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2021 נתלשון ירוירקטש הדאריושב ר דב

.2021  לשנתמסד בנק  שליםיפסכ הותחו הדאת כםי בפניגלהצ כבד מתיאנ

דדולהתמ ולמד ,יכלכלוה ירתחבה, יעהמד לםועה. לואהחת יגלוב יותריאבה רשבהמ ךשהמב ינהיפאהת 2021 שנת
.חהיצמ גמתלמ ושב ראלשיו לםועה ותכלכל, םיולהגד יםיותריאהב יםרתגהא ותרמול פהגהמ גלי עם

תוך, ויותחולקל ולהעמ ותריש  יקענולה יתעסק ותיכשמה על רושמל חיצלה, רשבהמ עם טביה ודדהתמ בנקה
ןוכיהס ןויאבלתו יתננסיפה ותיתנלא, יתטלייגהד קדמהל, ולניהה ותכילא ותודת זאתו יםובדעה ותריאב על רהישמ
.וצההקב את ןייפמאה יידתהמ
,רבשמה לתיחבת וינותחולק לצד עמידהוה כהיתמשה חהיכוה השנה אבל, הונרו הקרבשמ מעפשו מןייעד שקהמ

.השקה פהותקה את רועבל להם עהייוס ונהכנ יתהיה
קנהב ותיתנבא ןואמ תעבבה רבומד. 3aA וגרד ב,"וגרדימ" רתבח  ייד על, רותנ נקהב וגריד ,זו ותמציא עקר על

.ויותוצאבת יועקב ךשמתמ רופישל וביאה רשוא ותונרחאה יםבשנ בנקה ילובשה יםיטגרטאסה יםכובמהל
ת אממקד בנקה יתטגרטאסה יתכנ התרתגמס ב.2021-1720 יםלשנ שהבושג יתטגרטסא יתכנת פי על נהלמת בנקה
תועצאמב ,עדי הקהל לובר קריסהפה רחבתה ,יהםותחפשמ יבנו אהרו ההיובדע ,יםרוהמ יתילוסכו באוותילעפ ריקע
ךמהל ,אהרו ההיובדעו יםרוהמ רבק ביתטרפ הותאנק הבותילעפ רחבת הןכו ,יםיזמנו יםיער איםפי סנלתעפה

יתילוסכובא ירבעה רזבמג ולקח לתהגד ךשהמ, יםינוינוב יםטנק םיעסק בודיק המךשוהמ ריחסהמ רגזבמ החיצמ
םיטרטנד ס עלרהישמ ,יםיולעפת יםכי תהל שלרופיש ,םניהי ב,ותיעלי ההתיכי תהלךשהמ ןכ ווכמ ,הראוה יובדע

הוה גבותכי אשמירה על ךו תכלוה ,נק הב שליםונש היםעסק היוו בקות נאיוילוג ותפיית, שקעסק ותוגנ ה שליםוהגב
.תוחולק לותריש המתרב
 שלשהוהנג חולק היכרצ לתאםו מענהמ רתשפא המ,ינלאומי הבוצת קבשל טלייגהד יתטגרטאס את אימץ בנקה

.ישוהאנ וץרע העל יתעקב רהישמ יכד ךו ת,יםיטלייגהדו יםרישיה יםוצרע הותעצאמ בו לותונכ הנךרעה ותעהצ
את רםועב שילהנגו וצההקב ותחולק רועב, ךרד ירצופ קםחל, יםיטלייגד יםעצאמב עיהשקל הכישממ בנק הוצתקב
תיהבנקא רהיבז ודדלהתמ ולנ יםרשפאמ ,האל יםעאמצ. להם יםהמתאימ וםובמק ןזמב ,בנקה של יםותרישה ךרעמ

.יםיבנקא וץח יםשחקנ ותרבל, יםרב יםשחד יםנחקש יםנסכנ ליהא יתותרחהת
תרמ על רושמל ידפמק נקהב, יתטלייגהד ותהבנקא וםידוק יתוגולכנטה ותדשנחה עמקתוה וםשיי עם ,בבד בד
ןוה יונפטלה ענהובמ םיפיבסנ ותריש ותעבאמצ הן, יתשיא להם מתהמותא ויותחולקל בוההג ותיעוומקצ ותריש
ההוגב ןורצ ותעישב רמת יםפקשמ, נקהב ותחולק של ןורצה ותעישב ירסק. יםונשה יםרישיה יםיטלייגהד יםוצרעב

םיונשה יםרזבמג וינותחולקל ותרישה רמת לאתעבה יםשאבמ עיהשקל ךישמת הצוהקב. קבנב וינותחולק של
תווגנה על דהפהק ךוות יםשחד יםרצומ, יםקדמהמת טלייגהד יוצרע חויתפ ךשמה על שדגב, רםועב ךרע רתייצוב

.ותפיושק
הרבחב הילעפ תורבועלמ יבוח מועצמ אהור קבנה ,יומינלא הבוצת קב שליםכרעהומ גיהטרטאסמה ,ןוחזמה לקחכ

תנוו מגיתלתי קהותילעפ תמיי מקיומינלא הבוצת קב.יכלכל הוםחת בזמהויו יתסקעה ותיגנה המלצד ,ילהובקה
ותילעפוב תירת חבותרבוע במיוטי באתוצ המ,ודיק במותילוסכו ואןוכי בסרעוונ יםילד  עלשג בד,ףיקה-תבחרו

.ובה זושח ותנדב בהתילעפ לקח יםטלו נבנק הילמנהו יובדע .הפענ יתותנדבהת
תוילוסכו אוקיזחו ראלשי ברהו הממדע מוםידלק ותעלופה ותיומקומ ותירצ אותיכנות בלקח חתק לךישממ בנקה.

יובדע לרהשע הותיוילעפ בן היםונש יםירת חביםונרג וא ותותעמ ותולל בנק הךישמ הו ז שנהך במהל.ותשלחומ
.ןוכי בסיםילד לותיוילעפ בןוה אהרוה
םה לושמ בנקוה ותהעמ ה.רה"ו מכל ליטלייג דיםכל גזרא -הנ "אתתתועמב יםשנ 13-כ זה מיטגרטאס ףתוש בנקה

תרסג במ.יתשי אעצמה להיםכל להם יקענולה ראלשי ביםרו המ שליעו המקצדםעממ  אתלקדםו יםעצה לרהטכמ
.ץרהא ירחב בותיושר 29 -בכ חדויך המוינח הירולמו םירו למיםייפד ואיםידי ניםחשבמ 2,700 -כ ו השנהלקוח יתכנת
יםילד יוגנ רפ סיבת 392,9 -ב ותננוג יםרו/מותרומ 30,000 -כ ליםידי ניםחשב מולקוח יתהשארמ יתכנ התרתגמסב
.יםיעוקצ מרהשכ הירסו קףוריבצ רץהא ירחבב יםרעו יםובשי 174 -ב
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 יפל אךו מתיםיניט מציםרומ 18 יםרחב נורתגמס ב,ויתשארמ "ינההמד  שלרהוהמ "ם במיזףותש בנק ה,ףנוסב
 .לקח  בהטלו נמסד בנק "לכומנ יםונש יםומח מתרובי ציש אניםר חב בהיםרויב צהעדוו ייד  עלורחנבו יםמדעומ
 םיילד רב בקותיוזדמנ הןויווש דמתהמק ותהעמ ,רחא רועיש ותתעמ עם ולהעפ ףתש להחל בנק הףנוסב

 קיענלה ו והחלך למהלותמרנ יםרב יםפי סנ.רפ הסיבת בוקהעסת הלםוע מיםנדב מתבוילש ותעמצבא פריהירפמה
 עוי בסחדוי המךוינח הוםחת  אתדמתהמק רו אותומ אלותתעמ לעיימס בנק הודע .יםרחנב רפ סילבת יםרועיש
   .חטשה מותולע הותיותנדב התותי מקומותזמוי לילקב במזאת כל .יכוינח הותולצ ותיעומקצ ותרשכ בהותפתהשתו

 חתוא חדא כל על יםעיפשמש יםיונרגא יםכמהל וםשיי תוך, ותילעיב רופישו יבהציו יתעקב חהיצמ יגמצ בנקה
 אובמל פקדלת וכישהמו זו טהושפ לא נהשב גם ותמרנ, יםיוניח יםובדעכ יםרוגדמה בנקה יובדע. בנקה יובדעמ
 .ותחולקה ובתטל רץמה

 ןוחטיבב נקהב את גהיהמנה נקהב לתהנה לןכו, טהבמו יםפיבסנ נקהב יובדע בןואמ ןותונ ודה מןוירוטרקיהד
 .ויתוחולקל ךרע רתייצו חהצלובה

 
 
 
 
 
 
 

 2022 רסבמ 3

 ירי אדינצב
 ןוירוטרקי הדרו"י
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 הנהלההוון יטורהדירקח וד
 הירטגטאסוים דעי, ליתכלכ ירהסק
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2102ר בצמבד 31ם ויל םיאוחדהמם ייפסהכות חולד לההנהוהון ירוקטריח הדוד

םיחדומא היםיפ הכסותחוהד  אתרסםפול רש לאטחלוה, 2022 רסבמ 3 וםי בימהי שהתקןוירוטרקיהד בתישיב
עקבש ונתכמת היפ  עליםכורע ותחוהד. 1202 רבבדצמ 31 וםי ביימהסתשה נהש ל"מעב מסד נק בשל םירוקוהמב

.יםחוו מדיםכומ בסיםוטא מביםונוהנת יםבנק ה עלחפקהמ

יהטגראסטוים דיע, ליתלכ ירהסק
(.%49 )"מע בותחזקא מסד ושל (%51) ע"מ בןושארה ינלאומי הבבנקה  שלותבעל במצא נמסד בנק

.הםיותחפש מיבנו ראהו היובדע ,םירוית המילוסכוא בוותילעפ ריקע  אתמקד מבנקה
.תייננספ ותיתנ ואןוסח לתע בית בנקאצהו מקבלקח וינ הבנקה
תו הבנקא שלודהביס עומד ה,יםוולל יםידמפק ןי בייננספ ךווי בתרקיע בכזתר מתבנק ה שלית הבנקאותילעפה

ןכו ,קבנ הלש ירקיע החוורה רו מק אתותוומה וט נ,יתיבר ותנסכ בהיוטי בותבל מקו זותילעפמ תוכנס הה.יתרחסהמ
.ותיוילעפ  שלרחב ןוו במגותעמל ייבמנ יםיובנקא יםינסינפ יםותרישב
.ויותחולק ליםייננספו יםיקאבנ יםותריש  שלרחב ןוו מגספק מוהוא ותחושל 8-ו יםפיסנ 14 ותעצאמב  פועלבנקה
.2000 משנת ה, החלרבחה  שלרהמבק ןושבח האהורכ שמש מ(KPMG) ןייקיח ך סומןוחשב היואר רדשמ

דיעת ינפ הפוצ עדמי
קוח בורתכהגד ידעת י פנפהו צעיד מוהו מה,ותירוטס הותובדע לחסיי מתוינשא ,זה חו בדטרופהמ עידהמ מלקח
י פנפהו צעדי המרתגמס בוללכ שנו מאליתות מהותונש ותי להותיושע  בפועלותוצאהת .1968-ח"כש הת,ךרע ותריינ

,חויקפ ירמו גותראווה יקהחק ביםיוינש מתוצאהכ ,רית הןי בותרב ל,יםרמו ג שלרב רפסממ אהוצכת ,ידעת
ותיביצוה ותיל הנזצבמ  עלועתפשוה יולמע היכלכל הרבשהמ ותחפת התרקיעוב ותיכלכל וראק מותיוחתפהת

ןיפי חלירעש ,יתיברב יםיוניצ קיםיוינש ןוכג יםיגרח יםיכלכל יםעורי א,לםועבו רץ באותיעסק תורבחב ןו ההיוקשב
.ותרח התי בתנאיוינשו יםרחמת הותנהג הת,ובח ותר אגיריחמ ,ותי מנירעש ,ציהינפלוא
םייוטיוב נק" הבונתוכ "ב,"בנק הכתרעה"ל ,י"ופ "צ,י"וחז ":ןוכג יםיוטיבב ו איםיל במןייפומא ידעת י פנפהו צעידמ

רחוסוב יםונכי בסיםכורכ ו אלידעת י פניפו ציםיוטי ב.יה""יה ,ן"כית ",ל"וכי ":ןוכג צםע ותשמ לףסובנ ,להם יםדומ
שמתמ להו אשממ להתלאש יםיושע רשא יםיידעת יםעורי אילגב נהלה ההותכרע העל יםססו מב שהםוםשמ ,ותודא
ירמו מגרותי ו אחד אותשממ מהתתוצאהכ ו אילע ליםטרופ המיםרמו מהג,רית הןי ב,תוצאהכ יופצ מהונהש רהובצ
.ןלהל דןוכי סירמו גתבלט רקפ ביםטרופן המוכיהס
קבנ יונונת רצו הארדשמ ,יקהטטיסט לסיתכזר המכהש הליומרספ  על,רית הןי ב,ךסמ נזה חו בדוצג המעדיהמ

.יםפכסוה ןו ההיוקש ליםרושוהק יםילעפ היםונש יםרמו גייד סר עלנמש יומבפ עיד מן עלכו ,ראלשי
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םייריקע עוביצדי ומדתי ימצי תפס כעידמ
     

20212020201920182017יםירקי עםיינסניפ םיסחי
םזיוחאב

ועציב ידדמ

 

9.11וןהל האושת %10.1%11.3%11.1%9.1%
1.0%0.8%0.9%0.9%0.7%םיעצמומ םסיכנל האושת
114.71%14.03%13.50%13.04%11.87%ד בור יצמע ןוהס חי
7.68%7.24%7.68%7.25%6.99%ףונימהס חי
248%241%213%180%202%(1)תוליזנהי וסכי סחי
----151%(2)ביצ יןומי מסחי
3.3%3.4%4.0%3.9%3.8%םעיצוממ םסיכנלת וסנכהה ךסס חי
2.3%2.6%3.0%2.8%2.7% םיעוצממם יסכנל וטנ ,תביי רתוסנכהס חי
0.9%0.9%1.0%1.0%1.0%םיעצמומ םסיכנל תלומע סחי
55.6%56.0%60.1%61.6%66.0%ותליעי סחי

יםירקיע יארשא תוכיא ידדמ

1.17%1.39%1.17%1.15%1.34% רוביצל יארשאה ךותמ יארשא ידספהל השרפהה תרתי רועיש

יארשאה ךותמ רתוי או םימי 90 לש רוגיפב תובוחו םימוגפ תובוח רועיש
1.23%1.10%1.04%0.73%0.95%רוביצל
112.97%154.80%140.05%235.22%164.12% םוגפ רוביצל יארשא תרתימ יארשא ידספהל השרפהה תרתי רועיש
0.06%0.16%0.10%0.24%0.04%  רוביצל יארשאה לש תעצוממה הרתיהמ וטנ ,תויאנובשח תויקחמ רועיש
לש תעצוממה הרתיהמ יארשא ידספה ןיגב (תוסנכה) תואצוה רועיש

0.45%0.23%0.16%0.24%(0.06%)רוביצל יארשא
 

"חש ינוליימב
101.777.077.768.952.8יקנ חוור
244.5241.0245.8222.1197.6וטנ ,תיביר תוסנכה
21.810.77.09.7(3.3)יארשא ידספה ןיגב (תוסנכה) תואצוה
101.383.787.281.577.8תיבירמ ןניאש תוסנכה
94.183.183.881.075.4תולמע :הזמ 
192.1182.0200.2187.0181.9תורחאו תוילועפת תואצוה

98.690.8102.096.592.6תוולנ תואצוהו תורוכשמ :הזמ
0.680.510.520.460.35(ללודמו יסיסב) הינמל יקנ חוור

"חש ינוליימב
10,835.010,348.88,693.98,255.37,732.8םיסכנה לכ ךס
3,634.23,815.82,675.72,272.82,178.7םיקנבב תונודקפו םינמוזמ  :הזמ 

742.7625.3258.8641.4576.5ךרע תוריינ
5,575.05,165.25,056.44,642.04,282.8וטנ ,רוביצל יארשא
763.3620.6624.3622.4618.0הלשממל יארשא

9,949.09,544.57,967.77,602.17,140.9ותיובייחתהה לכ ךס
9,025.18,612.46,961.96,673.06,253.8רוביצה תונודקפ  :הזמ 

431.1252.3349.2365.7362.1םיקנבמ תונודקפ
886.0804.3726.2653.2591.9ןוה
20212020201920182017 יםפסונ םינותנ
(3)עצוממ תורשמ רפסמ
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 .הדיווחפת קוף תסוימו בסתינשים שהחודשת  שלויןגב בשס מחוהיח (1)
.האהשוו נינתוים גא מוצך לכ, לפי2021נת שהחל מ חושב נטוציב ימון יס מאל יחשרק ינאות ברהואם להתב  (2)
 .ספותנו שעותשל שרות נחי מום למוגכולל תרשרות המפר סמ (3)
קפר הא ר.תיתבוצקה ה ברמםאה ת חברשל םייספכה בדוחות ושמ יו,(ESG) תייקר עישל וממה חבר,היבסב י מדדשל ציתתמ (4)

.םים מתפתחינכוסי
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םהיוף אלחש בנקשה םיירקיעם היונסיכה
םיפענ) ותיכוזיר ותרב ל,יראשאה יונכיס: םינה בהםש יםירקיעהשכ, יםונכילס פהישחב והומל בנקה של וותילעפ
רביי סןוכי סותרב ל,יםיולעפת יםונכיס; ותילנז יונכיס ית;רב הןוכי סוינ ההם שביריקעה רש כא,וקש יונכיס ם(;יווול

יטפש מןוכי סן;יטיונ מןוכי סיה;טגרטאס ןוכי סן;ו הבנתוהל ותי צןוכי סע;יד המותיוגולכנט ןוכי וסעדי מחתטואב
.יםודל מיונכיוס
וקש יונכיס, יראשא יונכיס ןיבג. יםריכ ביםיד תפקי בעלו אנהלה הירחב ייד על יםוהלמנ יםיותהמה םיונכי הסכל
. לאזב של 1 ךנדב ותראוה רתמסגב הון ותלימלה יתרוטולרג שהירד יימתק, יםיולעפת יםונכיוס
יו זיה שליקעמ מךיתהל עתבצ מוצה הקבInternal Capital Adequacy Assesment Process( ICAAP(- הךיתהל רתגמסב
ןו האתהקצ עתצ מתבךרו הצדתי במ.ןושארה ךנדב הרתגמס ביםוהמז הןוכי הסיוקד מרואתגו יםפנוס ןוכי סיוקדמ

.יםונכיי הסותת יםונכיהס רית ןי בגספתו נןו ההקצאתו 1 ךנדב יונכי סןי בגמהימשל
 

םיחפתם מתינוסיכ
,םייימק יםחומתב יםשדח סיכון יוקדמ או, יםשחד םיחומבת רוצוי להיםיושעש יםונכיס הם יםחתפמת יםונכיס

,תירוטולרג יבה סבותרבל, יתקאבנה ותילעפה יחומת על עהיפשמש יבהבסב תורומתמ ,רית הןי ב,יםרזשנג
.ודעו יתטלייג ד,יתותרחת

:יםירקיעה יםחפתהמת יםונכיבר הס בדיםטרפ ןלהל
ותעפשומ נהממ לקחכ בנקה ושל ראלשיב יתנקאהב כתרעמה של ותיעסקה ותוצאהת - יכלכל-ורקמא ןוכיס .1

הילצפני א,עטב מ,יתיבר ייוינש ותרב)ל יםיכלכלה יםבתנא עהרה. לםועבו ראלשיב משקה צבממ רישי ןפובא
- סקהפ ורא חבהרה)ל נהיראקו לאוסיהר ןי ביונחטי הבצב המותחתפהת ותרבל יםיונחטיהב, יםיטיולפה, וד(עו

אילהב יםולעל יתמולע לואהחת ותטשפהת או ן(ל להינהראוקלא וסיהר ןי ביונחטי הבצבהמ ותחתפהת שאובנ
תמרב ירידה, טלהבהא רועישב יתותמה ייהלעל רורלג ולעל ןויתהמ. יתותמה יתכלכל טהלהא או, קשבמ ןויתלמ
יסיטרכב ותילעפה ףיקבה בירידה, ריתה ןיב, יוטיב יידל בואל יםולכיש, כהירהצ ילרגבה יםיוינש, ראלשיב יםיחה
םייוינשל וםרלג, יםעסקוה יתהב ימשק ייד על םירחא יםיבנקא יםותרישל שוקיהב על עיפשלה או, יראשא

ףיקה את יללהגד, בנקה ותכנסבה עהילפג ביאהל יםולעל ואל יםרמוג. ודעו ןוהה קושב ותילעפה ירוחזבמ
.בנקה ותוצאת על עהרל עיפשולה יםייתיעבה ותובחה
,הילצפינהא מגמת ךש המ:ןוכג ,ותונש הותיכלכל-ורקמא הותיוחתפ בהתיםיופ הציםיוינשה רח אוקבע בנקה
.ודעו ,לםועוב רץא ביתיברה יתי לעליפצ

ה זולידג .יתהבנקא כתרעבמ ןל"והנד יוינ הבףענ ליראשא הותפישח בייה עלחלה יםונרח האיםשדוח הךבמהל
תוסקאע ה שליראשא היחוור במ בירידהןכו וםיתחה י בתנאותקל בה,ןוכי הסןויאב תלת בהגדולקח בוהול
השרפ הה אתים להתא,רית הןי ב,יםבנק ה עלחויקפ הייד  עלשר נד,זה עקר  על.יתקאבנ הכתרעמ בותשדחה

ותיינ מדבנק ל.יק הת שלןוכיהס מתר בייה לעלות נאיוטי בןיתיש ןפו בא,ירחס המיראש האיק תןי בגיתוצתהקב
הריזהו יתידת מיראשא ותיינ במדטוק נוהוא ןל"דוהנ יוינ הבוםחת ביםונש הותילעפ היומחלת חסי ביתטנרפ

קרפב ןלהל ורא בהחרה ל.ותירוטולרגה ותשירובד ףענ ביםיוינשל תאם בהףטוש ןפו באכנתעד מתרש א,וםחבת
.ןל"ונד יוינלב יראש אןוכיס

תכשתמ מעהפש הו לותי להויהשעש יתכלכל-ורקמאה יבהבסב יותעשמ מיוינש רהיצ נהורו הקףינג ותרצפהת
העפשה הוצמתע רשכא ,ממנה ק כחלקבנ ה ועללכל ביתקאבנ התכרעמ הותילעפ  עלוצאי ועלפכו ,שקהמ על
.םפיקובה אהותחל היגל וצמתע בויהתל
ףינג ותטשפ התעתפשה קתבפיס טרופכמ נוחנב בנקה על ונהרוהק ףינג של ותיכלכל-ורקאהמ ותעפשהה
.ןלהל ראה - ונהרוהק

תורחת המתוצע ביתותעמשמ הותרבהתגוה בנק השל ותילעפה יבתבסב יםיוינשה - יעסק ודל/מיטגרטאס ןסיכו  .2
תיטגרטאס היתכנוהת .תווברהק יםהשנ רועב יתתוצהקב יתטגרטאסה יתכנהת שויבג עתב יוטיב ובליוק וחננב
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תפגמ רתיצישמ ו אלותרבל ,יםונשה יםרגהאת ולומ ותרחהת יבתבסב יםיוינשה ולמ ףטוש ןפובא נבחנת
.לםועבו רץאב ונהרוהק
:ותרחהת מתעצ את יםמשנו יתעסקה היבהסב על יםעיפשהמ יםיוינש
תרבלהג יםכמהל של רתםהסד וםידבק ותייבנסטינבא כהישממ תירוטולרגה היבהסב - יםירוטולרג יםיוינש

הווהמת ותרב ל,יםומוהתשל יראשא היטיסרכ וקש ביםיוינש, םותשל יותריש ןוכג, םיונש יםחומתב ותרחהת
דעונ רשא חהופת ותלבנקא ןתק לתחה, יראשא יוננת רגמא, ינאועקמ יראשא ,תלבו הצעמלהה חתתפלה
יתוריש כתשל קמתה, יםבנק בין ודיהנ רמתופר, יםישישל יםצדד עם ותחולק של ינסינפ עדימ ףויתש רשפלא
.ודעו יתטלייגד ותקאבנל רעבמב כתומהת ציהולרג, יםיבנקא ובשחמ
ושחל ותחולק יכרצב יםיוינש ותרבל, ותיכנרוצ ותירתחב ותמגמל יםרושהק יםונכיס - ותחולקה יכרבצ יםיוינש

.נהורוהק ףינג ותרצפתה ותבעקב
רבעמ בהחרתה יםיננספה יםרצומוה יםותרישה על ותרחתה ותונרחאה יםבשנ - יםרחמתה וגבס יםיוינש

ותיוילעפ  שליםומחת ליםכנסנ יםשחדו יםיקות יםיבנקא-ץוח יםרחומת יםבנקה בין יתרתומסה ותרחלת
קטינפו הזנק ותרחב, ותינאועקמ ותרבח, יראשהא יטיסרכ ותרחב, חוטיהב ותרבח הםוב ותירתומס ותייננספ
םיייננספה יםחומבת ןותילעפ את יבחרהל ותיופשצ ותיולמע טק יגב ותרבחו ףענב יםיחדשנ יםרוצמ ותחתפמש

.ותוברקה יםבשנ
םירציימ יתיננספ תוילעפל יםיוגולכנט יםרחמת תכניסו יתטלייגד ותקאבנל רעבהמ - יםיוגולכנט יםיוינש -
.ךרענ בנקה יהםאל יםשחד רבייוס עיד מתחטאב יונכיוס יםיוגולכנט יםרואתג יםונכיס
לע ,כהונמ היתרב היבתוסב יתנסינפ הכתרע במרתוב הגותרחהת - ית הבנקאכתרעהמ  שלותייעל התרישתד-
תוייעל התיכ מהלוםידלק וילוב ה,םיבנק ה עלחויקפה  מצדיתקאבנ הכתרעהמ  שלותיעלי התישתר דעקר
יכלמהל ךש בהמ.תוילעי היחסי רופיש ךכ ותקבעוב ותוצא בהותייעל הת,יםונש יםעד צוטננק רתםגמסב

,םיללוכ ה,יתטגרטסהא יתכנהת מלקחכ ותייעלהת יכ מהלבנק ל,תוונרחא היםשנ בקבנ הטוק נבהם ותייעלהת
.טהבמו יםפי בסנודהעב יכיבתהל יםרופישו יםיטלייג דיםעצאמ בותילעפ בתחרה ךשמ ה,רית הןיב

.תוונרחאה יםבשנ לםועוב ץראב ותירוטולרגה תושירהד תורתגבבה הוא ןוכיהס של ורומק - ירוטולרג סיכון . 3
תייננספה כתרעבמ ותיותרחתוה ותוודאה אי את יםרימגב ותירוטולרג ותרמופר וםשייו יםירוטולרגה יםיוינשה
ה אליםוינש .יתעסק ותילעפ על ותבלמג לתטה או עתימנ ותעצאמב ותרבל, בנקה הוןלו ותכנסלה סיכון יםרוציו

ןוכג) ותעוהשק ותיועל ביםכורכ הותירוטולרג ותשיר דשל עהוהטמ וםשיי, ותכרעילה בנקה את יםיביח מגם
וותא ףשוח בנקה על ותהחל ציהולרגוה וקחה ותראובה עמידה אי, כן וכמ. ותכבדנ( ותיונכימ ותעקשה

על יתילפל ותירחא לתטה, ותיוגיצי ותענובת ותרבל, ותחולק של ותעיתב, יםיפכס יםומיצע ןובה, ותינקצלס
קכחל בנקב והלמנ ירוטולרגה ןוכיהס. רויבבצ קבנה של ויתבתדמ עהילפג וכן בו רהשמ ישאונ ועל בנקה

. יהטגרטאסה סיכוןמו ותיהצ סיכוןמ, יטפשמה ןוכימהס
תוילעפל חהמנ וכק משתשמ, קבנה קדםמ ותםא ותיהצ יכרע את, רתיה בין, נתעגמ בנקה של ותיהצ ותיינמד
את והומת, טרפב תוירוטולרגה ותראוהה ולכלבמ עמידהוב לכלב ותיהצ יונכיס ולניהב בנקב יםרמוהג כל
תיתשת יתיבנ ךרוצל בנקב יםונשה יםרמוהג של תוירחאה יחומות ותיוכסמה את גנתעומ ודהיס יוווק ותונרקעה

. יםכיותהל יםנהלב רתםדוהס ותיהצ וםחתב בנקה על ותהחל ותובחה וםשייל ותהנא
ץועייוה האם רתחב ביטפשהמ וץעיה ךרע המיע" יםוהלומנ יםחקופ מיםיטפשמ - יםירוטולרג היםטיבהה
תויינ המד.ןוירוטרקיוהד לה ההנהייד  עלרתשומא היטפש המןוכי הסולניה לותיינ מדרתסג במבנק ביטפשהמ

רח אףטוש עקבמ ותעצאמב ותרבל ,יטפש המןוכי הס שלורועזי ומויופי מ,ורויתלא יםכרהד  אתרהימסד
סי בסעל ,רית הןי ב,יםפטוש יתטפש מכהי ותמוץעי ן ומתיקהפסוב ציהלורגב ,יקהחק בותיוחפתההת

.ה אלותיוחתפהת
חתוקול ליעל וינושצ ותירשפא ותעפשלה ותחסיימת ודהעבה יתכנות יתטגרטאסה יתכנהת - יטגרטאסה טיבבה

נקהב ותילעפ על עהפשה ותבעל ותיותמה ותירוטלורג ותזמוי רבבד יםטרפל .יםרואמה יםיוינשה את ןושבחב
חוובד יידאג תממשל רקפ ב"נקהב על יםחלש יםדחוימ יםוצילוא ינהתק, היקחק ותבלמג" ורא חוויהד בתקופת
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 תוירוטולרג ותראוה רקפב נהורוהק ףינג ותעפשה עקב ראלשי בנק ותראוה וםשייב ותקלה ורא ,ןכ וכמ .יפהכס
 .בנקה של ןוכיהס ילפורפל יםרושהק יםפנוס יםיוילוג

 עורימא עבוהנ לנזק יאלנצטופכ רוגדמ ריביס סיכון - י(ולעפ התןוכיהס מלקחכ )עיד מחתטואב ריבי סיונכיס . 4  
 הוגב יאלנצטופ עידמ חתטואב עדימ ףדל, ריביס יונכילס. ויותכהשל רתמוחו וותריסב רמתב חשבהתב ריביס
 שו שימ,תרושבתק תובבנקא ותדשנחה. ותוהגב וםיקש ותיובעל ךורכה יותעשממ עוריא שממבהת זקנ רימתלג
 בעק. עדימ חתטואב ריביס יונכיס על שבדג יםיולעפת יםונכיס תוררוג  ,ןענ ובשחמ ייישומו ותשחד ותיוגולכנטב

 עידהמ יתיוגולכנט יונכיס ולניה של יימתהק רתמסגה מהוהותא בהחרוה, ריביס יונכיס של ותנא לוניה ךרולצ, כך
 ללוכ ריביהס סיכון את נהלמ בנקה. תושרדהנ גנההה ותולכיו וםיהא רחבמ תפיסת יטיבבה בנקב עידמ חתטואב
 וכמ. ןוכיהס ולניהל גיהוולודמת תייבנו ותיינהמד וםשייל ריביהס הגנת נהלמ יוינמ, ותיינמד, יהטגרטאס רתהגד

 עדימ חתטואב ריביהס יונכי סםוחבת ותעודמ וםידק לולכ ןוכיהס חתתפלה ותרב עהימנ ותולעפב טוקנ בנקה, כן
 . יםילרגת עויצוב
 לעו רץא ביםונרג א על,לםועב יםייננספ יםונרגא על ריביס ותפיבתק יתותעשממ ייהלעל ילובה ונהרוהק רבשמ
ה יי ועליםיינת מדהפי תקירמו בגייה עלמגמת תמיי ק,ןכ וכמו. אל יםונרגא של קהפאסה רתשרש יפוג
 עוריא ותשממהת תוריסבל פהישחה. תירתבח סהדוהנ ינגשיפ ותוניבנס ייהעל, רהפוכ ותפיבתק יתותעשממ
 םיובדע של וקחרמ דהועבל רעבומ יםיטלייגד יםוצרעב ותחולק של רובג שומשימ צאהוכת ריתה בין ולהע ריביס
 ייד לע יםלוומה וקחרמ שהיג ותונרתפ: ללוכ יםונכיהס רועזלמ יםעדבצ ףטוש ןפובא טוקנ בנקה. יםספקו

 .יםיומהא ותחתפת לה בהתאםיםונש יםעצאמו ותר בקוםשייו יםרוטי נרתבהג, עדימ חתטאב קתלמח
 לשכ עורימא וצאהכת יםונש נזק יעוריא ןיבג בנקה תוצלקב יחוטיב יוכיס ותהמקנ חוטי בתוליסופ תויימק בנקל
 .רבייס עוריא או/ו יובשחמ

  ותתלוה חתפתמת יתוגולכנטה יבההסב ,ותונרחהא םיבשנ - י(ולעפ התןוכימהס לקחכ )עידות המיגוולכנט ןוכיס . 5
  שוהשימ רתבהגב ךרווהצ יתוגולכנטוה תיסקעה ותשיגמה לתבהגד ךרוצה רוצנו, רתובוג כתולה בה

  ךרולצ יוגולכנט ענה מנה מקרש א,ובשחמ הותישתלת יתכנ תיימתק נקהב צתוקבל .ותשחד ותיוגולכנטב
  .בנק ה שלתיעסק היהטגרטאס השומימ

    
    
    

   ספק ומיםונש ותבנקא יומחבת פועל בנקה -( ותיהצ ןוכימס לקחכ )(CROSS BORDER) ותולגב יוצח יםונכיס   .6
 של יםפסכ רויתבא ותונש ותינמד של יםרוגבהמ םימאמצה עקר על. וץח יתושב נםישה ותחולקל גם יםותריש
 הולעל, מס ותעלמהב מאבקב ינלאומיב להועפ ףויתש של מגמהוה ותתושבה ינתלמד וץחמ יםחזקוהמ ןביהשות
 הצוח ותילעפב רםושמק ותיצ יונכילס בנקה של הפישחה את ילגדלה רואמכ וץחה יתושב ולמ נקהב ותילעפ

 תעצומתב ודהעב ינהל ועב נק,זה שאולנ יתודעי ותיינ מדוצהלקב .ןיטיונמ יונכילס וכן( Cross Border) ותולגב
 .ןוכים הסווצמצ ולניה ליםייבטרפו איםעד צ שלרהוש

 שיש, ללכב לםועוב פהוריבא יתקאבנה ציהולרגוב קהיחקב ותיוחתפתה ותונרחאה יםבשנ וחל, רואמל ףנוסב 
. וץח יתושב ותחולקל יםיבנקא יםותריש ןממת יםעובהנ ותיצ יונכילס פהישחוה ןוכיהס רמת על עיפשלה ןבה

 ןווכמ או ובהקמ ןפובא ויותריש את עימצ או מכוון וינוא וםרספו וםידק, וקויש ותילעפ וזםי וינא בנקה ללככ
 ראלשיל וץחמ ותיויגנצ או ותחושל ןיא בנקל. ןוומק ןפובא אם ןיוב רישי ןפובא אם בין וץח יתושב ותחולקל
 שהיבג בנקה טוקנ, בנקב יםחתפנה וץח יתושב של ותונחשב ילגב. ראלשיל וץחמ יםועלפ לא בנקה יובדעו

 רשפאה כלכ רלגדו רעזלמ מנת על, ותונחשבה ולניה יכיותהל ותונחשבה חתיפת יכיתהל כלב, סיכון סתבוסמ
 ייד על זאת .וץח יתושב ותחולקל יםיבנקא יםותריש ןמת עתב רהז ןיהד את רפי בנקהש תורשפא או ותכניתה

 תוענ הימו אבלההג ותרבל, יםותרישה ןמת ןפווא וגס של אמהתוה בלההג ,יתיבטק אוקויש ותילעפ עויצ ברואיס
 .ותרישה וזםי יתיוגלס ותחסייהתו ,ראלשי לוץחמ יתםישה עת בוץח יתושב ליםותריש ןממת

. יתמקומ יקהחק של ךרבד ראלשי עם יינתמד בין כםהסב וגנתעמה יתריקאמא יקהחק - FATCA -ה ותראוה
 ימד יהםעל חווומד יםריקאמא ותחולק ודעיות יולזיה יםיפנימ יםכיתהל בנקה ילעפמ  זו אהרוה כללי רתגמסב
 םבהתא ראלשיב מסה ותשר ותעצאמב ב"רהבא  יםיסהמ ותשרל, מתודהק מסה שנת ילגב רטמבפס שודח

 על חולק מתיחתל ףופכב שחד ןוחשב חתיפת רשפמא בנקה, ףקולת ותהתקנ סתיכנמ החל. הראוהה ותשירלד
 . ושל המס ותתושב רבבד רהההצ
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 קבנה ותחולק של סהמ ותתושב יגבל עידמ ףואיס ורתטשמו OECD -ה ןורגא י"ע חתופש ןתק - CRS -ה ותראוה
 עמטוה רשא ןהתק. ראלשיב המס ותשר ותעאמצב, תופתתשמה ותינמדה של המס ותיושרל יהםעל חוויוד
 רהז מס ותתושב על ורישהצה ויותחולק על רטמבפס שודח ימד חוומד רשא בנקה י"ע יושםמ, יתוממק יקהחקב

 .וכז מס ותתושבל יהיקצינדא נםוחשבשב או
 לומ וותילעפב ותפיושק ותוגנה יכרע עיהטמ בנקה - (ותיהצ ןוכימס לקחכ) (conduct risk) וגנת הותבנקא סיכון  .7

 ותיתנהנ ותעצהה כי, וודאל בנקה שרנד, ללככ. וטפתשה וותנהלבהת ואל ותונרקע וקחיזל ופועל ויותחולק
 טרדטנבס הידעמ אי. וג סכלמ, יההפל ללא לו יםיתננ לו יםוענקהמ יםותרישה יכו, ויכרצל ותאמתומ חולקל

 תויינמד יימתק בנקל. ב"וכיו ןיטיונמ, יטפשמ, ותיצ יונכיס וכמ יםונש יםונכילס נקבה את ףשוח יורא ותנהלהת
 תוונרקע עתלהטמ ולעפל וינה ותיהצ ןיקצ יעדימ דחוא ותיהצ ותיינמדמ לקחכ תהונא יתסקע ותנהלהת שאובנ

  .יםונשה יםפגאה רבבק ותיינהמד
 הביהסבש ותיבשח בהי על חלהותונרח האיםבשנ -ESG (Environmental, Social and Governance  ) יונכיס. 8

 תויוג סןינ הו אלותיוג ס.(ESG) יידאג תמשל ומתוירתבח ,תוייבת סבותיוגלס תחסיי מיתרוטולרגהו יתעסקה
 ותילעפ בו אליםטיב הובילש  שליתבלוגל הגמה המעם חד אבקנה ולהע ןלהש ותיבשח בליהעוה ,ותונומג
 :ות למנןית נ,ואל ותיוג סןי ב.טפתוש היתעסקה

 י )נזקרהישי יתיאלצטנופ עהי לפגפהישח בןרושמק ותיו על בשלן הפסד להןוכי הסוינ הייבת סבןוכי ס:יבהסב
  .ןכיפתבאו יבה הסבותכי אישאולנ ותעגו הנרבע מותראו בהןרושמק ותיו על בשלןוה ב(ו"יכו ותונפטש ,ותפירש

 ,יולעפ תןוכי ס,וקש ןוכיס ,יראשא ןוכי ס:ףיעק ו ארישי ןפו באיםטיב הרפסבמ עהפש ה בעלוא הייבת הסבןוכיהס
 םי נזקןי בגבהם שאתל בנק השעל יםייבת סביםעגפ מותיומעל תוצאהכ - רהישי עהפש ה.ןיטיונ מןוכיסו ותיצ
 תויינ מדילגב ותראו ה שלוץמאימ אהוצכת רםגי להולהעל יפסכ פסד הו איםקל אייוינש ביםרושהק יםרישי

  .וקשה ותפעד בהיםיוינשו יתוגולכנט ותחתפהת ,יבהוסב יםקלא
 תועפשה ות בעקבוהו ל שלייננספ הוצבמ בעהרמה עונב לולהעל - יראש האיונכי ס עלןוכג  - פהיעק עהפשה

 תווצא ה בשל,ותיטנלברה ותייבת הסבןיהד ותראו בהדהיעמ-י אותבעקב רית הןי ב,יםקל אייוינשו ותייבתסב
 העי פג בשליתשה לןית שנוה גבנס ק בשלו איתיבת סבציהולרג ותשיר בדודעמל יכד ותשר הנדותולגד
  .ןיטיונ מןוכי סןוכג יםייבת סביםונכי בסיםרושק היםרח אםיונכי ס שלותשממ התןכו ,יתיבתסב
  שלעהי מנו אוםלצמצ רהיחת ךו ת,יראשן האוכיס  בדגש על,ייבת הסבןוכיל הסוניהו יולזיה ותולעפ בטוק נבנקה
 םיפו/גיםטיקורפ ןומי במרב ךרע אהור בנק ה.עהילפג יאלנצטופ בה שיש יתתיב סבעהפשה מעוב הנןוכיס

  .דשתחתיה המרגנם האוחת ביםטיקורפ ןו מימןוכג ,ייבת סבחויתפ ליםרמוהת
 או הןימע ותונש ותיל בקהבנק ה שליתיאלנצטופ עהי פג עקבבנק בעהי פג שלןוכי סוינ הירת חבןוכי ס:רהבח

 בעק ןוכג ,בנק העל רהישי עהפש ה בעלוינ הירתהחב ןוכיהס .יםפותשו ותילקה ,יםובדע ,ותחולק ןוכג ,פועל
 תועילתב ילובי ו אותחולק רמשלו ייסלג בנק העל שהקיש ותחולק לם מותאחסי רדעילה ותרשפא ו אותכניתה

 ישו קו א,יהםותיויביחת בהודעמ ליהם עלשהיקש תוחולק  מצדינסינפ עיד רדעי ה,ותיוכ בזעהי פגו אליהפא עקב
 העקשוה ןו מימעקב -י ראש אןוכי סןוכג - בנק לףיעק ייננספ ןוכי ס גםו ישנ,ףסובנ .יםובדע רשמול ייסלג
 אל יםרוצמ תריציהמ רהבח ןוכג )ותונש ותירתחב ותגמ ומותעפשה ות בעקבע יפגינסינפ הןצבשמ ותרבחב
  .ו'(כו בדיהוע ותחיט בלע רתמוש לאש רהבח ,יםריאב
 עו לפגולהעל ות נאו אייבטאפק וינשא ןפו באנהלית ןורגאשה ןוכי ס הואיידתאג ממשל ןוכי ס:יידאג תמשלמ
 ,חווט יכור ואירצ קיםעדי שגתהב
 ,םינהל מול תגמ,ותיג מנה,ותוגנוה יתעסק יקה את שלםיטיב הרית הןי בללוכ ןוכי הס.ןייענ הייקחז מלכל ובתטל
  .ותי מני בעלותיוכ וז,יחנור ןיי קנ על הגנה,תוי פנימותרק ב,ותרויקב
 םתאובה ןייענ הייקחזמ ותיפילצ התאם ב,יתולעפהתו תיעסקה ותילעפ בו אליםטבי ה שלייבטאפק ולניה רדעיה
 יםונכי סןי ב.יםיטגרטאסו יםיולעפת ,יםייננספ יםונכי ס שלרחב ןוו למגילוב להוללע ,קבנ ה שליםיעסקה יםעדיל

 ךישממ נק הב.ודעו ןיטיונ מיונכי ס,ותילונז יראשא יונכי ס,ציהולרג יונכי ס,יםיטפשמ יםונכי סות למנןית נ,ואל
 .ףטוש היםונכיל הסוניה בןעילהטמו ותחתפתות המיסקעה ותמגמוה ותירוטולרגה ותשירד ה אתודללמ
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 הונרוקה יףג נרבש מתעפשה
 שדוח ךלהמב רשאכ ,םלועב נהורוקה ףיגנ של "ןורקיומא"ה ןז לש תוצרפתה הלחה ,הנשה של יעיברה ןועברה ףוסב
 תוטשפתה םע הלשממ התודדומתה .םוי לםילוח יפלא תורשע לש םיאישל לארשיב האולחתה תומר ועיגה 2022 ראוני

 םייתועמשמ יםדעצ וטנקנ לא דגנמו ,קשמב תוליעפה לע תויתועמשמ ותלבגמו םירסג לתטה להלכ אל ,הקבדהה
 תוליעפב תובחרתהה תמגמ תכשמנ ליבקמב .תוצרפתההמ האצותכ ועגפנש תויסולכואב הכימתל ילכלכה םוחתב
 ,תורייתה יפנע ןוגכ רבשמהמ רתוי יתועמשמ ןפואב ועגפנש םיפנעה טעמל) קשמב תוליעפה יפנע תיברמב יתלכלכה
 שדוחב רסםופש יקהטטיס לסיתרכזמה כהשהל ן אומדפי על .הלטבאה רועישב הדיריה תכשמנו (םיעוריאהו הפועתה

 ,לארשי קנב לש רקחמ הבתיטח של תיזחת יפ לע ..1%8 של רועיבש עלה 2021 לשנת יומהמק רוצהת, 2022 רוארפב
 . 2023 תנשב %5-וב 2022 תנשב %5.5- בחומצל יופצ רצותה ,ראוני שדוחב המסרופש
 םיכורכה יםנוכיסה יבלג תואדוו רסוח לש בהר הדימ מתייק ,קשמב יתלכלכה תוליעפ היונתנב רופישה ךשמה תורמל
 יםטנאירוו יוילגו דיתעב םיפסונ האולחת ילג תוצרפתה בןוכיסה ,תעכ תשדוחמה תוצרפתהה רואל ףיגנה תוטשפתהב
 .קשמה לש תילכלכה ותליעפב העיגפל איבהל ותלולעה תויתועמשמ תולבגמ תלטהל ששחהו ףיגנה לש םיפסונ

 
 ותבקעב הלדג םתושממתהל תורבתסההש ולא םלכלוב יםנושה יםנוכיסה רחא רוטינוב בקעמב ךישממ קנבה
 ותיכשמה ,עדימה תחטבאו רבייסה יונכיס ,יארשאה יונכיס :רתיה ןיבו קנהב לע םהיתועפשהו םהיתוכלשה ,רבשמה
  .דועו יגטרטסאה ןוכיסה ,ןוה תנלבה רוסיא ינוכיס ,תיקסע
 
 לע הרימשה תרגסמב םידעצ לש הרושב טקונ קנבהו ,לארשי קנבו תואירבה דרשמ תויחנה םושי לע הדפקהה תכשמנ
 ךות ,קוחרמ הדובעב שומיש ןכו תוילטנורפ תובישי םוצמצ ,תוולספקל תודיחי לוציפ ,רתיה ןיב ,תיקסעה תויכשמהה
 יםצורעב ויתוחוקלל םיתוריש רשפאל ךישממ קנבה ,האולחתה ילג ךרואל .תורקב םויוק םיונכיס לוהינ לע הדפקה
 .םיפינבסו םירישיה םיעצמאב ,םינושה
 
 ורשואש תולקהה תיבר מתא ,250 ןיקת יאקנב לוהינ העש תארוה תרגסמב לארשי קנ בלטיב ,2021 רבמצדב 27 םויב
 ולא ןללכבו ךראוה ןפקותש תולקההמ קל חטעמל ,נהורוקה ףיגנ םע תודדומתה ךרולצ םינושה םיאשובנ םיקנבל
 נקב קינעה ,ההובגה האולחתה תמר עקר לע ,2022 ראוינב 18 וםיב ,תאז םע .ףונימ הסחיו ןוהה תושירדל תועגונה
 .תיקסע תויכשמלה עגובנ תופסונ תולקה לארשי

 
 היחדב תאצמנש יארשאה תרתיו ,קנבב "אפקומה" יארשאה ףקיהב תיתועמשמה הדיריה תכשמ נהנשה תליחתמ
 וםי לוחדנש (תיבירו ןר)ק תואוולהה ימולשת תרתי .םייתוהמ לאו יםכומנ םיפקיהב תמכתסמ ,הנורוקה רבשמ תובקעב

 %11.0 וויהש 2020 רבמדצב 31 וםיל ח"ש ינוילימ 8.5 לש ךסל האוושהב ,ח"ש ינוילימ 1.0 לע הדמע 2021 רבמצדב 31
 וניא 2021 רבמצדב 31 וםיל ןוכנ יםמולשת יתיחדב םיאצמנ רשא תובוחה רועיש .דעומ ותואב רוביצל יארשאה תרתימ
 .2020 רבמצדב 31 םויב %84.0 - להאוושהב ,רויבצל יארשאה ךסל סחיב יתוהמ
 

 ותינטרפה תושרפהב ירשפאה לודיגה את ףקשל תנמ לעו, רציש ההובגה תואדווה אי חכונ, הנורוקה רבשמ ץורפ עם
 השרפהה את יתועמשמ ןפואב 2020 תנש ךלהמב קבנה לידגה, והוז םרט םלוא רבשמהמ ועגפנ רשא םיוול ןיגב
 תעיבקל יטנוולרה עדימה תאו קשמב תויוחתפתהה תא קנבה ןחוב רבשמה ךרואל .יארשא ידספהל תיתצובקה
 יםוול ןיגב תוינטרפה תושרפהב ירשפא ולדיג ףקשל תנמ לע ,תיתצובקה השרפהה תמאתהו יארשא ידספהל השרפהה
  .והוז םרט םלוא ,רבשמהמ ועגפנ רשא
 תוליעפב היילעה ךשמהב קנבה בשחתה ,2021 תנש ךרואל תיתצובקה השרפהה תמר תעיבקב םילוקישה תרגסמב
 ןוכיסה, האולחתה רועישב תידיתע היילעל ןוכיסה אף על כי ךירעהו 2020 תנש ךלהמב הפקתשהש וזל סחיב תילכלכה
 יהילע של הפוקתב ותליעפ ךשמהל קשמה תמאתהל הלשממה ותינידמ רואל, תחפ תיכללכה תוליעפב העיגפה יבגל
 םשרנ 2021 תנש לש םינורחאה םינועברב ,תאז רוא ל.הלכלכב העיגפ וםמינימב הנורוקה רבשמ לויהנלו האולחתב
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 על הדמע 2021 רבמצדב 31 וםיל קנבב יארשא ידספהל השרפהה תרתי .יארשא ידספהל השרפהה תרתיב ןוטיק קנבב
 .2020 רבמצדב 31 וםיב ח"ש ןוילימ 62.7 - להאוושהב ח"ש ןוילימ 2.66
-ל האוושהב ,%17.1 לע דמע  ,2021 רבמצדב 13 וםיל רוביצל יארשאה תרתימ יארשא ידספהל השרפהה תרתי רועיש
 .2019 תנש ףוסב %17.1-ל הואושהבו 2020 תנש ףוסב %93.1
 
 דיתע ינפ הפוצ עדימ ןניה םיקוושה על ותעפשהו הנורוקה ףיגנ תוטשפתה של תוירשפא תוכלשה רבדב קנבה תוכרעה
 יםנדמואו יםישילש םידדצ של םימוסרפ, עדימ על, ריתה בין, ססובמה, 1968-ח"כשת, ךרע-תוריינ קוחב ותרדגהכ
 .ליעל רומאהמ תיתומה הנוש ןפואב שממתהל תויושע ןהו תויאדו ןניא הלא תוכרעה. זה דעומל נקבה ידיב םייוצמה
 .יםיפכס הותחולד ו'1 רוביא ורא ,הונרו הקףי נגותטשפהת עתפשה ם עליפסו ניםטרפל
 
 הנאירקוא להן רוסייבי ונחטיבה בצמה תחותפתה
 תיסורה השילפה רואל, םלועב יםימואלניבה םיסחיה םוחתב תיתועמשמ תוחתפתה הלח, הנורחאה הפוקתב
 תלקשנ ףאו תוילכלכ ותיצקנס ותלטומ, זה צבמל תיומאלניבה יהיילהקה של תוירשפא תוובגתמ קלחכ .הניארקואל
 אי את תוריגבמ, ולא תויוחתפתה, SWIFT תימואלניבה םימולשתה תכרעממ היסורב יםקנבהמ קלח לנתק תורשפאה
 . םלועבו ץראב להכלכהו קשמה מצב על עיפשהל תולולעו תואדווה
  .ותוליעפ על ולא תועפשה רעזמל תנמ על םישרדנה םידעצה את ןחובו, תונושה תויוחתפתהה אחר בורקמ בקוע קנבה
 
 תירטגטאסהנית כתים בגשד
 דויק המךשמ הרהיקעש ,2021-7201 ים לשנשהוב גנהורח והאותישנת-בר גיהטרטאס ותיכנת יפ  עלנהל מתבנקה
 ,ותרישה ותכיובא יםרוצבמ יודחיי ךרע פת הצךו ת,תםחפשמ יבנו ךוינחו אהרו היבדוע רגז במותחמת וההיעסקה

 לוניה רתגמס בללכ הנכלשו מיםונכי סולניה  עלססומב ךי התהל.תוילעי הימדד רופישו ותייעל ההתיכיתהל ךשהמ
 .יתידתהמו יתרנמש היםונכיות הסיינמד
 - יתטגרטאס היתכנהת יריקע
 .יהםותחפש מיבנו ראהו ההיובדע ,יםרוית המילוסכו באוותילעפ רקיע  אתממקד בנקה .1
 .םתיהוחפש מיבנו ירבעה רז במגאהרו ההיובדע רבק בותילעפ עמקת ה.2

 .יםיזמנו יםיער איםפי סנלתעפה ותעאמצ ב,עדיה קהל לוברק יםפי הסנךרע מ שלריסהפה רחבת ה.3
 ןורתי הףוינ מךו תראהו ההיבדועו יםרוהמ רב בקוםניט פלותחולקו יתטרפה ותבנקא הרזמג בותילעפ הבתחרה .4

 .בנק ביםרו למיםיהק
 .יםיונינוב יםטנק םיעסקב ודיקך המשוהמ ירחמסה רזבמג החיצמ ךמהל. 5
 לועיי ,יםרישי יםוצרע בות בנקארחבתה ,יםיולעפ תםיכי תהל שלרופיש ,יהםינ ב,תוייעל ההתיכי תהלךשמה .6

 .יולעפ התיוכיסה חסי רופישו יםפי בסניםחטש
 ךו ת,בנק ה שליםונש היםעסק היוו בקות נאיוילוג ותפי שק,יתעסק ותוגנ ה שליםוה גביםטרדטנ ס עלרהישמ .7

 .ותחולק לותריש התרמ בבוהה גותכי אירה עלשמ
 

 תתיצובק דיגיטלת יטרטגיאס
 קבנה של יתעסקה גיהטרטאסב ךולתמ רתהטמ רשא, יתוצתקב טלייגד יתיטגרטאס קהיש הוצההקב, 2018 בשנת
 יטלייגד ענהמ תחתפמ צהוהקב, צהווהקב בנקה יתיטגרטאסל לימהובה טלייגהד תייטגרטאסמ לקחכ. וצהוהקב

 ךכוב חולקה ולמ יםשקמבמ לבשל יהיה ןיתנ רשא ותונרתפ על שדג שם בנקה. חולקה יכרצב וקדממו ותאםמ
 מתדמק וצההקב, ףוסבנ. ןוהה וקש ותרב ליםי בנקאיםותריש ןוובמג ףסומ ךרע לו תתול חולקה יתווח את רפשל
 םירוצמ חויתפל וטפתשה ותילעפה לצד זאת, הזנק ותרמחב ותיוגולכנטו יםרוצמ עתטמה ותעמצבא ותדשנח
 שממשתה יתווח לע שג דןית נו ביוקויש רת אסד מנקלב. וצההקב של TI-ה ךרעמ תועאמצב in-house ותיוגולכנטו

 .וקש ביםימי הק הקצהירישכ מ שלבחר ןוו למגומתוהתא
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 ב,ושח המיות תשתגייתטטר אסאת כללו ת,נוחרו האםינשב נקבה צתובקב צעוובש יםנוספ ייםגטטר אסתהליכים
 ךשימ מנקבה. טהדא יתגיטטר ואסתחוקולל דם מתקגילונוטכ נהמע לגודא לטרתה משרא ל,טגייד העילות לפגייהטטראס
 תתאמו הצעבמ צורך התדבמיו  שלויהגטטר והאסנקב הלות פעיל עתיולכושוה נהקורוה ברשמ שפעות הרח אבקולע

 םקדת אשר ת,ללוכ תינורגא ESG תייטגאסטר שויבלג יךלתה צהובק בםייקתמ ו,לא םיימב נק.בה  שלדהבוע הניתבתכ
 .אשונבק נבבת ימיק התוליעפל ברת, מעפוטשת היקסת העוליפעו בלאם יבטיהת עת הטמא

 רב בדתווודא הי ואונהרו הקרמשב ערק לע ,תפנוס תחא נהש לכהרואוה יתטגרטאס התיכנ התפהוקת 2021 יוליב
 .תווקבע הים שנשמחל שהדח יתטגרטאס יתכנלת ךרע נבנקה .ותחולק הותהג התנ עלפהיהמג כתהשל
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 יעסקמצב הלו צאותותלוח ניתור הסב

 
  

18 יםיותמה םייוינשו ותיוחתפת ה,ותעפו ת,תומגמ   

18 רח אללוכ חוורוב ותוצא בה,ותנסכ בהותיותות מהיוחתפהת   

25 ןוהה ותלימוה ןו הה,ותיויביחת הה,יםנכסה של תוחתפוההת הבנהמ   

31 םייחויקפה ותילעפה ירזמג   
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 יקב העסות ולמצאצח לתוהסבר וניתו

 םייהותמים יוינות ושיוחתפת, התוופע תת,ומגמ
  יותריקת עוילכלכיות וחהתפת

 
 תנשב ראלשיב ותהבנקא ףנע פועל בה יתכלכלה יבההסב על ועיפשהש ,ותירקיעה ותיכלכלה ותיוחתפתהה ןלהל

2021. 
 תוילעפה על ותיותמה ותבלמג ללאו ולואבמ טעכמ חתפונ ונהרוהק רבשממ רימה צבבק ששומתא יראלשיה שקהמ

 . תכנסהנ ותרייהת על ותיותעמשמ ותבלמג טעלמ, יתכלכלה
 הצאוכת ,ונהרוהק ףינגל יםומתמאה רפמסב ייהעל להח, רבמבונ שדוחל עדו יוני שדוח עמצמא, אתז לצד
 תמרב, ריתה בין, ןייפתאהש ,"ןורקיאומ"ה זן ראלשיב טשפתלה החל, רבובמנ שודח ףובס ."לתאד"ה זן ותטשפתמה

 .   ראלשיב ישיחמה אהוהתחל גלב יטנניהדומ ונהרוהק ןלז היה ךכיפול" אלתד"ה זן משל ההוגב הדבקה
 םיודדעמה חהיהצמ יונבנת גם ותראל ןיתנ ,הונרוהק רבשמ לצד, פהירצה יתכלכלה ותילעפה ולניה לתוכיל ותעד
 קשבמ יתכלכלה ותילעפה ילגב ותודא רסוח של רבה הידמ רתרוש ןייעד, לראשי בנק כתרעהל, זאת עם. שקהמ של

 . יםפנוס אהותחל גלי של ותירוחזלמ ןוכיהס חכולנ ריקעב, יונינהב חווטל
 המרל, רחבה טלההאב רועישב דדתועמ ירידה על יםעיצבמ אדם כח ירקס יוננת, יתמשקה ותילעפב ייההעל לצד
 הידריה. 2021 שנת לתיחבת %13-לכ וואהשהב, 2102 רבדצמ שודחב 6%-וכ 2220 רנואי שדוחב %5.8-כ של
 לודמ של ויומס וכן ונהרוהק ותבלהג יתרבמ של רההסו משקה חתיפת ערק על חלה, הטלהאב רועישב כתשתמהמ

 ותודעב את יבדשא יאלרשי חרזא כלל טלהאב ידמ יומתשל וחטובה ורתמסגב רשא, ינההמד ימנהשמ ת"החל
 .ונהרוהק בתקופת

 וקחיזל, יםוקושה של ןיתקה ודתפקב כהילתמ יםיודעיי ותיינמד כלי ראלשי בנק ילעפה, ונהרוהק רבשמ עקר על
, ואל יםעדצ בין ותלמנ ןיתנ. יםריעוז יםטנק יםעסקל יראשאה עציה לתלהגדו יתרטיונהמ ותיינהמד של רתומסהת
, םיבנקמה ןוהה ותשירד חתתפה, יםסקעול יתהב ימשקל יתקאבנה כתרעהממ ותואוההל ןוערפ יתיחד והומת את

 . דועו ראלשי בנק ייד על ובח ותרגא ותשיכר, יםטנק יםעסקל יראשא ןלמת יתבנקאה כתרעלמ ותוואההל ותיכנת
 רבשמ עם ותודדהתמ ךרולצ יבנקא ולניה ותראוה רחוזל ותאמתה יםבנקה על חויקפה סםרפ ,2021 רבדצמ שודחב

 םיידאגלת ותקלה ןבמת ךרוהצ חתפ, הריסד יתמשק ותילעפל רהזחה רושלא ציין ווב( עהש אתרוה) ונהרוהק
 פג, 0222 רנואיב 1 וםימ לחה, ךכיפל. הונרוהק רבשמ ותעפשה עם ותודדתמה עתב, תיקאבנה םותילעפב יםיהבנקא

 של רשהקב, זאת עם. רותי רחומא ףוקת עהשה ראתובה ענקב ןלה ותיפיספצ ותראוה טעמל, העשה ראתוה ףוקת
 לודהמ את יםחנוב הם רשכא, ותריזה נהשבמ וגלנה יםכירצ יםיהבנקא יםידהתאג, םיידנדיבד וקתחל על טההחל

 רתיה בין עתובהנ, יםוקושב ותוודא אי של וימתמס רמה יימתק ןייעד כי ןוחשבב ביאלה וכן להםש יעסקה
 .ףיהנג של ותשדח ותיטצומ ותחתפתמה

 החיצמ
 0212 בשנת חולצמ רוצהת יופצ ןלפיה, תיהויחזת את ראלשי בנק של רחקהמ יבתטח כנהעד, 2022 רנואיב 3 וםיב
 %5.5 של חהיצמ ויהפצ, 2202 ובשנת( %7.0) רובטוקא שודחמ דמתוהק יתחזתל חסיב ךונמ רועיש, %6.5 של רועישב
 .%5.0 של רועישב חולצמ רוצהת יופצ, 2023 נתשב .(רובטוקא שדוח יתחזמת יוינש ללא)

 הלעמ יפכל וכנודע, 2220 נתשל בואיוה יתטרפה כהירצה ותיחזת, רובטוקא שודחמ דמתוהק יתחזלת וואהשבה
 תכנסהנ ותרייהת וילוא 0222 בשנת רבכ גדלי וצאתיה תורייהת ףיקה כי כהרעהה רולא, .0%8 של זהה רועישל

, 6%-ו %3 של יםרועישל, טהמ יפכל וכנודע, 2022 לשנת ותעקשהוה צואיה ותיחזת, גדמנ. 2023 נתשב רק ששותתא
 .2202 שנת של ניהשה יתחצמל עד ספקההא ותראשרשב יםובכיעה ותכשתמלה כהרעהה בשל ,אמהבהת

 קשמה של חהיהצמ תיחזת לתהעוה, 2021 רובטוקבא 12 וםיב מהרסופש, יתומינלאהב עטבהמ ןרק יתחזבת
 יפכל כנהודע, 2022 שנתל יתחזתה, תזא עם חדי .(ילרפא שודחמ יתחזהת יפל %5.0) %7.1-ל, 1202 לשנת יראלשיה
 .רואמכ, 2202 לשנת ראלשי בנק יתחזמת ךונמ ,(ילרפא שדוחמ יתחזתה יפל %4.3) %4.1-ל טהמ
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 קמשה של אירשא ניכוסי
 . יחסי ןפובא כהונמ, ןוהה יוקשומ וגריהד ותרחב יוגרימד קפתמשת שהיא יפכ, יאלרשיה משקה של ןוכיהס רמת

 +A של רמהב ראלשי נתימד של יראשהא וגריד את, 2021 יולי שדוחב רהרשיא Fitch תיולמעה יראשהא וגריד רתבח
 . יבהיצ יתחזת עם וותא רהיותוה
 לארשי ינתמד של יראשהא וגריד פקוא את, 2021 רמבובנ שודחב רהרשיא Moody's תיולמעה יראשאה וגריד רתבח
 .יבהיצ יתחזת עם וותא רהיותוה 1A של מהרב
 שבה היא כי ,("ותחומה רמוש" עצמב ךבמהל) 2021 ימאב 14 וםיב עהקב S&P יתולמעה יראשהא וגריד רתבח
 ".יבהיצ" וגריד יתזחת עם,  AA- של רמהב וץח עבטבמ ובחה על ראלשי ינתמד של יראשהא וגריד את רתשמאו

 הינדהמ ביצקת
 םילשנ( יםרדההס וקח) יתכלכלה יתכנוהת ינההמד יבתקצ את נסתכה ליאתמ רהשיא, ההשנ רובטוקא שודחב

 תנשב. ח"ש רדליאימ 52.45 על 2022 נתשוב ח"ש רדליאימ 2.343 על ודעמי, 2021 שנתל נהיהמד יבתקצ. 2022-2021
 תויארהב יבותקצ ח"ש רדאיילמ 60-כ על ודעמי ןוחטיבה יבתקצ, ח"ש רדאיילמ 70-כ על ךוינחה יבתקצ ודעמי ,2022

 .ח"ש רדליאימ 45-כ על ודעמי
 ןועריהג, 2202 רנואי שודחב רסםופש, רצוהא רדשמב יללכה חשבה של יבהתקצ עויצלב יונשאר ןאומד יפל

( 0202 בשנת ח"ש רדיאילמ 160.3-לכ אהוושבה) ח"ש רדאיילמ 68.7-בכ כםהסת, 1202 לשנת רטבהמצ ילתשמהמ
 ,ובהטל טתולב ראלשיב ןועריבג ירידהה. 2020 לשנת חסיב חוזא ותודנק 6.9 של ירידה, רוצהתמ %4.5-כ על עמדו

 ותנסכבה חדה ליהעמ רהקיעב עתובונ( %0.9-כ על דומעש) ותחותפמה ותינמד בעתצוממה ירידה הרועישל חסיב
 2.4-כ של ותוצאהה ףיקבה וירידה( קדאשת 722.%- לאהוושבה 2021 בשנת %27.1) רוצת יוזחא 4.4-כ של ינההמד

 יש, יללכה חשבה ןיימצ, תזא עם חדי .(אשתקד רוצת %34.1- לאהוושבה 2021 נתשב רצות %31.7) רצות יחוזא
 .והגב ןועריג רועישב רובמד ונהרוהק רמשב וםרט יםלשנ חסיב כי רוכלז

 וכתמ, יםמסמ ותכנסבה ייההעלו ינההמד יבתקצ רתבעשה צוין, 2022 רנואי שודחב המרסופש ראלשי בנק יתחזבת
 על 2021 שנת ףובס ודעמול צםצטמלה יופצ ןועריהג. רוצבת ובחוה ןוערהג קלשלמ תויחזהת של טהמ יפכל ןוכעדב
 תיחזהת יפל %4.0) רוצת יחוזא 3.6-כ על 2022 בשנת ,(רובטוקא שדוחמ יתחזהת יפל %6.4) רוצת יחוזא 4.5-כ
 רוצלת ובחה חסיב. 2020 נתשב רוצת יחוזא 11.4 מתועל, רוצת יוזחא 3.4-כ על 3202 נתשוב( רובטוקא שדוחמ
 .%69-כ של רועישב, 2023 עד 2021 יםבשנ ותיביצ ויהפצ

 הציאינפל
 ילהמקבה פהובתק %0.7 של דהיריל וואהשבה, %2.8-בכ עלה" ןיבג" מדדה. ציהינפלבא ייהעל שמהרנ, 2021 בשנת

 . דאשתק להיהמקב פהובתק %0.6 של לירידה אהוושבה, %2.4-בכ להע" עוידה" המדד וילוא תקדשא
 דעומ 2023-ו 2022 יםלשנ יופצה ציהינפלהא רועיש, 2022 רנואי שדוחמ ראלשי בנק של רקחהמ יבתטח ןוכעד פי על
 .האמבהת %2.0-ו %1.6 על
, 2021 נתשב ראלשיב יהלצפניהא יתיעל ףרח, 2022 רנואי שדוחמ ראלשי בנק של יתרטיונהמ ותיינהמד חוד פי על

 ותיפיהצ גם וכך עדיה וםחת ךובת נמצאת, םייריקעה יםשוהג ריתול ב"רהאל חסיב יתותעמשמ כהונמ ןייעד היא
 .יתונילצפינא ותרצפתלה חשש אין כי עדהווה ירחב ושיהדג, ךכיפל. יםחווטה כלב

 יםלשנ ראלשיב יםיופצה ציהינפלהא ירועיש, 2021 רבוטוקא שדוחמ יתנלאומיהב עבטהמ ןרק יתחזת ןוכעד פי על
 .אמההתב %1.6-ו .8%1 על יםומדע 2023-ו 2022

 רדיוה קשו
 תוריהד כלל יריחבמ 10.6% של ייהעל שמהרנ, 2022 ראוינ שודחב רסםופש ס"הלמ של ותריהד יריחמ מדד פי על

 הואושבה, 2021 רובמבנ-רובטוקא יםשודחב ועוצשב ותסקאע רועב, ותשדחה ותריהד יריחמב %1.51 של ליהעו
 המז רותיב בוהההג מהרל עהיהג זו יתשנת יםריחמ יתיעל. 2020 רבובמנ-רובטוקא יםשודחב ועצושב ותקאעסל
 .רושע
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, רויהד יריחמב דהחה ייההעל את ןלמת ועדושנ, הממשלה של ותשדח ותיכנות ףוקלת ונסכנ, 0212 רבמבונ שודחב
 .עההשקל ושכריש ותריד על שהיכרה מס רועיש עלאתה ןניהיב
 

  העבודה שוק
 כח ירקס יפל. הוצמע ןיהפג רשבהמ וץרפל עד רשא, דהועבה וקש על יותעמשמ ןפובא עיפשה ונהרוהק רבשמ

 6%-וכ 2022 רנואי שודחב %5.8-כ  שלמהרל רחבה להטהאב רועישב ירידה שמהרנ, ס"הלמ מהרספש האדם
-כ, יוני שדוחב 9%-כ, רבטמפס שדוחב 8%-כ, רובמבנ שודחב %6.5-כ של רועישל הוואשהב, 2021 רבדצמ שודחב
 תרסוה שקהמ חתיפת ערק על חלה טלההאב רועישב דהיריה. 0202 רצמבד שודחב %13-וכ רסמ שודחב %12
 הקפישס ת"לחה ודלמ של ויומס וכן סתכנהנ ותרייהת על ותיותעמשמ ותבלמג טעלמ, ונהרוהק ותבלהג יתרבמ

 תפובתק וודתעב וםמק את יבדשא יראלשי חראז כלל טלהאב ידמ ילומשת וחטובה ורתגמסב רשא, הינהמד
 .הונרוהק
-מ רחבה טלההאב רועישב דהירי ויהפצ, 2022 רנואיב 3 וםימ ראלשי נקב של רקחהמ יבתטח ותיחזת ןוכעד פי על
-ול( רובטוקבא יתחזהת ילפ %7.1) 1202 שנת של ןורחאה ןועברב %6.7-ל, 2020 נתש של ןורחאה ןועברב %16.1
 רבשמה ילפנ רהרשש ומז בוההג ןייעדש רמה ,(רובטקובא תיחזתה יפל .2%5) 2022 שנת של ןורחאה ןועברב %4.8
 .בחרה טלההאב רועישב בירידה והומל ותילה ויהפצ, רמשבה וםרט למצבה רוצתה מתר ותששוהתא .(%3.8-כ)
( ותיונתע יוכיבנ) משקב ותיוהפנ ותרשמה ותכמ, 2120 רבדצמ שדוחב ס"הלמ סמהרפש ותיופנ ותרשמ רסק יפל

 שדוחב רםפמסמ יםישנ יפמ להעלמ אך, ודםק שודחל אהוושבה יותעשממ יוינש ללא, תורשמ ףאל 141-כ על עמד
 אך ,ודםק שדוחל חסיב יותעמשמ יוינש ללא, %4.9 על מדע רבצמד שודחל ותיוהפנ ותרשהמ רועיש. 2020 רבדצמ
 .2020 רמבצד שודחב %2.6-לכ וואהשבה

 החליפין שער
 ןורחאה ןוערבב( %3.7-כ) הירידה רקיע, %3.3-כ של רועישב רולהד ולמ קלשה של ןיפיהחל רעש רדי, 2021 בשנת

 תיחצבמ( %9.2-כ) רידהיה רקיע, %10.8-כ של רועישב רדי וריהא ולמ קלשה של ןיפיהחל שער וילוא השנה של
 .ההשנ של ניהשה
 רבשממ משקה ותששוובהתא ראלשי בנק יעדי בהשגת ךולתמ מנת על כי ראלשי בנק עיודה, 2021 ראוינ שודחב

 ןיפיהחל רעשב הירידה של יתילהשל עהפשהמה וענפגש, בואייה יפיותחל צואייה יפענב ךולתמ יכד טרפוב ונהרוהק
 דראיילמ 21-כ של ךבס ותשיכרל ךשמבה) רולד רדיאילמ 30 של וםכס 2120 בשנת שוכרי, רולהד ולמ קלשה של

  .(2020 בשנת רולד
 תנשב רלוד רדליאימ 30 עד של יתרבימ ותרבעבהת בלוגמ ונניא הוא כי ראלשי בנק עיודה, 2021 יולי שודח לתיחבת

 ךמהלב. משקה של יתכלכלה ותילעפב חשבתבה, ךרוהצ פי על ח"טהמ וקשב פעלי הוא יתכנהת וםבת יכו, 2021
 . רולד רדליאימ 35-כ ראלשי בנק שכר, 2021 שנת

 ןורחהא רושעב שחרהתש רכיהנ ולידהגש, רהמבק ןיימצ, 2021 רובטוקאב 19 וםיב סםרופש ינההמד רקמב חובד
 75-כ של ייהטלס ילובה, לםועב ותיכלכלה ותיוחפתתהה ערק על יקחזמ ראלשי בנקש ח"טהמ ותרתי מתרב
 העהשקה יונכיס את ילהגד ךכוב ידהנג עבשק ויהרצה רמהה של ןויהעל ףרהמ( 0212 ראורבפל נכון) רולד רדליאימ
 ץיממל ,היורצה רמהל רוחזל  מנתעל. ותרתיה רתיצבל ותחסוימ ןוברש, לראשי בנק ןאזבמ ותולגד ותיויביחהת ריצו

 תויבבנס, ילעי ןפובא ותפודעה ותרתיה שולמימ, יתרטיונהמ עדהווה ינתחבל, הרימג יתכנות ןיכלה ינהמדה רקמב
 .ותתאימהמ

 ישראל בנק ביתיר
 . %1.0 של רועיש על, יוינש לאל משקב יתרבה את לראשי בנק ריותה, 2021 בשנת

 הבשנ ודעמל ךישלהמ יתרבה ויהפצ, 0222 רנואי שדוחמ ראלשי בנקב רקחמה בתיטח של יתכנעד כהרעה יפל
 .2021 רובטוקא שדוחמ דמתוהק כהרעלה דומהב, %0.25 עד %0.1 על ובהרהק
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 תליבוגלה הבסביה
 כי אהרנ, אתז עם. יתמולעה כלהכלה ותששולהתא תועיימס, יםונחיסה ותילעיו לםועב ותחסנהתה ירועישב ליהע

 יולמעה רחסה ףיקה. יתכלכל ותרחבתה על עיצבלה ךישממ אך, ןמתהת ותחתופהמ תוינהמד של שכרה ינהלמ מדד
 . ותילעפ של ותוהגב ותרמב יומצ ותילה ךישממ אך, הוא אף ןהתמת

 . ציהנפליהא יעדי את רעב המדד ןמה לקחב רשאכ, ותוהגב ותרמב יםנמצא ותרב ותינבמד ציהנפליהא ימדד
 את צםצמ, 2021 שנת וםיס ראתלקו יוינש ללא כהוהנמ תהרמב יתרבה את ריותה( FED) ידרלפה בנקה, ב"רהבא
 שובג. 2022 בשנת יתבר ותעלאה שושל ותיופצ כי ילרפדה בנקה רסםפ, 2021 רמבצד שדוחב. תושיכרה יתכנת

, הילצפינבא יתותעמשמה ייההעל עקר על, ניהטירבב. נהיעב תירבה את( BCE) יפוריאה ירכזמה בנקה ריותה, וריהא
, 2202 ראורבפ שדוח לתיחתוב %0.25-ל %0.1-מ, 2120 רבדצמ שודחב יתרבה את( BOE) יכזרהמ בנקה העלה
 .%0.50- ל,פתנוס עםפ יתרבה  אתהעלה

 תועלאה ושמרנ כה עד כי, העדווה ירבח ויניצ, 2022 ראוינ שודחמ ראלשי בנק של יתרטיונהמ ותיינמדה על חובד
 תויומצ יםוקושמה ותיפיהצ ראלשישב ודעב, ציהינפלהא עדימ רתכינ גהירח יתהה ןהשב ותינבמד רק לםועב יתרב
 .דעיה וםחת ךובת
 םולעב חהילצמ תיהויחזת את ןרקה כנהעד, 1202 רובטוקבא 12 וםיב סמהרופש יתמולאינהב עבטהמ ןרק יתחזבת

 על 2220 לשנת ויהחזה חהיצמה את רהיותוה( ביולי מהרסופש יתחזבת %6.0-ל אהוושהב) 0212 בשנת %5.9-ל
 %5.6-ל וואהשהב) 5.2% על דתעומו טהמ יפכל כנהודע, 2120 לשנת ותחתופהמ ותינדהמ של חהיהצמ יתחזת. %4.9

 םישויבשה קתעמוה" אתדל"ה זן ותרצפהת חכונ, יםונכיהס ותרתגבה ערק על ,(ביולי סמהרופש יתחזבת
 %4.5 של חהיצמ עטבהמ ןרק פהוצ, 2022 בשנת. לםג ירמוחוב ותבתשומ, ותיולמעה ספקההא ותראשרשב
 (.יולי שדוחב מהרסופש יתחזבת %4.4-ל וואהשבה)

 ןההו שוקי
Nasdaq  -ה יבמדד. יםילובהמ יםדדהמ יתרבבמ יםרעש ותיבעל כםסתה, 2021 בשנת לםועב ןוהה יוקשב רחסהמ

 תוילובהמ ותרסוהב גם .19%-כ  שלליהע שמהרנ Dow Jones-ה מדדוב %27-כ של עתוצממ ליהע מהשרנ S&P 005-ו
 .יםילובהמ יםמדדב ותנא ותיעל ויגהצ פהוריבא

-כ של ייהבעל 2021 שנת את יםיס 512-א"ת מדד. יםילובהמ ותיהמנ ימדד כלב יםרעש ותיעל ושמרנ יהמקומ וקשב
 .%30-בכ העל 06SME א"ת ומדד %31
 דמדו ,%68-כ בשעלה 5-םיבנק א"ת מדד אשםרוב נהש הלתיחת מות נאותי עלושמרנ יםייאלרוטסקה יםמדדב גם
 הילעל חדי ורמתש ,גיהרנהא רבש ומלםועב יתרניצ הותילעפה ףיקבה ליהע הערק על ,%62-בכ הלעש וגז טפנ א"ת

 םישויקב יבתלסב רהזחה ערק  על,%53-בכ העל ןל"נד א"ת מדד .טפוהנ  הגזשםראוב ותרוחס היריחמ בחדה
, תורילד שויקבב ייההעל ךשהמומ יתעסקו יתכלכל רהגשל יתרגתההד רהזחהמ תוצאהכ ,ותונשה ותישעבת יםוהגב
 .ותרי לדשויקב בחדה וקינהז עקב ,ניה הבמדדב %75-כ  שלייהבעל ולמהשג

 .םירדש במודהעב ליםובדע רתזח עתפש בה,%47-כ  שליתותעמש מייהם עלה ף אושמר יב המנןל" הנדימדד
 תורגא וביחל וטבל .יםילוב המיםדד המיתרבמ ב,םירעש ותיבעל 2021 נתשב ןייפהתא ובחה ותרגא וקשב רחסהמ

 .ץרא בציהינפלית האילעל ותיפיצ תעפשבה 7%-9%-בכ ושעל ,דדהמ ותודצמ ותילתשמוהמ תוירנצונקה ובחה
 ,ריתה בין, רולהד ולמ קלשב ותחיפל ותיפיצ עתפשבה זאתו %5.7-בכ ו על,ח"טהמ ותודצמ תוירננצוהק בוחה תוראג

 .הפד יתרב אתהעל להקדמת תויפיוצ ראלשי בנק עיודה ליהע ,םירולהד ותשיכר יתכנות עקב
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 רחאל לו כחוורובות וצאות, בהסות בהכניות מהותיוחפתהת

  רווחיותרווח ו
 ולידג, 2020 נתש בח ש"יוניילמ 0.77 - לוואהשה בח ש"יוניילמ 101.7 -ב 2021 בשנת םכסתה קהבנ  שלנקיה חוהרו

 . .%132  שלרועישב
 .שתקד אילהמקבה פהובתק %10.1 -ל וואהשבה, %11.9 -ב  עלעמדה 2021 נתשבן  להונקיה חהרוות אתשו

 
 תמצית דוח רווח והפסד

       

 רבמצדב 31 םויב המייתסנש הנשל  
 יוניש  2020  2021  

 %-ב  "חש ינוליימ                       

 2.3  241.2  246.7  (1) וט נינומימ חוור
 -  21.8  )3.3(  יארש אידספה ןיגב ת(וסנכה) תואצוה
 13.9  219.4  250.0  יארשא ידספה ןיגב תואצוה רחאל וטנ ,ינומימ חוור
 18.7  83.5  99.1  תורחא תוסנכהו תולמע
 5.5  182.0  192.1  תורחאו תוילועפת תואצוה
 29.9  120.9  157.0  יםסמ ינפל חוור
 26.0  43.9  55.3  חוורה לע םיסמל השרפה
 32.1  77.0  101.7  יקנ חוור
   10.1%  11.9%  יקנה חוורה תאושת
 לש יון מאמצעות בטויבי ידי לא בנויהשי .סדהפ ו רווחוח דציתבתמ נתכוהמת מהנוש נתכובמת גוהוצ  לעילסדהפ ו רווחסעיפי (1)

 .נטוי, נהמימו לרווח ביתינן מראישון המימסות נכהנטו וית, ביהרסות נכה

 תואוההוצות ההכנסות התפתח
 וטנ המימוני חוהרו

 ןומימ ותוצאוה ותכנסה גם יתביר ותוצאוה ותכנסלה ףסובנ חוורב ולכלל יש ןומימ ותילעפמ חוורה את חלנת יכדב
 לוניהמ ינטגרליא לקח יםוומהה יםרנגז יםרישכמ ןיבג ןוהמימ ותכנסה את ותללוכ אלה ותכנסה. תיבימר ןינשא

 של ןוגהה יוושה על ןזמה ךרע ותעפשה את, ריתה בין, ותללוכ יםרזנג יםרישכממ תוכנסהה. בנקה של ותפישחה
, יםרזנג על עוידה המדד יתיעל רועיש עתפשה ואת נקבב יתביהר יונכיס ולניהמ רדפנ ילתב לקח יםווהמה, םירנגז

 .ןכרצל יםריחמה דדלמ פהישחה ולניהמ רדפנ ילתב לקח והוהמה
 

 להלן הרכב הרווח המימוני, נטו:
     

 רבמצדב 31 םויב המייתסנש הנשל  
  2021  2020 

 ש"ח ינוילימ               

 242.4  267.9  יתביר תוסנכה
 1.4  23.4  יתביר תואצוה
 241.0  244.5  וט נ,תיביר תוסנכה
 0.2  2.2  יתבירמ ןניאש ןומימ תוסנכה
 241.2  246.7  וט נ,ינומימה חוורה ךס
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 לוידמג ןכו וט נ,יםודצמ הבנק הינכס  עליתוביח מדד עתפשה  עקברקיע בגדל פתטוש ותילעפמ יונהמימ חוורה
 .םיחוורמב היקחש ייד על זזוק זה וליד ג.רויבלצ יראשהא  שלריקע ב,תיעסקה ותילעפ היפיקבה
 

 להלן נתונים עיקריים בדבר שיעורי הכנסות והוצאות ריבית:
 רבמצדב 31-ב המייתסהש הנשל  
  2021 2020 
 םיזואחב               

 2.81 2.79  יתביר יאשונ םיסכנ לע הסנכהה רועיש
 0.05 0.73  תיביר תואשו נתויובייחתה לע האצוהה רועיש
 2.76 2.06  ללוכה תיבירה רעפ
 2.79 2.55  יתבירה יאשונ יםסכנה תרתי ןיבל וט נתיבירמ תוסנכה ןיב סחי

 .ידיגאשל תק ממפרל 1פח סנה ארית, יבאות רהוצסות ונכהם ביינוהשיניתוח ק ונהבשל בית אות ריהוצסות ונכהעורי  שיט דוחלפירו

 
 דדמ היתיעל .תקדשא ילהמקבה פהובתק .6%0 של דהיריל וואהשהב, .4%2-בכ להע" עוידה" מדדה 1202 שנתב

 .תקדש אלהי המקבפהובתק חי ש"וניילמ .31 ך בסאהוצ להוואהשה ב,חי ש"וניילמ 8.1 ךבס כנסה היבההנ

 תווצאלה וואהשה ב,ח"ש יוניילמ 3.3 -ך בסותכנסבה 0212  בשנתוכמהסת איר אשדיפסה גיןב ת(נסוכה )תאוצהו
  .תקדשא ילה המקבפהובתק ח"ש יוניילמ 21.8 -ךבס

 םילומש תיתיח בדות נמצארשא ותוואלהל יראש האותריתב דהירימ רהקיע בעהנבש כנסה הרהוצ נחו הדבתקופת
 .יםיעסק השקי המפנע ביתוצתהקב שהרפה הידמ במקוירידה

 .הונרו הקרבש מותכשלה  עקביתוצתקב הבהוצאה וליד הג אתרית הןי בללהכ הוצאה הקדאשת ילההמקב פהובתק

 :ייםאזנ מץוחי ארשאי רכשימן גיבות ובוחן גיבי ארשאי דפסהן גיב ת(נסוכהה)ת אוצוההי בגל יםטרפן להל
      

 רבמצדב 31-ב המייתסהש הנשל  
  2021  2020 
 ח"ש ינוילימ                

 11.4  8.5  יארשא ידספה ןיגב תינטרפ האצוה
  )8.1( )8.2(  תיאנובשח וקחמנש תובוח יתיבגו תינטרפה השרפהב ןוטיק
 3.3  0.3  יארשא ידספה ןיג בוטנ ,תינטרפ (הסנכה) האצוה
 18.5   )3.6( יארשא ידספה ןיגב תיצתובק (הסנכה) האצוה
 21.8   )3.3( יארשא ידספה ןיבג (תונסכה) תואצוהה לכ ךס
     :הזמ

 5.8   )1.9( יקסע/ירחסמ יארשא ןיגב ת(וסנכה) תואצוה
 16.0   )1.4( יטרפ יארשא ןיגב ת(וסנכה) תואצוה
 21.8   )3.3( כלה ךס
 המושרה הרתיהמ יארשא ידספ הןיגב תינטרפה האצוהה רועיש

 רוביצל יארשאה לש תעצוממה
 

0.01%  0.07% 
 הרתיהמ יארשא ידספה ןיגב תיתוצבקה (הסנכה) האצוהה רועיש

 רויבצל יארשאה לש תעצוממה המושרה
 

)0.07%(  0.38% 
 המושרה הרתיהמ יארשא ידספה ןיגב (תוסנכה) ותאצוהה לכ ךס רועיש

 רוביצל יארשאה לש תעצוממה
 

)0.06%(  0.45% 
 םינוכיהס ירתסק פרק וןההו תמויוהל ההון ,תיוייבוחההת ,םיכסנה של תחופתההת והנב המקפר הרא י אשראידפסה יןג בצאותוהה ברד בףנוס עדילמ

 .להלן
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 הלימקב הפהובתק ח"ש יוניילמ 83. 1-ל וואהשהב ,ח"ש יוניילמ 94.1 -ב 2021 שנתב וסתכמה תלו מעמתנסוכה
 םירז נגיםרישכובמ ךרע ותרייבנ ותילעפ ןי בגותעמלב ליהעמ רקיעב עוב נולידהג. %13.2 רועיש בוליד ג,דתקשא
 בעק יראש באולפיט תועמל בליהע מןכו ,בנק הותחולק  שלןו ההוקש בותילעפ הףיק בהוליד געקב צהפ הותעמלו
 .ותאכנתשמ בולפיט הףיק בהולידג

 
 :ותמלעמ ותנסכ ההותלגפ התןלהל

     

 רבמצדב 31-ב המייתסהש הנשל  
  2021  2020 

 "חש ינויילמב             

 ןובשח לוהינ

 

21.9 

 

21.8 
 10.3 13.5 יארשא יסיטרכ
 26.9 29.8 צהפה תולמעו םירזגנ םירישכמבו ךרע תוריינב תוליעפ
 10.4 14.2 יארשאב לופיט
 3.8 4.4 הרמה ישרפה
 0.8 0.9 ץוח רחס תוליעפ
 3.1 2.6 ןומימ יקסעמ תולמע
 6.0 6.8 תורחא תולמע
 83.1 94.1  תולמעה לכ ךס
 
 .תקדש אלהי המקבפהובתק ח ש"יוניילמ 0.3- לוואהשה בח ש"יוניילמ 5.0- בוהסתכמ 2021 בשנת תחרוא תנסוכה
 .חי ש"וניילמ 4.9 -כ ך בסןל" נדנכס שוממימ חוור שםרנ 2021  שנת שלישי השלןועברב

ת בשנ ח"ש יוניילמ 0.182-ל וואהשה ב,ח ש"יוניילמ 192.1 -ב והסתכמ 2120 בשנת תחרוא ותליופעות תאוצהו
2020 . 

