג :אמגודל( תואקנבה תדוקפל הז חנומ תרדהגל הנפמו "הליעמ" לש עוריאב לארשי קנבל חווידה
.בוציכו ויתוחוקל וא קנבה יפסכ תבינג תוברל ,היצלוגרה לש הפיקע ,תמלוה (' 
 לע ,םיקוח ףוקעל וא תמלוה אל הרוצב שוכר להנל ,תונוהל דעונש וגסמ תולועפמ האצותכ קנבל םידספהל ןוכיסה- תואנוה
 גישהל תנמ לע ,קנבל קזנ םורלג הלולע / תמרוהג ,קנבל םיינויצח םישנא תוצבק / םדא לש תנווכמ הייעטה .ישילש דצ ידי
 .םיתוריש וא םיפסכ ,םיסכנ ןידכ אלש
 הניאש קנבה ת/דבוע לש תוהגנתהמ האצותכ ןיטינומ ןוכיס תושממתה תוברל קנבל דספהל ןוכיס- תיתא אל תוגהנתה
 .תמלוה יתלב וא התואנ יתלב וא/ו הלוספ תוהגנתה ,קנבהיהגונ/ילהנ וא/ו יתאה דוקל םאתהב
 הצובקהו קנבה בחורל םימייקתמו םירדגומ תיתא אל תוגהנתהו תואנוה ,תוליעמ ינוכיס רוטינו לוהינל תויוליעפו םיכילהת
 תפטושה תוליעפב םיהזמש םידושח םיעוריא ןיגב ידימ חוויד , םינוכיסל הפישחה תכרעהו יופימ תוברל הנהגה יווק 3 ךתחב
 קנבה ילהנל םאתהב ,תיתא אל תוהגנתהו תואנוה ,תוליעמ ינוכיס תעינמל הדובע יכילהת לוהינ ,רחא םרוג לכ וא תוחוקל לומ
 .תולעופה תויצקנופה ןיב הלועפ ףותישו םואית ךותו

 361 ת"בנ תארוהל םאתהב –)ילועפתה ןוכיסהמ קלח( רבייס IT ינוכיס.4
 רדגומ רבייס עוריא .ויתוכלשה תרמוחו ותוריבס תמרב בשחתהב ,רבייס עוריאמ עבונה קזנל לאינצטופכ רדגומ הז ןוכיס
 םיבירי םעטמ וא ידי לע ,בשחמ תוצבושמ תויתשתו תוכרעמ וא/ו בשחמה תוכרעמ תפיקת תעצבתמ וכלהמב רשא עוריאכ
 קנבל .לעופב קזנ עריא אל םא םג הפיקת עויצבל תונויסינ םג םיללכנ וז הרדהגב .יאקנבה דיגאתל םיימינפ וא םיינוציח
 .רבייס עוריא תורק תעב ןיטינומ ןוכיס תושממתהל לאינצטופ רעזמל תויושעה תולועפ תללוכה רבייסה םוחתב תוינידמ

 357 ת"בנ תארוהל םאתהב רדוגמ – עדימ תויוגלונכט לוהינ ןוכיס-)ילועפתה ןוכיסהמ קלח( IT ינוכיס.5
 יא :הז ללכבו עדימה תייוגלונכט לוהינ ךרעמב העיגפמ האצותכ קנבל דספהו םילאיצנטופ םינוכיס תושממתהל ששחה
 תכמות הניאש תוכרעמ תקוזחתו תוליעפ ,םיקפס לומ היוקל תולהנתהו ץוח רוקימ תוינידמ ,תוינכדע תויגולונכטב שומיש
 תרושקתו םיבשחמ דויצ יאלמ לש יוקל לוהינ ),קנבה לש תורחתה רשוכב םג תעוגפ ךכבו( תיקסעה תוליעפב תואנ ןפואב
 .דועו
 םינפ לומ םינפ אלש תואקסע עויצבל תורשפא םוסחל מ"ע ,תושידח תויוגלונכטב שומישמ םיעבונה םימויא רחא בקוע קנבה
 םילועפתה םינוכיסה םורופ תרסגמב עצובמ בקעמה .קוחל םאתהב םישרדנה םושירו תומיא יוהיז יכילה םויק יאמ ענמיהלו
 ילכ הווהמ ץוח רוקימ .ץוח רוקימ ונשי עדימ תויגולונכט לוהינ ןוכיס תרגסמב .ןוכיסה לוהינל תידועיי תוינידמ תמייקו יתצובקה
 ,ןוכיסה לוהינב .תוילועפת תואוצה תנטקהו תוחוקלל תורישה רופיש ךות קנבה לש תויקסיעה ויתורטמ תגשהל ףסונ ירשפא
 : ןמקלדכ לעופ קנבה
. 357 ת"בנ תארוהל םאתהב להונמ עדימה תייוגלונכט םוחתב ץוח רוקימ-
. 350ת"בנתארוהבםיחנמהםיווקהיפלעץוחרוקימןיינעללעפיקנבה,םימוחתהראש יבלג-

 תולוכי תחכוה ,תיסנניפ תונתיא ללוכ ,ץלמומה קפסה לש תיקסע תותואנ תקידב קנבה עבצי ,ץוח רוקימב, ללככ
 הרקב תביבס רויצי ןכו ץוחה רוקימ ירדסהל םירושקה םינוכיסה רוטינו לוהינל תוינכת חתפי ,םייטנוולר םירושיכו
 .)קפסה לצאו קנבב( תיביטקפא

. 355 ת"בנ תארוהל ףופכב להונמ-)ילועפתה ןוכיסהמ קלח(תיקסע תויכשמה ןוכיס.6
 רומשלו תוערפה אלל הפירצ תיקסע תוליעפ םייקל קנבה לש ותלוכי תעגפנ וב בצמ תושממתה וניה תיקסע תויכשמה ןוכיס
 .ןוסא יבצמבו םוריח –תעשב םג ויסכנ לעו תיסנניפה ותוביצי לע
 ןפואב עופגל םילולע רשא םאה 'בח י"ע ורדוגהש םוריחה ישיחרת תא ץמיא קנבה ,תיקסע תויכשמה ינוכיס לוהינמ קלחכ
 תולועפ עויצב תוברל ,וללה םישיחרתלךרענ קנבה .ותוביצי לע רומשלו תיקסעה ותוליעפ תא םייקל ותלוכיב יתוהמ
 םיביכרמו םידעצ תרוש קנבה רידהג ,תיקסע תויכשמה לוהינל הדובעה תרגסמב .תוטרופמ הלועפ תוינכת תנכהו תומידקמ
 רוטינ, תיקסע תויכשמה תינכת ,תוששואתה תייגטרטסא ,תויקסע תוכלשה חותינ :תוברל ןוכיסה תא להנל הדעונ רשא
 .דועו םוריחה ךרעמ לוגרת ,םינוכיסה

80 
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 ירוטלורג ןוכיס.7
 תשרדנה תוכרעיהב וא/ו קנבה לע תולטומה תולבמגב ורוקמ )תויהצו יטפשמה ןוכיסהמ קלחכ רקיעב להונמה יבחור ןוכיס(
 תויולעל םורגל םייושע םתעמטהו םמושיי ,םיוויל רשא הקיספו הילצורג ,הקיקחב תויוחתפתהו םייונישמ האצותכ קנבהמ
 לע השקמ ,תוכרעיהל תואנ ןמז בחרמ ריתומ וניאש ןפואב ההובג תורידתב הנתשמה ,הבר היצלוגר .םיבאשמב תודבכ
 .רתוי תבכרומל םייטפשמה םינוכיסה לוהינ תמישמ תא תכפוהו ,ירוטלורגה םלועב תואצמתההו תיטפשמה תואדווה
 עיפשהל הלולעה ,תירשפא תידיתע היצלורגל הפישח .תויהצ תוינידמו יטפשמה ןוכיסה תוינידמ תרגסמב יוטיב לבקמ ןוכיסה
 .יגטרטסאה ןוכיסה תרסגמב תלהונמ קנבה תייטגרטסא לע

 יטפשמה טביהב. 308 ת"בנ תארוהל םאתהב תויהצ ןוכיסמ קלחכ להונמ–)תויהצו יטפשמה ןוכיסהמ קלחכ( םייקסע םילבהג.8
 תויצ יאמ האצותכ יאקנבה דיאגתה ןיטינומב העיגפל וא םייתוהמ םידספהל ,קוחב ועבקנש םייפסכ םימוציעל ןוכיס הווהמ
 .םייקסעה םילבגהה ינידב

 תוליזנה יוסיכ סחי : 15 הלבט
 עקר
 יתלב תויובייחתה תוברל – םייגרח עציהו שוקיב יבמצב ותוליזנ יכרצ תא קפסל השקתי קנבהש ידיתע וא םייק ןוכיס וניה תוליזנה ןוכיס
 הדירי תוברל ,תורחא תויופצ יתלב תויובייחתהו תורוקמה תונימז יבלג תואדו יא , רוביהצ תונודקיפמ תויופצ יתלב תוכישמ ,תויופצ
 .קנבה תושרל םידמועש םיסכנה יוושב הדח
 תכרעמה תודימע קוזיחל םיכמסמ ץבקממ קלחכ 2010 רבמדצב המסרפש ךמסמה לש ןוכדע לזאב תדעו המסרפ 2013 ראוני שדוחב
 ביציה ןומימה סחיו),LCR( ירעזמה תוליזנה סחי- תוליזנה ןוכיס לש תיתומכ הדימאל םישדח םידדמ ינשב קסועש ),לזאב( תיאקנבה
)NSFR,(ןוכיסה רוטינל םיפסונ םייחוקיפ םילכו. 
 בקעמה תנוכתמ לש ןוכדעו הבחרה ורקיעש), 342 הארוה( תוליזנה ןוכיס לוהינ תוארוהל ןוכדע לארשי קנב םסרפ 2013 ראוני שדוחב
 .תיאקנבה תכרעמב תוליזנה ןוכיס רחא חווידהו
 .לזאב תדעו תולצמה תא תצמאמה) 221 הארוה("תוליזנה יוסיכ סחי" השדח הארוה לארשי קנב םסרפ 2014 רבמטפס שדוחב
 תויתומכהו תויתוכיאה תושירדה רחא אלמל שרדנ רשאכ, 221 הארוהל ליבקמב םייקתהל ךישמת 342 ןיקת יאקנב לוהינ תארוה
 .רבעמה תפוקת םות רחאל ןכדועתו ,רבעמה תפוקת םות דע הבש

