
 הגדרה -ריבית הבסיס במט"ח 

לגבי כל שיעור ריבית המפורט להלן, שיעור הריבית לתקופה קובעת רלבנטית, במונחים שנתיים, כפי  - "ריבית הבסיס במט"ח"
"תומסון רויטרס"(, במועד קביעת ריבית של אותו מטבע, במסך הרלבנטי  -" )הידוע גם כRefinitivשיפורסם ע"י שירות המידע הפיננסי "

או מטה למספר השלם הקרוב ביותר הממוקם בספרה הרביעית אחרי כלפי מעלה בעיגול אריתמטי פשוט כשהוא מעוגל המתואר להלן, 
  .הנקודה העשרונית

ת שירות המידע הפיננסי, המסכים הרלוונטיים וכל מאפיין נוסף של הפרסום, הבנק יהיה רשאי להחליף את הפרסום האמור ובכלל זאת א
 באופן שיהווה תחליף נאות וסביר בנסיבות העניין.

 ארה"ב דולר

 FED -( ששיעורה נקבע ע"י הSecured Overnight Financing Rate) SOFR-ריבית ה–( overnightשיעור הריבית לתקופה של יום )
 האמריקאי בדולר ארה"ב, כפי שתופיע במסך   REPO-(, להלוואות מובטחות בשוק הFederal Reserve)הבנק המרכזי האמריקאי 

USDSOFR=" :(. מועד קביעת ריביתבסוף יום העסקים, שני ימי עסקים בארה"ב לפני יום תחילת תקופת הריבית )להלן" 

-הנקבעת ע"י בורסת ה (Term SOFR)עתית  SOFRריבית  –חצי שנה ושנה  שיעור הריבית לתקופות של חודש, שלושה חודשים,
CME (Chicago Mercantile Exchange) לעסקאות בריבית ה ,- SOFR   לתקופות אלו, כפי שתופיע במסכים .SR1M, .SR3M , 

.SR6M , .SR1Y מועד קביעת הריבית )להלן: ", בהתאמה, בסוף יום העסקים, שני ימי עסקים בארה"ב לפני יום תחילת תקופת
 "(. ריבית

יום, וחודש בן  360שיעורי הריבית לתקופות של שבוע, חודשיים ותשעה חודשים, יקבעו בדרך של אינטרפולציה לינארית )לפי שנה בת 
והשנייה יום(, על פי שיעורי ריבית המתפרסמים כאמור לעיל לתקופות הסמוכות ביותר לכל תקופת חישוב )האחת קצרה ממנה  30

, ובהעדר פרסום כאמור, כפי שיחושבו ויפורסמו על ידי הבנק. ככל שבעתיד ייקבעו על ידי כשהם מעוגלים בהתאם לאמור לעיל ארוכה(,
עבור תקופות המנויות בפסקה זו, יקבע שיעור הריבית לתקופות אלה  (Term SOFR)עתית  SOFRשיעורי ריבית   CME-בורסת ה

 , ולא באמצעות אינטרפולציה ליניארית.CME)-עיל )ביחס לריביות הנקבעות על ידי בורסת הבהתאם למנגנון המתואר ל

 יורו

 ECB (European-( ששיעורה נקבע ע"י הeuro short-term rate)STR€  -ריבית ה –( overnightשיעור הריבית לתקופה של יום )
Central Bank להלוואות לא מובטחות בין בנקאיות במטבע יורו, כפי שתופיע במסך ,) EUROSTR=   בסוף יום העסקים, שני ימי עסקים

 "(. מועד קביעת ריבית( לפני יום תחילת תקופת הריבית )להלן: "TARGET2בגוש היורו )בהתאם לימי הפעילות של מסלקת 

 Euro Interbank Offered) (EURIBOR)ריבית יוריבור  –דשיים, חצי שנה ושנה שיעורי הריבית לתקופות של שבוע, חודש, שלושה חו
Rate ששיעורה נקבע ע"י )EMMI (European Money Market Institute להלוואות לא מובטחות בין בנקאיות ביורו, כפי שתופיע ,)

תאמה, בסוף יום , בה=EURIBORSWD=,EURIBOR1MD= ,EURIBOR3MD= ,EURIBOR6MD= ,EURIBOR1YDבמסכים 
מועד ( לפני יום תחילת תקופת הריבית )להלן: "TARGET)בהתאם לימי הפעילות של מסלקת  עסקים, שני ימי עסקים בגוש היורוה