 :ותרח והאותיולעפ התותצאו הה שלטוריפ ןלהל
 
     

 רבמצדב 31-ב המייתסהש הנשל  
  2021  2020 

 "חש ינוליימב  

  ותול נתואצוהו תורוכשמ

 

98.6 

 

90.8 
 27.6 27.1 ודיוצ םיניינב תחפו הקזחא
 63.6 66.4  תורחא תואצוה
 182.0 192.1 תורחאוה ותילועפתה תואצוהה לכ ךס

 
 הפובתק ח ש"יוניילמ 90.8 -ל וואהשה בח ש"יוניילמ 98.6 -ב 2021  בשנתוסתכמה תלוו נתאוצוהו תורוכמש

 .ותודעת יונכדעו י שנתמענק לשהרפה מריקע בעבו נוליד הג.%8.6-כ  שלרועישב ולידג ,תקדשא ילההמקב
 
 הילהמקב פהובתק חש" יוניילמ 63.6 - לאהווש בהח ש"יוניילמ 66.4-ב 2021 בשנת והסתכמ תחרואה תאוצוהה
 .שבח מותוצאוה וםרספו וקויש ותוצא מהריקעב עוב נולידהג. %4.4  שלרועישב ולידג ,תקדשא
 
 פהובתק ח ש"יוניילמ 43.9 -ל וואהשהב חש" יוניילמ 55.3-ב כמההסת 1202 בשנת חוהרו  עליסיםלמ השרפהה

 רועישל וואהשהב 36.3%-ל עי הגים מיסי לפנותילרג תוולעפ מחוור מהייבטפק האמסה רועיש .תקדשא ילההמקב
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 הרא ,םיפנוס יםטרפ ל.יםעו קביםשרפוה ותרכו מ לאותצאו מהוריקע בעוב נרעפ ה.%34.2 וינשה ירוטוטט הסמסה
 .יםיפכס הותחולד 8 רובא

 
 ך בסבנק ה שלי הנקיתנש החוורמה עפשו הזה וםכס ,ח ש"יוניילמ 101.7 -ב כםהסת 2021 בשנת ללכוה חוהרו ךס

 יוניילמ 2.1  שלך בסוקש יווש יפל רהיכ למותינזמ ובח ותר אג הצגתןי בגןו הןר בקוט נוליד מג,ח ש"יוניילמ 101.7
 .חי ש"וניילמ 1.2 ך בסיםובדע לותטב הןי בגוט נןוטיוק חש"
 
 .םיחפס נ,יידאג תמשל מרקפל 3 חפנס ראה 2020 -ו 2021 ים בשניםונעבר יפל פסדוה חוורה טוריפל
 
 

 ןו ההותן והלימו ההותיויביחתההסים,  הנכשלות יוחפתההתוהמבנה 
 31 וםי בח"ש יוניילמ 8.834,10-ל וואהשה ב,ח ש"יוניילמ 0.835,10 -ב כםהסת 1202 רמבצבד 31 וםיל קנבה יכס נךס

 .%4.7ל ש רועיש בולידג, 2020 רבבדצמ

 :ח("שי ונלי)במים קרייהעין זאמה פיסעיב תחותפתההן להל
       

   רבמצדב 31-ב המייתסהש הנשל  
 יונישה  2020  2021  

 %  ש"ח ינוילימ              

 4.7  10,348.8  10,835.0  ןאזל המכ ךס
 )4.8(  3,815.8  3,634.2  יםבנק בותונקדפו יםומנמז

 18.8  625.3  742.7  ךרע ותריינ
 7.9  5,165.2  5,575.0  וט נ,רויבלצ יראשא
 23.0  620.6  763.3  הלשממ ליראשא

 4.8  8,612.4  9,025.1  רויב הצותונפקד
 10.1  804.3  886.0   ןוה

  ח"ש יוניילמ 8.518,3 - להאוושהב ,ח"ש ינוילימ 2.436,3- בכםתסה 2021 רבמצדב 31 םויל םיקנבב תונודקפו םינמוזמ
 . %8.4 לש רועישב ןוטיק, 2020 תנש ףוסב

  

 
 וםיל הרתי  
  31.12.21  31.12.20 
 "חש ינוילימ  

 1,224.5  1,155.7  לארשי קנבב ותנודקפו םינמוזמ
 2,591.3  2,478.5  םיירחסמ יםקנבב תונודקפ
 3,815.8  3,634.2  כלה ךס
 

 ףובס ח"ש יוניילמ ,65.215 -ל וואהשה ב,ח ש"יוניילמ ,05.575-ב כםהסת 2021 רבבדצמ 31 וםיל נטו בור,יצל איראש
 לולכ רויבלצ יראש הא,יםבנק ה עלחמפק ה שלרויבלצ חוויהד ותראוה יפ על. %9.7  שלרועישב ולידג, 0202 שנת

 -ל וואהש בה,ח ש"יוניילמ 3579. -ב 2021 רבבדצמ 31 וםי לו הסתכמרש איראש איטיסרכ בותילעפ ןי בגותרית
 .0202  שנתףו בסח"ש יוניילמ 582.3
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 :יםונשה מדה ההצירז מגיפ לרויבלצ יראשא היפיק הם עליוננת ןלהל
          

 םויל הרתי  
רבמצדב 31

 
 

 
 

  יארשאה ךסמ רזגמה קלח 
 רבמצדב 31 םויל רוביצל

 2020 2021  יוניש  2020 2021  
 % %  % "חש ינוילימ  "חש ינוילימ   

          :ילארשי עבטמ
  97.2  96.5  7.2 361.0  5,020.8 5,381.8  דומצ אל
 2.6 3.3  36.6 48.8  133.3 182.1  דדמל דומצ
 0.2 0.2  - -  11.1 11.1  (ץוח עבטמל ודמצ לולכ) ץוח עבטמ
 100.0 100.0  7.9 409.8  5,165.2 5,575.0  כלה ךס
 
 
 :תוליעפ ירזגמ יפל יארשא ידספהל השרפה ינפל וטורב ,רוביצל יארשא
 
   וםיל הרתי  
 יוניש  31.12.20 31.12.21  
 %-ב  ש"ח ינוילימ               
 2.3  86.8 88.8  יםלודג םיקסע
 16.8  271.3 316.9  יםינוניב םיקסע
 )1.3(  597.2 589.5  םיריעזו םינטק םיקסע
 8.5  4,280.4 4,643.6  תיב יקשמ
 41.2  1.7 2.4  תיטרפ תואקנב
   0.4 0.0  יםידסומ םיפוג
 7.7  5,237.8 5,641.2  כלה ךס
 יארשא יסיטרכ אלל ינכרצ יארשא הזמ
תיב יקשמ

     
  4,096.6 3,792.8  8.0 

 40.0  1.5 2.1  תיטרפ תואקנב
 8.0  3,794.3 4,098.7  כלה ךס

 
 לש ובח ותרג באותעשק ה,רויבלצ יראש הא אתללוכה ,יאזנ מיראש אןוכימס כברו מרויבלצ ללוכ היראשהא סיכון

 תוקאעס ללוכ ה,יאזנ מוץח יראש אןוכימסו ,רויב הצייד  עלושכרנש יםרז נגיםרישכממ יםעוב הניםנכסו רויבהצ
 .יראש אן למתותיויביחוהת ותלוצ מנילת ביראשא ותרגמס ,יםיאזנמ וץח יםייננספ יםרישכבמ

 יוניילמ 3.247,7- לוואהשהב ,ח"ש יוניילמ ,7.1797-ב 1202 רצמבבד 31 וםי בכם הסת,רויבצל ללוכה יראשאה ןוכיס
 . 2020 נתש ףובס חש"
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  :קש מיפנע יפ לרויבלצ ללוכ היראשן האוכי סותלגפת הילגב עיד מןלהל
 

          

 

 0202 רבדצמב 31 וםיל1202 רבדצמב 31 וםילקשמ ףענ

 

 

 

 
 ללוכה יראשאה ןוכיס

 רויבלצ
 ךמס ףענה לקח

 יראשהא סיכון
 יראשאה ןוכיס
רויבלצ ללוכה

 ךמס ףענה לקח
    יראשהא סיכון 

       %חי ש"וניילבמ%חי ש"וניילבמ
       451.45.8474.16.3 ןל"דנו יוניב
        197.92.5139.31.9רחסמ
       172.22.2178.32.4יםיתליהק יםירוביצ םיתורש
        126.81.6115.61.5הישעת
 65.80.896.51.3יםיסנניפ םיתוריש

 

  

 

   
    207.12.7195.72.6 םירחא קשמ יפנע
     6,575.984.36,273.783.9יםיטרפ תוחוקל
     7,797.1100.07,473.2100.0כלה ךס
 
 ך בסמשלה למיראשאמ כבתרו מרהית ה.חש" יוניילמ 763.3- בכםהסת 2021 רדצמבב 31 וםיל הללממש אירשאה

 31 וםי לןוכ נ.ח ש"יוניילמ .966  שלך בסזה וםכמס רויבלצ יראש כאומדעושה יםכומ סיוכיבנ ח"ש יונימל 830.2
 ורזחווה ודםהק רזכהמ רתגמס בו הופקדרשא ח ש"יוניילמ 620.6- בלהשממ ליראשא הכםסתה 2020 רבבדצמ

 . 2021 שנת  שלישי השלןועברה ך במהלבנק לולואבמ
 םיטודנטס ליםותנ מיםקנע ומאהרו היובדעל ותוואהל ן למתיללכ החשבה  שלזרכ במבנק הכהז 2021 יוניב 20 םיוב

 .יםיפהכס ותחולד 14 רו באראה רזכי המ תנאילגב טוריפל .הראו היובדע רתשכ להותבמוסד אהרולה
 
 חש" יוניילמ 625.3 - לאהוושה ב,ח ש"יוניילמ 742.7 -ב 2021 רבדצמב 31 וםי בוסתכמה ךרעה תירוניב תקעוהשה

 ןר קגדלה את זפהובתק ,ףסובנ .ובח ותר אגותשיכר מריקעב עובנ יקבת וליד הג..%818  שלוליד ג,2020  שנתףובס
 רבבדצמ 31 וםיוב ח ש"יוניילמ 1.8  שלך בסןוג היווש יפל רהיכ למותינזמ ובח ותרגי א הצגתןי בגותאמ מהתןוהה

 .ח"ש יוניילמ 5.3  על ועומדתיתוביח ינה הןר הקרתית 2021
 ריקע בעתוב נ הירידה.ח ש"יוניילמ 7.7  שלך בסיתיל שלינה הוט נןו ההןרק רתית ,2022 ררואבפב 22 וםי לןוכנ

 .יקלש הרז במגותילתשממ ובח ותרגמא
 

 :יק התכבר הןלהל
       

 ךרעה תוריינ ךסמ קלח  וםיל הרתי  
  31.12.21 31.12.20  31.12.21 31.12.20 

 % -ב  "חש ינוליימב  

 99.1 94.8  619.8 704.4  (1)לארשי תלשממ לש בוח תורגיא
 0.2 4.8  1.4 35.9  לארשיב יםקנב לש בוח תורגיא
 0.7 0.3  4.1 2.4  (2)לארשיב םירחא לש בוח תורגיא
 100.0 100.0  625.3 742.7  כלה ךס
רה.היתה יתלא  31.12.20ום (, ליח"ש נימיליו 145.0גן ווי השו) ח"ש נימיליו 63.14 של יון סךדיק לפתבל כלו(1)   
 4.1 גןו הושו) ח"ש יניליומ 3.9  שלסך 31.12.20 םליו "ח(.ש ינומילי 2.5 ןג הווויש) ח"ש ניומילי 2.4 יוןדלפ יקבת כלול (2)

 .(ח"ש נימיליו
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 :םיונש הדהההצמ ירמגז יפ לךרעה ותריי ניק תותלגפהת
          

 םויל הרתי  
רבמצדב 31

 
 

 
 

 רזגמה קלח 
ךרעה תוריינ ךסמ

 
 

 2020 2021  יוניש  2020 2021  
 % %  % "חש ינוילימ  "חש ינוילימ  

          :ילארשי עבטמ
 77.4 83.4  27.9 135.0  484.2 619.2  דומצ אל
 0.8 0.3  )48.9(  )2.3( 4.7 2.4  דדמל דומצ
 21.8 16.3  )11.2( )15.3(  136.4 121.1   ץוח עבטמ
 100.0 100.0  18.8 117.4  625.3 742.7  כלה ךס
 

 יוניילמ 25.4-ל וואהש בה,ח ש"יוניילמ 24.1 -ב ההסתכמ 2021 רבבדצמ 31 וםי לחתתפו המותהעל - ד וציוניםנייב  
 .88 - לרהו בתמניהבנת ןיעקרקהמ נכס רכנמ 2021 ראורבפב 22 וםי מכם להסאםהתב .2020 נתש ףובס חש"
 חוור בבנק הריכ הרהיכמהמ תוצאהכ .רהיכ למזקחוהמ נכסכ 2020  לשנתיםיפ הכסותחו בדוגו סנכסה .חי ש"וניילמ
 .חי ש"וניילמ 4.9 -כ  שלך בסןוה
 
 ףו בסח ש"יוניילמ ,4.6128- לוואהשה ב,ח ש"יוניילמ ,025.19-ב והסתכמ 1202 רבדצמב 31 וםיל ריבוצה תנודוקפ

 ..8%4  שלרועישב ולידג, 2020 שנת
 

 :יםונשה צמדה ההירז מגיפ לרויבהצ ותונקדפ יק תותלגפ התןלהל
          

  
 םויל הרתי

רבמצדב 31
 
 

 

 

 ךסמ רזגמה קלח 
 רויבצה תונודקפ
 רבמצדב 31 םויל

 2020 2021  יוניש  2020 2021  
 % %  % "חש ינוילימ  "חש ינוילימ       

          :ילארשי עבטמ
 88.4 87.6  3.8 286.1  7,616.2 7,902.3  *דומצ אל
 6.6 6.3  0.8 4.6  563.2 567.8  **דדמל דומצ
 5.0 6.1  28.2 122.0  433.0 555.0  (ץוח עבטמל ודמצ לולכ) ץוח עבטמ
 100.0 100.0  4.8 412.7  8,612.4 9,025.1  כלה ךס
 
י  לפםגיהמוצ (2.25 -2020 רצמבבד 31) ש"ח נייליומ .32 ךסב 2021 בדצמבר 31 םליו /מדדלקש הבריר נותוקדפ יתרות כולל *

.גוברהסלול המ
י  לפםגיהמוצ (.64 -0220 בדצמבר 31 )ש"ח נייליומ 0.29 ךסב 2021 בדצמבר 31 םליו /מדדלקש הבריר נותוקדפ יתרות כולל **

.גוברהסלול המ
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 :יםיחויקפ ותילעפ ירז מגיפל רויב הצותונפקד
     וםיל הרתי  

  יונישה    31.12.20 31.12.21  

  %-ב   "חש ינוילימ  

 יםלודג םיקסע

 

341.0 

 

275.4 

  

23.8  

 )0.4( 255.1 254.0 יםינוניב םיקסע
 22.9 502.1 617.0 םיריעזו םינטק םיקסע
 3.3 7,346.6 7,590.5 תיב יקשמ
 )0.2( 185.6 185.2 תיטרפ תואקנב
 )21.4( 47.6 37.4 יםידסומ םיפוג
 4.8 8,612.4 9,025.1 כלה ךס

 

 ניתזאמ-ץוחלות יפע
     

  31.12.21  31.12.20 
 "חש ינויילמב                

 4,126  4,652  ךרע תוריי ניקיתב
 
 .םיחפ נס,ייד תאגשלממ רקפ ל 5חפ נסאהר 2020 -ו 2120 ים בשניםונערב יפ לותיויביחת וההיםנכס הך סטוריפל
 
 
 ןוההלימות והון ה

 וליד ג,2020  שנתףו בסח ש"יוניילמ 804.3-ל וואהשבה ,ח ש"יוניילמ 886.0- בכםהסת 2021 רבדצמב 31 וםיל ההון
. 10.1%  שלרועישב
 לולכ חוורוב ותוצא בה,ותכנסבה ותיות מהותיוחתפהת רקפ ראה ,רחהא ללוכ החוורה תוחפת התרדב ביםטרפל
.רחא

 

 
 

 הלימות ההון

 מינימליים הון יחסי
 ת מנ עלוכנודעש יפכ ,ןו הותלימוה דהי מדשאובנ 211-201 ס' מןי תקי בנקאולהי נותראו ה אתיישם מבנקה

  .לאז בותיחנ להןלהתאימ
 את יםבנק ה עלחויקפ הרסםפ ,ןי תקי בנקאולניה תוראו להותאמתמהה לקחכו הונרו הקףי נגותרצפת הרולא
 תתחפ הלתולכ רשא 012 ראהו הןוכעד לעתוגהנ עהש ראתו ה,ריתה בין, להכלנ בה 250 ןיתק י בנקאולניה אתרוה
 .חתא חוזא ודתבנק יםבנק הת עלולחה ותירוטולרג הןוהה ותשירד

 של יימלינמ 1 ובדר יצמע הון חסי בודעמל בנק השר נד,םיירעז מןו היחסי רבדב ןי תקיקאבנ ולניה ותראו להבהתאם
 על יםיאזנהמ וינכס ךסש יקאבנ ידתאגכ זאתו( %2.51 לה הקי)לפנ 511.% של ללוכ הון חסיו( %9 קלה הי)לפנ 8%

 .יתהבנקא כתרעבמ יםיאזנהמ יםנכס הךמס %24 עד הוא חדומא בסיס
 תתחפ הןייענ לרש כא,עהש האתרו הףוק תכתראלה יםונכעד יםבנק ה עלחויקפ הרסםפ רבשמ ה תקופתךרולא

 יחסיש לבדוב אהרוהה ףוקת וםמת יםשודח 24 ום תעד ולחת יםירעז המןו ההיחסיב קלההה יכ ,ענקב ןו ההותשירד
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 על יםשחל יםירעזהמ ןוהה חסי או ראהוהה ףוקת םו תדעובמ ןוהה יחסימ וחתפי לא יקאבנה ידהתאג של ןוהה
 של ןוהה יחסיב חתהפה כי, עבנק רזוחה רתגמסב, אתז עם. הםיינמב ךוהנמ, עהשה ראתוה רםט יהבנקא ידהתאג

  .רומאכ יגהרח כחשב תלא אהרוהה ףקות וםמת יםשדוחה שתש בתקופת חוזאה ותודנק 0.3 עד
 .עהשה ראתו הףוק תוגפי ,2220 רנואיב 1 וםי מו, החליפל רוזח יםבנק ה עלחויקפ הרסםפ ,2120 רבדצמב 27 וםיב
 :יםבא היםירכזהמ יםרטרמפה על ססהתבב שהענ ןוהה ייעדי עתיקב ךיתהל ,ליע לרואמ לףנוסב
 חהיוהצמ בנקה של יםיעסק היםעדיב חשבתובה נקבה של ןוכיהס ילפורפ על ססבבהת ICAAP-ה ךיתהל יצאממ -

 .ננתכומתה
 .ךשמהב טרופמכ ןוציקה ינחבמ תואצות -

 .ןוציקב שרדנה ןילב ICAAP-ה תואוצת ןיבמ, רתוי ההובגה הון תשירד יפל תישענ ןוהה ידעי תעיבק -

 .ןוהה יססבו יםנוכיסה ליפורפל סחיב יםנדמואו תוכרעה יםבלשמה ןוחטיב תירכ תונרמש םדקמ -
 

 .בנק ה שלטרנטינאתר הא ביםונכיס ה עלחו דראה ,טרופמ עידלמ
 

 םוי ברשו א,2021 יוניב 30- היונלנת ICAAP- הךי תהלתרמסג בןוירוטרקי הדייד  עלועב שנקיפכ יםיימ הפנןו ההיעדי
 :ןמלקכד נםי ה,2021 רבבדצמ 26
 א ללולכ הןו ההחסיו ,2022 רבדצמב 31 וםי לעד %10.5 - מחתפי לא 1 ובדר יעצמ ןו החסי - ילרג יםעסק צבבמ -

 . 2220 רבדצמב 31 וםי לעד %12.65-מ חתפי
 .%10-מ חתפי  לאללוכ הןו ההחסיו %7.0-מ חתפי לא 1 ובדר יעצמ ןו החסי - ןויצ קצבבמ -
 יםנוכיס ,יארשאה ינוכיס :םניה םהב םיירקיעהשכ ,םהילא ףושח קנבהש יםנוכיסה תא ןובשחב יםאיבמ ןוהה ידעי

 ןוכיס ,עדימה ותיוגלונכט ןוכיס ,עדימ תחטבאו רבייס ןוכיס תוברל יםילועפת יםנוכיס ,תיבירה ןוכיס ותברל םייסנניפ
 נקב ולמ וגלאידל המיהלב עצובמ תאז כל .ןיטיונמ ןוכיסו יטפשמ ןוכיס ,היגטרטסא ןוכי ס,ןוה תנלבה רוסיאו תויצ
 .קנבה לע תוירשפא ותכלשהו הנורוקה רבשמ יטביה את םג ןובשחב אהיבמ םינוכיסה תדימא .לארשי

 
 ןוציקה ינחבמ
, ללוכ הוותמה. יתנש תתלה ןוהה ןוכנת יפל ןוהה יסחי את ןחווב יתנוהה ותתואנה תניחבל ןוציק ישיחרת עצבמ קנבה
 םינוכיס ,םייסנניפ יםנוכיס ,יארשאה יונכיס וםחתב ,םינש שולש פ"ע ם"ילגלגתמ" יםיטיסולה ןוציק ישיחרת, רתיה ןיב
 םג ללוכ ןוציקה ישיחר תהוותמ ,דועו ילועפת, ןיטינומ, היגטרטסא, תויצ, הון תנבלה רוסיא, רבייס תוברל םיילועפת
 .הנרוקה רבשמ לש תוינוציק תועפשה
 .קנבה לע טנרטניאה רתאב םינוכיסה חוד האר ,טרופמ עדימל
 

 3הוראות באזל 
 ראוינב 1 םויב %80 לש הרקתל דע ורכוי יחויקפ ןוהכ דוע יםרישכ םניאש ןוהה ירישכמ ,רבעמה תוארוהל םאתהב

 ראוניב 1 וםימ חלה ךכל םאתהב .2022 ראוניב 1 םויל דע יםפסונ %10- בוז הרקת תחפות בתקוע הנש כלוב 2014
 . %10 לע הרקתה תדמוע 2021

 תאורההום יישו
 קוש ה,יראש איונכי לסראלשי בנק ותראו היפ ליתטרדטנ הסשהי הג אתיישם מבנקה - ןושרא הךנדב הרתגמסב

  .יםיולעפ התיםונכיוהס
 עדונ זה ךיתהל .(ICAAP-ה ךיתהל) ןוהה ותותנא כתרעלה יפנימ ךיתהל יםילק שרנד בנקה - יהשנ ךנדבה רתגמסב

 PAAIC-ה ךסמ מ.בנקה ותילעפב יםלומהג יםונכיהס ללכב ךושתתמ יםיונה יםעצאמ של ולמתה רמה וםיק חיטלהב
 . 2021 רבבדצמ 26 וםי בבנק הןוירוטרקי בדרשוא 2021 יוניב 30 יונלנת
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 2020 רבמצדב 31 2021 רבמצדב 31  
   (ח"ש נימיליוב) ןוהה חסי ובשיח ךצורל ןוה .1

םיניכויויות חקוות פיתאמ החר, לא1ובד צמי רעהון      878.4  798.2  

 66.1 60.3 םייניכו חר, לא2ובד הון ר   

 864.3 938.7 ללו כןוה להכ סך    

   (ח"ש נייומילב) ןוכי סיל נכסש לותלקושות מיתר .2
 5,163.1 5,424.6)1(  יאשראסיכון    

 5.5 7.1  וקשני סיכו   

 520.7 538.8 יתפעולסיכון    

 5,689.3 5,970.5  ןויכ סינכס לש לותלקושות מ יתר"כהס    

   (%-)ב ןויכ סייבלרכ ןוהה חסי .3

 14.03% 14.71% יכוןבי סילרכ 1ובד  רצמי ע הוןחסי   

 15.19% 15.72% ןי סיכובכילל לרון הכויחס הה    

 8.0% 8.0% םינקב העלח פקמ"י העש דרנהי המזער 1ובד  רצמי ע הוןחסי   
 11.5% 11.5% םקינבהח על פק"י המש ערדנ ה המזעריללון הכויחס הה   
 
 סחי .2020 רבדצמב 31 וםיל %314.0-ל וואהשה ב,%14.71  עלמדע 1202 רבדצמב 31 וםיל 1 ובדר יעצמ ןו החסי

. 2020 רמבבדצ 31 וםיל %15.19-ל הוואשה ב,%5.721  עלמדע 2021 רצמבבד 31 וםי לןוכי סייבכר לללוכ הןוהה
 רבדצמב 31 וםי לללוכ הןו הה.ןוכי סינכס בוליד מגוזזו קרשא יםחוור רתית בוליד מגריקעב עוב נןו ההחסי בולידהג

 ענב ןו הה בבסיסוליד הג.2020 רבדצמב 31- בח ש"יוניילמ 864.3-ל וואהש בה,ח ש"יוניילמ .7938- בכםהסת 2021
 .חי ש"וניילמ 20  שלךסב לקוחש ידנדיב דייד  קוזז עלרשא חי ש"וניילמ 107.7  שלךבס פהובתק י הנקחוורה מרקיעב
 רבבדצמ 31 - בח ש"יוניילמ 66.1 - לאהווש בה,ח ש"יוניילמ 60.3 -ב כםהסת 2021 רבדצמב 31 םויל 2 ובדר ןוה

 .ןו הרטש ברהכ בהןוטיוק יראשא יפסד להשהרפ בהןוטי מקעוב נןוטי הק.2020
 31 וםי לח ש"יוניילמ 3.5,689- לוואהש בהח ש"יוניילמ .55,970- בוהסתכמ 2021 רבדצמב 31 וםי לןוכי הסינכס

 .יטרפו יסקע יאזנ מיראשא בוליד מגרקיע בעתוב נןוכי הסינכס בייה. העל2020 רבדצמב
 
 סחי .("הארוהה" - ןלהל) ףונימה סחי אשונב 218 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוה תא םשיימ קנבה - וףינהמ חסי

 ןו ה הואףוינ המחסי דתי מדךרולצ ןו הה.הפישח הדתי למדןו ההידת מדןי בחסיכ רוגד ומ,םיחוזא בוטא מבףוינהמ
 אלש ףונימ סחיב דומעי יאקנב דיגאת הארוהל םאתהב .220 רפמס ןי תקי בנקאולניה אתרו בהורתכהגד 1 בדור יעצמ

 ךסמ %24 דע אוה דחואמ סיסב לע םיינזאמה ויסכנ ךסש יאקנב דיגאת לכ יבגל תאזו ,דחואמ סיסב לע %5-מ תחפי
  .(קנבה תא ללוכו) תיאקנבה תכרעמב םיינזאמה םיסכנה
 לוניה תוראולה ותאמתה -250' מס ןיתק יבנקא וליהנ ראתולה ןוכעד ראלשי בנק םרספ, 0212 רבבדצמ 27 וםיב

 לוניה ראתולה ןוכעדה ףוקת ךראוה תהרגמסב ,(עהש ראתוה) ונהרוהק רמשב עם ותודדהתמ ךרולצ ןיתק יבנקא
 קבנה שעל כך, חוזאה ודתנק יחצב ףוינהמ חסי רישתד את קלמ ןוכעדה. ףוינמ חסי שאובנ 218' מס ןיתק יבנקא

 על יםיאזנהמ וינכס ךשס יקאבנ ידכתאג זאתו ,(5% וםבמק) חדומא בסיס על %4.5-מ חתפי שלא ףוינמ חסיב ודעמל
 יכ עקב נ,ףוינ המותשירד תתחפ הןייענל. יתקאבנה כתרעמב יםיאזנהמ יםכסהנ ףיקמה %24 עד אוה חדומא בסיס

 םויל ףוינהמ חסימ חתפי לא ףוינהמ חסיש לבדוב 2320.1.123 עד ולחל לההק הךישמת הראוהה ףוק תום תרחלא
 .הםיינמב ךונמה, עהשה תראוה רםט יקאבנה ידהתאג על שחל יזערהמ ףוינהמ חסי או .2230.06

 . 0202 רבבדצמ 31 וםיל %7.24 - לאהוושבה ,%7.68  עלעומד 2021 רבבדצמ 31 וםי לףוינהמ חסי

 חלוקת דיבידנד
 .ח ש"יוניילמ 20 ך בסקבנ ה שלותי המני לבעלידנדיב דקתו חל עלריזכה בנקה ןוירוטרקיד, 1202 רבדצמב 26 וםיב

  .2021 רבבדצמ 30 וםי בלקוח ידנדיבהד
 331 רפמס ןי תקי בנקאולניה ותראו מהותעוב הנותבלג הותרב ל,ןי הדותראו להפהופכ בנק הייד  עלידנדיב דוקתחל

  .דנדייב דקתו לחלותיינ מדןי אמסד בנק ןוירוטרקי לד.י בנקאיד תאגייד ם עליידנדיב דוקת חלרבדב
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 םייחוקיפות העילפמגזרי ה

 .יםבנק ה עלחויקפ השל רויבלצ חווי הדותראו בהועקב שניםוגויולס ונתכ למת בהתאםוינ הותילעפ ירז מג עלחוויהד
 תוחו לדב24 רו בבאיםטרופמ רשא ,לה ההנה גישתיפ לבנק האת יםששמ המותילעפ הירזמג מונהש זה חוויד

 תכרעמ הללכ ליםבנקה  עלחויקפ העקבש דהיחהא ונתכ במתיםחוו מדיםיחויקפ הותילעפה ירז מג.יםיפהכס
 רוחזהמ ו א,יםיטרפ ותחולק לחסייבהת - יםנכס היק תףיק ה:ןוכג ,חולק הייניפא מ עליםססוב מוהם ,תיהבנקא

 .םייעסקה ותחולק לחסייבהת - יעסקה
 תוחולד א24 רו באראה ,חווי הדותונרקעו יםומדנ הא,תויח ההנירקיע רב בדיםטרפול ,יםיחויקפ היםרזהמג ותרלהגד
 .יםיפהכס

 .יםיפסכ הותחו לדב24 רובא ראה ,נהלה ההגישת יפל ותילעפ הירז מגרב בדטוריפל
 

 :יםרז מגיפ לותילעפ הותוצא תותחתפת הית תמצןלהל
 

  םויב המייתסנש הנשל  *תוסנכהה ךס .א
  רזגמה קלח
 תוסנכהה ךסמ

 31.12.20 31.12.21  יונישה 31.12.20 31.12.21  
 % -ב  % -ב ח"ש ינוילימב  

 1.4 1.3  )4.3( 4.7 4.5  םילודג םיקסע רזגמ
 4.1 3.4  )11.9( 13.4 11.8  יםינוניב םיקסע רזגמ
 9.8 8.7  )5.0( 31.8 30.2  םיריעזו םינטק םיקסע רזגמ

 78.3 76.6  4.2 254.2 264.8  תיב יקשמ רזגמ 
 0.7 0.8  21.7 2.3 2.8  תיטרפ תואקנב רזגמ
 0.1 0.1  )33.3( 0.3 0.2  יםידסומ םיפוג
 5.5 9.1  75.0 18.0 31.5  יסנניפ לוהינ רזגמ
 100.0 100.0  6.5 324.7 345.8  לכה ךס

 
 

 םויב המייתסנש הנשל  יקנ (דספה) חוור .ב
 יונישה 31.12.20 31.12.21  
 % -ב ח"ש ינוילימב  

 9.1 1.1 1.2  םילודג םיקסע רזגמ
 23.3 4.3 5.3  יםינוניב םיקסע רזגמ
 17.2 8.7 10.2  םיריעזו םינטק םיקסע רזגמ

 24.8 51.7 64.5  תיב יקשמ רזגמ 
 44.4 0.9 1.3  תיטרפ תואקנב רזגמ
 - - 0.1  יםידסומ םיפוג
 85.4 10.3 19.1  יסנניפ לוהינ רזגמ
 32.1 77.0 101.7  לכה ךס
 
 .ביתנן מריאישסות נכהנטו ובית סות רינכהכולל  *
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    רוביצל יארשא  *תועצוממ תוינזאמ תורתי .ג
 םיסכנה לכ ךסמ %  םויב המייתסנש הנשל  
 31.12.20 31.12.21  יונישה 31.12.20 31.12.21  
 % -ב % -ב  % -ב ח"ש ינוילימב  

 1.9  1.8 4.1 93.5 97.3  םילודג םיקסע רזגמ
 6.5 5.6  )7.2( 318.2 295.2  יםינוניב םיקסע רזגמ
 11.3 11.2  6.5 558.2 594.6  םיריעזו םינטק םיקסע רזגמ

 80.3 81.4  9.0 3,957.6 4,314.8  תיב יקשמ רזגמ 
 - -  46.2 1.3 1.9  תיטרפ תואקנב רזגמ
 - -  66.7 0.3 0.5  יםידסומ םיפוג
 100.0 100.0  7.6 4,929.1 5,304.3  לכה ךס

 
   רוביצה תונודקפ  
 תויובייחתהה לכ ךסמ %  םויב המייתסנש הנשל  
 31.12.20 31.12.21  יונישה 31.12.20 31.12.21  
 % -ב % -ב  % -ב ח"ש ינוילימב  

 3.7 3.6  11.2 292.4 325.1  םילודג םיקסע רזגמ
 2.8 2.2  )10.2( 218.5 196.2  יםינוניב םיקסע רזגמ
 5.7 6.4  26.2 449.7 567.4  םיריעזו םינטק םיקסע רזגמ

 85.3 85.3  12.8 6,757.6 7,622.4  תיב יקשמ רזגמ 
 1.9 2.0  23.9 147.1 182.2  תיטרפ תואקנב רזגמ
 0.6 0.5  )18.1( 50.7 41.5  יםידסומ םיפוג
 100.0 100.0  12.9 7,916.0 8,934.8  לכה ךס
 .שדחוחילת לתאו בעון רחילת לת יתרות בסיס עלת בושחועות מצממות יתרו *
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 לארשיפעילות ב -ת טי פראותקקי בית ובנשמ - ייםטם פרשיאנ
 

 :לראשי בותילעפ - יתטרפ ותובנקא ית בימשק - יםיטרפ יםשנ אותוד איםיריקע יםונ נתןלהל
         

 31 םויב המייתסנש הנשל  
  2102 רבמצדב

 31 םיובה ימיסתנשה נשל
 0022 רבצמדב

 
 רגזמ 

 בית יקשמ

 רזגמ
 תואקנב
  לכה ךס תיטרפ

ר גזמ
 ביתי שקמ

 רזגמ
 תואקנב
 כלה ךס תיטרפ

 ח"ש ינוילימב  
 192.9 0.4 192.5  188.5 0.3 188.2  וט נ,תיביר תוסנכה
 63.6 1.9 61.7  79.1 2.5 76.6  תיבירמ ןניאש תוסנכהה ךס
 256.5 2.3 254.2  267.6 2.8 264.8  ותסנכה ךס
 16.0 - 16.0  )1.4( - )1.4(  יארש אידספה ןיגב ת(וסנכה) תואצוה

 158.0 0.9 157.1  167.6 0.9 166.7  תורחאו תוילועפת תואצוה
 52.6 0.9 51.7  65.8 1.3 64.5  יקנ חוור
 3,958.4 1.3 3,957.6  4,316.7 1.9 4,314.8  םיסכנ לש תעצוממ הרתי
 4,282.1 1.7 4,280.4  4,646.0 2.4 4,643.6  חווידה תפותק ףוסל רוביצל יארשאה תרתי
 6,904.7 147.1 6,757.6  7,804.6 182.2 7,622.4  ותיובייחתה לש תעצוממ הרתי
 7,532.2 185.6 7,346.6  7,775.7 185.2 7,590.5  חווידה תפותק ףוסל רויבצה תונודקפ תרתי

 
 דקת אשהלקביהמפה לתקואה השווב, 2021ת  לשנתלופעיה תאוצותבם קריייעם וייינש
 הלימקב הפהובתק ח"ש יוניילמ 9.192-ל וואהש בה,ח ש"יוניילמ 188.5-ב ו הסתכמוט נ,תייבר הותכנס הכל ךס
 לע יםינסינפ היםחוורמ בירידה ומרויבלצ יראש איחוור במןוטי מקרהקיע בעתוב נדהירי ה.%2.3  שלןוטי ק,תקדשא

  .דאשתק ילהמקב הפהוהתק לעומת ראלשי בנק יתיבר בדהירי  עקברויב הצותונפקד
 ,דאשתק ילה המקבפהותק בח ש"יוניילמ 63.6- לואהושה ב,ח ש"יוניילמ 79.1- בוכמסת היתיבר מןינשא ותכנסהה

 .יראש איטיסרכו חט" מ,ךרע ותריי נותעמל מותכנס בהולידמג עוב נוליד הג.%24.4  שלולידג
 יוניילמ 16.0 ך בסותוצא להאהווש בהח ש"יוניילמ 1.4 ךבס ותכנס בהוהסתכמ יראש איפסד הןי בגות(כנס )הותוצאה

 תייחדב ו נמצארש אותוואלהל יראשא הותרתי ב מירידהריקעב עתובנ סהכנהה ,תקדשא ילההמקב פהותק בחש"
  .ונהרוהק רבש מותכהשל ת עקביוצתקבה בהוצאה וליד ג היהתקדש אילההמקב פהובתק .םילומשת

 הליהמקב פהובתק ח ש"יוניילמ 158.0-ל וואהש בה,ח ש"יוניילמ 167.6- בו הסתכמתורחאוה ותיולעפת הותוצאהה
 .חשב ומרכש ותוצא הרקיע ב, ותוצא ההך בסולידמג עובהנ %6  שלוליד ג,תקדשא
 ,חי ש"וניילמ 65.8- בכםתס היתטרפ הותוהבנקא ית הבימשק רז מג אתללוכ ה,יםיטרפה יםשהאנ רגז במי הנקחוורה

 הידרי עקב רקיע בעב נחוורב וליד הג.%25  שלוליד ג,קדאשת ילההמקב פהובתק ח"ש יוניילמ 52.6-ל וואהשבה
 .תקדש אמתוע ליראש איפסדלה שהרפבה
 31 וםי בח ש"יוניילמ 1.4,282-ל וואהשבה ,ח ש"יוניילמ 6.04,64- בכםסתה 2120 רצמבבד 31 וםי לרויבלצ יראשהא

 .יםיטרפ יםשנ לאיראש אןוכי סרקפ  גםראה .9%  שלוליד ג,2020 רבבדצמ
 31 וםי בח"ש יוניילמ .37,532-ל אהוושבה ,ח ש"יוניילמ 7.7,775-ב והסתכמ 2120 רמבבדצ 31 וםי לרויב הצותונפקד

 .3%  שלוליד ג,2020 רבבדצמ
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 לאישרפעילות ב - ליםגדוניים ום, בינוזעיריטנים וקקים עס
 

 :ראלשי בותילעפ - יםולוגד יםיונינ ב,םיריעזו יםטנ קיםעסק - יםיעסק יםרזג מותוד איםיריקע יםונ נתןלהל
           

 2020 רבצמדב 31 םיובה ימיסתנשה נשל  1022 רבצמדב 31 םויב המייתסנש הנשל  

 

 

 רגזמ
 םיקסע
 םינטק
 יםריעזו

 רזגמ
 םיקסע
 םיינוניב

 רזגמ
 םיקסע
 יםלודג

 ךס
  לכה

ר גזמ
ם יסקע
ם ינטק
 ריםעיזו

 רזגמ
 םיקסע
 יםינוניב

 רזגמ
 םיקסע
 כלה ךס יםלודג

 ח"ש ינוילימב  
 30.2 2.0 9.6 18.6  31.6 1.8 9.2 20.6  וט נ,תיביר תוסנכה
 19.7 2.7 3.8 13.2  14.9 2.7 2.6 9.6  תיבירמ ןניאש תוסנכהה ךס
 49.9 4.7 13.4 31.8  46.5 4.5 11.8 30.2  ותסנכה ךס
 ידספה ןיגב ת(וסנכה) תואצוה

 5.8 - 2.2 3.6  )1.9( )0.5( )2.0( 0.6  יארשא
 21.9 3.0 4.4 14.5  22.6 3.2 5.6 13.8  תורחאו תוילועפת תואצוה
 14.1 1.1 4.3 8.7  16.7 1.2 5.3 10.2  יקנ חוור
 969.9 93.5 318.2 558.2  987.1 97.3 295.2 594.6  םיסכנ לש תעצוממ הרתי
 ףוסל רוביצל יארשאה תרתי

 955.3 86.8 271.3 597.2  995.2 88.8 317.0 589.5  חווידה תפוקת
 960.6 292.4 218.5 449.7  1,088.7 325.1 196.2 567.4  ותיובייחתה לש תעצוממ הרתי
 ףוסל רויבצה תונודקפ תרתי

 1,032.6 275.4 255.1 502.1  1,212.0 341.0 254.0 617.0  חווידה תפוקת

 
 דקת אשהלקביהמפה לתקו האהשווב, 2021ת בשנת לופעיה תאוצותבם קריייעם וייינש
 הלי המקבפהובתק ח"ש יוניילמ 30.2-ל אהווש בה,ח"ש יוניילמ 31.6-ב ו הסתכמוט נ,תייבר הותכנס הכל ךס
 . יםפיק בהיהב עלעק ,%5  שלוליד ג.תקדשא

 ,דאשתק ילה המקבפהותק בח ש"יוניילמ 19.7- לואהושה ב,ח ש"יוניילמ 14.9- בוכמסת היתיבר מןינשא ותכנסהה
 .יראשבא ולפיט מותעמל בידהרי מריקע בעוב נןוטי הק.%24  שלןוטיק
 יוניילמ 8.5 ך בסותוצא להוואהשה ב,ח"ש יוניילמ 1.9 ךבס ותכנס בהוכמ הסתיראש איפסד הןי בגות(נסכ )הותוצאה

 הליהמקב פהובתק .יםיעסק היםיוצת הקביםדמ במקירידה מעתוב נסהכנ הה.תקדשא ילהמקב הפהותק בחש"
 .נהורו הקרבש מותכ השל עקביתוצת הקבשהרפהה  שליםדמ במקולידוג יתטנרפה שהרפ בהוליד ג היהתקדשא

 הליהמקב פהובתק ח ש"יוניילמ 21.9 -ל וואהש בה,ח ש"יוניילמ 22.6 -ב ו הסתכמתורחאוה ותיולעפת הותוצאהה
 .בשחמו רכש תוצאו הריקעב , ותוצא ההך בסוליד מג,%3  שלוליד ג.תקדשא
 .114- לאהווש בה,חי ש"וניילמ 16.7- בכםם הסתיולוהגד יםיונינ הב,יםריעהזו יםטנ הקיםעסק הירזמג  שלי הנקחוורה
 יראש איפסדה לשהרפה ביוינש בריקעב רב מוסוליד הג.%18  שלוליד ג,דאשתק להיבהמק פהובתק ח ש"יוניילמ

 ןלהל
 31 וםי בח ש"יוניילמ 955.3- לוואהשה ב,ח ש"יוניילמ 995.2- בכםסתה 2021 רצמבבד 31 םוי לרויבלצ יראשהא

 .4%  שלוליד ג,2020 רבבדצמ
 31 וםי בח"ש יוניילמ .61,032-ל אהוושבה ,ח ש"יונמילי 0.1,212-ב והסתכמ 2120 רמבבדצ 31 וםי לרויב הצותונפקד

 .%17  שלוליד ג,2020 רבבדצמ
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 ינסזר ניהול פינגמ
 הפובתק ח ש"יוניילמ 18.0-ל אהוושבה ,ח ש"יונייל מ31.5-ב וסתכמ הה זרז למגותכיושמ הותכנס ההכל ךס

 ןכו ,ימדד הרמגז לינסינפה ןו ההחשיפת -ד למדמדהמהצ ריקע בעוב נוליד הג.%75  שלוליד ג,דאשתק ילההמקב
 .ךרע ותריי נשו מימיחוור בליהעומ ןנדל נכס שו מימןי בגרכושה חוורמ
 היל המקבפהובתק ח ש"יוניילמ 10.3-ל וואהשה ב,ח ש"יוניילמ 19.1-ב כם הסתייננספ הולניה הרזג במי הנקחוורה
 .ותכנסבה ייהמעל רקיע בעבו הנ,%85  שלוליד ג,תקדשא
 



37 

 םניכויהס תרסקי
 

  

38  לםוניה ןפווא יםונכיהס של כללי רותיא

39  יראשא סיכון

53  וקש סיכון

60   ותיל נזסיכון

63  ןו מימןוכיס

63  יולעפת סיכון

65  עידית המיוגולכנט ןוכיס

66  ייבת סבןוכיס

67  יםרחא יםונכיס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 םיונסיכרת היסק

 .בנק ה שלטרנטינהא רת באיםפנוס יםיחויקפ יםיוילובג יםונכיל הסע חו בדצואלמ ןית ניםונכיהס סף עלו נעידמ 

 כללי
 םיפענ )ותיכוזיר ותרב ל,יראשאה יונכיס: נםי הבהם יםירקיעשהכ, יםונכי לספהישחב והומל בנקה של וותילעפ א.

 ןוכי סותרב ל,יםילועפת יםונכיס; ותיל נזיונכיס ;יתרב הןוכי סוינ הבהםש יריקע הרש כא,וקש יונכיס ם(;יווול
 ןוכי ס;ןיטיונ מןוכי סיה;טגרטאס ןוכי סן;ו הבנתוהל ותי צןוכי סע;יד המותיוגולכנט ןוכי וסעדי מחתטואב ריביס
 .יםודל מיונכי וסיטפשמ

 וקש יונכיס, יראשא יונכיס ןיבג. יםריכ ביםיד תפקי בעלוא נהלהה ירחב ייד על יםוהל מניםיריקע היםונכי הסכל 
 ךי תהלרתגמסב.  באזלשל 1 ךנדב ותראו הרתגמסב הון ותלימ להיתרוטולרג שהירד יימתק, יםיולעפת יםונכיוס
 ןוכי סיוקד מיו זיהלש יקעמ מךי תהלעבצ מבנקה )ICAAP )ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process-ה

 מהי משלןו הקצאתה עתצ מתבךרו הצידת במ.ןושארה ךנדב הרתמסג ביםוהז המןוכי הסיוקד מרו ואתגיםפנוס
 .יםונכיי הסותת יםונכי יתר הסןי בגספתו נןו ה והקצאת 1ךנדב יונכי סןיבג

 חופיט ךו ת,וענקבש יםיסקעוה יםיטגרטאס היםעדי ה להשגתונתוכו מבנק ה שליםונכי הסולניה ותיינמד ב.
 יוננגנ מ שלומםי קלעו ורשושא ןוכיהס ותרמ  עלהרישמ ךו ת,ודלוג ןוולמג ותנורית הוליצ נ,בנק בותיוחמהת
 .יםות נאחוויוד רתויק ב,הר בק,ולניה

 םעו יםבנק ה עלחקפמ הייד  עלעהב שנקרתמסגה עם חדא בקנה ולהע בנק ה שללתולכ הןוכיהס תפיסת ג.
 ומנתט הית בנקאותילעפ כל ליכ ןוריקעה  עלשתתתו המ,באזל עדתוו של )Sound Practices-ה )םיחהמנ ותונרקעה
 הרק ביגלע מ,פהישחה ףקי הרתדוהג מתיחלת תובל מג,ןוכי סןויאבות ותיינ מד:ויניפוויא ורוגדי ןוכי סובהחב
 .ותבלו מקדהי מותאמ יפ-ו עליווח עליוד וידת מד,חוור הותכימ לןונגנ ומחווי דיכרעמ ,רתויקוב

 תרויקוב רהק ב,חוקיפ ,טהי שליוננגנ מ שלותהנא יתשת תותעצאמ בבנק בעבצמת רתםובק יםונכי הסלוניה ד.
 ו ק,וולניהו ןוכי הסתרייצ  עליםראחהא יםיימשמק ןושרא ה ההגנהו ק: הגנהיוו קשהו שלותעצאמ ביושםומ

 ,בנק בותי הציתיצונקפוב יםונכי סולניה לקתחמ בותיותל ילת הברה הבקותידחי ותיימשמק יהשנ ההגנה
  ההגנהווק יטפשהמ וץעייוה חשבה ף אג,בנק ליםתוריש ותותנ הנ האםרתבח ביםונכי סולניה ליבהטחב ותידחיה

 .יתוניצחהו ית הפנימרתויק הבךרעמ יםישמק ישיהשל

 בחורל פהיהמק יםונכיהס ולניה רתמסגול יםונכיהס ולניה יתינקצופ לותירחבא שאו נ- ישאר היםונכי הסנהלמ ה.
  .וולכ ןורגאה

 :נםיה יםונכיל הסוניה ם עליראחאה ו.
, םיילועפתים הנוכיסל ההנמכ ,(cro) ישאר היםונכיהס נהל ומיםונכי סולניה ללקהחמ הנהל כמןכה מ,גל סןורו דרמ 

 ת.יקסהעת ויכשמההל נהכמוך  ערתוירינ בתיימנפהה פיכאהל  עהנוממכ
 .בנק ה"לכ מנ,טלייט יאלר גבר מייד על יםוהל מניםייננספ היםונכיהס

  .יראשא ףאג שרא ,לת עוזיאיונר גב' ייד ם עליוהל מניראש איונכיס
 .ותחולק יסכונ ותבנקא ףג אשאר ,ןרויסנקנ ריסיא  גב'ייד ם עליוהל מניטגרטאס הןוכי והסןיטיונן המוכיס

 .קבנ ה שליתטפשהמ עצתוי ה,ןוימנ-יונלק אוהח "דעו ייד  עליםוהל מניםיטפשם המיונכיהס
 ל מנה, יוצתהקב ישאר הותי הצןיכקצ וידפק תרתגמסב רשא ,יםונברי בריאמ ר מייד  עליםוהל מנותי הציונכיס

 Responsible Officer -כ ןכה מהוא ,ןכ ו כמ.ותול גביוצח יםונכי וסרורט ןו מימרואיסו ןו הבנת הלרו איסיונכיס את
  .ותיטרפ הנה עלג הוםחת  גם נמצאוותירחא חתתו QI-ה כם והסCRS -וה FATCA  הותראו הוםשיי  עלונהממה

  ייננספ ולעפות ובשחמ - ף מת"לכ מנ,שו קדריפו אר מייד על 2021 ילרפבא  6וםי מ החלםיוהלמנ  IT-ה יונכיס  
 .ו מקומתממלאו ףמת "לכ למנמשנה ,ןונלב ריסי א גב'ייד ו עלוהל נ,זה םוי לעדו השנה לתיחת מ.מע"ב
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  .עיד מחתטואב ריבינת הסג הנהל מ,ג פלעשו יהר מייד ם עליוהל מנריביי הסונכיס
 
 ועל ללוכ היעסק הולניהמה לקח כהם אף יםחוקפומ יםוהל מניקהחקו ציהולרג יונכיס כדוגמת יםפנוס יםונכיס ז.

 .ותםירחלא יםוננתה יםחומבת ותלקחמ ינהלומ נהלההה ירחב ייד
 
  בסיס ועלוצה הקבותיינ מד עלססת המתבןוירוטרקי בדעהנקבש ותיינ מדיפ לע עבצ מתיםונכי הסולניה ח.

 ףופכ ישרא היםונכי הסנהל מ.בנק בותילעפ השל חדוי המיפו לאלב  שימתךות יתוצת קבןוכי סיתיוגולודמת
 .יוצת הקבישרא היםונכיל הס מנהייד ת עליעו מקצחהונ ומבנק ה"לכלמנ

 
 .ןוכי הסותטלו נותדיחי בויהתל ילת בינהשה ,יםונכי סולניה ללקהחמ הייד על יםונכי סךסמ מכתב נןועבר יידמ ט.

  .בנק הןוירוטרקיוד יםונכי סולניה לעדהוו ה,נק הבלת הנהי בפנוצג מךסמהמ
 
 םיצאממה טוריפ ךו ת,ויותולעפ רתגמסב בנק הףושח יהםשאל ,יםונכי הסללכ יםגוצ מיםונכי הסךסמ מרתגמסב י.

 .ועוצ שבןויצ הקישיחר תותוצא ת אתןכו יפיספצ הןוכימת הסרב
 ולניה ותכי ואותייבטאפק  ועלבנק ביםונכי הסולניה צב מ עלישאר היםונכי הסנהל מרתי סקוצגת מךסמבמ 

 הידחי הלופיט ןכו ןוכי הסותכרעוה יםונש היםונכי לסחסי בןוכי הסןויאב בתעמידה ו בותר נסק,ןכ ו כמ.יםונכיהס
 .יטונוהרל ןוערב ב היחידהייד ו עלטננקש כלכ ותחדוי מותולעפו יםונש היםונכיס היוגבס יםירכז מיםכיבתהל

 
 יםונכי הסללכ ותשממהת בחנת נורתסג במ,יתונהה ותות הנאינתחלב ןויצ קישיחרת והומת יישם מבנקה .יא

 יםשמשמו ידעת ינפ יפו צנםי הןויצ הקישיחר ת.ןוכי סייבכרל ןו ההחסיו ןו ההסי בס עלפעתםשהו יםיותהמה
 .םיול גדיםעועז ז שלרהבמק יםפסדה יגתפ לסשרידיש ןו להרשא בציהיקינדולא יםונכי הסולניה לףנוס יכלכ
 .ןוה הןוכנ תיכיבתהל  גםיוטי ביידל  באהןויצ הקישיחרת ותיבשח

 
 םיעיפו המיםירקיע היםונכי הסרו תיארתגמס בותחסיי התראה יםונכי הסולניה לותנורקעוה ןוכי הסןויאב תרולתיא
  .ןלהל
 יםיויל גאהר - יםונכיס  עלףסו נעדיומ 3 ךנדב  שליויל הגותשירד ל בהתאםןיתהנ יםונכי ס עלטרופמ העידלמ

  .נק הב שלטרנטינהא ר באתיםונכיל הסע חווד יםפנוס יםיחויקפ
 

 יאכון אשרסי

 כללי
 . יראשהא כםהס פי על בנקה יפכל תיוויויביחתבה ודעמי לא, קבנה של, ינגד צד או והו שלןוכיהס וינה יראשהא סיכון
  .311 ןיתק יבנקא ולניה אתרובה שרלנד אםתבה יראשא ותיינמד וםשיי ותעצאמב והלמנ יראשהא סיכון

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה
 לארשיב 0222  שנת שלןושאר הןועברה ךבמהל לשיאה עהי שהגלואהחת הרועיש בהכיעד  חלהונהרחאה פהובתק

 לע  ותירשפהא ותעפשה הילגב ותוודא י איימת קןייעד ך א,ונהרן הקףי נג שלן"וריקומ ה"אן זותרצפמהת תוצאהכ
 ותי להיםול עלרש אותחו הלק ואתיראש האיק בתןוכי הסיוקד מ אתרטלנ ךישמ מנק הב.יתעסק הותילעפה
  .יראשי האונכי סרועמז ליםע באמצטוקונ רבשמ הותכשממהת יםעפשומ

 .בנק השל טרנטינאה רבאת יםונכיהס על חובד אהר, רבשמה תקופת ךבמהל וטקננש ותולעפה על ףסונ עידלמ
 



40 

 ןוכי סןוותיאביות ינדמ
 יללכ

 ן מת עליםראח האיםרמו הגףויתש ךו ת,יראש האתויינ מדשויב גךי תהל אתילהובמ יםונכיס ולניהל הלקחמה
 ולניהו יראשא עדתוו, הנהלהה ייד על לשנה חתא תוחפל רשומאו ןונד יראש האותיינ מדךסמ מ.בנק ביראשהא

 םייוינש, לםועבו רץבא יםייננספה יםוקושב ותרווהתמ יםיוינשה פי על ןכעדומת, בנק הןוירוטרקיובד יםונכיס
 זו ותיינמד יםבטאומ יםכתומ יראשהא סיכון ולניהו יראשהא וםחתב בנק הינהל. ךשמבה טרופמכ, ב"וכיו ציהולרגב

.השעלמ כההל
 תרמסג ב.ןוכילס ןויאבהת רתדהג ותעבאמצ ןוכילס ויהרצ ילתב פהישח וםלצמצ גיהטרטאס והוהת בנק הןוירוטרקיד
 תמר או בוהה גבהם הונהטמ ןוכיהס רמתש במידה, קבנה של יוקוישה ודיק במנםישא ותילעפ יחומת ורוגדה זו

 .בוההג םמה בל להתקויהשעה יתיאלנצטופה אהושתה אם אף, בוההג ינהא יהםעל רהקוהב טהיהשל

ןכוייאבון הסת 
 םאות, הריזה יתבנקא ותילעפ אםו ת,יראשא יונכיס לתיטלנ יתידתמ ותונכנ ףשקמ בנקה של ןוכיהס ןויאבת

 םיטרופמ ותונרעק רתהגד לתולכ בנק הותיינמד ,בהתאם .ווניצבו נקהב ותילעפ ףיקהל ואםות ותיחויקפה ותשירלד
 .בוההג סיכון רמתב יםיניפומאה יםרוצמו יםפענ-יתת רמתב ותיטנרפ תובלמג ותרבל וםחות ףענ כלב

 

 יראאשה יונכיס של לויהונ דהימא, הדידמל רכותמע
 םירטרמפ על בםור בםיססמתבה חולקה ותילעפ בוםגלה יראשאה סיכון וגרילד חתיפש יםיימפנ יםודלמ בנקל
 תוחוהד מן ףקמשתה ינסינפה ןוסחה, ותונחטיהב ילתמה, חולקה ייניפאמ) חולקה של וצבמ עם רשבק יםייבטיקיובא

  .(ב"וכיו יםיפנע יםוננת, חולקה של יםיפהכס

 תוונחיטברך המעול יהות ניינדמ
   ,םליהע ותענשיהה ירועישו להםש ודעבשה ןפוא, יראשאל ותונחטכב יםנכס לתקב שאובנ טתרופמ ותיינמד בנקל      

 . רבעה סיוןינ פי על וענקבש
 

      
 לעו וותיל נזעל, ןוחטי הבשל יכנעדה ןוגהה יוושה על ססתבומת יתדתימ היא ותונחט בעל ותענשיהה ותיינמד
 .ךרו הצעתב ושומימ ותרימה

 יראש אידלהפסרשות הפוהים יייתובות בעחבול יפוטר ויות איתינדמ
 ייתיעב יראשא יולזיה יםנהל עקב בנקה. יםייתיעב םיוול של וקדםמ רוית ואיולזיה םיבנומ יםכי תהליםיימק בנקב -

 המימתא המהר בשהרפה יםילק  מנתעל יראשא יפסדהל שהרפה ידת למדותיינמדו יםייתיעכב ותובח וגויולס
 .יםיופצ יראשא יפסדה יוכיסל

 .םיייתיעב ותובחב ולפיטל יתודעיי הידחי לתעופ נקהב רתגמסב -
 םיבנק העל חקפהמ ראתולה בהתאם, יםיטיר קיםשאובנ יםיונאשבח יםומדנוא יתנאוחשב ותיינמד רקפב רואמכ -

 רנואיב 1 וםימ החל, בנק היישםמ יראשא יסדפלה שהרפוה יראשא סיכון, יםפגומ ותובח של יוילוג מדידה שאובנ
 ב"הרבא יםבנק העל חויקפה ותיושר של ותעמדו( CSA 013) שאובנ יםיריקאמהא ותונאחשבה יתקנ את, 2011
 .רויבלצ חוויהד ותראובה ומצושא יפכ, ב"הרא בךרע ותריילנ ותשרה ושל

 
 



41 

 יאראשני וכיפה לסיהחש לויהל נובקרה עוח יקפ
 .יראש האיונכי סולניה ךי תהל עלרתויקוב רהק ב,חוקיפ ,ולניה ,טהי שליוננגנ מ שלותהנא מעטפת יםי מקבנקה

 הידעמ רתובק יראשא יונכי לספהישח ה שליםפטוש דהיאמו ותכימ ,יו זיה של היאבנק השלה רקבוה ולניה התפיסת
 .ועב שנקותבלבמג
 םירומופו ותעדו ייד על םיונכי הסללכ נתיח ברתגמסב ,ףטוש ןפו בארוקומב ןחנב יראש האיונכיס לפהישחה ולניה

 .טרנטינ באיםונכיהס חו בדטרופכמ, יםיינ הבירג דייד ן עלכו נהלה וההןוירוטרקיהד רמתב יםיודעיי
 תוחולקה ייקבת ןוחטיכב ותנישנ יםנכסה על יםודעבשה את יםרוציה יםיטפשהמ יםכסמהמ ודעילת כתרעמ בנקל

 .ףטוש ייומ קבע מרתשפאהמ ,יםנכסה של יםווש רחא מעקב לתנההמ כתרעומ
 
 ישראני אולסיכה פשי על החוחודי

 ,ולניה הירמו גייד ם עליונש יםכחתוב ,יראש איונכי לסהפישח הם עליחווי דןוו מגיםבל מקבנק הןוירוטרקיוד נהלההה
 .רהקוהב חויקפה
 ועב שנקותבללמג ,ותרגמס לוואהשה ב,יראש איונכילס הפישחה תחוו מד,יונעבר היםונכיהס ךסממ רתסג במ,ףנוסב

 .ןי תקי בנקאולניה ותראולה 311-ו 310 ותראובה שרכנד ותיוכסמול ןוירוטרקיהד ייד על

  יםוולת ווצקבות ליותעשמות מפשיח
 הארולה 5 ףיעס יפ ליםרתו המיםיוכי הנחתתפה רחלא ,וטנ ותה חברש איםוו לוצתב קןי א,1022 רבבדצמ 31 וםיל

 .ןו ההותלימוה דהי מדרבדב ןי תקי בנקאולניה ראתו להתאם בהמחושב ה,בנק הןומה %15  עלולהע ,313
 
 הונרוקהף ינגם ת עודדומההתת רמסגות בוב חנאיתים בויינש

 םיי בנקאיםיד תאגודדע לרהט מךות ומ,יםוווהל משק הצבמ  עלותירשפ האויותכלש הרוולא רבשהמ לתיחבת
 ,ונהרו הקףי נג עקבהם שלותיחוז הום התשלותיויבוח במודעמ ל לאיםיושע ו איםדעומ  שלאםיוו לוביצי לולעפל
 ןי ב,עב נקיםרחוז לתאם בה.ים בתנאםייוינש ועוצ בהםילגב ותובח בולפיט ליםש דגילגב יםרזוח ראלשי בנק רסםפ
 ותפו תק שלותכר והאיםרויגפ יתרב  עליםרויתו ,וםשל תיעדו במייהח דםניהיוב ותאוו הלי בתנאיםיוינש יכ ,ריתה
 ת אדדוע ראלשי בנק .שדח מןורג באיםייתיע בותובחכ ותווא הל שלוגוי לסיטטומו אןפו באיםרמו ג לאןוערפל
 םע יםי עקברשאו ,והוהל  שליראשן האוכי סבנת הם עליססו מברשא ,ותווא הלי בתנאיםריזה יםיוינש עבצ ליםבנקה
 ,ישיחמה גל הותרצפוהת רבשמ הותכשמ התרו לא.בוח הןוערפ לעיי לסםיולכיו ,ותיטונו רלותראווה ות תקנ,יםוקח

 ךרובצו ושוידחו יראש אןמת ינתחבב רבה ותריזה בוגלנה ךישממ בנק ה,ותחולק הצבמ ילגב ות ודאי לאובש ביאשה
   .יםייתיעכב יםוו לוגויבס

 תוחובד ד.1 רוביא ראה ,הונרו הקףי נגעם ותודדתמ ההרתגמס ביםבנק ה עלחויקפה ותיח הנרב בדיםטרפל
 .יםיפהכס
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ן גוראכ גו סווא לר אשנה,קורוה יףג נרועייא  עםתדודתמוהה תרג במסאיהםתנ נוששו תחובו  עלוסף נעדמי
 :יתבעיי בוחל  שדשחמ
 

                 

       2021בר מצדב 31  

  

 תייחדב םיאצמנ רשא תובוח
  (1)חווידה דעומל ןוכנ ,םימולשת

 םיאצמנ רשא תובוח לש המושרה בוחה תרתי לש ףסונ טוריפ
 יםמולשת תייחדב

 םיתייעיב א לתובוח          

  

 בוח תרתי
  המושר

 רפסמ
  ותאוולה

 םוכס
 םימולשתה

  וחדנש
 תובוח
  יםיתייעב

 תובוח
 םניאש
 גורידב
 עוציב
  יארשא

 תובוח
 גורידב
 עוציב
 ,יארשא

 לש רוגיפב
 וא םימי 30

  רתוי

 תובוח
 גורידב
 עוציב
 יארשא
 םניאש
  רוגיפב

 לכה ךס
 אל תובוח
 יםיתייעב

 ח"ש ינוילימב  לארשיב םיוול תוליעפ
 םיינוניב םיקסע

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 0.2 0.2 - - - 0.1 2 0.2 םינטק םיקסע
 - - - - - - - - רחא - םייטרפ םישנא
 0.2 0.2 - -  - 0.1 2 0.2 1202 רבמצדב 31 םויל לכה ךס
 0.2 0.2 - - - 0.1 2 0.2 2021 רבמטפסב 30 וםי ללכה ךס
 0.2 0.2 - - 1 0.7 6 1.2 2021 ינויב 30 וםי ללכה ךס
 9.1 7.7 - 1.4 3.1 4.6 107 12.2 2021 סרמב 31 וםי ללכה ךס
 20  17.9  -  2.1  4.6  5.8  323  24.6  2020 רבמצדב 31 וםי ללכה ךס

 
         

     2021בר מצדב 31  

  

 תייחדב םיאצמנש ותבוח לש ףסונ טוריפ
 תייחד תפוקת ךשמ יפל ,םימולשת

  (2)םימולשתה

 תייחד תפוקת רשא תובוח
 םניגב םימולשתה

 דעומל ןוכנ ,המייתסה
 חווידה

  יםיתייעב אל תובוח  
 הםיבגל תובוח
 לש הייחד העצוב
 6-ל עדו 3-מ רתוי

  םישדוח

 הםיבגל תובוח
 לש הייחד העצוב
יםשדוח 6-מ רתוי

 בוח תרתי
  המושר

 רוגיפב :הזמ
 םימי 30 לש

   רתוי וא

 
 
  

 ח"ש ינוילימב  לארשיב םיוול תוליעפ
 םיינוניב םיקסע

 

- 

 

- 

 

2.8 

 

- 

 - 15.3 0.2 - םינטק םיקסע

 0.3 47.7 - - רחא - םייטרפ םישנא
 0.3 65.8 0.2 - 1202 רבמצדב 31 םויל לכה ךס
 0.3 75.5 0.2 - 2021 רבמטפסב 30 וםי ללכה ךס
 0.6  90.5  0.2  -  2021 ינויב 30 וםי ללכה ךס
 0.1  110.4  6.7  2.4  2021 סרמב 31 וםי ללכה ךס
 0.2  114.3  0.1  19.9  2020 רבמצדב 31 וםי ללכה ךס

.ביתנית רוחכגרת תסבמנן אישנו תנישק דחיות נין לבא (1)

 תלכול הנאי ו,הנקורוה ףגינ םע התמודדותה ת מתחילוב לחנותניש ת דחיושל המצטברת הקופהת הנהי םהתשלומי יית דחתקופ ת(2)

.כל דיןלפי אי כזה לווהה שר לאאחרת ה יידח
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 ויותחולק לרשפאו ראלשי בנק ייד-לע ויתנ שנותירוטולרגה ותקלה ה אתבנק הימץ א,ונהרו הקרבשמ וץרפ עם
  .בוח הןועריפ לקל מיםלומשת חו לרי להסדוגם ותוואל ה שליםלומש תירזחה ותחלד
ם ימצא נרשא ותובח הרועיש 0212 רבבדצמ 31 וםי לןוכ נ.פאקו המיראשהא ףיקבה יתותעמשמ דהירי יימתק

 .2020 רמבבדצ 31 וםיב %0.11 -ל וואהשה ב,רויבלצ יראשא הך לסחסיב יותו מהינ איםלומשת יתיחבד
 

 יתייבעראי אשון כיראי וסאש איכות 
 האווש בה,ח ש"יוניילמ 96.5 -ב כם הסתיםיאזנמ-ץוח יםיבכר ללוכ ה,יםונש הוייבכר למייתיעב היראש האןוכי סךס
 .2020  שנתףו בסחי ש"וניילמ 94.7 -ל
 תמוע ל,%1.2 על 2021 רבבדצמ 31 - בעמד ,בנק ברויב הצןי בגללוכ היראש האןוכי לסייתיעב היראש האןוכי סחסי

 %58 ,ןל"והנד יוינ הבףנעל %24 ,רחסהמ ףענ ליםכיושמ בנק בייתיע הביראש האןוכיסמ %11. 2020 נתש ףובס %1.3
 רויבלצ יראשא הך לסיאזנמ הייתיעב היראש האןוכיס חסי .נהחסאו רהותחב ףענל 2%-ו יםיטרפה ותחולק הףענל

 .202 0 שנתףובס %1.3 מתועל %1.2  עלעומד
 
 ריבוצהל  שצעיםב מנםאי שנכסים ותיבעיי איראשן כוי, סאיראשת כואיח תוני
 
 2020 ברצמדב 31  1220 רבמצדב 31  ח"ש ינוילימב

 "כסה  טירפ  ריחסמ  "כסה  טירפ  ריחסמ  

             (1):יאשרא עוציב גורידב יאשרא ןוכיס
 ניאז מיאשר אןכויס

 

957.3 

 

4,391.9 

 

5,349.2 

 

921.0 

 

4,094.9 

 

5,015.9 
 2,204.9 1,976.3 228.6 2,114.3 1,902.7 211.6 ניזמא ץוח יאשר אןכויס

 7,220.8 6,071.2 1,149.6 7,463.5 6,294.6 1,168.9 ראיש אועצביג ורדיבי ראש אוןכי סךס
       
 עוציב גורידב וניאש יאשרא ןוכיס
       י:אשרא

 136.4 122.8 13.6 204.7 197.9 6.8 תייעיבא ל

       (2)י:תיעיבכ "סה

 32.4 18.5 13.9 21.6 10.8 10.8 דתחוי מהחגשה -

 10.6 6.6 4.0 10.7 10.2 0.5 ותחנ -

 46.9 39.3 7.6 58.6 35.2 23.4 גוםפ -

 226.3 187.2 39.1 295.6 254.1 41.5 ניאז מיראש אוןכי סלהכ ךס

 26.1 15.3 10.8 38.0 27.2 10.8 ניזמא ץוח יאשר אןכויס

וע צביג וירדבנו אישי ראש אוןכי סךס
 252.4 202.5 49.9 333.6 281.3 52.3 אישרא

 90 לש רגויבפ, םמיוגפם נאיש ותבחו :הזמ
 10.5 6.6 3.9 10.7 10.2 0.5 תרוי או יםמי

 7,473.2 6,273.7 1,199.5 7,797.1 6,575.9 1,221.2 בורציל השל לו כיראש אוןכי סלהכ ךס
       
 נםיאש יםסנכ ךס לע ףוסנ עדימ
       ם:יעצבמ

 39.7 32.1 7.6 51.5 28.4 23.1 מיםוגפת ובוח

 
.קנהבניות מדיאם לתהדש באי חשראע יצואי לבשראהג ואת דיראם הדוח תועד במושלו אי שראה גשר דירואאי שראכון סי (1)
.ה מיוחדתחגשהאו בנחות ם, וג פאישראכון סי (2)
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 םויב המייתסנש הנשל
 2021 רבמצדב 31

 
 

 םויב המייתסנש הנשל
 2020 רבמצדב 31

 

 כ"הס  יטרפ  ירחסמ  כ"הס  יטרפ  ירחסמ 
 "חש ינוליימב  "חש ינוליימב 

  *רוביצל יארשא ןיגב םימוגפה תובוחב העונת .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 42.7 31.8 10.9 46.9 39.3 7.6 הנש תליחתל םימוגפ תובוח תרתי  
 24.5 23.9 0.6 34.4 8.0 26.4 הנשה ךלהמ בםימוגפ ותבוחכ וגווסש תובוח  
 )0.5( )0.5( - - - - וםגפ וניאש גוויסל ורזחש תובוח  
 )8.6( )5.8( )2.8( )8.0( )3.7( )4.3( וקחמנש םימוגפ תובוח  
 )11.2( )10.1( )1.1( )14.7( )8.4( )6.3( וערפנש םימוגפ תובוח  
 46.9 39.3 7.6 58.6 35.2 23.4 הנש ףוסל םימוגפ תובוח תרתי  
 שדחמ ןוגראב םייתייעב תובוחב העונת :הזמ *

 

  

 

 

 

 

 

  

 32.8 26.6 6.2 35.9 30.8 5.1 הנשה תליחתל שדחמ ןוגראב םייתייעב תובוח תרתי 
 19.8 17.7 2.1 11.0 9.0 2.0 הנשה ךלהמב ועצובש שדחמ םינוגרא 
  )7.0( )4.9( )2.1( )7.0(  )3.3( )3.7( וקחמנש שדחמ ןוגראב תובוח 
 )9.7(  )8.6(  )1.1(  )10.0(  )9.6(  )0.4(  וערפנש שדחמ ןוגראב תובוח 
 35.9  30.8  5.1  29.9  26.9  3.0  שדחמ ןוגראב םייתייעב תובוח תרתי 

             םימוגפ תובוח ןיגב יארשא ידספהל תושרפהב םייוניש
 10.0  5.1  4.9  11.6  7.5  4.1  הפוקת תליחתל יארשא ידספהל השרפה תרתי
 4.8  3.6  1.2  5.5  2.4  3.1  תושרפהב לודיג
 )3.2(  )1.2(  )2.0(  )8.1(  )3.7(  )4.4(  תוקיחמו תויבג
 11.6  7.5  4.1  9.0  6.2  2.8  הפוקתה ףוסל יארשא ידספהל השרפה תרתי 
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 י סיכוןדד מ.5
    

 
 םויב המייתסנש הנשל 

 1220 רבמצדב 31
ם יובה ימיסתנשה נשל 

 2020 ברצמדב 31
 

י אשרהא רתתמי רותיו אם יו 90 לשור גפיבו אם יומג פותבחו ורעשי 
 בורציל

 
1.23% 1.10% 

    ה:מז     
1.04% בורצי לאירשא התתרי מםוג פורבצי לאירשאת רית ורעשי       0.90% 
      או וםי 90 שלר וגיבפם גו פוניאש ורבצי לאירשאת רית ורעשי  

 ורביצ ליאשראה רתתמי תרוי
   

0.19% 0.20% 
 יןגבל לוהכ אירשא הןכוימס רבוצי היןגבי תייעבי אשר אןכויסר ויעש  

 ורביצה
 

1.24% 1.27% 
ה משוהר רהתהימי אשר אידס הפןגיב (סהנהכ) אהצההו ורעשי 

 ורבציל אירשא הלש עתצמומה
 

)0.06%( 0.45% 
ה מושר הרהתהימר וביצל ראיש איןגבו טנ, תקויחמה ורעשי 

 ורבציל אירשא הלש עתצמומה
 

0.06% 0.16% 
רת תמי רבוצי לאירשאן יגבי ראש אידספה להשרהפ התתריר ויעש

 בורציל אירשאה
 

1.17% 1.39% 
רת תמי רבוצי לאירשאן יגבי ראש אידספה להשרהפ התתריר ויעש

 גום פרבוצי לאירשאה
 

112.97% 154.80% 
רת תמי רבוצי לאירשאן יגבי ראש אידספה להשרהפ התתריר ויעש

 90ל שר וגיבפר בוצי ליראש אתיתר פתוסתב וםגפר וביצלי אשרא
 תריוו אם וי

 

95.53% 126.48% 
 סדיפה להשרהפ התתרי מרבוצילאי רשאן יגבו טנ ת,וקחימהר ויעש

 ורבציל ראיש איןגב אישרא
 

4.38% 10.47% 
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 דחוס מאי בסלע משק ינפפי עלראי ש אןוכיס
  ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 2021 רבמצדב 31 
 (2)יארשא ידספה    :הזמ   
 לארשיב םיוול תוליעפ
 ירחסמ-רוביצ

 ןוכיס
 יארשא
 (1) ללוכ

 

 גוריד
 עוציב
 (3) יארשא

 ןוכיס
 יארשא
 (4)יתייעב

 ןוכיס
 יארשא
 םוגפ

 תואצוה
 ןיגב (תוסנכה)
 יארשא ידספה 

 תוקיחמ
 תויאנובשח
 וטנ

 תרתי
 השרפהה
 ידספהל
 יארשא

 1.8 - 0.1  0.2 0.7 125.6  126.8 הישעת
 4.7 3.1 1.3  23.4 23.4 285.8  317.8 יוניב - ן"לנדו הינב
 0.3 -  )0.3( - - 133.6  133.6 ן"לנדב תויוליעפ - ן"לנדו הינב
 4.3 -  )1.3( 0.4 10.9 186.1  197.9 רחסמ
 0.1 -  )0.1( - - 64.8  65.8 יםיסנניפ םיתוריש
 1.0   )0.2( 1.1 1.4 170.6  172.2 יםילתיהקו יםירוביצ םיתורש
 2.4 0.1  )1.4( 2.5 3.7 202.4  207.1 םירחא םיפנע
 14.6 3.2  )1.9( 27.6 40.1 1,168.9  1,221.2 ירחסמ לכה ךס
 55.7 )0.3(  )1.4( 35.2 56.4 6,294.6  6,575.9 םייטרפ םישנא
 - רובי צלכה ךס

 70.3 2.9  )3.3( 62.8 96.5 7,463.5  7,797.1 לארשיב תוליעפ
 תלשממו לארשיב םיקנב
 - - -  - - 3,984.9  3,984.9 לארשי
 70.3 2.9  )3.3( 62.8 96.5 11,448.4  11,782.0  לכה ךס

 
 םנקיבב תנוקדו פ, לממשלותאישרא ,יבור לצאישרא )בות חו:ללכו .םזריגנ םירישכ מגין בבות לר,ניזא מ וחוץינזא מאישרא סיכון (1)  

 ך לצורשחושב כפי םיניזא מ חוץםייסננ פיםירישכ במאירשא סיכוןו ,םזריגנ םירישכ מגין בםסיכנ ,ב חוגרותא ,ים(אחר בותוחו
 .המאהת, בש"חני ליומי 45.15,2 -"ח ושני יליומ .01ש"ח, ני יליומ 72.74ש"ח, ני יליומ 92.88,8של ך סה בשל לוובלות חבות גמ

 .אחרות(בויות ייחהתף סעיזן באם במגי )מוצםיינזא חוץ מאישראי כשירגין מ כולל ב(2)
 .קנהב יותנמדיל םאתהב שחד אישרא עיצולב אישראה גודיר את םאתו הדוח עדבמו שלו אישראה גדירו שרא אישרא סיכון (3)
 .מיוחדת הגחשהב או נחות, םגופ ניזאמ וחוץ ניזאמ אישרא סיכון  (4)
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 )המשך( משק על בסיס מאוחדסיכון אשראי לפי ענפי 
 ש"חסכומים מדווחים במיליוני 

 2020 רבמצדב 31 
 (2)יארשא ידספה    :הזמ   
 לארשיב םיוול תוליעפ
 ירחסמ-רוביצ

 ןוכיס
יארשא
(1) ללוכ

 
 

 

 גוריד
 עוציב
 (3) יארשא

 ןוכיס
 יארשא
 (4)יתייעב

 ןוכיס
 יארשא
 םוגפ

 תואצוה
 ןיגב (תוסנכה)
 יארשא ידספה 

 תוקיחמ
 תויאנובשח
 וטנ

 תרתי
 השרפהה
 ידספהל
 יארשא

 1.6 0.9  )2.2( 0.2 0.2 115.0  115.6 הישעת
 6.6 - 1.9  9.7 9.7 326.0  344.7 יוניב - ן"לנדו הינב
 0.6 - 0.1  - - 129.4  129.4 ן"לנדב תויוליעפ - ן"לנדו הינב
 5.7 0.1 4.0  - 11.6 126.3  139.3 רחסמ
 0.3 - 0.1  - - 93.9  96.5 יםיסנניפ םיתוריש
 1.1 0.1 0.5  - 1.5 176.0  178.3 יםילתיהקו יםירוביצ םיתורש
 3.8 1.0 1.4  0.7 6.9 183.0  195.7 םירחא םיפנע
 19.7 2.1 5.8  10.6 29.9 1,149.6  1,199.5 ירחסמ לכה ךס
 56.8 5.5 16.0  39.3 64.5 6,071.2  6,273.7 םייטרפ םישנא
 - רוביצ לכה ךס

 76.5 7.6 21.8  49.9 94.4 7,220.8  7,473.2 לארשיב תוליעפ
 - - -  - - 3,834.1  3,834.1 לארשי תלשממו לארשיב םיקנב
 76.5 7.6 21.8  49.9 94.4 11,054.9  11,307.3  לכה ךס
 

 (1)  םנקיבב תנוקדו פ, לממשלותאישרא ,יבור לצאישרא )בות חו:ללכו .םזריגנ םירישכ מגין בבות לר,ניזא מ וחוץינזא מאישרא סיכון  
 ך לצורשחושב כפי םיניזא מ חוץםייסננ פיםירישכ במאירשא סיכוןו ,םזריגנ םירישכ מגין בםסיכנ ,ב חוגרותא ,ים(אחר בותוחו
 .המאהת, בש"חני ליומי ,91.232 -"ח ושני יליומ .40ש"ח, ני יליומ 35.62ש"ח, ני יליומ ,79.448של ך סה בשל לוובלות חבות גמ

 .אחרות(בויות ייחהתף סעיזן באם במגי )מוצםיינזא חוץ מאישראכשירי גין מ כולל ב(2)
 .קנהב יותנמדיל םאתהב שחד אישרא עיצולב אישראה גודיר את םאתו הדוח עדבמו שלו אישראה גדירו שרא אישרא סיכון (3)
 .מיוחדת הגחשהב או נחות, םגופ ניזאמ וחוץ ניזאמ אישרא סיכון  (4)
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 יגדצד נ ראישא כוניניהול סי
 יללכ .א

 םילומשתה של יפוהס וקילהס עדומ רםט כשלל כנסי סקהעל י הנגדדשהצ ןוכיהס הוא יגדנ צד של יראשא סיכון
 ךרע ות בעלועמ ותקאעס וייה, כשל של צבלמ יהנגד צדה של וניסתכ עתב אם רםיגי יכלכל פסדה. קהעסה ןיבג
 .בנקל יוביח יכלכל
 ןוכיס רוצי ינגד צד סיכון, פסדלה ןוכי בסולבד שאו ננקוהב יתצדד-חד יאה פהישחה בה, יראשאה פתישחל ודיגבנ
 צד ןוכילס פהישחה. סקהעה ימצדד חדא כל רועב שלילי או יוביח קהעסה ךרע ותילה התאםב זאתו פסדלה יצדד-דו

 . קהעסה ייח ךרו לאות להשתניושעש ,ותסקאעה של וקשה יוושב גם ינתיפומא ינגד
 
 יותנידמ .ב
 הפישח הרמתב ןוה ללוכה ןוכיהס ןויאבת רמתב הן, יםייננספ ותסדומ ולמ ותילעפל ןוכילס ןויאבות ותיינמד בנקל

 תופישחה ףיקוה בנקה של יצמעה ןובה ותחשב התךוות, תודדהב קהעסהו פהישחה וגס ךחתב ודדהב יהנגד לצד
 .יהנגד צדה של ייננספה ווסנחמ יםרנגזה יםרטרמפ סס עלבהתבו ושל

 
 
 ןוהנדל"ינוי ים בענף הבכונסי

 יפ ת עלכנעד ומת שנהייד מ נבחנת,בנק הןוירוטרקי דייד ת עלרשומא הרהיזהו יתידת מיראש אותיינ במדטוק נבנקה
 תוראו ה:ןוכג )ציהולרג ביםיוינש ,טרפב יראש האוםח בתןוה ללכ בןל"נד הוםח בתן הרץאב ותרו והתמיםיוינשה

 יחוית נעויצ ב,ןו המימרועיש ינתחבב יוטי ביידל באה ו זותיינד מ.ו"ביכו ות(ילתשממ ותותקנ יםבנקה  עלחפקהמ
 ןית הנכלכ צם לצממנת על זאתו ותהמוקדמ ותריכהמו יעצמה ןו ההרועיש ינתחוב היבנ ליםטיקורפ יוויבל ותשירג

 .יםונכיאת הס
 יווי לבהםו ,יוינוהב ןל"ד הנוםחת ביםונש הותילעפ היומחלת חסי ביתטנרפ ותיינ מדבנק הוצת קב אימצה,ןכ וכמ

  .עשיהות רחס מ,יםרדש למודעי ביב מנןל" נדןו למימיראש אןכו ,יםיב מניםנכס לניה ביווי ל,יםרו למגניהב
 וודעיי, סכהנ וםיקמ, רית הןיב, יםונש יםרטרמפב ותיניפומא בנקב ן"נדל וןמי למותשדח ותשקב ינתחב
, ןוימהמ רועישל חסייהתב ןומימ כלב רת הנגזןוכיהס רמת נבחנת כן וכמ .עסקה הוגסו (רחסמ/יםרדשמ/יםרומג)

 רוחמהת רמת עתנקב, יםפסונ יםרטרמפ וכן ילעל רואמה כלל חסייבהת. וותיתנוא והוהל ותכיא, ןוהמימ קופתת
 .יק התותיחוורו

 ןכו יםטיקורפ הצב מאת ןחווב ,יראש האייק תכל ביפתו תקןוי דבנק היםי מק,ףטוש ןפו באותשענ הותיקלבד רבעמ
 יפ ועל ישודח יס בס עלתעבצמת יםטיקורפ הינתח ב,ללככ .אםבהת ותפישח צם ומצמטיקורפ כל בןוכי הסרמת את

 ןהו וקש הןוכי סמתר בן ה, הםיםחננב היםונכיהס רשאכ ,טיקורפ ה עלחקפמ האת מיםבלהמתק ,עויצ בותחוד
 .עויצ הבןוכי סמתרב
 .ה תשואובשיח ליםכל ותעצאמב ,שר הנדןו ההוקיתרול ןוכי לס בהתאםהעסק כל רחמלת ידפק מבנקה

 על ,ן"נדלוה יוינהב ףענ רועב גם עתנקבו יםבנק העל חקפמה ותראו להאםבהת ושבתחמ יראשא יפסדלה שהרפהה
 ךרוהצ את ,ייבטיקיובס ןפובא, ןועבר ימד בנק הוצת קבנתחוב, זו יתותכמ למדידה ףנוס בכי ןיויצ. וייניפמא פי

 תוייקצינדוא יתעסקה היבבסב ותיוחתפתבה חשבבהת ,ן"נדלוה יוינהב ףענל שהרפהה ימקדמ של ספתונ גדלהבה
 .יתוצתקב השהרפהה יממקד את ילמגד ,ךרו הצידתבמו יראשהא יקבת לומה הגןוכיהס רמתל ותיטונוהרל ,ותפנוס

 .תיטנרפ שהרפה  גםשמתר נ,ךרו הצידתובמ יםיפיספצ יםוו לרועב  גםעתצו מבפתנוס ינהחב
 יוג סןי בותונש יימת קרש כא,יב המנןל" הנדוםח בתיםשויק הבךשמ להרש באותוודא רוסח לביא הונהרו הקרבשמ
 .שויק בירואזב נםישא יםשני יםנכס קר עליעב עיפשלה ויהפ ציא ה,ה זוםחת בעהייה פגשתה כלכ .יםיבהמנ יםנכסה
 .זה וגמס יםנכס בעהיידת הפג מ אתףטוש ןפו באןחו בבנקה

 תירשפא עהפשה חויתנ תוך, קבנב יראשהא יקבת ותחולק הכלל של קהיעממ ינהחב עהצוב רשבהמ לתיחתמ החל
 טיקורפה או עקרהק ודעי יפל ךחתוב יםילעפ יםטיקורפ וליווי ותעקרק ןוימלמ ותחסייהת ,ותםילעפ על

 .ן"נדלל יראשא היק בתיםירשפא יםונכיס ףילהצו ותפלמ ונהוכ ךומת ,(יהשעת/רחסמ/יםרדשמ/יםרומג)
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 וםחבת גם אך, םירוהמג וםחת על שבדג ,תואצמ ותחתפוהת ולידג מגמת ביומצ רץאב ן"נדלה וקש חוויהד עדולמ
 העפשה שמהרנ לא ,נק הבכתרעהלש ךכ לביא ה,יתדתיהמ בנק הותיינמד עם ובילשב ,ו מגמה ז.רחסהמו יםרדשהמ
 .יקהת ותכיא על יתותמה

 :ראלשיב ן"נדלוה יוינהב ףנעב רויבלצ יראשהא סיכון על יםוננת ןלהל
      

  
רבמצדב 31

 1202 
 

 
 רבבדצמ 31

 2020  
 ח"ש ינוילימב  

 (1)ללוכ יארשא ןוכיס

 

 

 

 

 

 201.8 136.3 המלשוה לא ותיינבש ן"לדנ
 76.1 74.5 תימלוג עקרק :הזמ 
 125.7 61.8 יהנב יכיהלתב ן"לדנ   
 18.3 15.9 המלשוה ותיינבש ן"לדנ

 254.0 299.2 (2)אחר
 474.1 451.4 לכה ךס
 
-ב( ניזאמ חוץ ח"ש נייליומ 2.29-ו ניזאמ ש"ח נייליומ 6.32) ש"ח נייליומ 8.61 של ךס בםגורי למנדל"ן בהמובטח אישרא :הזמ (1)

 (.ניזא חוץ מש"חני יליומ 5.62-ו  ניזא"ח משני יליומ 2.63 )ש"חני יליומ 75.12 - 20.12.31
דל"ן נ ברות לחאישרא ,יות תשתפרויקטי - קר ובעיגוןכ ,נדל"ן נואיש בטחון םה ל,אלשרבי נדל"ןה ונויביה ףנע בםווי ללאישרא כולל (2)

 .ההלוושל אי שראהכון סיך סמ %50-פחות מהיר מבטיח ש מימוהם למשלס כנהששווי ם, ווייב ולנמ
 
 
 דעומ 2021 רבבדצמ 31 וםיל  ןל"והנד יוינהב ףענ ביראש האןוכי סךמס יראש אעויצב וגרי בדוינשא יראשא הרועיש

 .0202 רבדצמב 31 םויל .9%3 לוואהשה ב,%7.1 על
, .2%5  עלעומד 2021 רבבדצמ 31 וםי לןל"והנד יוינב הףנעב ללוכ היראש האןוכימס ייתיעהב יראשא הרועיש

 .2020 רצמבבד 31 וםיל %2.1  לוואהשבה

  ייםטפר נשיםאל יאאשר כוןסי
 כללי

 . ךוינחה כתרעבמ רםקיעש, יםריכש ותחולקמ רקיעב כברומ יתהב ימשקל יכנרצ יראשא
 ולטיל וונרצשב ןוכיהס ותרמ ילגב ויותונוכו בנקה של ןוכיהס ןויאבת את שקפתמ, יםיטרפ יםשנלא יראשאה ותיינמד
 . ללוכה יראשאה יקלת חסיב ופיקוה יםיטרפ יםשנלא יראשהא יקלת יורצה ילפורפה את וכן

 םיטטיסטס יםודלמ פי על יםיטרפ יםשנלא יראשאה סיכון וגרילד יתפנימ כתרעמ על ססתמתב ותיינהמד
 של רחזהה רשוכ ינתחלב בהתאם יראשא ןלמת ותונרעקו יםיעסק םיללכ ייד על וכן ףטוש ןפובא יםכנעדתהמ

 לש יתיננספה וותיתנא על כההשל להם, יםפנוס יםרטרמפ ולכלמ של כהרעוה חויתנ על וכן יתטנרפ רמהב חולקה
 .והוהל

 תמרב יראשא ןלמת ותיותכיוא ותיותכמ ותבלמג ותעצאמב בנקה של יראשהא ותיינבמד טביה פתשתקמ זו תפיסה
 .יםונשה רההבק יוובק, יםבנומ ודהעב יכיבתהלו רהבק יכיבתהל וכן, בנקה רמתבו ודדהב חולקה
 יארשא עמדת בהןוה יםפיבסנ יראשאה של וםיתחה ךיבתהל ןה בנקה את יםששממ יראשא יונכיס וגריד  שלםיודלמ
 עם חדי, יםיטטיסטהס יםודלהממ ותרגזהנ יראשאה תולצהמ .רט סנולובק ציהיקאפלה, טרנטינהא ותעצאמב רישי