 קנבה לש תוליזנה ןוכיס תוינידמ
 םאתהב ,ןוירוטקרידהרשיאש ,ץוח עבטמ דומוצ ץוח עבטמבו ילארשי עבטמב תוליזנה ןוכיס לוהינל תללוכ תוינידמ םשיימ קנבה
 סחי לע תולבמג ,רתיה ןיב ,תללוכ תוינידמה .לארשי קנבב םיקנבה לע חוקיפה לש 221-ו 342 ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהב שרדנל
 תוינידמב .םינמוזמה םירזת לע תולבגמ ןכו ,ןוציק ישיחרתבו לירג שיחרתב תודרשיהה קפוא ,םיימינפה תוליזנה יסחי ,תוליזנ יוסיכ
 עבק קנבה .ףטושה תוליזנה ןוכיס לוהינמ קלחכ םייקל שיש חווידה ינוננגמלו הרקבהו הטילשה ,הדידמה ילכל תוסחייתה תללכנ
 ,ףטושה םיקסעה לוהינמ םילועה םירגתאב דומעל ותלוכי תא חיטבהל ידכב תאזו ,קנבב תוליזנ רבשמ יוהיזב עייסתש היוגלודותמ
 .םייסנניפה םיקוושב ץחל ירקמ תעב ררועתהל םילולעש הלאכו
 תובישח הנשמ האור קנבה .קנבל הסנכה ביניש ןפואב ,םישומישה לוהינל ליבקמב ,התואנ המרב םיסכנ יאלמ לע הרימשל לעופ קנבה
 הדידמה ילכ ,תויובייחתהו םיסכנה הנבמב אטבתמו יתדימ קנבה לש ןוכיסה ןובאית .קנבב תוליזנה לש יביטקא ךא ינרמש לוהינב
 .הז ןוכיס לוהינ לע םידקפומה הרקבהו לוהינה יכרעמו הז ןיינעל םיקצומש םיברה ןוכיסה רוטינו

 :ידכ תקפסמ תוליזנ רומישל דעוימ תוליזנה ןוכיס לוהינ
.קנבה לש יחכונה םיסכנה סיסב תא ןממל  .א
.תוחוקלה יכרצ לע תונעל תנמ לע קנבה לש הבילה יסכנב לודלג  .ב

רקצה חווטב ןה םינתשמ קוש יאנת לש בחר ןוומג תחת תוליעפ לע לקהל ידכ ,יוארכ םינבומו םיקפסמ תוליזנ יפדוע רמשל  .ג
 .ךוראהו
.היצלוגרה תושירדב דומעל  .ד
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 יתצובק סיסב לע ןוכיסה לוהינ

:הוצבקה תמרב תוליזנה לוהינ תונורקע יפ לע 

ךות תוליזנ לוהינל תיאמצע תוינידמ שבלג קנבה לע ןכו ןוירוטקרידב רשואמה יאמצע ימינפ תוליזנ לדומו תוינידמ םייקל קנבה לע- 

.תוירוטלורגה תויושרה תוארוה םויק לע הדפקה 

תולבמגלו ורשואש תוליזנ יווקל ףופכב ,תוליזנה לוהינמ קלחכ ףטוש ןפואב םיפסכ הל הוולמו ,םאה הרבחהמ םיפסכ הוול קנבה- 

.תוירוטלורגה 

 ןומימה תורוקמו םיליזנ םיסכנ
 םירזופמו םייתוכיא םיסכנב ורטסונה קית תעקשה ,םיקנבבו לארשי קנבב תונודקיפ תועמצאב ,התואנ תוליזנ תמר לע רמוש קנבה

 םיבייצ תורוקמ סויג לש תוינידמ תועמצאבו ןויצק ישיחרת ןווגמב תוליזנה יכרצ לכב דומעל ול ורשפאי רשא ץוח עבטמבו םילקשב

 .ןוה ירטשו ח"אג סויג רוביצ תונודקיפ םיללוכה םינוש ןמז יחווטל םינוומגו
 םילקשב לארשי תנידמ ח"אגו ,לארשי קנבב תונודקיפ םניה 221 ןיקת יאקנב לוהינ תארוה יפ לע קנבה לש םיירקיעה םיליזנה םיסכנה
 .ץוח עבטמב ב"הרא תלשממ ח"אגו ,ץוח עבטמבו

 םיירקיעה ןומימה תורוקמ
 תורוקמ סוילג תוינידממ האצותכ תאז ,ךוראו ינוניב ,רקצ חווטל רוביהצ תונודקיפ תא םיללוכ קנבה לש םיירקיעה ןומימה תורוקמ
 תוחוקל ירזמג לש ןוומגמ ,םינוניב ןמז יחווטל תורוקמ סויג לע שדג ךות ,םיביציו םינוומג
 .ח"ש דראילימ .16.1 לע קנבב רוביצה תונודקיפ ףקיה ,דמע 2016 סרמב 31 ךיראתל
 לוהינ תוארוה יפ לע שרדנהמ םיהובג יוסיכ יסחיב הדימעל תולועפ ועוצב ןכו הילצורגה תולבמגב קנבה דמע חווידה תפוקת ךלהמב
 .342-ו 221 ןיקת יאקנב

 ךורא חווטל בוח
 לש ןומימה תורוקממ קלח םה םיחדנ תובייחתה יבתכו בוח תוראג .תחא הנשמ רתוי לש הפוקתל בוחכ ללככ רדגומ ךורא חווטל בוח
 ח"ש ןוילימ 652 כב קנבה לש םיחדנה תובייחתהה יבתכו בוחה תורגא ומכתסה 2016 סרמב 31 ךיראתל .ךורא חווטל קנבה
. 2015 תנש ףוסב האוושהב ח"ש ןוילימ 665.9-ל האוושהב

 :תוליזנ ינוכיסל הפיחשה לוהינ לע חווידו הרקבו חוקיפ

לע ןה ףטוש ןפואב םילהנב ועבקנש תולבגמב הדימע תרקבו םינוכיסה לש הדימאו תומיכ ,יוהיז לש איה קנבה לש תיתרקבה הסיפתה 

עציהו שוקיב יבצמב םג דדומתהל תלוכיה תא חיטבהל הרטמב ,םייולת יתלב תרוקיבו הרקב ימרוג ידי לע ןהו הפישחה ילהנמ ידי 

.םייסנניפה םיקוושב םייגרח 

.םייניב ירגדו הלהנה ,ןוירוטקריד תמרב תודעוהו םימורופה ידי לע ידועייו ףטוש ןפואב ןודנו רקובמ ,ןחבנ תוליזנ ןוכיסל הפישחה לוהינ 

תויולעו םידיקפמ תויזוכיר ,תונודקיפ לש םינוש םיטנמסגב תוממג ,םינמוזמ ימירזת לש תויזחת רחא ףטוש בקעמ עצובמ ,וזתרסגמב 

.סויג 

 תוליזנ ינוכיסל הפיחשה לע חוויד

.קוש ינוכיסו תוליזנ יאשונב עובשב םימעפ 5 כ ןד יסנניפ לוהינל הדיחיה להנמ תושארב תוליזנ תווצ- 

.תוליזנה בצמו תועקשה יאשונב עובשל תחא ןד יסנניפ לוהינל הדיחיה להנמ תושארב יסנניפ תווצ- 

םירושקה םיאשונב רתיה ןיבד שדוחל תחא תוחפל סנכתמה – ל"כנמה תושארב תויובייחתהו םיסכנ לוהינ תווצ-  לולכמל ן ו

 .םייסנניפה םינוכיסה
 ןיקת יאקנב לוהינל הארוהב שרדנכ ינועברה םינוכיסה ךמסמב זכורמ ,תוליזנב ןויצק ישיחרת תואצות תוברל תופישחה לע חוויד-

 .ןוירוטקרידבו םינוכיס לוהינל הדעווב ,הלהנהב ,ןועברל תחא ,ןודנ םינוכיסה ךמסמ. 310
 .םינוכיסה ךמסמ תרגסמב ,תוליזנב ןויצק ישיחרת תואצות לע ןוירוטקרידבו םינוכיס לוהינל הדעווב ,הלהנהב ינועבר חוויד-
 .תוליזנ ינוכיסל קנבה תופישחב תויוחתפתהב ךרוהצ יפ לעו ףטוש ןפואב םינכדועמ ןוירוטקרידהו קנבה תלהנה ,ףסונב-
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 הפיחשה לש לוהינו הדידמל םילכו תוכרעמ – תוליזנה ןוכיס לוהינל תיתתשה
 במצבןה ,ץוח עבטמבו ילארשי עבטמב תוליזנה לש ףטושה לוהינל םינוש םילדומ תבלשמ קנבב תוליזנה ןוכיס לוהינל תיתשתה
 :ןלהלדכ ןויצק ישיחרתב ןהו לירג םיקסע

 342 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל םאתהב ץוח עבטמבו לאריש עבטמב ימינפ לדומ


םיעמצאה רחא בוקעל ותרטמשו םאה הרבחב חתופש ימינפ לדומ תועצמאב תוליזנה ןוכיס דדמנו להונמ ללוכה תוליזנה לוהינ ךרולצ 

םינוש ןוציקו ץחל יבצמ םימדמה םישיחרת לש טס תחת ןהו לירג םיקסע בצמ לש ץחל שיחרת תחת ןה קנבה תושרבש םיליזנה 

ימדקמב שמתשמו םיסכנה קית רוזיפו תוכיא תכרעה לע ססובמ לדומה .יפיצפס ןפואב קנבלו תיאקנבה תכרעמה ללכל םיעגונה 

.םייעוקצמ םימרוג לש תעדה תווח לע ססבתהבו שיחרתה רופיסל ,ןוכיסה תומרל םאתהב ירוטסיה סיסב לע ונחבנש םימלוה ןוחטיב 