 "(. ריבית קביעת

יום(,  30יום, וחודש בן  360שיעורי הריבית לתקופות של חודשיים ותשעה חודשים, יקבעו בדרך של אינטרפולציה לינארית )לפי שנה בת 
 על פי שיעורי ריבית המתפרסמים כאמור לעיל לתקופות הסמוכות ביותר לכל תקופת חישוב )האחת קצרה ממנה והשנייה ארוכה(,

  EMMI, ובהעדר פרסום כאמור, כפי שיחושבו ויפורסמו על ידי הבנק. ככל שבעתיד ייקבעו על ידיכשהם מעוגלים בהתאם לאמור לעיל
תקופות המנויות בפסקה זו, יקבע שיעור הריבית לתקופות אלה בהתאם למנגנון המתואר לעיל )ביחס  עבור EURIBORשיעורי ריבית 

 (, ולא באמצעות אינטרפולציה ליניארית.EMMIלריביות הנקבעות על ידי 

  לירה שטרלינג

 BOE-ששיעורה נקבע ע"י ה SONIA (Sterling Overnight Index Average)-ריבית ה  -( overnightשיעור הריבית לתקופה של יום )
(Bank of England= להלוואות בין בנקאיות לא מובטחות בלירה שטרלינג, כפי שתופיע במסך )SONIAOSR בסוף יום העסקים, שני ,

 "(. מועד קביעת ריביתימי עסקים בלונדון לפני יום תחילת תקופת הריבית )להלן: "

( הנקבעת על ידי Term SONIAעתית ) SONIAריבית  -חצי שנה ושנה שיעור הריבית לתקופות של חודש, שלושה חודשים, 
Refinitive :להלוואות בין בנקאיות לא מובטחות לתקופות אלו, כפי שתופיע במסכים ,GBPTRR1M=RFTB ,GBPTRR3M=RFTB ,

GBPTRR6M=RFTB GBPTRR1Y=RFTB תקופת הריבית , בהתאמה, בסוף יום העסקים, שני ימי עסקים בלונדון לפני יום תחילת
 "(. מועד קביעת ריבית)להלן: "

יום, וחודש בן  360שיעורי הריבית לתקופות של שבוע, חודשיים ותשעה חודשים, יקבעו בדרך של אינטרפולציה לינארית )לפי שנה בת 
ממנה והשנייה יום(,על פי שיעורי ריבית המתפרסמים כאמור לעיל לתקופות הסמוכות ביותר לכל תקופת חישוב )האחת קצרה  30

, ובהעדר פרסום כאמור, כפי שיחושבו ויפורסמו על ידי הבנק. ככל שבעתיד ייקבעו על ידי כשהם מעוגלים בהתאם לאמור לעיל ארוכה(,
Refinitive  שיעורי ריביתSONIA ( עתיתTerm SONIA עבור תקופות המנויות בפסקה זו, יקבע שיעור הריבית לתקופות אלה בהתאם )

 , ולא באמצעות אינטרפולציה ליניארית.Refinitiv)למנגנון המתואר לעיל )ביחס לריביות הנקבעות על ידי 

 
 

 פרנק שוויצרי 

  -( overnightשיעור הריבית לתקופה של יום )

להלוואות מובטחות במטבע פרנק  SIX ((Swiss Exchange -( שנקבעת ע"י הSwiss Average Rate Overnight)SARON  -ריבית ה
מועד קביעת בסוף יום העסקים, שני ימי עסקים בציריך לפני יום תחילת תקופת הריבית )להלן: "SARON.S שוויצרי, כפי שתופיע במסך 

 "(. ריבית



, להלוואות מובטחות SIX (Swiss Exchange) -ריבית הנקבעת ע"י ה - שיעור הריבית לתקופות של חודש, שלושה חודשים וחצי שנה
בסוף יום העסקים, שני ימי עסקים  SAR1MC,.SAR3MC, .SAR6MC.במטבע פרנק שוויצרי לתקופות אלו, כפי שתופיע במסכים 

 "(.מועד קביעת ריביתבציריך לפני יום תחילת תקופת הריבית )להלן: "

( בשוק הנגזרים, הנקבעת על Interest Rate Swap Overnightשיעור הריבית של עסקאות החלף ) -שיעור הריבית לתקופה של שנה 
", בסוף יום העסקים, שני ימי עסקים בציריך לפני closeבשדה " CHF1YOIS, כפי שתופיע במסך =Refinitivידי ספק המידע הפיננסי 