 ןויאבת את יםמגלמ ,בה ותולכלה ותיותוהכמ ותיותכיהא ותבלהמגו יראשהא ותיינמד על יםכסמנה בנקה ינהל
 .יכנרצה יראשהא וםחתב בנקה של יידתהמ ןוכיהס

 ונתכמת יישם לפועל קבנה .כהונמ סיכון רמתו בוההג רופיז רמתב ןייפומאה, ינאועמק יראשבא מקדמת בנקה
 תורומק ,יוקתעס תןוחטיבב ינתיפומא עדיה יתילוסכוא. חולק וקדתממ ותיינמד ,רית הןי ב,רהיגדהמ רהוסד ודהעב
 רית הןי במוענק ויה זיוסכלולא ותוואהל הן מלקח .יכנרהצ וםחבת ןולמימ וקההזק חכומ רחז הרשוכו יםיביצ כנסהה
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 תרגמסב .הראו להיםטנודט לסיםנות מיםנקע ומאהרו היובדעל חהוור ותווא הלןלמת יללכ החשב הרזכמ רתגמסב
 םוכ בסןינה "לכשחה ותוואהל ובהג .רואמכ יללכ השבח הןוחשב מותווא הלאהרוהה יובדעל ידעממ בנקה רזכהמ

 תוווא הלילומשת .זרכהמ ינא בתותוואההל יוג לסהתאםב ,יםשנ 10 עד  שלןזמ תקופתול ח"ש יפלא 40 עד  שלירבמ
 .יםיפהכס ותחובד 14 רו בא גםראה "לכשחה רזכ משאובנ .רכש מיוכיבנ רקיע ביםעצו מבותרח ואואל
 .ח"ש יפאל 10 מעל עהו קבכנסה הי בעלותחולק ןי בגוינ היםיטרפ יםשנ א שליראשהאמ %78-כ
 .האם רתחב ייד ת עלויתנ נו אלותווא הל.רוי לדותווא הליקענ מוינ אבנקה

 ייםטרפ אנשים לאירשאה רונה עלהקוף גי נתשטופתה תעפשה
  לא,הונרו הקרבש מותכשתמ הרו לא גם,יםיטרפ ותחולק  שלייתיע הביראשא הרועיש יכ ,יםעיצב מבנק היוננת

 ורזח ,רמשב הבתקופת תוווא הלילומשת פאתהק עהצו בלהם תוחולק ה שלעירכהמ בםור .יות מהןפו באנההשת
 תא סס מבךכ מוצאי עלופכו משק היונ נתרחא ףטוש ןפוובא תמדהבה וקבע בנק ה. ןרסדכ ותווא ההל אתלםשל
 .ויותחולק  שליתכנעדה רחזה הלתוכי י עלראשא הוםיתח

 הוואשה ב,ח ש"יוניילמ 1.4 -כ  שלך בסיםיטרפ יםש אנןי בגיראש איפסד הןי בגכנסה השמהרנ 2021 בשנת
 הרקיע בעהב שנכנסהה רהוצ נחו הדפתובתק .שתקדא ילה המקבפהובתק ח ש"יוניילמ 16.0 -כ ך בסותוצאלה
 .יםומ תשליתיח בדותא נמצרשא ותוואלהל יראשת האורתי בירידה ומות קודמים בשנוחקמ שנותובח יתיבגב ולידמג
 

 םייטרפ יםש לאניראשא הןוכי סותלגפ התןלהל
 

רבמצדב 31 
 1202 

 רבמצדב 31 
 יונישה 2020 

 םיזוחאב
 ח"ש ינוילימב 

 13.2 863.4 977.1  יראש איטיסרכ בותצלומנ ותריתו  ושברבוע ותרית
 7.3 3,418.7 3,668.9 תורח אותוואהל
 8.5 4,282.1 4,646.0 יאזנהמ יראשן האוכי סכל ךס

 0.8 815.4 822.1 תצלו מנ לאש"וע רתגמס
 )3.6( 942.4 908.5 תוצלו מנ לאיראשא יטיסרכ תורגמס

 )14.8( 233.9 199.3 רחא יאזנ מוץח יראש אןוכיס
 )3.1( 1,991.7 1,929.9 יאזנמ וץחה יראשאה ןוכיס כלסך 

 4.8 6,273.8 6,575.9 ללוכ היראשן האוכי סכל הךס
 ייסטרכ ,ש"וע ברית ותכיש מללוכ ,יראשהא ףיק העצוממ

 9.1 3,957.6 4,316.6 תווואוהל יראשא
 

 םייטרפ יםש לאנותובחה ךמס יראשא הןוכי סותלגפ התןלהל

 רבמצדב 31 
 1202 

 רבמצדב 31
 יונישה 2020 

 םיזוחאב
 ח"ש ינוילימב 

 )10.4( 39.3 35.2 םופג יראשא סיכון
 )16.0( 25.0 21.0 םולא פג ייתיעב יראשא סיכון
 8.8 4,217.8 4,589.8 ייתיע בלא יראשא סיכון

 8.5 4,282.1 4,646.0 יראש אןוכי סכל ךס
 54.5 6.6 10.2 רותי או םיימ  90  שלרויגפב םיפגומ םינשא תוובח :המז  
 )12.7( 30.8 26.9 ייתיעבה יראשהא ךומת רסדשבה ובחה יונרגא רתתי

  0.37% )0.03%( רויבלצ יראשא הךמס יראשא יפסדלה אהוצהה רועיש
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 ןוחשבב עהוהקב כנסה ההותלגפת היפל יםיטרפ יםשאנ ליראשא הןוכי סותלגפהת ןלהל
         

 2021 רבמצדב 31  

  *ןובשחב העובק הסנכה

 יםסכנ ךס
 **םייסנניפ
 50- מךומנ
 ח”ש יפלא

 
 

 

 יםסכנ ךס
 **םייסנניפ
 50- מהובג
  ח”ש יפלא

 ןוכיס לכה ךס
  ינזאמ יארשא

 יארשא ןוכיס
 ינזאמ ץוח

 ח"ש ינוילימב  ח"ש יפלאב
 עהובק הסנכה אלל

  

30.4 

 

5.2 

 

35.6 

 

78.9 
 313.3 974.1 94.3 879.8 10 דע
 734.7 1,962.7 399.9 1,562.8  20 דע 10-מ
 803.0 1,673.6 571.5 1,102.1 20 לעמ
 1,929.9 4,646.0 1,070.9 3,575.1 כלה ךס

 
         

 2020 רבמצדב 31  

  *ןובשחב העובק הסנכה

 יםסכנ ךס
 **םייסנניפ
  50- מךומנ
 ח”ש יפלא

 

 

 יםסכנ ךס
 **םייסנניפ
 50- מהובג
  ח”ש יפלא

 ןוכיס לכה ךס
  ינזאמ יארשא

 יארשא ןוכיס
 ינזאמ ץוח

 ח"ש ינוילימב  ח"ש יפלאב
 עהובק הסנכה אלל

  

35.2 

 

7.0 

 

42.2 

 

77.1 
 356.8 1,018.5 94.4 924.1 10 דע
 797.5 1,895.6 378.4 1,517.2  20 דע 10-מ
 760.3 1,325.8 470.2 855.6 20 לעמ
 1,991.7 4,282.1 950.0 3,332.1 כלה ךס
ך ס ,םניאחרו םחודשי 12 של עבממוצ על בפוכורתשמ הכוללת) 836 קוח לפייווחהד אתהור בהגדרתהכ ,בוןש לחהעבוק הסנכה *

 .ים(ק שיקדותהפזומן וקדות מהפאות, קצב
 .םאחריים ספיכים סכנך ורעניירות קי , תיש(עו"בות יתרות )לרים ספיכ נותקדו פ:גוןכבון, שר לחשקוהמים סיננהפיים סכנהק תי **
 
 

 אה(וו ההלןועריפ ליפועד הסוי המפ)ל ןועריפל רהתו שנעתצוממה פהו התקיפל ותלגפהת 
     

 ינזאמ יארשא ןוכיס  
 2020 רבמצדב 31  2021 רבמצדב 31  
 ח"ש ינוילימב  ןוערפל הפוקת

 הנש דע

 

1,070.1 

 

944.6 
 556.0 634.1 םינש שולש דעו הנשמ
 1,093.8 1,182.2 םינש שמח דעו םינש שולשמ
 830.1 884.1 םינש עבש דעו םינש שמחמ
 857.6 875.5 םינש עבש לעמ
 4,282.1 4,646.0 כלה ךס
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 *והו הללש יראשל האוד גיפל ותלגפהת
             
 2020 רבמצדב 31  2021 רבמצדב 31  

  והולל יראש אוםחת
אי שר אןכויס
  י נאזמ

אי שר אןכויס
  ניאזמ ץוח

אי שר אןכויס
  **ללוכ

אי שר אןכויס
  י נאזמ

אי שר אןכויס
  ניאזמ ץוח

אי שר אןכויס
 **ללוכ

 ח"ש נייולמיב  ח"ש נייולמיב  ח"ש יפאלב

 10 דע

 

25.0 

 

72.5 

 

97.5 

 

22.9 

 

73.0 

 

95.9 
 194.2 143.3 50.9 203.5 145.2 58.3 20 עד 10 -מ
 507.9 319.1 188.8 532.9 316.9 216.0 40 עד 20 -מ
 1,186.2 575.1 611.1 1,200.8 554.6 646.2 80 עד 40 -מ
 2,029.6 536.6 1,493.0 2,085.4 507.4 1,578.0 150 עד 80 -מ
 2,029.9 316.7 1,713.2 2,129.0 301.7 1,827.3 300 עד 150 -מ
 230.1 27.9 202.2 326.8 31.6 295.2 300 לעמ
 6,273.8 1,991.7 4,282.1 6,575.9 1,929.9 4,646.0 כלה ךס
 
.313קין אי תקנהול בניאת רהוגדרות האם להתב - הגדרת לווה *

 .םזריגנין גבות בעט חלמ -כולל אי שראכון סי **
 

 
 יםלומש בתיותעשמ מולידלג פהישח הידת ומוג סיפל ותלגפהת

     
 2020 רבמצדב 31  2021 רבמצדב 31  
 ינזאמ יארשא ןוכיס  
 ח"ש ינוילימב  יארשאה גוס

 ש"וע

 

337.6  293.1 
 570.3  639.5 יארשא יסיטרכב ותלצונמ תורתי

 3,333.3  3,529.0 הנתשמ תיבירב יארשא
 85.4  139.9 עהובק תיבירב יארשא
 4,282.1  4,646.0 כלה ךס
 

 ותונחטיב 
             
 2020 רבמצדב 31  2021 רבמצדב 31  

 הוולל יארשא םוחת
 

 ןוכיס
 יאשרא
   ינאזמ

 ןוכיס
 יאשרא
  ינאזמ ץוח

 ןוכיס
 יאשרא

  כולל

 ןוכיס
 יאשרא
   ינאזמ

 ןוכיס
 יאשרא
  ינאזמ ץוח

 ןוכיס
 יאשרא

 כולל
 ח"ש ינוילימב  

 *תונוחטיבב הבוגמה יארשא ךס

 

 214.8 

 

 4.3 

 

 219.1 

 

 189.4 

 

 3.5 

 

 192.9 
       

 101.5  2.7  98.8  117.2  3.3  113.9  יםילזנ אל תונוחטב :הזמ *
 91.4  0.8  90.6  101.9  1.0  100.9  יםילזנ תוונחטב            

 

  תוליעפה רואית
תבי שקילמ איראשה תוםחי .א   

 יונכי סלתיטלנ יתידת מותונכ נףקש ומחולק ה שליםישי איםרטרמפ בחשב בהתעוצ מביכנר הציראש האוםיתח
 ,יראשא יוהל נ שלבחר ןוו מגותעצאמ בןכו ותיותכיוא ותיות כמותבל במגטבי הפתשתק מו זיסהפ ת.יראשא

 .יםונשה רה הבקיוו בקיםוקהד רה בקיכיותהל יםבנו מודהעב יכיתהל
 יארשא עימצ ןכ ו כמ.יראשא הוגריוד רזח ההלתוכי לתאם בהחולק ה שליראש האיכרלצ ענה מןותנ בנקה
 רפמס יםחננב וםיתחה ךיבתהל. ויכרצ רויתוא חוקהל של ןוכיהס ייניפמא רוטינ סיבס על וםיז ןפובא ויותחולקל
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, יראשאה רתטמ, ןוחשבב וותנהלהת, ייננספה ונחוס ,רתי הןיב, טההחל ךתומ כלי יםוומה רשא יםונירטירק
 יכרולצ ואמתוהת ןוחשבב ללוכה יראשהא ילתמה, רחזה רשוכ, יראש האןוכיס וגרי ד,בנקב חולקה ותילעפ
 יפכל ותפיושק ותוגנה יכרע על מושתת זה ךיתהל .וםיתחה ךיבתהל יעילס וידב רשא ףנוס עידמ כלו חולקה
  . חולקה

 אופן פיקוח ומעקב על מאפייני הסיכון .ב
 ישקלמ יראשבא יםהשנ רב ווניניס ףוקמת ינאועקמ יראשא וםחבת בוההג ותומניומ ותחהתמ ויובדעו בנקל     

 .יתהב
 תוכתומ ותחשבוממ ותכרעמ ובעל יראשהא וםחבת הוהגב יתעומקצ ותומנימ מתרב ויובדע את רישכמ בנקה 

 . יםיילשל יםינסמת או רויגפב יםוול של וקדםמ רויתלא עקבומ רהבק, הטהחל
 .ותחולקה בין ןוכיור הס פיזותעצאמב ,רית הןי ב,יראש איונכי סלתיטבנ ועצמ  אתרד מגבנקה 
. רתויקוב רהקב, חויקפ, טהישל יוננגנמ של ותהנא יתתשת ותעצאמב בנקב יםעצתבמ רתםובק יםונכיהס ולניה 

 .ההגנה קווי לושתש ותעאמצב ותעוצמב יכנרצה יראשהא שאובנ ותרהבק
 יראשא יקתבד, ד"וחח ש"עו רתסגממ גהירח אחר מעקב: ןושראה והק ייד על ותעצוהמב ותרקהב רתגמסב 

 .יםפיבסנ ייתיעבה יכנרהצ יראשהא ותחפתהת אחר רהקוב רויגפב
 םיסימנ רולאת ותנוחשבב יתנסינפה ותנהלההת את ןוחלב ועדונ ןריקע רשכא, ותרבק ןוומג ותיימק יהשנ ובק 

 תורשומא ותרמסגמ ותיגרח, ותילעפ ירוחזבמ דהירימ עונבל יםולכי ותרדרהתד ימניס. ובחה צבבמ ותררדדלהת
 םיסממנ יבעל ותובחב ולפיטו רויתלא כתרעמ ןוכג ותכתומ ותכנוממ ותכרעמב שמתשמ בנקה, ףנוסב. כדומהו  

 .יראשא כשל יויבלנ יתטטיסטס כתרעומ יםייתיעב
 הודעבה רתמסג ,ןוכי הסולניה  עלהיותל ילת ברתויק בעויצלב יראח א,תי הפנימרתויק הבךרעמ ,ישי השלוהק 

 .זה ןוכי סרוטילנ י והשנןושרא ה ההגנהיוו קותיוילעפ ותרב ל,יכנר ציראש איונכי סרוטילנ ותרוהבק
 
 
 קשון כוסי

 כללי
 של יכלכלה יוושב יוינשמ עבוהנ ךרע ידתריל או פסדלה יידעת או יםיק סיכון וינה( ייננספ ןוכי)ס וקש סיכון .1

 םירטרמפו יםחוורמ, יםרעש, םיריחמב יםיוינש עקב, תללוכה רמהוב יםיקת וצתקב או יםומס יקת, ייננספ רישכמ
 .ותיודת תנןוכיסו ותי מנריח מןוכי ס,ציהפלינ אןוכי ס,עטב מןוכי ס,יתיבר ןוכי ס:לםכלוב יםוקושב יםרחא

 ללוכ ןויאבת ,ריתה ןי ב,טתרפומ והו מתרש אםיייננספ יםונכילס פהישח הולניה לטתרופמ ותיינ מדבנקל .2
 .ותילעפ לותנורעקו ודד הבןוכיך הסחת בןוכי לסןויאבות יםייננספ יםונכילס

 
 םיריחמ ה במדדייה לעל הואיפצ ה,לםוע בותרוח לסרוב הגשויקוהב רמשב מהרהימה הותששותאהה ותבעקב

 ויגהצ 2022  שנתלתיחתמ .ית המקומיתיבר ה אתועלי לםוע ביםירכז מיםבנקש פהו צוקש הוצאי כפועלו ןכרלצ
 ץרבא ותיהמנ ימדד בתויותעמשמ םירעש ותי בעלינהיפושא ,2021  שנתלעומת זאתו יםרעש תוידרי ותיהמנ ימדד

 .לםועוב

 וקני שוכיפה לסיהחשול יהל נוהבקרה עוח יקהפ
 יונכי סולניה ךי תהלעל רתויקוב ויהתל ילת ברה בק,חויקפ ,ולניה ,טהי שליוננגנ מ שלות נאךרעמ יםי מקבנקה
 קוש יונכי לספהישח הלש יםפטוש  ואמידהותכימ ,יוהי ז של היאבנק ה שליתרתבקוה יתולניה היסהפהת .וקשה

 .ועב שנקותבלבמג עמידה רתובק
 םירומופו ותעדו ייד על יםונכיהס ללכ ינתחב רתמסג בףטוש ןפובא רקוומב ןחנב קוש היונכי לסהפישח הולניה

 .בנקה  שלטרנטינ הארת באיםונכיוח הס בדטרופ כמיםיינ הבירג דייד ן עלכו נהלה וההןוירוטרקיהד רמת ביםיודעיי
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 וקי שונכיפות לסיהחשח על וויד
, ולניהה ירמוג ייד על יםונש יםכחתוב, וקש יונכילס פהישחה על יםחוויד ןוומג יםבלמק ןוירוטרקיוהד בנקה לתנהה
 .תובל במגדהיעמו יתיננספ היבהובסב ןוכי בסותיוחתפתה ,רית הןי ב,רהקוהב חויקפה

 ןוכיהס ןותיאב
 יידתמ, רהיזה יתבנקא ותילעפ ואםת, יםייננספ יםונכיס לתיטלנ יתידתמ ותונכנ ףקשמ בנקה של ןוכיהס ןויאבת
 ותייננספה ותפישחה את רעמזל ףשוא בנקה, ללככ. ווניצבל בנקה ותילעפ ףיקולה ותיחויקפה ותשירלד ואםות

 .יםכונמ יםייננספ יםונכיס לתיטנ יכד תוך ותהנא ותיחוור רתייצל ופועל, טלונ שהוא
 תויידתמו ותיותכמ פסדה/סיכון ותבלמג של ודמא רחב ןוומג ותעמצבא בנקה ותיינמדב טביה פתשתקמ זו תפיסה

 .םיונשה רההבק יוובק יםבנומ הודעב יכיבתהלו יםוקהד רהבק יכיבתהל וכן, בנקה ןולה חסיב

 וקהש יונכילס פהיהחש דתימלא יהלוגודומתה
 גם יםללוכה, יםעצאמב וקשה יונכילס פהישחה ולניה ךרוצל יםבלומק יםודלומ יםכל רפסבמ שוימש שהוע בנקה

 יווש, מ"מח: ןוכג יתביר ותפישח רתובק לוניה יכל ,Stress Tests ןויצק ישיחרת לתעפה וגם (VAR) ןוכיבס ךרעה את
 .יתביהר וםעקב יםיוינשל ותשירג יחנמב, ןוגה
 
 תייברון כיס

 כללי
 תועמצבא בנקה יחוור על יםעיפשהמ, יתביהר ירועישב ותוזמתז עובהנ ןולה או יםחוורל סיכון הוא יתביהר יכוןס
 ימירזת של יחכוהנ ךרעהש מכיוון ,יםיאזנמ וץח יםרישכומ ויותיויביחתה, בנקה ינכס שווי ועל, נטו ותכנסבה יוינש
 ויותרוצ. יתביהר ירועישב יוינש חל רשאכ נהמשת( מםעצ יםרימזהת יםויממס יםרמקוב) יםיידעת יםומנמז
 .סיבס סיכוןו אהושהת וםעק סיכון, שדחמ רוחתמ ןוכיס: ותללוכ נקהב ףשחנ וישאל יתביהר סיכון של ותירקיעה

 ןוגהה יוושה על עהפשהל רושהק כלב בנקה ףושח הםל יםיטנניהדומ יםונכיהס חדא וינה, יקהת ללכל, יתביהר סיכון
 ולניה שאובנ ראלשי קבנ אתרולה אםבהת יתביהר יונכיס את נהלמ נקהב. חוורה ועל ותיויביחתוהה יםנכסה של

 תיביהר ןוכיס ולניה שאובנ ותיינמד עהבנק. יהבנקא יקבת יתביהר סיכון על שבדג ,(333 ראהוה) יתביהר סיכון
 .תוראולה בהתאם

 
 ניהול החשיפה

 םוצמצ ךוות יםשווהשימ ותרוהמק של עצוממה יםיחה ךשמ אמתהת ייד על שהענ יתביבר יםונכילס פהישחה ולניה
 עשקב ותבל למגףופכ ב,יתביהר ירעשב יםיופצ ילתב יםיוינשמ תוצאהכן, וגהה יוושה קתיחשל פהישחה

 םיונש יתביר ישיחרובת ותפוהתק כלל יתביהר רועישב יופצ ילתב יוינשל פהישחה תמדדנ רזמג כלב. ןוירוטרקיהד
 םישודח רשע יםשנ רועב יונאחשבה חוורה ושל יכלכלה יוושה של יתיאלנצטופה קהיחשה על תהעפשה ונמדדת
 יונכיס ולניהל יריקע יכלכ יתכלכלה שהיבג רואה בנקה. דחי יםרמגזה כלב וגם, רדפבנ יםרזמגמה חדא כלב, קדימה

 רזגובמ ודצמ הלא יקלשה רגזבמ ןוימהמ ותילעפל סתחוימ נקבב יתביר יונכילס יתריקעה הפישחה. ושל יתביהר
 תא רעזלמ  מנתלע .להא יםרזבמג ותרוהמקו יםשוימשה חווטמ יםרזגהנ, עהשקהה ייניפאממ עתובונ המדד ודצמ

, םיפסונ יםכלב שושימ יםיתעל שהוע בנקה ,ותיויביחת וההיםנכסה ולניה מלקחכו יבנקא היק בתיתיבר הןוכיס
 .יםרזבנג ותילעפ ותרבל
 

 התיאבון לסיכון
 ותכרעלה בהתאם עוצמב פהישחה ותרגמס וליצנו ,ידתימ וינה ותבלגבמ ףקמשתש יפכ יתיברל ןוכיהס ןויאבת -

 ותבללמג ףופכוב יםונש ןזמ יופקבא יופהצ יתיברה וםעק בנהולמ יםיופהצ תייברה ירועישל עוגבנ בנקה
 .יםייננספה יםונכיהס ותיינבמד ורדוגשה
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, יתביהר חשיפת ףיקה על יתביר יונכיס ותרוציה ותיטנרפ ותבל ומגיתבירה וםעק ביםיוינשל ותבלמג רתסד בנקל -
 .ןויצק צבמ חתת ןוגהה יוושב יימלסכהמ היקחשה ובהג על ותבלומג

 החשיפה בפועל ליום הדוח
 תורתיב. ותיויביחוההת יםנכסה של ןועריהפ יזמנל רשבא ותונש ותחנה בסיס על והלומנ דדנמ יתביהר סיכון
 תפו תקיכ עב קבנקה. ןזמ ךרולא יביצ וםכבס ותכז ותרתי ותיימק יתיבר ותשאונ ןינשא שבו רבועה ותונחשב

  .םי שנרפמס ל תהיהיתביר לפהישח הובשיח במשתשבה המייצ הש"וע הרתית  שלןועריהפ
      

 ניתוח רגישות להשפעת החשיפה לשינויים בריבית המבוססת על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים
 תעפש הילגב ותשירג חויתנ ללוכ ,ןוג ההיםווש יפ  עליתיבר ביםיוינש ליםפושח הותיויביחתוה יםנכס  עלעיד מןלהל

 ,יםיפ כס לאיםטירפ טעמ ל,בנק ה שליםייננספ היםרישכ המ שלןוג ההיםווש  עליתיברה רועיש ביםיטרו תיאיםיוינש
  :יםינאוחשב יםללכ יפ על

  ועלוט ניתיבר הותכנסה  על,רז במגיםנכס הףודע  שלןוג ההיווש ה עליתיבר ביםיוינש עתפש ה עליםטרפ ןלהל
 : תייבר מןינשא ןוימות המכנסה
 ירועיש ביםייאלנצטופ יםיוינש עתפש הי )לפניםיפ כס לאיםטירפ טע למ,יםיננסיפ היםרישכ המ שלןוג היווש .1

 :ית(יברה
             

 2020 רבמצדב 31  2021 רבמצדב 31  
 לכה ךס  "חטמ  לקש  כלה ךס  ח"טמ  לקש  

 

 

 "חש ינוליימב  "חש ינוליימב

 (1.3) 732.8 (1)םאתומ וט נןוגה יווש
 

(731.5 
 

672.0 
 

(1.0) 
 

(671.9 
) 732.8 יאקנב קית :הזמ   (1.3) 5.137 672.0 (2.0) (671.8 
 .םייספכה לדוחות 'א28אור בה אם, רייסננהפיים כשירהמשל אם תהמוגן והההשווי  לחישוב שימשושנחות ההף בדבר סנופירוט  (1)
 
 :קנבה לש(1) םאתומ וטנ ןגוהה יוושה לע תיבירה ירועישב םייוניש לש םישיחרת תעפשה .2
             

 2020 רבמצדב 31  2021 רבמצדב 31  
 כלה ךס  ח"טמ  (5)לקש  כלה ךס  ח"טמ  (5)לקש  

 

 

 "חש ינוליימב  "חש ינוליימב

  םיליבקמ םייוניש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.42 (6.0) 8.42 14.7 (1.3) 16.0 %1 של ליבקמב היילע
 2.42 (6.0) 8.42 14.6 (1.4) 16.0 יאקנב קית :הזמ 
 (8.83) 7.0 (5.93) (3.82) 1.3 (6.92) %1 לש ליבקמב הדירי
 (6.83) 8.0 (4.93) (3.82) 1.3 (6.92) יאקנב קית :הזמ 
       

       יםליבקמ אל םייוניש

 1.82 8.0 3.72 20.7 0.9 19.8 (2)הללתה
 (8.12) (1.1) (7.02) (2.81) (1.4) (8.61) (3)החטשה
 (4.6) (2.1) (2.5) (4.9) (1.9) (3.0) רצקה חווט בתיביר תיילע
 (2.3) 7.0 (9.3) 5.7 1.3 4.4 רצקה חווטב תיביר תדירי

י זרג מכל בביתיהר שיעורי כל ביין שצונויהשי שחל הנחה ב,םיסיננהפי םירישכהמ כל של םאהמות נטו גןהוה ווישה ג מוצזו הבטבל
 .ההצמדה
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 (6)יתיבר מןינשא ןו מימותכנס ה ועלוט ניתביר ותכנס העל יתביר הירועיש ביםיוינש  שליםשיחר תעתפש ה.3
             

 2020 רבמצדב 31  2021 רבמצדב 31  

  
 תוסנכה
  (6)תיביר

ןומימ תוסנכה 
  תיבירמ ןניאש

 ךס
  (4)לכה

 תוסנכה
  (6)תיביר

 ןומימ תוסנכה
  תיבירמ ןניאש

 ךס
 (4)לכה

 

 

 "חש ינוליימב  "חש ינוליימב

  םיליבקמ םייוניש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.03 2.0 5.03 30.2 0.1 30.1 %1 של ליבקמב היילע
 7.03 2.0 5.03 30.2 0.1 30.1 יאקנב קית :הזמ 
 (6.06) (2.0) (4.06) (1.06) (0.1) (0.06) %1 לש ליבקמב הדירי
 (6.06) (2.0) (4.06) (1.06) (0.1) (0.06) יאקנב קית :הזמ 
 (9.74)  (3.0)  (6.74)  (4.91)  (0.2)  (2.91)  (7)%2 לש ליבקמב הדירי
ל ש קופות לתסייחו וםבדיעו יותכוז לתבוייהתח עתשפה חראל וםייספכ א לםיטיפר עט למ,םייסננהפי םירישכהמ של נטו ןגהו וויש (1)

 .הש לפי דרינותקדופ
 .ךארוהבית בטווח בריה  ועליצרקהית בטווח יבה בריריד - ההתלל (2)
 .ךארוהבית בטווח בריה וירידצר קהבית בטווח בריה עלי -ה שטחה (3)
 .זותזקעות משפהחר אל (4)
 .ית שלילביתיבת ריסבקחת בחישוב נל המדדזר גית במיבבתרחישי ירידת ר (5)
 .נות שונחותהאם להת, בביתנטו מריסות נכההעל ש תרחיהעת שפהה ית, חושב שלילביתם ריקפישהמבית  בתרחיש ירידת רי(6)
 להמודש ם משואתז .%1 לש הלביק מבית ריירידת של שתרחיל ימטריס נואי נויהשי %2 של היל מקבבית ריירידת של שבתרחי (7)

 .%1של בית  של ירידת רישבתרחייימות קשר אים סוימציבור מנות קדו פעלבית נות ריגהמבטל  %2של בית  של ירידת רישבתרחי
 
 

 גילוי על היערכות להפסקת השימוש בליבור
.י יפנןיו יריצווש קרנפ ,ורי א,טליש" ותעבט במרויבהל ותייבר וםרספ פסקוה 2021 רצמבבד 31 -ה ךירא מתהחל

תייבר ביםרוטנ הרית לש וםרספה .יםישודחו עו שבשל ותפולתק וםרספ הפסקו היתרול הדרויב הליתיברב ,ףנוסב
 . 2023 יוני 30 - בפסקי להיופ צ,יתרול הדרויבהל

 
 

 עויצ בןפו אןייענ לותיחנ הטרפמ ה,רויב הליתיברמ רעב משאובנ 052A "תנב  אתי ב"םרספ 1202 רבספטמב 30 וםיב
 ןויגע ,ותייבטרנט האלותיבירה רתיח בןפו א:ים הבאיםטיב בהותייבטרנט אל בסיסותייבר לרויב הליתיבר מרעבמה
 םיחוז בותרשק התסקתפה ,יםימי קיםחוז בותאמ התעויצ ב,ותחולק לעדי מן מת,יםנהלוב ותיינ במדרבעמ הןפוא
 .ודעו יםונכי סולניה ,רויב ליססו מביםשדח

 יולעפתוה ןפוב יעסק הןפ בותייבטרנט האל הבסיסותייברב רויב הלותיביר לפתח להךרענ בנק ה,2021 נתש ףו סעד
  .ב"תהנ ותשירד ללימה בהזאת כלו יםונכיל הסוניהו ותי ציטבי בה,ותחולק היפכל ותוגנ היוליקש ךות
 .ותשדחה חוסיי הותיביר בשו לשימרבעמ מהתוצאהכ רםג להותיופ שצותינסינפ הותכהשל הוחנב נ,ףנוסב
 םיפו ג שליהםותלצ להממהיבהל ,ותעטב המללכ לותיפו חלחוסיי ותיבירב רח בבנק ה,חווי הדעדו למןוכנ
 ,רויב הלותיבירב שושימ ותשעל בנק ה חדל,0222 רואינב 1 וםיוב שאובנ ראלשי בנק ותיחנ להאםובהת יםינלאומיב
  :ותשדח הסוחיי הותיבירב שמהשת לוהחל יתרול הדרויב הליתיבר ותרבל
 הני א,יםרחא יםרד הסתחות ADSI ירד הסחתת וגנתעמ ה,יםרזבנג ותילעפ רתגמס ברויב הליתבירל בנק היפתשח

 ,םיר בנגזותילעפ ברויב הליתביר פסקת בהיםכורכ היםיטפשמ היםונכי הס אתרעז למנת מ על,ןכ ו כמ.יתותמה
 ים ישניםחוז ןי בגותבנשח להתטהיש ה את,רית הןי ב,רימסדה ADSI  שלשחד הולוקטורפ העל  האםרתבח מהחת
 .רויב הלוםרספ פסקת העד יםעקופ נםי וארויבבל וחתמשנ

 םיכש הנמיםחוז ביתות מהיתאזנ מפהישח בנק ליימת ק לא,קבנ העיצ שבותכרע להובהתאם חווי הדעדו למןוכנ
 .רויב ליתביר ובה נקןבה ,2021 נתש לרבעמ
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 :2021 נתש לרבע מוכשמייש יםחוז ןי בגרויב הליתיבר מיםעפשו המבנק לשיש יםחוז הטוריפ ןלהל

 2021 רבמצדב 31 םויל  
 (ח"ש ינוילימב) תואקסע ףקיה  
 112.2  ב(וקנ ךרע) םירזגנ
 

 סיכונים עיקריים והיערכות הבנק אליהם

 ,ייננספ ןוכי ס:ןוכג יםונש יםונכי סבנק לרויצ לולהעל ,ותייבטרנט אלבסיס ותיביר לרעבמוה רויבבל שוהשימ סקתפה
 ההי זבנק ה.ותינאוחשב ותכ השלןכו יעסק ןוכי וסיוגולכנט ןוכי ס,יחויקפו ירוטולרג ןוכי ס,יטפש מןוכי ס,ודל מןוכיס

 .ותיטונוהרל ותפישחהו יםחוז היופי מ,רית הןי ב,תועמצ באיםונכיאת הס
 וםשיי ללוכ ,רויבבל שוהשימ תפסק להםירושוהק ווהזש יםונכי הס אתנהל לקבנ הךישמ מ,חו הדוםרספ עדו למןוכנ

  .ותשדחה  הבסיסותיביר  שלבפועל
 תושדחה  הבסיסותירב לרויב הליתבירמ רבע המךי תהלילגב עהוד היםיטונוהרל ותחולק לבנק החלש ,ףנוסב

 .בנק הר באתיטונו רלעיד מרסםופ מןכו  אלהיםיוינש  שלותיועשמוהמ
 יםונכי הס אתןיטלהק הפישא בפעליו ראלשי בנק ותיחוהנ יםינלאומי הביםרסומפ הירח אובעק לךישממ בנקה

 .סי הבסותיביר לפתח הךיתהל מיםעובהנ
 

 :ווהשז יםירקע היםונכיהס
 םיייננספ יםרישכ במיםפסדה ברהכ מה:רית הןי ב,יםעוב הנותיו בעללויד גו/או ותיחוור בירידה - סיננפי סיכון -

 ייד  עלותשע הנותקאעס הירוחזובמ ותולעפ הרפמס ב מירידהים;חוז ולטי בבעק בנק הייד  עליםחזקוהמ
 ,ףנוס ב.בנק בותיויביחוההת יםנכס הולניה ךי תהלתאמ בהתךרווהצ יתרבל פהישח ותייצ פוזחתימפת ות;חולקה
 תוונ פקדןוכג )יםונשה יםייננספ היםרישכ המןיב fallback- היוננגנ במיונש מתוצאהכ רוצוייש (basis ) הבסיסןוכיס

  .(יםרז נגלעומת
 ןפו באותוהל מנותפישח הרהק מכלוב חוסיי הותיביר חלפתמ עוב הנ,ףודע יותעמש מייננספ ןוכי סןי אבנקל 

 .ףטוש
 רוח תמעויצ בות;יביטרנט האל הבסיסותיביר לרעב למאמתותהמ רהבע היריח מתיילגווד מתיתיבנ - דל מוסיכון -

 .שחד יםרוצמ
 רויבבל שו השימקתפס להיםאמתו המיםשחד יםחוז חווניס יםיימ קיםחוז ליםיוינשו ןוכעד - פטיש מסיכון -

  .השדח היתכלכל היבהולסב
  .יוינשל כמתםהס לת קברחולא ותחולק העם וםאי בתעוצ ביוינש ה,םירמק הן מלקחב ,ףנוסב  
 וכנודעו ןוירוטרקיובד בנק הלת בהנהרהשושא ,רבעמ השאובנ ותיינ מדשמתוימ - חיוקיפ ווריטולגר סיכון -

 ."תנב הותונרעק ללימה בהיםנהל
 .יםשדחוה ים הישניםייננספ היםרישכבמ שו שימךרולצ ותאמ התעויצב - גילונוכט סיכון -
 

 ונאיותהשלכות חשב
 תוונש ותינאוחשב ותעפש הותי להותיופ צ,ותייבטרנט האל הבסיסותירבל רבע והמרויבבל שוהשימ סקתפלה
 ןווי ההירועיש ביםיוינש לביא להיושע ,יםייבטרנט אליתרב י למדדרעבמ - ןווי ההירועיש ותרב ל,יםחומת רפסבמ
 םירישכ מ,ןוכג יםונש ותיויביחתוה יםנכס של (noitaulav )ךורעש ךרולצ יםונש יםדלו במ(tupni )טקלכ יםשמשהמ

 .יםייננספ  לאיםנכסל ךרע ותידריו יםרז נג,יםייננספ
יםונכי הס אתןיטלהק הפישא בפעליו ראלשי בנק ותיחוהנ יםינלאומי הביםרסומפ הירח אובעק לךישמ מבנקה 

 .סי הבסותירב לפתח הךיתהל מיםעובהנ
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 סייפה בבסהחש
 כללי

 .רוידג ותולעפ ללא או עם עהשקהה יכומובס ידההמד בבסיס, יויתעב בלההק ימא אהוצכת רתוצנ יסבס יפתשח
 יקלשה רזגהמ וינשא רזבמג ןוהה של עהקששהה כך, דוצמ לא יקלש רוכמק רוגדמ ןוהה ותונאחשבה כללי פי על

 .סיסב יפתשחכ רתדוגמ ודצמ הלא

 ניהול החשיפה
 תוכרעה  עלססהתב ביםשענ יםונש ה ההצמדהירז במגיוהפנ ןוהה עתקשוה סיס הבותפישח ביםונכי הסולניה -

 .ןו וההיםפ הכסיוקוש בותיופ צותיוחתפ התילגב ותפטוש ותיחזות

 ,ליע לותוצג המותבלג למףופכ בףטוש ןפו באוהל מניםונשה צמדה ההירמגז ביונפ הןו הה שלעהקשה הילתמה -
 תתשואו ותרו המקתו עלןי ביםריחמ הירעפ וליצ נךו תיםיטונוהרל וקש הישתנמ ילגב ותיחזת ה בסיסועל

 .ותילעפ רז מגכל בר"סח "ו אר"ית "ותייצ פוז שלןותיוכדא יםונשה צמדה ההירז במגיםשוהשימ
 הפישח הולרטלנ יעצאמכ ,יםרז נגיםייננספ יםרישכבמ ,ראש הןי ב,קבנ הרזע נהדהצמ היאזנמ ולניה רתגמסב -

 .יתיברוב  בבסיסיםונכילס

 התיאבון לסיכון
 ןוהה חשיפתו ותיויביחהת על יםנכס של( רחוס או ףדוע) ותרותהמ ותייצהפוז ילגב תובלמג עקב בנקה ןוירוטרקיד

 . יוהפנ

 החשיפה בבסיס בפועל
 :(ח"ש יוניילבמ) צמדה הירגז מיפ ל בפועליס בבספהישחה רותיא ןלהל

 

 
  

 
ןוההמ %   לעופב סיסבב הפישחה

 31 םויל
2021 רבמצדב

 31  םויל
   2020 רבמצדב

  31 םויל 
2021 רבמצדב      

 31 םויל
2020 רבמצדב

 

 

   

 

 

 

 ודמצ לא 

      

536.1(441.8(65.82%60.62%

 דדמ דומצ
  

273.7(284.1(33.60%38.98%

 ח"מט דומצו ח"מט

 
 

 4.7( 2.9( 0.58% 0.40%

  החליפין בשער לשינויים ההון רגישות
. ויותחולק רועב ןוה ועצמ רועב הן ותיאופצ ותעצאמוב רדוורופ, טופס ותסקאע ותעאמצב עטבהמ יוקשב פועל בנקה
 . כהונמ בנקה של נטו יתעטבהמ פהישחה ךוס לםועב םיריחסה ותעטבבמ פועל בנקה
 

 31 וםי לןוכ נ,םייריקעה וץח הותעטב מ שלןיפי החלירעש ביםיטרו תיאיםיוינש לקבנ הןו הותשירג רותיא ןלהל
  .ח("ש יונייל)במ 2021 רבבדצמ

 
 .יםיאזנ מץוחו יםיאזנ מיםרישכ במותילעפ ה אתלתולכו ןו ההם עלייוינשה עתפשה לחסתיי מתהמדידה
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  31.12.21  
  ןיפיהחל רעש ביוינש חוזא

 

 וריא  לרדו

 

 (0.1)  0.2 %5 לש הדירי
 (2.0)  0.4 %10 לש הדירי

 0.1  (2.0)  %5 לש הילע
 0.2  (4.0)  %10 לש הילע
 יד יעל עונקבש םהתרחישי נתןהי ב,םניהשו  במטבעותהלותנוהמ יותכלכלה יותזיצ בפוהצפוי נויהשי פי -לע ה חושבזו העשפה (1)

 .םנקיהבעל קח המפ
 .קלשהגד נכנדון הע טבהמקות זהתחשו ה פירו עלישתרחי (2)
 .סהמעת שפהחר א לגןוהההשווי על יפין להחערי שם בייונהשיעת שפהאת ים קפשים מננתוה (3)
 .קנהבווחי על רה ניחזה עשפהש המטבעות יאר ששל החליפין ערי שם ביינו לשי(4)

 
 מדדב לשינויים ההון רגישות

 ידומצ תורוקמ סויג תועצמאב ןכו בוח תורגא תשיכרו תואוולה ןוגכ ,םישומיש ןתמ תועצמאב דדמה קושב לעופ קנבה
  .דדמ
 .2021 רבמצדב 31 םויל ןוכנ ,דדמב םייטרואית םייונישל קנבה ןוה תושיגר רואית ןלהל

 .יםיאזנמ ץוחו יםיאזנמ יםרישכבמ ותילעפה את לתולכו ןוהה על יםיוינשה עתפשהל חסתיימת המדידה
 

   
 

 

ח"ש ינוילימב מדדב יוניש זוחא
7.78 %3 של הדירי 
 %3 של יהיעל 

 

8.21

 םירזג נייםננסיפ כשיריםמבם יונכיסל יהונ  
 כללי

 תורישכ ןכו (תיבירו עבטמ ,סיסב תופישח) קושה ינוכיס לוהינמ קלחכ םירזגנ םייסנניפ םירישכמ ןווגמב לעופ קנבה
  .קוש ןוכיס לש רתוי הובג ביכרמ תלעב הניה (הרירבה ילולסמ תוברל) תויצפואב היציזופה רשאכ ,ויתוחוקלל
 

 לסיכון התיאבון
 תויצפוא םימלגמה הרירבה ילולסמ ףקיה יבגל תולבגמ התרגסמבו םירזגנה םירישכמה ינוכיס לוהינ תוינידמ קנבל
 ."תומולג"
 קנבה של םייסנניפה םיכרצל ותמאתהו ופוגל רישכמ כל תניחב רחאל תישענ םהיגוסל םירזגנ םירישכמב העקשה
 רובע יארשאה ןוכיס דצב ןהו קושה ןוכיס דצב הן ,וניגב ןוכיסה את רטנל ותלוכיל ןכו, יבטימ ןפואב ותוא לעפתל ותלוכילו

 .ויתוחוקל רובע ךוותמכ לעופ קנבה ןהב תוקסע
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 :ח(י ש"ונייל במובנק ךרע) יםר נגזיםינסינפ יםרישכמ בותילעפ הףיק הכוזיר ןלהל  
    

 

 

 2020 רבמצדב 31 םויל 2021 רבמצדב 31 םויל

 

   רודיג תואקסע
 104.0) 94.0) יתביר יזוח
    תורחא  תואקסע
 19.3) 18.2) יתביר יזוח
 45.3) 86.1) ץוח עבטמ יזוח
 39.6) 7.2)  ותינמ ןיגב םיזוח
  208.2) 205.5)  םירזגנ יםיסנניפ םירישכמ לכה ךס

 תזילוכון נסי

 כללי
, רויבהצ ותונמפקד ותיופצ ילתב ותכישמ בשל ויותיויביחתבה ודעמל שהיתק בנקשה ןוכיהס וינה ותילהנז סיכון

 חדה ירידה ותרבל ,ותרחא ותיופצ ילתב ותיויביחוהת ותרוהמק ותינזמ ילגב ותודא אי, יראשאל יופצ ילתב שויקב
 םיילנז יםעצאמב רוחסמ בנקל וםרגל ולה עלןוכי הסותשמתמה .קבנה ותשרל יםדעומש יםילנזה יםנכסה יוושב
 וקש ריחממ וההגב ריחבמ ותרומק ייסלג או/ו וקש יריחממ יםכוהנמ יםריחבמ יםנכס לממש בנקה לץיא וינבג רשא

 .וותיביצ לכנה סותו להףא, ןויצק ירובמק
 %241-ל אהוושבה %482 על עמד 2021 רבמדצב 31 וםיב ויימסתשנ יםשדוחה שתלולש בנקה של ותילנזה יוכיס חסי

 םיבנקה על חמפקה ייד על שרהנד ירעמזה ותילהנז יוכיס חסי .2020 רבדצמב 31 וםיב ויימנסתש יםשודחה לושתשב
 .%100 וינה

 .יםיפהכס ותחולד ב21 רואיב ראה ותילנזה יוכיס חסי רבבד ףסונ עידלמ

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה
 יעד צןוו במגטהילנקו יםיכזרהמ יםבנק הייד  עלר קצןזמ ליתביר ותחתפ היכ למהל,הובבתג ביא הונהרו הקרבשמ
 קשהמ ותששו התארואל 2022 נתש ךבמהל צםצטמה ליםיושע רש א,יםוקוש לותיל נזקתפאסו יםירטיונמ חבהרה

 תוילנז ותרית על בנקה מרוש ו זפהובתק גם ,ונהרוהק רבשמ יוזיה לבש מ החל.לראשי בחהי הצמיונ נתרוולא
  .יםרזהמג כלב ותינימפוה ותירוטולרגה ותבללמג רעבמ והגב ותילנז יוכיס חסי רמשנ וכן ותוהגב יםקלשוב ח"טבמ
 

 NSFR - נטו יציב מימון יחס
 הסכנונ אזל בותלצ את המצתאממ ה,"RFSN - יביצ ןו מימחסי" 222 ראהו האת ראלשי בנק רסםפ ,2021 יוני שודחב

 . 2021 רבבדצמ 31 וםי בףוקלת
 .ךורא החווט ביםיהבנקא יםיד התאגשל ותיל הנזןוכי סילפורפ ותידעמ את רפש ל היא,וט ניביצ הןוהמימ חסי רתטמ
 םתיהויוילעפול יםיאזנהמ יהםנכס כברה ל בהתאם,יביצ ןו מימילפורפ  עלרושמ ל,יםי בנקאיםידמתאג שרו דחסיה
 וםשיי לךרע נבנק ה.חווט ר קציונאטי סןו מימ עליםי הבנקאיםיד התאג שלרית ותכסתמ הילומגב ותיאזנ מוץחה

 .לראשי קבנ ותיחנ לההתאם ב,ראהוהה
   

  2021 רבמצדב 31 םויל 
  םזיוחאב 
  151% וט נבייצ ןומימ סחי
  100% םיקנבה לע חקפמה י"ע שרדנה ירעזמה וט נבייצ ןומימ סחי
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 הסיכון ניהול מדיניות
, הוצהקב רמתב, וץח עבטמ ודוצמ וץח עבטובמ יראלשי עטבבמ ותילהנז סיכון ולניהל לתולכ ותיינמד יישםמ בנקה
 .221-ו 342 ןיתק יבנקא ולניה ותראובה שרדלנ בהתאם, תינקאהב הבת רתבחו בנקה

 ישיחרתוב ילרג שיחרתב יםירעזהמ ותילהנז יחסי ועל ותילנז יוכיס יחסי על ותבלגמ, ריתה בין, לתולכ ותיינהמד
 . ףטושה ותילהנז סיכון ולניהמ לקחכ יםילק שיש חווידה יוננגנולמ רהוהבק טהיהשל, המדידה יכלל ותחסייוהת ןויצק

 דועמל בנקה של ולתוכי את חיטלהב יכדב זאתו, בנקב ותילנז רבשמ יובזיה עיישתס גיהוולודמת עקב בנקה, כן וכמ
 .יםייננספה יםוקושב חץל ירקמ עתב ררועהתל יםולשעל כאלהו, ףטושה יםקסעה ולניהמ יםולעה יםרגבאת

 
 הסיכון תיאבון

. בנקל סהכנה יבינש ןפובא, יםשוימשה ולניהל ילבמקב, תהונא רמהב יםילנז יםנכס ימלא על רהישמל ועלפ בנקה
 אטמתבו יידתמ בנקה של ןוכיהס ןויאבת. בנקב ותילזהנ של ייבטאק אך ירנמש וליהבנ ותיבשח משנה אהור בנקה

 הרקוהב ולניהה יכרעומ זה ןייענל יםוקצשמ יםרבה ןוכיהס רוטיונ המדידה כלי, ותיויביחתוהה יםכסהנ בנהבמ
 .זה סיכון ולניה על יםפקדושמ

 (RCL) 221 ןיתק יבנקא לויהנ אתרולה םאתבה לותיזנ יוכיס יחס
 סחיה. אזלב עדתו ותלצהמ על סתבוסמ רשא 221 ןיקת יבנקא ולניה ראתולה התאםב מחושב ותילהנז יוכיס חסי

 השירד ותעצאמב, רהקצ חווטב יםיקאבנה יםידהתאג של ותילהנז סיכון ילפורפ ותידעמ את רפשל עדוהנ ןתק וינה
 לא( HQLA - High Quality Liquid Assets) בוההג ותכיאב יםילנז יםנכס של לםוה ילאמ ויקחזי יםיבנקא יםידשתאג

 שיחרתב ותילהנז יכרצ על ותענל יכד, יםיטרפה יםקוושב ותקלוב ותריבמה ןמזומל רההמל יםיתנהנ, יםעבדושמ
  .יםירדנקל יםימ 30 ךשהנמ, ןויצק

 .יתלאומינב רמהב ותידחא רויצל רהטבמ ותילהנז יוכיס חסי ובשיחל יתפיספצ רתגמס רימגד ןהתק
 :יםיבכר ישנ ליכמ, RCL - ותילהנז יוכיס חסי
  ,(LAQH) ןויצק יבתנא בוההג ותכיבא יםילהנז יםנכסה ימלא שווי (א)
 .שיחרתה של יםרטרמפה פי על מחושבה, יםאהב יםירדלנהק יםהימ 30 ךמהלב נטו וצאי יםומנמז יםרתז סך (ב)
 םיהימ 30 ךבמהל נטו וצאי יםומנמז יםרזת סך ךומת בוההג ותכיבא יםילנז יםנכס יאלמ של רועישכ ושבחמ חסיה

  .יםהבא יםירדלנהק
 תירוטולרגה שהירדמה רהיחמהמ ,יתימפנ בלהמג אימץ בנקה ןוירוטרקיד, יםייננספ םיונכיס ולניהל ותיינמדמ לקחכ
 . 2021 לשנת ותירוטולגרה ותילהנז סיכון ותבלמג כלב ומדע בנקה .ותילנז יוכיס חסיל
 

 להלן יחס כיסוי הנזילות 
    

 םישדוח השולשל 
 םויב ומייתסהש
2021 רבמצדב 31

 
  

 םישדוח השולשל
 וםיב ומייתסהש
2020 רבמצדב 31

 
 

 םזיוחאב 

 241%  248% *תוליזנה יוסיכ סחי
 100%  100% םיקנב לע חקפמה י"ע שרדנה ירעזמה ותליזנה יוסיכ סחי
 
 .וחהמדועון הרבך שיות במיות יומ תצפשלים שוט פםממוצעישל ים נחבמו *
 

 .יםיפהכס ותחולד ב21  רובא ראה ותילנזה יוכיס חסי רבבד ףסונ עידלמ
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 לותיזנ יונכילס פהיהחש לויהנ על ובקרה חויקפ 
 יםנהלב ועבשנק ותבלגבמ עמידה רתובק יםונכיהס של אמידהו ותכימ, יוזיה של היא בנקה של יתרתקהב סהיפהת
 לתוכיה את חיטלהב רהטבמ, יםיותל ילתב רתויקוב רהבק ירמוג ייד על ןוה פהישחה ינהלמ ייד על הן ףטוש ןפובא

 .יםייננספה יםוקושב יםיגרח עיצוה שויקב יצבבמ גם ודדלהתמ
 ןוירוטרקיהד רמתב יםיודעיי יםומרופו ותעדו ייד על ףטוש ןפובא רקוומב ןחנב ותילהנז יונכילס פהישחה ולניה
 .ישיוהשל י השנ,ןושראה  ההגנהיוובק נהלהוהה

 
 תוליזנ יונכילס פהיהחש על דיווח

 .חט"ובמ יםקלש בייומ ותיל נזןוכי סחוד -
 ייד  עלוענקבש ותילעפ היעדיו ותבל למגוואהשה בחט"ובמ יםקלש בותיל הנזןוכי לסותפישח ה עלחוויד -

 יםייננספ היםונכיהסו ותיל הנזעדתוו רתמסג בןכ וכמ .ייומ חווי דרתמסג בןית נלםוניה לותיוכסמוה ןוירוטרקיהד
 .ותיויביחוהת יםנכס ולניה שאובנ  הדנהלה הנהיבתשי בשדוח לחת אןכו עו בשבעםפ ותחפ לסתכנהמת

 יםונכי הסךסמ מ.310 ןי תקי בנקאולניה לאהרו בהשרכנד יונעבר היםונכי הסךסממ בוכזרמ ותפישח ה עלחוויד -
 .ןוירוטרקיובד יםונכי סולניה לעדהוו ב,הנהל בה,ןועברל חת א,ןונד

 תר בחביםונכי סולניה ליבהטחב יםודל מףויקות תוילונז וקש יונכי סוםח תידתחי  שליונעבר החו הדרתגמסב -
 .ותיל נזןוכי לספהישחה  גםחתוו מדהאם

  .ןויצ קישיחרת ותוצא תן עלוירוטרקידוב נהלה בהןועברל חת אחוויד -
 יונכי לסבנק הותפישחב ותיוחפת בהתךרו הציפ לעו ףטוש ןפו באיםכנודע מןוירוטרקיוהד בנק הלתנה ה,ףנוסב -

 .ותילנז
 
 הדצמ ההותפישח  אתנהל מבנק הרש כא,וק(ש יונכי סרקפ ראה )ותכו נמןינ הבנק ה שלעטבהמ ותפישח ,ללככ
 .ףטושב
   

 וההתחייבויות הנכסים והרכב הנזילות מצב
 יםבנקב ותונפקד ,(יםירטיונמ ותונופקד ש"עו) ראלשי קבנב ותונפקד, יםומנמז יםללוכה, בנקב יםיל הנזיםכסהנ ריקע
 תנש ףוס בח"ש רדליאימ 4.4 - לואהושהב ח"ש רדליאימ 4.4-ב 2021 רבדצמב 31 וםיל כמההסת, יםילנז ךרע ותרייונ

 .80-וכ, ח"ש רדליאימ 3.6-ב הסתכמה יםבנקב ותונקדפוה ראלשי בנקב ותונפקד, יםומנמזה רתתי, זהמ .2020
 .ראלשי לתשממ של ובח ותרגבא רקיעב, ךרע ותרייבנ ועקשוה ח"ש רדליאימ
 רבבדצמ 31-ב 7166.%-ל אהוושבה, .%9161 על עומד, 2021 רבדצמב 31 וםיל רויבלצ יראשלא רויבהצ ותונקדפ חסי

2020 . 
 דראיילמ 8.9-כל וואהשבה, ח"ש רדאיילמ 9.5-בכ יםבנק מותונופקד רויבהצ ותונפקד וכמהסת 2021 רבמדצ ףובס
 . 2020 נתש ףובס ח"ש
 םיונו מגותרו מקיוסלג תויינממד אהוצכת זאת .בוההג ותיל נז עלעיצב מבנק ה שלותיויביחת וההיםכס הנכברה
 .יםיביצו

 םיעדי יבמצו, ףטוש ןפובא מ"חומ ודלג יפל: ןוכג, יםונש יםונירטירק פ"ע ותרוהמק ותיכוזירו ףקיה את רטמנ בנקה
  .ללכב ותרוהמק ילולתמה יםולהגד ותונקדהפ ףיקלה ותבלומג

 עבט מרזובמג ,וד צמאל היקלש הרז במג.יונינ בחווט ליםרוספ יםשו השימןוה ותרוהמק ן ה,המדד וד צמרזבמג
 נםי הו אליםרמגז ביםשוימש ה.ןזמ ךרו לאורשאיי יכ הפו צבנק הרש א,יונינב-ר קציוזח "מח במותרו מקבנק ל,וץחה
 ןינ הבנק ה שלעטב המותפישח ,ללככ .בנק הותפישח  עליתות מהעיפש מ לאבמדד קל יוינש .יונינב-רקצ חווטל

 .ףטוש בדה ההצמותפישח את נהל מנק הברש כא,וק(ש יונכי סרקפ ראה )ותכונמ
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 :ותול הגדיםידפקות המוצ קבשו של שלותוניקדפה ך סרתית
    

 2020 רבמצדב 31 םויל 2021 רבמצדב 31 םויל  
 ח"ש ינוילימ  
1  404.3 200.9 
2  121.2 69.1 
3  53.7 47.8 
 
 

 ןמימו כוןסי
 חווט ביביצ יקפמס וינשא ותרו מקבנהממ רית הןי בעונב ליושעו ןו מימותרו במקרוחס למןוכי סוינ הןו מימןוכיס
 ה זןוכיס .רויבהצ ותונקדפ רםקיעש יםיביצו יםונו מגןומי מותרו מקנקלב .יםננכו המתיםשוהשימ  אתרתש לךוראה

 תותל החתתפוה ,ןומימה ותרו מקותיכוזיר  עליםעדיו ותבל מגייד  על,בנק בותיל הנזןוכי סולניה מלקחכ והלמנ
 תויכוזירו ותרו המקבנה מרחא מעקב ליםרוטיקינד א שלרוטי נעוצ מבןוכיל הסוניה מק כחל.יםיותם מהיי נגדיםבצדד
 .ףטוש ןפו באותרוהמק

 
 ייכון תפעולס

 כללי
  שלכשל ו אותותנא-ימא תוצאהכ פסד להןוכי ס הואיולעפ תןוכי ס,350 ןי תקי בנקאולניה ראתו הרתד להגבהתאם

 לתולכ רה ההגד.יםיוניצח יםעורימא תוצאהכ ו א,ותכרע מו אודה(עב יחסי ןוכי סותבר)ל יםש אנ,יםי פנימיםכיתהל
 ,תיעסק ותיכש והמריביסו עדי מחתט אביונכי ס,עדי המותיוגולכנטו IT יונכי ס,ותונאוה ותילע מיונכי ס,יטפש מןוכיס
 םיונש הויטיב ה עליטפשמ הןוכיהס  שלולניהוה פהישח היטיב )הןיטיונ מןוכי סו איטגרטאס ןוכי סלתולכ ינהוא
 .(רדפ נרקפב חבהר בהיםוננד
 םיעדבצ טולנק ךישמ מבנק הזאת רוולא יםיטלייג הדיםוצרעב ותילעפ ה של ותרתגב להילוב הנהורו הקרבשמ

 ,בנק בותידחי  שליתסקע ותיכשמ הרשפ לא מנת על,ןכ ו כמ.ו אלותיוילעפ בוליד מגיםרז הנגיםונכי הסרועזלמ
 קוחר מודהעב  שלונתכ למתרהעבו הותילעפ מהלקחו ותולפסלק וצלופ ותידחימה לקח ,ישיחמ הגל הךבמהל

 יםרמו ג:לםכלוב יםיטבנהרל יםרמו הגללכ ףויתש בוחנב נרש ארהוהבק ודהעב היכיל בתהותאמת הועוצ בובהתאם
 .יטפש מוץעייו ותי צ,ריבי וסעיד מתחט אב,יםונכי סולניה ,םייעסק

 
 מדיניות

 לוניה לפהי ומקלתולכ ותיינ מדותעאמצ בותרבל ,יולעפ התןוכי הסולניה לגיהוולוד מתעב קבנק הןוירוטרקיד
 והו ומתןוכי הסןויאב תת ארהי מגדותיינ המד.350-ו 031 ןי תקי בנקאולניה ותראו להאם בהתיםיולעפ התיםונכיהס
 םיונכי לספהישח הרועמזול ולניה לופעליש ותיולניה הותינקצופוה ותיונרג האותרמסג ה,רה הבקיבת סבאת

 הכרעה ,יםונכי הסיוזיה רמתמ ,יםונכי הסולניה יכיתהל  שלרתשרשל ותחסיי התלתלוכ ותיניהמד .בנק ביםיולעפת
 .יםונכיל הסש רוטיונ תהחפ להעדו ,ומדידה

 ניהול החשיפות
 וניטור מזעור, מיפוי, איתור .1

 ותכרעובמ רוחבה יכיהלבת, תויונרגהא ותידחיב, בנקה של יתעסקה ותילעפה יוגס כלב יםבנומ יםיולעפהת יםונכיהס
 . ותכהתומ
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 רטלנו ךירעהל רהטבמ עצוומב, ללוכה יםונכיהס וליהנ ךרעממ רדפנ ילתב לקח והוהמ יםיולעפהת יםונכיהס ולניה
 תחדוימ ותיבשח ןמת תוך, רשפהא כלכ יםיולעפהת יםונכיהס את רעמזל, בנקה יכיהלבת יםיולעפהת יםונכיהס את

 םינזק חתתפלה, ןוכיהס חתתפה ולמ ותעל של יםוליקשומ, יתאת לא ותוהתנהג ותונאה, ותילעמ כנגד ותרבק וםשייב
 . יטבימ ןפובא ןוהה הקצאת ולניהול יםיולעפהת יםונכיהס ןיבג יםיפכס
. םייולעפהת יםונכיהס רקס וינה יהםעל רהובק טהיולשל יםיולעפהת יםונכיהס יווזיה יופילמ יםירכזמה יםכלמה חדא

 יונכיס ותרבל, ואל יםכיבתהל ותרקוהב יםיולעפהת יםונכיוהס יםיעסקה יםכיהתהל ודעיות יופימ את ללוכ רקהס
 יםונכיהס ןאומד כתרעה, תרויקב יצאממו כשלה יעוריא ראגמ על ססבהתב גם, יתאת לא ותנהגוהת ותונאה, ותילעמ
 .ודעו ותיימק ותרבק וקיזח, ותשדח ותרבק וםשיי ייד על וחתתפוה

, לשכ יעוריא ןיבג יםחלק קתפה יכיותהל יתהפנימ רתויקהב יצאממ, יםעצשמתב יםונכיהס ירקס יממצא ותבעקב
 .הרקוהב ודהעבה יכיותהל ינהל ורגדושו ורפוש וכן, ותונשה בנקה ותיוילעפב ותרחוא ותיונכימ ותרקב ותלבושמ
 םירחנב יםכיבתהל יםיולעפת יםונכילס יםירקיע יםרוטיקינדא - IRK ורוגדה, הרובק קבעמ יתשתמת לקחכ, ףנוסב

 .יםונכיהס תפבמ יוינש של דםוקמ רויתלא
 

 כשל אירועיודיווח  איסוף .2
 ,(עהילתב שהרפה, חוור טעמכ/פסדה טעכמ, חוור/פסדה יעוריא ),כשל יעוריא ודעיות ףואיס של ךיתהל יםימק בנקה

, ןוירוטרקיוהד נהלההה יבפנ הצגה ךרולצ, סיכון יקדוומ ותגממ של יםיושנת יםיונערב יםחויתלנ יםוננת כבסיס
 רופישול שחדמ ינהחלב, יםחלק קתפלה, ןכוהת יחוממ של ותכרעה ותלאימ, בנקב יםיולעפהת יםונכיהס ןלאומד

 .יהרוטהיס רתישמול יםונכיסה פתמ ןוכעדל, תויימק ותרבק
 .רתושקבת עיפומ םביהלג עדישמ יםיותמה יםיוניצח יםעוריא ילגב גם יםחלק פקתה ךיתהל בנקה יםימק, ףנוסב
 

  תפעוליים סיכונים של וניהול אמידה, למדידה מערכת .3
 רגמא. יםיולעפהת יםונכיהס ולניהל גיהוולודבמת ךהתומ, כנהות כלי ותעצאמב יםונכיהס מפת את נהלמ בנקה

 ילגב ועצו שביםונכי הסירקס ודעיות יופימ את וכן יונרגיהא נההמב יוננת את ללוכ, כנהוהת כלי של ירכזהמ עדיהמ
  .לשכ היעוריוא בנקב יםכיהתהל

 (Business Continuity Planningהמשכיות עסקית )
הוראות בנק ישראל מחייבות את הבנקים לפעול להבטחת המשכיות עסקית בעת חירום. בהתאם להוראות ניהול 
בנקאי תקין 355 בנושא, נערך הבנק להתאוששות ממקרה אסון והמשכיות עסקית במצבי חירום שונים. בבנק 
מתבצעת היערכות הכוללת מסמך מדיניות ומסגרת עבודה מקיף בנושא המשכיות עסקית, הכולל פירוט לגבי 
תשתיות טכנולוגיות נאותות, גיבוש והטמעת תכניות פעולה מקיפות ותשתית נהלים תומכת וביצוע תרגילים 
המדמים מצבי חירום שונים. בבנק קיים חדר מצב קבוצתי ופורום הערכות לשעת חירום קבוצתי בראשות ראש 
החטיבה לניהול סיכונים בחברת האם. הפורום מופקד על יישום המדיניות, הנהלים והמעקב אחר היערכות הקבוצה 
למצבי חירום שונים ומתכנס לפחות אחת לרבעון. מתקיים דיווח תקופתי בהנהלה ובדירקטוריון בנושא המשכיות 
עסקית והיערכות לשעת חירום. הבנק מקיים באופן שוטף תהליך לשיפור ההיערכות להמשכיות עסקית במסגרתו 
מעודכן המיפוי של כל הפעילויות והמשאבים הקריטיים אשר נדרשים בשעת חירום, ומעודכנים תרחישי החירום 

ומסמך המדיניות בהתאם. 
הבנק הוגדר על ידי ממשלת ישראל כנותן שירותים חיוניים למשק ופועל החל מסוף הרבעון הראשון של שנת 2020, 
בהתאם להנחיות משרד הבריאות והוראות הפיקוח על הבנקים. בתקופה בה הבנק פעל במתכונת חירום, צומצם 
כוח אדם שהגיע למתקני הבנק, כאשר חלק מהעובדים פוצלו לקפסולות וחלק מהעובדים עבדו במתכונת של 
עבודה מרחוק. הבנק פועל במשך כל התקופה, על מנת להבטיח המשך מתן שירות ללקוחות בערוצים השונים, תוך 
עמידה בתקנות ובהנחיות בנק ישראל. לאורך התקופה, תוכניות החירום של הבנק הופעלו, על מנת להקטין את 
ההסתברות להדבקה ובכלל זה יחידות פוצלו לקפסולות ושופרו יכולות העבודה מרחוק. מתכונת העבודה מתעדכנת 

מעת לעת, בהתאם למצב התחלואה בארץ ובהתאם לתקנות והנחיות השונות כאמור לעיל. 
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  המידע טכנולוגיות סיכון
 יםותרישה את ספקתומ ולמתה ינהשא כהיתמ וכן נקהב של ולעפתוה עדיהמ ותכרעמב או/ו עידבמ כשלל ןוכיהס

 היב הסבותונרחאה יםנשב כי, ובדהעה רולא. םייעסקה ויעדי שולמימ בנק הייד על םישרנדה יםיעסקה יםכיוהתהל
 ךרווהצ תיוגולכנטוה יתסקעה ותשיהגמ לתבהגד ךרוהצ רוצנ, רתובוג תכולה בה ותתלוה חתמתפת יתוגולכנטה

 . ותשדח ותיוגולכנטב שוימשה רתבהגב

 םהתאב, כן וכמ. 357 ןיתק יקאבנ ולניה ותראולה םאובהת עידהמ ותיוגולכנט ולניה ותיינמד יפל והל מנןוכיהס
 .ןוירוטרקיהד של יםונכי סולניהו יראשא דתעוו לתעופ 301 ןיתק י בנקאולניה אתרולה

 םיונכי סולניה יכי תהליםעוצ מבו זרתגמסוב יםשחד יםרוצ מיםונכי סולניה ותיינד מיפ  עלועלפ בנק ה,ףנוסב
  .ותשחד ותיוגולכנט/ותכרעמ כנסתבה

 ענן מחשוב בסביבות סיכונים ניהול
 .ןוירוטרקיובד נהלה בהרהשושא ,עיד המתויוגולכנט ולניה ותיינ מדרתגמסב ןענ ובשחמב שושימ ותיינמד בנקל
 ותיוגולכנט בי בנקאידאגת  שלשולשימ יםשרד הניםנאות ותיחנ העתבוקה ,אשובנ 623 אהרוה לתאם בהועלפ בנקה
 .ןענ ובשח מותיוגולכנט בשו שימכל ליםונכי את הסנהל לךרוהצ  אתשהי ומדגןענ ובשחמ
 

 אבטחת מידע
 ןיתק יבנקא ולניה ראתו להתאםבה עידמ חתטאב ותיינמד שאו בנטתרופמ ותיינמד ועקב ולתוהנה בנק הןוירוטרקיד

 םשיי מנקהב. עידמ חתטאב יונכיס ולניה על יראחאה עידמ חתטאב למנה הינמו" עידהמ יתיוגולכנט ולניה" - 357
 .ותיטרפה הגנת ותתקנ ותיחנ האת יישם ומותירתבח ותי מדשאובנ ראלשי בנק ותיח הנאת

  סייבר ואירועי מידע אבטחת סיכוני של השלכות
 תופקהתמ יופ הצהנזק. תיטגרטאס ותילעפב עהיפג ותעצאמ בייבאסמ  נזקלהסב רהטבמ ותעוצמב רבייס ותפהתק

 ליובלה יםולעל ואל יםקנז. קבנה ותכרעמ ותינזמב ו/או עידהמ ותיודוס, ותשלמ, ותינאמב עהיפגמ עונב ליושע ואל
 עם ותודד להתמיודעייו ללוכ נה הגךרע מיםי מקבנקה. ויותחולק על עהפשולה בנק השל יתעסקה ותילעפב עהילפג

 ,יםישו אניםטיב הללוכ נהההג ךרעמ. עדימ חתטאב וםחת בעתצוהמב לתולכה ותילעפל ףנוסב, ריביס ותפהתק
 ישיחרת פי על כלוה, ויתוחולק  עלעהפשוהה בנק הותילעפב העיהפג  אתצםלצמ תםרטשמ יםיכיותהל םייוגולכנט

 .רביינת הסהג נהלמ ייד על יםרוגדמה יםיודעיי פהיתק
 .הדוקפת על תיתוהמ עהפשה תולבע ברייס תופקתה תהווח אלה צוקבה אך, הפיקת תונויסינ ההיז רבייסה תנג הךערמ
 תנג התיירטגטסא את וריגדה ןויורקטריהדו הלנההה, רבייסה תנהג לויהנ אשונב 136 ןיקת יאקנב לויהנ תארוהל םאתהב
 .ריביסה תנהג תוינידמ תאו ריביסה
 אהרוה: ויקפס מול קנבה תוליפעב תוקסוע רשא לארשי קנב איוצשה ןיקת יאקנב לויהנ תוארוה תויחנה את םשיימ קנבה
 של רהקבה תושירבד דומע קנבה, סףונב ."ץוח רוקימ" - A593 הארווה" קהפסאה תרשבשר ברייס ינוכיס לויהנ" - 336
 .תימלוהע TFIWS תברח

 ם תפעולייםעל ניהול החשיפה לסיכוניודיווח בקרה , פיקוח
 לוניה. יםיולעפהת יםונכיהס ולניה ךיתהל על רתויקוב חויקפ, ולניה, טהישל יוננגנמ של ותנא ךרעמ יםימק בנקה
 םירומופ רתמסגב יםיינהב ירגד ייד על ןכו נהלהוהה ןוירוטרקיהד ייד על רוקומב ןחנב יםיולעפת יםונכילס פהישחה
 .בנק השל טרנטינא הרתאב יונעברה יםונכיהס חובד טרופכמ, יםחוויוד
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 ייבת סבןוכיס
 כללי

 ,תופירש י )נזקרהישי יתיאלנצטופ עהי לפגפהישח בןרומקש ותיו על בשלן הפסדה לןוכי הסוינ הייבת סבןוכיס
 ןוכיהס  .ןכיפתובא בהי הסבותכי אישאולנ ותעוג הנרבעמ ותראו בהןרושמק ותיו על בשלןוה ב(ו"יכו ותונפטש

 ,ותי צ,יולעפ תןוכי ס,וקש ןוכי ס,יראש אןוכי ס:ףיעק ו ארישי ןפו באיםטיב הרפסבמ עהפשה  בעל הואייבתהסב
 םירישי ים נזקןי בגבהם אתש לבנק השעל יםייבתסב יםעגפ מותיומעל תוצאהכ - רהישי עהפש ה.ןיטיונ מןוכיס

 ,יבהוסב יםקל אותיינ מדילגב ותראו ה שלוץמאימ אהוצכת רםיג להול העליפ כספסד הו איםקל אייוינש ביםרושהק
  .קוש הותפדע בהיםיוינשו יתוגולכנט ותחתפהת

 תועפש הות בעקבוהו ל שלייננספ הוצב במעהרה מעונב לולהעל - יראש האיונכי ס עלןוכג  – פהיעק עהפשה
 תוול גדותוצא ה בשל,ותיטבנהרל ותייבת הסבןי הדותראו בהדהיעמ-י אותבעקב רית הןי ב,יםקל אייוינשו ותייבתסב

 ןכו ,יתיבת סבעהי פגשל ביתשה לןית שנוה גב קנסלשב ו איתיבת סבציהולרג ותשיר בדודעמ ליכד ותשרהנד
  .ןיטיונ מןוכי סןוכג יםייבת סביםונכי בסיםרוש הקיםרח איםונכי ס שלותשממהת

 לש עהי מנו אוםלצמצ רהיחת ךו ת,יראש האןוכי סעל שג בד,ייבת הסבןוכי הסולניהו יולזיה ותולעפ בטוק נבנקה
 םירמו התיםפו/גיםטיקורפ ןובמימ רב ךרע אהור בנק ה.עהי לפגיאלנצטופ  בהשיש יתיבתסב עהפשה מעוב הנןוכיס
 . דשתחתהמ גיהרנם האוח בתיםטיקורפ ןו מימןוכג ,יבתי סבחויתפל

 

 ניהול הסיכון, מדיניות ותיאבון סיכון
 היוגולוד מתרהי המגד,יראש האותיינ מדרתמסג ביםייבת הסבםיונכי הסולניה לתטרופ מותיינ מדבנק ליימתק

 יראש אן מתילגב ויותט החלרתגמס בןוחשב בזאת יא מבבנק ה.יראש באיםייבת סבםיונכי סרוטילנ ודהעב יכיותהל
 לש יראש האןוכי סאלינצטופ בחשבת ומ,חדוי במוה גבייבת סבןוכי סי בעלרט מנ הואותם איםרז במגותחולקל

 תרמסג בןוחשבב חתלקונ ותיטבנהרל יראש האותטחלה  עלעהיפש מ אלהיםונכי לסחולק ה שלפהישח ה.ויותחולק
 םייולעפ התיםונכי הסולניה רתגמס ביםעמטו מיםרישי יםי פיזיםונכי ס,ףנוסב  .יראשא ןמת עת ביםוליקש הולכלמ

 .יבה הסבותכי איינ בדבנק הידתעמ רח ארה בקיימת מתקיםונכי סולניה ליבהטח ב,ןכ וכמ  .יתעסק ותיכשוהמ
 לש ט סעתיבקב ךרוהצ ינתחבול ,וותילעפול ו ליםיטנלבר היםיותהמה יםייבת הסביםונכי הסרוית לאועלפ בנקה
s'IRK ןוכי הסןויאב תךו בתלה איםונכי סותלבהשת ינתח בךו ת,ה אליםונכימס חד אכלל ם(יירכזמ ןוכי סי)מדד 
  .ו שליללכה

 ללכ בעוטמ מוא היכ אודו ל מנת על,ףושח  הואוי אליםייבת הסביםונכי הסרוטי נאת יבחר לה פועלבנק ה,ןכ וכמ
 ולניה ,ותיל הנזיונכי סולניה ,וקש יונכי סולניה רתגמס ב,זה ללכוב .ו שליםונכיכת הסרע היכיבתהלו וותילעפ ותרגמס

  .ןיטיונ מיונכי סולניהו יםיולעפ תיםונכיס
  .יםנוש ותילעפ יחומ בתיםיימ הקןוצי הקישיחרת לרעב מיונכי וסיםי פיזיםונכי סספתו הןחיב בנקה
 
 םיונכי סרקפ  גםאהר .יבתי הסבןוכי לסחסיי בהתםייפיפצ סיםדד ומיםעדי עתיב ק שלךיבתהל צא נמבנקה

 .םיחפתמת
 
 .יתוצת קבמהרב  האםרת חב שליםיפ הכסותחו בדושמוי משל ומרהבח ,יבה סביטיב הי עלוילהג ותשירד
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 םירנים אחוסיכ

  טישפמסיכון 
 כללי
 אך, גם לולכו יולעפהת ןוכיהס לוניה - 350' מס ןיתק יבנקא והלבנ ורתכהגד יולעפת ןוכיס רבגד ללכנ יטפשמ סיכון

 וכמ ,(punitive damages) יתחויקפ ותילעפמ תוצאהכ ןישונע יעדצ או( fines, penalties) ותלקנס הפישח"ל בלוגמ וינא
 .("private settlements) יםיטנרפ יםרדמהס גם
 ןיד ותראוה של ןיומק ימא עובהנ סיכון, ריתה בין, יטפשהמ ןוכיבס ללוכו יבחרמ ןפובא רההגדל חסיימת בנקה
 יםונכיס, כםהס של ויומק יטפשמ ןפובא ףוכלא ותרשפא רדעמה תוצאהכ פסדלה סיכון, ותירוטולרג ותראוה ותרבל

 יםכורכה יםונכיס, יםפנוס יםצדד או/ו יםספק, ותחולק ולמ יטפשמ וץעיי/יטפשמ יויבג ללא ותילעפמ יםעובהנ
 .יםצומיעו ותלקנס וכן יתטפשמ עהיתב או שהירדל בנקה את ףושחל ולהעל אחר סיכון כלו יםיטפשמ יםכיבהל

 תיאבון הסיכון
 את עצומב ותיטפשמ ותיויביחתוה יםהסכמ רתישלק חסיב ךונמ סיכון ןויאבת של תירנמש ותיינבמד טוקנ בנקה
 הילצורגוה יקהחקה ותראוה כלב דהיעמ על רהית פדההק תוך, לםוה יטפשמ יויבוג בליווי יתעסקה וותילעפ

 ןוכילס עוגהנ כלב ותלנובס אפס של ותיינבמד טוקנ קבנה, רואמהמ עורלג יבלמ. ןמה ותרזהנג ותיוהחבו ותבלוהמג
 .יתנהלמ רהפה או יתילפל רהיעב ותוהמה דין ותראוה של רהפבה ורושמק

 
 החשיפות וניהול מדיניות

 . ורועומיז ויופימ, ורויתלא יםכרדה יםראומת תהרגמסב, יטפשהמ ןוכיהס ולניהל ותיינמד פי על פועל בנקה
 ךילהשל ותיושעה, יקהפסוב ציהולרגב, יקהחקב ותיוחתפתהה רחא ףטוש מעקב יםימק בנקה של יטפשמה וץעייה

 ויותידחי על בנקל רשתדהנ יתטפשמה כהיוהתמ יוביהג, וץעייה את ספקמו, בנקה של פתטושה ותילעפה על
 . ןתיהוכלהשל ובהתאם ואל ותיוחתפתה בסיס על יםונכיהס רועמזל פועל נקהב. ותונשה
 םישחד ותילעפ או רוצמ כל ינתחב ותרבל, יםיטפשהמ יםונכיהס של שראמ רויתלא יטפשמה וץעייה פועל, ףנוסב
 לככ יטפשהמ ןוכיהס את רעמזל מהבמג, ותילעפ או ותריש/רוצמ וותבא יםכורכה יםכסמהמ ולכלמ כתירעו

 ורותשא יםונכיוס, יטפשמה וץעייה ותיוילעפ גם ותרקנס יופתהתק יםיולעפהת יםונכיהס רקס רתגמסב .רשפהא
 .ותםהישנ עתימנ לשם יםחקל יםומופק רםועזמל יםעדצ יםעבנק, יםכרעומ

 משפטיים לסיכונים החשיפה על דיווח
 החשיפות לסיכונים משפטיים מרוכזות ומדווחות במסמך הסיכונים המשפטיים הרבעוני, אשר נדון אחת לרבעון -

בהנהלה, בוועדת אשראי וניהול סיכונים של הדירקטוריון ובדירקטוריון. 
 בעת אירוע מהותי בעל אפיונים משפטיים, מוגש למנהלתהסיכונים המשפטיים דיווח מידי ביחס לאירוע, מידת -

השפעתו ואופן השפעתו על הבנק. מנהלת הסיכונים המשפטיים מורה על האמצעים שיש לנקוט על מנת 
לצמצם את מידת החשיפה לסיכון המשפטי שנוצר ונעזרת לשם כך ביועצים משפטיים חיצוניים, הביקורת 
הפנימית, קצין הציות הקבוצתי והממונה על אכיפה פנימית בדיני נניירות ערך ובדיני תחרות והממונה על הגנת 
הפרטיות, בהתאם לצורך אירועים מהותיים, כאמור, מדווחים מידית לממונה על אכיפה פנימית בדיני ניירות ערך 

ובדיני תחרות. 

 וחבות שוק סיכוני - ובשקלים ח"במט הערך ניירות בתיק סיכונים ניהול
 סחיב יםטרופמ ןוכיס ןויאבות ותיינמד יםייננספה יםונכיהס ותיינמד ךסממ רתגמסב עקב בנקה ןוירוטרקיד א.

 הן, יראשהא טיבבה הן, יםחמנ יםוווק עההשק ותלמגב עוקב יםקלשוב ח"טבמ ךרע ותריינ יקבת בנקה ותילעפל
 ייד על נבחנת זו ותיינמד. ותילונז יתיבר ,וקש יונכילס פהישח של טיבבה ןוה ינגד צד יונכילס פהישח של טיבבה
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 עיפשלה יםולשעל םייגרח יםייננספ יםעוריבא דיון יםייק ןוירוטרקיהד. נהשל חתא ותחפל ויותעדוו ןוירוטרקיהד
 .קבנה ותפישח על

 תויינ במדענקבש יפכ, השיכרה וםיב יימלינמ עהקשה וגריבד ורגושד ותרבח של ובח ותרגבא רק עימשק בנקה . ב
 העקשהב יםלומהג וקשה יונכיס, יקפהמנ של יראשהא ותכיא ינתחב רחלא אתוז יםייננספ היםונכי הסולניה
 . ובחה ותראג ותילונז

 ח"טבמ ךרעה ותריינ קיבת ףטושה יםונכיהס וליהמנ לקחכ, ףטוש ןפובא בנקה יםימק, העקשהה עויצב רחלא .ג
 . ותונשה ויותעלהשק יטונוהרל יפענו יכלכל ורמאק מעקב יםקלשוב

 יקבת ותפישחה ףיקוה יפוא ילגב חוויד רתגש בנקב שהבוג יםונכיהס וליהנ על רהקוהב חויקפה יוננגנממ לקחכ ד.
 חוויהד ונתכמת ריקע. הרקהב ירמולג ןוה טהההחל יבלמק יםרמולג הן יםרסנמ םיחוויהד. והלהמנ ךרעה ותריינ
 : ינהה בנקב

 .יםנהלו ותבלגממ יגהרח גילוי עם יידמ חוויד -
 . שרשנד כלכו, יקבת אחר יגרח עוריא כלו וגריד יוינש, םיחוורמ חתיפת על יידמ חוויד -
  .ל"כהמנ ותשארב ותיויביחוהת יםנכס ולניהל עדהוה רתגמסב יעושב חוויד -
 .בנקה ןוירוטרקיולד יםונכיס ולניהל דהעוול, נהלהלה ללוכה יםונכיהס ךסממ רתגמסב יונעבר חוויד -

 .קבנה של ותיויביחוהת ינכס ותחתפתוה כברה רקפ אהר - ךרעה ותריינ יקת טוריפל 
 

 תסיכון ציו

 כללי
 יללכו יםינ הדללכ וםילק ולעפ ליםבנק ה אתיבתיח מ,םיבנק ה עלחויקפ השל 308 ןי תקיבנקא ולניה אתרוה -

 .י הבנקאידגא הת שלותונשה ותי הבנקאותיוילעפ ה עליםהחל ותההתנהג
 רשא, ייתתדמ לנזק או, יותמה ינסינפ פסדלה, יתרוטולרג או יתטפשמ ציהסנק תטללה ןוכיהס וינה ותיצ סיכון -

 תונהל התןוכי סללוכ זה ןוכיס .תויהצ ותראוה את יםימק וינשא מכך תוצאהכ וגפלס ולעל יהבנקא ידהתאג
(Conduct Risk),ןי דותראו ה שלכהורא רהוש מיתיבטרמו הנורתגמס  אתואבש הןורג אוצהח ןוכי סוינ הרש א 
 ייקחז מול מ אלהלנ מתבנק הו שבןפו בא,תופיושק ותינ הג,ותוגנ הות בדמוד יסיכרע  עלתתשו מרשאו ציהולרגו

 .יםונש הןייענה
 על ועבשנק ותעמד ותרבל, זה ןייענל) ציהולרג ותארוה, תותקנ, יםוקח: נםיה 308 ראהוהב רדוגכמ: ותיצ ותראוה -

 םינהל, יביחמ יטפשמ יםקדת ,(ןו ההוקש ותשר ותראו להותיוצ רויבצה ותיבפנ לופיטב יםבנקה על חויקפה ייד
 יאבנקה ידלתאג רתשפמא ראהוהה. יהבנקא ידתאגה של ותיהבנקא ותיוילעפה על יםהחל, יהאת ודוהק יםיפנימ
 רויבלצ חוויהד ותראוה, ודהעב יינד ןוכג יתהבנקא ותילעפה יבתבל נםישא יםחומתמ ותיצ ותראוה כי עולקב

 .ותיהצ יתינקצופמ לקח וינשא, יהשנ ההגנה ובק רהקב רםוג חויקפוב ותירחבא וייה, כדומהו ותיותיביצ ותראוה
 םותא יםרוצומ יםכיהל, ותיוילעפ של רחבנ ןוולמג ותעוגהנ ןורגא ותוצח ותובח ןינה בנקה על ותהחל ותובחה -

 .וםי ימד בנקה עבצמ
, ותיטונוהרל ןיהד ותראוה של ףימק יופימ על ססתוהמב ,ךרע ותריינ יינבד יתימפנ פהיכא יתכנת מץיא בנקה -

 םבהתא זאתו, יתכנהת של ךשמתמ וםשייל ותיחוהנ יםנהל רהימסד רשא, בנקב יםונשה יםכיוהתהל בנקה ינהל
 םירעפה רתי סגיםהשלו יםרעפ ירק סעיצ בקנהב. שאובנ ךרע ותריינ תושר מהרספש יםונירטירלק
  .יםיותעמשהמ

 די תפק,קבנב ךרע ותריינ יינבד יתהפנימ פהיכהא על ונהממכ בנק ה שלישאר הםיונכי הסנהל מאת ינהמ בנקה -
 של ועלפל וצאתהה רחא מעקב עצמב בנקה. 2020 יוניב 30 עד נקהב של יתשרא הותי הצינת קצילאה מוותא
 .ךרע ותריינ יינד וםחתב ותרויקוב ותרקב וםיק ותעאמצב, ריתה בין, ךרע ותריינ יינבד פהיכהא יתכנת

 .יטונוהרל וקחה ותראוה של ףימק יופימ על ססתוהמב יתכלכל ותרחת יינבד יתמיפנ פהיכא יתכנת אימץ בנקה -
  שלישרא היםונכיס הנהלמ את ינהמ בנקה. יתכנהת של ךשמתמ וםשייל יםונש יםכיותהל יםנהל עקב בנקה -

 של יתשרא הותי הצינת קצילאה מוות איד תפק,נקבב יתכלכל ותרחת יינבד יתנימפה פהיכהא על ונהממכ בנקה
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 ןיב, יתכלכל ותרחת יינבד פהיכהא יתכנת של פועלל וצאתהה רחא מעקב עבצמ בנקה. 2020 יוניב 30 עד בנקה
 .זה וםחבת עדי עתלהטמ ותולעפ טוקנ וכן ותרבק וםיק ותעצאמב, ריתה

 תופיפכ ב,ותיטרפ הנתהג  עלונהממ ינה מבנק ה.ותיטרפה  על ההגנהןייענב וקח הותראו הוםשיי ל פועלבנקה  -
 עיד עתלהטמ ותולעפ טוק נןכו יתכנעד ותר בקיתכנ תוםשיי לופועל יוצת הקבישאר הותי הצןילקצ רהישי

 .הם זוחבת
 

 מדיניות
 יםרמוהג ,ותי הציתינקצופ נה מב,רתי הןי ב,יםרד מוסתויינבמד .יתוצתקב ותיצ ותיינמד רשיוא עבק קבנה ןוירוטרקיד
 תוונשה ותי הצותראו הרחא יהשנ ה ההגנו בקותר בקעויצלב ותירחא הוקת חל,ותיינדם המושיי ביםרבועהמ יםונשה

 של ודהעבה יתכנת את לשנה חתא רשמא בנקה ןוירוטרקיד כן וכמ .כדומהו אהרו בהועב שנקיםללכ לבהתאם
 .2020 יוליב 1 וםי מק החלבנ ה שלותי הצןיכקצ  גםששמי המוצת הקבותי הצןיצ קיע" וצגתשמ ותיהצ קתמחל

 הסיכון תיאבון
 םירושקה בנקה ינהלו קוחה ותראוה רתפלה חסיב. ותיהצ ןוכילס ותחסייבהת רהית דהפהק של ותיינמד ץמיא בנקה

 כל. ויובדע כלל ייד על ןבה עמידהה חתטהב לשם פעליו ועלי ותהחל ותיצ ותראוה רחא מלאי נקהב, וקחה ותראולה
 תורבת עתמטלה פועל בנקה. ותוהתקנ יםוקחה כלל םובהתא יהאת ודהק ,בנקה ינהל פי על ועוציב בנקה של ויעסק

 .ןורגאה ירגד כלב ותיצ ותרבת של וםילק יחרכה יסכבס יקהואת רהשויל מידה ותאמו יתונרגא
 

 החשיפה ניהול
 תויהצ ותיינלמד אםבהת ותהירחא שבותיהצ ותראולה ותילצ בנקב רההבק כוזיר על יתראחא ותי הציתינקצופ -

 .בנקב ותיוכסמה רגדמ כלל יםרעפ או יםיויקל על חוויולד יתהשנת ודהעבה יתכנות
 : םיפועל ישארה ותיהצ ןיקצ לצד -

 םיכירצהמ יםעוריא רתולא ותזהל, ריתה ןיב, םידתפקמ רשא, טהובמ בנקה יפימסנ חדא כלב ותיצ ינאמנ -
 .לקהחמה של חדוימ ולפיט או חוויד

, ם הארת בחביםכני סולניה לבהיטח השאר ותשארב ותירוטוטטס ותראוה וםשיי רחא מעקב וםרופ -
 . כדומהו וקח יריכתז, וקח ותעהצ, תוראוה טתויטב ןוולד ותשחד ותיצ ותראוה וםשיי רחא ובעקל וידתפקמש

 מטהל תוכדרוה ןויע ימי םויק, ותדומל ייד על ר,תי הןיב ,תויצה יאשונב םיפוטש ההטמע יכילתה יםעוצבמ קנבב -
 .םיפינסלו

 החשיפה על דיווח
 ילגב ותלצוהמ ותיצ ותראובה עמידה ללוכה ציהקונפה ותילעפ על, יונעברה יםונכיהס ךסממ רתגמסב חוויד -

 . קודמתה הבשנ ותילעפ וםכיס על טרופמ ישנת חוויד וכן, שהחד ותיצ אתרוה וםשייל ותכרעיוה ותרפה
 .ןוירוטרקילד יםיידמ יםחוויד יםרוגדמ ןוירוטרקיהד ייד על עהבשנק ותיהצ ותיינבמד, ףנוסב -

  Conduct Risk - בנקאות הוגנתניהול סיכון 
 דין ותראוה של כהורא רהושמ יתיבטרמוהנ ורתגמס את ואבשה ןורגא וצהח ןוכיס וינה וגנת הותבנקא סיכון 
 ייקחזמ ולמ אל נהלמת קבנה ושב ןפובא, ותפיושק תוינהג, תווגנה ותבדמ ודייס יכרע על שתתומ רשאו ציהולרגו

 ותונהל בהתו אלותונרעק וקחיזו ויותחולק ולמ וותילעפ בותפי ושקותוגנ היכרע עיטמ הבנקה .יםונשה ןייענה
 תונהלהת הןוכי בסידהעמ י א.ויכרלצ ותאמתו מחולק לותיתנ הנותעצ ההיכ וודא לקנ הברשתד נ,ללככ .תפטושה
 תויינמד יימתק בנקל. ב"וכיו ןיטיונמ סיכון, יטפשמ ןוכי ס,ותי ציונכי ס,ריתה ןי ב,יםונש יםונכילס בנק האת ףשוח

 .תויהצ תוינימדמ קלחכ הותנא יתעסק ותנהלהת שאובנ
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 רטרוון ומימון נת ההלביסור אסיכון 

 כללי
 םייותעשמ מיםיפכס יםצומיע תטל להיםונכי הסנםי ה(ן"ו הבנת"הל ןלהל )רורט ןו ומימןו הבנת הלרו איסיונכיס -

 ותהרוצוי להןוכי הסןכו רורט ןו מימרוואיס ןו הבנת הלעתי מנשאובנ וקחה ותראו בהעמידה י ארו לאבנק העל
 ןו הבנת הלרואיס וםח בתןי הדותראוה  עלרהיעב ותשממ הת,ףנוס ב.ויובדעו יד התאג שליתיל פלותירח אשל

 .ןיטיונ מןוכי ס שלותשממת הרורלג ויהשע רורט ןוומימ
 קוחה  את,רית הןי ב,תוללוכ הרורט ןו ומימןו הנתלב העתי מנרתגמס בותונש ותראו הות חליקאבנ הרזמג העל -

 וליה נראתו ה,רורט ןומימ רו איסות תקנ,ןו הבנתל הרו איסו צ,רורט ןו מימרויס לאוקחה ,ןו הבנת הלרולאיס
 .ודעו יםונש יםרוזח ,411 ןי תקיבנקא

 מדיניות
 .לשנה חת אןוירוטרקי בדרתשומא הרורט ןו ומימןו הנתלב הרו איסשאולנ רתד מוסותיינ מדבנקל

 ןוכיהס ןואבית
 תריעב ןייענל ותולבג יוצח יםונכיוס הון בנתהל יונכילס ותחסייבהת" ותלנובס פסא" של ותיינמד ילעפמ, בנקה -

 קוחה ותראוה אחר למלא, ללכה מן וצאי ללא, ויובדעו בנקה ינהלמ כל יםשרנד תהרמסגוב( cross border) מס
 .ואל ותראומה יםעובהנ יטבנהרל בנקה ינהל כל רחא וכן נקהב על ותהחל ציהולרגוה

 ואת חולקה של ותהנא רהכוה וקחה ותראוה של יוקנוד וםשיי חיטלהב דהעושנ רהיחממ ותיינמד והגנ בנקה -
 הון בנתהל עתילמנ יםיוניחה, וותעצאמב או בנקה עם יםוהלהמנ ויעסק בנתה זה ללכוב, םיעסק נקהב נהלמ

 .בנקה של ןיהתק וולניהול בנקה ותעאמצב רורט ןוומימ
 ןביהלג ותינומד יםפוג ולמ ותילעפל חסיב יםרואיס של רהורב רההגד לתולכ הון בנתהל עתימנ וםחבת ותיינהמד -

 .ותבלהג ןישנ

 ניהול החשיפה
 לעו זה שאובנ ןי הדותראו הוםשיי  על מופקדתרשא ,רורט ןו ומימןו הבנת הלרולאיס יחידה לתעופ וצהקבב -

 .ןו הבנת הלרויס אעל יראחא ה,רואמכ ,דעומ יחידה השרא ב.ןעתהטמ
 ם בהתאיםנהלוה ותיינהמד ןוכעד ויבהכת: ריתה בין, יםללוכ רור טןוומימ הון בנתהל רואיס על יראחאה יידתפק -

 ת אעבצ ומןי הדותראוה את יישםמ קבנה כי וודאל  מנתעל ותר בקעויצוב חויתפ ,ןי הדותראווה יקהחק יונכעדל
, הולעפה ודלוג וגס פי על ןו הנתלב הרו לאיסותשרל יםחוויהד עויצב רחא ותרבק ללוכ יםשרד הניםחוויהד
 םויק וכן בנק הותיינמד וםשיי יקתובד הון בנתהל רולאיס ותשר לותילרג ילתב ותולעפ על יםחוויד רתבעה

 .שאולנ ותעודהמ את יםריהמגב, יםובדעה ללכול תויהצ ילנאמנ עיון יוימ ותכרהד
 נתלב הרואיס ינאמנכ  גםיםשמשמ הותיצ י נאמנקבנה ינה מויותראו השל יתוקנו דעהמטוה וקחה וםשיי לשם -

 .יםנהלול ותיינ למדם בהתארורט ןו ומימןו הבנת הלעתי למנוטפתשה ותילעפ ה עליםראח האיםפי בסנןוה
 ןו הבנת הלרו איסוםחתב יתעו מקציםפופכו חתימהה ישרו מיתילוסכו ארבק מ,ללכ ךרד ב,יםרחבנ ו אליםנאמנ

 . ןו הבנת הלרו איס עליראחלא
 וכן יםפי הסניובדעל ותצארה, יםנהללמ יםכנס, הון בנתהל רואיס ינאמנ כלל יוןע יימ ךרוע, םעפל עםפמ, בנקה -

 תוכרדה ותכרענ, כן וכמ. קבנה של כהרדהה לקתחמ רתמסגב יםרסובק יםובדע הללכל ותכרוהד ותיולמהשת
 תוכן עתמטה ינתחלב מבדק לתולכה חשבתוממ דהלומ בנק היץפמ ףנוסב. ןוו מקןפו באוא דהיחיב ותיווהשתלמ

 בנק היובדע. ןי הדתוראוובה וםחבת ותיוחוהתפת םייוינשל בהתאם כנתעדמת לומדהה. םיובדעה רבקב לומדהה
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הרלוונטיים נבחנים במבדק ונבדקת עמידתם בו בהצלחה. אחת לתקופה מהלך זה חוזר על עצמו לריענון הידע. 
מהלכי ההדרכה שבוצעו הגבירו את המודעות לנושא. 