ןמז יקרפלו ץוח עבטמבו ילארשי עבטמב תוליזנה בצמ לע תפטושה תימויה המרב הרקבו חוקיפ ,הטילש ,לוהינ רשפאמ לדומה 

. 342 הארוה תושירדל םאתהב 1-מ הובג תוליזנ סחיב דמוע קנבה ,ןמז ךרואל .םינוש

:םיביכר ינש ליכמ)NSFR(, בייצה ןומימה סחי 

,םיבייצ ןומימ תורוקמ לש הנימז תומכ )א( 

.םישומישל ןומימ לש השורד תומכ )ב( 

.םישומישל ןומימ לש השורדה תומכה ךותמ םיבייצ ןומימ תורוקמ לש הנימז תומכ לש רועישכ בשוחמ סחיה- 

 ןוציק יישחרת
 יופהצ ),וטנ( אוציה םירזתל סחיב םיליזנ םיסכנ רתוי קנבה ידיב שיש לככש םניה ןוציקה ישיחרת סיסבב םידמועה תונורקעה
 פ"ע לדומב םיליזנה םיסכנה םיוגוסמ וז הרטמל .תוליזנה יכרבצ דומעל ותלוכי תא קנבה חיטבמ ךכ ,ןויצקה ישיחרתב שממתהל
 .החמומ תוכרעה פ"ע םירדוגמש םירטמרפ סיסב לע אצויה םירזתהו לארשי קנב תוארוהל םאתהב ,םתוליזנ תמר
 סיסב לע תוגוצמ לדומה תואצות .תוליזנה ןוכיס לוהינלו קנבב תוליזנה במצ תניחבל ,תימויה המרב ,ימניד לוהינ ילכ שמשמ לדומה
 .הצובקבו קנבב םייתרקבו םייקסע םימרוג ידי לע ףטוש ןפואב תורקובמו יסנניפ לוהינל הדיחיב תוליזנ תבישיב ימוי
 םאתהב ,תימוי המרב תוליזנה ןוכיס תא דדומו להנמו וז הארוהל םאתומה ,םאה הרבחב חתופש תוליזנה לדומתא ץמיא קנבה
 .הארוהה תשירדל

 ילארשי עבטמב ימוי ךות תוליזנ לוהינל RTGS– ב"הז תכרעמ
 המרופרה תושירדב הדימע ךרולצ החתופש תימינפ תכרעמב קנבה שמתשמ םילקשב תפטושה תוליזנה לוהינ ךרוצל ,ףסונב
 תארוה עויצב ןיב הייהשה אלל ,תמא ןמזב הקילס תרשפאמ תכרעמה ).RTGS– ב"הז תכרעמ( הקילסהו םימולשתה תכרעמב
 .ויתונובשחב רבעש יפסכה םירזתה תא ןותנ עגר לכב תוהזל קנבל תרשפאמו ,הרושיא ןיבל םולשתה

 ןוחטיב תירכ
 .ידיימ שוימלמ םינתינה ,ח"טבמ יםידימ םיליזנ יםסכנ לש תילאימנימ ןוטחיב תירכ עבק קנבה ןוירוטרקיד

 םוריח תינכות
.(
Contingency Funding םוריח )Plan-CFP 

 עובקלו ,תוינמה ילעבו םיבייחה ,םידיקפמה לע הנהגל תוליזנה ינוכיס לוהינב תושורדה תולועפה תא רידהגל איה תינכתה
 ,םיירשפאה ץחלה ישיחרת םהמ ,התלעפהל םינוירטירקה םהמ תניימצ תינכותה .קנבב תוליזנ רבשמ יוהיזב עייסתש היוגלודותמ
 הנעמה ןפוא ,םידיקפת ילעב לש תוכמסו תוירחא ימוחת ,תוליזנ יחצל לש םדקומ יוהיזל םירוטקידניאה רחא בקעמו ןוכיסה רוטינ
 לע םג עיפשמש ןויצק שיחרת המדמה םוריח לירגת הנשל תחא קנבה ךרוע ,ףסונב .ץוחו םינפ ימרוג לומ תולהנתההו חווידהו

 .םוריחה תינכת םושיי תאו םוריח בצמב קנבה דוקפת תא ןחובו ,תוליזנה במצ

(LCR ןיקת יאקנב לוהינ תארוה יפל ירעזמ תוליזנ סחי 221 (

תא ,םידיחא םינוירטירק פ"ע הדידמל תויחנה תרוש תללוכ וז הארוה .לזאב תדעו תוצלמה לע תססובמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוה 

חווטב םייאקנבה םידיאגתה לש ןוכיסה ליפורפ תודימע תא רפשל דעונש ןקת וניה )LCR( תוליזנה יוסיכ סחי .קנבב תוליזנה ןוכיס 
High( ההובג תוכיאב םיליזנ םיסכנ לש םלוה יאלמ קיזחי יאקנב דיגאתש השירד תועצמאב רקצה Quality Liquid Assets –
 

HQLA ,(ךשמנה ןויצק שיחרתב תוליזנ יכרצ לע תונעל ידכ תאזו תולקבו תוריהמב ןמוזמל הרמהל םינתינה ,םידבעושמ םניאש
 

.םיירדנלק םימי 30 

.תימואלניב המרב תודיחא רויצל הרטמב תוליזנה יוסיכ סחי בושיחל תיפיפצס תרסגמ רידמג ןקתה 

 תרטמ תעשל ןומימ תינכות קנבב הרדוגה ,לארשי קנב תוארוהל םאתהב
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 לש ח"טמב תוליזנ יוסיכ סחיו ללוכ תוליזנ יוסיכ סחי לע העבקנ תירעזמה השירדה רשאכ, 2015 לירפאב 1-מ לחה הגנומ סחיה
 .ךליאו 2017 ראוניב 1-ב 100%

 ךלהמב הז סחימ דרי אל הארוהה םושייה תליחת דעוממ רבכ 100% לש תוליזנ יוסיכ סחיב דמועש יאקנב דיאגתש הפומצ
 .רבעמה תפוקת

 :םיביכר ינש ליכמ, LCR- תוליזנה יוסיכ סחי
),HQLA( ןוציק יאנתב ההובג תוכיאב םיליזנה םיסכנה יאלמ יווש )א(
 .שיחרתה לש םירטמרפה יפ לע בשוחמה ,םיאבה םיירדנלקה םימיה 30 ךלהמב וטנ אצוי םינמוזמ םירזת ךס)ב(
 םירדנלקה םימיה 30 ךלהמב וטנ אצוי םינמוזמ םירזת ךס ךותמ ההובג תוכיאב םיליזנ םיסכנ יאלמ לש רועישכ בשוחמ סחיה
 .םיאבה

 רשא יתוכיאו רזופמ ")תוליזנ תירכ(" םיסכנ קית תקזחה לע רומאכ ןעשנ הובהג יוסיכה סחי 4.41-כ לש עוצממ סחיב דמוע קנבה
 תלשממ לש ח"אגב רקיעב ץוח עבטמבו לארשי תלשממ לש בוח תורגאבו לארשי קנבב תונודקיפב רקיעב עקשומ ילארשי עבטמב
 שומישה ןכו םינושה תונוחטיבהו תורגסמה ,תונודקיפה ,םיסכנה וגויס .םינוש ןמז יחווטלו םיביצי ןומימ תורוקמ ןוומג לע ןכו לארשי
. 221 הארוהב עבקנש יפכ עוצבמ ,םימדקמב
 םיליזנה םיסכנב בישחמ וניא קנבה ,הכומנ תועבטמה ךסב וטנ םתמורת ךא ,הובג אצוי םירזתו הובג סנכנ םירזת םירצוי םירזנגה
 .וז תוליעפ ןיבג דיקפהל שרדנ אוהש תונוחטיב
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2016 סרמב 
31 םויב ומייתסהש םידשוח השולש לש הפוקתל תוליזנ יוסיכ סחי 

 2016 סרמב 31 םויל 2015 רבמצדב 31 םויל

 ךרע ךס
 ללקושמ
 )עצוממ (

 ךרע ךס
 ללקושמ אל
 )עצוממ(

 ךרע ךס
 ללקושמ
 )עצוממ (

 ךרע ךס
 ללקושמ אל
 )עצוממ(

 ההובג תוכיאב םיליזנ םיסכנ לכה ךס
 4,978 5,733(HQLA) ההובג תוכיאב םיליזנ םיסכנ לכה ךס

897 
331 

13,476 
6,619 

967 
354 
557 

56 
783 

-

14,365 
7,080 
5,424 

1,861 
1,483 

-

 םיאצוי םינמוזמ ימירזת
 :הזמ ,םינטק םיקסעמו םידיחימ םייאנועמיק תונודקיפ
 םיביצי תונודקיפ
 םיביצי תוחפ תונודקיפ
 תארוהל 84 ףיעס ( םימי 30 לע הלועה הפוקתל תונודקיפ
 221) ןיקת יאקנב לוהינ
 :הזמ ,חטבומ יתלב יאנוטיס ןומימ
 תונודקיפ )םיידגנה םידדצה לכ (םיילועפת םיכרצל תונודקיפ
 םייביטרפואוק םייקנב םידיגאת לש תותשרב

510 

56 

4,984 

1,872 
798 

-

1,470 

-
 1,461 761 1,461 789)םיידגנה םידדצה לכ( םיילועפת םיכרצל םניאש תונודקיפ

9 9 23 23 
- -

522 4,961 508 4,640 

 םיחטבומ אל תובוח
 חטבומ יאנוטיס ןומימ
 :הזמ ,תופסונ תוליזנ תושירד

 286 286 284 284 תורחא ןוחטיב תוישרדו םירזגנל הפישח ןיגב םיאצוי םימירזת
בוח ירצומ ןומימ ןדבא ןיגב םיאצוי םימירזת
 4,354 222 4,677 238 תוליזנו יארשא יוק
 תורחא תויזוח ןומימ תויוביוחמ
 257 16 259 17 תורחא תונתומ ןומימ תויוביוחמ