 "(. מועד קביעת ריביתיום תחילת תקופת הריבית )להלן: "

יום, וחודש בן  360רי הריבית לתקופות של שבוע, חודשיים ותשעה חודשים, יקבעו בדרך של אינטרפולציה לינארית )לפי שנה בת שיעו
יום(, על פי שיעורי ריבית המתפרסמים כאמור לעיל לתקופות הסמוכות ביותר לכל תקופת חישוב )האחת קצרה ממנה והשנייה  30

, ובהעדר פרסום כאמור, כפי שיחושבו ויפורסמו על ידי הבנק. ככל שבעתיד ייקבעו על ידי לעיל כשהם מעוגלים בהתאם לאמור ארוכה(,
שיעורי ריבית עבור תקופות המנויות בפסקה זו, יקבע שיעור הריבית לתקופות אלה בהתאם למנגנון  SIX ((Swiss Exchange-ה -ה

 חצי שנה(, ולא באמצעות אינטרפולציה ליניארית.המתואר לעיל )ביחס לריביות לתקופות של חודש, שלושה חודשים ו

 ין יפני 

-(, ששיעורה נקבע על ידי הTokyo Overnight Average Rate) TONAR-ריבית ה  -( overnightשיעור הריבית לתקופה של יום )
BOJ (Bank of Japan להלוואות לא מובטחות בין בנקאיות ביין יפני, כפי שתופיע במסך )JPONMU=RR  בסוף יום העסקים, שני ימי ,

 "(. מועד קביעת ריביתעסקים בטוקיו לפני יום תחילת תקופת הריבית )להלן: "

)ספק מידע פיננסי(, להלוואות בין  Quickריבית עתית הנקבעת ע"י  -ה שיעור הריבית לתקופות של חודש, שלושה חודשים וחצי שנ
 ,JPYTRR1M=QCKJ,JPYTRR3M=QCKJ ,JPYTRR6M=QCKJמסכים בנקאיות לא מובטחות לתקופות אלו, כפי שתופיע ב

 "(.מועד קביעת ריביתבהתאמה, בסוף יום העסקים, שני ימי עסקים בטוקיו לפני יום תחילת תקופת הריבית )להלן: "

( בשוק הנגזרים, הנקבעת על Interest Rate Swap Overnightשיעור הריבית של עסקאות החלף ) -שיעור הריבית לתקופה של שנה 
", בסוף יום העסקים, שני ימי עסקים בטוקיו לפני Closeבשדה " =JPY1YOIS, כפי שתופיע במסך Refinitivידי ספק המידע הפיננסי 

 "(. מועד קביעת ריביתיום תחילת תקופת הריבית )להלן: "

יום, וחודש בן  360ך של אינטרפולציה לינארית )לפי שנה בת שיעורי הריבית לתקופות של שבוע, חודשיים ותשעה חודשים, יקבעו בדר
יום(, על פי שיעורי ריבית המתפרסמים כאמור לעיל לתקופות הסמוכות ביותר לכל תקופת חישוב )האחת קצרה ממנה והשנייה  30

ק. ככל שבעתיד ייקבעו על , ובהעדר פרסום כאמור, כפי שיחושבו ויפורסמו על ידי הבנכשהם מעוגלים בהתאם לאמור לעיל ארוכה(,
( עבור תקופות המנויות בפסקה זו, יקבע שיעור הריבית לתקופות אלה, בהתאם למנגנון Term TONARשיעורי ריבית עתית )  Quickידי

 , ולא באמצעות אינטרפולציה ליניארית.Quick)המתואר לעיל )ביחס לריביות הנקבעות על ידי 

בעמודת  AUBBSW0#בדולר אוסטרלי, כפי שיופיע במסך = bills of exchange -הריבית לשיעור  –( AFMA BBSW) דולר אוסטרלי
BID " :(.מועד קביעת ריבית, בסוף יום העסקים, שני ימי עסקים בסידני לפני יום תחילת תקופת ריבית )להלן" 

בסוף יום העסקים, שני ימי  CAFIXך =בדולר קנדי, כפי שיופיע במס bankers acceptances -שיעור הריבית ל -( CDOR) דולר קנדי
 "(.מועד קביעת ריביתעסקים בטורונטו לפני יום תחילת תקופת ריבית )להלן: "