 עימשקו, ותר הבקולעייול רה בקותחו דותעצאמב םיוננת בויטו רויתלא יםכבמהל ףטוש ןפובא טוקנ בנקה -
 .אשונל דםא כח ישאבמ מקצהו ותכנוממה רהקהב ותכרעמ וגרדשו חויתפ ביםרב יםשאבמ

 הון בנתבהל הרושקה יקהחקל רדפנ ותיתשת רסק של עויצב על טוחלה שאולנ שיש חדתויהמ ותיבשחה בשל -
 רואמכ ןכ וכמ .וופלט זה רקבס ונמצאש יםרעפה כל רשכא יםרעפ רסק עוצ ב201 2נתש ךבמהל. רורט ןוומימ

 .ןויקלת יםרעפ כל וצא נמ לאורתגמסוב 201 6ךמהל בךרע שניכנעד ותישת תרק סיםיסת ה,ותי הצרקפב
 ידואוו יקהחק יונכדע רח א מעקביםעבצמ בנקה  שליתטפשמ העצתויוה אםה רתבח ביטפשהמ ךרעמה -

, יראחהא ייד על רשתנד ושז כלכ יתטפשמ כהיתמ ןלמת ןכו הון בנתהל רואיס יונכיס ולניה על יראחלא רתםימס
 .קבנוה היחידה ותילעפו יראחהא ותובח וםילק

 על דיון: רית הןיב יםללוכ ידיהתפק ירקיע רשא יראחאה של וידתפק יויל במכהיתמ ךרולצ קמהוה עצתיימ עדהו -
 .הון נתלב הרולאיס ותשרל חווי דךרולצ ותילרג ילתב ספקב רשא ותיוילעפ ווהם זה בותונחשב

, ותיוגולכנט ותיוחפתבהת דיון יםימתק יםיולעפת םיונכיס רחא עקבלמ וםרופ רתגמסב ישנת יחצ דיון רתגמסב -
 עויצבב ותחולק יידב עיי לסותולהעל, ודעו יםענט נוביח יטיסרכ, יםירולסל יםונפטל, טרנטינבא שושימ ןוכג
 תופישחוב ואל ותיוחתפהתב ותודדלהתמ, יםות נאההגנ יעמצא ןוחלבו שלגב  מנתעל רורט ןומימ או/ו הון בנתהל
 .ןמה ותעובהנ

 ןחוב בנקה, ונהרוהק רבשמ עקר על ,רית הןי ב,רורט ןוומימ הון בנתהל יונכיס אחר מעקבו ולניה וקחיז רתגמסב -
 תויוגולכנט" וץאימ של ותכהשלוה ותיורשפהא אתו זה וםחת בשוימש ביםנמצא הותטישוה יםכלה ךרעמ את

 ךכל ובהתאם" יםודלמ" רת בהגדותעומד ןה אם ללוכ, ותילובמ ותינבמד בלוהמק טרדטנלס ותמתאימה" ותחכמ
 .ןבה שומהשימ יםעובהנ יםודלהמ יונכיס את נהלי

 פהיהחשח על וויד
 תרגמסב ףשחל ןוערב הך במהלוותילעפ  עלבנקה לתלהנה ןו הבנת הלרו איסעל יראחאה חוו מדןועבר לחתא -

 לופיט היכרוד יראחאה ייד  עלורתושא ןוכי סיוקדלמ ותחסיי הת,רית הןי ב,ללוכ טרופמ החוויהד .יםונכיך הססממ
 .ח"ולק ה אתרכ "הותיינ מדוםשיי ווח עליוד בהם

 דרפנ ב,טרופמ חוויד, בנקה ןוירוטרקילדו נהלהלה הון בנתהל רואיס על יראחאה חוומד ותחפל לשנה חתא -
 הון בנתהל רואיס על יראחאה ותילעפ תתומצמת יונעברה יםונכיהס ךסממ רתסגבמ, ףסובנ. יםונכיהס ךסמממ

 .ףחלש ןוערבל יםיריקעה ויממצאו
 .ראלשי בנקול ןוירוטרקי לדיםייד מםיחווי דיםרדוג מןוירוטרקי הדייד  עלעהב שנקותיינבמד ,ףנוסב -

 Cross Border - גבולות יצוח םיונכיס לויהנ
 על. וץח יושבת נםישה ותחולקל גם יםותריש בנקה קפסמ, ויותחולק ראש בין. יםונש ותקאבנ יחומתב ועלפ בנקה
 תוושבהת נתילמד וץחמ יםחזקוהמ ןביהשות של יםפסכ רויתבא ותונש ותינמד של יםרוגבהמ יםאמצהמ עקר

 יללהגד רואמכ וץחה ישבות ולמ בנקה ותילעפ ולהעל, מס ותעלמהב במאבק ינלאומיב ולהעפ ףויתש של מהוהמג
 .ןיטיונמ יונכילס וכן( Cross Border) ותולגב וצתח ותילעפב רםושמק ותיצ יונכילס בנקה של פהישחה את

 ותונחשב על עידמ של ותותנא יקתלבדו חווילד ידחא ןתק וםשיי) כנסהה מס ותתקנ וסמרופ 2019 ררואבפב 6 וםיב
 ץוימלא צמהע על חהלק ראלשי ינתשמד ותיויביחההת את יראלשיה ןילד ותעיהמטמ, 2019 - ט"עשתה ,(יםייננספ

 םויק ךרולצ ,(DCEO) יכלכל ולהעפ ףויתשל ןורגהא י"ע חתופ רשא ,(CRS ןתק) עדימ יפוילחל ינלאומיהב ןהתק
 וםשייל וכרענ וצהוהקב בנקה. ותינמד בין מס כיפתבא יהדד עויס ותרטלמ ישנת בסיס על יםיטטומוא עידמ יפוילח
 .הרואמה קהיחקה
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  טיןמוניסיכון 

 כללי
 ותרגא ייקחזמ, םיעימשק, ותימנ יבעל, יםינגד יםצדד, תוחולק מצד יתילשל יסהפמת עובהנ סיכון וינה ןיטיונמ סיכון

 יאבנק ידאגת של ולתוכי על עהרל עיפשהל ולהעל רשא, יםרוטולרג או יםרחא יםיטונורל יםרמוג, יםטליסאנ, ובח
 .ןומימ תורולמק פהירצ ותשימנג ותיהנול יםשחד יםרשק רויצל או יםמייק יםיעסק יםרשק על רושמל

 הסיכון תיאבון
 קבנ היתבתדמ רםושמק יםיומא - זה ללכוב וותיביצ  עלעיפשה לולשעל ןיטיונ המןוכילס כהו נמותלנובס בנקל
 תעי למנפעלי ןכול יכזר מנכס וםש מר"ויב "הציינע ביתוביח יתבתדמ רואה בנק ה,ךכ לרעבמ .ר"ויב "הציינעב

 .רשפל האככ ןיטינו מיונכי ס שלותםשמתמ הרעמז לוינסה ןויצ קשיחרלת עי להגלושעל ןיטיונ מןוכי סותשממהת

  החשיפה ניהולמדיניות ו
 של קדםומ רויתא עתונמ ותילעפ שויבוג ןוכיהס ירמוג רחא עקבומ יוזיה: לתולכה ןוכיהס ולניהל ותיינמד בנקל
 .וולניהו ןוכיהס של ךשממת רוטינ, יםייאלנצטופ ןיטיונמ יעוריא

  על החשיפה דיווח
 םיחוויהד ךרעמ. יםיידימ יםחוויד, זה ללכוב חוויהד ותובחל עוגבנ טוריפ תללוכה ןיטיונמ סיכון ולניה ותיינמד בנקל

 .חווילד יםעננמוה וותריתד, חוויהד מי ותירחבא, ריתה בין, רימגד

  רטגיהטאססיכון 

 כללי
 תוטהחלמ יםעבוהנ עמדמ או ןיטיונמ, הון, יםחוור על תויידעתוה ותיחכוהנ ותכההשל של סיכון וינ הגיהטרטאס ןוכיס

 או יםיכלכל, יםיפענ ,יםירוטולרג יםיוינשל ובהתג רדעמה או ותטהחל של ותנא ילתב וםשיימ, ותיושג ותיעסק
 תויעסקה ותיטגרטאסה, בנק השל יםיטגרטאסה יםעדיה בין ותהתאימ של ציהנקופ וינה זה ןוכיס. יםיוגולכנט
 . וםשייה ותכיוא ואל יםעדיב עמידהל ווקצשה יםשאבמה, ואל יםעדי גתשלה וחתופש

 לסיכון החשיפה ניהולמדיניות ו
 ה.יטגרטאסה ניסיכו ולניהל ותיינדמ בנקל .קבנה של גיהטרטאסה את  והומת בנקה ןוירוטרקיד

 הסיכון תיאבון
 ויוהישג בנקה ותיביצ על לו ותילה ויהשעש יתטירהק עהפשהה בשל יטגרטאסה ןוכילס כהונמ ותלנובס נקבל
   .ותיידתומ ותריזה של בוההג רמהב ינתיפתאהמ יתעסק גיהטרטאס ץממא בנקה. יםיעסקה

 דיווח על החשיפה 
 ךסמ מרתגמסב .יםונשה  ההגנהיוו קךרולא יטגרטסהא סיכוןל חסיב יםחוויד  שלרהו סדטפתע מיימתק בנקב

 .יטגרטאס הןוכי לסיםעוג הניםיכזר מיםשאו ניםחוו מדיםונכיהס
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 יטוררגול כוןסי
 םיירוטולרגה יםיוינשה. ותונרחהא יםבשנ לםועוב רץאב ותירוטולרגה ותשירהד ותרבהתג הוא ןוכיהס של ורומק

 סיכון יםרוציו יתיננספה כתרעמב ותיותרחתוה ותדאווה אי את יםריגבמ ותירוטולרג ותרמופר וםשייו יםרואמה
 את יםיביחמ וכן, ותכנסה ןובדוא יתעסק ותילעפ על ותבלמג לתטה או עתימנ ותעאמצב ותרבל, בנקה ןווה ותכנסלה
 אי, כן וכמ  .ותכבד( ותיונכימ ותעהשק ןוכג) ותעקשהו ותיולעל וםרלג יםולהעל עהוהטמ וםשיי, תוכרעילה בנקה

 של ותעיתב, יםיפכס יםצומיע ןובה, ותינקצלס וותא ףשוח בנקה על ותהחל ציהולרגוה וקחה ותראובה דהיעמ
 העילפג וכן בו רהשמ ישאונ ועל יהבנקא ידהתאג על יתילפל ותירחא לתטה, ותיגויצי ותענבות ותרבל, ותחולק

 ןוכיוס ותיהצ סיכוןי, טפשמה ןוכימהס לקחכ בנקב והלמנ ירוטולרגה ןוכיהס. רויבבצ בנקה של ויתבתדמ
 . גיהטרטאסה

 כל ותילעפל חההמנ וכק משתשמ, בנקה מקדם ותםא ותיהצ יכרע את, ריתה בין, נתעגמ בנקה של ותיהצ ותיינמד
 תוונרעקה את והומת, טרפב ותירוטולרגה ותראוהה ולכלבמ עמידהוב ללכב ותיהצ יונכיס ולניהב בנקב יםרמוהג
 םושייל ותהנא יתתשת יתיבנ ךרולצ בנקב יםונשה יםרמוהג של ותירחהא יחומות ותיוכסמה את מעגנתו, ודהיס יוווק
 יםחקופמ יםיטפשמ-יםירוטולרגה יםטיבהה. יםכיותהל יםנהלב רתםוהסד ותיהצ וםחתב בנקה על ותהחל ותובחה

 הנהלהה ייד על רתשומאה יטפשהמ ןוכיהס ולניהל ותיינמד רתגמסב יטפשהמ ךרעמה ייד על יםוהלומנ
 בקעמ ותעאמצב ותרבל, יטפשמה ןוכיהס של ורועומיז ויופימ, ורויתלא יםכרדה את רהימסד ותיינהמד. ןוירוטרקיוהד

 תויוחתפתה יסבס על יםפטוש יתטפשמ כהיותמ וץעי ןומת היקפסבו ציהולרגב, יקהחקב ותיוחתפתהה רחא ףטוש
 .אלה
 חתוקול, ילעל וינושצ תוירשפא ותעפשלה ותחסיימת ודהעבה יתכנוות יתטגרטאסה יתכנוהת - יטגרטאסה טיבבה

 .יםרואמה יםיוינשה את ןושבחב
 תובלמג רקפ ראה חוויהד תקופתב בנקה ותילעפ על עהפשה ותבעל ותיותמה ותירוטולרג ותזמוי רדבב יםטרפל

 .יםפנוס יםטרפ ,ייד תאגשלמ מרקפב נקהב על יםהחל יםחדוימ יםוצילוא ינהתק, היקחק
 
 ןכורמי סייון בגוד
 ךממסוב PAACI-ה ךיהלבת בנקה את משתשמש גיהוולודמתה על ססתמתב ןוכיסה ירמוג של עהפשהה ידתמ

 ןוכיהס ןותאב ולמ אל קבנה של ןוכיהס ילפורפ ותחוהתפת ןוכיהס רמת את ןושבחב חתוקל גיהוולודהמת. יםונכיהס
-אי של חההנ ךוומת, וצמע יבפנ עומד הוא רשכא, ןחנב בלהטב עיפוהמ ןוכיס רםוג כל. ןוכיהס ולניה ותכיוא עבשנק
 . בלהטב יםעיפוהמ יםרחא סיכון ירמוג ןילב חדא סיכון רםוג בין ותתל
 

 רמתהעפשה   סיכון   
 סיכון

 רישכמ של יכלכלה יוושב יוינשמ עובהנ ךרע ידתריל או פסדלה יידעת או יםיק סיכון וקש יונכיס .1
, םירעש, יםריחבמ יםיוינש עקב, תללוכה רמהוב יםיקת וצתקב או יםומס יקת, ייננספ
 .יםוקושב יםרחא יםרטרמפו יםחוורמ

טנהק

 םייוינש. יםונשה יםוקושב יתרבה ירועישב ות מתזוזעוב הנןו להוא יםחוורל סיכון יתיבר ןוכיס 1.1
, קבנה ינכס שווי ועל, וטנ ותכנסבה יוינש ותעצאמב נקהב יחוור על יםעיפשמ יתרבב

 םיומנמז ירימתז של יחכוהנ ךרעשה ןוויכ, םייאזנמ וץח יםרישכומ ויותיויביחהת
 סיכון. תירבה ירועישב יוינש חל רשכא נהמשת( צמםע יםרימזהת אף או) יםיידעת

 ןוכי וסתשואהה וםעק ןוכיס, שדחמ רוחתמ סיכון: ללוכ בנקה ףשחנ וישאל יתרבה
 לכב בנקה ףושח ויאל יטנניהדומ ןוכיהס וינה, יקבת יתרבה סיכון .(חוורמ) בסיס

 .חוורה ועל ותיויביחתוהה יםנכסה של ןוגהה יוושה על עהפשלה רושהק

טנהק

  

 ןוכיס 1.2
הילצפינא

 דדבמ או/ו ןכרלצ יםריחמ הלמדד ותיפיהצ וםעקב יםיוינשמ צאהוכת פסדלה סיכון 
 .ועצמ יםריחמה

  

    

  
 

טנהק  
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רמת 
 סיכון

   סיכון  השפעה 

 רעש ןוכיס 1.3 
 ןיפיהחל

 יוינשל ותיפיבצ יםיוינשמ תוצאהכ או/ו ןיפיחל רעש יוינשמ תוצאהכ פסדלה סיכון 
 .ןיפיהחל רעשב

 טנהק

 תוונקדפמ ותיופצ ילתב ותכישמ בשל ויותיויביחבהת ודעמל שהקית בנקשה סיכון  ותיל נזןוכיס  .2
 ילתב ותיויביחתוה ותרוקמה ותינזמ ילגב ותודא אי, יראשאל יופצ ילתב שויקב, רויבהצ

 .בנקה ותשרל יםומדעש יםנכסה יוושב דהח ירידה ותרבל ותרחא ותיופצ

 טנהק

 . בנקה יפכל ויותיויביחתבה ודעמי לא, ינגד צד או והושל ןוכיהס יראש אןוכיס  .3
 םיעיפשהמ יםרמו הגללכ  שלולקלש עצו מב,לתולכ היארשא הןוכי סכתרע הרתגמסב

 תוונחטוב יםוו לותכי אןוכיס ותעפש ה,הפישח היפיק ה,יהםינוב ,ןוכי הסמתר על
 .ןל"ונד יוינ בףענ ליראש באוםגל הןוכים הסללכוב יתפנע הותיכוזירה ותעפשוה

יתונינב

 יםוו לותכיא 3.1
 ותונחטוב

 שחרהת לולשעל בנק הןווה ותכנסבה ,יםנכס היווש בעהילפג יידעת ו איםי קןוכיס 
 רזחהה רשוכב ,ייננספה נםסוחב עהי פגעקר  עליםוו הלותכיבא עהרמה תוצאהכ
 .יראשא לחהוטכב ועמדושה ותונחטיהב ילו תמהא יבטוב יווש בו/או ,להםש

יתונינב

 ותיכוזיר 3.2
 תיפענ

 ףיקמה עובהנ בנק הןווה ותכנס בה,בנק הינכס יווש בעהי לפגיידעת ו איםיק ןוכיס 
 םירוצבמ תועקשה ו/או יםומס קשמ ףענל יםכיישתהמ םיוולל ןיתשנ יראשא של והגב
 ו אשויקבב יםיוינש עקר על ,זהכ שקמ ףנעב תיעסקה תוילעפ בעהרה .ףענל םישירגה

 יםירוטולרג יםיוינש ,יםיטיולפ ו/או יםיונחטי ביםיוינש ,לם גירמוח יריחמ ביוינש ,עיצבה
 קחל ייד על ויתנשנ ותנוחטיהב יוושב ו/או רחזהה לתוכיב העילפג אילהב הולעל ,ודעו

 קנבה ינכס שווי על עהרל עיפשלה ך,כ מתוצאהכו, זה ףענל יםכיימשתה יםוומהל
 .וותיחוורו

 טנהק 

 ותיכוזיר 3.3
 יםוול

 וצתוקב
 יםוול

 הערהמ עובנ הבנק הןווה ותכנס בה,בנק הינכס יוושב עהילפג יידעת או יםיק סיכון 
 על הערל עיפשלה ולהלעש, יראשאה יקלת תיחסי ה/ולגד יםוול וצת/קבוהול של בבמצ

 הינ הןוכיהס עתפשה .ותויחוורו בנקה ינכס שווי על מהאובהת יראשהא יתיגב ייוכיס
 תויבכרהמ ותרבחה ןי ברשהק ,ותוצהקב  שלי הפנימילמההת של ,רתי הןי ב,רתנגז
  .רית הלע ן מהחתא בותיעבה עתפשוה ,ןרו פיז,תיפענ ו איתעסק ןותא

 טנהק

 או, יםשאנ, יםיפנימ יםכיתהל של כשל או ותותנא ימא תוצאהכ פסדלה סיכון וינה יולעפת ןוכיס  .4
 יונכיסי, טפשמ סיכון תללוכ רההגדה. יםיוניצח יםעורימא תוצאהכ או, ותכרעמ
 תללוכ ינהא אך, יתעסק ותיכשמוה ריביס, עידמ חתטאב, IT יונכיס, ותונאוה ותילעמ

 .רדפבנ יםוהלהמנ, ןיטיונמ סיכון או יטגרטאס סיכון

יתונינב

 ריביס ןוכיס  4.1
 חתטאבו

  עידמ

 םולעב יםעוריא יויבר רולא רדפבנ ךרעומי( ולעפהת ןוכימהס לקחכ) זה סיכון 
. קבנה ותחולק ייד על טלייגהד ותילעפ רחבתה רוולא, טרפב יתיננספה כתרעובמ
 וותריסב רמתב חשבהתב רבייס עורימא עובהנ זקלנ יאלנצטופכ רוגדמ ןוכיהס

 . ויותכהשל רתחומו
 "יתונינ מ"בעדי מחתטאבו ריבי סןוכי סרמת  הועלתה,0212  שנת שליעירב הןועברב

 רוולא לםועבו רץבא ריבי הסיעורי באוליד הגתמגמ ערק  עלזאתו ,והה"גב -יתונינל"ב
 ילועפ התןוכיהס רמת .ןוכיבת הסי בסבייהל עלש רתכנגזו חמתפת ןוכי כסןוכיי הסוזיה

 .יוינש ללא רהותנ

-יתונינב
הוהגב

 ןוכיס  4.2
 ותיוגולכנט
 עידמ

 תיוגולכנטה יבהסבשה כך רולא רדפנב ךרעומ( יולעפהת ןוכיהסמ קכחל) זה סיכון 
 ךרוהצ רולא צםעהת ןוכיהס ותונרחאה יםבשנ. רתובג בה ותתלוה משתנהו כבתרומ

 . ותשחד ותיוגולכנטב שוהשימ רתוהגב יתוגולכנטוה יתסקעה ותשיגמה לתבהגד

יתונינב

5. 

 

 

   

   

 

  

   

 
 

  

 
 ןוכי הסולניה - 350 ס' מןי תקי בנקאוהלבנ ורתהגדכ יולעפ תןוכי סר בגדללכנ יטפש מןוכיס   

 ןישונע יעד צוא )fines, penalities( ותלקנס פהישחל" בלגו מוינ אך א, גםללוכו יולעפהת
private ) יםיטנרפ יםרדהס מ גםו כמ,(punitive damages) יתחויקפ ותילעפמ תוצאהכ

settlements").  
 עקר  על,ית"ונינב-טנה"ק- לטנה" מ"קןוכי הסרמת הועלתה 2021  שלי השנןועברב
 תושחדה ותש הבקותכמ בולידוג ות הבנקאוםח בתציהולרגוה יקהחק היכי תהליויבר

 לראשי ביםבנק הכנגד ושגושה ,ותיוגיצי ותענבו תרושילא

-טנהק
יתונינב
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רמת 
 סיכון

   סיכון  השפעה 

 יבעל, יםינגד יםצדד, ותחולק צדמ יתילשל מתפיסה עובהנ סיכון וינה ןיטיונמ סיכון ןיטיונ מןוכיס .6   
 או יםרחא יםיטונורל םירמוג, יםטליסאנ, ובח ותרגא ייקחזמ, יםעימשק, ותימנ
 על רושמל יבנקא ידתאג של ולתוכי על עהרל עיפשלה ולהעל רשא, יםרוטולרג
 ותרולמק פהירצ ותשיגמנ ותיהנול יםשדח יםרשק רוציל או יםיימק יםיעסק יםרשק

 .ןומימ
 סיכון ןוכג יםיקשמ יםונכיס של ותשמתממה יותמה ןפובא עפשומ ןיטיונהמ סיכון

 רדב רשא, ודעו רורט ןוומימ ןוה בנתהל סיכון, ותיצ סיכון, יראשא סיכון, יולעפת
, להיעמ או יבהגנ יעוריא: מאוגלד) ןיטיונהמ סיכון של ותשממהת רורלג ולעל ומםרספ
 .'(וכו והגב יפכס פסדה, הון בנתהל יעוריא

טנהק

 יונכיס .7
 יקהחק

 הילצורגו

 רוצוילה ול העלבנק הןוהו תוכנס להיידעת ו איםי קןוכי סוינ הציהולרגו יקהחק ןוכיס 
 ,קבנה .ויעסקו בנק הותילעפ  עלעיפש להבהם שיש ,היקחק בו אציהולרג ביםיוינשמ

 תו הבאותרב ותירוטולגר ותראולה ףופכ ,ויד  עלחזקתומה הרחבהו ,י בנקאידכתאג
 לע חויקפה :ןוכג פהיכהאו חויקפה ותיושר ותיינמדו שנהמ קתיחק ,יקהחק ביוטי ביידל
 - ט"ורמ ,ךרע ותריילנ תושרה ,רצו באןוכחיסו ןו ההוקש ףג א,ראלשי בנק ביםבנקה
 ןכר הצהגנת וםח בתיםירוטוטט סיםפוג, תורח התותשר ,גיהוולכנטו טפשלמ ותשרה
 םיוגרשד ערק על ,ציהולרגבו יקהחק ביםיוינשל  הואףא שירג ובשח המוםח ת.ו"ביכו
 יםיוינש יםיימ קו אליםמוחת ב.ובשח המותכרעבמ ותשע ליםיתע לשרשנד יםיוינשו
 היקחקב רואמכ יםיוינש .ותונשה ותיושר הותיינובמד הקיחק ביםפוכ תיםשוידח ו/או

 לעו בנקה ותילעפ  עלעיפשלה יםוללע ותונשה פהיכאהו חויקפ הותיושר ותיינובמד
 תוילעפ ה אתםי להתאנת מ עליםשאבמ צאתוהק ותעקשה יםשרוד וברל ןכו ,ויעסק

 .ורתשכובה  אדםחכ בןוה ותכרעמ בעהקשה בן ה,יהםאל

יתונינב

8.

 

   

 ,ותי צןוכיס    
 רואיס

 ןו הבנתלה
רורט ןוומימ

, יותמה ינסינפ פסדלה, תירוטולרג או יתטפשמ ציהסנק לתטלה ןוכיהס הוא ותיצ סיכון 
 יםימק הוא ןישא מכך האוצכת וגפלס ולעל יהבנקא דיתאגה רשא, ייתתדמ לנזק או

 טרופכמ ןיהד ותראוה םויק ילא ןוכיהס את ללוכ ותיהצ סיכון. תויהצ ותראוה את
 םוחתב ןיהד ותראוה וםיק ילא ןוכיהס זה ללכוב, 308 ןיתק יבנקא ולניה אתרובה 

 תיהפנימ פהיכהא יתכנת ותראוה וםיק ילא ןוכיהס, רורט ןוומימ הון בנתלה רואיס
 ,יתכלכל ותרח תיינ בדתי הפנימפהיכ האיתכנ תוםי קי לאןוכי הס,ךרע ותריינ יינבד
 לומ ותילעפהמ יםעובהנ יםונכיהס ואת ותיטרפ ה על ההגנהיינ דוםי קי באןוכיהס

 ןוכיס וינה ראש ,)KSIR TCUDNOC) וגנת הותבנקא ןוכיס גם ללוכ זה סיכון. וץח יתושב
 הילצורגו דין ותראוה של כהורא רהושמ יתיבטרמוהנ ותרגמס את ואבשה ןורגא וצהח

 ייקחזמ ולמ אל בנקה נהלמת בו ןפובא ותפיושק ותוגנה ותבדמ ודיס יכרע על ומושתת
 . יםונשה ןייענה

 רתלא ונהוכ ךומת, ותנוש ותינבמד מסה ותיושר של פהיכהאו ציהולרגה ותחזקהת
 יסופד על ךילהשל יםוללע ותתושבה ינתלמד וץחמ יםחזקוהמ ןיהתושב של יםפכס

ssorC -ו ןיטיונמ יונכיס ,ותיצ יונכילס בנקה את ףושחל ןומכא ותחולק של ותהתנהג
ksir redrob. 
 הותרוצוי להיםונכי הסנםי הן"(ו הבנת"הל :ןלהל )רורט ןו ומימןו הבנת הלרו איסיונכיס

 לוהעל בנקה ןוובה חוורב עהיפג ל,ויובדעו וינהלמ ,ידג התא שליתיל פלותירחא של
 בללק יםיושע הןיטיונ מיונכי וסיםיותעמש מיםיפ כסיםצומיע לתט הערק  עלרוצוילה
 יא מאהוצכת זאתו ,ותחולק טישתונ לםוע ביםייננספ יםפו גול מיםרש קוקיתבנ יוטיב

 הריעב ותשמתמ ה.רורט ןו מימרוואיס ןו הבנת הלעתימנ שאובנ ןי הדותראו בהדהיעמ
 קנ הבותרבוע מ גםוכמ רורט ןו ומימןו הבנת הלרו איסוםחת בןי הדותראו העל
 רורלג ויהשע ,ויותחולק יע" ותעוצ המבלםועוב ראלשי במס היינ ד עלותריעבב

 םיונכי ס,יםיטפש מיםונכי ס,יםיולעפ תיםונכי ס,ןיטיונ מיונכי ס שלותשממהת
 .יםפנוס יםונכי וסיםיטגרטאס

יתונינב
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 ןוכיס .9
יהטגרטאס

 םיעבוהנ עמדמ או ןיטיונמ, הון, יםחוור על ותיידעתוה תויחכוהנ ותכההשל של ןוכיהס 
 הובתג רעדמה או ותטהחל של תונא ילתב וםשיימ, ותיושג ותיעסק ותטהחלמ
 ןיב ותהתאימ של ציהונקפ וינה זה סיכון. יםיוגולכנט או יםיכלכל, יםיפענ יםיוינשל
, ואל יםעדי גתשלה וחותפש ותיעסקה ותיטגרטאסה, נקהב של יםיטגרטאסה יםעדיה

 וכובת ללוכ גיהטרטאס ןוכי ס.וםשייה ותכיוא ואל יםעדיב דהיעמל ווקצשה יםשאבהמ
 ךבמהל. קיהסע יחומת לכב ראלשיב ותרחתל בנקה פתישחמ עבוהנ ותרחת סיכון גם
 םייהבנקא יםידהתאג בהם יםרחתמ יםרמוג עם בנקה דדומתמ פתטושה וותילעפ
 םיעוצהמ ולאל יםיפוחל יםינסינפ יםרוצמ יםפקמסה יםרחא יםיינננספ יםפווג יםרחאה

 ץחלה ערק על ןוובה תויחוורב יקהחשה סיכון את אטמב ותרחהת סיכון. ויד על
 . יםחוורוהמ ותעמלה ובהג טנתלהק יותרחהת

יתונינב

10.

 

    

 

 לוד מירוצ ת עלססבהתב ובל שהתקותטמהחל ותיילשל ותכ להשליאלנצטופכ רוגדמ ודלמ ןוכיס 
 תבל ק,יפ כספסד להילוב להול עלודל מןוכי ס.ודל מירוצ בתיו שגשו שימו איםיושג

 .בנק הןיטיונ במעהיפג ו א,ותיות שגויעסק ותטהחל

כהונמ

 ולניהל טתרופמ ותיינמד עהנקב, כן וכמ. ילעל יםראוהמת יםונכיהס רועמזל ותיפיספצ ותולעפב טוקנ בנקה
, יםונש רהבק יוננגנמ, הפישחה על ותבלמג, יטנרפ סיכון ןואבית רתדהג, ריתה בין, לתולכה, יםונכיהסו ותפישחה
 .ותכתומ מיכון ותכרעומ בנקה ייד לע יםשמויהמ יםנהל מעטפת ימתיק, ףסובנ. ודעו יםחוויד ךרעמ
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םיי קריטםיושאבנ םיינאוחשבם ידנאומוית נאוחשבות יינמד  

 כללי
 ויותיחנוה יםבנק ה עלחפקהמ ותראו היפ  ועליםבלומק ותנאוחשב י תקניפ  עליםכורע בנק ה שליםיפכס הותחוהד

 .םייפ הכסותחודל 1 רו בבאיםטרופמ יתונאחשב הותיינמד הירקיע .י בנקאידאגת  שליפ כסחו דכתירע רבדב
 תויוחתפתוה יםעורי א,ותיוילעפל יםחסייהמת יםומדנ ואותחנ ה,יםובשיח  שלותצאו תיםללוכ יםיפ הכסותחוהד
 תוכרעוה ותייבטיקיובס ותחנ ה עלתיהוכרעבה ססתב מתבנק הלת הנה.קבנ ה שלוותיחוור  עליםעיפשהמ ,ותונש

 .יםונשה יםומדנהא יםשר נדהם ביםחומ בתותיוחמוהת ותיוומני מי בעליםיוניצח יםיעו מקציםרמווג יםובדע של
 םירדוג המיםשאובנ ותכרעהוה יםומדנ האכנתוה רהק ב,חויקפ ביםעוסק היםובדעול יםיוניצחה עו המקצילבעל
 ףטוש יסקע רשוק ותרבועמ ,רשפא מתר שהדבכלכ ,ןי אבנק ה שלותיפ הכסותוצאת ה עליתטירק עהפש היכבעל

 .ןומדוא האש נגיהוו הס ארםו הגעם
 יפ  עלושענ ,יתטיר הקיתנאובשחה ותיינ המדישאובנ ותכרע וההיםומדנ האיכ יםרוב סןוירוטרקיוהד בנק הלתהנה

 לש יםיפכס הותחו בדות נאןפובא ושמוי והם ,נתםכבה ועסקש יםיעומקצ היםרמו הגלש דעתם וליקשו ידיעתם טבימ
 .בנקה

 םישאובנ יםינאוחשב יםומדנ ואותכרעה עבצ לבנק הלת הנהרשת נדהם ביםחומהת  שליתיתתמצ רהי סקןלהל
 וראויתש יםשאובנ ותכרעהוב יםומדנ באיםיוינש ל.יתות ומהיתטירק ותי להויהשע סדפוה חוור ה עלפעתםשהש

 ויותוצא ת עליתות מההעפש התוי להולהכי ,וילגב שהע שנןומדמהא עורי א שלונהש ותשממ התזה ללכוב ,ןלהל
 .ות(יותל - ותרב)ל ו שלותיויביחת וההיםנכס הבנה מ ועלבנק ה שלותיעסקה

 יא אשרסדיה להפשהפר. א
 תוכרעה לעו ותוודא יבא יםכורכ היםיותעמשמ יםומדנ א עלסבס מת,יראשא היק בתוםגל הדפסה הכתרע הךיתהל

 .יראש איסדפ להשהרפ הה עליתותעה מהפש הותי להויהשע ותכרע בהו איםומדנ באיםיוינשול ,ותייבטיקיובס
 .ית"צתו קבשהרפה "ו אית"טנרפ שהרפ "ה:יםולמסל ימשנ חד באכתרעו מיראשא יפסד להשהרפהה

 יםפסד הילגב נהלההה ותכרעה  עלססבהתב יתשע נ,ום פגוגוי בסיםייתיע בותובח לתיטונוהרל ,יתטנרפ השהרפהה
 ןילב מהושר הובח הרתית ןי שברעפ הותעצאמ במדתא נו זשהרפה .יאזנ מוץחוה ינאזמ היראשא היק בתיםלומהג
  .תוחוטב ה שלןוג ההיוושה ו א,ובח הןועריפ ליםיופ הציםולתקב ה שליחכו הנךרעה

 תיסקע הוותילעפ ותרב ל,יםיטונוהרל רזחה הותרו מקןוומג  עלססתב מת,בוח הןועריפ ליםיופ הציםולתקב הידתאמ
 ו אוהו הלייד  עלויתנשנ ותיורבע שוימ מךרעו יםיטרפ ןוערפ ותרו מק,הוו הלידעמהש ותחוט הבךרע ,והו הלשל

 דעו במיםרי סב הםיכ ינהאמ מבנק הלת הנהרש איםומדנ ואעת דוליקש בשוימש יבתיח ומ,יםישי שליםצדד
 .ועב שנקיםומדנ לאיםזה וי יה בפועלובליתקש יםכומי הסכ ות ודאןי א,םירב הדעבט מ,לםו א,הכרעהה
 םיומגל ה,יתטנרפ יםוהמז ילת ביראש איפסד הןי בגךרע ידתרי לותשרפ הף לשקיכד בתשוחמ יתוצת הקבשהרפהה

 םני א שהם ונמצאיתטנרפ וחננבש ותובח ןי בגןכו ים דומןוכי סייניפא מילע ביםטנק ותובח  שלותול גדותוצבקב
 .יםפגומ

 ירועיש ית הבימשק ףנעבו , האםרת חביונ נתבסיס  עליםמחושב שהרפ ההירועיש יםיסקעה משקה יפענב
  .בנק היוננת  בסיס עליםמחושב שהרפהה
 ועב שנקשהרפ הירועיש לתפכ הותעבאמצ ,יםבנק הלע חקפמ הותראו לה בהתאםתמחושב יתוצת הקבשהרפהה

 .יםיטונורל יראש לארההמ ימקדמ ביםפלכום המייאזנ מוץח יראש אירישכ מותרבל ,יראשא הותריתב
 םד למקןי תקיראשלא שהרפה  מקדםןי בחנה הבךו תמשק ףנע רמת ביםענקב יתוצת הקבשהרפ ההירועיש
 .ותח ניראשא ו אחדתוי מחהגש בהיראש אוגוי בסיראש לאשהרפה
  ותיקחמ ירועיש עוצממ  בסיסב עלשוח מןושאר יבכר:יםיבכר י שנ שלוםכי סיםללוכ יתצתו הקבשהרפ ההירועיש

 עצוממ ו א,חווי הדעדו בממתיימסתו 2011 רנואיב 1 וםי מילהחמת הפהו התקךרוא ל,יםירוט היסוט נותינאוחשב
  .יםימהשנ וההגב ,הונרחא ה בשנהוט נותינאוחשבה ותיקחמה רועיש לףודע קלש מןותהנ
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 תיוצתהקב שהרפ ההירועיש ת אריזהו ירנמש ןפו באיםלהתא יתהכל תרשא ,ית"ותכי אאמההת "וינ היהשנ יבכרה
 מהתא ה"העתי קבךרוצ ל.בנק ה שליראש האיק בתוםגל הןוכי הס עלעהפש הלהם שי רשא ,יםייבת סביםרמולג

 םירמו הג.שק מףענ מתר בןוכי הסאת יםהאומד ,הוצבקב וחותפש יםודעיי יםודל מ עלבנק הססמתב ,ית"ותכיהא
 ותכי א,יםייתיע הבותבוחה חפבנ יםיוינש ,יראש האףקי בהיוינש ותרב ליםטיב הןוולמג יםחסיימת יםייבתהסב
 .ודעו יםיפענו יםירצ איםירואז יםיכלכל יםותנא ותגמ מ,יראשא ותיכוזיר ,תורהבק

 עב נק בהית עקבטהיש  עלססבהתבו ,וחומ בתןוכיס הותכימל יםיטונוהרל יםרוטיקינד אללוכ ייבת סברםו גכל
 יטונווא רל הוהאם ,רשתד הנמה את ההתאןיטלהק ו איללהגד יופ צרוטיקינדם האר, האוטיקינד אכל לןית שנקלשהמ
  .מתיומס ותובח וצתלקב ו איראשק האי תךלס
 ייבטיקיוב סןפו בא,ןוערב ייד מיתתוצ הקבמהרב ינהחב עתצ מתב,רואמכ יםודל המיפ  עליתותכמ המדידה לףנוסב

 תופנוס ותייקצינד ואיתקעס הבהי בסבותיוחתפ בהתשבחהת ב,יתצתו הקבשהרפ ההיקדמ מ שלגדלה בהךרו הצאת
  .אם בהתיתוצת הקבהשרפה הידמ מק אתןכעד מךרו הצדתיובמ ,יראשא היק בתלומה הגןוכימת הסר לותיטונוהרל

 תויותכי האותאמ ההתת אבנק היל הגד,הונרו הקרבשמ רציש והה הגבותוודא הי אחכו נ,0202  שנתךבמהל
  .םירכי ניםרועיש בםייות הכמיםודלבמ ותבלהמתק

 הפ המגולניה ללתוכי ביוטי בייד לושבא משק בותיוביחה ותיוחתפהת הרו לא,2021 נתש  שליהשנ ןוערבמה החל
 לש יומה קלצד פהירצ יתכלכל ותליעפ ולניה לותגלהסת ,יתכלכל הותילעפ ה עלותרוחמ ותבל הגלתט הללא
 ןפו באבנק הצם צמ,טלהאב בוירידה יםודדע מחהי צמיונ נתכדוגמת יםיוביח יםיכלכל ורקמא יםרטרמפוב ,פהיהמג

 השרפהה רמת עתיבקב יםוליקש הרתגמס ב,את זעם .רשבהמ ך במהלו שהושתותיביטיקיוב הסותגדלה ה אתילקח
 רבש מותכ השלילגב ררוש ןייעד רשא תוריהבה רחוסו יימת הקותוודאה י אןושבח בוובא ה,0212 רבבדצמ 31 וםיל

 .יםוו הל שליארשן האוכי סמתר  עלונהרוהק
 םיי פנימלקםחש ,יםונת נ שלרחב ולכל למבנק החסיי מתיראש איפסד להשהרפ ההעתי קבךי תהלרתמסג רואמכ
 ס התבס,יםיכלכל וראקהמ יםרוטיקינדהא טיב מה.יםיכלכל ורקמא יםרוטיקינד א גם,רית הןי ב,ללוכ לקםחו ,בנקל
, 2022 רנואיב 3 וםי במהסרופש ראלשי בנק  שלרקחמ היבתטח יתחז ת על,2021 רבדצמב 31 וםי לויותחנ בה,בנקה

 הטלהאב רועישו ,2022 נתשב %5.5-כ  שליוביח י שנתרועיש בםכלהסת ויהפ צהחיצמ היכ ,רתי הןי ב,ךרעו הלפיה
 בחר טמס לקח נםי ה,רומ כאורקמא היכרע יכ רוכ לזשי .0222 בשנת %5.4-כ  שלמהרל רדת ליופ צעצוממה רחבה

 יםיוינשו ,יראשא יפסדה לשהרפה העתי קבךיבתהל יםששמ המותייבטיקיוב סותכרעוה יםומדנ א,םירטרמפ של
ה יד במיוצת קב בסיסעל יראש איפסד להשהרפ ההרתית  אתותט להיםול עלותייבטקייוב הסותכרעהוה יםומדנבא
 .הרב
 רקחמ היבתטח יתחז בתוינו שצמאלה ותונש ותכרעהול ותחלהנ יראשא יפסד להשהרפ ההותשירג ינתח בךרולצ
 הצו הקבחנהב ,2021 רבבדצמ 31 וםי ליראש איסדפה לשהרפה העתיבקב ושימששו ,רואמכ ראלשי בנק של
 םישיחרת דחמ בנק החי הנ,רומ כאתושירגה חוית נךרולצ וחנב שניםפוס הניםשיחרתה רתמסג ב.יםפוס ניםשיחרת
 שהרפ ההובשיח בושמישש  מאלהרותי יםכו נמחהי צמירועישו רותי ותוה גבטלה אבותרמ יםללוכ היםריחממ

 להמא יםוה גבחהי צמירועישו רותי ותכו נמטלה אבותרמ יםללוכ היםקלמ יםשיחרת ,ךידמאו ,ועלפ ביתוצתהקב
 תוכרע ה עלותסס מתביהםותצאו שת,רואמכ ותשירג יחויתנ רתגמס ב. בפועליתוצתב הקשהרפ הובשיח בושימשש
 לוגד ליתהי ההול על,0212 רבבדצמ 31 וםי ליראשא יסדפה לשהרפהה יכ  עלה,ההו גב במידהותייבטיקיובס

 דע  שלוםכ בסןוטלק היתי הויהשע יםקלהמ יםשיחרתוב ,ח ש"יוניילמ 0.4-כ עד  שלוםכ בסיםריחממ היםשיחרבת
 .חי ש"וניילמ 0.4-כ
 בקצ ,חדמ רשאכ ,ות ודאי איהםלגב מתיי קרש איםרמו ג שלחבר ןוובמג ויהתל יראש איפסדה לצאהו ההיכ ,שודגי

 בצ קןוכג ,יםמתנ מיםרמו ג שלומםי ק,דומנג ,רותי בוהה גשהרפה לביא להול עלמשק ה שלרותי יטי אותששוהתא
 תוונחטי הבותכי א,יראשא הוםיתח ךי תהלתוכי אכדוגמת ,קבנ ביםי פנימיםרמווג משקה  שלרתוי רימה ותששוהתא

  .הוצא ההרמת בןוטילק אילהב יםיושע ,הר הבקיוננגנומ
 תויחזת  עלללכ ךר בדםיססבהמת ,ותכרעהו יםומדנבא שו שימנהלהמהה רשתו דיראשא יפסדלה שהרפה הידתאמ
 .דיעת ביראש איסדפ הותשמ התמ ועליראש האןוכי ס עליהםותעפש הידתאמו יםקוושה ילגב ותכרע ה,ותיכלכל
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 המיחתה עת ביםרי סבנםי היכ ,נהיאממ נהלה ההרש אעת דוליקש לתעפ הךיר מצותכרעובה יםומדנ באשוהשימ
 יראשא היק מתידעת בוויתהש יפכ יראש האיפסד היכ ,ות ודאןי א,יםר הדבעטב ומ,תזא עם .םייפ הכסותחו הדעל
 .ועב שנקותכרעהוה יםומדנ לאיםזה וי יה,יםיהק

 ,עדי מ על,רית הןי ב,סבוסמ ה,1968-חכ"שת ךרע ותריי נוקחב ורתדכהג ידעת י פנהפו צעדי מןינ הקבנה ותכרעה
 תויושע ןוה ותי ודאןינא לה אותכרע ה.זה עדו למבנק הייד ביםיומצ היםומדנ ואםיישי שלים צדד שליםרסומפ

 תומשל המובתבתג ,ףיגהנ ותטשפ התףיק בהותתלכ ,רית הןי ב,ילע לרואמ מהיתות מהונהש ןפו באשממלהת
 .םיפנוס יםרב יםרטרמפוב רשבהמ ותכשהתמ ופתבתק ,יםירכזמ היםבנקוה

 םייופ ציראשא יסדפלה שהרפה שאובנ רה"ב באיםקבנב יםבלו המקותונאחשב היללכ ליםונכעד וץלאימ רשבא
(CECL), יםיפ הכסותחוהד .ה.1 רו באאהר. 

 לויותת תויויביחוהתיות משפטיעות ב. תב
 לש עת הדוליקש טבימ יפ ליםשע נ,ותיותל ותיויביחתוה ותיטפשמ ותעילתב יונאשבח יוטי בן ומתןוכיהס כתרעה
 תוילעפ הרתכ ה,יתטפשמ הודהעב בווני נס,היקפסוה וקח ה אתועתיידו וותבקיא ךסמ  על,לפט המןי הדךרוע

 ייד  עלומתוקפת ,יתטפש המתעצוי הייד  עלרתוק מבןוכי הסכתרעה .יתובדתע היתשת התינתח בם ג,ןכו ,תיהבנקא
 .נק הבשל יתטפשצת המעויוה בנק השבח  גםיםרבח בה בנקה "לכ מנותשרא בעדהוו

 ייד  עלותופלט מותעיתב ה שלןלקח .בנק ביטפש מוץעייל קהמחלה  שלולהפיט לותרבוע נק הב נגדותעי התבכל
 כל ה,ומםח בתיםילובמ היםרדש המ עלים הנמנ,יםיוניצח ןי דיכרוע  שללםופיט לותרבעו מןלקחו יתטפשמ העצתויה
 ,לפט המןי הדךרוע ייד  עלןוכי סכתרעה עתוצ מביתטפשמ עהי תבכל ל.יתטפש המעצתוי ה שלחויקפו יווי לךות

 שר נדו אשהרפ השהר נדןביהלג ותיותלוב ותעיבתב בנק לשיש ותפישח ליםומדנא .יתטפש המצתעוי הרושיובא
 םייוינש .בנק ביםיטבנרל היםיעו המקציםרמו הגעם להועפ ףויתש ביםשע נ,בהם ומהגל הפהישח הרמת ילגב יוילג

 תועי התבללכ ברואמכ יםיוינשו יםונכעד  עליונעבר חווי דעצמתב ,ףנוסוב "לכ למניםחוו מדותעי תבייק בתיםיותמה
 .בנק הנגד
 םייפ הכסותחו בד.ותשרפה ותעוצ מבךכ לובהתאם בנק לשיש ןוכיהס רמת ליםומדנ אנםשי ותיותלוה ותעי התבילגב

 %70-ל %20 ןי בע נןותשמתמ להןומדשהא ותיות מהותיותלו ותעילתב חסי בבנק לשיש פהישח הרמת ליויל גןיתנ
 תוחו לד(13ה.).1 רו באראה ותיטפש מותענוב ת שליויל הגונתכמת לרשאב. שהרפ הןינ בגתהשע נ לארשוא

 .יםיפהכס

  םידובת עויוכזג. 
 ו אלותטב ה.ות לגמלאםישתרפ רחולא תםשירפ עת ב,םודתעב פתובתק ותויממס ותטב להים זכאבנק היובדע
 :רשא הןי ב,ותללוכ
 .ים לגמלאתוטבוה שהירפ ייויצפ - שהירפ רחלא רתוגד מטבהלה ותיכנות -
 .וצלו נ שלאמחלה יימ -
 .השירפ רחא לותרח אותטבה -
 .בלוי מענק -

 םירטרמפ רפס מ עליםססו מביםיראוטהאק יםובשיחה .יראוט אקיס בס עלושבתח מו אלותטב הןי בגותיביחתהה
 לש שהירפ הירועיש ,השירפה יל ג,ויהפצ היםיח הלתחו ת,וםתשל לים התנאכל ולאתמיש ותרבהסת ה,זה ללכוב
 סי בס עלמחושב ןווי ההרועיש .ןווי ההרועישו ויהפ הצרכש היתי עלרועיש ,ות לגמלאשהירפ העדו מרםט יםובדעה

 תור אג עלןוי לפדשואהת הירועיש ןי בשרפ ההובה בגחוור מספתו בתראלשי בותיתמשל המובחה ותרג אתשואת
 .ברה"א לתשממ  שלובח ותר אגן עלוי לפדאהוש התירועיש ןילב רה"ב באמעלהו AA וגרי בדותירננצו קובח

 ותיוכ זרו בבאוטרופש יפכ ,ם אדחכ בת במציגתר הדםו צמציםללוכ ה,בנק הטוק נהםב ותייעלהת היכ מהלותבעקב
 .ילעל רואמכ יםרטרמפ הוכנודע ,ם(ייפ הכסותחולד 20 רו באראה )יםובדע
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 :תאריוקטואהת רשופההוב חישל עם רייקיעה טריםפרמבי נוהשית עפהשל ש תגישור חתונין הלל

 סמ עתפש הי לפנויהחז טבה הןי בגותיבוחמ ה עלחת אזוחא ודתבנק יוינש  שלעהפשה
     

 יםיויצפ תוינכת 
 תחא זוחא דתוקנב ןוטיק תחא זוחא תדוקנ בלודיג 
 רבמצדב 31 רבמצדב 31 
 2021 2020 2021 2020 
 9.6 2.7 (9.2) (1.9) ןוויה רועיש

 0.01 4.0 (0.4) (2.4) דדמה תיילע רועיש

 0.1 (4.6) (9.0) 5.1 הביזע רועיש

 (0.4) (2.4) 7.9 3.9 ולמגתב לודיג רועיש

 
     

 השירפ רחאל תורחא תובטה 
 תחא זוחא דתוקנב ןוטיק תחא זוחא תדוקנ בלודיג 
 רבמצדב 31 רבמצדב 31 
 2021 2020 2021 2020 
 6.3 3.4 (9.2) (2.8) ןוויה רועיש

 8.1 2.7 (5.1) (2.2) דדמה תיילע רועיש

 3.2 2.0 (9.1) (1.8) הביזע רועיש

 (4.1) (1.4) 6.1 1.6 ולמגתב לודיג רועיש

 ,היפנס ,יםיויצפ -קהעס הרחאול שהירפ רחא לרתדוג מטבה להותיכנו תם עלייריקע היםרטרמפ ביוינשה עתפשה
 .רח אללוכ חוור לפת נזק,םירחאו יםלגימלא ותטבה
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 םנהליקרות וב
 
 יפסכה חדובי לוגיה לגבים ליהנ ותקרוב תכרעה

 309 ןי תקי בנקאולניה ראתו הותיחלהנ ובהתאם ,יםבנק ה עלחפק המשל רויבלצ חווי הדותראו להבהתאם
 חווי ד עלית פנימרהבק ךרעמ רספ ןכו ,יויל גילגב יםנהלו ותר בקיםי מקבנק ה,0820 רמבטפ סשודחב סמהרופש

 תוירח אןיניענש ,תוראו הה.0082 רצמבבד 31-ב המייסתהש לשנה יםיפכס הותחו בדונהשארל יושםש ,יפכס
 תיימ הפנרהבק הרתויק ביגב לרבק המןוחשב הרואה  שלעתד ותוחו יפסכ חווי ד עליתהפנימ רהבק ה עלנהלההה
 ,ברה"אב קקחשנ tcA yelxO-senabraS  בשםעוידה וקחל 404-ו 023 יםפיעס ותראו להאם בהתוכרענ ,יפ כסחווי דעל
 - בנק החשבו בנק ה"לכ מנ שלותרה הצופרו צותחו לד.PCAOB- היע" רית הןי ברה"בא בוענקבש ותיחוהנ ותראווה
  .יויל הגילגב יםהלונ ותרק בכתרע השאובנ ,דרפבנ חד אכל ,ישארה יונאחשבה

 ת אזה חו בדכוסה המהפו התקוםלת וכירע ה,ישרא היונאחשבה - נק הבבשחו "לכנמ העם ףויתשב ,נק הבלתהנה
 יאונחשבה - נק הבחשבו בנק ה"לכ מנ,ו זכהרעה בסיס  על.נק הב שליויל הגילגב יםנהלוה תורבק הותייבטאפק

 ,עבד ל,וםשר ליכד יםייבטאפק נםי הבנק ה שליויל הגילגב יםנהלוה ותר הבקו זפהו תקםולת יכ ויקהס ,ישראה
 לע חפקהמ  שלרויבצ לחווי הדותראולה  בהתאםינועברה חו בדותגל לשר נדבנקשה ,עדי המ עלחווולד כםסל
 .ו אלותארו בהעב שנקעדוובמ ,יםבנקה

 יפ הכסחווי הד עלבנקה  שליתהפנימ רהקבב יוינש לכ ערי אלא 2021 רמבבדצ 31 -ב יםימסת הןועברה ךבמהל
 .קבנ ה שליפ כסחווי דת עליהפנימ רהק הבי, עלותה מןפובא עיפשלה יופשצ רי סבו א,יותן מהפו באעיפש הרשא
 

 .2021  בשנתרהומסה ודתםעב ו עליובדעול בנק הלתלהנה ודה מןוירוטרקיהד
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ירי אדינצב
 ןוירוטרקי הדרו"י

 טלייט יאלרגב 
 יללכ נהלמ

 
 2022 רסבמ 3



83 

 (CERTIFICATION)ה הצהר
 

 :יכ רי מצה,טלייט יאלרגב ,יאנ
 
 

 .(ח"ו "הד:ןלהל) 2021 לשנת (נק"הב ":ןלהל) ע"מב מסד בנק  שלינתש החו הד אתירתסק .1
 

 תיותמה ובדהע  של מצגו ברחס ולא יתות מהובדהע  שלןוכ נ לא מצגכל ללוכ ונינ אחו הד,יעתייד  עלססבהתב .2
 הפולתק חסיי בהתםיעט מוי יה לא,ים מצגותם אוללכ נן בהותיב הנסרו לא,ו בוללכ שניםשהמצג יכד וץחהנ
 .חו בדכוסההמ

 
 ותניחבה כלמ ,תוא נןפואב םיפקשמ חודב וללכה רחא יפסכ עדימו םייפסכה ותחודה ,יתעידי לע ססבתהב .3

 ותפוקתלו יםמיל נקבה לש םינמוזמה ימירזתו ןובה םייונישה ,תולועפה תואצות ,יפסכה בצמה תא ,תויתוהמה
 .חודב םיוצגהמ

 
 הרלבקו 1יוילהג יגבל יםנהלו ותרק ב שלומםילקו עתםילקב יםראח או זרהה הציםריהמצ הנקבב יםרח ואיאנ .4

 : ןכו .1יפסכ חווי דק עלבנ ה שליתהפנימ
 

 חיטלהב יםעדויהמ, הכאל יםנהלו ותרקב של וחנויקפ חתת יעתםלקב ורמנג או, להכא יםנהלו ותרקב וענקב (א)
 ותםובא בנקב םירחא ייד על וידיעתנל ובאמ, ושל יםחדומא יםידתאג ותרבל, בנקל חסייהמת יותמה עדישמ
 ; חוהד של כנההה תפותק ךמהלב טרפב, יםידתאג

 
 יפכס חוויד על יתפנימ רהבק של וחנויקפ חתת עתהילקב ורמנג או, וכז יפכס חוויד על יתפנימ רהבק וענקב (ב)

 תורטלמ יםיפהכס ותחושהד ךכול יפהכס חוויהד ותמהימנ ילגב ןוחטיב של רהיסב מידה פקלס עדתויהמ, וכז
 ;ויותיחוהנ יםנקהב על חקפהמ תוראוולה יםבלומק ותונאחשב יללכל תאםבה יםכורע ותיוניצח

 

 יבלג וינותמסקנ את חובד וצגנוה בנקה של יוילהג ילגב יםנהלוה ותרהבק של ותייבטאפקה את וכנרעה (ג)
  וכן; וכתנרעה על ססבהתב חובד כוסההמ הפוהתק וםלת, יוילהג ילגב יםהלוהנ ותרקהב של ותייבטפקאה

 
 ןפובא עיפשהש יעירבה ןועברב ערישא יפכס חוויד על בנקה של יתהפנימ רהבבק יוינש כל חובד וינילג (ד)

  וכן; יפכס חוויד על בנקה של יתימהפנ רההבק על, יותמה ןפובא עיפשלה יופצש ריסב או, יותמה
 
 לש רתויק הבעדתווול ןוירוטרקי לד,רק המבןוחשבה רואה לויניל גו זרה הצהםיריהמצה בנק ביםרחוא יאנ .5

  :יפ כסחווי דת עליהפנימ רה הבקילגב רותי ביתכנעדה וכתנרעה סס עלתב בה,בנק ה שלןוירוטרקיהד
 

 חוויד על יתימנפה רההבק של פעלתהבה או העתיבקב ותיותמהה ותשולחוה יםיותעמשהמ םייויקהל כל את (א)
 ןכו ;יפסכ עדימ על חווולד כםלס, עבדל, וםשרל בנקה של ולתוכיב עולפג יםיופשצ ריסב רשא, יפכס

 

 םהל שיש יםרחא יםובדע יםרבועמ או נהלההה רבתועמ בה, יתותמה ינהשא ןיוב יתותמה בין, יתרמת כל (ב)
 .יפכס חוויד על בנקה של יתהפנימ רהקבב יותעמשמ ידתפק

 
 .ןי דכל יפ ר, עלחא  אדםכל ותירחמא ו איותירחאמ עורלג יכד ילעל רואמב ןיא
 
 .רקטוריון"הדי"דוח ר בדבר בויווח לציהדאות רהום בתגדרהכ 1
 
 
 

 2022 רסבמ 3
 

 לטטייל אבריג   
 יללכ נהלמ
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 (CERTIFICATIONה )הצהר
 

 :יכ רי מצה,אריפש ןואל ,יאנ
 
 

 .(ח"ו "הד:ןלהל) 2021 לשנת (נק"הב ":ןלהל) ע"מב מסד בנק  שלינתש החו הד אתירתסק .1

 תיותמה ובדהע  של מצגו ברחס ולא יתות מהובדהע  שלןוכ נ לא מצגכל ללוכ ונינ אחו הד,יעתייד  עלססבהתב .2
 הפולתק חסיי בהתיםעט מוי יה לא,ים מצגותם אוללכ נן בהותיב הנסרו לא,ו בוללכ שניםשהמצג יכד וץחהנ
 .חו בדכוסההמ

 תוינח הבכל מ,ות נאןפו באיםפמשק חו בדולכלה רח איפ כסעדי ומיםיפ הכסותחו הד,יעתייד  עלססבהתב .3
 תופולתקו יםלימ נק הב שליםומנמזה ירימותז ןובה יםיוינש ה,ותולעפ הותוצאת ,יפכס הצבהמ  את,ותיותהמה

 .חו בדיםוצגהמ

 הרלבקו 1יויל הגיגבל יםנהלו ותרק ב שלומםילקו עתםילקב יםראח או זרהה הציםרימצה הנקבב יםרח ואיאנ .4
 : ןכו .1יפסכ חווי דק עלבנ ה שליתהפנימ

 חיטלהב יםעדויהמ, הכאל םינהלו ותרבק של וחנויקפ חתת תםעיקבל ורמנג או, להכא יםנהלו ותרבק וענבק (א)
 ותםובא בנקב םירחא ייד על וידיעתנל ובאמ, ושל יםחדומא יםידתאג ותרבל, בנקל חסייהמת יותמה עדישמ
 ; חוהד של כנההה תפותק ךמהלב טרפב, יםידתאג

 יפכס חוויד על יתפנימ רהבק של וחנויקפ חתת עתהילקב ורמנג או, וכז יפכס חוויד על יתפנימ רהבק וענקב (ב)
 תורטלמ יםיפהכס ותחושהד ךכול יפהכס חוויהד ותמהימנ ילגב ןוחטיב של רהיסב מידה פקלס עדתויהמ, וכז
 ;ויותיחוהנ יםנקהב על חקפהמ תוראוולה יםבלומק ותונאחשב יללכל תאםבה יםכורע ותיוניצח

 ילגב וינותמסקנ את חובד וצגנוה בנקה של יוילהג ילגב יםנהלוה ותרהבק של ותייבטאפקה את וכנרעה (ג)
  וכן ;וכתנרעה על ססבהתב חובד כוסההמ הפוהתק וםלת, יוילהג ילגב יםהלוהנ ותרקהב של ותייבטפקאה

 ןפובא עיפשהש יעירבה ןוערבב ערישא יפכס חוויד על בנקה של יתימהפנ רהקבב יוינש כל חובד וינילג (ד)
  וכן ;יפכס חוויד על בנקה של יתימהפנ רההבק על, יותמה ןפובא עיפשלה יופצש ריסב או, יותמה

 לש רתויק הבעדתווול ןוירוטרקי לד,רק המבןוחשבה רואה לויניל גו זרה הצהםיריהמצה בנק ביםרחוא יאנ .5
  :יפ כסחווי דת עליהפנימ רה הבקילגב רותי ביתכנעדה וכתנרעה סס עלתב בה,בנק ה שלןוירוטרקיהד

 חוויד על יתימהפנ הרקהב של פעלתהבה או עתהיבקב ותיותהמה ותשולחוה יםיתועמשהמ םייויקהל כל את (א)
 ןכו ;יפסכ עדימ על חווולד כםלס, עבדל, וםשרל בנקה של ולתוכיב עולפג יםיופשצ ריסב רשא, יפכס

 םלה שיש יםרחא יםבדוע יםרבועמ או נהלההה תרבועמ בה, יתותמה ינהשא ןיבו יתותמה בין, יתרמת כל (ב)
 .יפכס חוויד על בנקה של יתהפנימ רהקבב יותעמשמ ידתפק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ןי דכל יפ ר, עלחא  אדםכל ותירחמא ו איותירחאמ עורלג יכד ילעל רואמב ןיא
 
 .רקטוריון"הדי"דוח ר בדבר בויווח לציהדאות רהום בתגדרהכ 1

 
 

 2022 רסבמ 3
 

 אריפון שאל   
קבנ החשב ,יללכ נהל מןסג

 ישאר ינאוחשב
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  יפס כחוויעל דית נימפה רקבר בבדלה הנהן והוירוקטריח הדוד
 

 לע ותהנא ית פנימרהק ב שלוםילקו קמה להיםראחא ק"(בנ"ה ,ןלהל )"מעב מסד קבנ  שלנהלה וההןוירוטרקיהד
 קבנה  שליתימ הפנרהק הבכתרעמ .ן"(וירוטרקי הדחו "דרבדב רויבלצ חווי הדותראו בהתהרדכהג )יפ כסחוויד
 תוחו ד שלותה נאהצגהו כנה היגב לבנק ה שלנהלההול ןוירוטרקי לדןוחטי ב שלרהי סב מידהספק ליכד כננהות

 ביט בותתל ללא .ויותיחנוה יםבנק ה עלחפקהמ ותראוולה יםבלו מקותונאחשב יללכל בהתאם יםסמרופמ היםיפכס
 ןינה ואל ותכרע מיכ עב נק אם גםךכיפ ל.ותבנו מותבל מגשי יתהפנימ רה הבקותכרעמ כלל, ןשלה ןוכנ התרמת
 .יפ כסחו ד שלגהלהצו כהירע לחסייהת בלבד בןוחטי ב שלהרי סבידה מספק לותולכי ן הותייבטאפק

 
 םאבהת ותעוצ מבותאעסק יכ חיטלהב עדתוי המפהי מקותרק בכתרע מיימת מקןוירוטרקי הדחויקפב נהלההה
 ןוירוטרקי הדחויקפ בהנהל הה,ףנוס ב.םי מהימניםיונאחשבה יםישומרוה ,יםוגנ מיםנכס ה,הנהלהה ותשארלה

 ינהל עויצ בותרב ל,עויצב )rotinmo) יםרטומנ יםייבטקפ ארתושקוהת עדי המיוצרעש חיטלהב יכד יםעד צטתוקנ
 .ית פנימרהבק
 

 31 וםי ליפ כסחווי דעל בנק ה שלית הפנימרה הבקותייבטאפק  אתכהירע הןוירוטרקי הדחויקפ בבנק הלתהנה
Committee of Sponsoring  -ה  שלית הפנימרההבק ודלבמ וענקבש יםונירטיר ק עלססב בהת,2021 רבבדצמ

)COSO( Organizations of the Treadway Commission. ינהאמ מלה ההנה,ו זכהרע ה עלססבהתב (believes) וםי ליכ 
 .תייבטאפק ינה היפסכ חווי דק עלבנ ה שליתנימפה רהק הב,2021 רבבדצמ 31
 

 ןוחשב הירוא ייד  עלהרוקב 1202 רבבדצמ 31 וםי ליפסכ חווי ד עלבנקה  שליתימ הפנרהק הב שלותייבטפקהא
 תיגיומס ילת בעת דותוח ללהכ נו ברשא 87 ודעמ בלהםש חו בדןייו שציפכ ,ןייקיח ך סומ"הה בנק ה שליםרקהמב
 .2021 רבבדצמ 31 וםי ליפכס חווי דק עלנ הב שלית הפנימהרבק ה שלותייבטאפקה רבדב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ירדיא. ב
 ןוירוטרקי הדרו"י

 לטטיי. ג 
 יללכ נהלמ

 ארפי. שא 
 קבנ החשב ,יללכ נהל מןסג

 ישאר ינאוחשב
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 ריםקובמם תיי שנייםפסכת חודו
 

  

 87  יפסכ החוויהד ת עליהפנימ רהק הבן עלוחשבה ירוא חוד

 88  יםיפסכ הותחו הדלע יםרק המבןוחשבה ירוא חוד

 89  דספוה חוור חוד

 92  ללוכה חוורה על חוד

 93  ןאזמ

 94  ןובה יםיוינשה על חוד

 95  םיומנמזה יימרתז על חוד

 97  יםיפסכה תוחולד םירובא
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 ןיקיי חסומך

 KPMG םוינלימה לגדמ
 609 ארו דתא ,17 העבארה בורח
 6100601 יבאב לת

8000  684  03 
 

 ותאורלה םאבהת - מ בע"דסמ נקב לש תוימנ הילעבל יםרבקמ הןובשהח יאו רדוח
 יפסח כוויד על יתמיה פנרבקבר דבם ינקבה על קחפמ הלשור ביח לצווידה
 ק"(בנ"ה - חדי בןלהל ) הבתרתבחו ע"מב מסד בנק  שליפ כסחווי דעל יתימ הפנרהבק ה אתורניקב
 תי פנימרה בק שללבתושהמ רתגמס בועקב שניםונירטירק  עלססתב בה,1202 רבדצמב 31 וםיל
 - ןלהל) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - הייד  עלסמהרופש
"OSO"C).יפ כסחווי ד עליתיבטאפק יתימ פנרה בקוםילק יםראח אבנק ה שלנהלה וההןוירוטרקי הד 

 נהלה וההןוירוטרקי הדחו בדלתכל הנ,יפסכ חווי ד עלית פנימרה בק שלותייבטאפק ה אתכתםרעולה
 חווי ד עלית פנימרהק ב עלעהד ותוח ליא הוותנירח א.ףרוהמצ יפ כסחווי דלע יתימ פנרהבק רבדב
 .ורתנויק בסס עלהתב בבנק ה שליפכס
PCAOB( Public Company Accounting Oversight Board(  -ה ילתקנ םהתא בורתנויק ב אתוכנרע

 ןוחשב יואר תכש לייד  עלוומצשא יפכ ,יפסכ חווי ד עלתי פנימרהבק  שלרתויק ברבדב ,רה"בבא
 הרי סבדהי מיגשה לרהט במעהבצול רתויק הב אתןכנלת ויתנמא שרד נ אלהים תקניפ-על .ראלשיב

 ורתנויק ב.יפסכ חווי ד עליתיבטאפק יתמי פנרהק ב,ותיותמה הותינחהב כל מ,מהיו ק אםןוחטי בשל
 ןכו ,יתות מהשהולח יימת שקןוכי הסכתרע ה,יפ כסחווי ד עלית פנימהר בקילגב בנה ה השגתללהכ
 .ךרעושה ןוכיהס  עלססבהתב ית פנימהרק ב שלולעפוהת ןוכנ התותייבטאפק  שלכהרעוה ינהחב
 ורתנויקשב יםרו סבו אנ.ותיב לנס בהתאםיםוצחכנ ובנשחש יםרח איםנהל עויצ ב גםללהכ ורתנויקב
 .ותנעד ותוח לות נאיס בסספקתמ

 ילגב ןוחטי בלש רהי סב מידהקפ לסעדויהמ ךי תהלנהי הבנק  שליפ כסחווי ד עלית פנימרהבק
 תונאוחשב יללכ ל בהתאםותיוניצח ותרט למיםיפ כסותחו ד שלכנהההו יפ כסחווי ד שלותמניהמה

  עליתפנימ רה בק.ויותיחוהנ יםבנק ה עלחקפמ הותראו להובהתאם )Israeli GAAP( ראלשי ביםבלומק
 ,רש אותומשר ולניה ליםחסיי מת(1 ):רש איםנהלו ותיינ מדותם א אתלתולכ בנק  שליפ כסחוויד
 תורב)ל בנק הינכס  שלותרעב וההותקאעס ה אתות נאןפוובא יקומד בותפקשמ ,ריסב טוריפב
 רשפ לאידכ שרכנד ותשמר נותסקאעש ןוחטי ב שלרהי סב מידהיםפקמס (2 ) ו(;ותשרמ וצאתםה
 תוראו להםובהתא )Israeli GAAP( ראלשי ביםבלומק ותונאחשב יללכ ל בהתאםיםיפסכ ותחו דכנתה
 ם בהתאקר יםשענ בנק ה שליםפ כסאתוצוה יםפסכ לתושקב ,ויותיחוהנ יםנק הב עלחפקמה

 ו אעהי מנילגב ןוחטי ב שלרהי סב מידהיםספק מ(3) -ו נק; הב שלהלהוההנ ןוירוטרקי הדותשארלה
 ,בנק הינכס  שליםשרו מילת בות(שר מצאהו הותרב)ל רהבע הו אשו שימ,השיכר  שלעדו במיוילג

 .םייפ הכסותחו הדת עליותמה עהפש הלהם ותי להולהכיש
 .יתעטו מהג הצותגל לו אעולמנ  שלאיהושע יפ כסחווי ד עלית פנימרהבק ,ותבנו המתיהובל מגבשל

 ןוכי לספהושח ישהכל יתחכו נותייבטפק אכתרע היס בס עלידעת הילגב ות מסקנ הסקת,ןכ וכמ
 יםנהל הו אותיינהמד  שלוםיהק ידתשמ ו א,ותיב בנסיםיוינש לל בגותאימת מילתלב כנהופה תותרקשב

 .עהר לנהתשת
 31 וםי ליפכס חווי ד עליתיבטאפק ית פנימרהק ב,ותיותמה הותינחב הכל מ,יםי קבנק ה,ולדעתנ
  עלמהרסופש ית פנימרהק ב שללבתושהמ רתגמסב וענקבש יםונירטירק  עלססהתב ב,1202 רבבדצמ

 .OSOC ייד
  שלרתויקבב ומםשייש יםויממס רתויק ביותקנ ראלשי ביםבלו מקרתוקי בילתקנ בהתאם , גםורניקב

 יםחדומאה יםיפסכ הותחו הד את,ויותיחנוה יםבנק ה עלחפקהמ ותראו היפ לעב נקיםי בנקאיםידתאג
 31 וםי בהיימהסתש פהובתק ים השנשו משלחת אכלול 2020 -ו  0212 רבדצמב 31 יםלימ בנק השל

 .יםיפ כסותחו דותם את עליגומס ילת בעתד ותוח ללכ ,0222 רסבמ 3 וםי מ,ולנש חווהד ,2021 רבבדצמ
 
 

ןייקיח ךסומ
 ןוחשב ירוא

 

 
 2022 רסבמ 3
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 םייתנש םייספות כדוח - מ בע"דסמ בנק לש יותנמ הלי לבעםקרימב הוןשב הח רואידוח
 
 31 יםלימ ק"(בנ"ה – חדי בןלהל ) הבתתרבחו "מע בסד מבנק  שליםפרו המציםאזנהמ  אתורניקב

 ןו בהיםיוינשה  עלותחו הד,ללוכ החוור ה עלותחו הד,דפסהו חוור ותחו דואת 2020 -ו 202 1רבבדצמ
 םוי בימהישהסת הפובתק יםהשנ שומשל חתא כל לבנק הלש יםומנמז הירימז תלע ותחווהד יצמעה

  היאוותנירחא .בנק ה שלנהלה וההןוירוטרקי הדותירח באנםי ה אלהיםיפסכ ותחו ד.2021 רבבדצמ 31
 .ורתנויק בסס עלבהתב אלה יםיפסכ ותחו ד עלעה דותוחל
 
 ירוא ותקנ בתועב שנקים תקנותרב ל,אלרשי ביםבלומק רתויק בילתקנ בהתאם ורתנויק באת וכנרע

  שלרתויקבב ומםשייש יםויממס רתויק ביותקנ 1973 - "ג התשל,ן(וחשב ואהר  שלולתועפ ךרד )ןוחשב
 ויתנמא שר נד אלהים תקניפ-לע .ויותיחנהו יםבנק ה עלחקפמ הותראו היפ לענקב יםי בנקאיםידתאג
  הצגהיםיפ הכסותחו בדןישא ןוחטי ב שלרהי סב מידהיגש להרהט במעהבצול רתויק הב אתןכנלת
 תוחו שבדעדיובמ יםכומ בסותכ התומתוירא  שליתגמ מדיקה בדלתולכ רתויק ב.יתותמה יתעטומ

 ושע שניםיותעמשמ היםומדנל האשו ושמויש ותונאחשב היללכ  שלינהחב  גםלתולכ רתויק ב.יםיפהכס
 ו אנ.ותהללכ ביםיפכס הותחובד  ההצגהותותנא כתרעה ןכו בנק ה שללהוההנה ןוירוטרקי הדייד על
 .ודעתנ ותוח לות נאבסיס יםספקמ ורתנויק שביםרוסב
 

 ,ותיותהמה ותינח הבכל מ,ות נאןפו באיםפשק מ"ל הניםיפ הכסותחו הדורתנויק בסס עלתב בה,ולדעתנ
 ןו בהיםיונישה ,ותולעפ הותוצא תואת 2020 -ו 202 1רבדצמב 31 יםלימ בנק ה שליפסכ הצבהמ את

, 2021 רבדצמב 31 וםי ביימההסתש פהובתק יםהשנ שו משלחת אכל ליםומנמז הירימ ותזיצמעה
 "ל הניםיפ הכסותחו הד,ו לדעתנ,ןכ וכמ )Israeli GAAP(לראשי ביםבלו מקותונאחשב יללכ לבהתאם

 .ויותיחוהנ יםנק הבפקח עלהמ ותראו להתאםה ביםכורע
 
 רבדב ,ה"ברבא Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) - הילתקנ  בהתאם,גם ורניקב
 רהק הבאת ,ראלשי בןוחשב יואר כתש לייד  עלומצושא יפכ ,יפ כסחוויד  עלית פנימרהבק  שלרתויקב

 תרגמס בועב שנקיםונירטיר ק עלססבהתב ,2120 רבדצמב 31 וםי ליפכס חווי ד עלבנק ה שליתהפנימ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  -ה  שלתיימ פנרהבק  שלבתולשהמ

(COSO) Commission, ותייבטאפק  עליגתומס ילת בעת דותוח ללכ ,2022 רסבמ  3וםי מולנש חווהד 
 .קבנ ה שליפכס החווי הדת עליימ הפנרההבק
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 תרקו בביפתחמ יינינע
, רםשלתק  היהשר שנדו א,ורשוק תרש איםיניענ ה הםןלהל יםטרופ המרתויקבב חתפ מייניענ
 ותחו הדתרויקבב רותי ביםיותעמש מוי ה,יעו המקצו דעתנוליקש יפ ל,רש ואבנק הןוירוטרקילד

 סחיי מת(1 ):רש אןייענ לכ ,רית הןי ב,םיללוכ  אלהיםיניענ .תפטוש הפהולתק בנק השל יםיפהכס
 וא ייבטקייוב ס,רמאתג  היהוילגב ו דעתנוליקש (2 )ןכו יםיפ הכסותחו בדיםיות מהםייויללג ו איםפיעלס
 הענ מןית נ אלהיםיניענ ל.ויותיחוהנ יםבנק ה עלחפק המותראו להם בהתאאת וזחדוי במכברומ
 ןלהל  אלהיםיניענ  שלרוש התק.ותםללכב יםיפ הכסותחו הד עלו דעתנתווח שויבוג ורתנויק ברתגמסב
 תרדפנ תע דתווח ותועמצא בםינתונ ונא ןיאו םתוללכב םייפסכה תוחודה לע ודעתנ ותוח  אתמשנה וינא
 .םיסחייתמם הם יהלאשים יוליגו הא םיפיסעל העו אלה אים ניינל עע

 
 יאאשר דיפסהל רשהפה
 
 וםיל בנקה  שליראש איסדפ להשהרפהה רתתי ,יםיפ הכסותחולד 25 -ו 13, 1 יםרוביא בראושמת יפכ

   .יתוצת קבשהרפוה יתטנרפ שהרפ הלתולכו חש" ןויילמ 70.3 של ךבס ינהה 2021 רבבדצמ 31
 ות ודאי באיםכורכ היםיותעמשמ יםומדנ א עלססמתב ,יראשא היק בתוםגל הפסדהה כתרע הךיתהל
 ב בשלןוה יםינ תקו איםיתיע בותובחכ ותובחה  שלוגוי והסיויההז לבש בן הותייבטיקיוב סותכרע הועל
 העפש הותי להויהשע ,ו אלותכרע בהו איםנ באומדיוינש ל.יתוצתהקבו יתטנרפה שהרפה הידתמד
 .קבנ ה שליםיפכס הותחו בדגתוצי המראש איסדפה לשהרפה ה עליתותעשממ
 

 :יראש איפסד להשהרפ ההובשיח ל בסיסיםשמשמ היםירקיעה יםומדנהא
 
 יםונירטיר קיפ  עליםיתיעב הותובח הרוית אךרולצ עת דוליקש פעלו מ,ותובח הוגוי וסיו זיהעתב -

 רו במקמתיי הקו איתרשפהא עהי הפגןמדו א,ייתיעב לובח לש וכתיפ העל דיע להיםיושע רשא םירוגדמ
 םיר תז שלויומק ,והו הלטתיובשל יביצ ,ףטוש ירימז תרזחה רו מקירק ,והו הל שליונשרא הרזחהה
 הוו הל שליםרח איםיננספ יםונ נתכתרע הןכו ,ועדוובמ ולוא במובח הןועריפ לוהו הל שליופצ יםומנמז
 .והו הל שלותייאלנצטופ ותשולח ו אותשולח  שלןיומלק יםסממנ ביע עללהצ יםולכיש
 תורישל יםיופ הציםיידעת היםמנומז הירימז תילגב עת דוליקש פעלו מיתטנרפה שהרפהה ובשיחב -
 .ותיורבעו ותונחט בשוממימו והו הלותילעפמ ובחה
 יראשהא יקבת םוגלה דפסהה ת אודאמל  מנת עלתעד וליקש פעלו מיתוצתהקב שהרפהה ובשיחב  -

 םירטרמפ  בסיס עלותשר הנדותאמהתוה יםונש המשקה יפנע ברבעה יפסדה עצוממ  בסיסעל
 םייכלכל ורקמא יםרמו ג בשליראש האיק בתיםיוינשה את ףקש ליםרואמש בנק הייד לע ורדוגשה

  . יםיימ פניםרמו גובשל
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 .רתויקבב חתפמ ןייענכ ,יראש איסדפ להשהרפהה ובשיח ל בסיסםישמשמ היםמדנו את האוינזיה

  אתןוחלב נת מעל ןויוניס עיד ןכו ר המבקלש עת דוליקש רשתו דיראש איפסדה לשהרפה ה עלרתויקב
 .השרפ ההןמדו אעתיבקב נהלההה  אתושימשש יםונוהנת ותחההנ ותריסב

 
 תקורביב תחפמ הלעניין הנכמע צעובוש קורתביה לינה
 

 :ורתנויק ברתגמס בזה חתפ מןייענל רש בקוענצי שביםירקיע היםנהל הןלהל
 תור בק שליתולעפת הותייבטאפקוה וםשיי ה,ןוכנ הת ואתשהרפ ההובשיח לדהועב היכי תהלאת וחנב

 :םי הבאיםשאובנ ותר בקותרבל ,שהרפ ההןמדו אעתיקב לותרוש הקותויממס ותיפנימ
 השרפה העתילקב שהמישש גיהוולודהמת ותות נאינתחב -
 השרפ ההובשיח לושימשש יםייס הבסיםונ הנתותותנא -
 יםילי שליםסממנ עם ותובח רויתא -
 נקהב ינהל ל בהתאםותובח וגויס -
 הותללכ בשהרפהה ותרי סבחויתנ -

  .ולניבם שקייוניצחו יםיימ פנים מצג בסיסשה עלרפ ההתיקלבד יםסס מביםנהל ועניצב
 :רית הןי בוללכ ו אליםנהל

 ותונאשבח היללכ עם חד אבקנה להוע  היאיכ יקהובד שהרפ ההעתילקב גיהוולוד המתרתיסק -
 .בנק ה שלתירוטולרגוה יתכלכל היבה הסבותעפשה עםו בנק ה עליםשחל

 .יתצתו הקבשהרפ ההובשיחל יםודלבמ יםששמם המיוננתוה עדיק המויוד ותקת שלמיבד -
 .ם(יייתעוב יםינתק) ותובח גם מדרועב שהרפ ההןואומד וגוי סותות נא שליקהבד -
 .ותהללכ ביראש איסדפ להשהרפהה ותות נאינתחב -

 . 2000 ינה הבנק ה שלרבקן המוחשבה רואה ותי להןייקיח ך סומןוחשב הירוא רדשמ ילחת ה שבההשנה

 

 

 
 
 
 

 ןייקיח ךסומ
 ןוחשב ירוא

 
 2022 רסבמ 3

 
 

 ©2021 KPMG שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של , סומך חייקיןKPMG  המורכב מפירמות חברות עצמאיות

 כל הזכויות שמורות. באחריותחברה אנגלית פרטית מוגבלת , KPMG International Limited -המסונפות ל
 