םיאצוי םינמוזמ 20,488 2,274 2,234  ימירזת לכה ךס
 םיסנכנ םינמוזמ ימירזת

- - - -  )רזוח רכמ תוקסע לשמל( תוחטבומ תואוולה
 840 657 790 618 ןרדסכ תוערפנה תופיחשמ םיסנכנ םימירזת

358 660 367 692 
902 1,376 969 1,476 

םאותמ ךרע ךס  םאותמ ךרע ךס

4,978 5,733 
1,332 1,305 
376% 441% 

 םירחא םיסנכנ םינמוזמ ימירזת
 םיסנכנ םינמוזמ ימירזת לכה ךס

 (HQLA) ההובג תוכיאב םיליזנ םיסכנ לכה ךס
 וטנ םיאצוי םינמוזמ ימירזת לכה ךס
 (%) תוליזנ יוסיכ סחי

-

-


 :םיביכר ינש ליכמ NSFR ( Net stable funding ratio), ביציה ןומימה סחי
 .םיבייצ

 .םישומישל
םישומישל ןומימ לש השורדה תומכה ךותמ םיבייצ ןומימ תורוקמ לש הנימז תומכ לש רועישכ בשוחמ סחיה

 ןומימ תורוקמ לש הנימז תומכ )א(
-

-


 ןומימ לש השורד תומכ )ב(
.
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ן ומימן וכיס


ם ישדחת ורוקמי "עם יפלחומום יערפנו אם ירזחוממן ומימת ורוקמר שאכן ומימהת ולעבה יופצי תלבת ורקייתהמע בונן ומימן וכיס

.םינימזת ורוקמבר וסחממה אצותכם ישומישש ממלץ לאנק נבהר שאכו אר תוים ירקי


ת יבירבם ינתינה לאשת ורמלח "טמבום ילקשבם יכוראהן ומימהי פקיהת אל יבמגהל דומת ועצמאבן וכיסהת אר טנמק נבהף סונב

.הנתשמת יבירבה עובקת יבירת פלחהלת ואקסעת ועצמאבל רטונמם הבם ולהגת יבירהן וכיסו א/וה נתשמ 

ן ומימהת ייגטרטסא


ם ינתונהם ינושת ונודקיפי רצומם אהה רבחהת חתפמך כם שלו ,ןודקיפהת ופוקתו ,חוקלהוג סי פלת ונודקיפס ויבגד קמתמק נבה

.ךדיאמת וליזנהן וכיסת תחפהור וזיפלוד חמם ינושהת וחוקלהי כרולצה נעמ

.םילודגם ידיקפממע בונהת ויזוכירהן וכיסת תחפהל עו ,תונודקיפהך סך ותמם ייאנועמקהת וחוקלהת וליעפבל ודיגל עש דגם שק נבה


,רישכמ ,עצוממם ייחך שמול דוגי פלף טושן פואב ,םינושם ינוירטירקי פל עת ימויה מרבת ונודקיפהת ויזוכירוף קיהת אר טנמק נבה

ל לכבת ורוקמהל יהמתלום ילודהגת ונודקיפהף קיהלת ולבגמום ידעיב יצמו ,חוקלוג סו

ח "טמהר זגמב "ךוראר צק"ל דומ

ת ורוקממם ינמוממהח ווטי כוראם ישומישת ריציבת נייפואמח "טמבת ויובייחתההום יסכנהל והינם וחתבת יאקנבהת כרעמהת וליעפ

ם ייסנניפם ינוכיסלק נבהת את פשוחל "נכת וליעפ .חווטי כוראח "טמת ורוקמל שת ונימזר סוחמה רקיעבת עבונו זת וליעפ .םירקצ

 .חוורמות וליזנ-ם יגוסי נשמ

ח וורמות וליזני נוכיסל והינך ות ,םירקצהת ורוקמהף קיהל שה יצקנופכם יכוראהם ישומישהף קיהל עת ולבגמו עבקנל דומהת רסגמב

 .ח"טמב

ה נתמשת יברבם ילקבש "ךוראר צק"ל דומ

ת נמוממו זת וליעפ ..תיסחית ורקצת פוקתלת ונודקיפבת ונמוממהת וכוראות וינוניבת פוקתלם יארשאב קעת ורוקמת ופישחק נבל

הלבמגה עבקנ .תורוקמהס ויגי דעומבס ויגהי חוורמבה יילעא והק נבלי רקיעהן וכיסה .הנתשמת יביב ם ירקצת ורוקממ ם וכסלר

 .תעלת עמן חבתש ,תורוקמהס ויגת ולער וקיימה אוצתכי למיסקמהד ספהה

ם ידבעומשהום ידבעומשא להם ייסנניפהם יסכנהי נותנן להל

רבמצדב 31 2015 םויל 2016  סרמב 31 םויל
םידבעושמ הזמ ןזאמב ךרעה םידבעושמ הזמ  ןזאמב ךרעה

 4,656.6 לארשי קנבב תונודקיפו םינמוזמ 4,366.3
 םיקנבב תונודקפ 817.8 830.1

 ךרע תוריינ 1,993.0 49.7 1,809.0 49.7

 לכה ךס 7,467.4 49.7 7,005.4 49.7

ן וכיסי מרוגבן ויד

. 2015ת נשלם ייפסכהת וחודבה מסרופשה לבטהת מועלן וכיסהי מרוגת לבטבם ייונישו לחא ל

דיפלת ור ןיכלמב קעי י ולי סוי
תישארם ינוכיסת להנמ יללכל הנמ ן וירוטקרידהר "וי

, 2016י אבמ 15,ןגת רמ  :ךיראת
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 םיחנומ ןולימ

- ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process ABC ותמילה כתערלה ימינפ ךילתה 
 םידיגאהת ידי לע זקחוי יכ חיבטלה דעונ זה ךילתה .יםיאנקב יםדיגאת לש ןוהה ותמילה חתבטלה יהגרטסטאה עתיבלקו ןוהה
 .יםנוכיסהלויהנל יםותאנ יםכילתה דםילעונקטיווחותפישןכו ,יהםעסקב יםמולגה יםנוכיהס לכבךומיתש לםוהןוה יםיאנקבה

 .ןוציק ישיחתר ןווגמב ןוהה בצמ נתיחבו ןוה ןונכת יכילתה ,ןוה ידעי לש עהיבק ,יתרה ןיב ,בלשמ ךילהתה
- EAD - Exposure At Default דצלשיאשראןוכילס לשכתעבופתישחואופתישחףיקה- לשכה תעב היפחשה 

 .ידגנ
- FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Act יכ עבוק ,מסה פתיכא ורפישלדעונהיאיקמרא וקח 

 חווידב בייחש ימל יםכיישו לםצא יםלוהנמה ותנובשח לע יתאיקמראה מסה ותשלר חווידב יםבייח ב"רהאלץוחמ יםינסניפ יםפוג
 .ב"ארה בשות אל אוה אם גם

- LDC - Less Developed Country יתנוניב וא כהומנ נסהכה ותלעבכ ימלועה נקבה ידי לע תוגוומסה ותצאר. 

- LTV - Loan To Value Ratio להצונ שטרם שרתואמ גרתמס ותבלר( אהוולהה וםכסןיב חסיה,  סכנה יווש ןיבל )

 ).דובעשב יאנקבה דיגאהת לש ולקח יפל( דבעושמה
- Middle Market ינוניב לדוג דרבס ותחולק לומ עתצובמה יתחרמס ותליעפ. 

- LGD - Loss Given Default שטופחולק שראכ יתללכה פהישחמה דפסהה זוחא- לכש ןתניהב סדהפה ורעיש 

 .לגר
- CDS - Credit Default Swap קהעסל יםדדצה ןיב יקפנמל יאשרא פתישח ירבעמה יסנניפ ירשכמ. 

CLS - CLS - Continuous Linked Settlement םידדצינשלשץוחעבמטב ותאסקע יקתללס נקבאוה 
לש דוחייה .יאשראו יקהלס ינוכימס ןיתנה לככ ענמילה יםניינועמה

 .יבירמ ןפואב יםנוכיס יםיתחפמה קהילס ינונגנמ לעבו ילאיטרנ
CLS יםדדצ ינש לש ,ךוומת ,עצמא דתונק וותיבה אוה, 

- Dodd-Frank וליבושה יםעוירא לש ותםנשיה את עונמל ןוייסנב2010 ב גרסנובק ושרואש יתברה ותצארב ותילדרפ ותנתק 

 תלבגהידילע יתרהןיב יתברה ותצארב יתאנקבה כתערמבןוכיהס חתתפהידילע 2008 נתש לש יםיסנניפה יםוקושב ברשמל
 ,חפקל דםיפקשת יםילתשממ יםפוגומוקהולא ותנתק חוכמ .יםזרגנב חרמס לש דרהוהס וטרוסנהןובשחב ותזקחומה ותעשקהה
 .יםלודג יםיסנניפ יםפוג לש יםעוציבה חרא בועקלו ףוכאל

- EMIR - European Market infrastructure Regulation הדעונש יפויראה דוחיאה לש יהצלוגר 

 .יפויראה דוחיאה ותנידמ לכב )OTC( פקלדל ברעמ יםוקושה לש ותםביצי את לידגלה
- FHLMC - Freddie Mac ןותא כרתומוןותא חתגאמ ,ותאנתכשמ שתכוהר יתברה ותצאר לתשממל פתנוסמה ותנכוס 

(ורביצל  ).ב"ארה לתשממלש ותבער אתז ברהחלןיא.
- FNMA - Fannie Mae וקשבןותא כרתומוןותאתחגאמ ,ותאנתכשמ שתכוהר יתרבה ותצאר לתשממ ותחסב יתורביצ ברהח 

 תובער אתז ברהחלןיא( ישפוחה
- GNMA - Ginnie Mea 


.)ב"ארה לתשממ לש 

יתלתשממה ותנכוהס לש ותבערל ותכוז דהילע ותפקנומהח"גאה .ותאנתכשמל יתלאדרפ רהבח 

 Government National Mortgage Association).( ותאנתכשמל
- Var - Value at Risk מתרו יםיורטיסה יםנונת יסבס לע ,ךיערמ לדומה .וקש ינוכיס ותמיכל לבוקמ יסטיטטס לדומ 