 BIDבעמודת  0#NZBBFIXזילנדי, כפי שיופיע במסך =-בדולר ניו bills of exchange -שיעור הריבית ל -( NZFMA) זילנדי-דולר ניו
 "(.מועד קביעת ריביתבסוף יום העסקים, שני ימי עסקים בולינגטון לפני יום תחילת תקופת ריבית )להלן: "

בסוף יום העסקים, שני  STIBORשיעור הריבית לפיקדונות בינבנקאיים בקרונה שבדית, כפי שיופיע במסך = -( STIBOR) שבדי כתר
 "(.מועד קביעת ריבית)להלן: " ימי עסקים בשטוקהולם לפני יום תחילת תקופת ריבית

בסוף יום העסקים, שני ימי  CIBORשיעור הריבית לפיקדונות בינבנקאיים בקרונה דנית, כפי שיופיע במסך = –( CIBOR) דני כתר
  "(.מועד קביעת ריביתעסקים בקופנהגן לפני יום תחילת תקופת ריבית )להלן: "

חילת תקופת הריבית איננו יום עסקים במט"ח בישראל אך הינו יום עסקים במדינת על אף האמור לעיל, במקרה בו היום שקדם ליום ת
המטבע הרלוונטי, או שהינו יום עסקים במט"ח בישראל אך איננו יום עסקים במדינת המטבע הרלוונטי, יהיה שיעור הריבית, כפי שהופיע 

 ון במט"ח בישראל לפני יום תחילת תקופת הריבית. זמן תל אביב או סמוך לה, ביום העסקים האחר 9:00במסך הרלוונטי בשעה 

אם במועד קביעת ריבית כלשהו לא יפורסם שיעור ריבית כאמור, או ביחס למטבעות חוץ אשר לא מנויים לעיל, יהיה שיעור ריבית הבסיס 
)הידוע גם כ"תומסון רויטרס"( במסך  Refinitivבמט"ח  שווה לשיעור הריבית האינדיקטיבי כפי שיפורסם ע"י שירות המידע הפיננסי 

DEPOSITS/DEPO  בגין המטבע הרלבנטי בעמודתASK  זמן תל אביב או סמוך לה, יום עסקים  9:00)שיעור הריבית הגבוה(, בשעה
במט"ח אחד בישראל לפני יום תחילת תקופת הריבית, או כל פרסום אחר שיהיה בו, לדעת הבנק, כדי להוות תחליף נאות לפרסום 

 אמור, כשהוא מעוגל בהתאם לאמור לעיל. כ

על אף האמור לעיל, בכל מקרה שהבנק יקבע כי במועד קביעת ריבית כלשהו, אין באפשרותו להשיג פיקדונות בשוק הבינבנקאי בריבית 
היה השיעור כאמור לעיל, או כי אין לדעת הבנק תחליף נאות לפרסומ/ים המפורט/ים בהגדרה זו, אזי שיעור ריבית הבסיס במט"ח י

שייקבע מפעם לפעם על ידי הבנק כשיעור הריבית שבו יכול היה הבנק להשיג בשוק הבינבנקאי, פיקדונות במטבע הרלבנטי לתקופה 
 קובעת רלבנטית. 

מהריביות שלעיל תחדל להתפרסם ו/או יצומצם באופן מהותי השימוש בה על ידי המערכת הפיננסית העולמית ו/או  חתאבמקרה בו 
כפי שייקבע או יהיה מקובל הריבית מהותית המתודולוגיה לקביעת הריבית ו/או תינתן בעניין הוראת דין, יבוא במקומה שיעור  הנתשת

"(. בנוסף לכך, במקרים בהם בשל המעבר לשימוש הריבית החלופיתבמערכת הפיננסית העולמית כחלופה לריבית האמורה )להלן: "
חלופית תשקף ריבית נטולת סיכון(, יבצע הבנק האמה של המרווח )למשל במקרה בו הריבית בריבית החלופית תידרש לדעת הבנק הת

התאמה כאמור על פי המתודולוגיה/הכללים אשר יהיו מקובלים במערכת הפיננסית בעניין זה. הבנק יודיע על החלפת הריבית כאמור וכן 
נקבעה ריבית חלופית, יראו את המונח ריבית הבסיס במט"ח בכתב זה  על שינויים בשיעורי המרווח, ככל שיידרשו, בכפוף להוראות הדין.

 , לכל דבר ועניין.  כאמור לעילוביתר מסמכי הבנק הרלוונטיים, כמתייחס לשיעור הריבית  החלופית, כשהוא מעוגל 