91 

 רצמבבד 31ם ויה ביימסתשה לשנהחד ו מאסדפווח והרח וד

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
         

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2019   2020   2021  רואב  
 0.752  4.242  9.762  2  יתביר תוסנכה
 2.11  4.1  23.4  2  יתביר תואצוה
 8.542  0.142  5.442  2  וט נ,תיביר תוסנכה
 7.01  8.12  (3.3)  52,31  יארש אידספה ןיגב ת(וסנכה) תואצוה
 1.532  2.912  8.742    יארשא ידספה ןיגב תואצוה רחאל וט נ,תיביר תוסנכה
         תיבירמ ןניאש תוסנכה
 0.3  2.0  2.2  3  יתבירמ ןניאש ןומימ תוסנכה
 8.38  1.38  94.1  ב4 ,א4  תולמע
 4.0  4.0  5.0  5  תורחא תוסנכה
 2.78  7.38  3.101    תיבירמ ןניאש תוסנכהה לכ ךס
         תורחאו תוילועפת תואצוה
 0.201  8.09  6.98  6  ותול נתואצוהו תורוכשמ
 5.72  6.72  1.27  15  ודיוצ םיניינב תחפו הקזחא
 7.07  6.36  4.66  7  תורחא תואצוה
 2.002  0.281  1.291    תורחאוה ותילועפתה תואצוהה לכ ךס
 1.221  9.021  0.751    יםסימ ינפל חוור
 4.44  9.34  55.3  8   חוורה לע םיסימל השרפה
 7.77  0.77  7.101    יקנ חוור
         (ח"שב) הליגר הינמל חוור
 25.0  15.0  68.0  9  ללודמו יסיסב חוור

 
 
 
 
 
 
 

ירדיא. ב
ןוירוטרקי הדרו"י

 
 

 לט. טייג 
 יללכ נהלמ

 ארפי. שא 
קבנ החשב ,יללכ נהל מןסג

 ישאר ינאוחשב
 

 
 2022 רסבמ 3 :םייפסכ הותחו הדרושי אךירתא
 
 
 
 

 . מהםרדפ נילת בלקח יםוומה יםחדומא היםיפסכ הותחולד יםרוהבא
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 0212ר בצמדב 31ם וייימה בסתשה לשנה להכולח וורהל עח וד

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
       

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021  2020  2019 
 7.77  0.77  7.101   יקנ חוור
       :םיסימ ינפל ,רחא ללוכ (דספה) חוור
 8.2  2.2  1.8  וטנ ןוגה יווש יפל הריכמל םינימז ךרע ותריינ גתצה ןיגב תומאתה
 (0.01)  (6.0)  (8.1)  (1)םיבדועל תובט הןיגב תויובייחתה לש תומאתה
 (2.7)  6.1  -  םיסימ ינפל ,רחא ללוכ (דספה) חוור
 5.2  (5.0)  -  סחייתמה סמה תעפשה
 (7.4)  1.1  -  םיסימ רחאל ,רחא ללוכ (דספה) חוור
 0.37  1.87  7.101  ללוכה חוורה
 
 ושמנרש םסכומי של הפחתה וגדרת מוההטב להסינ פיותנכ תשל הקופ תףסו לםייארקטוא םניומדא גין באמותהת ףקש מקרבעי (1) 

 .אחרכולל עבר ברווח ב
 

 .אחר מצטבר"כולל "רווח בדבר  10אור  בםגה אר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 רדצמבב 31 םוילמה ייסתשה לשנה אוחדזן ממא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
       

 רבמצדב 31    
 2020  2021  רואב  
       םיסכנ
 8.518,3  2.436,3  11  יםקנבב ותנודקפו םינמוזמ
 3.526  7.247  12  (1) ךרע תוריינ
 8.732,5  2.146,5  52,31  רוביצל יארשא
 (6.27 ) (2.66)    יארשא ידספהל השרפה
 2.561,5  0.575,5    וטנ ,רוביצל יארשא
 6.026  3.367  14  הלשממל יארשא
 4.52  24.1  15  ודיוצ יםניינב
 4.0  1.0  ב23  םירזגנ יםרישכמ ןיגב םיסכנ
 3.29  7.94  א16  םירחא םיסכנ
 8.3  -  ב16  רהיכמל םיקזחומה םיסכנ
 8.843,01  0.538,10     םיסכהנ לכ ךס
       ןוהו תויובייחתה
 4.216,8  1.520,9  17  רויבצה תונודקפ
 3.252  1.134  18  יםקנבמ תונודקפ
 3.7  4.1  ב23  םירזגנ םירישכמ ןיג בתויובייחתה
 5.276  7.488  19  (2) תורחא תויובייחתה
 5.445,9  0.949,9    ותיויביחתהה לכ ךס
 3.408  0.688  א21   ןוה
 8.843,01  0.538,01    ןוההו ותיויביחתהה לכ ךס
 
 .הלן, לןגהוים בשווי נמדדהים פריט-ב28אור בה אגן רהו שווי ים לפינמדדהך רעניירות על ים פרט ל(1)

יום לו 21.12.31 ם ליוש"ח נייליומ .93 - וחש" יניליומ .24 של ךסב םיינזא מ חוץאישרא ירישכמ ןגי באישרא סדיהפ להשפרה :הזמ (2)

 .האמתהב ,20.12.31
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 2021 רצמבבד 31ם ויב יימהסתשהה לשנון ם בהייוינהשל עח וד

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
          

 

 

 הון
 תוינמה
 ערפנה

 תויובייחתה
 תותימצ

 הימרפ
 על
 תוינמה

 הון ןרק
 הבטהמ
הלבקתנש
 לעבמ
הטילש

 

 

ןוה כ"הס
 תוינמה
 ערפנה
 תונרקו

 ןוה

 
 חוור
 ללוכ
 רחא
  לכה ךס  םיפדוע רבטצמ

 2.356 3.136 (4.5) 3.72 7.0 7.2 6.9 3.41  2018 רבמצדב 31 םויל הרתי
 7.77 7.77 - - - - - -  ןובשחה תנשב יקנ חוור
 רחאל וטנ ,רחא ללוכ דספה
 (7.4) - (7.4) - - - - -  סמה תעפשה
 2.627 0.907 (1.01) 3.72 7.0 7.2 6.9 3.41  2019 רבמצדב 31 םויל הרתי
 77.0 77.0 - - - - - -  ןובשחה תנשב יקנ חוור
 רחאל וטנ ,רחא ללוכ חוור
 1.1 - 1.1 - - - - -  סמה תעפשה
 3.408 0.687 (9.0) 27.3 0.7 2.7 9.6 14.3  2020 רבמצדב 31 םויל הרתי
 7.101 7.101 - - - - - -  ןובשחה תנשב יקנ חוור
 (0.02) (0.02) - - - - - -  נדדיביד
 רחאל וטנ ,רחא ללוכ חוור
 - - - - - - - -  סמה תעפשה
 0.688 7.768 (0.9) 27.3 0.7 2.7 9.6 14.3  2021 רבמצדב 31 םויל הרתי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  רמבצבד 31ם וייימה בסתשהה ם לשניומנזמי מירז על תאוחדח מוד

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
     

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021 2020 2019 
     תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 7.77 0.77 7.101  נהשל יקנ חוור
     ת:פטוש תוליעפמ םינמוזמה תא גיצהל ידכ תושורדה תומאתה
 1.4 7.4 3.6  ודיצו םיניינב לע תחפ
 7.01 8.12 (3.3)  יארש אידספה ןיגב ת(וסנכה) תואצוה
 (7.3) (7.0) (2.2)  ירהכמלת נומיזב חו ותרגא ותרכיממח וור
 - - (4.9)  דיוצ ויםניניב שוימממ( חוור) דספה
 (0.1) (1.0) 1.2  וטנ ,םיחדנ םיסימ

 9.4 (3.61) 7.1  דיםבעו ותויכזן גיבטו נת וויבייחתהבוי נשי
 7.51 1.6 30.8  וןמיומ עהקשהת לוועבפו ללכנש רהביצ שיפרה
 8.4 2.3 8.1  ניםומזהמ ותרית ל עיןפליחהר עשבת עוונתת עפשה
     
     ם:יפטוש םיסכנב וטנ יוניש
 3.0 1.0 (0.6)  יםרגזנ יםירשמכ יןגבם יכסנ
 (2.1) (4.64) (3.0)  ריםחאם יכסנ

     ת:ופטוש תויובייחתהב וטנ יוניש
 4.2 6.2 (3.2)  יםזרגנם ריישכמן יגבת יוובייחתה
 9.52 (5.01) (3.091)  ותרחא תיוובייחתה
 6.041 5.14 (0.55)  תפטוש תוליעפמ וטנ םינמוזמ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 )המשך( בדצמבר 31דוח מאוחד על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
     

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021 2020 2019 
     העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 42.8 )1,130.7( 176.4  יםקנבב תונודקפב וט ניוניש
 )376.0( )84.5( )409.5(  רוביצל יארשאב וט ניוניש
 )1.9( 3.7 )142.7(  הלשממל יארשאב וט ניוניש
 - - )150.7(  יוןדפ לבחו תוגראת שכיר
 )148.5( )464.0( )473.2(  הריכמל תונימז בוח תורגיא תשיכר
 513.1 89.9 477.4  רהיכמל תונימז בוח תורגיא תריכממ הרומת
 8.8 4.4 0.8  הריכמל תוינמז בוח תורגיא ןוידפמ הרומת
 - - 1.5  וןידפל בחו תרוג אןיודפ מהורמת
 )0.8( )1.3( )2.3(  ודיוצ יםניינב תשיכר
 - - 8.7  דויצ וםנייינבש מויממ הורמת
 37.5 )1,582.5( )513.6(  העקשה תוליעפמ וטנ םינמוזמ
     ןומימ תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 )16.5( )96.9( 178.8  יםנקבמ תונודקפב וט ניוניש
 288.9 1,650.5 412.7  רוביהצ תונודקפב וט ניוניש
 - - )20.0(  תוינמ ילעבל םלושש דנדיביד
 272.4 1,553.6 571.5  וןמימ תוליעפמ וטנ םינמוזמ
 450.5 12.6 2.9  םינמוזמב (ןוטיק)ל ודיג
 892.9 1,338.6 1,348.0  הנש תליחתל םינמוזמ תרתי

 )4.8( )3.2( )8.1(  יםנמוזמ תורתי לע ןיפילחה רעשב תועונת תעפשה
 1,338.6 1,348.0 1,342.8  הנשה ףוסל םינמוזמ תרתי

     
     לובקתהוו למששום יסי ומתריבי

 278.5 260.4 277.7  הבלהתקש יתיבר
 19.7 7.4 23.8  הולמשש יתיבר

 62.0 61.4 70.7  וולמשש נסהכ הם עלימיס
 3.0 0.7 0.7  ובלהתקש נסהכ הם עלימיס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 םיאוחד המםייפסהכ ותחום לדירובא

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  כללי.א
 (%51 )בנק בטהי השללעב ,"מעב ןושארה ינלאומי הבבנקה  שלותבעלב צא הנמראלשי ביד תאגוינה סד מבנק (1)

 םיבלו מקותונאחשב יללכ לבהתאם יםכורע בנק השל יםחדומאה יםיפ הכסותחוהד (.%49) "מע בותזקחא מסד ושל
 רבצמבד 31 וםי ליםיפסכ התוחודה .ויותיחוהנ יםבנקה  עלחקפהמ ותראולה  בהתאםןכו (Israeli GAAP) ראלשיב

 ."(בנקה" :ןלהל) ו של הבתרתל חבשו נק הב של אלה אתיםללוכ 2021
  .לבד ביםחדומא ותחו ד בסיסוא על היםיפסכ הותחו הדוםרספ יםבנקה על חפקהמ ותראולה בהתאם

 .2022 רסבמ 3 וםי בבנק הןוירוטרקי דייד ם עלורספל ורשו איםחדומא היםיפסכ הותחוהד
 
 תדרוגה (2)
 

 :לה איםיפכס ותחובד
 
 תוונאחשב ילתקנ עדהוו הייד  עלוומצשא ותיורשנפו יםתקנ - "(IFRS" :לןה)ל יםומיאנל ביפיסכ חיווד ניקת
 תורב ל(IAS )יםינלאומי בותונאחשב יותקנ (IFRS )יםיומינלא ביפ כסחווי די תקניםללוכ והם (IASB )יםינלאומיב
 ועב שנקותיורשנפ ו א(IFRIC )ינלאומי ביפ כסחווי דשל ותיורשנפ לעדהוו הייד  עלועבנקש  אלהיםלתקנ ותיורשנפ

 .האמ בהת,(SIC) ותיושנרפ למדתהמת עדהוו הייד על

 םישרד נרה"בא ביםרחס שניםיריקאמ איםבנקש ותונאחשב היללכ - ב"הראב בנקיםב ליםבוק מתאוונבחש ליכל
 הנילתק המוסד ,רה"בא בע"י נותשר ,רה"ב באיםנקהב  עלחויקפ הותיושר ייד על יםעב נק אלהיםללכ .יישםל
 תוונאחשב ןבתק עהבנקש כיהררי לה בהתאםיםשמוי ומ,רה"ב באיםפנוס יםפווג רה"בא ביתפ כסותונאשבחב
 ברה" באיתפ כסותונאחשב בינהלתק  המוסד שלותנאוחשב הי תקנ שלציהיקפיוד הק,10-105ASC (168  FAS( יריקאמא

 היכרריהה ותרמ ל,יםבנק ה עלחויקפה עתילקב תאםה ב,ךכ לףסובנ .םיבלו המקותונאשבח היללכ לש כיהרריוהה
 ידי  עלו אה"בר באיםקבנ ה עלחויקפ הותיושר ייד על רויבלצ רהסמ שנעמדה כל יכ רהוב ה,FAS 168-ב עהבשנק

 לכל  היא"ברה באיםבלו המקותנאוחשב היללכ  שלוםשיי הןפו אילגב רה"ב באיםקבנ ה עלחויקפ הותיושר ותוצ
 .ברה"אב יםבנק בבלו המקותנאוחשב

 .מע" במסד בנק - קנבה
 
 .בנקה ותחו דעם ,ןיפיעק בו אןירשיבמ , מלאןפו באיםחדומא ןתיהוחושד ותרבח - תדוחואמ תברוח
 
 .ותולכל ותרבחו ותחדומא ותרחב - תזקוחומ תברוח
 
 בהי הסב שלעטב המוהז ,ללכ ךרד ב.ועלפ בנק ה בהיתרקיעה יתכלכל היבה הסבלש עטבהמ - תלופעיה עבטמ

  .יםומנמז הריקע  אתיאוצ ומיקפ מידאג תשבה

  .יםיפכס הותחו הדיםוצג מויפ לעטבהמ - הגצהה עבטמ
 

 .רויבלצ חווי הדותראולה 80 ףיעבס ותםעמשכמ - ייןלי ענעבו קשורים דיםצד
 

 .היקטטיסט לסיתרכזמה כהשלה סמתרפמש יפכ ראלשיב ןכרלצ יםריחהמ מדד - מדד
 

 -ו 23 עתד גילויי ותראולה בהתאם ,0320 רב דצמשודח ןי בגלמדד ותאםשה ירוט היסינלינומ וםכס - אםתמו סכום
  .ראלשי בןוחשב יואר כתש לשל 36
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 יראלשי העטב המ שליללכ הניה הקחכ ביםיוינש היפ  עליםאמות המיםכרע ביפכס חוויד - אםת מופיסכ חיווד
 .אלרשי בןוחשב היואר כתש ל שלעת הדייויל גותראו להבהתאם

 

 רחאל ופסו שנ,יםינליומ ניםכרע ביםומכ סספתו בת,(3200 רבצמבד 31) רבעמ העדולמ ותאם מוםכס - חדוומ סכום
 .רעבמה עדו מרחא לוער שנגיםכומ סיוכיבנו ,רעבהמ עדומ
 

 .חוו מדוםכ בסותעל - תלוע
 

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים ב.
 עקרונות הדיווח הכספי  (1)

 ותראו להובהתאם (Israeli GAAP) ראלשי ביםבלו מקתוונאחשב יללכ ל בהתאםיםכורע בנק ה שליםיפסכ הותחוהד
 ותונאחשבה יללכ  עלותססו מב אלהותראו ה,יםשאו הנריקע ב.ויותיחוהנ יםבנק הלע חקפ המ שלרויבלצ חוויהד

 םיינלאומי ביפ כסחווי די תקנ עלותססו מבותראו הה,יםיות מהותחפ  שהם,יםרות הניםשאובנ .ברה"א ביםבלוהמק
(IFRS)ראלשי ביםבלו המקתוונאחשב היללכ  ועל( Israeli GAAP).יםינלאומי ביפ כסחווי די תקנרש כא( IFRS )

 וםשיי ותיח הנ אלהותארו בהוענקב ,יםומס צב למתיפיספצ ותחסיי התיםללוכ נםי או א,ותפו חלרפס מיםרשפאמ
 .רה"ב באיםבנק ביםבלוהמק ותונאחשב היללכ על ריקעב ותססו המב,ותיפיספצ

 מטבע פעילות ומטבע הצגה (2)
  .קבנ ה פועלבה יתרקיע היתכלכל היבה הסבת איצגישמ עבטו המינ הקלשה

 .רתח אןיו צאם טע למ,בורהק יונייל למיםגלועמו ח בש"יםוצג מיםחדומא היםיפסכ הותחוהד

 בסיס המדידה (3)
 :ןלהל יםטרופות המיויביחהתוה יםכס הנטעלמ יתרוט ההיסותהעל  בסיסו עלכנו הותחוהד

;פסדהו חוור ךר דןוג היווש בים נמדדרשא יםרח איםינסינפ יםרישכ ומיםרז נגיםייננספ יםרישכמ •
 ;רהיכ למיםינזמכ יםוגומס היםייננספ יםרישכמ •

 ים;חד נים מיסותיויביחוהת יםסנכ •

 ;ותשרפה •

 ;יםובדע לותטב הןי בגותיויביחוהת יםנכס •
 .רהיכ למיםחזקום המינכס •

 

 

 םיריחמ ה במדדיםיוינש לאםות ה,תירוטיס ההותהעל יס בס עלונמדדש ןו היטירפו יםיפסכ לא יםנכס  שלכםרע
 לחה .יתונילצפינא-רפי הכלהכלכ ראלשי לתככל שבהח נזה עדולמ עדו ותי ה,0032 רצמבבד 31 וםי לעד ןכרלצ
 .יםחוו מדםיכומ בסיםיפ הכסויותחו ד אתקבנ הךרוע 2004 רנואיב 1 וםימ

 שימוש באומדנים ( 4)

 םינק הבקח עלפות המראווה (Israeli GAAP )ראלשי ביםבלו מקותונאחשב יללכ לתאם בהיםיפסכ הותחו הדכתירעב
 םושיי  עליםעיפש מרשא ותחוהנ יםומדנ אותכרע בהעת דוליקש בשמהשת לנק הבלת הנהשתר נדויותיחוהנ

 תוונש ותי להותול עללעופ בותוצאשהת רובהי .ותצאווה ותכנס ה,ותיויביחוהת יםכס נ שליםכומ הס ועלותיינהמד
 תשר נד,קבנ ה שליםיפסכ הותחו הדנתכ בהיםששמהמ יםיונאחשב יםדנ אומ שלבושםי געת ב.ה אליםומדנמא

 עתיבקב תהע דוליקשב .תיותעמש מותוודא י באיםכורכ היםעוריולא ותיב לנסרשבא ותחנ החינלה בנק הלתהנה
 תאם בהותרי סבותח הנ ועליםיוניצח יםרמו ג,ותונש תובדוע ,רבע הןוי ניס עלבנק הלתנה הססתב מת,םיומדנהא
  .ן אומדכל לותתאימות המיבלנס
 ווקנ תשבה פהובתק םירכו מיםיונאחשב יםומדנ באיםיוינש .ףטוש ןפובא יםר נסקםיס שבבסותחההנו יםומדנהא
 .עתפשו מתיידעת פהו תקכלוב יםומדנהא
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ח על ויקהפאות רווהונאית ה חשבינ תקיונכדע, ונאותי חשבקנתנה של ואשרלום יישג. 
 םינקהב

 שינויים בדרישות הגילוי של תכניות הטבה מוגדרתבקודיפיקציה בדבר  2018-14עדכון תקינה  (1)
 תרגמס רבדב ,USA 14-8102  את"(FASB"- )היתונאשבח ינהלתק יריקאמהא  המוסדרסםפ ,2018 טוגוסבא 28 וםיב

 רב בדציהיקפיודבק 20-571 שאולנ ןוכעד והוהמה ,תרדוג מטבה הותיכנ ת שליויל הגותשיר בדיםיוינש - יוילהג
 ת ארפש לוינ הןוכעד ה שלויתכל ת.ן"(וכעד "ה:ןלהל) יללכ - רתוגד מטבה להותיכנת - שהירפ ותטבה - ולתגמ
 םירוביא הכנת בהותכורכ הותיו העל אתצם לצמןכו יםיפסכ הותחו לדיםרוביאב יםיויל הג שלותייבטפקהא
 .יםשרהנד

יופצש רבט מצרח אללוכ חוור ביםולכל היםכומ הסןמדו אלהצגת שהיר הדטלהו ב:רית הןי ב,נםי היםוניק התיריקע 
וםכ סלהצגת שהירהד טלהו בבת;קוע הנהש בצאהוכה פסדוה חוור חו לדרטבמצ רח אללוכ חוור מוחתפוי יכ

 תויותעמשמ ותסקאע ןכו ,ה(ונ )אנקצבה יחוז ותרב ל,חוטי ביחוז ייד  עלותכוס המותיידעתה ותי השנתותטבהה
 םיחוורל ותיב הסרבדב טוריפ תלת שרד ניהפ לשהיר דהפווסהת ית;כנהת ןילב יםרושק יםדד צו אתושי הןי בןשהכל
יויל גותשיר דורובה הןכו פה;ו התקךבמהל ,רתוגד מטבה הןי בגותיבוח במיוינש לםירוש הקיםיות מהיםפסד הוא

 .רותי ו אותיכנ תישת להם שיש ותיושי רועב

 

 

 םי לשניםי בנקאיםידאג ת שלרויבלצ ותחו הד שלותישוהשימ רופיש "רבדב יםבנק ה עלחויקפ הרזוחל בהתאם
 רויבלצ ותחומהד החל ושמוי ותראוהה ,ציהיקפיוד בק14-8201 ינה תקןוכעד  בסיסלע שוב גרשא ,"2020 -ו 2019

 .םייפסכ הותחוהד ת עליותעה מהפשה יתהי ה לאותראו ההוםשייל .ךיל וא,202 1רנואיב  1וםיל

 שווי הוגן שינויים בדרישות הגילוי של מדידתבקודיפיקציה בדבר  2018-13עדכון תקינה  (2)
 רתגמס רבדב ,USA 13-8102  את,"(FASB"- )היתונאשבח נהילתק יריקאמהא  המוסדרסםפ ,2018 טוגוסבא 28 וםיב

 יווש ידת מדרבדב ציהיקפיודבק 820 שאולנ ןוכעד והוהמה ,ןוג היווש ידת מד שליויל הגותשיר בדיםיוינש - יוילהג
 ןכו יםיפ הכסותחו לדיםרוביא ביםיויל הג שלותייבטאפק ה אתרפשל וינ הןוכעד ה שלויתכל ת.ן"(וכעד "ה:ןלהל )ןוגה

 .יםשרנד היםרוביא הכנת בהותכורכ הותיוהעל  אתצםלצמ
 תייכרריבה 2 -ו 1 ותרמ ןי בותרעב להותיב והסיםכומס הלהצגת שהיר הדטלהו ב:רתי הןי ב,נםי היםוניק התיריקע
 הכאלכ ותחשב נותרמ ןי בותרבע הי מתעהילקב ותשיה ותיינ מדרב בדעיד מן למתשהיר הדטלהו בן;וג ההיוושה

 ןלמת שהירהד רתגמסב ;3 מהר בןוגהה יווש הידתמד כתרעה ךי תהלרו תיאלהצגת שהירד הטלהו בו;ימישהתק
 3 רמהב ותוגומס הותנשנו ותרזוח ןוג היווש ותיד מדרועב יםפנצ  לאיםונבנת יםיוינש לותשירגה  שליוליל מרותיא
 ;ותיווודא י האילגב וינ השר הנדעיד המיכ שילהדג יכד ות"וודא י ל"אות"שירג "חונ המןכודע ,ןגו ההיווש הרגדבמ
 םינכס רועב ,הפובתק ושמו מרםטש (OCI) רחא הללוכ החוור ביםיוינשה  אתיגהצל שי לפיה שהיר דפהווסהת
 .פהוהתק ףו בסיםחזקוהמ

 םי לשניםי בנקאיםידאג ת שלרויבלצ ותחוהד  שלותישוהשימ רופיש "רבדב יםבנק ה עלחויקפ הרזוחל בהתאם
 1 וםימ ושמוי ינה התקןוכעד ותראו ה,ציהיקפיודבק 13-2018 ינה תקןוכעד  בסיסלע שוב גרש א,"2020 -ו 2019

 .יםיפסכ הותחו הדת עליותעה מהפש היתהי ה לאותראו ההוםשייל. 2021 רנואיב

 הטיפול החשבונאי במסים על הכנסהפישוט בקודיפיקציה בדבר  2019-12עדכון תקינה  (3)
 טושיפ רב בד,USA 12-9102  את,"(FASB"-ה )יתונאשבח ינהלתק יקאיראמ ה המוסדרסםפ ,1920 רבבדצמ 18 וםיב
 :ןלהל )הכנס ה עליםמס רב בדהייקצפיודבק 740 שאולנ ןוכעד והוהמה ,הכנס הלע יםמס בינאוחשבה ולפיטה

 לע רהישמ ךו תרה"ב באיםבלומק הותנאוחשב היללכ  שלותכברוהמ תתחפ הוינ הןויקהת  שלויתכל ת.ן"(ויק"הת
 .םייפ הכסותחו הדישממשת לופקמסה עידהמ ותישושימ

 ןי בסהכנ הה עלמס הותטב הו אמס הותוצא הקצאת ה:רית הןי ב,נםי הןויק התרתגמס בוכנודעש יםשאו הניריקע
 םימס ותכנס הובשיח י;צמע ןו להותרישי יםפ הנזקםיטירפו רח אללוכ חוור ,ופסקושה ותיוילעפ ,ותכשמ נותיוילעפ

 סמ הירועיש בו אמס היוקח ביםיוינשה עתפש בהרהכ ההןפו אים;יינ ביםיפ הכסתוחו בדיםרטב מציםסדפ העל
 .יםיינ ביםיפסכ הותחובד
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 העפשה יתהי ה לאותראוהה וםשייל. ולהבא ןמכא םושיי של ךרבד 2021 רנואיב 1 וםימ החל ושמוי ותראוהה
 .יםיפסכ הותחוהד ת עליותהמ

 
 םייכספ החותודהכת ירשמה בעוישונאית ות חשביינדמד. 

 מטבע חוץ והצמדה (1)

 הקעסה מיםעוב הנדפס הו א,חוור ,הצאו ה,כנסהה ,ותיביחת ה,סכ נכל ,וץח עטבבמ סקהעב רהכ ההעדובמ
  .סקהעה עדובמ ףקו שבתןיפיהחל רעש יפ לנק הב שלותילעפ העבט למונהשאר לרהכ ההעדו במיםגמרומת

 יפ לותילעפה עטב למיםמרגו מת,חווי הדעדו במוץח עטב במיםוב הנקיםיפ כסותיויביחוהת יםנכס ,חווי דעדו מכלב
 .וםי וות לאףקו שבתןיפיהחל רעש

 יפ לותילעפ העטב למיםרגמו מת,ןוג היווש יפ ליםוהנמדד וץח ותעטב במיםוב הנקיםיפ כס לאותיויביחוהת יםנכס
 .ןוג ההיווש הענקב ושב וםי בףקו שבתןיפיהחל רעש

 ףקו שבתןיפי החלרעש יפ ליםרגמו מת,תירוטהיס ות עליפל יםוהנמדד וץח עטבבמ יםוב הנקיםיפסכ  לאיםטירפ
 .סקהעה עדולמ
 ןילב ותסקאעה יעדו מןי בותעטבהמ  שלותיודתמהתנ יםעבווהנ וץח עבט במותסקאע וםרגת מיםפסדה ו איםחוור
 תוראו להתאםבה רשא רהיכלמ יםינזמ ובח ירישכמ ןי בגרעש ישרפ הןי בגותרב ל,ןאזהמ עדו/מוקיל הסעדומ

 תוראו הרתגמס בעקבנש יפכ) 2022 רנואיב 1 וםי לעד פסדהו חוור חו בדיםרכו מותי להוכישמי רויבלצ חוויהד
 :טעמ ל,ית(יבר מןינשא ןו מימותנסכ )הוםרג תישרפה מיםפסד הו איםחוורכ פסדה ו אחוור חו בדיםרכו מ,ר(בעמ
 .ןוג היווש רויד בגרד מגרישכ מןי בגפסדה ו אחוור  שלייבטאפקה לקחה -
 .נטו עהשקמה לקח יםוומהה יםטירפ ןיבג רעש ישרפה -

 
 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן

 .רהית כל ילגב ועב שנקדההצמ הי תנאיפ ליםללכ נ,למדד יםוד הצמותיויביחוהת יםנכס

  :בהם יוינש הירועישו ןכרצ ליםריחמ ה ומדדיםיגיצ הןיפיהחל ירעש ם עליטרפ ןלהל
         

 (%-)ב תנשב יונישה רועיש (ח"שב) רבמצדב 31  
  2021 2020 2019  2021 2020 2019 
         :לש ןיפילחה רעש
 (7.8) (7.0) (3.3)  3.456 3.215 3.110  ב"הרא לש רלודה
 (9.6) 1.7 (10.8)  3.878 3.944 3.520  וריאה
         :ןכרצל םיריחמה דדמ
 0.3 (0.6) 2.4  100.8 100.2 102.3  ת(ודוקנב) רבמבונ שדוחל
 0.6 (0.7) 2.8  100.8 100.1 102.6  ת(ודוקנב) רבמצד שדוחל
 
 בסיס האיחוד ( 2)

 חברות מאוחדות
 תוחו בדיםללכ נותחדומא ותרבח  שליםיפ הכסותחו הד.בנק הייד  עלותט הנשלותיושי ןינ הותחדומא ותרבח

  .טהיהשל פסקת הוםיל עדו טהי השלגתש הוםי מיםחדומא היםיפהכס

 עסקאות שבוטלו באיחוד
תוחו הדכנת הרתגמסב וטלו ב,ותירת חבןי בותסקאע מותעוב הנ,וש מומרםטש ותוצאוה ותכנסוה ותי הדדותרית 

  .יםחדומא היםיפהכס
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 בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות( 3)
 :טעמ ל,רהיצב  בסיסת עלוללכ ניתיבר ותוצאוה ותכנסה  .א

 א לרש כאןמזומ סיס ב עלכנסהכה רתכו מיםעבצ מנםישא ותובחכ ווגושס יםייתיע בותובח  עלרהבנצש יתיבר
 תייבר הןוחשב  עלהב שנגוםכ ס אלהיםצבבמ. ום פגובח  שלרתתו הנרשומה הרהית היתי גבילגב ספק יםיק
 יפ לובח ה שלרתות הנרשומה הרהית ה עלחוויהד בתקופת רצב נ שהיהוםכ לסבלוגמ, יתיבר כנסתכה רכויש
 ףיעס ביתיבר ותכנסכה סדפוה חוור חו בדותוגומס ןוממז יס בס עליתיבר תוכנסה. יחוז היתיבר הרועיש

 ןרק טנתלהק יםששממ ונגבש יםלומשת הכל, רתתו הנמהושרה רהית היתי גביגב לספק יםי קרשכא .יטונוהרל
 ייה הגב בסיס עלסדפוה חוור חו בדרתכו מרוי לדתוווא הלןי בגרויגפ ביםכומ ס עליתיבר, ןכ וכמ. וואהההל

 .בפועל

 ולניה ,יראש איטיסרכ מ,יםרז נגיםרישכ ומךרע תורייבנ ותילעפ מ:ןוכג )יםותריש ן מתןי בגותעמל מותכנסה ב.
 .ןלתבלק ותכאת זחמנצ בנק לרשכא פסדהו חוורב ותרכו מרה(מ הישרפוה יראשא בולפיט ,ןוחשב

 .העסקה  תקופתי פני עלחסי ןפו באותרכומ ותיורבע ןי בגתועמל ןוכג ותויממס ותעמל   .ג
 טעמל, התשוא אמתכהת וואהההל חיי ךרולא ותרכומ יראשא רתייצל ותרישי ותיועלו יראשא רתייצל ותעמל  .ד  

 עדובמ ותרכומ ותעמלה, שהמושמ יבלמ עהפק ותיבוחהמ אם. ייתיעב ובח של שדחמ ןורגא של יםרקבמ
 .עהיהפק

 תוריהסבו במידה. יראשאה ןמתל ותיבוחמה של שומיהמ ותרילסב בהתאם ותופלטמ יראשא צאתהק ותעמל .ה
 הסכנבה רהכהה את חהוד בנקה רתחא, ותיבוחהמ תקופת ךרולא רשי קו בסיס על רתכומ עמלהה, שהוקל
 יאז, השמומ ותיבוחמה אם. וקדםהמ יפל, העתיפק עדולמ עד או ותיבוחהמ שומימ עדולמ עד אלה ותעמלמ
 יבלמ עהקפ ותיבוחמה אםב. ילעל רואמכ וואהההל חיי ךרולא תשואהה מתהתא של ךרבד ותרכומ ותעמלה

 .עהיפקה עדובמ ותרכומ ותעמלה שהמושמ

 יאתנ אם בנקה ןחוב, יםייתיעב נםישא ותובח של שחדמ ןורגא או שדחמ ןומימ של םירבמק - ובח יבתנא יוינש  .ו
 םילתנא בהתאם יםנמזומה יימרזת של יחכוהנ ךרעה האם בנקה ןחוב לכך בהתאם. יותמה ןפובא וונש וואהההל

 םילתנא םבהתא ורתושנ יםומנמזה יימרתז של יחכוהנ ךרעהמ 10% -ב ותחפל ונהש אהווההל של יםשדחה
 ןועריפ ותעמל וכן וחתפוה רםטש ותעמלה כל, רואמכ יםרבמק .(וקדםמ ןועריפ לתעמ ספתובת) יםיחכוהנ
 לקחכ ותללכנ ל"הנ ותעמלה רתחא. פסדוה חוורב ותרכומ יראשא יבתנא יוינש ןיבג חולקמה ונגבש וקדםמ

 .ילעל רואמכ אהושת מתתאכה ותרכוומ שהדחה וואהבהל נטו עהקשהמה
 .יתיבר ותכנסה רתגמסב יתידימ תורכומ וקדםמ ןועריפ ותעמל .ז

 .ןלהל( 5.)ה ףיעס ראה - ךרע ותריינ .ח  

 . ןלהל( 6.)ה ףיעס אהר - יםרזנג יםייננספ יםרישכמ .ט
 .הריצב יסבס על ותרכומ - ותרחא ותוצאוה ותכנסה .י

 חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי (4)
 יפסדה לשהרפוה יראש אןוכי ס,ים פגומותובח  שליוילוג דהימד שאובנ יםבנק ה עלחקפהמ  שלאהרו להבהתאם

 חויקפ הותיושר  שלותעמדו ASC 310 יריקאמ אותונאשבח ןקת  את,2011 רנואיב 1 וםי מ החל,קבנ הישםימ יראשא
 תויחבהנו ותעמדב ,רובילצ חווי הדותראובה וומצשא יפכ ,"ברהא בךרע ותריילנ ותשרה ושל רה"באב יםבנק העל
 .יםייתיע בותובח בולפיט שאובנ יםבנק ה עלחויקפ הותיחנ ה אתבנק היישם מעדו מותומא החל .יםבנק ה עלחויקפה

 ותכיא על יוילהג ןוכעד שאובנ יםבנק ה עלחויקפ התוראו ה אתנק הביישםמ 0122 רנואיב 1 וםי מהחל ,ןכ וכמ
 .יראשא יסדפלה שהרפה ועל ותובח של יראשהא

 תוחנ המותובשוהת ותהשאל בץו קת וארויבלצ חוויד הותראו ה אתיםבנק ה עלחוקיפ הןכעד מעתל עתמ ,ףנוסב
 תא בהם לבש לרהטמ באת ז,יראשא יפסד להשהרפהו ים פגומותובח שאובנ ותראו הה שלוםשיי הןפו אילגב
 2016 משנת  החל.רה"בא בחויקפ הותיושר  שלותיחנ הותרב ל,רה"ב באיםבנק העל זה שאובנ ותשחל ותראוהה

 לש וגוי הסןפו לארשק בותיח הנ,ייתיע בובח  שלשדח מןורגא בולפיט לרוש הקכל בותיחנ הה,רית הןי ב,וכנודע
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 ןפו לאעגובנ ותויממס תויחוהנ (primary repayment source) ובח ה שליונשראה רזחהה רו מק עלססהתב בותבוחה
  .תוובח ה שלינהחהב

 
 אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות

 .כו'ו משלהמ ליראש א,רויבלצ יראש א,ובח ותריג א,םיבנק בותונ פקד:ןוכג ,ובח הותרתי כל ילגב שמתוי מראהוהה
 תיד מדשאובנ יםיפיספצ יםללכ רויבלצ חווי הדותראו בהוענקב  לאיהםלגב ותרחא ובח ותריתו רובילצ יראשא
 בוח רתית יפ לבנק הירפס ביםחוו מדכד'(ו יםבנקב ותונ פקד,המשל למיראש א:ןוכג )יראש איפסד להשהרפה
 יפסדה לשהרפ היוכי נינפ לך א,ותיונאחשב ותיקח מיוכי נרחא ל,ובחה רתיתכ רתוגד ממהושרה ובחה רתתי .ומהשר
 ןכ מרחאול רעב ברהכושה ו א,רהכו הלאש רהוצב יתיבר לתולכ ינה אמהושר הובחה רתתי .ובח וות אןי בגיראשא
 ךרע ידתרי לשהרפ הלש רהכוה  מדידהשאובנ יםיפיספצ יםללכ יםיימ קןביהלג ,ותרחא ובח ותרית ילגב .טלהוב
 .ןלהל (8) ףיעס ראה , מדידהיללכ תםו א אתיישם לךישמ מבנק הב(וח ותריג א:ןוכג)
 

 זיהוי וסיווג חובות פגומים
 ותובחה כל  אתוגומס קבנ ה,ו אליםנהל לאם בהת.יםמו כפגותובח וגויולס ייתיע ביראשא יולזיה יםנהל עב קבנקה

 דחוא דהי במ.ום פגו אותח נ,תחדוי מחהגש ה:יםוגוי בסיםייתיע הביזנמא וץח היראשא היטירפ  ואתו שליםייתיעהב
 .ר(כש מיוכיבנ ותווא הלטע )למוגוי סוות בא, הם גם,ווגו יסוהו הלותובח רית ייתיע בובחכ וגומס והו הל שלותובחהמ
 םיכומ הסכל  אתותלגב כלוי  לאבנקשה יופ ציםינכעד יםעורי ואעדי מ עלססתב בהרשאכ ום כפגוגומס ובח

 ב מצ על,רית הןי ב,סתסו מבובח הוגוי סרבדב טהחלה לת קב.ובח הכם הס שליםיחוזה ים התנאיפ לו ליםעיהמג
 לש ינסינפ הבם מצ,ותונחטי הבצב ומוםי ק,והו הלשל ןועריפ הרשוכו ייננספ הוצב מכתרעה ,ובחה  שלרויגפה
 . ג' מצדןו מימיגש להוהו הללתוכיו ובח בךו לתמותםיבוח ומ,םייימ ק אם,יםרבע
 .רתוי ו איםימ 90  שלרויגפב יםיו מצוינ בגתייבר הו אןרהק רשכא ום פגבוחכ וגומס תיטנרפ ןחב שנובח רהק מכלב

 תורב)ל ותובח .ו שלםייחוז הןועריפ הינאלת חסייהת בעב נקרשא רויגפ הי ימצבמ רח אוקבע בנק הךכ ךרולצ
 .םונעריפ לעדוהגיע המש רח לאוולמש  לאנםי בגיתיבר הו אןרק הרש כארויגפ ביםצא נמם(ירח איםנכסו ובח ותראג
 היגרחב ותפירצב רותנ ןוחשבה רשאכ ,רותי ו איםימ 30  שלרויגפ בותובחכ יםחוו מדשו"ע ו אדח"ח ותונחשב ,ףסובנ

 ןוחשב וות אותכ לזופזק נ לאיראש הארתמסג ךו בת אםו ארותי ו איםימ 30 ךש למרתשומא היראש הארתסגממ
 רוב צוינשא ובחכ ופלטי ובח הום כפגגווי הסעדוממ חלה .םיימ 180  שלפהו תקךו תובח היוכיס יכד לעד יםכומס
 .(ע"צ מבוינשא ובח" ראקיי רואמכ ובח) יתיבר ותכנסה

  .וםב פגוחכ וגו יסייתיעב ובח  שלשחד מןורגא רתגמס בוונש וישתנא ובח כל ,ןכ וכמ
 

 הגדרת מקור החזר ראשוני בסיווג חוב בעייתי
 םושיי "שאובנ יםבנק הלע חויקפ ה שלותובשות ות שאלבץולק ןוכעד ה אתבנק היישם מ,2017 יוליב 1 וםי מהחל

 ."יראשא יפסדה לשהרפהו יראש אןוכי ס,םי פגומותובח שאובנ רויבלצ חוויהד ותראוה
 גוויהס עתיקב. יראשא יסדפלה יתטנרפ שהרפה ידתומד וםפג ובח רתדהג, ובח של וגוילס ריקעב חסיימת ןוכעדה

 על סתמתבס( highly probable) ההוגב רמהב ויהפצ תהשענ לו ותרבההסתשכ או כשל ותרלק עד, ובח של יםתאהמ
 רזחה ותרומק של כהיתמה ותרלמ זאתו יונשארה רזחהה רומק של יופצה וזקחה: רומכל, יביחה של וםהתשל לתוכי

 (.ישישל צד ייד על שדחמ ןויממ, רבע של כהיתמ, ותחוטב: ןוכג) יםונשיושל יםישנ
 .יונשאר רחזה רו מקרתגד להעהשנג להשא בץו הקללכ ,רית הןיב

 רש ואיביח הטתי שלתח תצאלהימ יביח רש א(sustainable) ןזמ ךרו לאיביצ יםומנז מרומק - יונשאר רזחה רומק
 רזח הרושמק יכד ,ללככ יכ רהוב הותובשהתו ותהשאל בץו בק.ובחה יוכיס לות במהו אשרופמ ברדפו מותי להיביח
 םיר תזרי סבןזמ רקפ ךו תיקפ להבוהה גותרב בהסתיופ ציביחשה ותרא להבנק הלע ,יונשאר רזח הרוכמק רכוי

 עב שנקעדו במ מלאןפו באיםשרד הניםלומש התכל ןועריפ לשמשי רשא ,תכש נמיתעסק ותילעפמ יםמתא יםומנמז
 .כםבהס

  .יםייתיע בותובח יולזיה ףנוס יכלכ יונשרא רזח הרו מקוםי קןח מבלתולכ וגםויסו יםיתיע בותובח יו זיהותיינמד
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 םגופו ינאש בצלמם גופ בוח  שלהרזחה
 :יםבא היםצבי הממשנ חדא יםי בהתקוםו פגינשא ובחכ וגומס ותי להרזוח וםב פגוח

 תייברוה רתות הנןר הק שלןועריפ הפו צבנקוה וולמש רםטו עדםו מעי הגרש איתיבר ו אןר קייבכר וינ בגןיאא. 
 .ו(שרפו הו אתיונאחשב וחקמ שניםכומס ללוכ )זהוח הי תנאיפל ותםבשלמ

 .ייה גביכיבהל  ונמצאטבי החטוב משהענ ובח הרשכא ב.
 בוח  שלשדחמ ןורג אעויצ מבתוצאהכ יםכפגומ ווגוסש ותובח  עלוולחי לא רואמכ ום פגוגוימס רהזח ההיללכ
 .ייתיעב
 

 רבצו וגוםפ בצלמם גופ בוח  שלהרזחה
 םתא בהעציבו ערפיי בוחהש רי סבןוחטי ביםי קשדח מןורגהא רחלאש ךכ ,שדח מןורגא יתמאלרופ רבע רשא ובח

 העוצ שביתונאחשב יקהח מכלו שדח מןורגאהש יבתנא ,יתיבר ותכנס הרבו שצום פגובחכ ופלטי ,יםשדח הוילתנא
 םי התנאיפ לןועריפ התיחזות יביח ה שלייננספ הוצב מ שלטבי העדתו ומתיתכנעד יראש אכתרע בהיםכ נתמובחב
 ןמזומ והושו ןמזומ ילומשת ביביח ה שליםירוט ההיסיםפירצ הןועריפה יעויצ ב עלסתבוס מכהרעהה .יםשדחה

 ת איות מהןפו באויתחפשה יםלומש תובלשהתק רח לארקו יםשדוח שהיש ותחפ לתכשמ הנרהי סבפהו תקךשלמ
 .שדחמ ןורגא הרח לאעהב שנקמהושר הובחה רתית
 

  דשח מגוןראבי תייבע בחובל פויט ובוח דרית הסניודימ
 עב קבנק ה,יםעבדושהמ יםכס הניסתפ תו אכשל יצב מעו למנרהט במןכו ,ויתיוגב יראשא הולניה רפש לרהטבמ
 ינא בתיוינש לותטיש .יםייתיעכב ווה ז שלאותובח ינא תיוינש עויצוב יםייתיעב ובח ירדהס עויצלב ותיינמד יישםומ
 ,םייופת התקיםלומש התיכומ סו איתיבר ירועיש חתתפה ,יםלומש תידעו מיתיח ד,רתי הןי ב,ולכל לותיושע ותובחה
 םירח איםוולל ותובח רתבע ה,הוו הלותובח ודחי א,והו הל שלןוהמימ בנה למתאימם להרהט במובח הי תנאיוינש
  .ודעו והו הל עלותטלוות המייננספה  המידהותאמ  שלשתודחמ ינהחב ,שותפתמ טהי בשליםוו לוצת קבחתת

 בוחה  שלןועריפ ההאם עת דוליקש ילעפ להבנק הלתלהנה יםרשפא מרש איםונירטיר ק עלסתבוס מבנקה ותיינמד
 .שחדה רדההס  שליםנא בתודעמ ליופ צוהוא ובח עורפ לוונרצו ולתוכי  אתחיכו הוהו הל אםרק שמתוי מוהיא יופצ
 תויטפש מו אותיכלכל ותיבמס ,וילגב רשא ובחכ רדוג מייתיעב ובח  שלשחד מןוגר ארעב יתמאלרופ רש אובח

  אתיביח ה עלקל להרהט במובח הי בתנאיוינש  שלךר בדרויתו יקענ הבנק ה,יביח לש יםייננספ יםישלק ותרושהק
 לת קב שלךר בדו אב(ייחמה יםשרד שנןמזומ ביםלומשת  שלייהח דו אחתהפ )הוברק החווט בןמזומ הילומש תטלנ

  .ו(לואמ בו אולקחב )ובח הןועריפכ יםרח איםנכס
 ינהחב עבצ מבנק ה,ייתיע בובח  שלשדח מןורג אהוו מהבנק הייד  עלעוצ שבובח רדהס  האםעהי קבךרולצ
 יו מציביח ה(1 ): האםעולקב רהט במאת וז,עוצ ב הואןרתסג במותיבוהנס רדההס של ים התנאולכל מ שליתותכיא

  .יביחל רויתו יקענה בנק הרדההס רתמסג ב(2) -ו יםייננספ יםישבק
 והו הל שלוותי ה עליםעיצבמ היםסממנ יםיימ ק האםןחו בבנק ה,יםייננספ יםיש בקצא נמיביח האם העהיב קךרולצ
 קבנ ה,רתי הןי ב.רדההס ולא ליםייננספ יםישק לעקלי והושהל רהי סבותרשפ אוםי ק עלו ארדההס עדו במיםישבק

 :ןלהל ותטרופות המיבמהנס רותי ו אחת אוםי קןחוב
 הי יהיביח היכ יופ צ אםךירעי י בנקאיד תאג,ףנוס ב.ו שלותובחו מהשהכל ובח בום תשלשלכ בוםיכ  נמצאיביחה -

 יושע י בנקאיד תאג,ויני דה.יוינש העויצ בללא ,ןיעל ראהנ הידעת בו שלותובחמה ושהכל ובח בום תשלכשלב
 .ום תשלכשל בוםיכ  נמצאוינ איביחה  אם גם,יםייננספ יםיש בקאצ נמיביח היכ מסקנה לעילהג

 .רח איםנכס נוסיכ ו אגלר טתישפ ךיבתהל שהוא ו ארח איםנכס נוסיכ בו אגלר טתישפ ב הואיכ עיוד היביחה -
 .יח עסקכ יםילהתק ךישמי יביח היכ יותק מהפ סיםיק -
 לש וםי אחת תיםנמצאש ו אוםשירמ יקהח מ שלךיבתהל ,(delisted) וםשיר מוחקנמש ךרע ותריי נשי יביחל -

 .ךרע ותריילנ רסהוב בוםשיר מקהיחמ
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 יימרז תיכ פהו ציקאבנ הדי התאג,יביחה  שלתויימהק ותולכי ה אתרק יםללוכ הותיחזתו יםומדנ איפ על -
 ית(יברו ןר )קו שלתוובחה מושהכל ובח רתש לת מנ עלויקפ יס לאיביח ה שלותשי ליםיפיפצ הסיםמנומזה

 .ןיע לאהרנ הידעתב ,יםי הקכםההס  שליםיוזח היםנאלת בהתאם
 ייבטאפק יתיבר רועיש ביםיימ הקיםוו המלנםישא ותרוממק ןמזומ בללק לוכי וינ איביח ה,יםי הקיוינש הללא -

 .ייתיע בוינשא יביח  של דומהובח רועב וקשב יםי הקיתיברה רועיש לוהושה
 
 ם א,תיחוז היתיבר באההעל עהוצ ברדהס הרתגמס ב אם גם,רויתו יביח ל הוענקרדס ההרתגמס ביכ יקמס בנקה

  :ים הבאיםצבמהמ רותי ו אחדא יםימתק
 םי לתנא בהתאםהרצב שניתיבר ותרב)ל ובח היכומ סלכ  אתותלגב יופ צ לאקבנ ה,שדח מןורגא מתוצאהכ -

  ם(;ייחוזה
 רדעי ה עלעיצב ומיתחוז הובחה רתית  את מכסהוינ אןוחטיבב יםותנ מותובח יגב לןוחטי הב שליכנעד ןוג היווש -

  וב;ח היכומ סכל  שלביה גלתוכי
 לש ו אלןוכג יםיניפמאו ים תנא בעלובח רועב וקש בוג הנהרועיש בותרו מקייסלג ותרשפ איימת ק לאיביחל -

 .רדס ההרתמסג בעמדושה ובחה
 רוח בתמיוינש ןישא ו א,ותח נובח שחדמ  הוארש כארואמכ ףנוס וםיתח ךיל העצ מבוינ אי בנקאיד תאגאם -

 יםעצאמ ספק מוינ אוהו שהלו א,שוידח הי לפנןוכי לסיםמתא יהיה  שהואךכ אםתו ה לארוחמתשה ו אובחה
 ןורגא וא השוידחהש חזקה מתיי ק,והו הל שליםייננספה יםישק מהעוב הנןוכי בסוליד הג עלות לפציכד ביםפנוס

 .ייתיע בובח  שלשדחמ
 
 הינשא יםלומשת יתיחד יביח לקהענו הרדההס רתסגמ באם שדחמ ןרגושא ייתיעב ובחכ ובח וגומס  לאבנקה

 .ירומק הובח ה שליופהצ עוצממ היםיח הךשמוב ןועריפ ליתחוזה פהובתק ,םילומשהת ותרי בתדחשבת בהיתותמה
  שלרתבט המצעהפשהה  אתןושבחב ביא מבנק ה,ובחהי נא תיוינש ביםכורכ היםרסדה רפמס ועצוב אם ,זה ןייענל
 .יתותמה ינהא יםומ בתשלייהחד ההאם עהי קבךרולצ ים הקודמיםונרגאה
 
 בקוע דשחמ גוןראו דשחמ גוןראב תחובוב ולפטי
 ,יוצת קב בסיס עלוחנב נשחד מןורגא הרםטש כאלה ותרב ל,ייתיע בובח  שלשדח מןורגא בוונש יהםנא שתותובח
 שדח מןרגושא ייתיע בובח ,ללככ .יראשא יפסד להשהרפ העויצ בךרולצ יטנרפ בסיס  עלוכרעויו ום פגובחכ ווגויס
 ןורגא ובח לךרענ רשאכ ,תוויממס ותיב בנס,תזא עם .ולוא במלםושיש עד ום פגובחכ וגומס ותיולה להימדד ךישימ
 ינקא הבידתאג ה,שדחמ ןורגא  שלףוס נכם להסוכנס ניביחהו ינקא הביד התאגןכ מרחולא ייתיעב ובח  שלשדחמ
 :םי הבאיםהתנא י שניםיימ מתק אםייתיע בובח  שלשדחמ ןורגא רעבש ובחכ ובח לרתוי חסייהת לשר נדוינא
 .וקבע השחד מןורגא העדו במיםייננספ יםיש בקרתוי  נמצאוינ איביחה א.
  ןרק  עלרויתו יקענ הלא ותרבל )יביחל רויתו יקענה לא יבנקא הידתאג ה,וקבע השדחמ ןורגא הילתנא בהתאם ב.

 .י(רו המקוואהההל ן מתעדוממ רטבמצ  בסיסעל
 
 השרפ ההותכימ ךרולצ יוצת קב בסיס עלךרעוי ,וםכפג וגוי הסוילגב רוהוס וקבע שדח מןורג ארבעש רואמכ ובח

 לםוש ו אבל התק אםטעמ)ל וקבע הןורגא העת בנהשת ת לאובחה  שלרשומה הובחה רתיתו יראש איסדפלה
 ןורגא ו לעצושמב ו אךרע ידתרי בוינ בגריכ להשיש צאונמ יתטנרפ ןחב נרואמכ ובח ותוקבע ותפותק ב אם.ן(מזומ

 .ייתיע בובח  שלשחד מןורגכבא ו בטפל ומוםג פגווי סובח לריחזמ נק הב,ייתיע בובח  שלשדחמ
 

 יאראשי דפסה להשרפה
 יוכיס למהימתא מהר בשהרפ הםיילק יכד יראש אידספ להשהרפ ההידתולמד יראש אוגוי לסיםנהל ע קבבנקה
 מהר בשהרפ הוםילק יםשר הנדיםנהל ע קבבנק ה,ףנוס ב.ו שליראש האיקלת חסיי בהתיםיופ ציראש איסדפה

 :ןוכג )רדפ ניותיביח התןוחשבכ יםיאזנ מוץח יראשא ירישכ למיםרושק היםיופ ציראשא יסדפה ותלכס יכד ימהמתא
 .ות(יורבעו וצלו ני שלאראשא ותרגמס ,יראשא ן למתותיורשהתק
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 השרפ "ה:יםול מסלינשמ חד באכתרעו מיראש האיקלת חסיי בהתיםיופ הציראש האיפסד היוכיס לשהרפהה
  .ית"צתו קבשהרפהו" ית"טנרפ

 ם בהתאותובח הלכ ילגב י עקבןפו באשמתוי מובח בולפיטוה שהרפ ההעתי קבךרולצ ותובח ה שלרואמכ ינהחהב
 לו מסלןילב יתטנרפ ההינחב הולמסל ןי ביםרבע מיםעצו מבלאו בנק ה שליראשהא ולניה ותיינד ומיות הכמףרל

 .ילע לרואמכ ייתיעב ובח  שלשדח מןורגא עצו ב אם אלאובח הייח ךשמ ביוצת קבבסיס נה עליחלב
 

 אירשאי דפסה לתניטרפ השרפה
 תיטנרפ שהרפ ה.ח ש"יוניילמ 1 מעל ינה היתחוזה םרתית ךשס ותובח תיטנרפ נהיחב ךרולצ תוזהל רחב קבנה

 וונש וישתנא ובח כל ,ןכ ו כמ.ום כפגוגו סרש ואיטנרפ  בסיס עלןחנבש ובח כל ילגב רתכו מיראש איסדפלה
   .וםב פגוחכ וגו יסייתיע בובח  שלשחדמ ןורגא רתגמסב

 רועיש ביםונו מה,יםיופצ היםיידעת היםומנמז הירימ תז עלססבהתב כתרעו מיראשא יפסד להיתטנרפ השהרפהה
 תתפיס ויהפצש עוב קבנק הרשאכ ו אןוחטיבב ותנה מוינ הובח הרשאכ .ובחה  שליתרו המקיתיבטפקהא יתיברה

 רחא ל,בוח וות אחתטבה לעבדושש ןוחטי הב שלןוג ההיוושה  עלססב בהתכתרעו מיתטנרפ השהרפה ה,נכס
 רועביש ןזמ ה את,ןוחטי הב שלןוג ההיווש בותיודתהתנ  את,רית הןי ב,םיפמשקש יםי ועקביםריזה יםקדמ מלתעפה

 .ןוחטי הברתיכ במותיופ הצותיוואת העל לעופ בשוימועד המ למעד
 דעבוש המןוחטי מהביעדבל ןפו באעבצ להתיופצ וונערפ רש כאןוחטיבב ותנה מובחכ ובח רי מגדבנק הזה ןייענל
  עליפיספצ ודעביש יםיק לא  אם גם,והו הלייד  עלזקחושמ נכסמה ערפי להיופ צקנ הברש כאו אבנק הובתטל
 .םירחא יםמהימנו יםינזמ יםיותזר מהח הותרו מקוהולל ןי ארש כאכלוה ,נכסה
 

 יאראשי דפסה לתתיצובק השרפה
 םיוהמז ילתב יראשא יסדפה ןיבג ךרע ידתריל תושרפה ףקשל יכד ושבתחמ - יראשא יפסד להתיוצתקב שהרפה
 תיטנרפ וחננבש ותובח ןיבג וכן ,יםדומ ןוכי סייניפמא יבעל יםטנק תוובח של ותולגד ותוצבקב םילומ הגיתטנרפ

 םתאבה ושבתחמ, יצתוקב בסיס על יםכרעוהמ ותובח ןיבג יראשא יפסדהל שהרפהה. יםפגומ נםיא שהם ונמצא
 ססהתבב ,יםנק הב עלחקפמ התוראו להובהתאם ותיותלב יונאחשב ולפיט ,ASC 450( FAS 5( -ב ועבשנק יםללכל

 םי שנ שלחווטב, ייתיעב לא יראשלא ייתיעב יראשא בין הוקבחל, יםונש קשמ יפענב יםירוטהיס דפסה ירועיש על
 דספ ההירועיש יםיעיסק המשק היפנעב. חווי הדעדו בממתיימסתו 2011 רנואיב 1 וםי מילהחמת הפהו התקךרולא
 ףוסבנ .בנק היונ נתיסבס  עליםשבוחמ פסדהה ירועיש ית הבישק מףענבו  האםרתבח יונ נתבסיס  עליםושבחמ
 קנהב ותהנא שהרפהה רועיש עתיקב ךרולצ, רואמכ יםונש משק יפנעב יםירוטיסה פסדה ירועיש חווט ובשיחל

 ורמק יםוננת, יםיפענ םיותנא ףנע כלב יראשאה יפקיבה ותמגמ ותרבל, יםיטונורל יםייבת סביםרמו בגחשבמת
 תופגומ ותריתו רויגפב ותרית של מהובמג חפבנ יםיוינש, משק ףענל יראשהא של תיללכ ותכיא כתרעה, יםיכלכל
 .יראשהא ותיכוזירב יםיוינשה ותעפשוה
 ,כתב למתאם בה.יראש איפסד להתושרפה שאובנ בכת מיםבנק הלע חויקפ הסםרפ 2017 ראורבפב 20 וםיב

 יסדפה ליתוצתהקב שהרפה העתיבקב יבכר שמש המ"ים השנחווט ב"ולכל לךישלהמ יםינקא הביםידתאג היםשרנד
 .2011 נתש  את,ר(ויבלצ חווי הדותראובה 632-18 מ'ע .2.3ב.29 ףיעס בורתדכהג )יראשא
 ןה ןוחשבב אהי מברשא תיוצת הקבהשרפה ה שלהיד מדתטיש שבי גבנק ה,יםבנק ה עלחויקפה ותראולה התאםב

 םייטרפ יםשנ לאיראשא לעוגבנ .יםיטונוהרל יםייבתסבה יםרמו הגןי בגותאמת ההאת ןוה רבע היסדפה רועיש את
 חווי דעדו מכל בייתיע בוינשא יראשא הרתתימ 0.75% -מ חתפי  לאיםייבת הסבםירמו הגןי בגאמההת הרועיש

 םיי בנקאיראש איטיסרכ ביםיביחמ עוב הניראש ארגחו מרואמה מ.ים השנחווט בפסד ההירועיש עצוממ לחסייבהת
  .יתיבר וביח ללא

 הכרעה "שאובנ 314 רפס מןי תקי בנקאולניה ותראו הןויקלת יםבנק ה עלחויקפ הרזוח רסםופ 2017 יוליב 10 וםיב
 שהרפה העתי קבעתב 2018 משנת החל רזוח לתאםה ב.ות"ובח  שלותה נאדידה ומיראשא יונכי ס שלותהנא
 .יםכנודעמ יםיפ כסותחו דוילגב ןישא יראש א,רית הןי ב,וללשקי יראש איסדפלה
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 ימאזנ ץחו איראש
ASC ( FAS 5 -ב וענקבש יםללכ לאםבהת כתרעו מיםיאזנ מוץחה יראשא הירישכלמ חסייבהת רשתנד השהרפהה

 השרפהה ירועיש  עלסתוס מביםיאזנמ וץחה יראשהא ירישכ מרועב יוצת קב בסיס עלכתרעוהמ שהרפ הה.450(
 יראש האןוכי ס שליופהצ יראשא לשוימ המרועיש בותחשבת הךו ת,ל(יעל טרופ)כמ יאזנמ היראשא הרועב ועבשנק

 תראובה טרופמכ יראשאל רהמה יקדמ מ עלססבהתב נק הבייד  עלושבח מיראשלא שוימ המרועיש .יזנמא וץחה
  .יתטרדטנהגישה הס - יראש אןוכיס - ןו הותלימוה מדידה ,203 רפמס ןי תקי בנקאולניה
 
 לויקש  עלססתב מתרואמכ ותות נאכתרע ה.יראש איפסדה לשהרפ הה שללתולכ התוות הנא אתןחו בבנק ה,ףנוסב

 נק הבייד  עלותשמוישמ כהרעהה ותטישוב יראש האיק בתיםלומ הגיםונכי בסחשבת מרשא לה ההנה שלעתהד
 .שהרפה העתילקב

 הונרוקהף גי נרבמשן גיבת אמותה
 העפשהה את ףלשק רהטבמ, יתוצתהקב שהרפהה יקדמלמ ותאמתה בנקה עציב, ונהרוהק רשבמ ךבמהל
 .יםווהל של ןועריפה לתוכי ילגב ריצש ותוודאה אי ואת רבשהמ של יתילהשל

 תוחסייהת, רתרושה ותוודאה אי מתר כתרעה על ססבבהת, רבשהמ ךרולא וכנודעו וחננב תופנוסה ותאמההת 
, יתכלכלה ותילעפה על ושתושה ותבלההג ףיקה, ותינימדה יעובק ייד על רבשהמ ולניה ןפוא, משקב ותיוחתפלהת

 . ודעו וושהתה יםיכלכל ורקמא יםרטרמפ
 רכינ ןפובא יתוצתהקב שהרפהה ימקדמל ותאמההת את בנקה ילגדה, ההוהגב ותודאוה אי חכונ, 2020 נתש ךבמהל 

 קבנה צםצמ, ותוודאה אי רמתב ידהריוה משקב ותיוביחה ותיוחתפתהה רולא, 2021 שנת של יהשנ ןועברהמ והחל
 .וושתשה ותגדלהה את ילקח ןפובא

 

 תאיונבשח הקיחמ
 ךכ ךו נמךרע ובעל ביה גר בוינאכ חשבנש יטנרפ יס בס עלךרעו המו ממנלקח ו אבוח כל יתונאשבח חקומ בנקה

 םירק המובר ביםרוגדהמ) חווט יכור אביה גיאמצ מקבנ הנהל מוינ בגובח ו א,קתצדו מינה אנכסכ ורתתושה
 דכנג יתונאחשב יקהחמ יידימ ןפובא עצמב בנקה ןוחטיבב יתותנמ ויתישגב ובח ילגב .ם(יינתש  עלולהעה פהוכתק

 .ןוחטיהב של ןוגהה יוושה על ףדועה ובחה של מהושרה רהתיה של לקחה של יארשא יפסדלה שהרפהה רתית
 םירק המוברב )להםש רויגפה ופת תק עלססבהתב קהיחמ היללכ וענקב ,יוצת קבסיס בם עליכרעו המותובח הילגב
 דחא ביתונאחשב יקהחמ עהוצוב  במידהןכ וכמ .ותייתיע ב שליםרחא יםרטרמפ עלו ם(יפורצ רויגפ יימ 150 מעל

 תויונאשבח תויקחמ כי רהובי .ר(כש מיוכיבנ ותווא הלטעמ)ל  הם גםוחקיימ והו הלשל ותובחה ראש ,והו הלותובחמ
 סיבס רתיצי  תוך, לבדב יםינאוחשב יםכרלצ חתווהמד ובחה רתית את ותינטמק ןהו יטפשמ רויתוב ותכורכ ןינא

 .בנקה ירפבס ובחל שדח ותעל
 ןחנב ייתיעב ובח של שדחמ ןורגא בשל יםכפגומ ווגווס יוצתקב ןפובא וחננב רשא ותובח ילגב, ליעל רואמה ותרלמ
 ותילה ךפה ובחה ושב עדומהמ רחויא לא יתנאוחשב יםחקמנ רואמכ ותובח, ןפוא לכב. יתידיהמ יקהחמב ךרוהצ

 .שדחמ ןורגאה ינאלת חסיב, רותי או יםימ 60 של רויגפב
 
 הסהכנב הרכה

 תוכנס הוינ בגרוצב לקיפס ומיתיבר ותכנס הרוב צונישא ובחכ ובחה  אתרי מגדנק הבום כפגובח הוגוי סעדובמ
 ת אטל מבבנק הוםכפג ובח הוגוי סעדו במ,ןכ ו כמ.שדחמ ושאורגנ יםויממס ותובח ילגב ןלהל רואמ הטעמ ל,יתיבר

 וינשא ובחכ וגומס ותי להךישממ ובח ה.דפסוה חוור בכנסהכה ורכו הרשאו ,ונגב רםטו ורצב שניתיבר הותכנס הכל
 רחאול ייתיע בובח  שלשדחמ ןורג ארבע יתרמאלופ רש אובח .וםב פגוחכ וגויו הסילגב טלו ב לאודע כל ,יתיבר רובצ
 ותנסכ הרוב שצום פגובחכ ופלטי ,םישחד הוי לתנאםתא בהעבציו ערפי ובחהש רי סבןוחטי ביםי קשדח מןורגאה
 .ילע ל(4). הףיעס אהר יםכפגומ ווגוסש ותובח ןי בגןוממז יס בסכנסה על בהרהכ הילגב טוריפ ל.יתיבר

 תריצב יקפס מוינ אבנקה ,רותי ו אוםי 90  שלרויגפ ביםיו מצרש איוצת קב בסיס עליםשרפו ומיםחנב שנותובח ילגב
 וינ אקבנ ה שלחוורהש ותחיטשמב יראשא יפסד להשהרפה  שלכהרעה ותטיש ליםפופכ לה אותובח .יתיבר ותכנסה
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 ןללקב ותכהז בנק להרוצ נו שבעדו במכנסהכה ותללכ נ אלהותובח  עלרוחי אןיבג ותעמל .מעלה יפכל טהומ
 .רי סבןפו באחתטוב מביההגש לבדוב ,חולקמה

 ילוגיהת דרישו
 ןוכעד רתגמס בוענקבש יפכ יראשא יפסד להשהרפ ה ועלותובח  שליראש אותכי אלע יויל הגותשיר דיישם מבנקה

 ותרית בותעו תנ,ובח ותרתי לרשק ברחב יויל גספקל בנקה  אתבייחמ "ל הנ.ASU 2010-20 יתונאחשב ינהתק
 .פהו התקך במהלותובח  שלותיותות מהריכ ומותשיכר ,יראשות האכי לאותייקצדינ א,יראשא יפסד להשהרפהה
 גי מצבנק היםיפ הכסתוחו דבנה מיוינש רבדב יםבנק ה עלחויקפ הותראו לההתאם ב,2015 משנת  החל,ןכ וכמ

 לע ףסו נעדי ומ(13 רויא בראה )יראשא יפסד להשהרפהו רויבלצ יראשא ,יראש אןוכי סרב בדירקיע עדי מכוזיר
 (.25 רוביא אהר) רואמכ יראש אןוכיס
 
 ךרעת  ניירו(5)

 :ןלהלכ יםיקת ילשנ יםוגומס נק הבעישק מבהם ךרע ותריינ א.
 טעלמ, ןויהפד דעולמ עד ןיקחזלה לתוכיו ונהוכ יש בנקל רשא ובח ותריגא - ןוילפד ותחזקומ ובח ותריגא -

 כל את ותבמה, יכסה לא בנקשה כך רתחא ךרבד וקיללס או וקדםמ ןועריפל ותיתננ רשא ובח ותריגא
(substantially all) תייבר ספתובת ותהעל יפל ןאזבמ ותוצגמ ןוילפד ותזקחומ ובח ותריגא .ומהשרה ועתהשק ,

 ןיבג יםפסדה יוכיבנו ןויכיהנ או רמיהפה של יחסיה לקחב חשבתבה, ורבנצש רעש ישרפוה צמדהה ישרפה
 .יזמנמ רחא יפוא לתעב נהישה ךרע ידתרי

 ךרע ותריי נוא ןוילפד ותזקחומ ובח ותריגכא ווגוס לא רשא ובח ותריגא - רהיכלמ ותינזמ ובח ותריגא -
 םרטש יםפסדה או יםחוור. חוויהד וםיב ןוגהה שוויין יפל ןאזמב ותוצגמ רהיכמ לותינזמ ובח ותרגיא .רחסלמ

, סמל ימהמתא ודהעת יוכיבנ, נטו יםחווומד דפסהו חוור חובד יםללכנ לא ןוגה יוושל ותאמתמה ושמומ
 רחא יפו אלתע בינהשה ךרע ידתרי ןיבג יםפסדה טעמל ,רבטמצ רחא ללוכ חוור רתמסגב ןובה רדפנ ףיעבס
 .יזמנמ

 יתיבר הטתיש יפל )ןויכי נו ארמיהפ חתתפ ה,רעשו מדה הצישרפ ה,יתיבר רתיצב ,ידנדיב מדותכנסה ב.
 .פסדוה חוור חו לדיםפ נזקיזמנמ רח איפו אלתע בךרע ידתרי מיםפסד הןכו ,ית(יבטפקהא

  .ן"ושאר וצאי ןושרא כנס "ניס בסת עלחושבמ הושמושמ ךרע ותריי נותעל ג.
 .ןלהל (7.) הףיעס ראה - ןוג היווש ובשיח ןייענל ד.

  .ןלהל (8 ה.)ףיע סאהר - יזמנ מרח איפו את בעלךרע ידתריב ולפיט ןייענל ה.
 
 
 רדוגית אוונבשחת רבול, זריםג נייםננספי יריםכשמ ( 6)

 רדוגית אוונבשח
 לש לתולכ הגיהטרטאס מהלקחכ .עהו קביתיבר בובח ותרג באויותעשק מהיםעוב הניתיבר יונכי לסףושח בנקה
 .ןוג היווש ירוידכג ,יםויממס יםייננספ יםרישכ מעדיי מקבנ ה, אלהיםונכיס לפהישחה רמת ולניה לבנקה

 היטגרטאסוה יםונכיהס ולניה רתט מ ואתרויד הגיחסי  אתירמאלופ ןפו באעדת מבנק הרויד הגיחסי לתיחת עדובמ
 תו מהם;ירוד המגסקהע הו אטירפה ר; מגדרישכ מ:ה מאלחד אלכ  שליו זיהללוכ ודעי הת.רויד הגעויצלב ושל
 יווש ביםיוינשל פהישחה קיזוזב רויד הגיחסי ותייבטפקא כתרעה לבנק האת שמש תרשא טהישוה  ר;דו המגןוכיהס
 קהעס הןי בגיםומנמזה ירימז ת שלותשתנ להפהישח הקיזוז בו אן(וג היווש רויד)בג רדו המגטירפ ה שלןוגהה
   .רדו המגןוכי לסיםחסוי( המםיומנמז יםרז תרויד)בג רתודמג

  ןגוי הודור שוגי
 ההומז לקח ו א,ותיביח התו אנכס  שלןוג ההיווש ביםיוינש לפהישח האת יםרכמגד יםרז נגיםרישכ מעדיי מבנקה
  .יםומס ןוכילס חסי לןית שנ,להםש

 תוייבטאפק כתרע בהוללכשנ ןוגהה ויווש ביםיוינש ה,ןוג היווש רוידבג רדמג רישכמכ ששממ רנגז רישכמ רשכא 
 ו אחוור ה.רוד המגטירפ הותעפש הותוצג מו בףיע סוות באיםוצגומ פסדוה חוור חובד ףטוש ןפו באיםרכו מ,רוידהג
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 לש יםרפ בסךרע לאמהכהת ופלט מ,רוד המגןוכי לססחוי המרוד המגטירפ הןי בגן(וג ההיווש ביוינש ה,יר )קפסדהה
 ןפובא ופלטת רדו המגטירפ ה שליםרפבס ךרע לאמהת הה.דפסוה חוור חו בדףטוש ןפובא רכו ומרדו המגטירפה

 .ו שליםרפ בסךרעה  שליםרחא יםיבכר לדומה
 רז הנגוד;ע יםיימ מתקנםי ארויד גותונאחשב וםשיי ליםונירטיר הק:רש כארויד גותונאחשב יישם ליקפס מבנקה 

 .רויד הגיחסי  שלודעיי ה אתטל מבנק הברש כאו א;שמוממ ו אטלו מב,רכ נמ,עוקפ
 
 םמצעי פנבם דיומעהם רידג מנםאי שזריםג ניריםכשמ
 ףיע בסןאז במיםוצג ומןוג היווש בים נמדדעצמם י בפניםעומדוה רויד גיכרלצ יםשמשמ נםישא יםר נגזיםרישכמ

 םיוצג ומסדפוה חוור חו בדףטוש ןפו באיםרכו מןוג ההיווש ביםיוינש ה.יםרז נגיםרישכ מןי בגותיויביח התו איםנכס
 .יתיבר מןינשא ןוימ מותכנס הףיעבס

 
 םנסייינפם יריכשמל גן ש הוווית שעיבק (7)

 הלירג עסקהב ותיביחהת רתבעהב לםושמ היהש ריחמה או נכס רתיכמב בלמתק יהה רשא ריחמכ רוגדמ ןוגה שווי
 כלכ ירבמ שושימ ותשעל, ןוגה שווי כתרעה ךרולצ בייחמ ןהתק, רתיה בין. המדידה עדובמ וקש ביםפתמשת בין
 לקבהמת וקשב ןיזמה עידמ יםיצגימ יםפנצ יםונ נת.יםפנצ לא יםונבנת שושימ רעמזול יםפנצ יםונבנת ןיתשנ

  הייקצפיודבק 815-10 אשו נתת. נקהב של ותחההנ את יםפקשמ יםפנצ לא יםוננת וילוא יםיותל ילתב ותרוממק
 םינה ןוגהה יוושה עתיב קךרולצ ושמישש יםונ הנתאם הלהשאה  עלססב בהתמדידה ותיקכנט  שלכיהררי הטרפמ
 :ןלהל טרופכמ ןוגה שווי רגדמ יםרוצי יםוננת של ואל יםוגס .יםפנצ  לאו איםפנצ
 שי בנק לרש א,יםזה ותיויביחלהת או יםנכסל יםילעפ יםוקושב( יםאמותמ )לא יםטטומצ יםריחמ: 1 רמה יוננת •

 .מדידה העדו במיהם אל לגשתלתוכי
 יםללכ הניםטטו מציםריח מנםישא ,ןיפיעק בו אןירשיבמ ,ותיביחת הו אנכס הרועב יםפנצ היםוננת: 2 רמה יוננת •

 .1 מהרב
 .ותיביחתהה או כסהנ רועב יםפצנ לא יםוננת: 3 רמה יוננת •
 

 ךרע תניירו
 .יריקע הוקש ביםטטו מצוקש יריח מךסמ  נקבע עלרהיכלמ ותינזמ ובח ותריגוא רחמס לךרע ותריי נ שלןוגהה יוושה

 .רותי בילעו המוקש בטטו מצוקש ריח מיפל עתוצ מבכהרע ה,ךרעה ריי נרח נסבהם יםוקוש רפס מיםיימ קרשכא
 .טטו מצוקש ריח מוות באותידחי הרפמס  שלכפלה מוינ הךרע ותרייבנ בנק העתקשה  שלןוג ההיווש הו אליםרקבמ

 רחס המחפלנ יתחסי בנק ה שלציהי הפוזודל ג בשלותאם מוינ אןוג היווש עתילקב שמשמה טטו המצריחמה
 רותי בובט הןיזמ העידמה  עלססב מתןוג ההיווש הןמדו א,ןיזמ וינ אטטו מצוקש ריחמ אם .קה(חזה הודל גרוט)פק

 ןוכי ס,וקש ןוכי )סיסנניפ הרישכ במיםלומ הגיםונכיהס  שלןוחשבב  הבאהךוות יםפצ ניםונבנת ירבמ שו שימךות
  .לה( באוצאיכו ותריח סי א,יראשא

 םזריגנ ייםננספי יריםכשמ
 יפ ל,יריקע וקש רעדיובה ירקיעה וקש בענקבש וקש יווש יפ לוכרעו הילעפ וקש להם שיש יםר נגזיםייננספ יםרישכמ
 םיחוק לרש איםודל מיפ לוכרעו היםרחס ננםישא יםרז נגיםינסינפ יםרישכ מ.רותי בילעו המוקש בטטומצ וקש ריחמ
 ךשהמ בראה טוריפ רית ל.לה( באוצאיכו יארש אןוכי ס,וקש ןוכי )סרז הנגרישכ במיםלומ הגיםונכי הס אתןושבחב

  .עויצ בי לאןוכי וסיראש אןוכיס  שלכהרע היתיוגולוד מתילגב

 םזריגנ נםאיש יםפוסנ ייםננספי יריםכשמ
 ותונ ופקדרויב הצותנו פקד,המשל למיראש וארויבלצ יראש א:ןוכג )ו זטגוריהבק יםייננספ היםרישכהמ וברל
 ו בילעפ וקש יםי ק שלאןוויכ מ,וק"ש ריח "מטטלצ ןיתנ  לאם(יריח סנםישא ותומלו יםחד נותיביחת היכתב ,יםבנקב

 םיומנמז יםרז ת שליחכו נךרע ןוכג ,רוח לתמיםבלוק מיםודל מתועמצ באאמד נןוג ההיוושה ,ךכיפל .יםרחס נהם
 ירימז ת,ךכ ךרולצ .ינסינפ הרישכ במלומה הגןוכיהס רמת  אתףקשמ הרועיש בןויכי ניתיבר בןוומה היידעת
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 לשו ותינאוחשב ותיקחמ  שלתועפש היוכי נרח לאושבוח יםרחא ותובחו ים פגומותובח רועב יםיידעתה יםמנומזה
  .ותובחה ןי בגיראשא יפסדה לותשרפה
 
 עוצבי איל כוןיוס איראש סיכון של הכרעה

 )ASC 820( FAS 157יראשהא סיכון את ףשקל שרוד  )credit risk(עויצב ילא ןוכיהס ואת  )nonperformance risk(תידבמד 
 ללוכ עויצב אי סיכון. ןוגה שווי יפל יםונמדד בנק הייד על וונפקה רשא, םירזנג יםרישכמ ותרבל, ובח של ןוגהה יוושה

 . לבדב זה ןוכילס בלוגמ לא אך, נקבה של יראשהא סיכון את
 ראה, יםייננספה יםרישכהמ של ןוגהה יוושה ןאומד ךרולצ ותשמשמה ותיריקעה ותחוההנ ותטישה ילגב חבהרלה

 ."יםייננספ יםרישכמ של ןוגה שווי ינומדוא ותרית ",ב'-ו א'28 רוביא
 
 םנסייינפ יריםכשמך רעת ד( ירי8)

 .ןוילפד ותחזקו מו ארהיכ למותינזמ ובח ותריגא - ךרע ותריינ 
 קילתו רהיכ למןיזמ היקלת יםוגומס הךרע ותריי נ שלןוג ההיםיווש בדהירי  האםחווי ד תקופתכל בןחו בבנקה 

 .יזמנ מרח איפו אלתע בינה הןוי לפדחזקוהמ
 ריי נכל  שלךרע דתירי ןי בג,ותחפ הכל ל,יזמנ מרח איפו אלתע בךרע ידתרי בחווי הדפתובתק ריכ מבנקה 

 :ים הבאםימהתנא רותי ו אחדא יםיהמק
;זו פהולתק רויבלצ חוהד וםרספ עדומ עד רהכנמ רשא ובח רתיגא •
 ןזמ רקפ ךובת ותהא רוכלמ ןווכמת בנקה, זו פהולתק רויבלצ חוהד וםרספ עדולמ ךוסמ רשא ובח רתיגא •

 ;רקצ
 ןילב בנקה ייד על שהכרנ היא ושב עדובמ וגהריד בין יתותעמשמ וגריד ידתרי חלה ביהלג רשא ובח רתיגא • 

 ; זו פהותקל חוהד וםרספ עדובמ וגהריד
;תייתיעכב בנקה ייד על וגהוס תהשיכר רחאל רשא ובח רתיגא • 
;תהשיכר רחאל וםבתשל כשל חל ביהלגש ובח רתיגא • 
 ,םייפ הכסותחו הדוםרספ עדו למךוסמ העדו במוגם חווי דופת תקףו לס שלהןוג ההיווש הרש אובח רתיגא • 

 

 

 

 יווש ה בהפהותקה ךש ומ,(חתתפו המותהעל - ובח ותר אגילגב )ותהעלמ 40%  עלולהעה רועיש בךו נמהיה
 תוירא בנק הידי ב אםלא א,את ז.תופירצ בםיונעבר 3 מעל ינה הותהמעל ךו נמובח רתגי א שלןוגהה

 יכ ןוחטי ב שלהוה גברמה בותחיכו מרש א,יםיטונוהרל יםרמו הגכל  שלריזה חויתונ ותוצק ומותייבטיקיובא
  .יזמנ יפו אלתעב ינה הךרעה ידתרי
 :ים הבאיםוליקשה ת עלס מתבסיזמנמ רח איפו אלתע בךרע ידתרי םוי קשאובנ ינהחבה, ףנוסב 

;וותללכ בוקש הצב במו איקפהמנ צב במעהר ליוינש -
 ןוג ההיווש בליהע רשפתאש יקפס מכהור אןזמ ופתלתק ובחה רתגי א אתיקחזה לבנק ה שללתוכיוה ונהוכה -

;ןוי לפדעד ו אובח הרתיג אשל
;ןויפד לתשואה הרועיש -

 

 
 

 ןוגהה היוושל תתחפומ ובח הותרגי א שלחתתפוהמ ותהעל, יזמנמ רחא יפוא לתעב ךרע ידתרי להח רשכא 
 ףקשנז, הריכלמ נהיזמכ וגתומסה ובח רתיגאל חסיימתה, רבטהמצ פסדהה. שחד ותעל כבסיס משתשומ
 ךרע ידתרי וינגב יימתתקמ רשאכ סדפוה חוורל רבעומ, רחא ללוכ חוור רתגמסב ןובה רדפנ ףיעסל רבעב

 חוור רתגמסב ןובה רדפנ ףיעסב ותרכומ ותוקבע חוויד ותפותקב ךרע ותיעל. ימנמז רחא יפוא לתעב ינהשא
  (.שדח ותעל בסיס) סדפוה חוורל תופקנז ןינוא רטבמצ אחר ללוכ

 ותפק נזןינ וארטבמצ רחא ללוכ חוור רתמסג בןוה ברדפ נףיעסב ותרכו מותוקבע חווי דותפובתק ךרע ותיעל
 (.שחד ותיס עלבס) פסדוה חוורל

 
 .ילעל (4 ה.)ףיע סאהר - בוח תיתרו ורובצילי אראש
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 םנסייינפ תויוביחיתה ויםכס נזוז( קי9)

 םירטבהמצ םיהתנא יםיבהתק נטו םרתתי את ןאזבמ יגיצו ינגד צד וותמא םיעובהנ תויויביחוהת יםנכס זמקז בנקה
 :םיהבא

 ותיויביחהת הקיזוז ל)legally enforceable right( פהיכ לאיתנת נתיוקח ותכ זמתיי ק,ותיויביחת ההןות אןיבג א.
 ;יםנכסמה

 ית;זמנ ו בו אוט נסיסב ם עלינכס האת שממול ותיביחהת ה אתעורפ לונהוכ יימתק ב.
. )determinable amounts( עהילקב יםיתנהנ יםכומס ילשנ חדא םייביח יהנגד הצד וגם נקהב גם ג.
 