 .ירחמב יםימוי יםיונישמ אהצוכת ,חרמסל יקהת לש וקשהיוושבילמיקסמהדפסהה את שתדרנה ותאדווה

-ץוחןוה וסיגלשךילמהתה לקחכבוח ותגרא ותעצמאבחווט כתואר אהווללה יאנקביאשראו ותאוולה כתיפהלש להועפ- חוגיא א
 לש ףצרמ ידי לע ותבוגמה בוח ותגריא פקתנה ידי לע בוח יסיגמ שרא דתחוימ מטרהל ותשי ותעצמאב עצובמ וסיגה .יאנקב
 בוחה ותגרא .פקהנלה יםניתנה ,ךער ותירינלוכפוה )Pooling- םוגיא לתועפב( דחיוצבושקוושכנרש יםסכנוא יםיופצ יםמיזרת
 לש דרגומ זרם לכל חסיילהת לוכי חוגיאה .להאה )יםמיזרהת( יםכסנב יםבוגמחוגיאהךילתהמ לקחכ יםפקנומשךער ותירינוא
 ).ותאנתכשממ יםלובתק ,יםיסקע יםלובתק :לשמל( ותסנכה
- תואתכנמש יבוגמ ובח תורגיא (MBS) יםזרתלע יםבססמת ןוהקר יתברהימולשתןבהש ותאנתכשמב ותבוגמהבוח ותגריא 

 .ותאנתכשמב ותחבטומה ותאוולה ןועירפמ עבונה יםנמוזמ
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- םיסכנ יובגמ ובח תורגיא (ABS) םיכסנה .םימיומס יםינסניפ יםכסנ ידי לע יםבוגמ וניגב ןוהקר יתבהר ימולששת ךער ירינ 
 .יםחרא יםינסניפ יםכסנ וא ,יםורגמל ותאנתכשמ ותבלר ,ותאוולה לש ותצובק ותילה יםיושע יםבגמה
 .יםומס קושב וא נהידמב םיירחמה מתר לש כתשממתו יתללכ יהילע לש ךילתה ראמתה ילכלכ חנומ איה- היצלפינא
- ברייס( יטניברק עוריא  ,ידי לע בשחמ ותצבושמ ותישתות ותכערמ וא/ו בושחמ ותכערמ פתיתק עתצבמת וכלמהב שרא עוירא )
 פהיתק עוציבל ןוייסנ ותבלר ,ברייס ןוכיס ותשממלהת וםגרל להולע שרא )יאנקבה דיגאלת יםימינפ וא יםינוציח( יםבייר ,עםמט וא
 .לעופב זקנ עצוב אל אם גם ורמאכ

 םיייסבסה להבהק יאנת .יםחותפמ ןיהשקמש ותנידממ בכרומה ,זיפרב וזכמרש ,ןוגאר-(OECD) תוחתומפה תוינמדה ןוגאר

 יעסק להועפ ףויתשו ילכלכ חויתפ לש יםכלמה ליבולה איה ןוגארה מטרת .ישפוחה וקשוה יהטוקרמדה ותנועקר לתבק הם ןוגארל
 2010. יאמב ןוגארב ברהחכ להבהתק לאשרי .ימואלניב

- יאאשר on call חולקל נקבה ןיב כםהסה יאנלת אםבהת אהיקר יפ לע עפרנו יםמי פרמסל ןיתנש יאשרא. 

 וסקתעה (BCBS), םינקבה לע חויקפל לזאב דתעו ידי לע ועבנקש יםנקבה לש יםנוכיהס לויהנל ותאורה-3 לאזב 2/ לאזב
 םיליבומ יםדרטנטלס (benchmark) דהימ הנק יםוומה לזאב דתעו ותאורה .לםועב םינקב לע חויקפל יםטדרנטס עתיבבקו חויקפב
 .יםיסנניפ ותדוסמ לש ותביצי חיבטלה ודעונש

 ב

 .עהשקהה ךערב יםיוניש ינפמ עישקמ לע ןגלה מטרתהש יתנסניפ עסקה- ורדיג

- ובדר ימצע ןוה  going concrern capital. ךשממת יסבס לע ןוה 1
 ותברח לש ןובה יטהלש ותנמק ןניאש ותיוכזמה לקח פתוסבת יאנקבה דיגאהת ותינמ ילעבל חסוימה ןוהה את ללוכ 1 דבור ימצע ןוה
 טורפמכ לכוה ,יםפוסנ יםיוכינו ותיחוקיפ ותמאוהת ,יםחרא יםישחומ ילתב יםכסנ ,ןייטנומ יוכינבו )וטעימ ותיוכז( ודחואש בת
 299 ןיקת יאנקב לויהנ אתורבהש ברעמה ותאורלה ףופכבו ",יחויקפה ןוהה- ןוה ותמילוה דהידמ 202 " ןיתק יאנקב לויהנ אתורבה

 ".ברעמ ותאורה- יחויקפה ןוהה- ןוהה ותמילוה דהידמ"

 ג

 ה

gone( ותרי ותחנ ןוה וניה 2 דבור ןוה .ירשכה יורלטוגהר ןוהה בושיחב לתלכנה ןוה בתכש-2 בדור ןוה concern capital(
 תואורה וםשייל ברעמה ותאורלה אםבהת זה ןובה יםללכנ שרא ברעבקנבהידילעופקנושה םיירשכיירשכמריקעבללוכאווה
Contingent( נהתומהןוהה יםוומהש יםירשכה יםשדחהןוהה יירשכמןכו 3 לזאב Convertible - CoCo.(ןוה גרתמסב ,ןכ ומכ 
 ךמס 1.25% לש קרהלת דע חסיימתה מסה עתפשהינפליאשראידפסלה יתצתובק שהפרה יתרת :ןוגכ יםפוסנ יםטיפר יםללכנ זה
 .יאשראה ןוכיס יכסנ
 יאשרא ותיזוכיר ,ףונימ חסי :ןוגכ( יםפוסנ יםיורלטוגר יםחסיו נקבהלשןוהה ותמילה חסיבושיחלשמשמהןוה- ירוטלוגר ןוה
 ).יורלטוגרןוכה ללכילה יםירשכה יםחדנ ותבייחהת יבכת ןוגכ( יםפוסנ יםירשכ יחויקפ ןוה ירישכמו יאנובשח ןוה יביכר ).דועו
 .מס וילע לםושאלשףכס ואיוקחאלוורמקשףכס ללכךדרב ,ףכס לש ורמק ירלהסת ןמטרתש ותינסניפתולועפ- ןוה תנלבה
 .יתוקחה כתערמלףכסהתא "ירזחמ" נהבלהה ךילתה
 :עסק תמטרל נהינת אלשדבלבו ,להאמדחא מתיימקה אהוולה- ורידל האוולה

 1. ;צהופישו א ,בתהחהר ,יתהינב ,יםרוגמ ירתד לש הירכחל וא שהיכלר דתעוימ אהוולהה
;חפתמי מדורת מתים ורגמירת דב ותכז שתיכלר וא יםורגמ ירתד יתינבל שגרמ שתיכלר דתעוימ אהוולהה .2 

 3. ;םיורגמירת דן וכשמבנה יתנ אהוולהה
יםנטק יםפיעבס ורמאכ לקהחב וא אהולמב אהוולה לש דםקומ ןועירפ ןומימל דתעוימ אהוולהה 1,2. .4 

 .פהוקהת ףובס אהולמב עתפרנןהקר וליאו ,יתברה ימולשת רק יםמלושמ פתהותק לכ ךלמהבש אהוולה- טלוב/ןולב תאוולה
 .הפותקהףובס מתלושמ יתברה גם יםיתעל
 לעו ברהחה לע יםימשר םינונת ףויסאל יתוקח ותכמס ףוקמת לעופה ןוגאר- הקיטסיטטסל תיכזמרה הכלהש- ס"מלה
 .צתםפלהולאשריב להכלכה
 תעצבמתה ,בולר ,יתמוי ותנבשחהת ידי-לע ,אתז ותליעפב יאשראה ינוכיס ורעזמלו וםחילת יםמרוגש זוזיק ימכהס- CSA ימכסה
 .םכהסל אםבהת ידגנה דצהו נקבה ןיב
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ןווה ה יופצה יםנמוזמה יםזרלת אםהתב עתבנקו בוח לכ לש יתנפרט נהיחבל אםבהת עתבנקש שהפרה- תינטפר ההפרש מ

 תעיבק ךורצל .ןוחבטה לש ןגוה יוושל אםבהת ,ןוחיטב הנותמ בוחכ רדגומ בוחה שראכ ,ואבוחהלש יתורמקה יתבהר ורעישב
 הלתע בהם יםוול ,ןתינה לככ דםוקמ ,אתרל מטרהביאשראה יקת את יםלנהל אםבהתוףוטשןפואבןחוב נקבה ,ותהאנה שהפרהה
 וא ןוכיס ינייפאמ ערק לע תאז ,וםפכבוחהגווילסודומציווילו דתחוימ יתלויהנבל מתושלת יםקוזקוה ,פהישחוה ןוכיהס מתר
 ךות יתשענ יהעבה מקוע כתערה .בםצמ את פרשלהמטרב ,יםוולה בצמ לע עיפשלה יםלולעה יםישקמ/יםילכלכ יםאנמת אהצוכת
 ותעצמאבו יםנוכיס לויהנל בהיטחב יאשראה ינוכיס לויהנ ותדיחי י"ע ,והולב יםלפמטה יםיעסקה יםמורגהי"ע עתדלויקש לתעפה
 .להםש ןוכיהס גוירד את עובלק מטרהב ,וותראש יםישהק לש יתבייקטיבוא כהערה
 1 לע להועהבוחלכלע עתצובמ יתניפרטה שהפרהה ,ליעל ורמאכ נקבה עבשק יםיותכיאה יםנוייטרלקר אםבהת גוויבס שרהק אלל
 .וםי 90 לש ורגיפב יוצמה ח"ש ןוילימ