 םינא התכל יםיבהתק וט נוםכ סןאזמ ביגומצ יםנוש יםי נגדים צדדי שנעם ותיויביחתוה יםכס נזזק מבנקה

 ןות אןי בגבנק הותכז  אתרורב ןפו באןעגמ היםד הצדלושתש ןי בכם הסו שישניובתנא ,ליע ליםרבטהמצ
 .קיזוז ל,ותיויביחתהה
 , אלהותונקדפ מןית שניראשאוה יראשא הן מביה הגדתיבמ ותנה מידמפק לנםועריפש ותונ פקדזז מקבנק ה,ןכ וכמ

 .יראשאמה פסד להןוכי סבנק לןישאכ

 ד(וציום נינייב)בוע ק כושר( 10)

 הדדי ומהרכה
 ותיציא לתולכ ותהעל .ךרע דתירימ יםרבטמצ יםפסדוה רבנצש חתפ יוכיבנ ותהעל יפל יםמדדנ עוקב שוכר יטירפ

 רכשו יםרמוחה ותעל את לתולכ יעצמ ןפובא ווקמשה יםכסנ ותעל. סכהנ כישתרל ןירשיבמ חוסייל ותיתנהנ
 כלוי ואשה לכך יםשורדה צבולמ וםיקלמ נכסה הבאתל ןירשיבמ חסייל ןיתשנ ספתונ ותעל כל וכן, רישיה ודהעבה
 .להנההה ונהוכשהת ןפובא ולעפל
 ,וט ניםרכו ומ,יםרפ בסוכרע לנכס העתירג מרהו התמתוואש היפ ליםענקב עו קבשוכר טירפ עתירג מפסד הו אחוור

 .פסדוה חוור חו בדות"רחא ותכנס "הףיעבס

 תחפ

 שוכר היטירפמ לקח כל  שלישו השימיםיח הךרו אןומד אי פנ עלרשי הוהק טתיש יפל פסדוה חוור חו לדףק נזחתפ
 סכבנ ותלומ הגותיידעתה ותיכלכל הותטב הה שלויהחז הכהירצ היתבנ ת אתקפתשמ ו זטהישו רחא מ,עוהקב

 םייח הךרו אןילב רהיכחה  תקופתןי מברהצ הקפהותק הךרו לאיםחתפו מרכשו במיםרופיש .רותי בובהט הרהובצ
 .תוחתפו מןינ אוצה הקבותבעל בותערק ק.יםישוהשימ

 לועפ לכלוי  שהוא מנת עליםשור הדצבולמ וםיק למעי הג הוארש כאויני דה,שולשימ ןיזמ  הוארש כאחתפו מנכס
 .הנהל ההונהוכהתש ןפובא

 :וינ הוואהשהה ותפולתקו וטפתשה פהולתק יםישוימש היםיחה ךרו אןאומד
םישנ 10-25 ןיעקר ומקיםיניבנ -

 םישנ 6-17-  ריהוט וציוד 
םישנ 3-17-  שיפורים במושכר 

 

 
 םייוינש ו איםעורי ארשאכ שחדמ יםחנב נרייש הךרעו יםישו השימיםיחה ךרו א,חתפ הטתיש אשובנ יםומדנהא

 .ךרו הצעת ביםאמות ומודע יםות נאנםי איםיחכו הניםומדנשהא ךכ  עליםעיצב מותיבבנס
 

 ךרע תדירי
 תויב בנסםייוינש ו איםעורי איםשחרת מרש כאךרע ידתרי ךרולצ יםפטוש  לאם(ינכס וצת קבו )איםנכס ןחו בבנקה 

 .השבה-תר בותי לה לאויהשע חתתפוות המהעלש ךכ ם עליעיצבהמ
 לע להועו השבה-ר בוני אם(ינכס וצת)קב ףטוש  לאסכ נ שליםרפבס ךרעה אם רק יםרכו מךרע ידתרי מיםסדפה

 עובלנ יםיופ הציםונומה  הלאיםומנמזה ירימז תך סלע ולהע  הואאם השבה-ר בוני איםרפבס ךרעה .ןוג ההויווש
  .ושוממימו ם(ינכס וצתקב )ףטוש לא הנכס בשוימשמה
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 ויווש ןילב ם(ינכס וצתב )קףטוש לא הנכסה  שליםרפס בךרעה ןי שבשרפה הובה בגנםי הךרעה תידרי מיםפסדהה 
  .סדפוה חוור חו לדיםפונזק ןוגהה
   תו על בסיסוהומה ם(ינכס וצת)קב ףטוש  הלאנכס הלש ואםהמת יםרפס בךרע ה,ךרע ידתרי מפסד הרכו מרשכא
 .ךרע יתית עלשחרמת  אם גםותוקבע ותפובתק יםלטו מבנםי או אליםפסד ה.שדח

     

 
 תירוכח( 11)

 .ותריכחכ יםופלט מ,רהו תמרועב ןזמ  תקופתךש במרהיכח רתסגבמ נכס בשו בשימטהישל בנקל ים המקניםחוז
 תפו תקך במהליםיידעתה רהיכח הי דמשל יחכו הנךרעל והוש הוםכבס ותיביחהת תרכומ ונהשרא לרהכהה עתב
 תויביחתהה ובהבג שו שימותככס ז נרכו מילובמקב ,(יםמשתנ רהיכח ילומשת יםללוכ נםיא ואל יםומ)תשל רהיכחה

 תויועל פתבתוסו, רהיכח ייצרתמ יוכיבנו ורצבשנ או שאר מוולמשש רהיכח ילומש תןי בגתאםו מ,רהיכח ןיבג
 .רהיכחב וושהתה ותרישי
 ציהפו אייד  עלותכוסמ הותפו תקעם חדי ,ולטילב תיתנ נינה ארהיכחה  שבהפהוכתק עתנקב רהיכחה תקופת 

 םע חדיו ,האמת בה,ציהפו האאת שמ ימ לאו אשמ ימרכוחשה רי סבןפו באי ודא אםרהיכח ה אתטללב ו אךיראלה
 .ריכחי המיד ת עלטלשנ שוהמימ ותכז רש כארהיכח ה אתטללב  לאו אךירא להיה אופצייד  עלותכוסות המפותק

 הריכח הי דמו בןפו באותופלט מנהש עד  שלר קצחווטל ותריכח יהפ ליתטרקפ ההל ההק אתיישם לרחב בנקה
 תויביחתה ו/או שו שימתוכז סכבנ רהכה אלל ,הריכחה ופת תקךרו לא,רשי הו הקטתיש יפ לפסדוה חוורל יםפנזק
   .יפ הכסצבל המע חו בדרהיכח ןיבג

 יותעשממ וליקש רשאכ, ומדידה וגויס יכרלצ רדפבנ יםחננב יםבנהמו ערקהק ייבכרמ, םיבנומ קעקר של רהיכחב 
 .רדוגמ ילתב יםיח ךרוא תבעל כלל ךרבד עקרק כי ובדהעה וינה עקרקה יבכרמ וגויבס

 ייבכרמ, וקהחזת או יםותריש ןוכג ,רהיכח נםישא יםביכר ידרפה ללאש יתטרקפ ההל ההק אתישםי לרחב בנקה 
 .דיחי רהיכח ביכרכ בהם טפל ל אלא,הריכח

 תקבוע מדידה 
 תייברה טתישל םהתאב תחתפומ ותבעל תנמדד תיולעפת רהיכח ןיבג ותיביחתה, הונשארל הרכהה רחלא 

 תת ותראו לה בהתאםךרע ידתרי ךרולצ (יתולעפ תרהיכח ןי)בג שו שימותכ זנכס ןחו בבנק ה,ןכ ו כמ.יתיבטפקהא
 .עו קבשוכר ןי בגךרע ותידרי רבדב יהיקצפיודבק 360-10-35 שאונ
 תיולעפת רהיכח ילומשת
. הריכחה תקופת ךרולא, רשיה והק טתיש יפל סדפוה חוורל יםפקנז ,יםשתנ מרהיכח ידמ טעלמ, הריכחה ילומשת 

 תפותק ךרולא, רשיה וקה טתיש יפל רהיכחה ותוצאה כל ךמס רדפנ ילתב לקחכ יםרכומ ובלתקשנ רהיכח ייצרתמ
 הריכח ילומש ת.יוינשה תפובתק פסדוה חוורב יםרכומ יתיברב וא במדד יםיותלה יםנמשת רהיכח יומתשל. רהיכחה

 תיפיספצ הרהט המ תושגיכ יופ צ בהפהובתק פסדהו חוור ביםרכו מיתיבר בו אד במדיםיותל נםישא יםמשתנ
 . תושגתיפיספצ הרהטי המכ יופ צ לארכב בה פהובתק וטלויבו ,רהיכחה ילומש תות להשתנאהיהמב

 ןי בגותאם מ,רהיכח ןיבג ותיביחההת של תתחפוהמ תוהעל ובהבג רכומ שוהשימ ותכז נכס ,וקבע חווי דעדומ כלב 
 וחתפוה רםטש ותרישי ותיו עלספתו בת,רהיכחה ייצרמת רתית יוכיבנו ורבנצש ו אשראמ וולמשש הריכח ילומשת
 .שו שימותככס זהנ ןיבג ורצבשנ ךרע תוידרי מיםפסדה יוכיבנו
 
  דיםבועת ויוכז( 12)
 תרדג מוהבטה לתניוכת - ים"(פיצוי"לן: ה)לת חרואת טבוה ויםפיצוי, היפנס - הישרפ רחא לתטבוה
 חיט מבבנק ה,רתוגד מטבה להיםיויצפ יתכנ בת.ויותריש רתו תמובדע ללםושל המוגמק מהתחל נההי יםיויצפ טבתה

 הבט ההוםכס ,יתללכה רמהב .תורישה םוי סוא שהירפה עת ביםיויצפ ילומשת ,ףטושה רכש לףסובנ ,קפלס
 דובעה קפישס ותריש הות שנרפס מ אתלתולכ ותוברק יםעתל רש א,יתכנהת  שלהבט ההחתוסבנ יותל לםושיש

 .םויו הס אשהירפ הי לפניד מיםבשנ ובדעה  שלול התגמואת
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 הפולתק יםיויצפ יתכנ ת שלות כעלבנק ה שלםייפסכ הותחו בדרכו המוםכ הסינה הפהולתק וט ניםיויצפ ותעל
 תיכנ התינכס  עלויהחז תשואה ,יתיבר ות על,ותריש תו על הםוט נפהולתק יםיויצפ ות על שליםיבכרמ ה.תויממס

 .רטב מצרח אללוכ חוור בורכושה יםכומס  שלחתהפה מפסד הו אחוורו
  במידהיתכנ הת שלבהט ההחתסו נ עלס בהתבסובדע  שלותריש ותפולתק ללכ ךר בדותחסוי מיםיויצפ ותטבה

 .סוחיי ממנה עממשתש ו אחוסיי ינתימצ חהסושהנ
 םיונבנת שו שימךו תיתכנ התינכס  עלךור אחווט ליוחזה ואהש התרועיש  אתחשב ומיכלכל עץוי ברעז נבנקה

 יכסנ  שלכברה היפ לםות אללמשקו יק בתיםנכס ה שלותיותעמשהמ ותירוטגמהק חתא כל  עלוקש ביםינזמ
 .יתכנהת

 בדוע ה שלותריש לותסחויהמ ותטב ההכל  שלירטואקהא יחכו הנךרעה  אתפתמשק ויהחז טבה הןי בגותיבוחמה
 קבנ ה שלןאזמ העדולמ ותתאימהמ ותירואטאק ותחנה  עלססב תתו זותיבוחמ ידת מד.ןאז המעדו מי לפנפקושס

 . הלאה(ןכו ןווי הירועיש ,הותתמ ,פהו תחל:הלדוגמ(
 הווש הותיביחת בהןאזבמ ריכ מנק הב,יתכנ התינכס  שלןוג ההיוושה  עלולהע יהוחז טבה הןי בגותביוחמ האם

 טבה הןי בגותיבוחמ ה עלולהע יתכנ התינכס  שלןוג ההיווש ה אם.ויהחז טבה הןי בגומנתממ  הלאותיביחלהת
 ה.יוחזה טבה ההןי בגרית בומנתממש ותיביחת להוהוש הסכבנ ןאזבמ ריכ מבנקה ,ויהחז
 .ןאזמ בותיביחכהת זה וםכסב ריכ ומרסח ןו במימותיכנ התכל  שלצבאת המ בץ מקבנקה
 .םבהתא  אלהותחנ הןכעד ומיונעבר יס בסו עליותחנ ה אתןחו בבנקה
 וא ,רעושהמ מונהש עלופ בןוי שהניסךכמ עובהנ ,יתכנ תינכס  שלו אויהחז טבה הןי בגותיבוח מ שלךרע ביוינש
 םיסדפ הו איםחוור .י"(ראוט אקפסד הו אחוור ":ןלהל )פסד" הו אחוור "וינ ה,יתראוטק אחהבהנ יוינשמ עובהנ
 תופותקב .רח אללוכ חוור ביםרכומ לאא ותםרוצוי העדובמ פהולתק וטנ יםיויצפ ותבעל יםרכו מנםיא יםיראוטאק

 יפל פהולתק וט ניהפנס ות על שליבכרכ פסד הו אחוור חובד ןכ מרח לאיםרכו מלה איםפסד הו איםחוור ,ותוקבע
 .יתכנ התיפ ת עלובט הבללק יםיופ הציםובדע השל רתתו הנעתצוממה ותריש התפו תקי פנשר עלי הו הקטתיש
 חוור מפתבתוס ראלשי בותילתשמ המובחה ותריג אואתש ת בסיס עלמחושב יםובדע לותטב להןווי ההרועיש

 עב נקחוורמ ה,יםיטרקפ יםוליקשמ .חוויהד עדו במהלע ומי(נלאומי)ב AA וגרי בדותינרצונ קובח ותרגי א שלעצוממ
 ,ברה"א במעלהו AA גורי בדותירננצו קובח ותריג אעל ,ןועריפ ותפו תקיפ ל,ןוי לפדאהושת הירועיש ןי בשרפ ההיפל

 .חווי הדעדו במכלוה ,רה"ב אלתשממ  שלובח ותריג א על,ןועריפ לותפו תקןות לא,ןוילפד תשואה הירועיש ןילב
 ,יםובדע ותיוכ זשאובנ יפסכ החווי הדךי תהל עליתנימפ רהבק רדב ביםבנק ה עלחוקיפה ותיחנ האת םשיי מבנקה
 ןי בגיםסדפ בהריכ מבנק ה.יםגדלו מםייויצפ ןי בגותטב הויבדוע ליקענ להות"מה שבותיבוחמ "ינתח בןייענ לותרבל
 ךמס יםוה גב,וי יהיתכנלת יםחסיי המתיםיופ הציםיעמפ-דחה יםלומשת הרש כארתוגד מטבה להויתכנ בתיםוקילס

 .יתיברה ות ועלותריש הותעל
 םיחוור הרתתי בכפלו מ,וקילמהס אהוצכת יתראוטהאק ותיבוחמה טנה קושב רועישל תאם בהבשוי מדפסה הובהג

 .רח אללוכ חוור ביםרוצב היםיראוט האקיםסדפוהה
 
 תרדג מוהדקפה לתוניכת - הישרפ רחא לתטבוה
 ןוחשב ספקת מ,ושסופק יםותריש לרהותמ בשהירפ רח לאותטב הפקתמס היתכנת ינהה רתדוג מהפקדה ליתכנת
 תוטב ההוםכ ס אתעובלק ום במקובדעה  שלוונחשב לותפקד ההועיקבי יצדכ רהימגדו ,יתכנ בתףתמשת כל לישיא
ם וכ בסרקו ך אותיותל בליק יתכנ בתףתמשתש ותטב הה,השירפ ירחא רתוגד מדההפק ליתכנ בת.בליק ובדעהש

 לש ותטב ה שליםטוילחבו,  אלהותקדפ ה שלותעקשהה  עלורבנצש ות בתשוא,יתכנת בףתמשת הןוחשב לקדפוהמ
 .ףשתת מוות א שלוונחשב ליםוקצ מותי להיםיושעש יתכנ בתיםרחא יםפתתשמ

 קפמס  אדםוות אןשבה ותפולתק ושעי  אדם שלונוחשבל יתכנ ת שלותרדוג המותפקד ההיכ שרנדש במידה
 הות לאשתרד הנהפקדה ה תהיהפהולתק וט נשהירפ רח לארתח האטבה ההות עלו אוט נ הפנסיהותעל ,םיותריש

 .הפותק
 .רתדוג מדהלהפק יתכנכת ותופלטמ ןירוטיפ ייויצפ וקחל 14 ףיע לס בהתאםיםיוציפ וםתשלל בנקה ותיויביחהת
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  השריפ רחא לתחרואת טבוה
 ךרו לאותיביחת הה אתרוב צבנק ה,ףנוס ב.תוריש הןמת עדובמ וטפתשה טבה הה שלןוו מה הלאוםכ בסריכ מבנקה

.שהירפ הרח לאותרחא ותטב ה שליםללכ לבהתאם עהב שנקיתטונוהרל פהוהתק
 

 

 םלותשבת ויורדעהי
 ()א :יםייממתק ים הבאים התנאכל אם ותיידעת ותיורדעי הןי בגיםובדע לול תגמרועב ותיביחהת רוב צבנקה
 רכב יםובדעהש יםותריש לסתחוי מותיידעת ותיורדעי הןי בגול תגמבללק יםובדע הותיוכ לזרשבק בנק הותיבוחמ

 ן לאומדןית נוםכהס )ד( ;יופ צ הואול התגמוםתשל )ג( ;ותרצב נו אותילששמב ותיוכ לזרהוש קותיבוחהמ ב( );וסיפק
 .רי סבןפובא
 םיבאו מלא ,ותיביחההת ובשיח ךרולצ .עהבק שניתטונוהרל פהו התקךרו לאותיביחתהה  אתרוב צבנקה - שהפוח
 .דפסוה חוור חוד ליתיד מיםפק נזפהולתק טבהה הותי עליבכר מכל .ןווי הירועישו ותיראוט אקותח הנןושבחב
 

 הקסעהם ו סידעה במוחל מימיל צוניי אן גיב קמענ
 בושיח ךרולצ .הענקבש יתטונוהרל פהו התקךרולא יויצפ בותכמז הותיורדעיכה ותיביחת הה אתרוב צבנקה

 תופולתק צאה ההקןפו ואןווי ההיתיבר עתי קבךרולצ .ןווי הירועישו ותיראוט אקותחהנ ןוחשבב יםובא מותיביחתהה
 .ותשרהנד ותאמת בהרתדוג מטבה להנסיהפ ותיכנ ת שלותונרקע ה אתםשיי מנק הבותרישה ותל עלש
 
 קת וענקימ - ליםפעים דיבועלך  ארולזמןת חרואת טבוה
 יםובא מ אלהותטב הןי בגותיביח ההתובשיח ךרולצ .טבה בהכהמז הפהו התקךרו לאותיביח ההת אתרובצ בנקה
 םיירטוא אקיםפסדוה םיחוור ותרב ל,פהולתק טבה ההות עלייבכר מלכ .ןווי הירועישו ותירטוא אקותח הנןושבחב

 .דספוה חוור חו לדיתיד מיםפנזק
 
 תויותלת ויוביחיתה( 13)

 היעצוי ותכרעה  עלססתבובה נהלה ההכתרע לההתאם ב,ותעי תבןי בגותות נאותשרפ היםללוכ יםיפסכ הותחוהד
 תווגומס בנק הכנגד ושגושה ותעי שהתבןפו בא,יםבנקה  עלחקפ המותראו היפ  עלינה היויל הגונתכ מת.יםיטפשהמ

 :ותוצ קבשולשל
 לתכל הנעהי תבןיבג .70% -ל על מינה הןוכי לסותפישחה ותשממ להתותרהסתב -)Probable(  יופ צןוכיס 1.

 .יםיפסכ הותחו בדשהרפ הללהכ נון זוכי סוצתבקב
 העי תבןי בג.70% -ל 20% -ןי בינה הןוכי לסותפישח הותשממ להתותרבהסת -)Reasonably Possible(  סיכון אפשרי 2.

 .יויל גןית נרק  אלא,יםיפסכ הותחו בדשהרפ הללהכ נ לאון זוכי סוצתבקב לתכלהנ
 לתכל הנעהי תבןיגב .20% -ל והוש ו אןט קינה הןוכילס ותפישחה ותשמתמ להותרבהסת -)Remote(  סיכון קלוש 3.

 .ןלהל רואמכ יויל גןית נקר  אלאיםיפכס הותחו בדשהרפ הללהכ נ לאון זוכי סוצתבקב
 

 הני בגכתרענו ויהפכצ וגתומס ,יםפסכ יבשה לשר נדקבנ היכ יםבנק ה עלחפק המלש עהי קבשי ביהלגש עהיתב
 .ביש להשר נדבנקשה וםכבה הסו בגשהרפה

 תושממ ההתייוכי ס אתךירע להןית נ לאיכ ,יםיטפשהמ ציהעוי  עלךסתמ בה,הע קבבנק הלת הנהיםרי נדיםרקבמ
 .שהרפ העהוצ ב לאןכול יתוגיצי עהיכתב רהשושא עהי תבןיובג ילהרג עהי תבןי בגןוכי לספהישח השל

 תורי סברשא ותפישחה ך לסיות כמיויל גללכ נותחדוי מותיורשוהתק ותיותל ותיויביחת השאובנ 22 רובבא
 .קבנ הןומה 1% מעל מהוכשס עהי תבכל ליויל גןית נ,ןכ ו כמ.השרפה ןינ בגעהוצ ב שלאשהוקל נהי אןותשממהת
 ןומה 0.5% מעל כומהשס עהי תבכל ילגב יויל גןית נ,ןיהותוצא ת אתךירע להזה בלש בןית נ שלאותעי תבילגב

 .בנקה
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 תויוברע (14)
 םייביחמ הים התנאותשחרת העת ברבעלנ יםלומש תעבצ לרבע מהותנה מןפו באיםשרו דרש איםחוז ןינ הותיורבע 

 ועוציב יםלומשתשה יופ צ לא אםםג ןוג ההויהוש וםכ בסיםרפ בסרתכומ ותרבע ןי בגותיביחתה .ותרבעה שובמימ
 םאבהת ותרבע הןי בגיותל פסדה לשהרפ בהריכ להשרדנ בנקה ונהשרא לרהכ ההעדובמ בהם יםרקבמ .דיעתב
 יוושה ןי מבוה הגביפ לונהשארל רהכ ההעדובמ מדדתנ ותרבעה ןי בגותיביחהת ה,יהיקצפיודבק 450 שאו נותראוהל

 .ציהיקפיודבק 450 שאו נותראוה לאם בהתשהרפ ההוםכ וסןוגהה
 תו במהיותל ותרבע הןי בגןוכימהס רורחש העדו מ.ןוכיהס מררחושמ בנק הוב עדובמ יםרפסמה עתר נגותיביחתהה 

 הרכהה עדובמ  נמדדתותרבעה רשאכ. ותיביחת ההוקיל סעדומב תויביחתהה  אתערו גבנק ה,ללכ ךרדב. ותרבעה
 450 שאו נותראוה לתאם בהןכ גם עתצמתב קבתוע ההמדידה ,ציהיקפיודבק 450 שאו נותראוה לתאם בהונהשארל

 .ציהיקפיודבק
 ןי ב, בתרהבח ל אםרהן חבי בויתנ נרש אותיורבע ת עלו חלןינ אונהשארל רהכ ההעדו במהמדידהו רהכהה ותראוה 

 .רהלחב רהבח ה בעלןי בו אותיחא ותרבח ישת

 הנסכהה ם עלימיסת אוצ( הו15)
 תורבחו בנקה של הכנסהה על יםמסל שהרפהה. יםחדנ יםמסו יםפטוש יםמס יםללוכ קבנה של יםיפכסה ותחוהד

 ךרע מס וקח יפל כנסההה על טלוהמ חוור מס לתולכ, ףמוס ךרע מס יכרלצ יםיפכס ותמוסד ןשה ושל ותחדומא
 תוצאווה ותרוכשמ" ףיעסב סדפהו חוור חובד ללכנ יםיפסכ ותבמוסד רכשה על טלוהמ ףסומ ךרע מס. ףמוס

 ".ותונל
  .רחא ללוכ חוורו ותכשנמ ותיוילעפ בין סהכנהה על המס ותטבה או המס ותוצאה את צהמק בנקה

 םפיטוש מיסים
 הפוהתק רועב( יםרזחומ או) יםולמשמ ותילה יםידעתש או וולמשש כנסההה על יםסהמ וםכס נםיה יםפטוש יםמס
 םיפטושה יםמסה ותאוצה. מסב יבתיח כנסהה על וקחקנש מסה יינד ותראוה וםשיי ייד על עבשנק יפכ, תפטושה
 .ותדמוק יםלשנ יםחסייהמת המס ילומשבת יםיוינשה את גם יםללוכ

 םחידנ מיסים
 תועוב הנכנסה ה עלםימס  עלותיידעתה ותעפש הה אתיםיצגימ יםחנד יםמס ינכסו יםחד ניםמס ותיויביחהת
 .פהו תקףובס יםיימקה יםרעבו מיםפסדהו יםיזמנ יםשרפמה

 ריכ מילובמקב יםרעבו מיםפסדוה יוכילנ יםיתנהנ יםיזמנ היםשרפ ההכל ןיבג יםחדנ יםמס ינכס בריכ מבנקה 
 קבנ ה.שמו ימ שלא לארשא מרי סברותי רש אנכס בולכל הוםכ סוות ארועב )valuation allowance( רדתפ נשהרפבה
 תוירא ה עלססבהתב שמ להתמותיופ צןינשא ןשהכל מס תוטב ה שלןכומ בסיםח הנדיםמס הינכס  אתיתחפמ
 שהרפ הרתייצ בותכומ התותייל השלותירא הןוה חהד נמס נכס ברהכ בהותכ התומתויבויח הותירא הןה - ותינזמה

 יםחנד יםמס נכס וא יםח נדיםמס ותיביחהת .וט נחהד נמס נכס בריכ להןית נ האםןוחלב יכד ,חה נדמס נכס ןיבג
 ןבהש ותפובתק מס ביבתיח ספקתמ כנסהה  עלולח ליםיופ הצוחקקשנ יםיוקח הסמ הירועיש ותעצאמב יםנמדד

 .שמומי חהנד המס הנכס וא לקותס החנד המס הותיביח התיכ יופצ
 תו קנסוגומס בנק ה,ןכ ו כמ.ה"כנס ה עליםמס "ףיעבס כנסה ה עליםמס ןי בגיתיבר ותצאווה ותכנס הוגומס בנקה 

 .כנסה" הלע יםמס" ףיעס במס הותיושרל

 םחידנ םמיסי תויוביחיתהו כסינ זוזקי
( חהדנ מס נכסל שהרפה) valuation allowance -ה כל גם וכמ, יםחדהנ יםמסה ינכסו ותיויביחהת כל זזיק בנקה

 .יםומס יומיס טופיש וםחת של ויותולבגבו יםומס מס לםשמ יבכר רועב, ותרושהק

 תאיוד ווא ל מסתיציוזפו
 ריכמ בנקה, האל ותראולה בהתאם FIN 48 רתגמסב ועבשנק יוילוהג המדידה רהכהה כללי את יישםמ בנקה

 שהפוזיציות יתקבלו על ידי רשויות המס או בית המשפט. )more likely than not( יופצ אם רק מס ותייצפוז עתפשבה
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 או רהכבה יםיוינש. 50% על ולהע וותשמתמה ותרישסב יימלקסהמ וםכהס יפל תונמדד ותרכושמ מס ותייצפוז
 .עתדה וליקשב יוינשל וילובה רשא ותיבבנס יםיוינש וחל בה פהובתק יוטיב יידל יםבא במדידה

 הימנ לח( רוו16)
 ייד  עלושבח מניה למי הבסיסחוור ה.ו שלותילרג הותי המנןו הילגב ללו ומדי בסיסניה למחוור יונ נתיג מצבנקה

 תוי המנ שלללוקש המעצוממה רפס במבנק ה שלתוילרג הותיהמנ י לבעליםחסויהמ פסד ההו אחוורה וקתחל
  .פהוהתק ךשמ ברוחז במוישה ותילרגה

 תלופעיי רזג מח עליווד( 17)
 םייחויקפ ותילעפ ירזמג ()א

 םיוגוי בסותחולק גדמא רש או אותויממס ותיוילעפב  עוסקרש אי בנקאיד בתאגיבכר מ הואיחויקפ ותילעפ רזמג 
 עהנקב בנק ה שליםיחויקפה ותילעפ הירז מג עלחווי לדונתכ המת.יםבנק ה עלחויקפ הייד  עלורדוגשה ,יםויממס
 .יםנק הבקח עלפהמ  שלרויבלצ חוויהד ותראובה

 ףיק לה בהתאםיםוגומס יםיטרפ ותחולק .ותחולק הוגוי ס עלססתב בהריקע ברדוג מיחויקפ ותילעפ רזמג 
 רקיע ביםוגומס יםיטרפ יםש אננםישא ותחולק .יתטרפ הותקאבנ הרז ומגית הביקש מרז למגיםינסינפ היםנכסה

 יםעסקו יםיונינ ביםעסק ,יםטנוק םיריע זיםעסק ןיב רדהפ הךו )תיםיסקע יםרזלמג להםש ותילעפ הרוחז מיפ על
 תוילעפ ירז מג עלחווי הדותשיר דאת יישם לשר נדנק הב,ףנוס ב.ייננספ ולניה רמגזו יםי מוסדיםפו גם(יולגד

  .יםיחויקפ הותילעפ הירזגממ יתותם מהיונש וגישה ז יפל ותילעפה ירמגז רש כאנהלה ההישתלג בהתאם
 להנההה גישת יפל ותילעפ ירזמג )ב(

 נהלההה לגישת םבהתא ותילעפ ירמגז על יוילג ןינתי כי ענקב, םייחויקפ ותילעפ ירזמג יפל ידחהא חווילד ףוסבנ 
 הרא )(ב-ASC 280 יםללכהנ) ותילעפ ירגזמ שאובנ ב"רהבא יםבנקב יםבלוהמק ותונאחשבה יללכל בהתאם

 ןמהש תויוילעפב עוסק רשא יבנקא ידבתאג יבכרמ הוא להההנה שתיג יפל רדוגהמ ותילעפ רזמג  (.ב'24 רובא
 ןוירוטרקיוהד נהלההה ייד על ריסד ןפובא ותחננב ויותולעפ ותוצאת; ותוצאבה אתשול ותכנסה יקפלה יושע הוא
 .רדפנ ייננספ עידמ וילגב יםיק וכן; ויעויצב כתרעוה יםשאבמ להקצאת עגובנ ותטהחל לתקב ךרולצ

 .יםיבנקא יםרוצמ גם יםללוכ ואל יםרמגז. תוחולק ירזמג של ןויפיא על תססומב בנקב יםרזמגה וקתחל 

 הטי שלליעבם ע תאוק( עס18)
 לע בןילב יקאבנ ידתאג ןי בותולעפב יונאחשב ולפיט ךרולצ ברה"א ביםבלומק הותנאוחשבה יללכ את ישםי מבנקה

 םשיי מ,ולפיטה ןפו לאותחסיי התמתיי ק לארואמכ יםללכ בהם ביםצב במ.בנק התטי בשלרה חבןיוב ו בטהישל
 יונאשבחה ולפיט השאובנ ותונאשבחב ינהלתק יראלשי ה המוסדשל 23 רפמס ןבתק ועקב שניםללכ ה אתבנקה
 . בהטהי השל בעלןילב ותשי ןי בותקאעסב

 כי ובדהעה בשל. עסקהה עדובמ ןוגה שווי יפל יםנמדד ,הטישל בעל עם סקהע עהוצב יהםלגבש ותיויביחוהת יםנכס
 .ןולה הסקעהמ רהוהתמ ןילב ןוגהה יוושה בין שרפהה את בנקה ףוקז, יונהה רושיבמ קהעסב רובמד
 

ני לפופה שבתקים נקהבח על ל המפקשת ודשחראות ווהים דשחונאות י חשבקנתה. 
 םמוייש

 םיבלוהמק ותנאוחשבה יללכל יםונכעד וץימא" שאונב כתבמ יםנקהב על חויקפה רסםפ 2018 רסבמ 28 וםיב
 תוונאחשבה כללי את םשייל שרדנ כתבלמ בהתאם ."תופסונ ותראווה יראשא יסדפלה ותשרפה - ב"הרבא יםבנקב

 םירזגנ יםרישכמ ותרבל, יםינסינפ יםרישכמ; יראשא יפסדלה ותשרפה: יםשאובנ ב"רהבא יםבנקב יםבלוהמק
 .ב"הרבא יםללכב ועבשנק רעבמה ותראולה התאםב עוציב ונהשארל וםשייה. ותריכח וכן; רוידג ותיוילעפו
 םסרופ רשא, יםיופצ יראשא יפסדהל ותשרפה שאובנ ב"רהבא יםבלוהמק ותונאשבחה כללי את אמץמ כתבהמ 

 של יפסכה צבמה על חוויהד ותכיא את רפשל היא יםשחדה יםללכה רתטמ. ASU 2016-13 ינהתק ןוכעד רתגמסב
 תוירוחזמה יטאנ את קחזמש ןפובאי, ראשא יפסדהל ותשרפהה וםשיר מתהקד ותעמצבאי, הבנקא ידהתאג

 של יראשהא ותכיבא ותרדרידלה יםבנקה של רותי רהימה ובהבתג ךשתומ, יראשא יפסדהל ותשרפהה ותבהתנהג
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 ךות, יםיפסכה ותחובד יםפקמשת אלה יםונכיס ושב ןפוהא ןילב יראשהא יונכיס לוניה בין רשהק וקחיזול, יםוול
 .יםיימק םיכיותהל ותטיש על ותססהתב

, אלה יםללכ וםשיי ותבעקב יםיבנקא יםידתאג של םייפסכה ותחובד ינאוחשבה ולפיטב יםיופהצ יםיוינשה יריקע 
 את ודאמל וםבמק, יראשאה חיי ךרולא יופהצ פסדהה יפל תחושב יראשא יפסדהל שהרפהה: ריתה בין נםיה

 דיעת יפנ פהוצ עידבמ יותעשממ שושימ שהעי יראשא יפסדהל שהרפהה ןבאומד; ההוז רםטו רםגשנ פסדהה
  ןמת עדומ של עהפשהה על יוילהג רחבוי; יםיידעת יםיכלכל יםעוריא ילגב ותכמונת ותריסב ותיחזת ףקשיש

 ןיזמה יקבת ובח ותראג של ךרע ותידרי ותשמרנ ושב ןפוהא ישתנה; יראשהא יקת של יראשהא ותכיא על יראשהא
 תורגא ,(רוילד ותוואהל ותרבל) יראשא על וולחי יראשא יפסדלה שהרפהה ובשיחל םישדחה יםללכה וכן;  רהיכלמ
 .ותויממס ותיאזנמ וץח יראשא תופישחו, ןויפדל ותחזקוהמ ובח
 אשובנ יםשדחה יםללכה וםשיי רבבד ותובשות ותאלש בץוק יםבנקה על חויקפה רסםפ, 2021 רנואיב 31 וםיב
 תוובח רתזחוה וגויהס ןפוא ילגב ותרהבה וללכנ, ריתה בין, ותובשות ותואלש  תרגמסב. יםיופצ יראשא יסדפה

 .רובצ וללמסל שדחמ ןורגבא 
 תונאוחשבה כללי וםשיי עתפשה - יחויקפ הון" שאובנ רזוח יםבנקה על חויקפה רסםפ, 2020 רבבדצמ 1 וםיב 

 של ונהשארל וץהאימ עתפשה על וולחיש רבעמ ותראוה ועבנק רזוחה רתגמסב ."יםיופצ יראשא יפסדה שאובנ
 על םיללכה וםשיי של ותיופצ ילתב ותעפשה יתחפלה מנת על זאתו יםיופצ יראשא ידספה שאובנ יםשחדה יםללכה

 תוינמדוב ב"רהבא יםקבנה על חויקפה ותיושרו יםנקהב על חויקפל באזל עדתו ותיחנלה התאםב, יחויקפה ןוהה
 .םולעב ותרחא

 העפשהה זקיפת תוך 2022 ראוינב 1 וםימ החל יראשא יפסדהל ותשרפה שאובנ ותשדחה ותראוהה את יישם בנקה 
 תוקלה, הונשראל וםשייה עדובמ לאמץ בנקה ונתוכב, כן וכמ. הונשראל וםשייה עדובמ יםפודעל רתבטהמצ

 סחי על תהעפשלה רושהק כלב ונהשראל וםשייה עתפשה ריסתפ ותרבל, רבעהמ תוראובה רשפתאכמ, ותויממס
 .וענקבש רבעהמ ותראולה םהתאב יםשנ 3 יפנ על עהפשהה את רוספול 1 ובדר יעצמ הון
 ידפסלה שהרפהה רתיתב ח"ש יוניילמ 6 -כ של ולידלג ביאלה יופצ ותשחדה ותראוהה וםשיי, בנקה כתרעלה
. יםיטרפ יםש לאניראש אןי בגח ש"יוניילמ 5.7 -כו ירחמס יראש אןי בגח ש"יוניילמ 0.3 -כ  שלוליד ג:זהמ יראשא
 .הונשראל וםשייה עדובמ יםפדועל רתטבמצה עהפשהה את ףולזק ידעת בנקה, ילעל רואמכ

 .0.03%-כ של רועישב 1 ובדר יעצמה ןוהה רועישב דהיריל יאלהב יופצ ותשדחה ותראוהה וםשיי, קבנה כתרעלה
, םיפדועה רתית מתהתא של ךרבד ותשדחה ותראוהה וםשיי עתפשמה תוצאהכ אתז .יפס אםוכ בסללוכ הןוובה

 אילהב יופצ ותשדחה ותראוהה וםשיי, ףסובנ. יםחסייהמת יםחהנד יםמסה ותרית אמתוהת ןוכיהס ינכס ךבס יוינש
  .0.03%-כ של רועישב בנקה של ףוינהמ חסיב לירידה

 
 נהורוהק יףנגר משבהשפעות ו. 
 שדוח ךבמהל רשכא, לםועב ונהרוהק ףינג של" ןוריקמוא"ה זן של ותרצפתה החלה, ההשנ של יעירבה ןועברה ףובס

 עם משלההמ ותודדהתמ. וםיל יםולח יפלא ותרשע של יםלשיא ראלשיב לואהחהת ותרמ ועיהג 2022 רנואי
 םיעדצ וטננק לא, ומנגד שקבמ ותילעפה על ותיותעשממ ותבלומג יםרסג לתטה להכל לא, בקהההד ותטשפהת

 תמגמ כתשמנ, ילבמקב. תורצפתההמ תוצאהכ ועגפשנ ותילוסכובא כהילתמ יכלכלה וםחתב יםיותעשממ
 של יתחזת פי על. טלהבהא רועישב הירידה כתשונמ קשבמ ותילעפה יפנע יתרבבמ תיכלכלה ותילעפב ותרחבתהה

 תנשב 5%-וב 2022 נתשב 5.5%-ב חולצמ יופצ רוצתה, ראוינ שודחב סמהרופש אלרשי בנק של רקחמה יבתטח
2023 . 

 םיונכיהס ילגב ותוודא רסוח  של בהר דהימ יימתק, משקב יתכלכלה ותילעפה יונבנת רופישה ךשמה ותרלמ
 יוילוג ידעתב יםפנוס הואתחל גלי ותרצפבהת ןוכיהס, דשתוחמה ותרצפתהה רולא, ףיהנג ותטשפבהת יםכורכה

 של יתכלכלה ותילעפב עהילפג ביאלה ותולהעל ותיותעמשמ ותבלמג לתטלה ששחוה ףיהנג של יםפנוס יםטווריאנ
 .שקהמ
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תוקלהה יתרבמ את, 250 ןיתק יקאבנ ולניה עהש תראוה רתגמסב, לראשי בנק טליב, 2021 רבבדצמ 27 וםיב
תוקלהה את לםכלוב תוודדב ותקלה טעמל, הונרוהק ףינג עם ותדדוהתמ ךרולצ יםונשה יםשאובנ יםבנקל ורשושא
בנק יקענה, בוהההג הלואחתה רמת עקר על, 2022 רנואיב 18 וםיב, זאת עם. ףוינהמ חסיו ןוהה ותשירלד עוגבנ

.תיעסק ותיכשלהמ עגובנ ותפנוס ותקלה ראלשי
,יתוצת הקבשהרפ בהןוטי מקרקיעב וענבו חש" ניויילמ 3.3-ב 2021 בשנת ו הסתכמיראש איפסדה ןי בגותכנסהה
לש יראשהא יק בתמהוגל הןוכיהס רמת לע יםעיצבהמ יםרוטיקינד והאיםיכלכל ורקמאה יםמדד הרופיש רולא
.םילומש תיתיחדב ונמצא רש אותוואלהל יראשהא ותרית בדהיריומ בנקה
.ןלהל ב21 רובא ראה, יםידנדיבוד הון ותלימה יעדי, יםבנקה על חפקהמ ותראוה רבדב יםפסונ יםטרפל
עם רשבק ותודא אי שלב אתוז, נקהב על ןפיקוה עוריהא ותעפשה ואמל את זה לבשב ךירעלה ןיתנ לא, רואמכ
תורזהנג ותעפשהל רשאב ותודא אי וכן וצמתםע, וותטשפהת רתיעצל וטינקש יםעדצ, ףיהנג ותטשפהת עוריא ךשמ

יםירכזמ יםבנק, ותמשלמ ייד-על וטינקש יםונש יםיננספ יםעדוצ ןוהה יוקשב ותמגמ, יתמשקה ותילעפה על
.אשובנ יםרוטולרגו

 
יתיברות צאות והוס הכנ:2ר ובא

ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
    

רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל
202120202019

(1)םיסכנ לע תיביר (תואצוה) תוסנכה .א

231.3228.2232.3רוביצל יארשאמ
1.9)3.7(12.8הלשממל יארשאמ
0.81.21.3םינמוזממו לארשי קנבב תונודקפמ
19.714.517.5יםקנבב תונודקפמ
3.32.24.0בוח תורגיאמ
267.9242.4257.0תיבירה (תואצוה) תוסנכה לכ ךס
תויובייחתה לע תיביר (תוסנכה) תואצוה .ב
17.93.19.9רויבצה תונודקפ לע
1.3)1.7(5.5יםקנבמ תונודקפ לע
23.41.411.2תיבירה תואצוה לכ ךס
244.5241.0245.8וטנ ,תיביר תוסנכה ךס
לע םירדגמ םירזגנ םירישכמ לש וטנ העפשהה טוריפ .ג

(2)תיביר תואצוהו תוסנכה

0.1)0.9()1.1(יתבי ר(ותצאהו) ותסנכה
בוח תורגיאמ הריבצ סיסב לע תיביר תוסנכה טוריפ .ד
0.30.20.2ןוידפל תוקזחומ
3.02.03.8הריכמל תונימז
3.32.24.0תיביר תוסנכהב לולכ לכה ךס

  כולל השפעת יחסי גידור.)1(

.'אה נשף מסעיעל ים גדרים מזרגנים כשירת מעשפהשל  פירוט )2( 
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 יתיברנן מין שאוות מימסהכנ :3ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
       

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021  2020  2019 
       רחסמ תורטמל נןיאש תויוליעפ ןיגב תיבירמ ןינאש מימון תוסנכה .א
       םירזגנ םירישכמב תוליעפמ .1א.
 )1.3(  0.4  0.5  (1) םירזגנ םירישכמ ןיבג וטנ ת(ואצוה) תוסנכה
 )1.3(  0.4  0.5  םירזגנ םירישכמב תוליעפמ לכה ךס
       בוח תורגיאב העקשהמ .2א.
 3.7  0.7  2.2  (2) הריכמל תונימז בוח תורגיא תריכממ םיחוור
 3.7  0.7  2.2  ח"גאב העקשהמ לכה ךס
 0.4  )1.1(  )0.6(  וטנ ,רעש ישרפה .3א.

 תויוליעפ ןיגב תיבירמן ניאש ןומימ תוסנכה לכה סך
רחסמ תורטמל ןניאש

 
 

 
2.1  -  2.8 

 
 .גידורסי חעת ישפהעט למ)1( 
 .אחר מצטברכולל מרווח ג סוו)2( 
 
       

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021  2020  2019 
      * רחסמ תרטמל תויוליעפ ןיגב תיבירמ ןניאש ןומימ תוסנכה .ב
 0.2  0.2  0.1  םירחא םירזגנ יםרישכמ ןיבג וטנ תוסנכה
 0.2  0.2  0.1  רחסמ תויוליעפמ לכה ךס
 ,רחסמ תרטמל ותיוליעפ ןיגב תיבירמ ןינאש ןויממ תוסנכה לע טוריפ

 ןוכיס תפישח יפל
 

      
 0.2  0.2  0.1  תוינמל הפישח  
 0.2  0.2  0.1  לכה ךס
 

 .סחרפעילות מעו מנבשער ששי פרהכולל * 
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 תומלע :א4ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
       

 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021  2020  2019 
 23.3  21.8  21.9  ןובשח לוהינ
 11.0  10.3  13.5  יארשא יסיטרכ
 19.5  21.4  23.4  םירזגנ םירישכמו ךרע תוריינב תוליעפ
 5.5  5.5  6.4  תונמאנ תונרק תצפה תולמע
 10.1  10.4  14.2  יארשאב לופיט
 4.1  3.8  4.4  הרמה ישרפה
 0.9  0.8  9.0  ץוח רחס תוליעפ
 2.9  3.1  2.6  ןומימ יקסעמ תולמע
 6.5  6.0  6.8  תורחא תולמע
 83.8  83.1  94.1  תוילועפתה תולמעה לכ ךס
 

 תוחולק םעם יזוחמות ס: הכנב4ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 לש אמה התןלהל ,ןכ וכמ .הכנס בהרהכ ההיויתעו יםירקיע יםותרישמ ותעמל יפ לותצלופ מןלהל ותכנסהה
 :הנהל הה גישתיפ לותילעפ ירגז למותצלופהמ ותכנסהה

 
 2021 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל 

  ייםרק עיתיםירות משלועמ
 

      רזגמ
 תיב יקשמ

  רזגמ
 תיטרפ תואקנב

 רזגמ
 כלה ךס יקסע/ירחסמ

 21.9 2.6 1.5 17.8 ןובשח לוהינ
 0.513.5  3.2 9.8 יארשא יסיטרכ
 23.4 0.7 19.1 3.6 םירזגנ םירישכמו ךרע תוריינב תוליעפ
 6.4 0.1 5.8 0.5 תונמאנ תונרק תצפה תולמע
 14.2 0.5 - 13.7 יארשאב לופיט
 4.4 1.5 0.6 2.3 הרמה ישרפה
 0.9 0.8 - 0.1 ץוח רחסב תולועפ
 2.6 2.2 0.1 0.3 ןומימ יקסעמ תולמע
 6.8 1.9 3.41.5  תורחא תולמע
94.1  10.8 31.8 51.5 (*)תוחוקל םע םיזוחמ תוסנכהה לכ ךס

     הנסכהב הרכההי תועי  )*(
 58.9 6.1 16.8 36.0 ןמז תדוקנב ורבעוהש םיתוריש
 35.2 4.7 15.0 15.5 ןמז ךרואל ורבעוהש םיתוריש
94.1  31.810.8  51.5  לכה ךס
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 (משך)ה ותחולק םעם יזוחמות ס: הכנב4ר ובא

 ח"ש יוניילבמ יםחוו מדיםכומס

 2020 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל 
  ייםרק עיתיםירות משלועמ
 

      רזגמ
 תיב יקשמ

  רזגמ
 תיטרפ תואקנב

 רזגמ
 כלה ךס יקסע/ירחסמ

21.8  2.7 17.61.5  ןובשח לוהינ
10.3  0.4 1.0 8.9 יארשא יסיטרכ
21.4 0.8  17.6 3.0 םירזגנ םירישכמו ךרע תוריינב תוליעפ
 5.5 0.1 5.1 0.3 תונמאנ תונרק תצפה תולמע
 10.4 1.2 - 9.2 יארשאב לופיט
3.8  0.91.3 1.6  הרמה ישרפה
 0.8 0.7 -0.1  ץוח רחסב תולועפ
 3.1 2.8 0.1 0.2 ןומימ יקסעמ תולמע
 6.0 1.1 4.40.5  תורחא תולמע
 11.183.1 26.7  45.3 (*)תוחוקל םע םיזוחמ תוסנכהה לכ ךס

 הנסכהב הרכההי תועי  )*(
    

 50.1 5.5 13.9 30.7 ןמז תדוקנב ורבעוהש םיתוריש
 5.633.0  12.8 14.6 ןמז ךרואל ורבעוהש םיתוריש

 11.183.1 26.7 45.3  לכה ךס 
 
 

 ותרחת אוס הכנ:5ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
       

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021  2020  2019 
 -  -  4.9   (1) יםנייבנ תריכממ ןוה חוור
 0.4 0.4   0.1  מלג תופוק לועפת
 0.4  0.4  5.0  תורחא תוסנכה לכ ךס

 קבנה ריכה רהיכמ מהתוצאהכ .ח ש"יוניילמ .78 - לרהו בתמניהבנת ןיערקמק רכנמ 2021 ררואבפב 22 וםיב )1(
 .חי ש"וניילמ 4.9 -כ  שלך בסןו החוורב
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 ותוות נלוצאת והורושכמ: 6ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
       

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021   2020  2019 
69.662.566.7      תורוכשמ
4.2 3.4 3.1 השפוחו תומלתשה ןרק תוברל תורחא תוולנ תואצוה
0.15.6-ךורא ןמזל תובטה
15.918.3 17.1 רכש סמו ימואל חוטיב
 :(םילומגתו םייוציפ תוברל )היסנפ ןיגב תואצוה

3.93.93.2 (1) תוריש תולע -תרדגומ הבטה -
3.43.13.1תרדגומ הדקפה -

 ןניאש השירפ רחאל ותבטהו הקסעה םויס רחאל תורחא תובטה
1.51.90.9 ( 2),(1)היסנפ

 
    

       
     

      
      

       

      
98.690.8102.0תוולנה תואצוההו תורוכשמה לכ ךס        

 ראה ביאור 20 בדבר זכויות עובדים. )1(

ה נהי 2019-ו 2020, 2021 םינש להסינ פנןאיש הש פריאחר לותהטב והקסעה םסיו אחר לאחרות תבוהט גין בהשירות  עלות:הז מ)2(

 .האמהתש"ח בני יליומ 1.0, 1.3 ו- 0.5

 

 ותרחת אווצא ה:7ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
       

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021    20202019
0.70.30.4(תוריש ותלע אלל) יםיוציפ ןיגב תואצוה
2.31.4-(1)םיקוליס
7.35.57.4םוסרפו קוויש
1.81.92.6 תרושקת
41.138.943.4בשחמ
0.70.80.8תוידרשמ
0.60.30.2חוטיב
6.2 5.85.7 יםיעוצקמ םיתוריש
0.80.9 1.2ןוירוטקרידה ירבחל תואצוה רזחהו רכש
0.4 0.60.2 תויומלתשהו הכרדה
3.33.32.8תולמע
3.33.64.2תורחא
66.463.670.7תורחאה תואצוהה לכ ךס

 
       

       
       

      
       

       
       

     
      

     
       
       

       

 .ים" עובדיותכוז "בדבר 20אור ה באר )1( 
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  חוורהל עם יסילמ שהרפה: 8ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 ףהסעי בכרה .א
       

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
      202120202019

45.4 53.843.9 ןובשחה  שנתןי בגיםפטוש יםמיס
53.843.945.4 יםפטוהשם יסיל המכך ס

:י(וכיבנ )ספתובת
)1.0(-1.5 ןוחשבה  שנתןיבג יםח נדיםמיס

)1.0(-1.5 * םחידים הנמיסה הכלך ס
55.343.944.4 הסהכנה ם עלימיס להשרפה

 
       

        
       

      
      
       

 

 :לןהדלכ נם, היתכו נמשתיולופעילם חסיו המיחיםד נמסים( תנסוכה)ת אוצ הובכרה* 
       

 רצמבבד 31 וםי בימהישהסת לשנה  
  2021  2020  2019 
 םיטרופמה םיטירפה תעפשה ינפל םיחדנ םיסמ ת(וסנכה) תואצוה

 :ןלהל
 1.5 

 
- 

 
)1.0( 

 )1.0(  -  1.5  םחיד נםמסי ת(הכנס )תאצוה כל סך
       
 

  חי ש"וניילמ .90  שלוליד בגכמהשהסת רח אלולכ חוור בורכושה יםטירפ ןי בגמס העתפש ה אתלתולכ ינה אבלהטה
  .2019 שנת בחי ש"וניילמ 4.3 של ולידוג 2020 נתש בחי ש"וניילמ 0.2  שלולידג, 2021 בשנת

 יטראותימס  .ב
       

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021  2020  2019 
122.1  120.9  157.0 םיסמ ינפל (דספה) חוור
34.19%  34.19%  34.19% (םיזוחא) יאקנב דיגאת לע לארשיב לחה סמה רועיש
41.7  41.3  53.7  ירוטוטטסה סמה רועיש סיסב לע הסנכה לע םיסמ
 :ןיגב (סמב ןוכסיח) סמ
)0.1(  -  - לבגומ סמ רועיש תולעבו תורוטפ תוסנכה
 ןוה חוורו תחפ םואת ,תחפ ישרפה

 
 )0.8(  -  -

 ותרכומ אל תורחא תואצוה
 

 2.4  2.4  2.8
 רחא

 
 -  0.2  -

  הסנכהה לע םיסמ לכה ךס

  
  
  
      
 

 
 55.3  43.9  44.4 

 

 ס מתומו ש.ג
 .5201 מס ה שנתללוכו עד ת ברתבחל .2016 מס ה שנתללוכו עד ותיפו סמס ות שומבנקל
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 (ךשהמ)ח וורהל עם יסילמ שהרפה: 8ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
 
 םיחד נמסיםבעה נות .ד

 
 
 

 םיחדנ םיסמ יסכנ
 םויל הרתי

20.21.13 

ם ייוניש
 ופקזנש
 חוורל
 דספהו

ם ייוניש
 ופקזנש
  חוורל
 רחא ללוכ

 םויל הרתי
21.21.13 

 סמ רועיש
 2021 עצוממ
 םיזוחאב

21.234.19%-)1.7(22.9 יארשא ידספהל השרפהמ
1.934.19%-)0.3(2.2  םיקנעמו השפוחל השרפהמ
 לע םידבועל תובטה ןיגב תויובייחתה ףדועמ
11.00.60.912.534.19% יתכנת יסכנ
0.234.19%-)0.1(0.3 ותריכחו עובק שוכר
0.935.8)1.5(36.4 וטורב ,םיחדנ םיסמ יסכנ תרתי
 השרפה יוכינב םיחדנ םיסמ יסכנ תרתי

 םיחדנ םיסמל

    

36.4)1.5(0.935.8

 
     

     
     

     

    
 

       

 
 
 

נכסי מסים נדחים 
 םויל הרתי
91.21.13 

 יםיוניש
 ופקזנש
 חוורל
 דספהו

 יםיוניש
 ופקזנש
  חוורל
 רחא ללוכ

םויל הרתי 
02.21.13 

 עצוממ סמ רועיש
 םיזוחאב 2020

19.03.9-22.934.19%מהפרשה להפסדי אשראי 
34.19% 2.2-)3.0(5.2מהפרשה לחופשה ומענקים  

מעודף התחייבויות בגין הטבות לעובדים על 
0.211.034.19%)0.6(11.4* נכסי תכנית

0.334.19%-)0.3(0.6רכוש קבוע וחכירות 
0.236.4 -36.2יתרת נכסי מסים נדחים, ברוטו 

יתרת נכסי מסים נדחים בניכוי הפרשה 
למסים נדחים 

    

36.2-0.236.4

 
    

     
     

    

    
 

      

 ס המחוםתב הקיקח וייינ ש.ה

 תורבחמס . 1

 .%23 ומד עלע 2021-2019 יםשנב בנקה ל עלחה המס רועיש 

 רכשמס וח מס רוו .2
 סמ הרועיש ,ם בהתא.%17  עלומדע 2020-2018 יםנש ליםיפ כסות מוסד עליםטלו המחוור מסו רכש מס רועיש 

 %2.34 ומד עלע ו אלים לשניםיפכס ות מוסד עלי החלרוטוטטהס
 

 .פסדוה חוור לוץחמ ורכושה כנסה ההעל יםמס ילגב .ב10 רו באראה ו.
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 הרגיל ניהלמ חוור: 9ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוומד יםכומס
       

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021  2020  2019 
       :לולדמו יסיסב חוור
 77.7  77.0  101.7  יקנ חוור לכה ךס
 ךרולצ ושמישש תוליגרה תוינמה רפסמ לש ללקושמ עצוממ

 149,875,000  149,875,000  149,875,000  הינמ לללודמהו יסיסבה חוורה בושיח
       ח("שב) הליגר הינמל חוור
 0.52  0.51  0.68  הינמל חוור לכה ךס
 

 רצטב מרחאל לו כסד(פ)ה חוור - 10ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

  מסתעפשה רחא לבר,טצמחר אל לכו( דפסה)ח ברוום וייינ ש.א
     

 רחא ללוכ חוור  
 

  
 גתצה ןיגב תומאתה 

 תונימז בוח תורגיא
 ןוגה יווש יפל הריכמל

 ןיגב תומאתה
 תובטה
 םידבועל

 לכה ךס
 ללוכ חוור
 רחא

)5.4( )4.3( )1.1( 2018 רבמצדב 31 םויל הרתי
 )4.7( )6.6( 1.9 הפוקתה ךלהמב וטנ יוניש

 )10.1( )10.9( 0.8 2019 רבמצדב 31 םויל הרתי  
1.1 )0.4(1.5 פהוקתה ךלהמב וט ניוניש 

)9.0( )11.3( 2.3 2020 רבמצדב 31 םויל הרתי
- )1.2( 1.2 פהוקתה ךלהמב וט ניוניש
 2021 רבמצדב 31 םויל הרתי

   
 

  
   

  
  3.5 )12.5( )9.0( 
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 (משך)הר צטב מרחאל לו כסד(פ)ה חוור - 10ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

  מסתעפשהי רחא ומסת עפשהי פנל, רבטצמחר אל ולכ( דפסה )חו רוכיבירבמם וייינהש ב.
             

  רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל  
  2021   2020  2019 
 ינפל  

 מס
 תעפשה 

 סמה
 רחאל

 מס
 ינפל

 מס 
 תעפשה
 סמה

 רחאל
 מס

 ינפל
 מס 

 תעפשה
 סמה

 רחאל
 מס

ת ורגיא תגצה ןיגב תומאתה
 יווש יפל הריכמל ותזמינ בוח
 ןגוה

 
           

 ושמומ םרטש וטנ םיחוור
  4.3 (2.2) 6.5   1.9 (1.0) 2.9  2.6 (1.4) 4.0  ןוגה יוושל תומאתהמ

 
 יםנימז  בוח תורגא ןיגב םיחוור
 חוור חולד וגווסש הריכמל
 )2.4(  1.3 )3.7(  )0.4( 0.3 )0.7(  )1.4( 0.8 )2.2( (1)דספהו

2.2 1.2 )0.6( 1.8  וט ניוניש    )0.7( 1.5  2.8  )0.9(  1.9 
            
 

 םידבועל תובטה
 )7.8(  4.0 )11.8(  )2.5( 1.3 )3.8(  )1.7( 0.9 )2.6(  וטנ יראוטקא דספה

 
 שדחמ ווגוסש וטנ םידספה
3.2 0.5 )0.3( 0.8 (2)דספהו חוור חודל   )1.1( 2.1  1.8  )0.6(  1.2
  וטנ יוניש 

 
 )1.8( 0.6 )1.2( )0.6(  0.2 )0.4(  )10.0(  3.4 )6.6( 
  וטנ יוינשה לכה ךס 

 

- - - 1.6   )0.5( 1.1 )7.2(  2.5  )4.7( 
 

 הסכום לפני מס מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית. לפירוט נוסף ראה באור 3. )1(
 הסכום לפני מס מסווג בדוח רווח והפסד בסעיף הוצאות בגין זכויות עובדים. לפירוט נוסף ראה באור 20. )2(
 
 
 

 םיבנקות בונפקדום יומנזמ: 11ר ובא
 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 :בכרה
     

 רבמצדב 31  
  2021  2020 
 1,224.5  1,155.7  לארשי קנבב ותנודקפו םינמוזמ
 2,591.3  2,478.5  (1) ,(2)םיירחסמ יםקנבב תונודקפ
 3,815.8  3,634.2 * לכה ךס
  תירוקמ הפוקת ליםיזכרמ םינקבב תוונדקפו םינקבב ותנודקפ ,םינמוזמ הזמ (1)

 םישדוח השולש עד של
  

1,342.8  1,348.0 
 2,558.5  2,457.0  םאה תרבחב תונודקפ הזמ (2)
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 ךרעות ריינ :12ר ואב
 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 :בכרה .א
            

 2020 רבמצדב 31  2021 רבמצדב 31 
 

 ךרעה
 ןזאמב

 תולע
 תתחפומ

  םיחוור
 םרטש
 ורכוה
 תומאתהמ
  ןגוה יוושל

 םרטש םידספה
 תומאתהמ ורכוה
  ןגוה יוושל

 יווש
 )1( ןגוה

 ךרעה
 ןזאמב

 תולע
 תתחפומ

  םיחוור
ורכוה םרטש
 תומאתהמ
 ןגוה יוושל

 

 

 םידספה
 ורכוה םרטש
 תומאתהמ
  ןגוה יוושל

 יווש
)1( ןגוה

 בוח תורגיא .א
            ןוידפל תוקזחומה
 - - - - -  145.0 - 1.4  143.6143.6 אלשר יתשלמ מלש
 4.1 - 0.2 3.9  3.9 2.5 - 0.1 2.4 2.4 לארשיב םירחא לש
ב וח תורגיא לכ ךס

 4.1 - 0.2 3.9 3.9  147.5 - 1.5 146.0 146.0 ןוידפל תוקזחומה
          
  ברטמצר חא ללוכ חוור     ברטמצר חא ללוכ חוור   

 
 ךרעה
 ןזאמב

 תולע
 םידספה םיחוור תתחפומ

 יווש
)1( ןגוה

 ךרעה
 ןזאמב 

 תולע
 םידספה םיחוור תתחפומ

 יווש
)1( ןגוה

 בוח תורגיא .ב
הריכמל תונימז
 - בוח תורגיא

            
           

560.8לארשי תלשממ לש  555.5   5.3-  560.8 619.8 616.4 4.0 0.6 619.8 
 יםיסנניפ תודסומ לש
 1.4 - - 1.4 1.4  35.9 - - 35.9 35.9 לארשיב
0.2  - - 0.2 0.2  - - - - - לארשיב םירחא לש
ב וח תורגיא לכ ךס

 621.4)2( 0.6)2( 4.0 618.0 621.4  596.7)2( - )2( 5.3 591.4 596.7 הריכמל תונימזה
            

 625.5 0.6 4.2 621.9 625.3  744.2 - 6.8  742.7737.4 סך כל ניירות הערך
  .םגדוליים קפהיך בערניירות כירת קבל ממר שיתהמחיאת ים קפשא משר לאה, סשערי בורעל כלל ך ם בדריססבוגן מהו שווי נינתו )1(
 .גן"הו שווי ה לפילמכיר נותזמיגרות חוב אגת צהגין באמות הת "ףסעים בכלולי )2(

 .3אור וב 2אור ה באר-בחוגרות איקעות בשהילות בעהפאות לפירוט תוצ
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 (משך)ה ות ערךריינ :12ר ובא
 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 הריכלמ ותזמינ בוח תיגרואל ך, שרעהת דירייעור ן וש זמךי משפל, מומשו טרםשם דיפסה וגןוי הושו .ג
 שמומם רטשד פסה תיצייזופבם איצמהנ

 2020 רבמצדב 31 
 )1( םישדוח 12-מ תוחפ 

 
ושמומ םרטש םידספה

)2( %20-0  ןוגה יווש
 

 כ"הס 
      - בוח תורגיא
 )0.6(   )0.6( 123.2 לארשי תלשממ לש
  )0.6(  )0.6( 123.2 הריכלמ תונימז בוח תורגיא לכ ךס

 .םחודשי 12 -ת מ פחוךששכת במש מתמ שטרם מומסדהפציית זיהיו בפושעות קשה)1( 

 ה. עלים ומשחוד 12ך ששכת במש מתמ שטרם מומסדהפציית זיהיו בפושעות קשה)2( 
 

  ישראי אסדפלהשה רפוהר ויבלצאי ראשי, ראן אשוסיכ: 13ר ובא
 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 יאר אשדיפסהלשה רפההת רת ויריבוצלי אראש( 1) תחובו
        

 2021 רבמצדב 31  

 
    רוביצל יארשא 

 ירחסמ 
 יטרפ
 רחא

 
  כלה ךס

 םיקנב
 כלה ךס תולשממו

        :המושר בוח תרתי
 4,192.9 3,241.7  951.2 35.2 916.0  ינטרפ יססב לע וקדבנש תובוח
 4,690.0 -  4,690.0 4,610.8 79.2   יתצובק יססב לע וקדבנש תובוח
 8,882.9 3,241.7  5,641.2 4,646.0 995.2 * לכה ךס
         :הזמ* 
 29.9 -  29.9 26.9 3.0  שדחמ ןוגראב תובוח
 28.7 -  28.7 8.3 20.4  םירחא םימוגפ תובוח
 58.6 -  58.6 35.2 23.4  םימוגפ תובוח לכה ךס
 10.7 -  10.7 10.2 0.5  רתוי ו אםימי 90 רוגיפב תובוח
 21.5 -  21.5 10.8 10.7  םירחא יםיתייעב תובוח
 90.8 -  90.8 56.2 34.6  םייתייעב תובוח לכה ךס
        
        :תובוח ןיגב יארשא ידספהל השרפה תרתי

 17.5 -  17.5 6.3 11.2  ינטרפ סיסב לע וקדבנש
 48.7 -  48.7 48.1 0.6  יצתובק סיסב לע וקדבנש
 66.2 -  66.2 54.4 11.8 * לכה ךס
 9.0 -  9.0 6.2 2.8  יםמוגפ תובוח ןיגב :הזמ*

)1( אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. 
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 (משך)ה ישראי אסדפלהשה רפוהר ויבלצאי ראשי, ראן אשוסיכ :13ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 (ךהמש )איר אשדיפסהלשה רפההת רתי וריבוצלי אראש  (1)תחובו .1
        

 2020 רבמצדב 31  

 
    רוביצל יארשא 

 ירחסמ 
 יטרפ
 רחא

 
  כלה ךס

 םיקנב
 כלה ךס תולשממו

        :המושר בוח תרתי
 4,107.8 3,211.9  895.9 39.3 856.6  ינטרפ יססב לע וקדבנש תובוח
 4,341.9 -  4,341.9 4,242.8 99.1   יתצובק יססב לע וקדבנש תובוח
 8,449.7 3,211.9  5,237.8 4,282.1 955.7 * לכה ךס
         :הזמ *
 35.9 -  35.9 30.8 5.1  שדחמ ןוגראב תובוח
 11.0 -  11.0 8.5 2.5  םירחא םימוגפ תובוח
 46.9 -  46.9 39.3 7.6  םימוגפ תובוח לכה ךס
 10.5 -  10.5 6.6 3.9  רתוי ו אםימי 90 רוגיפב תובוח
 32.2 -  32.2 18.4 13.8  םירחא יםיתייעב תובוח
 89.6-   89.6 64.3 25.3  םייתייעב תובוח לכה ךס
        
        :תובוח ןיגב יארשא ידספהל השרפה תרתי

 24.2-   24.2 7.6 16.6  ינטרפ סיסב לע וקדבנש
 48.4 -  48.4 47.5 0.9  יצתובק סיסב לע וקדבנש
72.6  -  72.6 55.1 17.5 * לכה ךס
 11.6 -  11.6 7.5 4.1  יםמוגפ תובוח ןיגב :הזמ*
 

 .םאחרים וחובות נקיבב נותקדופה, לשאי לממשראבור, אי לצישרא )1( 
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 (משך)ה ישראי אסדפלהשה רפוהר ויבלצאי ראשי, ראן אשוסיכ :13ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 יאר אשדיפסהלרשה פההת רתה ביענות .2
     

 כלה ךס רחא יטרפ ירחסמ  
 56.5 42.7 13.8  2018 רבמצדב 31 םויל יארשא ידספהל השרפה תרתי

 10.7 9.3 1.4  יארשא ידספה ןיגב תואצוה
 )14.9( )13.3( )1.6(   תויאנובשח תוקיחמ
10.0  7.6 2.4  ותמדוק םינשב תיאנובשח וקחמנש ותבוח תייבג
 )4.9( )5.7( 0.8  וטנ תויאנובשח תוקיחמ
 62.3 16.046.3   2019 רבמצדב 31 םויל יארשא ידספהל השרפה תרתי

5.8 יארשא ידספה ןיגב תואצוה   16.0  21.8
)19.3( )15.4(  )3.9(   תויאנובשח תוקיחמ
11.7 9.9  1.8  ותמדוק םינשב תיאנובשח וקחמנש ותבוח תייבג
)7.6(  )5.5( )2.1(  וטנ תויאנובשח תוקיחמ
 76.5 56.8 19.7  2020 רבמצדב 31 םויל יארשא ידספהל השרפה תרתי

)1.9( יארשא ידספה ןיגב תואצוה   )1.4(  )3.3(
)5.5(  תויאנובשח תוקיחמ   )11.1(  )16.6(
2.3 ותמדוק םינשב תיאנובשח וקחמנש ותבוח תייבג   11.4 13.7 
)3.2( וטנ תויאנובשח תוקיחמ    0.3)2.9( 
14.6 2021 רבמצדב 31 םויל יארשא ידספהל השרפה תרתי    55.770.3 

     
     םיינזאמ ץוח יארשא ירישכמ ןיגב :הזמ
1.0 2019 רבמצדב 31 םויל    1.52.5 
2.2 2020 רבמצדב 31 םויל   1.7  3.9
2.8 2021 רבמצדב 31 םויל   1.3 4.1 
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 הלמשמלאי רש: א14ר ובא
 
     

 רבמצדב 31  
  2021 2020  
 620.6  763.3  )*(לכה ךס

 -  66.9  רוביצל יארשכא ודמעוהש יםמוכס זויזקב)*( 

 
 ח"ש יונימל 830.2 ך בסלהשממ ליראשא מכבתרו מרהתי ה.חש" יוניילמ 763.3- בכםסתה 2021 רבדצמב 31 וםיל

 םכהסת 2020 רבבדצמ 31 וםי לןוכ נ.ח ש"יוניילמ 66.9  שלך בסזה וםכמס רויבלצ יראש כאועמדושה יםכומ סיוכיבנ
 ך במהלבנק לולוא במורזחווה ודם הקרזכהמ רתסגמ בוופקד הרש אח ש"יוניילמ 620.6-ב משלה למיראשהא

 . 1202  שנת שלישי השלןועברה
 םיטודנטס ליםותנ מיםקנע ומאהרו היובדעל ותוואהל ן למתיללכ החשבה  שלרזכ במבנק הכהז 2021 יוניב 20 םיוב

 בשחה רשאכ ,2026 יוניב 30 וםי לעד יםשנ 5-ל ינה הותרשהתק הפתו תק.ראהו היובדע רתשכ להותוסדבמ אהרולה
 ילויב 12 וםי ביד הפקבנק ה,זרכ המרתגמס ב.םישודח 36 עד  שלספתו נפהולתק כםס הה אתךירא להישאר יללכה

 .נהשל %1 יוכיבנ צמדה הספתובת בנקל רחזוי רש א,יללכ החשבה  שלחדוי מןוחשבל ח"ש יוניילמ 826  שלךס 2021
 םו תרחא ל.קבנ הותעצאמ ב,רואמ היללכ החשב הןוחשבמ ותווא הלראהו ההיובדע לנהעמדו תרזכהמ רתגמסב

 קבנ לרזחוי ,ירלנד קןועבר ום תייד מ,ה זדעוממ החל .ןוקדפ הןוחשבב רותויש וםכ הסבנק לרזחוי ותרשקההת
  .ןו הפקדם הפקדתוי ממדה הצספתות ב,ןועבר הוותבא ןר קירזחה מבל שנתקוםכהס

  .וואהההל וג לס בהתאם,םישנ 10 עד  שלןזמ ותפולתקו ח ש"יפאל 40 עד  שלירבי מוםכ בסןינ הנהינתות שתוואההל
 םימענק בנק הריעבי ,ףסובנ .יללכ החשב הייד  עליםענקב היםרועישב יתיבר ותשאוונ צמדה האלל ןינ הותוואההל

 יפסכ מ )לאהינ המדבימתקצ אה הקצותולבגב יללכ הבשחה לש חדוי מןוחשבמ אהרו להיםטודנט לסיםותנמ
 לש רהק במ.ךוינח הרדשמ ייד  עלועב שנקיםונירטירק יםיהתק ברק לא ממענק לךופ יהנהות הממענקה .ן(והפקד

 .יללכ החשבה יד ו עלענקבש ים בתנא,טודנט לסוואהלהל נהותק המענמ הךופהי ,מענק הינא תשו מימיא
   .מדד ל הצמדהרח לאבנק לווא במלרזחו ה,ודםקה רזכגרת הממס בופקדשה ח"ש יוניילמ 618 ך בסןודך הפקס
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 ודינים וצייבנ: 15ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

        .א
 םיניינב  

 ןיעקרקמו
 םירופיש
 רכשומב

טוהירו דויצ
 ידרשמ

  
 כ"הס

      :םיסכנ תולע
86.8  14.8 17.8 54.2  2019 רבמצדב 31 םויל הרתי

 1.3 0.2 0.6 0.5  תופסות
 )12.2()0.2(  - )12.0(  הריכמל םיקזחומ יםסכנל גוויס
)0.5( תועירג   )1.4( )10.7( )12.6( 
 4.163.3  17.0 42.2  2020 רבמצדב 31 םויל הרתי

 2.3 0.3 2.0 -  תופסות
)6.7(  תועירג  )8.0( )0.9( )15.6( 
 50.0 3.5 11.0 35.5  2021 רבמצדב 31 םויל הרתי
      :רבצנש תחפ
54.2  10.513.2  30.5  2019 רבמצדב 31 םויל הרתי

2.5 תופסות   1.7  0.5 4.7
)8.2( הריכמל םיקזחומ יםסכנל גוויס    -)0.2( )8.4( 
)0.5( תועירג   )1.4(  )10.7()12.6( 
24.3  2020 רבמצדב 31 םויל הרתי  10.8 2.8 37.9 

3.6 0.3  2.0 1.3  תופסות
)6.7( תועירג    )8.0( )0.9( )15.6(
18.9 2021 רבמצדב 31 םויל הרתי    4.8 2.2 25.9

      :םירפסב ךרעה
23.7  2019 רבמצדב 31 םויל  7.3 1.6  32.6
17.9 2020 רבמצדב 31 םויל   6.2  1.3 25.4
16.6 2021 רבמצדב 31 םויל   6.2 1.3  24.1
      :ללקושמה עצוממה תחפה ירועיש
 11%  10% 5%  2020 רבמצדב 31 םויל
6% 2021 רבמצדב 31 םויל   10% 11%  
 
 0202 לשנת יםיפ הכסותחו בדוגו סנכס ה.ניהבנת ןיעקרמק הסכ נרכנמ 1202 ראורפבב 22 וםי מכםהס לתאםבה .ב

 .5 רו באאהר כס הנרתיכ מןי בגרכושה ןו החוור ילגב .רהיכ למחזקוכס המכנ
 
 ,(ע"מב 04( 1997 )ןלב קדש .א.ב רתבח )בנק ה שלהלא מטהיובשל ות בבעליםנכס רתבח  שלןיעקר במקותיוכז  ג.

 הרבח ה שם עלושמר נרםט ,ח( ש"יוניילמ 4.6 - 2020 )ח ש"יוניילמ .24 ך לסעהי הגנםי בגתהחפ להרהתישה
 תובט לראלשי יערק מקכתשלב רההאז רתעה שמהר נך א,ךיבתהל  נמצאותיוכהז וםשיר .ןיעקרמק וםשיר כתשבל
 .הרבחה
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 (משך)הוד ינים וצייבנ: 15ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 תכירוחל עדע מי .ד
 רכוח בנקה, רהיכחה ירדהס רתסגבמ. ותריכח ציהיקפיודבק 842 שאונ את יישםמ בנקה ,2020 רנואיב 1 וםימ החל
 ירדהס. בנקה של יתסקעה ותילעפה ךרולצ רקיעב םיששמהמ, בכר יכלו( יםפיוסנ יםרדשמ יחטש רקיעב) ן"נדל

 בהם כברה כלי ותריכח יחוז כלוב ן"נדלה ותריכח יוזחמ יתרבמב. ותיולעפת ותריכחכ יםוגומס בנקה של רהיכחה
 . הריכחב ותרשקהתה עדובמ עוידה ןכרצל יםריחהמ למדד יםודצמ רהיכחה ילומשת, נקהב רשקמת

 ציהפו אייד  עלותכוסמ הותפו תקעם חדי ,ולטילב תיתנ נינה ארהיכחה שבה פהוכתק עתב נקרהיכחה תקופת
 .ציהפות האא שממי רכוחהש רי סבןפו באידאו  אםרהיכח ה אתךיראלה
 ועתד וליקשל בהתאם, יםשנ 5-3 רחאל רהיכחה ולטילב ציהפוא בנקל מתייק, רכוח קבנשה ן"נדלה ינכסמ לקח ןיבג
 חהלקנ לא ולטיהב יתיאופצ. םישודח 12-3 ותחפל של ריכחלמ שארמ עהודה ןמתל ףופכוב בנקה של יעדבלה
 .רהיכח ןיגב ותיביחהתה ובשיחב ןושבחב

 ,בנקה של יפתהתוס יתביהר רועישב שושימ שהענ, קלבנ עהילקב ןיתנ לא רהיכחב וםגלה יתביהר רועישש מכיוון
 ה דומפהו תקךשמ לרהיכח הילומשת לוהוש הוםכ סותולל יכד לםשל שרד נ היהבנקהש יתיבר הרועיש וינשה
 סויהג ותעל של יתביהר רועישב שמשתה בנקה . דומהיבהובסב יתכלכל חהוט בששמ מ היהרכחו המנכס הרשכא

 .עסקהה של יתטונוהרל פהולתק, בנקל
 .ותיונמימ ותריכחכ יםוגומסה רהיכח ירדהס יםיימק לא בנקל
 
 תכירוח גיןבת אוצ הו.1
     

 
  המייתסנש הנשל

  2021 רבמצדב 31 םויב
  המייתסנש הנשל

  2020 רבמצדב 31 םויב
 7.0 ותילועפת תוריכח ןיגב תואצוה

 

6.8 

 
 - - רצק ןמזל הריכח תואצוה
 7.06.8  ותריכח ןיבג תואצו הלכה ךס
 
 תירוכח ף עלנוסדע מי .2
    

 
  המייתסנש הנשל

  2021 רבמצדב 31 םויב
 המייתסנש הנשל

2020 רבמצדב 31 םויב
 

 
 לש הדידמב וללכנש ותרתי ןיגב ומלושש םינמוזמ

  :תוריכח ןיג בתויובייחתה

 

 

 תוריכח ןיגב תפטוש ותליעפ ןיבג םינמוזמ םירזת -
 תוילועפת

6.8 6.5 

 4.3 9.0 תושדח תוילועפת תוריכח ןיבג ורכוהש שומיש ותכז יסכנ
 תוריכח ןיבג (םינשב) תעצוממ תללקושמ הפוקת תרתי

 4.2 4.0 תוילועפת
 תוילועפת ותריכח ןיגב תעצוממ לתלקושמ ןוויה תיביר
 0.02 0.02 (םיזוחאב)
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 (משך)הוד ינים וצייבנ: 15ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 תליופעותת ירוכח גיןב תויובחייתה ויםנ מהווא לניםומז מימירזת. 3
 
      

 2021 רבמצדב 31 

  
 םינמוזמ ימירזת

 יםנווהמ אל 
 ןיגב תובייחתה
 הריכח 

 הנש דע

 

6.6 

 

6.6 

 

6.2  6.2 םייתנש דע הנש לעמ
 5.5 5.5 יםנש 3 דע םייתנש לעמ
 5.15.1  יםנש 4 דע םינש 3 לעמ
 5.2 5.2 יםנש 5 דע םינש 4 לעמ
 19.319.2  םינש 5 לעמ
 47.8 47.9 כלה ךס
      

 2020 רבמצדב 31 

  
 םינמוזמ ימירזת

 יםנווהמ אל 
 ןיגב תובייחתה
 הריכח 

 הנש דע

 

6.8 

 

 6.8

 

5.8  5.8 םייתנש דע הנש לעמ
 5.4 5.4 יםנש 3 דע םייתנש לעמ
 4.8 4.8 יםנש 4 דע םינש 3 לעמ
 4.5 4.5 יםנש 5 דע םינש 4 לעמ
 19.2 19.3 םינש 5 לעמ
 46.5 46.6 כלה ךס
 

 םירחאם יסנכ: א16ר ובא
 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 :בכרהה
     

 רבמצדב 31  
  2021  2020 
 8.8  11.0  בלקל תוסנכה
 36.4  35.8  (8 רוא בהאר) וטנ ,לבקל םיחדנ םיסימ
 46.3  47.4  (15 רואב האר) תילועפת הריכח ןיגב שומיש ותכז יסכנ
 0.8  0.5   בהוח תורתיו םירחא םיבייח
 92.3  94.7  םירחא םיסכנ לכ ךס
 

 הרימכלם יזקחומים הסנכ: ב16ר ובא
 0022 לשנת יםיפ הכסתוחו בדוגו סנכס ה.ניהבנת ןיעקרק המנכס רכנמ 1202 ראורבפב 22 וםי מכםלהס בהתאם

 .5 רו באאהר כס הנרתיכ מןי בגרכושה ןו החוור ילגב .רהיכ למחזקוכס המכנ
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 רויבהצ ותונקדפ :17ר ובא
 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 דפקי המג סופיולוס גיהם וק מפיל תנודוקפי גסו .א
     

 רבמצדב 31  
 2020  2021  לארשיב
     השירד יפל
4,949.1 תייבר םיאשונ םניא    4,440.3 
 4,440.3  4,949.1  השירד יפל כ"הס
4,076.0 ובצק ןמזל    4,172.1 
 8,612.4  9,025.1 * רוביהצ תונודקפ לכ ךס
      :הזמ*
 7,532.2  7,775.7  יםיטרפ םישנא לש תונודקפ
47.6 37.4  יםידסומ יםפוג לש תונודקפ   
 1,032.6  1,212.0  םירחאו יםדיגאת לש תונודקפ

 דלגוי פלור בציה תנודוקפ  .ב
     

31 בדצמבר   
2020 2021  ח"ש יונייל במןוהפקד רתתק   
 6,412.4  6,709.0  1 עד

 1,626.4  1,626.3  10 עד 1 מעל
 573.6  570.3 )1( 100 עד 10 מעל
 -  119.5 )1( 500 עד 100 מעל
 8,612.4  9,025.1  כסה"

 
תקרה אפקטיבית למפקיד יחיד: 121.2 מיליוני ש"ח ל-31 בדצמבר 2021 ו- 69.1 מיליוני ש"ח ל-31 בדצמבר 2020. )1( 

 
 

 םיבנקמות ונפקד: 18ר ובא
 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
     

 רבבדצמ 31  
 2020  2021  לארשבי
     :יםחריס מיםקבנ

 52.0  28.6  השיר דיפ לותונפקד
 200.3  402.5  בו קצןזמ לותונפקד

 252.3  431.1 * יםבנק מותונ פקדכל ךס
 212.9  408.6  םאה תרבחמ ותנודקפ הזמ* 
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 תורחת אויויביחתה :19ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס
     

 רבבדצמ 31  
  2021  2020 
57.6 (20 רו באראה) יתכנ התינכס ם עליובדע לותטב הןי בגותיויביחהת ףודע    48.7 
 2.1  0.4  ולמושש ותמקדמ נסה עלכ המסל ותפטוש ותודעת ףודע
 3.0  3.3  שארמ ותכנסה

 545.3  353.4  יראשא יטיסרכ בותילעפ ןי בגיםזכא
 46.5  47.8  (15 רובא ראה )ותיולעפת רהיכח ןי בגותיויביחהת
 26.9  26.2   ותכת זורתיו יםרחא יםזכא

 672.5  488.7  תורח אותיויביח התכל ךס
 

 םידובעות יוזכ :20ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 
 תיוות מהות הטבא.

 השפריי יצויפ (1)
 ו אותק( ולפכ ןורח ארכש )וקחכ ןירוטיפ ייויצפ בליק  לפנסיהשורפי ו אובעזיש ובדע כלש  היאבנק החתהנ 

 תורחא ותחוהנ ותירואט אקותחנבה שו שימךו תירואט אקיס בס עלדדת נמו זותיביחת ה.וותכלז רבנצ הנכסה
  .ותהמתו שהירפ ,יםגדלו מיםיויצפ ,ול בתגמוליד ג,ןווי הרועיש ותרבל

 
 ווצל נא שלהלח מימי (2)

 ,ותיממתא ותודעת וללכ נןאזמ ב.נסיהפ לרישתםפ עם וצלו נלאש מחלה י ימןי בגיויצפ ליםזכא בנקה יובדע    
 ול בתגמוליד ג,ןווי הרועיש :תורב לותרחא ותחוהנ ותיראוט אקותחבהנ שו שימךות ,ירטואאק  בסיס עלותהנמדד

 .תהו ותמשהירפ
 השריפ רחא לתחרואת טבוה (3)

 .ו'(כו שפו נותילעפ בותפתהשת ,חג ליש :ןוכג ותטב )הישתםרפ רח לאותויממס ותטב להים זכאבנק היובדע 
 ,ןווי הרועיש ותרב לותרח אותחוהנ ותירטוא אקותחבהנ שו שימךו תירטוא אקסי בס על נמדדתו זותיביחהת

 .ותהתמו שהירפ ,ול בתגמולידג

  ובלי ק מענ(4)

 ,ותתאימ מותודעת וללכ נןאזבמ. בנק בודהעב תו שנשמחו יםרשע ום בתבלוי מענק ליםזכא בנקה יובדע 
 לו בתגמוליד ג,ןווי הרועיש :ותרבל ותרח אותחוהנ ותיראוט אקותחבהנ שו שימךות ,יראוט אקבסיס  עלתוהנמדד

 .תהו ותמשהירפ
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 םידובעות יוזכ :20ר ובא

 ח"ש יוניילבמ יםחוו מדיםכומס

 תוב ההטבהרכב. 

 רבמצדב 31   
   2021 2020 
    השירפ ייוציפ 
 93.0 108.5 סכום ההתחייבויות  
 86.0 99.2  יתכנתה יסכ נלש ןגוהה יוושה 
 7.0 9.3  תיכנתה יסכנ לע תובייחתהה ףדוע 
 7.0 9.3   "תורחא תויובייחתה" ףיעסב ללכנש תובייחתהה ףדוע 
    םיאלמגל תובטה 
 22.6 23.5  ותיובייחתהה םוכס 
    לבוי קנעמ 
0.9 ותיובייחתהה םוכס    1.0 
5.2 םלשל הדובע רכש    5.7 
 12.4 18.7  הרבצנש השפוחו קנבה ידבועלל ומגת תינכת 
    לכה ךס  

 
 ףיעסב וללכנש תיכנת יסכנ לע םידבועל תובט הןיבג תויובייחתהה ףדוע
 "תורחא ותיובייחתה"

 
57.6 48.7 

 

 רתד מוגבההטליות  תכנג.
 ןומימהצב מ ותויובחוי מ  .1 

 היחזובה טה גיןבת יבוחומבי נושי  1.1 
        

  יםיויצפ תוינכת   
 תורחא תובטה
 השירפ רחאל

 רבמצדב 31  רבמצדב 31   
   2021 2020  2021 2020 
 22.6 22.6  99.5 93.0  הנש תליחתב היוזח הבטה ןיגב תוביוחמ 

 1.3 1.0  3.9 3.9  תורישה תולע 
 0.5 0.5  2.1 2.2  תיביר תולע 
 )0.5( 0.2  3.6 12.5   יראוטקא (חוור) דספה 

)3.1( ומלושש תובטה    )16.1(  )0.8( )1.3( 

 22.6 23.5 93.0  108.5  הנש ףוסב היוזח הבטה ןיגב תוביוחמ 
 20.6 22.8  107.187.5   הנשה ףוסב תרבטצמ הבטה ןיגב תוביוחמ 
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 (המשך) םידובעות יוזכ :20ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 תניכתהל  שמון המיבצמ ותניכתהי כסנל גן שההוי בשווי נושי  1.2
     

 יםיויצפ תוינכת   
 רבמצדב 31   
   2021 2020 
 90.9 86.0  הנש תליחתב תינכתה יסכנ לש ןגוה יווש 

 1.9 12.1  יתכנתה יסכנ לע לעופב האושת 

 3.9 3.9  נקבה ידי על תינכתל תודקפה 

)10.7(  )2.8(  ומלושש תובטה 
 86.0 99.2  הנש ףוסב תינכתה יסכנ לש ןגוה יווש 

7.0  9.3  (1)הנש ףוסב רכוהש וטנ תובייחתה - ןומימה בצמ 

 .אחרותבויות ייהתחף סעיכלל בנ )1( 

 ןזאבמו רכוה שמיםכוס  1.3 
       

 השירפ רחאל תורחא תובטה  יםיויצפ תוינכת  
 רבמצדב 31  רבבדצמ 31  
  2021 2020  2021 2020 
 22.6  23.5  7.0  9.3 תורחא תויובייחתה ףיעסב ורכוהש םימוכס 
  22.6 23.5   7.0 9.3 הנש ףוסב רכוהש וטנ תובייחתה 

 סמת עפשהי פנלבר טצמחר אל ולכ( דפסה )חוברו כרושהום ומיכס 1.4
        

  יםיויצפ תוינכת   
 תורחא תובטה
 השירפ רחאל

 רבמצדב 31  רבמצדב 31   

   2021 2020  2021 2020 
3.5  3.6  13.6 15.4  וטנ יראוטקא (חוור) דספה 
3.5  3.6  13.6 15.4  רבטצמ רחא ללוכ חוורב הריגס תרתי 

 תניכתה נכסיל עולה עיה חזוות רבטצמ הבטהן גיב תיבוחומהן הבת שניוכת 1.5
 
        

  יםיויצפ תוינכת   
 תורחא תובטה
 השירפ רחאל

 רבמצדב 31  רבמצדב 31   

   2021 2020   20212020 
 22.6 23.5  93.0 108.5  היוזח בהטה ןיגב תוביוחמ 

 22.820.6   87.5 107.1  תרבטצמ בהטה ןיגב תוביוחמ 
 - -  99.286.0   יתנכתה יסכנ של ןוגה יווש 
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 (המשך) םידובעות יוזכ :20ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 הפוקת להאצ  הו. 2

  דפסהוח וברו כרווהשו טנבה טהה תלועי ביכר  2.1
          

 השירפ רחאל תורחא תובטה  יםיויצפ תוינכת   
  

 
 המייתסהש הנשל
רבמצדב 31 םויב

 
  

 המייתסהש הנשל
 רבמצדב 31 םויב

 

   2021 2020  2019 2021 2020 2019 
 0.5 1.3 1.0  3.2 3.9 3.9  תוריש תולע 
 0.5 0.5 0.5  1.9 2.1 2.2  תיביר תולע 
 - - -  )2.2))2.6)  )2.1)  יתנכת יסכנ לע היוזח האושת 
         :ורכוה אלש םימוכס לש התחפה 

)0.1(  0.1 0.1 0.6 0.8  0.6  וטנ יראוטקא (חוור) דספה 
 - - -  1.4 2.3 -  וקליס 
 1.90.9 1.6  4.9  6.5 4.6  וטנ ,הבטהה תולע ךס 

 
 סמת עפשהי פנלחר אל ולכ דפסה( חוורב)ו רכוה שהבטה לתיבוחובמות ניכתי כסיים בננושי  2.2

          

 השירפ רחאל תורחא תובטה  יםיויצפ תוינכת   

  
 המייתסהש הנשל 

רבמצדב 31 םויב
 

  
 המייתסהש הנשל
רבמצדב 31 םויב

 
 

   2021 2020 2019  2021 2020 2019 
 6.9 )0.5( 0.2  4.9 2.44.3   הפוקתב וטנ יראוטקא (חוור) דספה 
)0.6( יראוטקא (דספה) חוור לש התחפה    )0.8( )0.6( )0.1(   )0.1(  0.1
- קוליסמ דספה    )2.3( )1.4(  - - - 
7.0  )0.6(0.1   2.9 1.2 1.8  רחא ללוכ חוורב רכוה לכה ךס 
0.9  1.9 1.6  4.9 6.5 4.6  וטנ ,הבטהה תולע ךס 

 
 הפוקתל וטנ ,הבטהה תולעב רכוה לכה ךס
 רחא ללוכ חוורבו

 
 6.4 7.7 7.8 1.7  1.3  7.9

 

 תחו  הנ. 3

 וטנבה טההת לועת דדילמו הבטהן גיבת בוחוימה תעקבי לתמשומשהל שוקלמצע ו ממיסבסל עת חונהה  3.1 
 רבצמדב 31ם  ביוימותישהסם נילש 

 הבטהן גיב תחויבומה תעקבילת המשמשות קריועיה תחוההנ  3.1.1  
     

 רבמצדב 31   
   2021 2020 
 0.50% 0.02%  ןוויה רועיש 

 1.35% 2.48%  דדמה תיילע רועיש 

 0.23% 0.62%  הביזע רועיש 

 0.54%1.68%   ולמגתב לודיג רועיש 
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 (המשך) םידובעות יוזכ :20ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 
 הפתקו לבה נטוטהה תלועת דדילמת משמשוהת קריוהעית חוההנ .3.1.2

     
  רבצמדב 31 םויב המייתסנש הנשל 

  םיזוחאב 
 2021 2020 2019  
  0.6-0.82.1-0.8  0.3-0.5 ןוויה רועיש
  2.9-3.13.0-3.4  1.8-2.5 יתנכתה יסכנ לע ךורא חווטל היוזח האושת
 1.6  1.7 0.5  ולמגתב לודיג רועיש

 

  מסתעפשהי פנלחזויה  הבטהן גיבת יבוחומה ת עלחאחוז את דבנקו נויל שי שהעפהש  3.2
     

 יםיויצפ תוינכת 
 תחא זוחא דתוקנב ןוטיק תחא זוחא תדוקנ בלודיג 
 רבמצדב 31 רבמצדב 31 
 2021 2020 2021  2020
 2.76.9  )2.9()1.9(  ןוויה רועיש

 10.0 4.0 )4.0( )2.4( דדמה תיילע רועיש

1.0  )4.6( )0.9(5.1  הביזע רועיש
 )4.0()2.4(  9.7 3.9 ולמגתב לודיג רועיש

 
     

 השירפ רחאל תורחא תובטה 
 תחא זוחא דתוקנב ןוטיק תחא זוחא תדוקנ בלודיג 
 רבמצדב 31 רבמצדב 31 
 2021 2020 2021 2020 
 3.6 3.4)2.9(  )2.8( ןוויה רועיש

 1.8 2.7)1.5(  )2.2( דדמה תיילע רועיש

 2.3 2.0 )1.9( )1.8( הביזע רועיש

 )1.4()1.4(  1.6 1.6 ולמגתב לודיג רועיש
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 (המשך) םידובעות יוזכ :20ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 תניכתי כס נ.4

 תניכתי כסנל גן שההוי השוו בכרה 4.1
     

 2021 רבמצדב 31 
 כ"הס 3 המר 2 המר 1 המר 
 4.2 - 0.3 3.9 יםקנבב ותנודקפו םינמוזמ

28.7  - - 28.7 תוינמ
     :בוח תורגא

 40.2 - 12.4 27.8  תויתלשממ  

12.1  - 1.8 10.3 ותינרצונק  
 52.3 - 38.114.2  כל הךס  

14.0  14.0-  -  רחא
99.2  14.514.0 70.7  לכה ךס

 
     

 2020 רבמצדב 31 
 כ"הס 3 המר 2 המר 1 המר 
 3.3 - 0.3 3.0 יםקנבב ותנודקפו םינמוזמ

 22.6 - - 22.6 תוינמ

     :בוח תורגא

 36.7 - 11.6 25.1  תויתלשממ  

 11.9 - 1.8 10.1 ותינרצונק  

 48.6 - 13.4 35.2  כל הךס 

 11.5 11.5 - -  רחא

 86.0 11.5 13.7 60.8 לכה ךס

 
 עידהמ  עלוסס התבןכו יתכנ התינכס את ותנהל המותרהחב ייד  עלוחוו דיתכנ התינכס  שלןוג ההיוושה כברה

 הנהל ההכתרעה  עלססתו מבןוג היווש  שלותרמ לוקההחל .ט" ננסיהפו" ט" נ "גמלרצו הארדשמ ירתבא רסםופהמ
 .ותפו הקיחווי לדבהתאם
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 (המשך) םידובעות יוזכ :20ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 2021ת  לשנהאצקה דע ויכסים נגי סופי לתניכתי כס נ שלגןההוי השוו 4.2
     

 יתנכתה יסכנמ %    
 רבמצדב 31  האצקה דעי  
  2022  2021 2020 
 םזיוחאב  

 4.2%3.9%   3%  יםקנבב ותנודקפו םינמוזמ

 29.0%26.2%   32%  תוינמ

      :בוח תורגא
42.7%  40.5%  44%  ותיתלשממ   
 13.9% 12.2%  20%  ותינרצנוק   

 56.6% 52.7%  99%   לכה ךס

 13.3% 14.1%  1%  רחא 

 100% 100%  100%  לכה ךס

 

 םניומז מימירזת .5
 הפקדות  5.1

     

 םייוציפ תוינכת  
 לעופב תודקפה  תיזחת  
  )1(2022  2021 2020 
 3.93.9   3.9  תודקפה

 
 .האהבים ספכהנת שך להמגדרת בה מוהטבים לצויניות פיכתשלמן לשצפוי לקדות הפאומדן )1( 
 

* דתיעבם של להפוצנק בה שתטבוה 5.2
 

 

 .ידיתעת שירות ותעלכולל א ם. לניהווא מים לכער* ב

   הנש
 

 יםיויצפ תוינכת
 תורחא תובטה 

 השירפ רחאל
2022 4.7   1.1  
2023  2.9 0.9  
2024  3.2  0.7 
2025  1.8  0.7 
2026  4.1  1.1 

2027-2031  31.0  6.6 
 12.7  60.7  ךליאו2032 

 23.8  108.4  לכה ךס
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  ןוה :א21ר ובא

 תניוון המה א.
 :ןקמכדל כברומ 2020-ו 0212 רבדצמב 31 וםי לותי המנןוה
   

 תוינמה רפסמ  
 ערפנו קפנומ  םושר  
 149,875,000  300,000,000  תחא כל בוקנ ךרע ח"ש 1000.0 ותנב ותליגר תוינמ
 

 דדנדיבית קוחל .ב
 .ח ש"יוניילמ 20 ך בסקבנ ה שלותי המני לבעלידנדיב דקתו חלעל ריזכה בנקה ןוירוטרקיד, 1202 רבדצמב 26 וםיב

  .2021 רבבדצמ 30 וםיב לקוח ידנדיבהד
 331 רפמס ןי תקי בנקאולניה ותראו מהותעוב הנותבלג הותרב ל,ןי הדותראו להפהופכ בנק הייד  עלידנדיב דוקתחל

  .דנדייב דקתו לחלותיינ מדןי אמסד בנק ןוירוטרקי לד.י בנקאיד תאגייד ם עליידנדיב דוקת חלרבדב
 
 ן הורט ש.ג
 קנלב ינלאומי הבבנק הריעבה ינלאומי הבבנק לבנק ביםועלפ הבנק  שלויותחזק ארתעב העם ,2008 ימאב 14 וםיב
 .ח"ש יפאל 9,635 ך סעל ןו הרטש ראלשי לןושאר היומינלא הבבנק לבנק היקפנ ה,רהו בתמ.חי ש"פלא 9,635  שלךס

 (לתקב ת )אםבל תתקו בעדובמ ערפיי רטשה . למדדדו צמיהיה ולא יתיבר שאו נוינ אןרהק וםכ סרטש הינא תיפ על
 לש ותעי התבכל ימפנ ותח נדןו ההרטש יפ לותיוכהז .וקדם מןועריפ לו אןוי לפדןית נהי יהולא בנקה וקריפ לטההחל

 לע חמפק ה שלכתבבו שארמ כמה בהס אלאןו ההרטש בושהכל יוינש שהעיי  לא.קבנ ה שליםרחא היםשוהנ
 .יםבנקה
 

 ם יבנקהל עח ות המפקוראפי הל ותזילנווף ינן, מוות הלימה ב:21ר ובא

 3ל זאבת אורהו .א
 םינק הביקוח עלפ הייד  עלוסמרופש יפכ באזל ותראוה ת עלוססו המבןו הותלימוה דהי מדותראו ה אתשםיי מבנקה
 .ותובשות ותץ שאלוב קתרגמס בןכו 211-201 ןי תקי בנקאולניה ותראו בהולבושש יפכו

 רבעמ התוראו לההתאם ברגו מדןפו באוינ הםושיי הרשכא ,1420 ראוינב 1 וםי מ החלףוקלת וכנסנ 3 לאז בתוראוה
 םאתהב .ר"בעמ ותראוה - יחויקפ הןוהה - ןו הותלימוה דהי "מדשאובנ 299 ןי תקי בנקאולניה ראתו בהועבשנק

 %80  שלרהלתק דע 1402 ראוניב 1 וםימ לחה ורכוה יחוקיפ ןוהכ דוע םירישכ םניאש ןוהה ירישכמ ,רבעמה תוארוהל
 1 וםי לעד יםפנוס %10-ב ו זרהק תחתתפו מקבתוע  שנהכלוב ,2013 רבבדצמ 31 וםי ליחויקפ הןו בהרתםיתמ
 .%10 ת עלדעומ יחויקפ ןוכה יםרישכ היםרישכרת המק ת,2120 בשנת .2022 רנואיב

 ןו הותלימ העדי (1)
 וינכס ךשס י בנקאיד תאגוותיבה ,בנק השר נדיםירעז מןו היחסי רבדב ןי תקיאבנק ולניה ותראולה בהתאם

 יעצמ ןו החסי בודעמ ל,ראלשי ביתקאבנ הכתרע במיםיאזנמ היםנכס הךמס %24 עד או החדומא  בסיסם עלייאזנהמ
 ..%512  שלירעמז ללוכ ןו החסיוב ,%9  שלרועיש בירעזמ 1 ובדר

 31 וםי ב,יםבנק ה עלחויקפ הרסםפ ,ןי תקי בנקאולניה ותראו להותאמהת מהלקחכו נהורו הקףי נגותרצפ התרולא
 לע ות החלותירוטולרג הןוהה ותשיר דחתתפ הלתולכ רשא 012 ראהו הןוכעדל עתגו הנ,העש אתרו ה,0202 רסבמ

 .חתא חוזא ודתבנק יםבנקה
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 (המשךנקים ) הב עלפקחהמ אותרו הילפ ותנזילינוף ו מון, הותלימה - ב21ור אב
 ח"ש יונייל במיםחוומד יםכומס

 
 קבנ ה שלןוכי הסילפורפ כתרעה לי פנימךי תהל,(PAACI) יתהשנת ותות הנאנתיח בךיבתהל עב נקןו ההעדי

 ךנדב בוללכ שנןוכי סיקדו מןי בגלימהשמ ןו הקצאת העהוצ בךיהתהל רתגמס ב.וינ בגרשת הנדןוהה והקצאת
  .ןושאר הךנדב בלםכל ננםי ארשא ווהשז יםשחד ןוכי סיוקד מןי בגןכו ןושראה

 דלבוב אהרו ההףוק תום מתיםשדוח 24 ום תעד לוח ת,םיירעזהמ ןו ההיחסי בקלה הה,העש האתרו להבהתאם
 םישחל יםירעז המןו ההחסי ו אראהוהה ףוק תום תעדו במןוהה יחסי מוחתפי  לאיקאבנ הידהתאג  שלןו ההיחסיש

 ותודנק 0.3 עד  שלןו ההיחסי בחתהפ היכ ,ענקב ,תזא עם .יהםינ מבךו הנמ,עהש האתרו הרםט יקאבנ היד התאגעל
 .רואמ מהיגהרחכ שבח ת לאאהרו ההףוק תום מתםישדוח השתש פתובתק חוזאה
 
 רשו ארשא ,2020 יוניב 30 יונלנת PAACI-ה ךי תהלרתסג במןוירוטרקי הדייד  עלועב שנקיפכ יםיהפנימ ןו ההיעדי

 :ןכדלקמ נםי ה,2020 רבדצמב 27 וםיב
 א ללולכ הןו ההחסיו ,2021ר בדצמב 31 וםי לעד %10.5 - מחתפי לא 1 ובדר יעצמ ןו החסי - ילרג יםעסק צבבמ -

 . 2120 רבדצמב 31 וםי לעד %12.65-מ חתפי
 .%10-מ חתפי  לאללוכ הןו ההחסיו %7.0-מ חתפי לא 1 ובדר יעצמ ןו החסי - ןויצ קצבבמ -
 
 רפמס ןי תקי בנקאולניה ותראו לה בהתאםיםושבחהמ ןו ההחסיו ירוטולרג הןו ה,ןוכיי הסנכס רבדב יםונ נתןלהל (2)

 :ר"עבמ ותראוה-יחויקפה ןו "ההרבדב 929 ראהו להובהתאם ,ן"ו הותלימוה "מדידה רבדב ,112-201
    

 2020 רבמצדב 31 2021 רבמצדב 31 ר(קובמ) 
   ון: יחס ההבשוחיצורך הון ל א.

 798.2  878.4  םיניכויויות חקוות פיתאמ החר, לא1ובד צמי רעהון    

 66.1 60.3 םייניכו חר, לא2ובד הון ר   

 864.3 938.7 ללו כןוה להכ סך    

   ןסיכונכסי  ת שלשוקללומיתרות  ב.
)1( 5,163.1)1( 5,424.6   יאשראסיכון   

 5.5 7.1   וקשני סיכו  

יתפעולסיכון       538.8520.7 

 5,689.3 5,970.5  ןויכ סינכס לש לותלקושות מ יתר"כהס    

   :בי סיכוןלרכיהון חס הי ג.

 14.03% 14.71%  יכוןבי סילרכ 1ובד  רצמי ע הוןחסי  

 15.19% 15.72% ןי סיכובכילל לרון הכויחס הה    

 8.0% 8.0% םינקב העלח פקמ"י העש דרנהי המזער 1ובד  רצמי ע הוןחסי   
 11.5% 11.5% םקינבהח על פק"י המש ערדנ ה המזעריללון הכויחס הה   

של ב,20.12.31 - בש"ח יניליומ 63. -ו 21.12.31 - בש"ח נייליומ .12 של ךס הופחתו סיכון סיכנ של קללותהמשו יתרותה כל ךסמ)1( 
  .התייעלותהנית כגין תבאמות הת

 

ה אל םניונת ,ףסנו בקוחי"הפי הוןה -ןהו ימותהל וה "מדידבדבר 202  תקיןאיקנ בהולני אתהור לםאהת בםגי מוצהז אורבב םנינתוה*  
 התייעלות "אשנוב 1602 ארנובי 12 ם מיוםנקיהב על חתקהמפ תבכ מ לפיעונקבש ייעלותתהה הלכימ גין באמותהת םכוללי

 5 של הקופת ני פעל הגהדר ב פוחתותשרא ,עלות(ייהתה כיהל מגין באמותהת - הלן )לאל"שרבי איתקנהב תכערהמ של וליתעתפ
 .םניש
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 (המשךנקים ) הב עלפקחהמ אותרו הילפ ותנזילינוף ו מון, הותלימה - ב21ור אב
 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 ןההו חס יבוחיש ךרצו לההוןי ביכר  (3)

 2020 רבמצדב 31 2021 רבמצדב 31 ר(קובמ)
   1 ובדי רצמ עןוהא. 

726.2  885.9 ןהו  
 )9.6()9.6(  1ובד רצמי עהון ן בילהון ן בי דליםבה 
 716.6 876.3 םייויכנו יותחוקיפ אמותתה ינפל ,1 ובדי רצמ עןוה סך  

   :םיויכינ ותויוחקיפ תומאתה 

 2.15.0   1ובד י רן עצמהו -עלותההתיינית כגין תב ך התאמותס 
 721.6 878.4  םייויכנו יותחוקיפ אמותתה חראל, 1 ובדי רצמ עןוה לוהכ ךס 

    2 דבור ןהוב. 

2.9  1.0 יםניכוי ניפירים לשמכ: 2ובד הון ר 
 52.0 59.3 םוייניכי נשראי, לפאלהפסדי שות ר: הפ2ובד הון ר  
 54.9 60.3 םייויכנ ינפל ,2 ובדן רוה ךס 
    
 54.9 60.3  2ובד ון רסך הכול ה 
 776.5 938.7 לכולן סך הכל הו 

 1ד בורי צמע חס הון יעלת ויעלתיהת ניכתן גיבת אמותהובר עהמת אורוהת עפהש (4) 
    

 2020 רבמצדב 31 2021 רבמצדב 31  
 (רקובמ) (רקובמ) 
   :ןוכיס יביכרל ןוהה סחי

 ןיגב תומאתה תעפשה ינפל ,ןוכיס ייבכרל 1 דבור ימצע ןוה סחי 
 13.96% 14.67%  ותלעייתהה תינכת

 0.07% 0.04% תולעייתהה תיכנת ןיגב תומאתהה תעפשה 

 14.03% 14.71% ןוכיס ייבכרל 1 דבור ימצע ןוה סחי 
  
 קהבנל ן שוהה תימול הלע תימהון פאוב עפישהלם ליכוימים שרגו (5)
 תתיודנות לניםתו הני הוןביכר
 ןו נתנק הבןו ה.יםבנק ה עלחויקפה  שלותירעז המןוהה ותשירד בודעמל רהט במןוהה ותלימ החסי  אתנהל מבנקה
  :ןלהל יםטרופם המירמו הגןי בג,רית הןי ב,יםיוינשל
 .ןומהה יםיוכיוהנ בנקה  שלןוכיי הסנכס ףיק בהיוינש  -
 ותיראוטאק  ותחנ הו אבנק הותיויביח התבושיחל יתיברה רועיש ביםיוינשמ אהוצכת יםירטוא אקיםיוינש -  

 .כד'ו שהירפ ,ותה תמירועיש :ןוגכ ,ותרחא

 :2120 רבדצמב 31 וםיל 1 בדור יעצמ ןו החסי על יםיוינש העתפש החוית נןלהל
   

 
 ח"שי ונילימ 100-ב יונישה תעפשה

 1 דבור ימצע ןוהב
ד ראליימ 1-ב יונישה תעפשה

 ןוכיסה יסכנ ךסב ח"ש

 םיזוחאב 

 1.67% 2.11% 
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(המשךנקים ) הב עלפקחהמ אותרו הילפות נזילינוף ו מון, הותלימה - ב21ור אב 
ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס 

םיקהבנל ע חקפמה תאור הופי לוףינ מחס י.ב 
 אטו מבףוינ המחסי .("הארוהה" - ןלהל) ףונימה סחי אשונב 218 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוה תא םשיימ קנבה

 1 ובדר יעצמ ןו ה הואףוינ המחסי ידת מדךרולצ ןו הה.הפישח הידת למדןו ההידת מדןי בחסיכ רוגד ומ,םיחוזבא
 %5-מ תחפי אלש ףונימ סחיב דומעי יאקנב דיגאת הארוהל םאתהב .220 רפמס ןי תקי בנקאולניה ראתו בהורתכהגד

 םיינזאמה םיסכנה ךסמ %24 דע אוה דחואמ סיסב לע םיינזאמה ויסכנ ךסש יאקנב דיגאת לכ יבגל תאזו ,דחואמ סיסב לע
  .(קנבה תא ללוכו) תיאקנבה תכרעמב
 לוניה ותראולה ותאמהת - 250' מס ןיתק יבנקא ולניה תראו להןוכעד ראלשי בנק םסרפ, 2021 רמבבדצ 27 וםיב

 לוניה ראתולה ןוכעדה ףוקת ךראוה תהרגמסב ,עה(ש ראתוה) ונהרוהק רמשב עם ותודדהתמ ךרולצ ןיתק יבנקא
 קבנה שעל כך, חוזאה ודתנק יחצב ףוינהמ חסי רישתד את קלמ ןוכעדה. ףוינמ חסי שאובנ 218' מס ןיתק יבנקא

 על יםיאזנהמ וינכס ךשס יקאבנ ידכתאג זאתו ,(5% וםבמק) חדומא בסיס על %4.5-מ חתפי שלא ףוינמ חסיב ודעמל
 יכ עקב נ,ףוינ המותשירד תתחפ הןייענל. יתקאבנה כתרעמ ביםיאזנהמ יםכסהנ ףיקמה %24 עד או החדומא בסיס

 םויל ףוינהמ חסימ חתפי לא ףוינהמ חסיש לבדוב 2320.1.123 עד ולחל לה ההקךישמת ראהוהה ףוק תום תרחלא
 .הםיינ מבךונמה, עהשה ראתוה רםט יקאבנה ידהתאג על שחל יזערהמ ףוינהמ חסי או .2230.06
    

 2020 רבמצדב 31 םויל  2021 רבמצדב 31 םויל 
 ר(קובמ)  (רקובמ) 

 "חש ינוליימב  ח"ש ינוילימב 

798.2 878.4* 1 דבור ןוה   
 11,029.0  11,442.9* תופישחה ךס
    
 םזיוחאב  םיזוחאב 

 7.24% 7.68%  ףונימה סחי
4.5% 4.5% םיקנבה לע חקפמה י"ע שרדנה ירעזמה ףונימה סחי   

 
 . לעיל(4א)ף סעיה אייעלות, רהתהנית כגין ת באמותהתהעת שפהועבר המאת הורעת שפה*ל
 
 סחי בייההעל .2020 רבבדצמ 31 וםיל %7.24 -ל ואהושבה ,%7.68  עלומדע 2021 רבצמבד 31 וםי לףוינהמ חסי

 .ןו בהולידוג יםבנק מותוניקדפ בןוטי קכנגד ילתשמ מיראשא רתית בןוטי מקעתוב נףוינהמ
 
 םבנקיה ח עלקפת המוארוהי פלת לונזיי חס כיסו י.ג
 תדעו ותלצהמ  אתמצתמא רש אותיל נזיוכיס חסי שאובנ 221 רפס מןי תקי בנקאולניה אתרו ה אתיישם מבנקה

 דיח אןויצ קשיחר תיפ  על נמדדותיל הנזיוכיס חסי .לראשי בית הבנקאכתרע במותיל הנזיוכיס חסי ןייענ לבאזל
 ,בוהה גותכי באיםיל נזיםנכס  שלילא מיבנקא דילתאגש חיטלהב עדונ חסי ה.יםימ 30  שלפקוולא ראהו בהטרופהמ

 וט נוצאי היםומנמז היםרזת להתאם בים נמדדרש אדיהתאג  שלותיל הנזיכרלצ נהע מןותונ ,הראו בהרתםכהגד
 %248  עלומדע .2131.12- לותיל הנזיוכיס חסי .יםירנדקל היםהימ 30 רועב ראהו בהרדוג המןויצ הקשיחר בתיופהצ

  .תקדש אלהיהמקב פהובתק %241 לעומת
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 (רקובמ)

 םישדוח השולשל
 םויב ומייתסהש
2021 רבמצדב 31

 
  

 םישדוח השולשל
 וםיב ומייתסהש
2020 רבמצדב 31

 
 

 םזיוחאב 

241%   248%* תוליזנה יוסיכ סחי
 100%  100% םיקנב לע חקפמה י"ע שרדנה ירעזמה ותליזנה יוסיכ סחי

 במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות. *

 םנקיבהל ע חקפמהת אורוהי פלו טנציב ין ימו מחסי .ד
 ,RFSN - וט ניביצ ןומימ חסי שאובנ 222 רפמס ןי תקי בנקאולניה ראתו ה אתבנק השםיימ 2021 רבבדצמ 31 וםימ
 ,הראו להתאם בה.לראשי ביתקאבנ הכתרעבמ וט ניביצ ןוהמימ חסי ןייענל  באזלדתעו ותלצ המ אתצתאממ רשא
 םיי הבנקאיםיד התאג שלותיל הנזןוכי סילפורפ ותידמע  אתרפש לינה הוט ניביצ הןו המימחסי יוכיס חסי רתטמ
 םייאזנמ היהםנכס כברה ל בהתאםיביצ ןו מימילפורפ  עלרושמ ליםי בנקאיםיד תאגהשיר דותעצאמ בךור האחווטב
 ןו מימיטירפו ונה()מ ןיזמ יביצ ןו מימיטירפ :יםיבכר מי שנילכ מוט ניביצ הןוהמימ חסי .ותיאזנמ וץח היהםותיוילעפול
 ןזמ ה אופקי פנ עלוי עלךסתמ להןית שנותיויביחתמההו ןומהה לקחכ רוגד מן"יזמ יביצ ןו "מימ.(כנה)מ שר נדיביצ

 םיומס ידאג ת שלשרנד היביצ הןו המימוםכ ס.תח אנהש י פנ עלערמשת ה,וט ניביצ הןוימ המחסי בןוחשב בובאהמ
 ,די תאגוות אייד  עליםקחזו המיםונשה יםנכס ה שלןועריפ לותרתו הנותפווהתק ותיל הנזייניפמא  שלציהונקפ הוא

 .ותיאזנמ-ץוח הויותפישח  שלןכו
  .%100 על עומד שרדהנ ירעמזה וט ניביצ ןומימ חסי, אהרולה בהתאם

  ."וט ניביצ ןומימ חסי" רבדב, 222 ןיתק יאבנק ולניה ראתולה בהתאם מחושב בנקב וט ניביצ ןויממ חסי
 
   

  2021 רבמצדב 31 םויל 
  (רקובמ) 
  םזיוחאב 
  151% וט נבייצ ןומימ סחי
  100% םיקנבה לע חקפמה י"ע שרדנה ירעזמה וט נבייצ ןומימ סחי

 
 

 ותיוחדות מיורות והתקשיוות תליויביחהת -22ר ובא
 םיתיים מהוכמ הס.א

 לפעותי תשירו (1
 -ןלהל )ע"מב ייננספ לועפות ובשחימ -ףמת רתבח םע ובשח מיותריש ן למתכםהס נחתם 0162 רב דצמשודחב

 קבנ הותחולק ליםינקא הבשבחמ היותריש ,כםההס יפ  על.ילאומינ הבבנק ה שללאה מטהיבשל  בתרהבח ,ף"("מת
 םיכיותהל ותטיש ,וד(עו יםנו נתיווק ודי צ,הוקחז ת,חויתפ )ובשחמ יותריש ותנת נףת מ.ף מתותעצאמ ביםיתננ
  .וד(עו ר דואקה)מסל ולעפות וד(עו יםרזוח ,יםנהל)

 קבנ הוצתבקב יםוגהנה יםטרטנדובס ףיק בהולעפהתו ובשחמ היותריש  אתותרשקת ההרתגמס בקתפמס ףמת
 תוראוה בכהיתמ ,ותסאר גיונכעד ,רהמוח בןוה כנהת בן ה,חשבמ היותריש כל ת אללוכ ותרישה .ינלאומיהב
 תועשקוה עיד מחתט אב,בנק היר אתכל בודי הצשוידחו קהוחז ת,םיבנק ה עלחמפקול רויבלצ יםחוווד ציהולרגה
 תוצאוה. יםשודח 36 של מתוקד מעהדו בהים מהצדדי מ שלויומ סעד ינה הכםההס  תקופת.יםיידעת יםטיקורפב
 הילהמקב פהובתק ח ש"יוניילמ 36.5 - לאהווש בהח ש"יוניילמ 38.5  שלך בסויה 0212  לשנתףמת רתבח לובשחמה
  .תקדשא
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 (משך)הות יוחדות מיורות והתקשיוות תליויביחהת -22ר ובא
 
 קבנה ותעצאמ ביםתני הניםפנוס יםיקאבנ יםותריש קבנ הבלמק ףת מ שלולעפות ובשח מיותרישל ףנוסב

 :לםכל בינלאומיהב
 ךרע ותרייבנ יקהוסל רחס מיםללוכ הךרע ותריי נעויצ בידתחי מיםותריש ,יקהטוגיס ליותריש ,ים פנרתויק ביותרש -

 ,ןו הבנתוהל ותי צ,)call-center( יםוקדנ מיותריש ,פהו קיותריש ,ךרע ותריי נ שלותליזואנ ח"ט מיקת סל,יםרז
 הכר הדיותרשו יםוליקע ,יםיולעפ תיםונכיס

 ותיוצת קבותליסופ ןני הריבי סחוטיבו רהש מישאוונ ןוירוטרקי דחוטי ב,ירטאלמנ ,י הבנקאחוטי הבליסתופ -
 .בנק האת  גםותהמכס

 
 הארוהל םנטידסטו לניםת מונקיםעמ והארוהי דבועלת אולווה ןתלמי ללכה בחשהרז כמ (2
 םיטודנטס ליםותנ מיםקנע ומאהרו היובדעל ותוואהל ן למתיללכ החשבה  שלרזכ במבנק הכהז 2021 יוניב 20 םיוב

 .14 רו באאהר יםפנוס יםטרפ ל.הראו היובדע רתשכ להותבמוסד אהרולה

 תפטיוש מתיעובת .ב
 תורבל ,ותיותל ותעיתב ייוכי לסרשא ביםיטפש מיםעצוי  שלותיטפשמ עת דותוח  עלךתמבהס בנק הלת הנהעתלד
 הל איםיפסכ ותחו דית בתמצוללכ נ,לנהטו תבו אחנהתד  לארש אותעי תבילגבו ותיוגיצי ותעי תברושי לאותשבק
 תוונאחשב יללכ לתאם בהשהרפ השהר נדו בוםבמק ותענוב התכל  עקביםירשפ אים נזקיוכיס לותות נאותשרפה

 .יםבלומק
  תויטפש מעת דותוח לע ךסתמ בה,נהלה ההעת לד.ילרג היםעסק הך במהלותונש ותעי תבותיימ קבנק הנגד
 םוכס .הלנט תתבולא חנהד תלאש ,ותעי התבכל ןי בגיםירשפא ים נזקיוכיס לותתו נאותשרפה וללכנ ,בלהישק

 ןינ בגעהוצ ב לארש ואהשוקל ינה א,ןלקח ו אןולכ ,ןותשמתמ הותרשפשא ותיותל ותעי תבןי בגנק הב שלפהישחה
 .חי ש"וניילמ .30  -כ ינה השהרפה

תוירחא חוטי באת ,ולמ תגדתעווכ יושבה ברתויק בדתעו רושי ארחא ל,בנק הןוירוטרקי דרשיא 2021 יוניב 24 וםיב .ג
 :זה ללכוב רהש מישאוונ יםרוטרקיד

 

 וללגב מעל תורי סבותיטפש מ הגנהותוצאה ספתו בת,יוינש ללא רותוי תיחוטי הביוכיס הףקי הרתתק -
 .ותירחאה

  .וחקמיי יתעצמה ותפתתשה היכומ וסיםי השנתחוטיהב ידמ לחסי בועב שנקותרקהת -

 לש ןוירוטרקיוהד רתויק הבעדתו רושי ארחא)ל בנקה  שליתללכה פהיאס הטהיחלה 2020 טוגוסבא 17 וםיב ד.
 תורב ל,1999-ט התשנ"ותרחב הוקח ברתםכהגד )ו בהרש המישאולנו בנק ביםרוטרקי לדרוטפ ן מתרשלא ,הבנק(

 ישאולנ יופיש לותיויביחת הויתנ נןכו בנק היפכל ותריההז ובתח רתפ ה בשלותירחמא ,(בנק הריכמזו י פנימרקמב
 לכ ה,בנק ב"ל הנידםקפ תףוק בתושעש ותולעפ קבע יהם עלוטלויש  הוצאהו אותחב ןי בגיםרואמה רהשהמ

 .רהשמ שאו ניופיש לתויביחהת ביםטרופמ היםבתנא
 םיעורי האן מחת איםעורי אכתמס ןי בג,רבט במצבנק ברהשמה ישאו נכל ל,ו זטהחלה יפ ליופיש הותיביחת הובהג

 יםיפסכ הותחו הדיפ על ,בנק ה שליצמע הןומהה %25  על יעלהלא ,ותיביחההת כתב לפתבתוס יםטרופהמ
 .לעופ ביופיש הן מתי לפנךוסמ וסמרופש נק הב שליםונרחאה

 .בנק ברהשמ ישאולנ ,רואמכ יופיש ותיביחתוה רוטפ יכתב ונתנ ,ותטהחל לבהתאם
 םוכשסכ רהש מישאו נותפש לבנק היביח התלפיה 2013 נתש מקודמת טה החלום במק באהרהואמ הטהההחל

 יופיש היעורימא רותי ו אחדא ןי בג,רבטבמצ ,ו ברהשמ הישאו נכל ל,רואמכ ותיביחת ההחוכ מעבשנק יופישה
 דעו מי לפנךוסמ בוסמרופש יםונרחאה יםיפ הכסויותחו דיפל בנק ה שליצמע הןוההמ %33  עלעלה א ל,ועבשנק

 עדו מרחא לוערישא דלח מו אשהע מןי בגרק  לוחי שדח הרסד הה,םיכהנ מרהשמ ישאו נילגב .ועלפב יופישה
 .טהההחל
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 (משך)הות יוחדות מיורות והתקשיוות תליויביחהת -22ר ובא
 
 םדיעבוש .ה

 להבטחת אשראי מבנק ישראל, יצר הבנק אגרות חוב לפיהן שיעבד לטובת בנק ישראל, בשעבוד קבוע מדרגה (1)
ראשונה, ללא הגבלה בסכום, את כל הנכסים והזכויות אשר הפקיד ו/או רשם לזכות ו/או יפקיד ו/או ירשום לזכות 
חשבונות הבטוחות המתנהלים על שם בנק ישראל במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכן במסלקת  

Euroclear,וקדפו הרש אךרע הותריי נ."ל הנותונחשב ביםרשומ הו איםהמופקד ךרע הותריי נכלו יםפ הכסכל ותרב ל 
 משועבדים גם בשעבוד צף. Euroclear לקתמס בותחוט הבןוחשב ותכ לזושמרי ו/או ויופקד ו/או ותכ לזושמר נו/או
 בנוסף, יצר הבנק אגרות חוב לפיהן שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך (2)

השעבוד את כל הנכסים והזכויות שלו בהווה ובעתיד בחשבונות הנוסטרו ובחשבונות הפיקדון המתנהלים בבנק 
ישראל )בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ( לרבות כל הכספים העומדים מפעם לפעם בחשבונות אילו ולרבות 

הפירות שיופקדו בהם מניירות ערך שלהם וכל זכות הנובעת מניירות ערך אלה.  
 ולש חדתומאה רהבחהו בנק ה שליםנכס הכל  עלזווקיז ןוכבע ותכ זראלשי בנקל ,ובח הותר אגיעפ"ו ןכ וכמ

 ןפו באו ארתמש למ,ןוחטילב ראלשי בנק לורסשנמ םינכס ותרב ל,ראלשי בנק  שלוטתי בשלו אוקתחז בוצאשימ
  .ןי דכל יפ חר עלא
 

 ןוערפדי עוי ומני אשראוסיכף, קיה - םירזנגם יריכשמות בילעפ: 23ר ובא

 חי ש"וניילבמ יםחוו מדיםכומבס

 תלופעיהף קהי .א
 2021 רבמצדב 31 (רוקב)מ
 כ"הס רחסמל םירזגנ רחסמל םניאש םירזגנ 
    םירזגנ םירישכמ לש בוקנ םוכס.1
    יתביר יזוח

Swaps  )1(112.2 - 112.2 
כלה ךס    112.2 -  112.2

 94.0 - 94.0)2( םירדגמ םירזגנ :הזמ
    ץוח עבטמ יזוח
DRAWROF - 56.1  56.1 יזוח 
 15.1 15.1 - ובתכנש ותיצפוא   
ונקנש ותיצפוא     - 14.9 14.9 
כלה ךס    - 86.1 86.1 
    ותינמ ןיגב םיזוח
ובתכנש ותיצפוא     - 3.6 3.6 
ונקנש ותיצפוא     )3(- 3.6 3.6 
 7.2 7.2 - כלה ךס  
205.5  93.3 112.2  בוקנ םוכס לכה ךס 

)1( מזה: Swaps שהתאגיד הבנקאי משלם שיעור ריבית קבוע בסך 112.2 מיליוני ש"ח. 
 הבנק מבצע עסקאות הגנה באמצעות נגזרי החלפת ריבית )IRS( לצורך גידור שווי הוגן חשבונאי של אגרות חוב. עסקאות אלה 

מגדרות את סיכון הריבית הגלום באגרות חוב במט"ח בריבית קבועה בעלות מח"מ ארוך. 
)2(

)3( מזה: נסחרים בבורסה בסך 3.6 מיליוני ש"ח. 
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 (שךהמ)עון רי פועדמראי ואש וניכי ס,קףהי - יםרגז ניםרכשימ בתולעי פ:23 רבאו

 חי ש"וניילבמ יםחוו מדיםכומבס

 (ךהמש )תלופעיהף ק. היא
 

31 בדצמבר 2020 )מבוקר( 
סה"כ נגזרים למסחר נגזרים שאינם למסחר  
    םירזגנ םירישכמ לש בוקנ םוכס.1
    יתביר יזוח

Swaps (1) 123.3 - 123.3 
 123.3 - 123.3 כלה ךס  

 104.0-  104.0)2( םירדגמ םירזגנ :הזמ
    ץוח עבטמ יזוח
 FORWARD- 43.9 43.9  יזוח 
 0.7 0.7 - ובתכנש ותיצפוא   
 0.7 0.7 - ונקנש ותיצפוא   
 45.3 45.3 - כלה ךס  
    ותינמ ןיגב םיזוח
 19.8 19.8 - ובתכנש ותיצפוא   
 19.8 19.8 -)3( ונקנש ותיצפוא   
39.6  39.6 - כלה ךס  
208.2  84.9 123.3  בוקנ םוכס לכה ךס 

 מזה: Swaps שהתאגיד הבנקאי משלם שיעור ריבית קבוע בסך 123.3 מיליוני ש"ח. (1)
 הבנק מבצע עסקאות הגנה באמצעות נגזרי החלפת ריבית )IRS( לצורך גידור שווי הוגן חשבונאי של אגרות חוב. עסקאות אלה (2)

מגדרות את סיכון הריבית הגלום באגרות חוב במט"ח בריבית קבועה בעלות מח"מ ארוך. 
מזה: נסחרים בבורסה בסך 19.8 מיליוני ש"ח. ( 3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 

 (שךהמ)עון רי פועדמראי ואש וניכי ס,קףהי - יםרגז ניםרכשימ בתולעי פ:23 רבאו

 חי ש"וניילבמ יםחוו מדיםכומבס

 (ךהמש )תלופעיהף ק. היא
 
 2021 רבמצדב 31 (רוקב)מ
 וטורב םירזגנ ןיג בתויובייחתה  וטורב םירזג נןיגב םיסכנ 
 םירזגנ 

 םניאש
 רחסמל

 םירזגנ
 כ"הס רחסמל

 םירזגנ 
 םניאש
 רחסמל

 םירזגנ
 כ"הס רחסמל

 םירישכמ לש וטורב ןגוה יווש .2
 םירזגנ

       

 3.1 - 3.1  - - - תיביר יזוח
 2.8 - 2.8  - - - םירדגמ םירזגנ :הזמ
 1.0 1.0 -  1.0 1.0 - ץוח עבטמ יזוח
 - - -  - - - תוינמ ןיגב םיזוח
 ןיגב תויובייחתה/םיסכנ כ"הס
 1.0 1.0 - וטורב םירזגנ

 
3.1 1.0 4.1 

 4.1 1.0 3.1  1.0 1.0 - תינזאמ הרתי
 
 
 
 2020 רבמצדב 31 (רוקב)מ
 וטורב םירזגנ ןיג בתויובייחתה  וטורב םירזג נןיגב םיסכנ 
 םירזגנ 

 םניאש
 רחסמל

 םירזגנ
 כ"הס רחסמל

 םירזגנ 
 םניאש
 רחסמל

 םירזגנ
 כ"הס רחסמל

 םירישכמ לש וטורב ןגוה יווש .2
 םירזגנ

       

 6.9 - 6.9  - - - תיביר יזוח
 6.1 - 6.1  - - - םירדגמ םירזגנ :הזמ
 0.4 0.4 -  0.4 0.4 - ץוח עבטמ יזוח
 - - -  - - - תוינמ ןיגב םיזוח

ןיגב תויובייחתה/םיסכנ כ"הס 
 0.4 0.4 - וטורב םירזגנ

 
6.9 0.4 7.3 

 7.3 0.4 6.9  0.4 0.4 - תינזאמ הרתי
 

  ש"חני יליומ .10 -מך נמוהך סם בבצי משוםזריגנים כשירגין מת בויויבהתחישל גן ברוטו הו שווי :הזמ)1( 
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 (שךהמ)עון רי פועדומראי אש וניכי סקף,הי - יםרגז ניםרכשימ בתולעי פ:23 רבאו

  יאונבחשדור גי. ב
 
 רדוגי תויוילעפ ויםרזג ניםרכשי מ.1

 יללכ
 ןוולה ותכנס להיידעת ו איםי קןוכי ס הוא הבסיסןוכי ס.יתיבר יונכי וס בסיסיונכי סותרב ל,וקש יונכילס ףושח קבנה 

 קבע וץח ותעבט מ שלןיפיהחל ירעשב ו אןכרלצ םיריחמ ה במדדיםיוינשמ צאהוכת שחרת להולשעל בנקה
 ירועישב ותמתזוז עובנה ןולה או יםחוורל סיכון הוא יתביהר סיכון .ותיויביח ההתיוושל יםנכס היווש ןי בשרפהה
 ויותיויביחתה, בנקה ינכס שווי ועל, נטו ותכנסבה יוינש ותעצאמב בנקה יחוור על יםעיפשמ יתביבר יםיוינש. יתביהר
 רשאכ משתנה( עצמם יםימרתזה אף או) יםיידעת יםנמזומ ירימזת של יחכוהנ ךרעשה כיוון, יםיאזנמ וץח יםרישכומ
 ,יתיבר יונכי וס בסיסינוכילס הפישחה תרמ ולניהל בנקה של תללוכה גיהטרטאסהמ לקחכ .תיביהר ירועישב יוינש חל
 עטב מ עלותי אופצ,ןכרלצ יםריחהמ  ומדדוץח עטב מעל רדוורופ ותקאעס וגמס יםרז נגיםרישכבמ קבנה שמתשמ
 רנגז אם  .ןוגה שווי ירוידכג םירישכו םיעדויהמ םירנגז יש קבנל .המשתנ יתיבר בעהוקב יתיבר לפתח הותקאעסו וץח
 .דספוה חוור חובד ףטוש ןפובא יםשמרנ ןוגהה ויוושב יםיוינשו ןוגה שווי יפל םשרנ רגזהנ ,רישכ רוידג סחיל דעוימ וינא
 

 ןגוי הוי שורדוגי
 של ןוגה יוושב יוינש להפישח םירדהמג, םירנגז של ןוגהה יוושב יוינש .ןוגה שווי ירוידכג םיויממס םירנגז דעיימ קבנה

 ןוכילס וותא חסייל ןיתשנ ,רדוהמג טירפה של ןוגהה יוושב יוינשה גם וכמ ,דפסוה חוור חובד ףטוש ןפובא רכומ ,נכס
 .רדוהמג

     

 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל  (רוקב)מ

  2021 2020 

 יתביר ת(ואצוה) תוסנכה  
 (דספה) חוורה לע ןגוה יוושר ודיג לש תואנובשח תעפשה .1

 

   
    ןוגה יווש ירודיגמ חוור  

    יתביר יזוח  

 2.2  )3.2( יםרדוגמ םיטירפ -  
 )3.1(  2.1 םירדגמ םירזגנ -  
 
 

  2020 רבמצדב 31 םויל   2021 רבמצדב 31 םויל )מבוקר( 

 

 ךרעה
 לש םירפסב
 טירפה

 רדוגמה 

 ןוגה יווש תומאתה
 ולידגהש רבטצמ
  ו(ניטקה)

 םירפסב ךרעה תא 

 ךרעה 
 לש םירפסב
 טירפה
 רדוגמה

 ןוגה יווש תומאתה 
 ולידגהש רבטצמ
  ו(ניטקה)
 םירפסב ךרעה תא

 יםמייק רודיג יסחי    יםמייק רודיג יסחי 
 גןוה יווש רודיגב םירדוגמ םיטירפ .2

 

 

 

     
   תוינמזכ םיגווסמה - בוח תורגא  

 6.5 115.3   3.2 101.8 הריכמל
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 (שךהמ)עון רי פועדומראי אש וניכי סקף,הי - יםרגז ניםרכשימ בתולעי פ:23 רבאו

 ך(משה)י אונבחשדור גי. ב
 

 (רוקב)מ
 

 םויב ומייתסהש הנשל
 2021 רבמצדב 31

וםיב ומייתסהש הנשל   
 2020 רבמצדב 31

 

  
 םירישכמב תוליעפמ תואצוהב 
)1( םירזגנ

רכוהש (דספה) חוור

 חוד לע םירדגמ םירישכמכ ודעוי אלש םירזגנ תעפשה .3
 דספהו חוור

    

 

   
    :םירדגמ םירישכמכ ודעוי אלש םירזגנ  
)0.7(  0.3  יתביר יזוח  
 1.1  0.3 ץוח עבטמ יזוח  
0.2   0.2  ותינמ ןיגב םיזוח  
 .ביתנן מריאישאות( מימון הוצ )סותנכהף סעיכלל בנ (1) 

 

 :הזוח לדיג נדצי פלם זריג נםיריכשמן גיב איר אש. סיכוןג
    

 2020 רבמצדב 31 2021 רבמצדב 31  (רוקב)מ
 כ"הס םירחא יםקנב כ"הס םירחא יםקנב  
 0.4 0.4 - 1.0 0.8 0.2  םירזגנ םירישכמ ןיבג םיסכנ לש תינזאמ הרתי

 2.4 0.2 2.2 2.1 0.6 1.5  )1( םירזגנ םירישכמ ןיגב ינזאמ ץוח יארשא ןוכיס
 2.8 0.6 2.2 3.1 1.4 1.7  םירזגנ םירישכמ ןיגב יארשא ןוכיס לכה ךס
 7.3 - 7.3 4.1 0.2 3.9  םירזגנ םירישכמ ןיג בותיובייחתה לש תינזאמ הרתי

 
כללו נש  שלילי(גןהו וויש םע םזריגנ םירישכ מןגי בבותר )לםזריגנ םירישכ מגיןב םסכומיה כל ךס בין ,בי חיואהו םא שפרהה )1( 

 ןגי בםסיכנ של ניתזאמה ההיתר ביןל ,אירשא סיכון חתתהפ ני לפ,ה לוושל בות חעל בלותגמ ך לצורבוששחו ,הוהלו בותבח
 .ההלוושל ים זרגנים כשירמ

 
 :הנף שלסות תרו י:יםבם נקויסכומ - רעוןפ דיעומפירוט . ד

 (רוקב)מ

 

  דע
 םישדוח 3

  לעמ
 םישדוח 3
הנש דעו

 
 

  הנש לעמ
 יםנש 5 דעו

  לעמ
 כ"הס יםנש 5

  2021 צמברבד 31  
       תבייזי רחו
 112.2 50.7 55.9 5.6  - רחא -

36.3 ץוחבע טחוזי מ   49.8 - - 86.1 
7.2 תונין מגיב זיםחו   - - - 7.2 
 205.5 50.7 55.9 55.4 43.5  "כהס
 

  דע  
 םישדוח 3

  לעמ
 םישדוח 3
 הנש דעו

 הנש לעמ 
יםנש 5 דעו

 
 

  לעמ
 כ"הס םינש 5

 (רוקב)מ 2020בר מצדב 31  
 208.2 61.9 61.5 13.4  71.4 "כהס
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באור 24א: מגזרי פעילות פיקוחיים 

 הגדרות א.
 אנשים פרטיים - יחידים, לרבות יחידים המנהלים חשבון משותף, אשר למועד הדיווח אין להם חבות לבנק. -
 מגזר בנקאות פרטית - אנשים פרטיים אשר היתרה של תיק הנכסים הפיננסיים שיש להם בבנק על בסיס -

מאוחד )לרבות פקדונות כספיים, תיקי ניירות ערך ונכסים כספיים אחרים( עולה על 3 מיליוני ש"ח. 
  משקי בית - אנשים פרטיים, למעט לקוחות הנכללים בבנקאות פרטית.-
  עסק - לקוח שאינו נכלל בהגדרת "אנשים פרטיים" ואינו גוף מוסדי או תאגיד בנקאי.-
 מחזור פעילות- מחזור מכירות שנתי או היקף הכנסות שנתי. -
  עסק זעיר - עסק שמחזור פעילותו קטן מ- 10 מיליוני ש"ח.-
 עסק קטן - עסק שמחזור פעילותו גדול או שווה ל- 10 מיליוני ש"ח וקטן מ- 50 מיליוני ש"ח. -
עסק בינוני - עסק שמחזור פעילותו גדול או שווה ל- 50 מיליוני ש"ח וקטן מ- 250 מיליוני ש"ח.  -
  עסק גדול - עסק שמחזור פעילותו גדול או שווה ל- 250 מיליוני ש"ח.-
 גופים מוסדיים - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות -

ולרבות קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תעודות סל, חברות ביטוח וחברי בורסה 
המנהלים כספי לקוחות.  

כאשר מחזור ההכנסות של לקוח עסקי אינו מייצג את היקף הפעילות שלו, בעיקר בחשבונות עסקיים בתחום 
הנדלן, פעילות הלקוח העסקי סווגה לפי שווי הפעילות הצפוי מהפעילות הרלוונטית של הלקוח. 

 מגזר ניהול פיננסי - כולל פעילות למסחר ופעילות ניהול נכסים והתחייבויות כהגדרתן בהוראות המפקח על -
הבנקים. 

העקרונות בחלוקת תוצאות הפעילות בין מגזרי הפעילות השונים: ב. 
  הכנסות ריבית נטו - כוללות את: -

 המרווח הפיננסי, הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות, המחושב כפער בין הריבית המתקבלת או המשולמת -
לבין ממוצע מחירי הכסף של הבנק, הנגזרים ממשך החיים התואם את תנאי האשראי או הפקדון במגזרי 

ההצמדה הרלוונטיים. 
 ריבית על ההון המשוקלל המיוחס למגזר )על בסיס נכסי הסיכון המשויכים לכל מגזר(.  -

 הוצאות בגין הפסדי אשראי - לכל מגזר פעילות מיוחסות ההוצאות בגין הפסדי אשראי שנרשמו בגין לקוחותיו. -
 הכנסות שאינן מריבית - לכל מגזר פעילות נזקפות ההכנסות מעמלות, הכנסות מימון שאינן מריבית וההכנסות -

האחרות, הנובעות מפעילות לקוחותיו. 
 הוצאות תפעוליות - לכל מגזר פעילות מיוחסות ההוצאות הישירות בסניפי הבנק ובהנהלה המרכזית, הנובעות -

ממתן שירותים ללקוחות המגזר, וזאת, בהתבסס על תקן "מדד פעולה", המתרגם את הפעילות עם הלקוח 
לתשומות עבודה ולעלויות ישירות אחרות. יתר ההוצאות הישירות במטה, מועמסות על המגזר על בסיס 
פרמטרים ומפתחות העמסה המזוהים עם פעילות היחידה העסקית. ההוצאות העקיפות מועמסות על בסיס 

מפתחות העמסה קבועים. 
  מסים על ההכנסה - ההפרשה למס על הרווח של כל מגזר, חושבה על פי שיעור המס הסטטוטורי, תוך ביצוע     -

התאמות מסוימות הנובעות מהוצאות לא מוכרות וכיו"ב. 
תשואה להון- מבטאת את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. ההון  -

המוקצה למגזר כולל את ההון הנדרש בגין סיכוני אשראי ובגין הסיכון התפעולי. 
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באור 24א: מגזרי פעילות פיקוחיים )המשך( 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח  

ג. מידע על מגזרי פעילות פיקוחיים 

ראה הערות בסוף הבאור. 
 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021  )מבוקר( 
פעילות ישראל   
 

  
משקי 
בית 

בנקאות
פרטית 

עסקים 
קטנים 

וזעירים 
עסקים 
בינוניים

עסקים 
גדולים

גופים 
מוסדיים

ניהול 
פיננסי

סה"כ 
פעילות 

בישראל 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193.4-22.610.31.9-39.7267.9 הכנסות ריבית מחיצוניים 
23.4 )13.9(7.20.20.90.40.70.1הוצאות )הכנסות( ריבית מחיצוניים

הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו:
25.8244.5 )0.1( 21.79.91.2)0.2(186.2מחיצוניים 

)1.4( 0.1 0.6)0.7()1.1(2.00.5בינמגזרי 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
   

  
 

 

 

 

 -
188.2     וטנ,תיבירתוסנכהךס   0.3 20.6 9.2 1.8 - 24.4 244.5

76.6 הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים    2.5 9.6 2.6 2.7 0.2 7.1 101.3
264.8   תוסנכהךס   2.8 30.2 11.8 4.5 0.2 31.5 345.8
אצה ת(סנכה)ותו גבו  י ין  ידספה )1.4(  ארש א   - 0.6 )2.0( )0.5( - - )3.3(

166.6 סך הוצאות תפעוליות ואחרות לחיצוניים    0.9 13.8 5.6 3.2 - 2.0 192.1

 
 
 

 

 

  

 

 

י  (דספה)וחרו יםסמנפל 99.6  י    1.9 15.8 8.2 1.8 0.2 29.5 157.0
0.110.4 0.6 2.9 5.6 35.10.6 הפרשה למסים על הרווח   
        

55.3  
101.7 64.51.310.25.31.20.119.1רווח )הפסד( נקי 

4,314.8)1(יתרה ממוצעת של נכסים    1.9 594.6295.297.30.55,174.510,478.8
5,304.3 -97.30.5 4,314.81.9594.6295.2)1(מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

5,641.2 --2.4589.5316.988.8 4,643.6יתרת אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

35.2 יתרת חובות פגומים   -23.4--- -58.6
10.2 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום      - - 0.5 --- 10.7

9,627.7 8,151.8182.4574.8199.7326.441.5151.1)1( יתרה ממוצעת של התחייבויות        
מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות  

 )1( הציבור 
       

   

7,622.4182.2567.4196.2325.141.5- 3,934.8
185.2617.0254.0341.037.4-9,025.1 7,590.5יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח       

69.51.6793.95,815.0 338.9 665.6 7.2 3,938.3  )1(,    )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
5970.5 803.9 0.5 96.9 316.7 658.8 7.8 4,085.9)2(יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח     
4,429.5 - 6.3 482.9 146.0 135.1 533.3 3,125.9)1(,)3(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול     

פיצול הכנסות ריבית נטו:          
204.0 --  1.5 9.0 19.9 - 173.6 - מרווח מפעילות מתן אשראי  

   - מרווח מפעילות קבלת פקדונות
 

14.6 0.3 0.7 0.2 0.3  - -16.1
24.424.4 - --  - --  - אחר  

244.5 24.4 - 1.8 9.2 20.6 0.3 188.2 סך הכנסות ריבית, נטו   
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 פיקוחיים )המשך( : מגזרי פעילותא24באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 פיקוחיים )המשך( גזרי פעילותג. מידע על מ
 

 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020  )מבוקר( 
 פעילות ישראל  
 
 
 

משקי 
בית   

בנקאות  
 פרטית

עסקים 
קטנים 
וזעירים

עסקים 
בינוניים  

עסקים 
  גדולים

גופים 
 מוסדיים

ניהול 
 פיננסי

סה"כ 
פעילות 
 בישראל

 242.4 13.3 - 2.1 11.1 20.7 - 195.3 הכנסות ריבית מחיצוניים 

 1.4 )10.3( 0.1 0.8 0.6 1.0 0.2 9.0  הוצאות )הכנסות( ריבית מחיצוניים

         הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו: 

 241.0 23.6 )0.1( 1.3 10.4 19.7)0.2(  186.3 מחיצוניים 

 -)5.8(  0.2 0.7 )0.8( )1.1( 0.6 6.2 בינמגזרי 

 241.0 17.8 0.1 2.0 9.6 18.6 0.4 192.5 סך הכנסות ריבית, נטו 

 83.7 0.2 0.2 2.7 3.8 13.2 1.9 61.7  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 324.7 18.0 0.3 4.7 13.4 31.8 2.3 254.2 סך הכנסות 

 21.8 - - - 2.2 3.6 - 16.0 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי 

 182.0 1.8 0.3 3.0 4.4 14.5 0.9 157.1  סך הוצאות תפעוליות ואחרות לחיצוניים

 120.9 16.2 - 1.7 6.8 13.7 1.4 81.1 רווח )הפסד( לפני מיסים 

 43.9 5.9 - 0.6 2.5 5.0 0.5 29.4  הפרשה למסים על הרווח

 77.0 10.3 - 1.1 4.3 8.7 0.9 51.7  רווח )הפסד( נקי

 9,430.0 4,500.9 0.3 93.5 318.2 558.2 1.3 3,957.6  יתרה ממוצעת של נכסים )1(
 4,929.1 - 0.3 93.5 318.2 558.2 1.3 3,957.6  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור)1(

 5,237.8 - 0.4 86.8 271.3 597.2 1.7 4,280.4  יתרת אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 46.9 - - - - 7.6 - 39.3 יתרת חובות פגומים 

 10.5 - - - - 3.9 - 6.6  יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום
 8,669.8 264.5 50.7 293.4 221.8 455.5 147.2 7,236.7  יתרה ממוצעת של התחייבויות)1(

מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות 
 )1(הציבור

 
  6,757.6 147.1 449.7 218.5 292.4 50.7 - 7,916.0 

 8,612.4 - 47.6 275.4 255.1 502.1 185.6 7,346.6  יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח
 5,507.1 684.2 1.5 55.2 362.7 645.8 5.9 3,751.8  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון )2(,)1(

 5,689.3 817.8 1.7 47.9 332.5 652.1 6.4 3,830.9  יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח )2(
)1(,  3,894.2 - 2.4 499.3 120.5 84.1 427.0 2,760.9  )3(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 

          פיצול הכנסות ריבית נטו:

 203.6 - - 1.6 9.4 17.8 - 174.8 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 19.6 - 0.1 0.4 0.2 0.8 0.4 17.7  - מרווח מפעילות קבלת פקדונות

 17.8 17.8 - - - - - - - אחר 

 241.0 17.8 0.1 2.0 9.6 18.6 0.4 192.5 סך הכנסות ריבית, נטו 

ראה הערות בסוף הבאור. 
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 פיקוחיים )המשך( : מגזרי פעילותא24באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 פיקוחיים )המשך( גזרי פעילותג. מידע על מ
 

 
ראה הערות בסוף הבאור. 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  )מבוקר( 
פעילות ישראל   
 
 
  

משקי 
בית 

בנקאות  
פרטית 

עסקים 
קטנים 
 וזעירים

עסקים 
בינוניים 

עסקים 
 גדולים

גופים 
 מוסדיים

ניהול 
 פיננסי

סה"כ 
פעילות 

בישראל 
 257.0 25.1 - 2.4 10.8 24.0 - 194.7 הכנסות ריבית מחיצוניים 

 11.2 )4.7( 0.3 1.0 0.7 0.9 0.1 12.9  הוצאות )הכנסות( ריבית מחיצוניים

         הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו: 

 245.8 29.8 )0.3( 1.4 10.1 23.1 )0.1( 181.8 מחיצוניים 

-  )10.7( 0.4 1.0 )0.3( )1.1( 0.7 10.0 בינמגזרי 
 245.8 19.1 0.1 2.4 9.8 22.0 0.6 191.8 סך הכנסות ריבית, נטו 

 87.2 3.0 0.2 3.0 3.2 12.5 1.9 63.4 הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 

 333.0 22.1 0.3 5.4 13.0 34.5 2.5 255.2  סך הכנסות

 10.7 - - 0.7 )1.2( 1.9 - 9.3 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי 

 200.2 2.0 0.2 4.8 6.0 15.8 0.9 170.5 סך הוצאות תפעוליות ואחרות לחיצוניים 

 122.1 20.1 0.1 )0.1( 8.2 16.8 1.6 75.4  רווח )הפסד( לפני מיסים

 44.4 7.3 - - 3.0 6.1 0.6 27.4  הפרשה למסים על הרווח

 77.7 12.8 0.1 )0.1( 5.2 10.7 1.0 48.0 רווח )הפסד( נקי 

 8,257.9 3,466.8 0.1 90.7 280.9 559.2 1.4 3,858.8  יתרה ממוצעת של נכסים )1(
 4,791.1 - 0.1 90.7 280.9 559.2 1.4 3,858.8  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור)1(

 5,116.2 - 0.9 92.7 295.7 591.9 1.4 4,133.6 יתרת אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 

 42.7 - - - 0.2 10.7 - 31.8 יתרת חובות פגומים 

 10.3 - - - 4.0 - - 6.3 יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 
 7,568.9 258.8 60.6 270.4 257.8 419.7 117.3 6,184.3  יתרה ממוצעת של התחייבויות)1(

מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות 
)1(הציבור 

 
  5,692.1 117.1 412.8 254.4 269.3 60.6 - 6,806.3 

 6,961.9 - 70.8 249.6 259.8 408.4 119.2 5,854.1 יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
)1(,  5,180.5 514.6 1.2 44.4 317.1 665.3 3.1 3,634.8  )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 5,347.2 514.1 2.7 55.3 339.7 682.6 6.1 3,746.7  יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח )2(
)1(,  3,996.8 - 2.1 481.5 95.7 103.9 446.0 2,867.6  )3(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 

         פיצול הכנסות ריבית נטו: 

 201.4 - - 1.8 9.0 20.4 - 170.2 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 25.3 - 0.1 0.6 0.8 1.6 0.6 21.6 - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 

 19.1 19.1 - - - - - - - אחר 

245.8  19.1 0.1 2.4 9.8 22.0 0.6 191.8 סך הכנסות ריבית, נטו 
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 פיקוחיים )המשך( : מגזרי פעילותא24באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 פיקוחיים )המשך( גזרי פעילותג. מידע על מ

אנשים פרטיים- משקי בית ובנקאות פרטית- פעילות בישראל 
 

 ראה הערות בסוף הבאור.

    

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021   )מבוקר( 
  מגזר בנקאות פרטית   מגזר משקי בית  

  
כרטיסי 
אחר  אשראי

סך הכל 
משקי 
בית 

כרטיסי 
אשראי  אחר  

סך הכל 
בנקאות 
פרטית 

 

סך הכל 
 193.4  - - -  193.4 191.6 1.8 הכנסות ריבית מחיצוניים 

 7.4  0.2 0.2 -  7.2 7.2 - הוצאות )הכנסות( ריבית מחיצוניים 

           הכנסות ריבית, נטו:
 186.0  )0.2( )0.2( -  186.2 184.4 1.8 מחיצוניים 

 2.5  0.5 0.5 -  2.0 2.0 - בינמגזרי 

 188.5  0.3 0.3 -  188.2 186.4 1.8 הכנסות ריבית, נטו 

 79.1  2.5 2.5 -  76.6 63.1 13.5 הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 

 267.6  2.8 2.8 -  264.8 249.5 15.3 הכנסות 

 )1.4(  - - -  )1.4( )1.4( -  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 167.5  0.9 0.9 -  166.6 162.1 4.5 הוצאות תפעוליות ואחרות מחיצוניים 

 101.5  1.9 1.9 -  99.6 88.8 10.8 רווח לפני מיסים 

 35.7  0.6 0.6 -  35.1 31.3 3.8 הפרשה למסים על הרווח 

 65.8  1.3 1.3 -  64.5 57.5 7.0 רווח  נקי 

 4,316.7  1.9 1.7 0.2  4,314.8 3,715.7 599.1  יתרה ממוצעת של נכסים )1(
 4,316.7  1.9 1.7 0.2  4,314.8 3,715.7 599.1  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור)1(

 4,646.0  2.4 2.4 -  4,643.6 4,004.3 639.3  יתרת אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 35.2  - - -  35.2 35.2 - יתרת חובות פגומים 

 10.2  - - -  10.2 10.2 - יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

ר  8,334.2  182.4 182.2 0.2  8,151.8 7,622.4 529.4  )1(יתרה ממוצעת של התחייבויות

 7,804.6  182.4 182.2   7,622.4 7,622.4 -  )1( מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

 7,775.7  185.2 185.2 -  7,590.5 7,590.5 - יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 

 ,)1(  3,945.5  7.2 4.6 2.6  3,938.3 2,872.5 1,065.8 )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 4,093.7  7.8 5.8 2.0  4,085.9 3,338.4 747.5  )2( יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח
)1(,  3,659.2  533.3 533.3 -  3,125.9 3,125.9 -  )3(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 

          פיצול הכנסות ריבית נטו 

 173.6  - - -  173.6 171.8 1.8 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 14.9  0.3 0.3 -  14.6 14.6 -  - מרווח מפעילות קבלת פקדונות

 188.5  0.3 0.3 -  188.2 186.4 1.8 הכנסות ריבית, נטו 
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 פיקוחיים )המשך( : מגזרי פעילותא24באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 
 

 ראה הערות בסוף הבאור.

    

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020  )מבוקר( 
  מגזר בנקאות פרטית  מגזר משקי בית   

 
כרטיסי 
אשראי   אחר 

סך הכל 
משקי 
בית 

כרטיסי 
אשראי אחר   

סך הכל 
בנקאות 
פרטית 

 

 סך הכל
 195.3  - - -  195.3 193.5 1.8  הכנסות ריבית מחיצוניים

 9.2  0.2 0.2 -  9.0 9.0 -  הוצאות )הכנסות( ריבית מחיצוניים

           הכנסות ריבית, נטו:
 186.1 )0.2(  )0.2( -  186.3 184.5 1.8  מחיצוניים

 6.8  0.6 0.6 -  6.2 6.2 -  בינמגזרי

 192.9  0.4 0.4 -  192.5 190.7 1.8 הכנסות ריבית, נטו 

 63.6  1.9 1.9 -  61.7 51.6 10.1  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 256.5  2.3 2.3 -  254.2 242.3 11.9  הכנסות

 16.0  - - -  16.0 16.0 - הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 158.0  0.9 0.9 -  157.1 150.2 6.9 הוצאות תפעוליות ואחרות מחיצוניים 

 82.5  1.4 1.4 -  81.1 76.1 5.0 רווח לפני מיסים 

 29.9  0.5 0.5 -  29.4 27.6 1.8  הפרשה למסים על הרווח

 52.6  0.9 0.9 -  51.7 48.5 3.2  רווח  נקי

 3,958.9  1.3 1.2 0.1  3,957.6 3,409.2 548.4  יתרה ממוצעת של נכסים )1(
 3,958.9  1.3 1.2 0.1  3,957.6 3,409.2 548.4  מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור)1(

 4,282.1  1.7 1.7 -  4,280.4 3,710.2 570.2  יתרת אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 39.3  - - -  39.3 39.3 - יתרת חובות פגומים 

 6.6  - - -  6.6 6.6 - יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

ר  7,383.9  147.2 147.1 0.1  7,236.7 6,757.6 479.1  )1(יתרה ממוצעת של התחייבויות

 6,904.7  147.1 147.1 -  6,757.6 6,757.6 - מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור )1( 

 7,532.2  185.6 185.6 -  7,346.6 7,346.6 -  יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח
)1(,  3,757.7  5.9 4.2 1.7  3,751.8 2,700.9 1,050.9   )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 3,837.3  6.4 6.4 2.2  3,830.9 2,754.3 1,076.6 )2( יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח 
)1(,  3,187.9  427.0 427.0 -  2,760.9 2,760.9 -  )3(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 

          פיצול הכנסות ריבית נטו 

 174.8  - - -  174.8 173.0 1.8 - מרווח מפעילות מתן אשראי 

 18.1  0.4 0.4 -  17.7 17.7 - - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 

 -  - - -  - - -  - אחר

 192.9  0.4 0.4 -  192.5 190.7 1.8  הכנסות ריבית, נטו
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 פיקוחיים )המשך( : מגזרי פעילותא24באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 פיקוחיים )המשך( גזרי פעילותג. מידע על מ

 פעילות בישראל -ת ובנקאות פרטיתמשקי בי -אנשים פרטיים

 
 ראה הערות בסוף הבאור.

   

   לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019     )מבוקר(

  
מגזר עסקים קטנים 

 מגזר עסקים גדולים מגזר עסקים בינונייםוזעירים 

  סך הכל
בינוי 
 סך הכל  אחר  ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל  אחר נדל"ן

בינוי 
 סך הכל  אחר נדל"ן

 37.2 2.4 2.2 0.2 10.8 6.1 4.7 24.0 15.3 8.7  הכנסות ריבית מחיצוניים
 2.6 1.0 1.0 - 0.7 0.7 - 0.9 0.9 -  הוצאות ריבית מחיצוניים

           הכנסות ריבית, נטו: 
 34.6 1.4 1.2 0.2 10.1 5.4 4.7 23.1 14.4 8.7  מחיצוניים
 )0.4( 1.0 1.0 - )0.3( )0.3( -)1.1(  )1.1( - בינמגזרי 

 34.2 2.4 2.2 0.2 9.8 5.1 4.7 22.0 13.3 8.7 הכנסות ריבית, נטו 
 18.7 3.0 2.9 0.1 3.2 2.0 1.2 12.5 10.7 1.8 הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 

 52.9 5.4 5.1 0.3 13.0 7.1 5.9 34.5 24.0 10.5 הכנסות 
 1.4 0.7 0.7 - )1.2( )1.2( - 1.9 0.3 1.6 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי 
 26.6 4.8 4.7 0.1 6.0 5.1 0.9 15.8 13.3 2.5 הוצאות תפעוליות ואחרות מחיצוניים 

 24.9 )0.1( )0.3( 0.2 8.2 3.2 5.0 16.8 10.4 6.4 רווח )הפסד( לפני מיסים 
 9.1 - )0.1( 0.1 3.0 1.2 1.8 6.1 3.8 2.3 הפרשה למסים על הרווח 

 15.8)0.1(  )0.2( 0.1 5.2 2.0 3.2 10.7 6.6 4.1 רווח )הפסד( נקי 
 930.8 90.7 89.9 0.8 280.9 219.7 61.2 559.2 331.8 227.4  )1( יתרה ממוצעת של נכסים

 930.8 90.7 89.9 0.8 280.9 219.7 61.2 559.2 331.8 227.4 )1( מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור
 980.3 92.7 92.2 0.5 295.7 228.1 67.6 591.9 340.0 251.9  יתרת אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 10.9 - - - 0.2 0.2 - 10.7 2.8 7.9  יתרת חובות פגומים
 4.0 - - - 4.0 4.0 - - - - יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 947.9 270.4 265.4 5.0 257.8 238.6 19.2 419.7 360.5 59.2 יתרה ממוצעת של התחייבויות)1( 
 936.5 269.3 264.3 5.0 254.4 235.2 19.2 412.8 353.6 59.2  מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור )1(
 917.8 249.6 247.3 2.3 259.8 232.4 27.4 408.4 358.6 49.8  יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

)1(,  1,026.8 44.4 39.3 5.1 317.1 245.1 72.0 665.3 390.0 275.3  )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 1,077.6 55.3 52.1 3.2 339.7 247.7 92.0 682.6 376.8 305.8 )2( יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח 

)1(,  681.1 481.5 481.5 - 95.7 95.7 - 103.9 103.9 -   )3(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
           פיצול הכנסות ריבית נטו 

 31.2 1.8 1.6 0.2 9.0 4.3 4.7 20.4 11.9 8.5 - מרווח מפעילות מתן אשראי 
 3.0 0.6 0.6 - 0.8 0.8 - 1.6 1.4 0.2  - מרווח מפעילות קבלת פקדונות

 34.2 2.4 2.2 0.2 9.8 5.1 4.7 22.0 13.3 8.7 הכנסות ריבית, נטו 
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 פיקוחיים )המשך( : מגזרי פעילותא24באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 פיקוחיים )המשך( גזרי פעילותג. מידע על מ

 פעילות בישראל -עסקים קטנים וזעירים, בינוניים וגדולים

 
 ראה הערות בסוף הבאור.

 
 

   

   לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021     )מבוקר(

  
מגזר עסקים קטנים 

 מגזר עסקים גדולים מגזר עסקים בינונייםוזעירים 

  סך הכל
בינוי 
 סך הכל  אחר  ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל  אחר נדל"ן

בינוי 
 סך הכל  אחר נדל"ן

 34.8 1.9 1.9 - 10.3 8.7 1.6 22.6 16.5 6.1  הכנסות ריבית מחיצוניים
 2.0 0.7 0.7 - 0.4 0.4 - 0.9 0.9 -  הוצאות ריבית מחיצוניים

            הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו:
 32.8 1.2 1.2 - 9.9 8.3 1.6 21.7 15.6 6.1  מחיצוניים
 )1.2( 0.6 0.6 - )0.7( )0.7( - )1.1()1.1(  -  בינמגזרי

 31.6 1.8 1.8 - 9.2 7.6 1.6 20.6 14.5 6.1  הכנסות ריבית, נטו
 14.9 2.7 2.6 0.1 2.6 1.6 1.0 9.6 8.9 0.7  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 46.5 4.5 4.4 0.1 11.8 9.2 2.6 30.2 23.4 6.8  הכנסות
 )1.9( )0.5()0.5(  - )2.0( )2.0( - 0.6 )1.8( 2.4  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 22.6 3.2 3.0 0.2 5.6 3.9 1.7 13.8 12.5 1.3  הוצאות תפעוליות ואחרות מחיצוניים
 25.8 1.8 1.9 )0.1( 8.2 7.3 0.9 15.8 12.7  3. 1 רווח )הפסד( לפני מיסים

 9.1 0.6 0.7 )0.1( 2.9 2.6 0.3 5.6 4.5 1.1  הפרשה למסים על הרווח
 16.7 1.2 1.2 - 5.3 4.7 0.6 10.2 8.2 2.0  רווח )הפסד( נקי

 987.1 97.3 97.1 0.2 295.2 260.3 34.9 594.6 287.6 307.0  )1( יתרה ממוצעת של נכסים
 987.1 97.3 97.1 0.2 295.2 260.3 34.9 594.6 287.6 307.0  )1(מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 995.2 88.8 88.7 0.1 317.0 250.4 66.6 589.4 305.9 283.5  יתרת אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח
 23.4 - - - - - - 23.4 4.2 19.2  יתרת חובות פגומים

 0.5 - - - 0.5 0.5 - - - - יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 
 1,100.9 326.3 323.2 3.1 199.8 178.5 21.3 574.8 506.7 68.1  )1(יתרה ממוצעת של התחייבויות

 1,088.7 325.1 322.0 3.1 196.2 174.9 21.3 567.4 499.3 68.1  )1( מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור
 1,212.0 341.0 337.3 3.7 254.0 224.6 29.4 617.0 550.9 66.1  יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

 ,)1(  1,074.0 69.5 67.3 2.2 338.9 270.6 68.3 665.6 331.9 333.7 )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 1,072.4 96.9 93.0 3.9 316.7 221.9 94.8 658.8 355.7 303.1  )2( יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח

)1(,  764.0 482.9 482.9 - 146.0 146.0 - 135.1 135.1 -  )3(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
           פיצול הכנסות ריבית נטו 

 30.4 1.5 1.5 - 9.0 7.4 1.6 19.9 13.8 6.1  - מרווח מפעילות מתן אשראי
 1.2 0.3 0.3 - 0.2 0.2 - 0.7 0.7 - - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 

 31.6 1.8 1.8 - 9.2 7.6 1.6 20.6 14.5 6.1  הכנסות ריבית, נטו
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 פיקוחיים )המשך( : מגזרי פעילותא24באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 פיקוחיים )המשך( גזרי פעילותג. מידע על מ
 פעילות בישראל -עסקים קטנים וזעירים, בינוניים וגדולים

 
 

 ראה הערות בסוף הבאור.
 

   

   לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020     )מבוקר(

  
מגזר עסקים קטנים 

 מגזר עסקים גדולים מגזר עסקים בינונייםוזעירים 

  סך הכל
בינוי 
 סך הכל  אחר  ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר נדל"ן

בינוי 
נדל"ן  סך הכל  אחר  

 33.8 2.1 2.1 - 11.0 10.0 1.0 20.7 14.8 5.9  הכנסות ריבית מחיצוניים
 2.4 0.8 0.8 - 0.6 0.6 - 1.0 1.0 -  הוצאות ריבית מחיצוניים

            הכנסות ריבית, נטו:
 31.4 1.3 1.3 - 10.4 9.4 1.0 19.7 13.8 5.9  מחיצוניים
 )1.2( 0.7 0.7 - )0.8( )0.8( - )1.1()1.1(  -  בינמגזרי

 30.2 2.0 2.0 - 9.6 8.6 1.0 18.6 12.7 5.9  הכנסות ריבית, נטו
 19.7 2.7 2.7 - 3.8 2.7 1.1 13.2 11.8 1.3  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 49.9 4.7 4.7 - 13.4 11.3 2.1 31.8 24.5 7.2  הכנסות
 5.8 - - - 2.2 2.2 - 3.6 4.3 2.0  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי
 21.9 3.0 3.0 - 4.4 3.6 0.8 14.5 14.5 4.6  הוצאות תפעוליות ואחרות מחיצוניים

 22.2 1.7 1.7 - 6.8 5.5 1.3 13.7 5.7 0.6  רווח )הפסד( לפני מיסים
 8.1 0.6 0.6 - 2.5 2.1 0.4 5.0 2.1 0.3  הפרשה למסים על הרווח

 14.1 1.1 1.1 - 4.3 3.4 0.9 8.7 3.6 0.3  רווח )הפסד( נקי
 969.9 93.5 93.0 0.5 318.2 284.2 34.0 558.2 270.7 287.5  )1( יתרה ממוצעת של נכסים

 969.9 93.5 93.0 0.5 271.3 284.2 34.0 558.2 270.7 287.5  )1(מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור
 955.3 86.8 86.8 1.6 221.8 238.5 32.8 597.2 275.0 322.2  יתרת אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 7.6 - - - - - - 7.6 0.9 6.7  יתרת חובות פגומים
 3.9 - - - - - - 3.9 3.9 - יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 
 970.7 293.4 291.8 1.6 221.8 198.5 23.3 455.5 391.8 63.7  יתרה ממוצעת של התחייבויות)1(

 960.6 292.4 290.8 1.6 218.5 195.2 23.3 449.7 386.0 63.7  )1( מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור
 1,032.6 275.4 274.5 0.9 255.1 230.9 24.2 502.1 422.7 79.4  יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

)1(,  1,063.7 55.2 53.4 1.8 362.7 282.1 80.6 645.8 315.8 330.0  )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 1,032.5 47.9 47.8 0.1 332.5 256.5 76.0 652.1 312.8 339.3  )2(יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח 

)1(,  703.9 499.3 499.3 - 120.5 120.5 - 84.1 84.1 -  )3(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
           פיצול הכנסות ריבית נטו 

 28.8 1.6 1.6 - 9.4 8.4 1.0 17.8 12.0 5.8  - מרווח מפעילות מתן אשראי
 1.4 0.4 0.4 - 0.2 0.2 - 0.8 0.7 0.1 - מרווח מפעילות קבלת פקדונות 

 30.2 2.0 2.0 - 9.6 8.6 1.0 18.6 12.7 5.9  הכנסות ריבית, נטו
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 פיקוחיים )המשך( : מגזרי פעילותא24אור ב

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 פיקוחיים )המשך( גזרי פעילותג. מידע על מ
 פעילות בישראל -ם וגדוליםעסקים קטנים וזעירים, בינוניי

 
 ראה הערות בסוף הבאור.

 

   

   לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019     )מבוקר(

  
מגזר עסקים קטנים 

 מגזר עסקים גדולים מגזר עסקים בינונייםוזעירים 

  סך הכל
בינוי 
 סך הכל  אחר  ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר נדל"ן

בינוי 
נדל"ן  סך הכל  אחר  

 37.2 2.4 2.2 0.2 10.8 6.1 4.7 24.0 15.3 8.7  הכנסות ריבית מחיצוניים
 2.6 1.0 1.0 - 0.7 0.7 - 0.9 0.9 -  הוצאות ריבית מחיצוניים

            הכנסות ריבית, נטו:
 34.6 1.4 1.2 0.2 10.1 5.4 4.7 23.1 14.4 8.7  מחיצוניים
 )0.4( 1.0 1.0 - )0.3( )0.3( - )1.1( )1.1( -  בינמגזרי

 34.2 2.4 2.2 0.2 9.8 5.1 4.7 22.0 13.3 8.7  הכנסות ריבית, נטו
 18.7 3.0 2.9 0.1 3.2 2.0 1.2 12.5 10.7 1.8  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 52.9 5.4 5.1 0.3 13.0 7.1 5.9 34.5 24.0 10.5  הכנסות
 1.4 0.7 0.7 - )1.2( )1.2( - 1.9 0.3 1.6  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי
 26.6 4.8 4.7 0.1 6.0 5.1 0.9 15.8 13.3 2.5  הוצאות תפעוליות ואחרות מחיצוניים

 24.9 )0.1( )0.3( 0.2 8.2 3.2 5.0 16.8 10.4 6.4 רווח )הפסד( לפני מיסים 
 9.1 - )0.1( 0.1 3.0 1.2 1.8 6.1 3.8 2.3  הפרשה למסים על הרווח

 15.8 )0.1( )0.2( 0.1 5.2 2.0 3.2 10.7 6.6 4.1  רווח )הפסד( נקי
 930.8 90.7 89.9 0.8 280.9 219.7 61.2 559.2 331.8 227.4   )1(יתרה ממוצעת של נכסים

 930.8 90.7 89.9 0.8 280.9 219.7 61.2 559.2 331.8 227.4  )1(מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור
 980.3 92.7 92.2 0.5 295.7 228.1 67.6 591.9 340.0 251.9  יתרת אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 10.9 - - - 0.2 0.2 - 10.7 2.8 7.9  יתרת חובות פגומים
 4.0 - - - 4.0 4.0 - - - - יתרת חובות בפיגור מעל 90 יום 

 947.9 270.4 265.4 5.0 257.8 238.6 19.2 419.7 360.5 59.2  )1(יתרה ממוצעת של התחייבויות
 936.5 269.3 264.3 5.0 254.4 235.2 19.2 412.8 353.6 59.2  )1(מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור 

 917.8 249.6 247.3 2.3 259.8 232.4 27.4 408.4 358.6 49.8  יתרת פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח
 ,)1(  1,026.8 44.4 39.3 5.1 317.1 245.1 72.0 665.3 390.0 275.3 )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 1,077.6 55.3 52.1 3.2 339.7 247.7 92.0 682.6 376.8 305.8  )2(יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח 

)1(,  681.1 481.5 481.5 - 95.7 95.7 - 103.9 103.9 -  )3(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
            פיצול הכנסות ריבית נטו

 31.2 1.8 1.6 0.2 9.0 4.3 4.7 20.4 11.9 8.5  - מרווח מפעילות מתן אשראי
 3.0 0.6 0.6 - 0.8 0.8 - 1.6 1.4 0.2  - מרווח מפעילות קבלת פקדונות

 34.2 2.4 2.2 0.2 9.8 5.1 4.7 22.0 13.3 8.7  הכנסות ריבית, נטו
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 פיקוחיים )המשך( : מגזרי פעילותא24באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 
 פיקוחיים )המשך( גזרי פעילותג. מידע על מ

 מגזר ניהול פיננסי- פעילות בישראל *

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר   )מבוקר(
  2021  2020  2019 
 פעילות ניהול נכסים והתחייבויות  

 25.1  13.3  39.7  הכנסות ריבית מחיצוניים
 )4.7(  )10.3(  )13.9(  הוצאות )הכנסות( ריבית מחיצוניים

       הכנסות ריבית, נטו:
 29.8  23.6  25.8  מחיצוניים
 )10.7(   )5.8( )1.4(  בינמגזרי

 19.1  17.8  24.4  הכנסות ריבית, נטו
 3.0  0.2  7.1  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 22.1  18.0  31.5  סך הכנסות
 2.0  1.8  2.0  הוצאות תפעוליות ואחרות מחיצוניים

 20.1  16.2  29.5  רווח לפני מיסים
 7.3  5.9  10.4  הפרשה למסים על הרווח

 12.8  10.3  19.1  רווח נקי
 3,466.8  4,500.9  5,174.5   )1(יתרה ממוצעת של נכסים

 258.8  264.5  151.1  )1(יתרה ממוצעת של התחייבויות
 514.6  684.2  793.9 )1( )2(,יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 514.1  817.8  803.9 )2( יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח 
מרכיבי הכנסות ריבית נטו והכנסות מימון שאינן 

  מריבית: 
 

 
 

 
 0.4  )1.1(   )0.6( הפרשי שער, נטו
 0.1   )1.3( 8.1  הפרשי מדד, נטו

 19.0  19.1  16.3  חשיפת ריבית, נטו
סך הכל הכנסות ריבית נטו והכנסות שאינן מריבית, 

 23.8 לפי בסיס צבירה 
 

16.7 
 

19.5 
 3.7  0.7  2.2 רווחים ממכירה של אגרות חוב 

שינוי בפער בין שווי הוגן לבין בסיס צבירה של 
 0.6 מכשירים נגזרים שנרשם ברווח והפסד 

 
0.6 

 
 )1.1(

 -  -  4.9  הכנסות אחרות שאינן מריבית
סך הכל הכנסות ריבית, נטו והכנסות מימון שאינן 

 31.5 מריבית 
 

18.0 
 

22.1 
 בשנת הדיווח לא הייתה פעילות למסחר מהותית וכן לא הייתה פעילות בהשקעות ריאליות.* 

 )1( יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרה לתחילת רבעון או לתחילת חודש.
  נכסי סיכון- כפי שחושבו לצורך הלימות הון.)2(
  נכסים בניהול- קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.)3(
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באור 24ב: מגזרי פעילות בהתאם לגישת ההנהלה 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
 

כללי א. 
 הבנק נותן מידע לגבי כל מגזר פעילות אשר מתקיימים בו שלושת התנאים הבאים:

 עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות. 1(
 תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת 2(

משאבים למגזר והערכת ביצועיו. 
 קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. 3(

בסיס המידע למגזרי פעילות, כפי שנקבע בהוראה, נשען על "גישת ההנהלה", דהיינו נקודת המוצא הינה המידע 
המשמש לדיווח הפנימי להנהלה ולדירקטוריון, על פיו מתקבלות ההחלטות התפעוליות השוטפות והתחזיות לגבי 

הביצועים בעתיד. 
ההוראה קובעת, בנוסף, את דרישות הגילוי ואת אופן הצגת התוצאות הכספיות של המגזרים. 

בהתאם להוראה נקבעו מגזרי הפעילות בני הדיווח כדלקמן. 
 מגזר בנקאי - המגזר מתחלק למגזר משקי בית, מגזר בנקאות פרטית ומגזר עסקי. המגזרים עוסקים במתן -

שירותים בנקאיים ובתיווך פיננסי. 
  מגזר ניהול פיננסי - מגזר הכולל את הפעילות בנוסטרו של הבנק ובנגזרים פיננסיים.-
 
 

ב. מידע על מגזרי פעילות בהתאם לגישת ההנהלה 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021  )מבוקר(
מגזר   

משקי
בית 

  
מגזר  
בנקאות 
פרטית 

מגזר  
מסחרי/
עסקי 

 
מגזר 
ניהול 
פיננסי

 
 
 

סה"כ 
מאוחד

 
 

       הכנסות ריבית נטו:
 244.5 24.4 29.1 7.0 184.0  מחיצוניים     

       הכנסות מימון שאינן מריבית:
 101.3 7.1 10.8 31.8 51.6  מחיצוניים

 345.8 31.5 39.9 38.8 235.6  סך הכנסות
)3.3(  - )1.9( - )1.4(  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 192.1 2.0 20.9 18.9 150.3  הוצאות תפעוליות ואחרות
 157.0 29.5 20.9 19.9 86.7  רווח לפני מיסים

 55.3 10.4 7.4 7.0 30.5  הפרשה למיסים על הרווח
 101.7 19.1 13.5 12.9 56.2  רווח נקי

 10,407.0 5,102.7 923.5 123.1 4,257.7 * יתרה ממוצעת של נכסים
 5,641.2 - 924.6 126.9 4,589.7  אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 9,025.1 - 776.8 2,091.0 6,157.3  פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

 *יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת חודש.
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 בהתאם לגישת ההנהלה )המשך( : מגזרי פעילותב24באור 

 )המשך(ב. מידע על מגזרי פעילות בהתאם לגישת ההנהלה 
 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020   )מבוקר(
מגזר   

משקי 
בית 

 
מגזר  
בנקאות 
פרטית 

מגזר  
מסחרי/
עסקי 

 
מגזר 
ניהול 
פיננסי

 
 
 

סה"כ 
מאוחד

 
 

      הכנסות ריבית נטו: 
 241.0 17.8 30.5 9.1 183.6  מחיצוניים     

       הכנסות מימון שאינן מריבית:
 83.7 0.2 11.1 26.7 45.7  מחיצוניים

 324.7 18.0 41.6 35.8 229.3  סך הכנסות
 21.8 - 5.8 - 16.0  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 182.0 1.8 22.0 20.7 137.5  הוצאות תפעוליות ואחרות
 120.9 16.2 13.8 15.1 75.8  רווח לפני מיסים

 43.9 5.9 5.0 5.5 27.5  הפרשה למיסים על הרווח
 77.0 10.3 8.8 9.6 48.3  רווח נקי

 9,363.0 4,433.9 902.1 113.4 3,913.6  יתרה ממוצעת של נכסים*
 5,165.2 - 879.1 114.1 4,160.8  אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 8,612.4 - 708.9 2,213.4 5,675.5  פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  )מבוקר(
מגזר   

משקי 
**בית

 
 

מגזר  
בנקאות 
פרטית 

מגזר  
מסחרי/
עסקי 

 
מגזר 
ניהול 
פיננסי

 
 
 

סה"כ 
מאוחד

 
 

       הכנסות ריבית נטו:
 245.8 19.1 32.6 11.4 182.7  מחיצוניים     

       הכנסות מימון שאינן מריבית:
 87.2 3.0 12.3 25.2 46.7  מחיצוניים

 333.0 22.1 44.9 36.6 229.4  סך הכנסות
 10.7 - 1.4 - 9.3 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי 

 200.2 2.0 26.5 28.9 142.8  הוצאות תפעוליות ואחרות
 122.1 20.1 17.0 7.7 77.3  רווח לפני מיסים

 44.4 7.3 6.2 2.8 28.1  הפרשה למיסים על הרווח
 77.7 12.8 10.8 4.9 49.2  רווח נקי

 8,200.0 3,408.9 901.6 123.3 3,766.2  יתרה ממוצעת של נכסים*
 5,116.2 - 921.6 121.5 4,073.1  אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 6,962.0 - 682.4 1,760.6 4,519.0  פקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח
 *יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת חודש.
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 באור 25: מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

)1( חובות ומכשירי אשראי חוץ-מאזניים א.

     

  2021  2020 
 הפרשה להפסדי אשראי  הפרשה להפסדי אשראי  
 אשראי לציבור  אשראי לציבור  
 סך הכל פרטי אחר מסחרי  סך הכל פרטי אחר מסחרי  

1. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי 
 אשראי - חובות  

 
       

 59.8 44.8 15.0  72.6 55.1 17.5  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת שנה
 20.4 15.8 4.6  )3.5( )1.0()2.5(   הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

)3.9(  )16.6( )11.1( )5.5(  מחיקות חשבונאיות   )15.4( )19.3( 
גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים 

קודמות 
 

2.3 11.4 13.7  1.8 9.9 11.7 
 )7.6()5.5(  )2.1(  )2.9( 0.3 )3.2(  מחיקות חשבונאיות נטו

 72.6 55.1 17.5  66.2 54.4 11.8  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה 
תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי  

אשראי חוץ מאזניים 
 

       
 2.5 1.5  1.0   3.9 1.7  2.2   יתרת הפרשה לתחילת שנה

 1.4 0.2  1.2   0.2 )0.4(  0.6     גידול )קיטון( בהפרשה
יתרת ההפרשה לסוף השנה בגין מכשירי 

 אשראי חוץ מאזניים
 

 2.8  1.3 4.1   2.2  1.7 3.9 
סה"כ הפרשה להפסדי אשראי - חובות 

ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 
 

 14.6  55.7 70.3   19.7  56.8 76.5 
 

  אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וחובות אחרים.)1(
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 מאזניים )המשך(-ומכשירי אשראי חוץ (1) חובותא. 
הפרשה להפסדי אשראי )המשך( 

 
   

  2019 
 הפרשה להפסדי אשראי  
 אשראי לציבור  
 סך הכל פרטי אחר מסחרי  

     1. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי - חובות  
 54.1 41.2 12.9  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת שנה

 10.6 9.3 1.3  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 )14.9( )13.3( )1.6(  מחיקות חשבונאיות 

 10.0 7.6 2.4  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 )4.9( )5.7( 0.8  מחיקות חשבונאיות נטו

 59.8 44.8 15.0  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה 
     תנועה ביתרת ההפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

 2.4 1.5  0.9   יתרת הפרשה לתחילת שנה
 0.1 -  0.1     גידול )קיטון( בהפרשה

 2.5 1.5 1.0  יתרת ההפרשה לסוף השנה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
 62.3 46.3 16.0 סה"כ הפרשה להפסדי אשראי - חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וחובות אחרים.)1( 

 
   

  2021 
 הפרשה להפסדי אשראי  

2. מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי 
אשראי בגין חובות)1(, ועל החובות)1( בגינם היא 

חושבה: 

   אשראי לציבור 

 מסחרי 
פרטי 
אחר 

 
בנקים   סך הכל

 סך הכל וממשלות
        )1(יתרת חוב רשומה של חובות

 3,241.74,192.9   951.2 35.2 916.0  שנבדקו על בסיס פרטני
 4,690.0 -  4,690.0 4,610.8 79.2  שנבדקו על בסיס קבוצתי 

 8,882.9 3,241.7  5,641.2 4,646.0 995.2  )1(סך הכל חובות
       )1( הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות

 17.5 -  17.5 6.3 11.2  שנבדקו על בסיס פרטני
48.7  -  48.7 0.648.1   שנבדקו על בסיס קבוצתי

 66.2 -  66.2 54.4 11.8  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי
 

 ראה הערות בעמוד הבא
 



168 

 
  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 מאזניים )המשך(-ומכשירי אשראי חוץ (1) חובותא. 
 הפרשה להפסדי אשראי )המשך(

 
   

  2020 
 הפרשה להפסדי אשראי  

2. מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי 
, ועל החובות)1( בגינם היא  אשראי בגין חובות

חושבה: 
)1(

   אשראי לציבור 

 מסחרי 
פרטי 
אחר 

 
בנקים   סך הכל

 סך הכלוממשלות 
        )1(יתרת חוב רשומה של חובות

 4,107.8 3,211.9  895.9 39.3 856.6  שנבדקו על בסיס פרטני
 4,341.9 -  4,341.9 4,242.8 99.1  שנבדקו על בסיס קבוצתי 

 8,449.7 3,211.9  5,237.8 4,282.1 955.7  )1(סך הכל חובות
        )1(הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות

 24.2 -  24.2 7.6 16.6  שנבדקו על בסיס פרטני
 48.4 -  48.4 47.5 0.9  שנבדקו על בסיס קבוצתי

 72.6 -  72.6 55.1 17.5  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי
 
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. )1(
 

 )1(ב. חובות 
 1. איכות אשראי ופיגורים

         
 31 בדצמבר 2021  
   )2( בעייתיים   

חובות לא פגומים 
מידע נוסף 

- 

עילות לווים בישראל 
יבורי-מסחרי 

 פ
לא  צ

  סך הכל 3()פגומים לא פגומים בעייתיים

בפיגור של 
90 ימים או

)4( יותר
 

בפיגור של 
30 ועד 89 

)5( ימים

 0.2 -  218.4 19.2 - 199.2  בינוי ונדל"ן - בינוי
 - -  131.8 - - 131.8 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן 

 - -  62.3 - - 62.3  שרותים פיננסיים
 - 0.5 582.7  4.2 11.2 567.3 מסחרי - אחר 

 0.2 0.5  995.2 23.4 11.2 960.6  סך הכל מסחרי
 7.6 10.2 4,646.0  21.035.2  4,589.8 אנשים פרטיים - אחר 

 7.8 10.7  5,641.2 58.6 5,550.432.2  סך הכל ציבור - פעילות בישראל 
 - -  2,478.4 - - 2,478.4  בנקים בישראל 
 - -  763.3 - - 763.3  ממשלת ישראל

 10.77.8  8,882.9  58.6 32.2 8,792.1  סך הכל פעילויות בישראל

 ראה הערות בעמוד הבא
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 (1) חובות. ב
 . איכות אשראי ופיגורים1
         
 31 בדצמבר 2020  
    )2(בעייתיים   

חובות לא פגומים - 
מידע נוסף 

פעילות לווים בישראל  
לא  ציבורי-מסחרי 

  סך הכל )3(פגומים לא פגומים בעייתיים

בפיגור של 
90 ימים או

)4( יותר
 

בפיגור של 
30 ועד 89 

)5( ימים

 - -  227.3 6.8 - 220.5 בינוי ונדל"ן - בינוי 
 - -  127.7 - - 127.7 בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן 

 - -  88.0 - - 88.0  שרותים פיננסיים
 - 3.9  512.7 0.8 17.7 494.2  מסחרי - אחר

 - 3.9  955.7 7.6 17.7 930.4  סך הכל מסחרי
 6.0 6.6  4,282.1 39.3 25.0 4,217.8  אנשים פרטיים - אחר

 6.0 10.5  5,237.8 46.9 42.7 5,148.2  סך הכל ציבור - פעילות בישראל
 - -  2,591.3 - - 2,591.3  בנקים בישראל 
 - -  620.6 - - 620.6  ממשלת ישראל

 6.0 10.5  8,449.7 46.9 42.7 8,360.1  סך הכל פעילויות בישראל
 
 
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. )1(
  סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת.)2(
ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית, למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי  )3(

 .ג. הלן.2.ב.25ראה באור  -
 מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים. צוברים הכנסות ריבית. )4(
 צוברים הכנסות ריבית. חובות בפיגור של 30 ועד 89 ימים בסך 7.8 מיליוני ש"ח )31.12.20- 6.0 מיליוני ש"ח( סווגו כחובות בעייתיים )5(

שאינם פגומים. 
 