 ןיגבו ,יםינגומווה יתחסי יםנקט ותבוחלש ותלודג ותצובקרובע מתשוימיאשראידפסלה יתצתובק שהפרה- תיתצוקב ההפרש
 יורעיש לע ססתובמ יםינזאמ ץוחה יאשראה יירשכמ ןיגב יתצתובהק השפרהה .יםמוגפ נםיאש אצמנו יתנרטפ ודקבנש ותבוח
 .ינזאמ ץוחה יאשראה ןוכיס לש יופצה יאשראל שומימה ורעישב ותבשחהת ךות ,ינזאמהיאשראה ורבעועבנקש שהפרהה

 ותבחה .ןיתק יאנקבלויהנ ותאורלה 313 אהורבה ותהעמשמכ יםוול צתובק וא הוולה יפלכ נקבה לש יאשראה ותפישח ךס- תוחב 	ח
 ןובשח לע ףכס לםשל יאנקבה דיגאהת ותיובייחהת ,והולהלשךער ותירינב עהשקה ,נקבה ותיחראביאשרא ,יתרה ןיב ,לתלוכ
).OTC( פקלדל ברעבמ יםזרגנב ותאעסקו )ותדועתיאשראו ותיובער ותבלר( חולקה

 תאםיהבגל ירבגלה ךרוצ אהור נקבה לתנהה ,יתנזאמץוחיאשראתפישח ותבלר ,ותבח וא בוח- תחדוימהחגהשב ובח/תוחב
 יואשר ותילאיצנוטפ ותשלוח שי תדחוימ חהגשבה ותבח/בוחל .נהיגביאשראידפסלה פהוצ נהיאיכ אם ,חויקפוה בעקמהיעצמא
 חכונ וא ,ותיורזא וא ותיפנע ותיוחפתבהת יםורשהק יםלויקש חכונ צרווייש ןכית זהכ ךורצ .להנההה לשבל מתושתולביקש
 וותליעפו בייחל שראב יאקנבה דיגאהת ידיב יוצמה עדימה ביוט ףיקה ,בייחהלש יתנסניפהוותניתאב יםורשהק יםיפיצפס יםלויקש
 .'וכו יםייתיעבכ יםבשחנה יםחרא םיפוג עם בייחה ישרק ,ותבוחה ןועירפב יםורגיפ ,ותנוחיטבה בצמ ,יתעסקה

 גוירדתוברחישת ותלעופלאשריב .ןיהדילע יםפקנומה ותבוחלו ותברחל ,ותלשממליאשראיגוירד עתבוהק ברהח- גוריד תחבר
 ".גודרמ"ו "תולעמ"-
.שדחמןגוראשבוח ותבלר ,וםגפ גוויבס בוח וא ,ותחנ גוויבס בוח ,דתחוימ חהגשבהו- יתייעב ובח  בח
 30 ךות עפרנ אל ולקח וא ולוכ אם רוגיפב אצמנ בוחה .ולש יםיזוחה ןועירפה יאנלת חסייבהת עבנק בוח לש ורגיפ- ורגיפב ובח
 יאשרא ותרגמסמ ותגיחר םא ,ורגיפב בוח לש לקחכ בשחיי בשו ברוע ןובשחב בוח ,זה ןיינעל .ונועפרל עבנקש דעוממה וםי
 ידכלדע יםמוכסןובשחוותאתוכזלופזקנאליאשראה גרתמס ךובת אם ואןותצרוויהדעוממ וםי 30 ךות נהעפריתאל ותשרואמ
 .יאנקבהדיגאהת לתהנה ירדגשת פהותק ךותבוחהיויסכ
 קינעמ- והולהלשינסניפהובצמב יםורשהק יםיפטשמוא יםילכלכ יםלויקשמ- יאנקב דיגאת ויפלש דרהס- חדשמ ןגרואש ובח
 בוחה זרחבה דומעלחולקל שרפאל יםנווכמ שראו ותחרא ותבינסב יםניתנויהאלש יםדחוימ יםאנת ,ןידיפלעוא כםהס יפל ,והולל

 .שקמביאשראהיאנבת ותורמתףשקמויקרעבשבוחיאנבת יונישל דרהס עטמל ,יםשדחה ויאנבת
 .ותליזנה ותאורלה אםבהת יםליזנםיכסנףיקה יקזחלה בהוח יםקנבהלע לתוטמלאשרי נקב וקחיפל- תולינז תובח
 ףילחלה יםמיכמס יםדדצהינש בהם שראשאמר עודי ותפותק פרמסל מהדאק יזוח דרתסוא יםידיעת יםזוח דרתס- SWAP הוזח

 .יתגשומ ןקר לע יםמולשת ימזר
 עודידעומבןונת ןמזב יםומס ירחמבושהלכ כסנלש מתייומס ותמכ ירתכמל יםדדצינשןיב זהוח-)FORWARD( המקדאהוזח

 יםגוראמןוהיוקושב חרנס וניאויטדרנטס זהוחוניא זה זהוח .כםלהס יםדדצה ןיב בייחמ שרק רשוק זהוחה ).עהיפקהדעומ( שאמר
 .חוקלה יכורצ יפל שהענ אלא
 עודי דעומב ןונת ןמזב יםוסמ ירחמב ושהלכ כסנ לש מתייוסמ ותמכ ירתכמל יםדדצ ינש ןיב זהוח-)FUTURE( ידיתע הוזח

 ןוה יוקושב חרנסה ידרטנטס זהוח אוה זה ידיעת זהוח .כםלהס יםדדצה ןיב בייחמ שרק שרוק זהוחה ).עהיפקהדעומ( שאמר
 .יםגוראמ

). PUT( כרמ יזוחלו )CALL( שכר יזוחל יםלקחמת- היצופאיוזח

.יםומס ךיארת )יתפוירא( ב)/יתאקימרא( דעשומימ ירחמב יםומס כסנלש מתיומס ותמכ ותנלק ותכזהאוהשכר זהוח 

.יםומס ךיארת )יתפוירא( ב)/יתאיקמרא( דעשומימ ירחמב יםומס כסנלש מתיומס ותמכ ורכמל ותכזהאוה כרמ זהוח 

 לתמעב ותבייחה שארמ ותשרואמ יאשרא ותגרמס ותמייק יהםבגלש ש"וע ותנובשח-)ד"חח( םייורטידב םירוזח תונוחשב
 .אהצהק

 קוש ןוכיס ,יאשראןוכיסןיגבןוכיבס יםללוקשמ יםכסנןיבל נקבה ותשברש ירשכהירולטוגהר ןוהה ןיב חסי- ןוהה תומילה סחי 	י
 ךלמהב נקבה קטונ בהם ותפישחמה ףשקנה ןוכיהס את יםפשקמו לאשרי נקב ותאורלה אםבהת ובשוח שרא ילועפת ןוכיוס
 .ותליעפה
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 יאנקב דיגאלתש חיבטלה דעונו ןוציק שיחבתר יםמי 30 לש קפוא ןחובה סחי וניה ותליזנה יויסכ סחי-)LCR( תולינז יוסיכ סחי
 .אהורבה וםלגה שיחלתר אםבהת זה ןמז פקואב דיגאהת לש ותליזנה יכורצל נהעמ ןותנש ההובג ותכיאב יםליזנ יםסכנ לש יאלמ
 .יםזוחאב אוטבמ סחיה שראכ ),נהכמה( פהישחה דתידמב לקוחמ )נהומה( ןוהה דתידמכ דרגומ- ףוינמסחי

 .אהוולה זרחלה ועבנקש יםמולשבת דומעל והול לש לתוכיה- חזרה ושרכ כ
Probability) הונתנהופקתבגורהד םוימהשנ וךתלכש of Default) PD -ותירבהס את ארמתהחנומ 

 .ולש ותיובייחתבה דומעל לכוי אל והולש ותירבהס לש כהערה פקסמ חנומה .נהונת ןמזתפותק ךובת יאשראלשכל יתנסניפה
 דיגאהת לש יםחראה יםשונה לכ לש יהםותעיבת ינפמ ותחדנ יהםפל ותיוכזשה ותבייחהת יבכת- םיחנד תובייחתה יבתכ
 .גוסוותאמ יםחרא ותיובייחהת יבכת עטמל ,יאנקבה
 םגו נקבביאשראואתובער ,יאשרא ןמתל ותבייחהת לטונ ותילה יושע והול .נקבב יתנזאמ ץוח וא יתנזאמ ותבח לעב- הוול
 פרמס ןכווגוזןב ותבלר ,ותבח לעב דםא"כ דרגומ והולה נקבה פתישחה נתיחבךורצל .נקבהעיקשה בהם ךער ותירינלש יקפנמה
 זרחלה ףוסניותעמשמ ורמק ןיא מהם דחאףאלו ,זרחהרומק וותאלעויקרעב בססמת ותבחהלשיופצה זרחהה שראכ ,יםוול
 ".ותבחה

חוולט יתברה עתיבק ותעצמאב נקבה ותמטר את גישלה דהיפקת .יזכמרה נקבה ידי לע לתוהנמה ותינידמ- תירטינומ תוינימד  מ
 .יםפוסנ יםיריטנומ יםלכו צרק

 לע .יורביצה בוחה לדוגו יםמסה יתיבג ,יהותאצווה יהותנסכה , ,נהידמה ביצתק יאשונב להשממה ותינידמ- תילקסיפ תוינימד
 רצואה דרשמ דפקומ וז ותינידמ עוציבו ןונכת
 לש ונט יקהללס יתמטווטא כתערמ לתנהמה ,יםלודגה יםנקבה שתמח ותלעבב ברהח- מ"עב יאקהבנ הקילסה כזמר- ב"סמ
 .יםינוקטרלא יםיוכיזו יםבויח
 .יםפוסנ יםיסקע יםמרוגל יםנקב ןיב ותיפכס ותעונת לש יתפווס יתדיימ יקהללס יםמולשת כתערמ RTGS ב"הז תכערמ

 קנב ליעפמש יםייטרנומה יםלכה דחאכ שמשמ אווה ,לאשרי נקב ידי לע פקנומה ילתשממ ךער ירינ- דעומ צרק הוולממ"קמ
 .יתבר אשונ וניאו דומצ וניא ,נהש דע לש חוולט פקנומ מ"מקה .לאשרי

 .גרתיאה לש יתברה ימולשות ןהקר ןועירפ ןמז לש ללוקשמה עצוממה)מ"חמ( עצוממ םייח משך

 לשכ לע נהגלה ותיצפוא :ומכ ותנוש ותורצ שובלל יםלוכי יאשרא יזרגנ .כרומל נהומק יאשרא ןוכיס ירבעמה הזוח- יאאשר גזרנ
 .ןוכיהס לש אלמ יויסכל SWAP,יאשראה ןוכיס לש ילקח יוסיכל שטר ,יאשרא

 נ

 לש םינוכיסל הפישחה יפוא רשאכ תאז .ךכל רישכ אוהש יאנתבו רדגמכ ותוא תדעיימ קנבה תלהנהש רזגנ-)Hedge( רדגמ רזגנ
 לשו רודיגה סחי לש ילמרופ דועית םייק רודיגה תליחתב . תיפיצפס ההוזמ תויהל ךירצ רדוגמה טירפה .רדוגמה לש הלאל ההז רדגמה
 ןוכיסה תוהמ ,רדוגמה טירפה ,רדגמה רישכמה יוהיז תוברל ,רודיגה תריציב יאקנבה דיגאתה לש םינוכיסה לוהינ לש היגטרטסאהו הרטמה
 התוא סחיל ןתינש ,רדוגמה טירפה לש ןגוהה יוושב םייונישל הפישחה זוזיקב רדגמה רישכמה לש תויביטקפאה תכרעה ןפואו ,רדוגמה
 .רדגמה רישכמה תויביטקפא תא ךירעהל ןנכתמ יאקנבה דיגאתה וב ןפואל ריבס סיסב שרדנ .רדוגמה ןוכיסל
 .חרמסל ךער ותירינכ וא ןוידפל ותזקחומה בוח ותגריאכ וגווס אלש ךער ותריינ- הירכמל םינימז ערך תוריינ
Trading( חרסמל ערך תוריינ securities(-בובקר כרםמל מטרהב יםזקחומו ושכנרש ךער ותירינ.)הם ןכל

 קיפלה ללכ ךדרב רתהמטו ותירכמו ותינק לש ערה ותליעפב ללכ ךדרב אתבטמת חרמסל ותליעפ .)ותצרק ותפולתק יםזקחומ
 '.וכו ירחמב דעומ יצרק יםיוניש ,retail-ו wholesale יירחמןיב יםשפרה ,ASK-ו BID יירחמןיב יםשפרה- חרמסמ יםחוור

 .ןאולמב ויותיובייחבהת דומעל לכוי אל עסקהב דצש ןוכיהס- יאאשר ןוכיס ס
 :ןללה דרגומכ ,והוללש ותבחלע להבגמהךורצלבשוחשיפכ- יאזנמ-ץוח יאאשר ןוכיס
 :להאה יםמוכהס לכךס

 1. .לתוזה ןובשח לע ףכס לםשל ותבייחוהת ותדועת יאשרא ,ותשטר לש נהשמ ןויכינ ,ותשטר לובק ,ותבער
- :להאה יםמוכהס לכ ךס יתדיעת קהעס .2 

 10% .יתדיעת עסקה יתרתמ

:הל ברע ואהשכ ןהו הל דצ יאנקבה דיגתאהשכ ןה ,האלמ תאח כל - "תידיתע הסקע"  .א
אםא לא ;ותיוכזבו אך ערות ירינב ,ןיבובט Future, תועבמטה לבס וא יוקח ךליה אושה עבמטב, וא Forward גוסמ עסקה (1 

;נהועירפד עומבנה ושאהרסקה עהד גנכ זזושתק גוס  וותאמ יתדיעת סקהע חולק וותא עם מתייק ןכ
;ערשי שפרבהו אדה מצהי שפרבהות בלר ,ותחרא ותאושבת וא יתברב ןיפילח עסקת (2 

גומס כםהס Future rate agreement. Forward rate agreement וא (3 
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 :עטמל .וז פסקהב יםורמאה םיכסנה דחא את ורכמל וא ותנלק יאקנבה דיגאהת ידי לע יהצפוא שתיכר)4
 לש יתמויה מהאלהת ותשידר ותמייוק ושומימלחולקהיפלכ יתאחרא סהורבה לקתמסש ,סהורבב חרנסה זהוחב עסקה


";ןי'גמר"ה	

עסקה דגנכ נהועירפ דעומב זזותק שרא ,ליעל )1 )(א(2 סקהפב רטופמה גוסמה אוהש חולק עם יתדיעת עסקה יתרת 

.זוזיהק חראל חוקלה דעומב בייחש וםכבס- חוקלוותא עםוגוסוותאמ כהופה יתדיעת 

יםשיחהתר יפל חולק בייחמת ובש ותחובטה וםכס ןיגב ,ף"ועמ לקתמסל יאנקבה דיגאהת לש ותיובייחההת וםכס 

.ף"ועמ לקתמס לש זרעה יקוחב ורטפמכ 

 הנותמ שהומימש ,ורמאכ ותבייחהת עטמל ,ותבער אתצולה ואיאשראןמתליאנקבהדיגאהת לש )ותנותמ ותבלר( ותיובייחהת.3
 .תובערהואיאשראה וםכס בהוגב- יםיוכינכ יםשמשמה ותנוחיטב לתבבק

 :להאה ותאורלה ףופכליעל ורמאה	.4

 לע להעיאל ותבחה וםכס ,חרתא ותבער וא חראיאשראןועירפב יתנותמ ותבער אתצוהלואיאשראןמתל ותבייחהת אם 	.א
 וא ,יאשראה נתהקט אלל ותבייחההת את שממל ןתינ אל יכ אדיו יאנקבה דיגאשהת דבלבו ,הםיניבמ יתבירמה ותבחה וםכס
 .וםכסוותאב ,יםמייהק ,ותבערה

 .שמומת אם ,מהצע יתפוסה ותבחמה ותרי והבג ורעישבללוקשתאל ותבחןמתל ותבייחהת 	.ב

 הגיחרלאיבתאל אם רק שמומתיכ והולה עם כםבהס שורפמבעבנק רשא ,ותבער אתצולה וא ,יאשראןמתל ותבייחהת 	.ג
 תא שממל ןיתנ אל יכ אדיו יאנקבה דיגאשהת דבלבו ",תובח"כ בשחית אל ,מהאבהת יםוול צתובק וא והול ותלבגממ

 .וםכסוותאב ,מהאבהת יםוול צתובקוא והול ותלבגממ גהיחרלאיבת אם ותבייחההת
 תועשקה פתוסבתויאשראידפסלה יתנפרט שהפרהיוכינביאנקבהדיגאהת ותיחראב ורביצליאשרא- יאזנמ יאאשר ןוכיס
 .ורביצה דגנכ יםזרגנ יםירשכמ ןיגב יםרחא יםסכנו ורביצה לש בוח ותגראב
 ףוכאל ותשרפא דרעהמ אהצוכת דפסלה ןוכיס ,ותיורלטוגר ותאורה ותבלר ןיד ותאורהלשןמויקיאמעבונהןוכיס- יטפמש ןוכיס
 ,יםפוסנ יםדדצוא/וםיפקס ,ותחולק לומ יטפשמ ץועיי/יפטשמ יוביג אלל ותליעפמ יםעבונה יםנוכיס ,כםהס לש ומויק יפטשמ ןפואב
 .יםמוציעו ותסנלק ןכו יתטפשמ עהיבתוא שהידרל נקבה את ףושחללולעה חראןוכיסלכו יםיפטשמ יםכילבה יםכוכרה יםנוכיס
 ותלועפ עצבל ץלאיו ,ותיופצאל ותיוחפתהת בעק ,יםדיפקמל ויותיובייחתבה דומעל לכוי אל נקבש ותשרפאה אוה- תוליזנ ןוכיס
 ,ותיובייחהת ול שיש ,נקבאוקודואל ,ףוג לכל חסיימת ותליזנ ןוכיס ,ותרי בחהר ונבומב .דספה יירחמב יםכסנ שומימל ותירמה
 .ןועפרה דעומב ויסכנ את שממל לתוכי יא בעק ןועפר ותלדח לש בצמל עיגלה לולעו
 .יםנושה ותעבמטב יתברהיר ועישב יםיונישמ אהצוכת ךער דתיירלואדפסלה ןוכיס- תירב ןוכיס
 צהובהק לש ןגוהה יוושב יקהחשלו ןולה ,ותנסכלה יםידיעת וא יםמייק יםנוכיס נםיה )יםינסניפ יםנוכיס( וקש ינוכיס- קוש ןוכיס
 יכסנךער לע יםעיפשמוה לועפל יהושעוא לתעופאיהםהב יםינסניפהםיוקושב יםחוומרוםיערש ,יםירחמב יםיונישמ אהצוכת
 םייונישו הלא יםמטרפר לש ותידתונהת ,ךער ותרייניירחמ ,יהצלפניא ,ןיפילח יערש ,יתבהר יורעיש :היותיובייחהת וא צהובהק
 .יםחרא יםילכלכ יםדדמב
 יסתקר וא שונא ותיועט ותללכנ זה ןוכיבס .יופצ ילתב ןדבואל ואיבי ןבתיבבס וא ותכערמב יםיוקילש ןוכיהס- ילועתפ ןוכיס
 .קהיללס יתנויח ותבישח להם שיש ורתשתק כתערמוא נהכות ,מרהוח יביכר
 .ותחולק יוכיזו בויח לש ינסניפ ךילתה- הקילס

 :יםאבה יםגומהס ותחולק ןובשח לע ותיובייחהת- יאאשר תחטהבל תויוערב 	ע
 ותיובער ותבלר ,יאשראהלבמק לשוותבייחהת יולימלבערשימלואיאשראהןותנל חרתא ותבייחתהואיופישבכת ,ותבער.1

 ;יאשראיסיכרטבות אעסקמות עבונה בוח ותיתרל

 ;כרומהיאנקבה דיגאהת לא זרהח ותכז נהולק שראכ ,לאשרי נקבידילעאלש נהשמןויכינ.2

 .פקמס אושה ותרוחהס וא יםותירשהדעב יםמולשת חתבטלה ותורחסוא יםותירש פקס בתולט ותבער.3
 .דויצה כרושלש יםמולשת חתבטלה דויצ ירכשמ בתולט ותבער.4

 תיאנקבה ותבערה .ושתידר עתב ותבערהבכתבבונקה וםכהס את 'גדצל לםשלבערה נקבהלש ותבייחהת- תיאקבנ תוערב
 .נקבהחולק לשושתבק יפלע פקתנומ

 םיפכסה זרתחה את הנולק חהיטבמה ,שהדח ירהד כרוממ יםורגמ ירתדשכורל נקבידילע נתיתנה ותבער- כרמקוחתוערב
 ותליעה מתחמו כרמה כםהסב כםוסמכ ,כסנב ותיוכזה את נהולק ירבעלה לכויאל כרומשה רהמקב ירהדה ורתמת כרומל לםישש
 .וקחב ועבנקש
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 :םה ויאנשת ןודפק וניה ירויטדקר זרוח ןודפק- יורטידקר וזרח ןודקיפ ק"חפ
 .בהוח יתרתב אצמיי ןובשחה יכ וראס .1
 .אהחמבה ןובשחמה לםשל ןיא .2
 .יאנקב דיגאת וותאב חולק וותא לש ש"ועה ןובשח עטמל ,חרא ןובשחל וא רחא בוטמל ןובשחמה ירבעלה ןיא .3
 .דומצ וניא ןודיקפה .4
 וא פהוהתק לכל שאמר עהובק ,יתלשק יתבר אשונה- נהש דע- צרהק פהולתק נקבב דפקומה ףכס)מ"קפ( עדומ צרק ןודקיפ
 .לאשרי קנב יתברב יםיונישל אםבהת נהשתמ
 .דומצ וניאו יתבר אשונה ,וםי לכב וותא ךושמל ןיתנש ןודיקפ)י"רפ( ימוי תיבר ןודקיפ
 .דהפקהה וםימ יםמי 6 ךשמב מהם ךושמל שהרומ וניא אוה גםו ותכז ןיא דיפקמל הםב ותנודיקפ- ובצק ןמלז תוונקדפ
 .בוצק ןמזל ןודיקפ וניאש ןודיקפ- הישדר יפל תוונקדפ

 פ

 שי ,דחא דםאמ ותרי ידי לע לטשנ דיגאת שראכ ;יםנקב עטמל ,להא ידי לע לטשנש ימ לכו וב לטושה דםא ,והולה- םיוול תצוקב
 טלשנה דיגאהת ותבלר ),יתנוה נהיחבמ :ןוגכ( ורםבע יותמה אוה לטשנה דיגאשהת יםלטוש ותםא את חתא יםוול צתובבק לולכל
 יותמה אוה זקחומה דיגאשהת ,יטהלש ול ןיאש יקזחמ ,דחא דםאמ ותרי ידי לע זקחומ דיגאת שראכ ,ןכ ומכ .דםי לע לטשנש ימ לכו
 .חתא יםוול צתובבק דםי לע לטשנש ימ לכ ןכו זקחומה דיגאהת עם דחי ),יתנוה נהיחבמ :ןוגכ( וורבע
 .והולל אהוולה דחי יםקינעמו יםיסנניפ יםפוג פרמס יםדגאמת רתהגמסב יאשרא עסקת- םויצורסונק

 יפ לע- ךער ותירינב ותעשקלה הברח וא ,חויטב תברח ,נקב ןוגכ- להש ןמאנה אושה ףוג ידי לע לתוהנמה ןקר- תונמאנ ןקר
 זרפל יםעישקמל שרתפאמ ותנמאנ ןקר .ףישקת ותעצמאב ורביצל יהינפ חראלו ,ךער ותירינל ותשהר שרהיאש ותנמאנ כםהס
 .ךער ותירינ לש ןווגמ לבס עהשקה ידי לע ותעשקה

 םאה ברהחה לש ותליגר ותינמ ילעבל חסוימה ,דפסהה וא חווהר וקתלח י"ע בשוחי יהנמל יסיסבה חווהר- הימנל יסיסב חוור
 .פהוהתק ךלמהב )נהכמה( ורזחמב ותמייהק ותליגהר ותינמה רפמס לש ללוקשמ עצוממב ),נהומה(

 .יםאנקבה יםדיגאהת אתמ/ל יםפכס והול וא והולמ לאשרי נקב בה יתבר- לאישר קבנ תירב
 .לאשרי נקב יתבר יסבס לע נקב לכב עתבנקה יתבר- םייפר תירב

 ק

 ר

 הנוק ןיב סקהעב ינסניפה ותבייחההת את ירבעלה וא ינסניפה כסנה תא שממל ןיתנ ויפלש ירחמה את ףשקמה ךער- ןגוה יווש
 :יתאנובשחה נהיבתק עהבנקש ןגוהה יוושה יתיכיררלה אםבהת עבנק זה יווש .ןוצמר כרומ ןיבל ןוצמר
- מהר  ;וקשב יםפצנה יםריחמל אםבהת עבנקש יווש 1

- מהר  ;יםפצנ יםנונתב שומיש ךות ךערומש יווש 2

- מהר  .יםפצנ אל יםנונת גם ותללוכש כהערה ותיקנכט שומיש ךות ךערומה יווש 3
 תא ןובשחב יםאיבמש ילבמ ,ול ידגנה דצה נקבל בייחש יםזוח לש ןגוהה יוושה לש ללוכה וםכהס- יוביח וטורב ןגוה יווש
 .יםזוזיהק
 את ןובשחב יםאיבמש ילבמ ,ידגנה דצל ףכס בייח נקבה שראכ ,יםזוח לש ןגוהה יוושה לש ללוכה וםכהס- ילילש וטורב ןגוה יווש
 .יםזוזיהק
 .ביבא לבת ךער ותירינל רסהובב יםחרנסה יםזרגנ יםינסניפ יםירשכמ לש וקש ף"ועמה קוש

 ש

 ףשקמ ןומימה ורעיש .שכנרה כסנה יוושל חסיב שהיכהר סקתעב נקבה לש ןומימה וניה ןומימה ורעיש-) LTV( ןומימה ורעיש

 וב ,ילילש ןוה לש בצמב מםצע את אוצמל יםלולע יםוול ,יםדורי רוידה יירחמו הובג ןומימה זוחא רשאכ ,אהוולהה ןוכיס דתימ את
 .הםידיבש יתבהךערמ ותרי יםבייח הם
 עהשקה לש ותהכיאו ותהליעי לע עיבצמ דדמה .ותעשקה עוציב ותיאדכ תניחבל דדמ-)פ"תש( ימינהפ האותשה ורעיש
 םינמוזמה ימיזרת את כהנמה יתבהר ורעיש וניה ימינפה אהושהת ורעיש .להדוגו כהער לע עיבצמה יקנ יחכונ ךער מתועל יתפיצפס
 .יפכסהחודב יתנזאמה רהיתהלאינסניפה ירשכממה יםיופצה
ותינמ ילעבל סחוימה עצוממה ןוהב לקוחמנק ה ותינמ ילעבל חסוימה ינק החוורה נהיה ןולה אהושהת- ןוהל האותשה ורעיש  ב
 .נקבה
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לש עסק לנהלידכלאשריב יםלודגה יםנקבה שתמחידילע 1978 נתשב מהוקשה מ"עב ברהח- םיטמוטוא םייאקבנ םיתוירש 

תלעופ א"בש ברתח ').דכו למג ותפוק ,יאשראיסיכרטל ותברח ,יםיפכס ותדוסמ ,יםקנב( יםנוש יםינסניפ ותדוסמל יםותירשןמת 

:יםייקרע יםמוחת עהבארב 

.יאשראייסכרטל ותברחל )POS( ןללה עסקהיבתבשיאשראהייסטכר יפוסמןיב ורתשהתק שתרלויהנ)1( 

.נקבהיפינבס יםבצומ נםיאש יםמטופכסה שתרלויהנ2( 

.יםקנבב יםבצומה יםמטופכסהלש ורתשהתק שתרלויהנ)3( 

קנבלומ יםייטרנומה יםזכרמב יםפשתתמה יםיאנקבה יםדיגאלתוב"מס לומיאשראייסכרטלתוברחל ורתשתק יותירשןמת)4( 

 .לאשרי

Supervisory) יחוקיהפ הירקסה ךילהת 	ת Review Process) SREP -יםדיגאהת יכ חיבטלה דעונ ךילהתה 

 חפתל יםיאנקבה יםדיגאהת את דדועל ןכ ומכו ,יהםעסקב יםמולגה יםנוכיסה לכב ךומלת נתמ לע םלוה ןוה וציק יםיאנקבה
 .יהםנוכיסלויהנו וריטנךורצל יםנוכיסלוהינל ותפרושמ ותיקנכבט שמשתלה

 .יםיפכס יםחנומב ,נהונת פהותק ךלמהב מתיומס נהידמךובת ורצויש יםותירשוה ותורחהס ךס-)ג"מת( ימלוג ימוקמ צרות
 .ותמירפהיחווור כרשהימולשתךס גם והוש צרוהת

 וםבת ופכס את ול ירזחלה נהולק חיבטמ דהועהת יקפנמ .ושהלכדדמיפלע אהושתוב יקזחמל נהמקהךער ירינ- לס תודעת
 .וילא דהומצ דהועשהת דדמהלש יהילעה ורעיש פתוסבת מתיומס פהותק

 םילובהתק לכ אםו ,יפוהס הנוידפל דע קזחות איה אם )חראבוח ירשכמלכמוא( בוח גרתיאמ לבשתתק אהושהת- ןוידלפ האותש
 תיבר לש יםחנומב ללכ ךדרב גתצומו בוח גרתיא לש יתמינפה אהושכת גם עהודי .אהושת ורעישוותאואשיי )יתברוןקר( נהממ
 .יתביפקטא יתנתש
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