איכות האשראי - מצב פיגור החובות 
מדיניות ניהול סיכון האשראי בבנק מגדירה סממנים עיקריים לבחינת איכות האשראי, ביניהם מצב הפיגור, דירוג 
הלקוח, מצב הבטחונות ועוד. מצב הפיגור מנוטר באופן שוטף ומהווה אחת האינדיקציות המרכזיות לאיכות 
האשראי. קביעת מצב הפיגור מבוצעת לפי ימי הפיגור בפועל. חובות המוערכים על בסיס פרטני, מועברים לטיפול 
כחובות פגומים לאחר 90 ימי פיגור. בנוסף, חובות בארגון מחדש של חוב בעייתי, מועברים לטיפול כחובות פגומים. 
לגבי חובות המוערכים על בסיס קבוצתי, מצב הפיגור משפיע על סיווג החוב )סיווג החוב חמור יותר ככל שמעמיק 
הפיגור( ולאחר 150 ימי פיגור הבנק מבצע מחיקה חשבונאית של החוב עד לגובה הביטחון. . יצוין כי לאור הנחיות 
בנק ישראל מיום 21 באפריל 2020 וכחלק מהמאמצים לסייע ללווים בקשיים, הסדרי חוב שבוצעו עקב אירוע 
הקורונה בכדי לייצב לווים שאינם בפיגור שבמסגרתם שונו תנאי החוב ובפרט נדחו מועדי התשלום המקוריים, לא 

הובאו בחשבון בקביעת סטטוס הפיגור או סיווג החוב. 
 למידע נוסף בנוגע ליתרת התשלומים שנדחו בפועל, ראה באור 1.ו' בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה.
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 )המשך( (1) חובות. ב
 2. מידע נוסף על חובות פגומים

א. חובות פגומים והפרשה פרטנית 
   

 31 בדצמבר 2021  

פעילות לווים בישראל 
ציבורי-מסחרי 

 

יתרת  חובות 
פגומים בגינם  קיימת הפרשה  

פרטנית 

)2(
יתרת  
הפרשה 
 )3(פרטנית

יתרת חובות 
פגומים בגינם לא 

קיימת הפרשה 

)2(

)3( פרטנית

סך הכל 
יתרת  
חובות  
פגומים 

)2(
יתרת קרן 
חוזית של 
חובות  
פגומים 

 33.2 19.2 1.1 1.3 18.1  בינוי ונדל"ן - בינוי
 8.2 4.2 - 1.5 4.2  מסחרי - אחר

 41.4 23.4 1.1 2.8 22.3  סך הכל מסחרי
רחא    - י  יםטרפ  47.7 35.2 6.1 6.2 29.1 יםשנא

 89.1 58.6 7.2 9.0 51.4  סך הכל פעילויות בישראל *
 * מזה: 

נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי 
מזומנים  

 
51.4 9.0 7.2 58.6  

חובות בארגון מחדש של חובות 
  29.9 7.1 4.0 22.8 בעייתיים 

 
   

31 בדצמבר 2020   

פעילות לווים בישראל 
ציבורי-מסחרי 

  
חובות  יתרת 
פגומים בגינם 
קיימת הפרשה 

פרטנית 

 )2(
יתרת  
הפרשה 
 )3(פרטנית

יתרת חובות 
פגומים בגינם לא 

קיימת הפרשה 
)3(פרטנית 

סך הכל )2(
יתרת  
חובות  
פגומים 

)2(
יתרת קרן 
חוזית של 
חובות  
פגומים 

 17.3 6.8 1.6 3.7 5.2 בינוי ונדל"ן - בינוי 
 5.3 0.8 0.1 0.4 0.7 מסחרי - אחר 
 22.6 7.6 1.7 4.1 5.9  סך הכל מסחרי

 51.4 39.3 7.1 7.5 32.2  אנשים פרטיים - אחר
 74.0 46.9 8.8 11.6 38.1  * סך הכל פעילויות בישראל

 * מזה: 
נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי 

מזומנים  
 

38.1 11.6 8.8 46.9  
חובות בארגון מחדש של חובות 

  35.9 8.6 5.7 27.3 בעייתיים 
  אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. )1(
 אשראי לציבור יתרת חוב רשומה.)2( 

 )3( הפרשה פרטנית להפסדי אשראי.
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 )המשך( (1) חובות. ב
  ב. יתרה ממוצעת והכנסות ריבית

     

  2021  
פעילות לווים בישראל 

ציבורי-מסחרי 
יתרה ממוצעת של   

)2( חובות פגומים
הכנסות ריבית 

 )3( שנרשמו
מזה: נרשמו על 

בסיס מזומן 
 - - 11.1 בינוי ונדל"ן - בינוי 

0.3  0.3  1.7 מסחרי- אחר
 0.3 0.3 12.8  סך הכל מסחרי

 0.3 0.3 36.9 אנשים פרטיים - אחר 
 0.6  )4(  0.6 49.7  סך הכל פעילות בישראל

     
  2020  

פעילות לווים בישראל 
ציבורי-מסחרי 

יתרה ממוצעת של   )2( חובות פגומים 
הכנסות ריבית 

)3( שנרשמו 
מזה: נרשמו על 

בסיס מזומן 
 - - 7.3  בינוי ונדל"ן - בינוי

 0.1 0.1 2.1 מסחרי- אחר 
 0.1 0.1 9.4  סך הכל מסחרי

 0.1 0.1 37.0 אנשים פרטיים - אחר 
  0.2  )4( 0.2 46.4  סך הכל פעילות בישראל

 
     

  2019  
פעילות לווים בישראל 

ציבורי-מסחרי 
יתרה ממוצעת של   

)2( חובות פגומים
הכנסות ריבית 

)3( שנרשמו 
מזה: נרשמו על 

בסיס מזומן 
 - - 3.1 בינוי ונדל"ן - בינוי 

 0.1 0.1 3.8  מסחרי- אחר
 0.1 0.1 6.9 סך הכל מסחרי 

 0.2 0.2 23.7  אנשים פרטיים - אחר
 0.3 )4(  0.3 30.6  סך הכל פעילות בישראל

 אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וחובות אחרים.  )1(
 יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. )2(
 הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים. )3(
 אילו החובות הפגומים היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים, היו נרשמות הכנסות ריבית בסך של 2.3, 2.3, 1.7 מיליוני ש"ח )4(

בשנים 2021, 2020 ו-2019, בהתאמה. 
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 )המשך( (1) חובות. ב
 נוסף על חובות פגומים )המשך(. מידע 2

  ג. חובות בעייתיים בארגון מחדש
   

31 בדצמבר 2021   בלתי מבוקר
 יתרת חוב רשומה  

פעילות לווים בישראל  
שאינו צובר  ציבורי-מסחרי 

, לא בפיגור  הכנסות ריבית  )3(סך הכל )2(צובר
 1.2 0.1 1.1 בינוי ונדל"ן - בינוי 

 1.8 0.2 1.6 מסחרי - אחר 
 3.0 0.3 2.7  סך הכל מסחרי

 26.9 6.8 20.1 אנשים פרטיים - אחר 
29.9  7.1 22.8  סך הכל פעילויות בישראל 

 
   

 31 בדצמבר 2020  בלתי מבוקר
 יתרת חוב רשומה  

פעילות לווים בישראל 
ציבורי-מסחרי 

שאינו צובר   
, לא בפיגור  הכנסות ריבית  )3(סך הכל )2(צובר

 4.6 - 4.6  בינוי ונדל"ן - בינוי
 0.5 - 0.5 מסחרי – אחר 
 5.1 - 5.1  סך הכל מסחרי

 30.8 7.2 23.6 אנשים פרטיים – אחר 
 35.9 7.2 28.7  סך הכל פעילויות בישראל 

 
  אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. )1(

 )2( צובר הכנסות ריבית.
  נכלל בחובות פגומים.)3(
 
   

 ארגונים מחדש שבוצעו בשנת הדיווח  
  2021 

פעילות לווים בישראל 
ציבורי-מסחרי 

  
 מס' חוזים

יתרת חוב רשומה 
 לפני ארגון מחדש 

יתרת חוב רשומה 
 לאחר ארגון מחדש

 0.2 0.2 3 בינוי ונדלן- בינוי 
 - - 1 בינוי ונדלן- פעילות בנדל"ן 

 1.8 1.8 7  מסחרי אחר
 2.0 2.0 11 סך הכל מסחרי 

 9.0 11.2 190 אנשים פרטיים - אחר 
 11.0 13.2 201  סך הכל פעילויות בישראל
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 )המשך( (1) חובות. ב
 . מידע נוסף על חובות פגומים )המשך(2

 )המשך( חובות בעייתיים בארגון מחדשג. 
 
   

 ארגונים מחדש שבוצעו בשנת הדיווח  
  2020 

פעילות לווים בישראל  
ציבורי-מסחרי 

 
 מס' חוזים

יתרת חוב רשומה 
 לפני ארגון מחדש 

יתרת חוב רשומה 
 לאחר ארגון מחדש

 1.6 2.1 2 בינוי ונדלן- בינוי 
 0.5 0.5 5  מסחרי אחר

 2.1 2.6 7  סך הכל מסחרי
 17.6 20.4 392 אנשים פרטיים - אחר 

 19.7 23.0 399  סך הכל פעילויות בישראל

 
   

 ארגונים מחדש שבוצעו בשנת הדיווח  
  2019 

פעילות לווים בישראל 
ציבורי-מסחרי 

  
 מס' חוזים

יתרת חוב רשומה 
 לפני ארגון מחדש 

יתרת חוב רשומה 
לאחר ארגון מחדש 

 3.7 3.8 4 בינוי ונדלן- בינוי 
 3.2 3.5 10  מסחרי אחר

 6.9 7.3 14  סך הכל מסחרי
 18.7 20.2 426 אנשים פרטיים - אחר 

 25.6 27.5 440  סך הכל פעילויות בישראל
 
 
   

 )2(ארגונים מחדש שכשלו   
  2021  2020  2019 

פעילות לווים בישראל 
ציבורי-מסחרי 

מס'    
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה 

מס'   
חוזים 

יתרת חוב 
רשומה 

מס'   
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה 

  0.1 2   0.1 1  - 1  מסחרי - אחר
  0.1 2   0.1 1  - 1  סך הכל מסחרי

  1.7 58   1.0 35   0.3 24 אנשים פרטיים - אחר 
  1.8 60   1.1 36   0.3 25  סך הכל פעילות בישראל 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פקדונות בבנקים וחובות אחרים.  )1(
 חובות שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של 30 ימים או יותר, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך 12 )2(

החודשים שקדמו למועד שבו הם הפכו לחובות בפיגור. 
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  שראיאשראי לציבור והפרשה להפסדי אמידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

ג. אשראי לציבור וסיכון אשראי חוץ מאזני לפי גודל האשראי של לווה 
    

 31 בדצמבר 2020   31 בדצמבר 2021 
 
 

 תקרת האשראי )באלפי ש"ח(
מספר 
לווים 

 
)2( 

 אשראי
)1( 

סיכון אשראי
חוץ-מאזני 

 ,)1( )3(

 

 
מספר 
לווים 

 
)2( 

 אשראי
)1( 

סיכון אשראי
חוץ-מאזני 

 ,)1( )3(

 

 253.9 95.3 66,435  248.9 114.0 69,397 אשראי ללווה עד 10 
 131.3 50.5 12,133  133.4 57.7 12,629 אשראי ללווה מעל-10 עד 20 
 292.1 187.1 15,989  290.9 213.7 16,843 אשראי ללווה מעל-20 עד 40 
 528.9 605.0 19,632  513.0 639.6 19,966 אשראי ללווה מעל-40 עד 80 

 498.0 1,476.2 17,809  475.0 1,560.5 18,324אשראי ללווה מעל-80 עד 150 
 299.1 1,701.5 10,065  285.2 1,810.6 10,477אשראי ללווה מעל-150 עד 300 
 40.1 253.4 832 40.2  320.5 1,019אשראי ללווה מעל-300 עד 600 
 8.4 31.8 47 8.1  35.6 50 אשראי ללווה מעל-600 עד 1,200

 5.5 31.5 24  7.9 20.3 17 אשראי ללווה מעל-1,200 עד 2,000
 22.8 121.1 48  16.7 98.7 40אשראי ללווה מעל-2,000 עד 4,000 
 25.5 133.5 30  33.3 140.0 33אשראי ללווה מעל-4,000 עד 8,000 

 62.6 308.2 31  73.6 430.8 39אשראי ללווה מעל-8,000 עד 20,000 
 62.7 247.2 13  26.5 202.4 9 אשראי ללווה מעל-20,000 עד 40,000)4(

 2,230.9 5,242.3 143,088  2,152.7 5,644.4 148,843 סך הכל
 

 האשראי וסיכון האשראי החוץ מאזני מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת ביטחונות המותרים לניכוי )1(
לצורך חבות של לווה. 

 מספר הלווים לפי סך הכל אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני. )2(
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של הלווה. )3(
 ביום 31 בדצמבר 2021 תקרת האשראי במדרגה העליונה הינה 35,442 אלפי ש"ח ) ביום 31 בדצמבר 2020  36,925 אלפי ש"ח(. )4(
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 מאזניים -מכשירים פיננסיים חוץ  ד.
      

  31.12.2021 31.12.2020  31.12.202131.12.2020 

)2( יתרת ההפרשה להפסדי אשראי  )1( יתרות החוזים 

     עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי: 
 - -  3.4 0.4 אשראי תעודות

 1.4 0.9  258.4 210.6 ערבויות להבטחת אשראי
 0.2 0.1  70.8 54.2 ערבויות לרוכשי דירות

 1.1 2.1  111.0 88.0 ערבויות והתחייבויות אחרות
 - -  0.1 0.6 מסגרות לפעולות למכשירים נגזרים שלא נוצלו
 0.30.4   970.2 944.9 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות 
 0.7 0.7  872.1 876.3לפי דרישה שלא נוצלו 

התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר 
 0.1 0.1  21.6 13.7ועדיין לא ניתן 

 - -  16.6 8.3 התחייבות להוצאות ערבויות
 3.9 4.2  2,324.2 2,197.0סך הכל 

 יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה, לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי. )1(
 )2( יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה.

 

 ה. ערבויות
 כללי 1.

הבנק מספק מגוון רחב של ערבויות ושיפויים עבור לקוחותיו על מנת לשפר את יכולת האשראי שלהם ולאפשר 
להם להשלים מגוון רחב של עסקאות. בעבור חוזים מסוימים, אשר עונים להגדרת ערבות, הבנק מכיר במועד 
ההכרה לראשונה, בהתחייבות בגובה השווי ההוגן של המחויבות בגין הערבות בעת הנפקת הערבות. הסכום 
המקסימלי של התשלומים העתידיים הפוטנציאליים נקבע בהתאם לסכום הנקוב של הערבויות, מבלי לקחת 

בחשבון החזרים אפשריים או בטוחות מוחזקות או משועבדות. 
ליום 31 בדצמבר 2021 סך העלות המופחתת של ההתחייבויות הקשורות לערבויות כמפורט בטבלאות מטה, הינה 
בסך של כ- 1.2 מיליוני ש"ח בדומה ליום 31 בדצמבר 2020. העלות המופחתת של הערבויות הפיננסיות והביצוע 

כלולה בסעיף "התחייבויות אחרות". 
      

ליום 31 בדצמבר 2021  
 הסכום המקסימלי של תשלומים עתידיים פוטנציאליים  

 מבוקר
פקיעה בעוד 

שנה או פחות 
פקיעה בין שנה 

ועד שלוש שנים 
פקיעה מעל שלוש 

 סך הכלעד חמש שנים 
יתרה 

בספרים 
 0.2 210.6 3.2 102.3 105.1 ערבויות להבטחת אשראי

0.2  54.2 54.2 - - ערבויות לרוכשי דירות
0.5  88.4 2.5 17.3 68.6 ערבויות והתחייבויות אחרות 
 - 8.3 - - 8.3 התחייבויות להוצאת ערבויות

 0.9 361.5 59.9 119.6 182.0 סך הכל ערבויות



176 

  והפרשה להפסדי אשראיאשראי לציבור מידע נוסף על סיכון אשראי, : 25באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 ערבויות )המשך( .ה
 כללי )המשך( .1
      

ליום 31 בדצמבר 2020  
  הסכום המקסימלי של תשלומים עתידיים פוטנציאליים 

 מבוקר
פקיעה בעוד 
 שנה או פחות

פקיעה בין שנה 
 ועד שלוש שנים

פקיעה מעל שלוש 
 סך הכלעד חמש שנים 

יתרה 
בספרים 

 0.2 258.4 2.7 129.6 126.1 ערבויות להבטחת אשראי
 0.4 70.8 70.8 - - ערבויות לרוכשי דירות

 0.6 114.4 19.7 6.9 87.8 ערבויות והתחייבויות אחרות 
 - 16.6 - - 16.6 התחייבויות להוצאת ערבויות

 1.2 460.2 93.2 136.5 230.5 סך הכל ערבויות
 

 2. הערכת סיכון הערבות
 
      

 ליום 31 בדצמבר 2021 
  הסכום המקסימלי של תשלומים עתידיים פוטנציאליים 

 מבוקר
מדורגות בדירוג 

השקעה 
מדורגות שלא 
 סך הכל לא מדורגות בדירוג השקעה

1 209.3 ערבויות להבטחת אשראי 3. - 210.6 
 54.2 - - 54.2 ערבויות לרוכשי דירות

 88.4 1.1 6.7 80.6 ערבויות והתחייבויות אחרות 
 8.3 - - 8.3 התחייבויות להוצאת ערבויות

 361.5 1.1 8.0 352.4 סך הכל ערבויות
 
 
 

  
   

 ליום 31 בדצמבר 2020 
  הסכום המקסימלי של תשלומים עתידיים פוטנציאליים 

מדורגות בדירוג  מבוקר
השקעה 

מדורגות שלא 
 סך הכל לא מדורגותבדירוג השקעה 

 258.4 0.1 1.7 256.6 ערבויות להבטחת אשראי
 70.8 - - 70.8 ערבויות לרוכשי דירות

 114.4 1.0 5.5 107.9 ערבויות והתחייבויות אחרות 
 16.6 - - 16.6 התחייבויות להוצאת ערבויות

 460.2 1.1 7.2 451.9 סך הכל ערבויות
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 באור 26: נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

    )1(מטבע חוץ  מטבע ישראלי  
31 בדצמבר 2021 

)מבוקר( 
 

 לא צמוד

צמוד 
למדד 

 אחר אירו דולר  המחירים

פריטים 
שאינם 
 סך הכל )2(כספיים 

          נכסים
3,634.2  - 15.1 75.4  340.8 297.2 2,905.7  מזומנים ופקדונות בבנקים

 742.7 - - 92.4 28.7  2.4 619.2  ניירות ערך
 5,575.0 - - 7.2 3.9  182.1 5,381.8  )3(אשראי לציבור, נטו 

 763.3 - - - -  763.3 -  אשראי לממשלה
  24.1   24.1  - - -  - -  בניינים וציוד

 1.0 - - 0.2 -  - 0.8  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 94.7  47.4  - 0.5 -  2.2 44.6  נכסים אחרים

 10,835.0  71.5  15.1 175.7 373.4  1,247.2 8,952.1 סך כל הנכסים 

          התחייבויות
 9,025.1 - 13.8 171.0 370.2  567.8 7,902.3  פקדונות הציבור
 431.1 - - 0.1  0.6 402.5 27.9  פקדונות מבנקים

 4.1 - - 2.6 0.7  - 0.8  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 488.7 - - -  0.5 3.2 485.0  התחייבויות אחרות

9,949.0  - 13.8 173.7 372.0  973.5 8,416.0  סך כל ההתחייבויות

 886.0 71.5 1.3 2.0 1.4  273.7 536.1  סך הכל כללי
 

 כולל צמודי מטבע חוץ. )1(
 לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי. )2(
 לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי ההצמדה. )3(
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 )המשך(נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  :26באור 

 ש"חסכומים מדווחים במיליוני 
 

   )1( מטבע חוץ  מטבע ישראלי  
31 בדצמבר 2020

)מבוקר( 
  

 לא צמוד

צמוד 
למדד 

 אחר אירו דולר  המחירים

פריטים 
שאינם

כספיים 
 

 סך הכל )2(
          נכסים

 3,815.8 - 14.4 46.4 234.8  290.2 3,230.0  מזומנים ופקדונות בבנקים
 625.3 - - 105.6 30.8  4.7 484.2  ניירות ערך

 5,165.2 - - 7.6 3.5  133.3 5,020.8  )3(אשראי לציבור, נטו 
 620.6 - - - -  620.6 -  אשראי לממשלה

  25.4   25.4  - - -  - -  בניינים וציוד
 0.4 - - - -  - 0.4  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 92.3  46.3  0.3 - -  2.3 43.4  נכסים אחרים
  3.8   3.8  - - -     נכסים המוחזקים למכירה

 10,348.8  75.5  14.7 159.6 269.1  1,051.1 8,778.8  סך כל הנכסים

          התחייבויות
 8,612.4 - 13.0 154.8 265.2  563.2 7,616.2  פקדונות הציבור
 252.3 - - 0.1 0.4  200.3 51.5  פקדונות מבנקים

 7.3 - - 4.9 2.0  - 0.4  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 672.5 - - - 0.1  3.5 668.9  התחייבויות אחרות

 9,544.5 - 13.0 159.8 267.7  767.0 8,337.0  סך כל ההתחייבויות

 804.3 75.5 1.7 )0.2( 1.4  284.1 441.8  סך הכל כללי
 
 

 כולל צמודי מטבע חוץ. )1(
 לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי. )2(
 לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי ההצמדה. )3(
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 )*( באור 27: נכסים והתחייבויות לפי מטבע ולפי תקופה לפרעון 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 
הערות בעמוד הבא 

                

  ליום 31 בדצמבר 2021  
  תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים  

יתרה 
  )****(מאזנית

  
עם 

דרישה
ועד 
חודש
 )3(

 

 

מעל 
חודש 

עד 
שלושה
חודשים

 )3(
 

מעל 
שלושה
חודשים

עד   
 שנה

)3( 

מעל   
שנה   

עד 
 שנתיים

)3( 

מעל 
שנתיים

עד 
שלוש
שנים

 
 

)3( 

מעל 
שלוש  
עד 

ארבע
שנים

 

 
 

)3( 

מעל 
ארבע
עד 
חמש
שנים
 )3(

 

 
 

מעל 
חמש
עד 
עשר
שנים

 

 
 

מעל 
עשר 

עד 
עשרים
שנה 

 
סה"כ 

תזרימי 
  מזומנים

ללא 
תקופת 

פרעון 
)3( )**(

סך 
 הכל

 
 

שיעור 
תשואה 

חוזי 
)*****(

 

 
מטבע ישראלי 

             )לרבות צמוד מט"ח(
   

  10,199.92.74% 9.2  10,781.7 29.7 1,009.6 1,425.2 790.6 1,081.9 1,907.2 2,042.9 437.6 2,057.0  )1(נכסים
0.00%  9,389.1 -  9,390.3 27.7 48.3 419.9 32.820.2  56.4 310.7 520.1 7,954.2  )2(התחייבויות

  810.8 9.2  1,391.4 2.0 961.3 1,005.3 770.4 1,049.1 1,850.8 1,732.2 )82.5( )5,897.2(  הפרש
                מטבע חוץ )***(

0.98%  563.6 0.3  569.3 - 53.1 8.1 2.3 55.3 4.6 215.9 37.8 192.2  )1(נכסים
 0.01% 559.9 -  559.8 - 1.9 0.1 - 1.0 - 5.9 1.0 549.9  )2(התחייבויות

  3.7 0.3  9.5 - 51.2 8.0 2.3 54.3 4.6 210.0 36.8 )357.7(  הפרש
  1.4 0.2  4.4 - 16.4 6.6 0.7 0.8 0.8 210.9 37.1 )268.9(  מזה: הפרש-בדולר

                סה"כ
2,258.81,911.8 475.4 2,249.2 )1( נכסים   1,137.2 792.9 1,433.3 1,062.7 29.7 11,351.0  9.5 10,763.5  2.70%

0.00%  9,949.0 -  9,950.1 27.7 50.2 420.0 20.2 33.8 56.4 316.6 521.1 8,504.1  )2(התחייבויות
  814.5 9.5  1,400.9 2.0 1,012.5 1,013.3 772.7 1,103.4 1,855.4 1,942.2  )45.7()6,254.9(  הפרש

)1( מזה: אשראי 
 6,119.2 29.7 732.5 436.2 619.6 819.5 1,020.7 1,384.0 358.9 718.1 לציבור 

 
9.4 5,575.0  4.63%

)2( מזה: פקדונות 
 9,026.3 25.1 31.6 12.2 15.1 24.2 36.8 227.4 421.2 8,232.7 הציבור 

 
- 9,025.0  0.01%
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 ( )המשך(*ולפי תקופה לפרעון ) מטבענכסים והתחייבויות לפי  :27באור 

 ש"חסכומים מדווחים במיליוני 

 
 אשראי בתנאי חח"ד סווג בהתאם לתקופת מסגרת האשראי במסגרת בסך של כ- 357.8 מיליוני ש"ח )31 בדצמבר 2020- 318.8 מיליוני ש"ח(. )3(

אשראי בחריגה מהמסגרת בסך של כ- 9.4 מיליוני ש"ח, סווג ללא מועד פרעון )31 בדצמבר 2020 כ- 6.4 מיליוני ש"ח(. 
 בבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי בסיס הצמדה, בהתאם  *

לתקופות הנותרות למועד הפרעון החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות 
להפסדי אשראי.  

  נכסים ללא תקופת פירעון כולל נכסים בסך של 9.5 מיליוני ש"ח שזמן פרעונם עבר )31 בדצמבר 2020 כ- 6.4 מיליוני ש"ח(.     **  
 לא כולל מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ.***      
כפי שנכללה בבאור מספר 26 "נכסים והתחייבויות לפי בסיס הצמדה", לרבות סכומים חוץ-מאזניים בגין מכשירים נגזרים, שאינם    ****  

מסולקים נטו. 
שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים המוצגים בבאור זה בגין פריט כספי אל היתרה    *****

המאזנית שלו. 

                

 ליום 31 בדצמבר 2020   
 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים   

יתרה 
  )****(מאזנית

  
עם 

דרישה
ועד 
חודש

 

 
)3( 

מעל 
חודש 

עד 
שלושה
חודשים

 
 

)3( 

מעל 
שלושה
חודשים

עד 
שנה 

 
 

)3( 

מעל 
שנה 

עד 
 שנתיים

)3( 

מעל 
שנתיים

עד 
שלוש 

 שנים
)3( 

מעל 
שלוש  
עד 

ארבע
שנים

 

 
 

)3( 

מעל 
ארבע
עד 
חמש
שנים

 

 
 

)3( 

מעל
חמש
עד 
עשר
שנים

 
 

 
 

מעל 
עשר 

עד 
עשרים 

שנה 

סה"כ 
תזרימי

מזומנים
 

  

ללא 
תקופת 

פרעון 
)**()3( 

סך 
 הכל

 
 

שיעור 
תשואה 

חוזי 
 

)*****( 
מטבע ישראלי 

             )לרבות צמוד מט"ח(
   

 3.49% 9,830.6 6.1  10,417.7 32.9 791.3 596.9 828.6 1,607.7 1,340.5 2,630.5 553.5 2,035.8  )1(נכסים
 0.05% 9,103.6 -  9,105.0 24.4 42.8 15.3 36.7 29.9 59.1 733.5 624.5 7,538.8 )2( התחייבויות

  727.0 6.1  1,312.7 8.5 748.5 581.6 791.9 1,577.8 1,281.4 1,897.0 )71.0( )5,503.0(  הפרש
                מטבע חוץ )***(

0.80%  442.7 0.3  448.4 - 65.8 1.5 60.1 4.4 10.7 153.1 28.1 124.7  )1(נכסים
0.04%  440.9 -  440.9 - 4.9 - 1.9 - 0.1 7.0 1.8 425.2  )2(התחייבויות

  1.8 0.3  7.5 - 60.9 1.5 58.2 4.4 10.6 146.1 26.3 )300.5(  הפרש
  1.3 0.3  4.2 - 22.5 0.7 0.8 0.8 6.7 142.5 26.5 )196.3(  מזה: הפרש-בדולר

                סה"כ
 3.38% 10,273.3 6.4  10,866.1 32.9 857.1 598.4 888.7 1,612.1 1,351.2 2,783.6 581.6 2,160.5  )1(נכסים

 0.05% 9,544.5 -  9,545.9 24.4 47.7 15.3 38.6 29.9 59.2 740.5 626.3 7,964.0  )2(התחייבויות
  728.8 6.4  1,320.2 8.5 809.4 583.1 850.1 1,582.2 1,292.0 2,043.1 )44.7( )5,803.5(  הפרש

)1( מזה: אשראי 
 5,722.1 32.9 732.4 415.7 575.2 754.3 935.6 1,260.0 378.6 637.4 לציבור 

 
6.4 5,165.2  4.91%

)2( מזה: פקדונות 
 8,613.9 23.2 24.8 10.8 32.0 21.1 39.7 454.2 533.8 7,474.3 הציבור 

 
- 8,612.4  0.06%
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 באור 28 א': יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 
       

 31 בדצמבר 2021  
 )1(שווי הוגן   
 סה"כ רמה 3 רמה 2 רמה 1  יתרה במאזן 

       נכסים פיננסיים
3,635.5  2,035.6 1,547.4 52.5 3,634.2  מזומנים ופקדונות בבנקים

 744.1 - 121.1 623.0  742.7 )2(איגרות חוב
 5,526.5 5,526.5 - -  5,575.0 אשראי לציבור, נטו

 768.1 768.1 - -  763.3אשראי לממשלה 
 1.0 0.8 0.2 -  1.0 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 10.8 10.8 - -  10.8 נכסים פיננסיים אחרים
 10,686.0 8,289.3 1,721.2 675.5  )3( 10,727.0 סך כל הנכסים הפיננסיים

       התחייבויות פיננסיות
 8,983.8 2,105.0 6,878.8 -  9,025.1 פקדונות הציבור
 430.9 403.8 27.1 -  431.1 פקדונות מבנקים

 4.1 - 4.1 -  4.1 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 427.3 427.3 - -  427.5 התחייבויות פיננסיות אחרות

 9,846.1 2,936.1 6,910.0 -  )3(9,887.8  סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

       מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 1.0 1.0    1.0 עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

בנוסף, התחייבויות בגין זכויות עובדים ברוטו - 
 108.5)4( פנסיה ופיצויים

   
108.5 108.5 

 
 רמה 1 - מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל.   )1(

 רמה 2 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים. 
 רמה 3- מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. 

 

  לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך, ראה ביאור 12, "ניירות ערך".)2(
( מזה: נכסים והתחייבויות בסך 597.5 מיליוני ש"ח ובסך 4.1 מיליוני ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן )מכשירים )3

המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(. למידע נוסף על מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה 

ביאורים 28ב-28ג. 
 ההתחייבות מוצגת בברוטו, אינה מתחשבת בנכסי התכנית המנוהלים כנגדה. )4(
 



182 

 
 המשך()יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  ':א 28באור 
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 31 בדצמבר 2020  
 )1(שווי הוגן   
רמה 1יתרה במאזן    סה"כ רמה 3 רמה 2  

       נכסים פיננסיים
 3,825.3 2,152.9 1,618.2 54.2  3,815.8 מזומנים ופקדונות בבנקים

 625.5 - 136.6 488.9  625.3 (2)איגרות חוב
 5,141.3 *5,141.3 *- -  5,165.2 אשראי לציבור, נטו

 620.2 620.2 - -  620.6 אשראי לממשלה
 0.4 0.4 - -  0.4 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 8.6 8.6 - -  8.6 נכסים פיננסיים אחרים
 10,221.3 7,593.7 2,084.5 543.1  )3( 10,235.9סך כל הנכסים הפיננסיים 

       התחייבויות פיננסיות
 8,578.5 2,091.3 6,487.2 -  8,612.4 פקדונות הציבור
 252.4 200.4 52.0 -  252.3 פקדונות מבנקים

 7.3 - 7.3 -  7.3 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 618.3 *618.3 *- -  618.5 התחייבויות פיננסיות אחרות

 9,456.5 2,395.1 7,061.4 -  )3(9,490.5 סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

       מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 1.2 1.2    1.2 עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

בנוסף, התחייבויות בגין זכויות עובדים ברוטו - 
 93.0)4( פנסיה ופיצויים

   
93.0 93.0 

 
 *סווג מחדש

 רמה 1 - מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל.  )1(
 רמה 2 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים.  

 רמה 3- מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. 
( לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך, ראה ביאור 12, "ניירות ערך". )2

 מזה: נכסים והתחייבויות בסך 621.8 מיליוני ש"ח ובסך 7.3 מיליוני ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן )מכשירים )3(

המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(. למידע נוסף על מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה 

ביאורים 28ב-28ג. 
 ההתחייבות מוצגת בברוטו, אינה מתחשבת בנכסי התכנית המנוהלים כנגדה. )4(
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 המשך()יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים א':  28באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
 

א. שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 
הבאור כולל מידע בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים. 

לרוב המכשירים הפיננסיים בבנק לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, 
השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרים מזומן עתידי המהוון בריבית נכיון 
בשיעור המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. אומדן של השווי ההוגן באמצעות הערכת תזרים 
המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הנכיון היא סובייקטיבית. לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, הערכת השווי 
ההוגן המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח. הערכת השווי ההוגן 
נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית. תחת 
הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי. בעיקר הדברים אמורים לגבי 

המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית. 
בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן את השפעת 
המס. יתרה מכך, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים הבנק 

עשוי להחזיק את המכשיר הפיננסי עד לפרעון.  
בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בבאור זה כדי להצביע על שווי התאגיד הבנקאי כעסק חי. כמו כן, 
בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן, יש 

להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים. 
  

 ב. השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים
 

פקדונות בבנקים ואשראי לממשלה - שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעור ריבית שבו הבנק ביצע 
עסקאות דומות במועד הדיווח. 

 
ניירות ערך סחירים - לפי שווי שוק בשוק העיקרי. כאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר המכשיר, ההערכה 

נעשתה לפי השוק המועיל ביותר. 
 

אשראי לציבור - השווי ההוגן נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומן עתידיים מנוכים בשיעור ניכיון 
מתאים. יתרת האשראי פולחה לקטגוריות הומוגניות. בכל קטגוריה חושב התזרים של התקבולים העתידיים )קרן 
וריבית(. תקבולים אלה הוונו בשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכון הגלומה באשראי באותה קטגוריה. בדרך כלל 

שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות בבנק עסקאות דומות במועד הדיווח.  
השווי ההוגן של חובות פגומים חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית ניכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום 

בהם.  
תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות 

ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות. 
מחיקות חשבונאיות והפרשות להפסדי אשראי יוחסו לתקופות שבהן מוין אותו חוב, מקום בו ניתן לעשות זאת 
)לדוגמה, כאשר חושבה הפרשה על בסיס פרטני, לפי ערך נוכחי של תזרים מזומנים(. בהעדר נתונים אלה מחיקות 

חשבונאיות ויתרת ההפרשות מיוחסים באופן יחסי ליתרת האשראי לפי תקופות לפרעון בסוף התקופה. 
  

פקדונות הציבור- השווי ההוגן נאמד בשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעור ריבית בו הבנק מגייס פקדונות 
דומים. 

תזרימי המזומנים בגין פקדונות עם דרישה )עו"ש( נפרסו בהתבסס על מודל סטטיסטי לחיזוי יתרות יציבות. 
תזרימי המזומנים בגין פקדונות הציבור הוערכו על פי תחזית לפרעון מוקדם המבוסס על מודל סטטיסטי. 
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מכשירים פיננסיים נגזרים - מכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק שנקבע בשוק 
העיקרי. כאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר המכשיר, ההערכה נעשתה לפי השוק הפעיל ביותר. 

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בעסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי - השווי ההוגן הוערך בהתאם 
לעמלות בעסקאות דומות במועד הדיווח תוך התאמה ליתרת תקופת העסקה ולאיכות האשראי של הצד הנגדי. 

מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת 
והלוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי )סיכון שוק, סיכון אשראי וכיוצא בזה(. 

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי - השווי ההוגן הוערך בהתאם לעמלות 
בעסקאות דומות במועד הדיווח תוך התאמה ליתרת תקופת העסקה ולאיכות האשראי של הצד הנגדי. 

 
 

באור 28 ב': פריטים הנמדדים בשווי הוגן 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 
 31 בדצמבר 2021  
 מדידות שווי הוגן המשתמשות ב -  
מחירים  

מצוטטים 
בשוק פעיל 

)רמה 1( 

נתונים נצפים 
משמעותיים 

אחרים    
)רמה 2( 

נתונים  
לא נצפים 

משמעותיים 
 אחרים )רמה 3(

סך הכל שווי 
הוגן 

פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה 
נכסים 

    
    

     אגרות חוב זמינות למכירה:
 560.8 - 121.1 439.7 איגרות חוב של ממשלת ישראל

 35.9 - - 35.9 איגרות חוב של מוסדות פיננסיים בישראל
 - - - - איגרות חוב של אחרים בישראל

 596.7 - 121.1 475.6 סך הכל אגרות חוב זמינות למכירה
 1.0 0.8 0.2 - נכסים בגין מכשירים נגזרים

 597.7 0.8 121.3 475.6 סך כל הנכסים
     

     התחייבויות
 4.1 - 4.1 - התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 4.1 - 4.1 - סך כל ההתחייבויות
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 המשך(פריטים הנמדדים בשווי הוגן ) :ב' 28באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
 

 31 בדצמבר 2020  
  מדידות שווי הוגן המשתמשות ב - 
מחירים  

מצוטטים 
בשוק פעיל 

)רמה 1( 
 

נתונים   נתונים נצפים 
משמעותיים 

אחרים  
)רמה 2( 

לא נצפים 
משמעותיים 

 אחרים )רמה 3(
סך הכל שווי 

הוגן 
פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה

נכסים 
     

    
     אגרות חוב זמינות למכירה:

 619.8 - 136.4 483.4 איגרות חוב של ממשלת ישראל
 1.4 - - 1.4איגרות חוב של מוסדות פיננסיים בישראל 

 0.2 - 0.2 - איגרות חוב של אחרים בישראל
 621.4 - 136.6 484.8 סך הכל אגרות חוב זמינות למכירה

 0.4 0.4 - - נכסים בגין מכשירים נגזרים
 621.8 0.4 136.6 484.8 סך כל הנכסים

     
     התחייבויות

 7.3 - 7.3 - התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 7.3 - 7.3 - סך כל ההתחייבויות
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באור 28 ג': שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו 

ברמה 3 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 
      

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021: 
 

שווי הוגן 
ליום  

1 בינואר 
 2021

רווחים  
)הפסדים( נטו 

שמומשו ושטרם
מומשו 

 
 סילוקים

שווי הוגן 
ליום  

31 בדצמבר
 2021

 

רווחים )הפסדים( 
נטו שטרם מומשו 

בגין מכשירים 
המוחזקים ליום  
 31 בדצמבר 2021

      נכסים 
      :נכסים בגין מכשירים נגזרים

 0.8 0.8 )0.7( 1.1 0.4 חוזי מטבע חוץ 
 0.8 0.8 )0.7( )1( 1.1 0.4 סך הכל נכסים בגין מכשירים נגזרים

 0.8 0.8 )0.7( 1.1 0.4 סך כל הנכסים 

 
      

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020: 
 

שווי הוגן 
ליום  

1 בינואר 
 2020

 
רווחים )הפסדים( 

נטו שמומשו 
 סילוקיםושטרם מומשו 

שווי הוגן 
ליום  

31 בדצמבר
 2020

 

רווחים )הפסדים( 
נטו שטרם מומשו 

בגין מכשירים 
המוחזקים ליום  
 31 בדצמבר 2020

      נכסים 
      :נכסים בגין מכשירים נגזרים

 0.4 0.4 )0.6( 0.7 0.3 חוזי מטבע חוץ 
 0.4 0.4 )0.6( )1( 0.7 0.3 סך הכל נכסים בגין מכשירים נגזרים

 0.4 0.4 )0.6( 0.7 0.3 סך כל הנכסים 

 
  רווחים )הפסדים( נטו שמומשו נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית".)1(
 
 

באור 28 ד' - מידע כמותי על פריטים הנמדדים בשווי הוגן שנכללו ברמה 3 
 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 
     

31 בדצמבר 2021  )מבוקר(  
 טווח שווי הוגן נתונים לא נצפים טכניקות הערכת שווי 

א. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על 
    בסיס חוזר ונשנה 

     נכסים
    נכסים בגין מכשירים נגזרים: 

4.60%-1.00%  0.8  סיכון אשראי- צד נגדיהיוון תזרימי מזומנים חוזי מטבע חוץ 
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 באור 29: בעלי עניין וצדדים קשורים של הבנק

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

 א. יתרות)**(

 
 ראה הערות בסוף הבאור

31 בדצמבר 2021   
 )1(צדדים קשורים   )1(בעלי עניין  
        מחזיקי מניות  
 

 )5( אחרים   )4(נושאי משרה   )3(אחרים)2( בעלי שליטה 

מי שהיה בעל 
עניין בעת 

 שנעשתה העסקה 

 

 )6(אחרים
יתרה   

ליום 31 
בדצמבר    

היתרה 
הגבוהה 

 )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
 בדצמבר

היתרה 
הגבוהה 

  )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
 בדצמבר

היתרה 
הגבוהה 

  )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
 בדצמבר

היתרה 
הגבוהה 

 )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
 בדצמבר

היתרה 
הגבוהה 

 )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
בדצמב

 

 ר

היתרה 
הגבוהה 

 )7(ביותר
                 נכסים

 פקדונות בבנקים 

 

2,457.0 2,457.0 - -  - -  - - - -  - - 
 - - - 3.3 2.6 - - - 1.3 1.0  13.0 12.2 - -  אשראי לציבור

הפרשה להפסדי 
אשראי 

 
- - - 0.1  - -  - - - -  - - 

אשראי לציבור, 
נטו 

 
- - 12.2 12.9  1.0 1.3 - - - 2.6 3.3 - - - 

 - - - - - - - - - -  - - 0.40.8   נכסים אחרים
                 התחייבויות

 61.4 61.0  - - - -  3.7 2.4  103.6 58.1 - -  פקדונות הציבור
פקדונות 
 מבנקים

 
408.6 414.9 - -  - -  - - - -  - - 

התחייבויות 
אחרות 

 
20.4 23.3 - -  3.4 3.4  - - - -  - - 

מניות )כלול 
בהון( )8( 

 
451.8 451.8 434.1 434.1  - -  - - - -  - - 

סיכון אשראי 
במכשירים 

פיננסיים חוץ 
)9(מאזניים 

 

- - 0.2 0.2  0.9 1.1  - - 1.3 1.6 

 

- - 
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 המשך() של הבנק ין וצדדים קשוריםיבעלי ענ: 29באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 )המשך( (**)יתרות א.

 
 

ראה הערות בסוף הבאור 
 

 31 בדצמבר 2020  
 )1(צדדים קשורים  )1( בעלי עניין  
        מחזיקי מניות  
 

 )5( אחרים   )4(נושאי משרה   )3(אחרים)2( בעלי שליטה 

מי שהיה בעל 
עניין בעת 

 שנעשתה העסקה 

 

 )6(אחרים
יתרה   

ליום 31 
בדצמבר    

היתרה 
הגבוהה 

 )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
 בדצמבר

היתרה 
הגבוהה 

  )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
 בדצמבר

היתרה 
הגבוהה 

  )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
 בדצמבר

היתרה 
הגבוהה 

 )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
 בדצמבר

היתרה 
הגבוהה 

 )7(ביותר

יתרה  
ליום 31 
בדצמב

 

 ר

היתרה 
הגבוהה 

)7( ביותר

                 נכסים
  פקדונות בבנקים 

2,558.5 2,558.5 - -  - -  - - - -  - - 
 1.1 0.9 - 0.4 0.4 2.0 1.7 - 1.2 0.9  0.6 0.6 - -  אשראי לציבור

אשראי לציבור, 
נטו 

 
- - 0.6 0.6  0.9 1.2 - 1.7 2.0 0.4 0.4 - 0.9 1.1 

 - - - - - - - - - -  - - 1.4 0.1  נכסים אחרים
                 התחייבויות

 47.0 40.1  - - 4.9 2.6  3.6 2.5  77.3 70.5 - -  פקדונות הציבור
פקדונות 

מבנקים 
 

212.9 315.0 - -  - -  - - - -  - - 
התחייבויות 

אחרות 
 

26.1 28.2 - -  3.2 3.2  - - - -  - - 
מניות )כלול 

)8( בהון( 
 

410.2 410.2 394.1 394.1  - -  - - - -  - - 
סיכון אשראי 
במכשירים 

פיננסיים חוץ 
)9(מאזניים 

 

- - - 0.1  1.0 1.1  0.7 0.9 0.1 0.1 

 

0.6 0.8 
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 המשך() של הבנק ין וצדדים קשוריםיבעלי ענ: 29באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 ב. תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים)**(
 

 2021 
 צדדים קשורים  )1(בעלי עניין  
 מחזיקי מניות 

 )5( אחרים  )4(נושאי משרה 

  
 אחרים  )3(אחרים  )2(בעלי שליטה 

   - - 0.3 13.1 )10(הכנסות )הוצאות( ריבית נטו 
   - - - - הוצאות בגין הפסדי אשראי

 0.1  - - 0.1 )4.4( הכנסות שאינן מריבית
 0.1  - - - - מזה: דמי ניהול ושרותים

   )0.5( )11.6( -)46.8(  )11( הוצאות תפעוליות ואחרות
 0.1  )0.5( )11.6( 0.4 )38.1( סך הכל הכנסות )הוצאות( 

 
 2020 
 )1(בעלי עניין  
 מחזיקי מניות 

 )3(אחרים  )*()2(בעלי שליטה  )5( אחרים )4( נושאי משרה 
 - - - 15.4 )10(הכנסות )הוצאות( ריבית נטו 

 - - - - הוצאות בגין הפסדי אשראי
 - - 0.1 )11.6( הכנסות שאינן מריבית

 - - - - מזה: דמי ניהול ושרותים
 )0.7( )11.7( - )42.5(  )11(הוצאות תפעוליות ואחרות

 )0.7( )11.7( 0.1 )38.7( סך הכל הכנסות )הוצאות( 
 
 2019 
)1( בעלי עניין  

 מחזיקי מניות 

 )3(אחרים  )*()2(בעלי שליטה  )5( אחרים  )4(נושאי משרה 
 - -)0.1(  15.4 )10(הכנסות )הוצאות( ריבית נטו 

 - - - - הוצאות בגין הפסדי אשראי
 - - 0.1  )18.9(הכנסות )הוצאות( שאינן מריבית

 - - - - מזה: דמי ניהול ושרותים
 )0.7( )11.2( - )46.4(  )11(הוצאות תפעוליות ואחרות

)0.7(  )11.2( - )49.9( סך הכל הכנסות )הוצאות( 
 
 

ראה הערות בסוף הבאור 
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 המשך() של הבנק ין וצדדים קשוריםיבעלי ענ: 29באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

 ג. תגמול וכל הטבה אחרת לבעלי עניין)**(
          2021 
 )1(בעלי עניין  
   מחזיקי מניות 
 )4(נושאי משרה   )2(בעלי שליטה 

 
 סך הטבות  

מספר מקבלי 
הטבות 

 

 סך הטבות 
מספר מקבלי 

הטבות  
 10 10.3  - - בעלי עניין המועסקים בתאגיד או מטעמו

 8 1.3  - - דירקטורים שאינם מועסקים בתאגיד או מטעמו
 - -  1 46.8 בעל עניין אחר שאינו מועסק בתאגיד או מטעמו

 
          2020 
 )1(בעלי עניין  
   מחזיקי מניות 
  )4(נושאי משרה  )2(בעלי שליטה 

 
 סך הטבות  

מספר מקבלי 
הטבות 

 

 סך הטבות 
מספר מקבלי 

הטבות  
 11 11.1  - - בעלי עניין המועסקים בתאגיד או מטעמו

 7 0.6  - - דירקטורים שאינם מועסקים בתאגיד או מטעמו
 - -  1 42.5 בעל עניין אחר שאינו מועסק בתאגיד או מטעמו

 
 

          2019 
 )1(בעלי עניין  
   מחזיקי מניות 
)4( נושאי משרה   )2(בעלי שליטה 

 
 *סך הטבות  

מספר מקבלי 
הטבות 

 

 סך הטבות 
מספר מקבלי 

הטבות  
 12 10.3  - - בעלי עניין המועסקים בתאגיד או מטעמו

 9 0.9  - - דירקטורים שאינם מועסקים בתאגיד או מטעמו
 - -  1 46.4 בעל עניין אחר שאינו מועסק בתאגיד או מטעמו

 
 

 ראה הערות בסוף הבאור
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 המשך() של הבנק ין וצדדים קשוריםיבעלי ענ: 29באור 

 סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

ד. הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו בעסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים)**( 
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

      

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 
 2021  2020  2019 

      א. בגין נכסים 
 -  0.1  0.4 מאשראי לציבור  
 17.4  14.4  19.7 מפקדונות בבנקים  
* )0.7(  *)0.8(  )1.2( מניירות ערך  

ב. בגין התחייבויות 
   לפקדונות הציבור 

     
-  -  )0.1( 

 )1.3(  1.7  )5.5( לפקדונות מבנקים   
 15.3  15.4  13.4 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 
הערות: 

 הוצג מחדש.)*( 

 למידע בדבר תנאי העסקאות והיתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין ראה באור 29.ה. להלן. )**(

 בעל עניין, צד קשור, איש קשור- כהגדרתו בסעיף 80.ד בהוראות הדיווח לציבור. )1(

 . מחזיקי מניות בעלי שליטה וקרוב שלהם- בהתאם לסעיף 80.ד)1( בהוראות הדיווח לציבור)2(

 מחזיקים אחרים - לרבות מי שמחזיק 5% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד הבנקאי, ומי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר)3(

מהדירקטורים של התאגיד הבנקאי או את מנהלו הכללי- בהתאם לסעיף 80.ד)2( בהוראות הדיווח לציבור. 

   

 נושאי משרה - בהתאם לסעיף 80.ד)3( בהוראות הדיווח לציבור.)4( 

 בהתאם לסעיף 80.ד)4( בהוראות הדיווח לציבור. )5(

 בהתאם לסעיף 80.ד)8( בהוראות הדיווח לציבור.)6( 

  על בסיס היתרות בסופי החודשים.)7(
אחזקות בעלי עניין וצדדים קשורים בהון התאגיד הבנקאי. )8( 

  סיכוני אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות של לווה.)9(

 פירוט בביאור 29.ד.( 10)

  פירוט בביאור 29.ג.)11(
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 (משךה) בנקה של םירוקשם יוצדדין י עניעלב: 29ר ובא

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 ןייי ענלובעים רוים קשדדצ םת עורתיוהסקאות עי הנאר תבדבדע ימה. 
 י לתנאים הדומיםובתנא ילרג היםסקע הך במהלןולכ ושע ניםרוש קםיוצדד ןייענ י בעלעם ותריתו ותקאעס 1.

  .ו שלתוחדומא הותרולחב בנק ליםרוש קנםישא יםפו געם ותסקאעה
 יםילרגה יםרועיש בןינ איםרוש קיםוצדד ןייענ יעלב עם ותרית ןי בגמתולשהמ יתיברהו יבתוחהמ יתיברה 

 .בנק ליםרושק נםישא ים צדדעם ילרגה יםעסק הךמהל בותקאעסב
 .יםרוש קיםוצדד ןייענ ילעב עם ותרתי י עלראשא יפסדה לותיטנרפ ותשרפ הועוצ בלא 
 

 לועפת יותרש .2
 הטיבשל  בתרה חב,מתף"(" -ןלהל )ע"מ בייננספ ולעפות ובשחמ -ף מתרת חבעם ובשחמ יותריש ן למתכםהס

 .ףת מותעבאמצ יםיתנ נבנק הותחולק ליםי הבנקאחשב המיותריש ,כםההס יפ על .ינלאומי הבבנק ה שלמלאה
 וד(עו יםרחוז ,יםנהל )יםכיותהל ותטיש ,וד(עו יםונ נתיוו קודי צ,הוקחזת ,חויתפ) ובשח מיותריש ותנת נףמת
  .(ודעו ראו דלקהמס )ולעפות

 בנק הוצתבקב יםוג הנהיםטרטנדובס ףיק בהולעפוהת ובשח המיותריש  אתותרשק ההתרתגמס בקתפס מףמת
 תוראו בהכהי תמ,ותסאר גיונכעד ,רהמוח בןוה נהכ בתן ה,חשבמ היותריש כל  אתללוכ ותרישה .ינלאומיהב
 תועקשוה עיד מחתטבא ,קבנ הירת אכל בודי הצשוידחו וקהחזת ,יםנק הב עלחפקולמ רויבלצ יםחוווד ציהולרגה
 העב שנקיפכ ותרישה ות על.חויתפוב רהמוח בותע השקןוו מהוינ ואעימשק וינ אבנק ה.םייידעת יםטיקורפב

 תוילעפ הףיק בהולקח יפ  עלו לחסוי המתיהווצא מהלקח יפל ף מתרת לחבבנק הייד  עללםוש תכםסבה
 ותע באמציםיתנ הנםיפנוס יםי בנקאיםותריש בנקה בל מקף מת שלולעפות ובשח מיותריש לףנוס ב.וצהבקב

 .יםיפכס הותחולד 22 רו באראה יםפסו ניםטרפ ל.ינלאומי הבבנקה
 
 2008 יוניב 15 וםי מףקו בתישי אכם בהסבנק בעסקו מ:טלייט יאלר גבר מבנקה ל"כמנ של עסקההה כם הס.3

 דח אכל .ובה קצילת בספתו נפהולתק ךש נמזהוח הזה עדוממ  החל.2011 יוניב 14 וםי עד ובה קצפהולתק
 השש  בתוקדמת מהובכת עהוד הךו ת,ישהכל יבהמסו עת כל בותרש ההתק אתםיי לסישאר כםהס ליםמהצדד

 הוב בגןירוטיפ ייויצפ לי זכאיהיה ,בנק בוסקתע הוםי סעם .העסקה כם בהסועקב שניםנאלת התאםוב םישודח
 תל הגב תקופת.יהםני מבוה הגב,ישי האכםההס  עלחתימה הי לפנןורחא הרכשמ %200 ו אןורחא הורכשמ %100

 .ןכרצ ליםריחמ הדדמ לודהצמ ורתוכשמ .בנק בודתועב וםי סוםי מיםשדוח שהושל בת ינה הוםתשל בותרחהת
 תי עלרועיש מזזויק דד המדתירי רועיש לםו א,רכשה  שלהתאם בטנה הק תהיה לאדד במידהרי  שלרהקבמ

 .הבא ההמדד
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 דיגיאתל ממש - תחוו לתרשימ 
 

  

 204  םירהמבק ןוחשב הירוא רכש 1

 205  הריכ ברהש מישאו נרכש 2

 210  עוקב שוכר 3

 210  בנקב םהאד כח תצבמ ילגב יםוננת 4

 210  תוילעפ ירזמג יפל בנקב םהאד כח תצבמ ילגב יםוננת 5

 224  תייבר תווצאוה תוכנסבה םייוינשה חויתונ דחומא יתיבר ותוצאוה תוכנסה ירועיש - 1 חפנס 6

 228  יפתו תקרב עידמ - חדומא פסדהו חוור חוד - 2 חפנס 7

 229  יונעבר רב עידמ - 2021-2020 ים בשנןועברל חדומא פסדהו חוור חוד - 3 חפנס 8

 230  יפתו תקרב עידמ - חדומא ןאזמ - 4 חפנס 9

 231  יונערב רב עידמ - 2021-0202 ים בשנןוערב כל ףולס חדומא ןאזמ - 5 חפנס 10
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 .ןוירוטרקי הדרו"י  1 ירבצ ןילא
 .םיעסק נהל במי שנראו ת,רההחב יע ומדכלהכל בןושרא ראו תבעל ,ןוחשב רואה

 ןושרא היומינלא הבבנק ביתעסקה יבהטחה שארו לה הנהרחב ,לכ" למנמשנהכ ןכיה רבעב
 .ינלאומי הבבנק בייננספ ולניה ףג אשארו "מע בראלשיל

 ."מע בפאנקהוב ןוונד לייבפ ב,יץווש ייבפ ברוטרקיכד ןכיה ןכ וכמ

 ן(וי צן)ב ינצב
 2יריאד

 ןוירוטרקי הדרו"י 
 ."מע בראלשי לןושאר הימוינלא הבבנק ביתסקע היבהטחה שראו נהלה הרבח ,"לכסמנ

 ,נהל למללהכהמ מיםעסק נהל במןושרא ראו תבעל ,ןוחשב רואה
 יבתטח שארו ישרא םיונכי סל מנה,ינלאומי הבבנק ביםשאב מיבתטח שראכ ןכיה רבעב

  י פנימרומבק ינלאומי הבבנק ביםונכי סולניה
 רת)חב "מע בייננספ ולעפות ובשחמ  ף"במת ,"מע ביליחה רוצ אבנק ברוטרקיכד ןכיה רבעב
 תונאמנ לרהבח בנק ויוב ע"מ ביץווש ייבפ ב,(ינלאומי הבוצת קב שלינסינפ ולעפות ובשחמ
 .מע"ב
 .יםושלרי בנק ביסקעה ףאג הנהל ומנהלה הרבח ,לכ" כסמנןכיה ,ףנוסב

 ."מע בראלשי לןושאר הימוינלאהב בנק ביםשאב מיבתטח שארו נהלה הרתבח ,"לכסמנ  3 ןול גאלה
 .יםעסק נהל במי שנרתואו כלהכל בןושרא ראו תלתעב
 ינכס ולניה ליבהטחה שרא יתסגנו .ינלאומיהב בנק בית הבנקאיבהטחה שראכ יהנהכ רבעב

 .יומינלא הבבנק בותחולק

 מ"ע בינלאומי הבבנק בישאר ינאוחשב יבתטח שראו נהלה הרבח ,"לכסמנ  4ןיצ נןחמנ
 םיעסק נהלבמ י שנראו ת,רחבו מותונאחשבו כלהכל בןושאר ראו תבעל ,ןוחשב רואה

 .ןיל אר בטתירסיבונמא
 לש ייננספ ולעפתו ובשחמ רת)חב "מעב ייננספ ולעפות ובשחמ ףבמת" רוטרקיכד ןכהמ

 ןיפווקט בסרוטרקיוד ע"מ בות הנפקןושאר הינלאומי הב"לכומנ רו"י ,י(נלאומי הבוצתקב
 ."מע בראלשי

 יליחה רצו אבנק ברוטרקי ד,(2020 )ךיריצ-טד לץ(ייווש )ייבפ ןוירוטרקי דרו"יכ ןכיה רבעב
 ל..אכ ,מע" בן(ו )מימ.א.לכ ,ע"מ ביםיננספ יליצ בע"מ בראלשי ליראש איטיסרכ ב,מע"ב
 ."מע ביליח הרצו א שליםכס נרתבחוב  ע"מב ותחזקוה ותעקש הבנק וי ,"מע בות(וניקדפ)

 ןסג ,רישי חוטיבב יםפ כס"לכנסמ ,יםושלרי בנק "לכ מנוםמק ממלאו משנהכ ןכיה ןכ וכמ
 .ןוחשב ירוא טפא הוי בזרתויק בנהלמו ע"מב ראלשי לותספנ הנקבב חשב

"ר יולכהן כחל  הון אדיריצין במר  2 .30.11.21ום בי יוןטורירקד הברחוכ יוןטורירקדה "ריולכהן כדל חרי צב מר אילן1
 .1.12.2021ום יבן הדירקטוריו

 .1.12.2021ום בי יוןטורירקד"ר היולכהן כחל  הון אדיריצין במר  2
 .02.06.2021ום יל מחק הנבבקטורית כדירן לכהדלה ח גולן, ' אלהבג 3
 .12.12.21-ב נקבב טוררקכדיחל לכהן ה 4
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-ןובנ לריסיא
 5 ןייטשרוקצ

 .ף" מת"לכלמנ משנה 
,  B.LLםיטפש במןושאר רתוא, M.LL ירחסמ טפשמ בותחהתמ יםטפש במי שנראות לתעב

 בשחמ היע ומדיקהטטיסט בסןושאר רתואו AMB ןו במימותחמ התיםעסק נהל במי שנרתוא
BSc. 

 .ע"מב י בנקאיקה סלרכז מ.ב..סובמ "מע בותאמנלנ רהבח בנקוי ביתרוטרקיכד כהנתמ
 (.2019 )ב"אש ביתרוטרקיכד יהנהכ רבעב

 .יוניצח רוטרקיד  6ןסמוו זיל זשמוא
 .יגמלא

 .תירעב הטהירסיבונאה  שליםטפשלמ טהולבוגר הפק
 ."מע בותעקש הטקסור לודז'יה ןוירוטרקיד רו"י

 ירבע בנק ןוירוטרקי דרו"י ,(2015-1220 )ילכנתר מבנק ביוניצח רוטרקיכד ןכיה :רבעב
 רוטרקי,ד(2011-2006 )ע"מ ב(שהחד )הילגל ירפ טהיו ברוטרקי ד,(2012-2005 )יראלשי

 .2005 עד י לאומבנק בשו אנישאבמ נהל ומ(2006-1996 )ע"מב ותעקש להראלשי יקהרפבא

 רהםאב
 ןייטשקלינפ

 .נהל ומדהועב יחסי לעץוי 
 .יםעסק נהל ומךוינח בךסמו מרותוא יכוינח נהלמ בןושרא ראו תבעל

 ל המנהעדוו ברבח.. "הלב ןוכ"מ גיהוולכנטל וההגב רפהס יתב, "מבע ותחזקא סדמברוטרקיד
 .ךוינחל יתאקדמ ללהכמ-תויפתל ירחוש ודתאג של

 ותעקשה  ב"אסם"רוטרקיד. ״םסא״ תוצבקב הלנומ אנוש יבאשמ ״לכמנסכ ןכיה ,רבעב
 גמל ותפו קולניה לרה חבןויליא ,ע"מ בחוטילב רהבח ןוילי א,מ"ע בוגמל נסיהפ ןוילי א,מע"ב
 רהבח ה,ע"מב תוק הנפןו היקו שורכ ,פט משירעש תללכמב הלהמנ דעו הברח ,מע"ב
 .וךחינה תכערבמ יזוחמ חקמפו ספר תיב הלמנ ,ירע התצעו מברחו קבר ינב תיכללכה

 .יוניצח רוטרקיד  רנייז איעקב
 .יגמלא
 .יקהטיסטט וסכלהכלב A.B ראו תבעל

 ל המנהעדו הרבח ,יםושלרי סהלהנד יתדמ אקללהכ מייאלרעז בותעקש הדתעו ר כחב,ןכהמ
 יד )יתלאומה היירפ הסןייבנ לרהבח ברתויק הבעדתו ר חב,יםושלרי טהרמקא הרתוזמבת
 עדוו רבח ,החוורו ולפיט יותרישל ותהעמ טבבמ ותעקש העדתוו רו"יו נהל מעדוו ריב(, חבהנד

 תופו קולניה לחב' יםול גמרםבא דח"צ ,יםושלרי יתראמ קיקהסולמ יומינלא בבליטפסב נהלמ
 . ברליתבב ותעקשה עדתוו רבחו גמל

 רו"יו נהלהמ עדוו הרחב ,הישעת חויתפ לבנק ברוטרקי ד,יםשלורי בנק "לככמנ  ןכיה רבעב
 דתעו רבחכו ותעקשה עדתו רו"י ,  ,םיושלרי בולחמו יקה למוזדמיההאק  שליםפסכ העדתו

 שהדחה יםושלרי ןר ק שלנהלהמ עדוו רבח ,יםרוות המרדל הסתש ותלמהשת ופת בקיראשא
 .םיטפושה  שלותשתלמ הה קופת שלותעשק העדתו רו"יו

 .יגמלא   רוצ-ן במריהש
 ירויב צנהל מ,(MA( ינה המדיעד מ,ראלשי עם  שלטוריהוהיס ארק מחור היעד במראו תבעל

 .ןטפשומ

 .02.06.21-ב נקבב טוריתרקכדיחלה לכהן ה 5
 .20.12.21ום יב יוןטוררקבדי ברחלכהן כדל ח 6
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 יעו המקצףהאג שרא ,םירו המותרדסת הריכמז וםמק ממלא ,תכנס הרו"י ןכסג ןכיה :רבעב
 נהל ומךוינחה רדש במחקפ מ,םירו המותרד בהסתךוינח ה הדנהל מ,יםרו המותרד הסתשל

 .רפ סיתב

 .ךוינחה רדשמ יתגמלא  לידו עדנה
 נהלבמ M.A ראו ת,טוריהוהיס תורפס ותעו במקציםיינ ביבתטח באהרוה-B.E.D ראו תלתעב
 .םיעסק נהלבמ M.B.A -ו יםטפשבמ M.A ,ךוינחה
 .ן גמתר חויתפ ליתכלכלה רהבח ביתרוטרקיוד ן גרמת תייריעב עצהו מרתבחכ כהנתמ
 יםיינ הביבתטחו ,(2017-2012 )ןוילצ ןושאר בי"ב ףי מקךוינח היתיר קלתכמנה יהנהכ :רבעב

 (.2012-2004 )ן"ייעמ"ה
 

 .2019 ראורבפמ תרויק הבעדתו רו"יו יתוניצח יתרוטרקיד  ן אצלאןרק
 .ולניה-כלהכלב A.B ךסמו מישנ ראו ת,ןומימ-כלהכלב M.A ךסמו מראו תלתעב
 רב רתבח ביתוניצח יתרוטרקי ד,מע"ב ראלשי וצהח שיכב תילתשממ רהבחב יתרוטרקיד
 ןיירוא רתבח ביתוניצח יתרוטרקיד .רו מןחנ תרבחב יתוניצח יתרוטרקיד ,מע" בותישעת חירב
 .ע"מב יקהטיסוגול ותיוחי שלרתבח
 ,ראלשי כבתר ביםפ כסית"לכמנס ,ושות' בוסרפוס רת חב שליתללכ לתכמנה יהנהכ רבעב

 לקניא ביםפסכ ית"לכ וסמנתי"לכמנ, מע"ב כהירצ ירוצ מטלריסק ביםפסכ ית"לכסמנ
 ."מע בותישעת

  

 ת ברתבחב יתרוטרקיוד ,בנק-וי ברתויק בעדתוו רת וחביתוניצח יתרוטרקיכד יהנהכ ,ןכ וכמ
 .יםחמת מחויתפ לראלשי כבתר של

 .יוניצח רוטרקיד  ךרבטו לאיבנ
 ןו ומימוקויש יםסקע נהלימ MBA ר תוא,ןויכנטמה יתכימ דסהבהנ .B.Sc ךסמו מראו תבעל
 .רה"ב א,ויקגש טתיסרביונמא ןומימ-םיעסק נהלימ  D.hP. -ו ןיל אר בטתירסיבונמא

 ,םיעסק נהללמ ביה"ס ,ןו במימןייהמנ ןמ פ'ורפ .ןיל אר בטתירסיבונ בארקחמו אהרו בהעוסק
 חתפש מש"ע ראלשי ביידתאג ממשל ליתקדמ הארההקתד שאר, ןיל ארב טתירסיבונא
 ייד תאגמשלמ ליתפוריודה האג בארקחמ רחב, ןיל אר בטתירסיבונ ארתסג במןרמק אונדיימר
(ECGI) ,ןיל ארב טתירסיבונ אותעקשה עדתו עץוי. 
 ית בשאר,  גמלללכב ותעקש הדתעו רו"י , גמלטונבדיסק ותעקשה עדתו רו"יכ ןכיה ,רבעב

 ,"א תטתירסיבונ אשל Executive MBA - היתכנו בתצהרמ, ןיל אר בונ' א,םיעסק נהל למרפהס
Visiting Associate Professor of Finance שליםעסק נהל למביה"סב   ALCU ברה"בא.     

   

, BDO-ל ,ן" אברגינ זזהיל"ג ,ץ(וח עבט )מאלרשי בנקל ,ריתה ןיב וץעיי ןמתב עסק ,ףנוסב
 ץעוי ,יםהמיס ותשרל ,שד"-טבי למ,יםחט מברהומנ ל,מקפת"ל" ,נס"ריאל"וא ,שוט-טיולדל
 תורבח ודיג לאעץוי ,טפש המית בעםט מחהמו מ,ט(פש מית בללוכ )יווש ותכרע הךרולצ
  .יםטטיסו איםילד ליתומ לאודהאג-טו" אל שליתרויב הצעצהובר המחו חוטיהב

 יוניצח רוטרקיד  7תרופ יקרא
Master of Science  ראוות יב אבתל טתירסיבונמא כלהכלו ןושבח יתירא ברוגב ,ןוחשב רואה

 .Polytechnic University New York- מולניהב
 תוונש ותינ במדותישא למףוילח ילקח  להפצתןויכי זלתע ברה זרהבחב נהל מףותש

 26.12.21 -ב יםל עסקניהוושראי אקורת ובי תעדווובר בחנה כומו 20.12.21-ב נקבב טוררקכדיחל לכהן ה 7
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 ןוטאיד מי.ארא.י ארתבח ברוטרקיד, "מע בותכרע מטייוא רתחב ברוטרקיוד "לכ מנ,פהוריבא
 .ן(ייסרפק בומהשר )רהז רה, חבKIPA LTD-ו ע"מ בותיוגולכנט ןואפל ,"מע בותזקחה
 תעדו רתויק בעדתו ,יראש אתעדו רבחו יליחה רוצ אבנק ביוניצח רוטרקידכ ןכיה רבעב

 .ולתגמ
  שליעסקה ידתאג ברוטרקיד, השיחמ הלהע מןו מללש יםנהל המעצתו מרו"יכ ןכיה ןכ וכמ
 םיפ כסנהלמ, ותעקש הטונ דיסקוצתקב ב בתרתבח ,ןטר ברתבח "לכמנ, י גדןיע וץיבק

 .ןייקיח ך בסומרתויק בנהלמו ,ילובכלמ וצתבקב

 ננסיתיופונאית ות חשביויומנמלי עים ברוח על דירקטוויד
 לע חווי "דרב בדךרע ותריי נותשר יתיח הנ אתשםיי ליםיאבנק היםיד התאג על,ראלשי בנק ותראו היפ-על
 .(ה"יחההנ ":ןלהל) ית"יננספו יתונאחשב ותומני מיבעל יםרוטרקיד

 תוומני מיבעל "נםישה יםרוטרקי ד שלי"ורא הירעזהמ רפמס "ה אתעולקב י בנקאדיתאג כל  על,וז ראהוה יפ על
 רשפ שיאןפו בא,ותהכברו מדתי ומותהילעפ וג ס,רהבח הודללג ,רית הןי ב,חסיי בהת,"יתיננספו יתנאוחשב

 ,די התאג שליפ הכסוצב מיקתבד לןוירוטרקי הדותירח א עלשבדג וי עלותטלו המותובחב ודעמ לןוירוטרקילד
 תיונאחשב ותומני מעלב רוטרקי "דרדוגה יםבנק ה עלחקפמ הראתו בה.םרושי ואיםיפסכ הותחו הדכתירעל
 ,חווי בדוטרופיש יפכ ,וירושיכ ו אווניסי נ,ולתכש ה בשלרש וא,הרבח בףנוס יד תפקמלא מוינשא רוטרקיכד ית"יננספו

 ו לרשפאהמ ןפו בא,יםיפסכ ותחווד ית פנימרה בק,יםינאוחשב יםיעסק יםשאובנ נהוהב ההו גבותומני מ בעלוינה
 רשק בותושאל ותיוג סןוירוטרקי הד שלוםי הרסדל ותעלהול רהבחה  שליםיפהכס ותחו הד אתומקםע לןילהב

 .יםות נאיםיפסכ ותחו דוםרספול רושי לאביאה לרהטבמ רהבח ה שלחווילד
 "תייננספו יתנאוחשב ותומני מיכ"בעל ורדוגשה יםרוטקרי לדחדוי מעמד מותלהקנ יכד בךכב ןי איכ ,שודגה אהרוהב

 יכ ,אהרוהה עתוב קודע .ןי דכל ברואמכ ,יםרח האיםרוטרקיהד  ועליהם עללתטו המתוירח האן מות לשניכד  בהןיוא
 ללכ מת"ייננספו יתונאחשב ותומני מי"בעל יםרוטרקי הדיהם מןיויצ ,ןוירוטרקי הדחו דרתסגבמ ,יתקופת החוודב
 .הרבח הייד-לע עב שנקיוראה ירעזמ הרפמס ה עלולהע רםפס מ אםף א,ןוירוטרקי הדירבח
 תוומני מי "בעליםרוטרקי ד שליוראה ירעמז הרפס המיכ עב ק,2004 ראורבפב 23 וםי מויבתשי בבנק הןוירוטרקיד

 .שהיחמ יהיה ית"יננספו יתנאוחשב
 לש יתיננספו יתונאחשב ותיח מומיכבעל ותםרישכ  אתרשיא 2022 ראורפבב 17 וםי מויבתשי בבנקה ןוירוטרקיד

 :ןלהלש יםרוטרקיהד
 
  ןוירוטרקי הדרו"י - ירי אד(ןוי צן)ב ינצ ב .1

 .יםעסק נהל במןושרא ראו תבעל ,ןוחשב רואה

 .רתויקהב עדתו רו"י - ןלא אצןר ק גב'.2
 .ולניה-כלהכלב B.A ראו ת,ןומימ-כלהכלב M.A ךסמו מראו תלתעב 
 
 ןיצ נןחמנ  .3

 .יםעסק נהל במישנ רוא ת,רחבו מותונאחשבו כלהכל בןושרא ראו תבעל ,ןוחשב רואה 

 ןייטשרוק צןובנ ליסריא .4
 םיעסק נהל במי שנראו ת,יםטפשמ בןושאר רוא ת,ירחס מטפשמ בותחמ התיםטפשמ בי שנרוא תלתעב

 BSc. חשבמ היעד ומיקהטטיסט בסןושרא רותוא AMB ןו במימותחמהת
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 תרופ יקר א.5
-מ ולניהב Master of Science רותוא יב אבתל טתירסיבונמא הכלכלו ןוחשב יתירא ברוג ב,ןוחשב רואה 

Polytechnic University New York.

 ןייטשלינקפ רהם אבר מ.6
 .יםעסק נהל ומךוינח בךסמו מרותוא יכוינח נהלמ בןושרא ראו תבעל 
 .נהלומ דהועב יחסי לעץוי 

 
 רנייז א יעקברמ   . 7

.יקהטטיסט וסכלהכל בןושרא ראו תבעל

 ךרבטו לאיבנ פ'ורפ  .8
 .ןומימ-םיעסק נהלימ Ph.D. -ו ןו ומימוקויש :יםסקע נהלימ MBA ראו ת,יתכימ סהבהנד .B.Sc ךסמו מראו תבעל

 
 
 

 ויועדותוון ירוות הדירקטיביש
 12 -ו יםונכי סלוניהו יראש אעדתו  שלותיבשי 10 ,ןוירוטרקי הדליאת מ שלותיבשי 14 ויימהתק 2021  שנתךבמהל

 .ןאז ומרתויק בעדתו  שלותיבשי

 

 ןוירוטכב הדירקרבהים יוינש
 .2120 רבמבובנ 30 וםי בןוירוטרקי הדרו"יכ וונתכה  אתיםיס ירצ בןיל ארמ
 .2120 רבדצמב 1 וםי מן החלוירוטרקיהד רו"יכ ןכהל החל ירי אדן(וי צן)ב ינצ ברמ
 .2021 רבדצמב 20 וםי בבנק הןוירוטרקיבד ןכהל החל רתופ אריה רמ
 .2021 רבדצמב 12 וםי בבנק הןוירוטקריבד ןכהל החל ןיצ נןחמנ רמ

 .2021 יוניב 2 וםי בבנק הןוירוטרקי בדרהבחכ ןכה לן חדלהול ג אלהגב'
 .2021 יוניב 2 וםי בבנקה ןוירוטרקי בדרהכחב ןכה ללהח הןייטשרוק צןובנ לריסי אגב'
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 םותירחי אותחומ בנק הנהלתחברי ה

 ל תטתירסביונמא ינה המדיע ומדכלהכל בןושאר ראו ת בעל,2019 יוליב 26-מ יללכ נהלמ  טלייט יאלרגב
 .יבאב

 ."מעב 04( 1997 )ןלב קדש .ב. אןוירוטרקי דרו"י
 .יםבנק הודיג א שלרתויק הבעדתו רבח

 (9201 רבבדצמ 8 עד )ותחולק ינכסו ותקאבנ ף אגשרא ,מסד בנק ב"לכסמנ 2019-2008
 ינלאומי הבבנק ביב אבתל ישאר ףי סננהל מןסג 2008-2007
 ינלאומי הבבנקה צתובקב ותבנ ותרל חבש ובליש הלתנה מנהלמ 2007-2006
 מע"ב חויתפול ותתאכנש למותמאצע בנק "לכמנ 2006-2002

 ןושאר רוא תלתעב .ותחולק ינכסו ותנקא בף אגשרא ,2019 רבבדצמ 8-מ יללכ נהל מיתסגנ  ןרונק ניסריסיא
 .חהוהפת טהירסיבונל האש ולניה מגמתב רהבח היעדבמ

 ינלאומי הבבנק ביםיסקע יםפי סנלתמנה 2019-2007
 .ילאומינב הבנקב יתרחמסה לקהחמוב יםפיהסנ לתבמנה יראשא יתטרנפר 2007-1995

 .ישארה יונאחשבוה ותחשב ףג אשאר ,2002 רבובמ מניללכ נהל מןסג  אריפש ןואל
 יםסקע נהל במי שנר תואובעל כלהכלו ותנאוחשב בןושרא ראו ת בעל,ןוחשב רואה

 .יב אבתל טתירסיבונמא
  ."מעב 04( 1997 )ןלב שקד .א.ב ןוירוטרקי בדרבח

 .יראש אףג אשאר ,6201 רץמ מיללכ נהל מיתסגנ  לת עוזיאיונר
B. רוא תתבעל A. ל תיאקדמ הולמסל ה,נהל למהללכהמ ן(ובמימ ותחמ )התיםעסק נהלבמ-
  Golden Gate, San Francisco, USA.תטירסיבונמא יםעסק נהלבמ M.B.A י שנראו תלתע ב.יבאב

 ינלאומי הב,בנקוי חוז מ,יראשא לתמנה 2016-2015
 UBANK.-ב נהלה הרתבחו יראש איבתטח לתמנה 2015-2013

 ןל" נדרוט סקלת ומנהיסקע הטהמ הלתנה מ,יםיעסק ותחולק ירש קקתמחל לתמנה 3201-2005
 .יליחה רוצ אבנק בניהוב

 
 

 .ןונר יעל גב' -תפנימי תקרמב
 .2000 משנת החל ,ןוחשב ירוא ,יןקייח ךסומ MGPK - קריםב המשבוןחהי ארו
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 יתנימפרת הויקהב

 תרמבקכ משתשמו ,1201 ימאב 23 וםי מהחל בנק השל יתשארה יתימ הפנרתמבקכ כהנת מחו"ר ,ןונר  יעלגב'
 .ינלאומי הבצתובקב ראלשי ביםיבנקא היםיד התאגכל ביתפנימ
 םעט מר תואילבעל תוונאחשב בול ומסלגיהוולכיספו כלהכל בןושרא ר תואלתע בנהי היתהפנימ רתקהמב

 הקעס ים הקודמידיהפקבת .ל למנהלהכל המ שלידמהאק ול במסליםטפש במי שנראו תלתעוב "א תטתירסיבונא
 עדי מותכרע מיונכי סולניה קתמחלב לתנה מיתהיוה מע"ב חוטי בללכ רת חב שליקסלו אנסרבס לקתח מולניהב

  .יקאבנ הוםח בתוץעייו רתויק בתויוילעפ גש על דעם ,ןייקיח ךסומ KPMG ןוחשב הירוא רדשבמ
  .יתהפנימ רתויק הבוקח ל)א(3 ףיעס ביםעוקב היםנא בתמדתועו ינלאומי הבבנק התובדע נהי היתהפנימ רתקהמב
 רקהמב ותראו לההתאםב ים ופועל,יםיניענ ודיג נללא ,לבד ברתויק ביידתפק ביםששממ בדיהועו יתהפנימ רתקהמב

 וקח "ןלהל) 1992 -נ"בשת ה,ית הפנימרתויק הבוקחל 8 ףיע סותראוה ,ותרבח הוקח לב() 146 ףיע בסרואמכ יהפנימ
 . 307 י בנקאוליה נראתוהו "(יתהפנימ רתויקהב

 תניגוראת פויפכוי נוך המירד
 תרק המב עלןורג באהונממ ה.2011 ילרפבא 13 וםי בבנק ה שלןוירוטרקי הדעדתוו ברשו איתהפנימ רתק המביוינמ

 .ןוירוטרקי הדרו"י וינ היתהפנימ

  ת ימיפנה תרוקיבה  שלהדעבוהת ניכת
 תרגז הנית שנתודהעב תיכנות ים שנעברא  שלפהולתק ית שנתרב דהועב יתכנ תיפ  עללתעופ יתהפנימ רתויקהב

 תכרע ה שליתטתיש יהוגולוד מת עלססתו מבודהעב היתכנ ת.בנק ה שלותיושיוה ותיוילעפ הכל  אתלתולכ ה,הממנ
  שלותכרעוה PAACI -ה ךסממ ביוטי בייד לבאהש יפכ יםונכי הסתכרעה ת א,רית הןי ב,ןוחשבב ומביאה יםונכיס

 ,ותונאוה ותילע מ,יםיולעפ תיםונכי לסןוכי סיוקד מותברל ,בנק הותילעפ בןוכי הסיקדו למעגובנ יתהפנימ רתויקהב
 תצא הק אתלתולכ דהועבה יתכנ ת.יםיוניצח יםרמו גייד  ועלידיה  עלועצו שבותקודמ ותרויקבב וועלשה יםממצאול

  .תרוק המבותילעפ/הותשי ה שלןוכיהס רמתל אמה בהתרתויק הבעויצלב ותרי התד ואתותהתשומ
 ייד  עלרתשומאו רהושי א עלןוירוטרקי הדי בפנצהיממל רש ארתויק הבעדתו בןוי לדאתוב מדהועב היתכנת

 .ןוירוטרקיהד
 ילת בותרויק בעבצ לןכו נהממ ותט לסעתד הוליקש ת איתשראה יתהפנימ רתקהמב ייד ברהיות מדהועב היתכנת

 .תרויק הבעדתו י בפנןוי לדיםובא מ,הרשושא ודהעב היתכנת מיםיותם מהייוינש .ותננכומת
 תורשמ ףיקה
 םיסקועה יםובדע הרפמס .אה מלרהשמ בסקתעו ומילאומינ הבבנק הובדתע ינה היתהפנימ רתק המב,רואמכ

 הודעבה יתכנ מתר נגז,ה זותרש מףקי ה.עצוממ בותרשמ 7.4 -כ על 2021  בשנתעמד בנק ה שליתימ הפנרתויקבב
 .וץח רוקי מייד ור עלתגבו יתשנת-ברה

 תריקובהת כירע
 ,תו הבנקאדתו פק,יתימהפנ רתויק הבוקח ותרב ל,ותונשה וקח הותשיר דיפ  עלעתוצ מביתימ הפנרתויק הבודתעב

 307 ןי תקי בנקאולניה ראתו הותרב לויתויחוהנ יםנק הב עלחקפמ הותראו ה,ית(ימהפנ רתויק )הבות הבנקאיללכ
   .יםרח איםירוטולרג יםפו ג שלותיחוהנ

 תרמסגל האמבהת יםיהבנקא םיידבתאג תיהפנימ תרויקהב תיינקצופ אשונ את הרימסד  307ןיתק יבנקא ולניה תארוה
, הינקצופה יידתפק את, ריתה בין, הריסדמ הראוהה .יידאגהת לשממה ותונרקע קוחיזל הריחת תוך ,באזל של הודעבה
 .ריעבלה הישעל םיחוויוהד הודתעב ותטיש ,ותילעפ ףיקה

 תיולמעה הכשהל ייד על וענקבש יםבלומק יםיעוקצמ יםלתקנ םבהתא התודעב את תעצמב תיהפנימ תרויקהב

  .יםיפנימ יםרקלמב
 ת אוחי הנ,ועלפ בהעויצ ב ואתיתימ הפנרתויק הב שלודהעבה יתכנ ת אתוחנב רשא ,תרויק הבעדתוו ןוירוטרקיהד

 .ותרואמ הותשירד בק עומדתבנ השל ית הפנימרתויק הביכ דעתם
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 עדלמיגישה 
 ללכוב ,יתימ הפנרתויק הבוקחל 9 ףיע בסרואמכ , ידה עלשרנד העיד המכל ל מלאההשי גיתנת ניתימ הפנרתקלמב

  .יםיפ כסיםונ נתותרב ל,נק הב שלעדיות המכרע למיתעצאמ ילתוב דתמתמ שהי גזה

 אשירהי נימפה רקבמהן שבוחו דין
 ל"כ למניםשוג מיתפנימ הרתויק הבותחו ד.כתב ביםשוג מ,יםי תקופתיםחווי דותרב ל,ית הפנימרתויק הבותחוד

 רו"י לןוירוטרקי הדינהל בוענקבש יםונירטירק יפ  ועל,םירוקהמב יםשאו/הנותידחי ה עליםונממ הנהלההה ירולחב
 ותחו ד.בנק ה"לכ מנצל אותיבשי ביםונ נדןייענ היפ ל,םייותעמשמ רתויק בותחוד .ןוירוטרקי הדרו"יול רתויק הבעדתו

 תי הפנימרתויק הב שליםי התקופתיםחווי הד.ןייענ היפ ליםונונד בנק ה שלרתויק הבעדתו י בפניםובאמ רתויקהב
 ושהופצ רתויק הבותחו דכל  שליםרי תקצללוכ יונערבה חווי הד.י שנתחוויוד י שנתיחצ חווי ד,יונערב חווי דיםללוכ
 יחצה חווי הד.ןוירוטרקי הדרו"יול רתויק הבדתעו ירחבלו רו"י ל,קבנ הלת הנהירבחול "לכלמנ שוג ומ,ףשחל ןועברב

 כל  שלימהשר ,ןוכנ התול למודהעב היתכנ תעויצ ברבדב חווי דיםללוכ יתימ הפנרתויק הב שלי השנתחוויוהד ישנת
 חוויובד רתויק הבותחו בדושהועל יםיותמה היםמצאממה יתמצ ת,תחווהמד פהוקבת ו שהופצרתויק הבותחוד

 תוחו מדיםולע היםיויקל הןויק תרחא עקבהמ יצאממ רדב בחוויוד ,תיהפנימ רהק הבותייבטאפק  שלכהרעה ,יהשנת
 םיוני הדןכו ת אתביא לה מנת על,רתויק הבותעדו של יםולוקטורפ יותקע יםרס נמןוירוטרקי הדיר לחב.תרויקהב

 יידי מחוו דרסנמ ,חדוי במיםרוחמ יםצאממ  שליםרמקב .רתויק הבדתעו ביםרבח נםישא ,ןוירוטרקיהד ירחב עתיידל
 ןונד 2020  לשנתיתפנימ הרתויק הב שלותילעפ הוםכיס  עלחוויהד .ןוירוטרקי הדרו"יול רתויק הבעדתו רו"י ל,"לכלמנ

 2021 נתש  שלונהשארה יתחצמ ליתימ הפנרתויקהב לש חוויהד. 2021 ילרפבא 11 וםי בבנק ה שלרתויק הבעדתווב
 ךבמהל ןויד 2021 לשנת יתהפנימ רתויק הב שלחוויהד .2021 רובטוקבא 17 וםי בנק הב שלרתויק הבעדתוו בןונד

 .2022 שנת

 ינימפהקר בת המלופעי תאן וריוטקרדיה תכרעה
נםי הית הפנימרתקהמב  שלודהעב התיכנות ותילעפ הותפירצו יפו א,ףקי ה,רתויק הבעדתוו ןוירוטרקי הדעתלד
 .ידאג בתיתהפנימ רתויק הבותרט מ אתיםש להגיכד הם בשיו ,ןייענה ותיב בנסיםריסב

 

 ולגמת
 תכרע לה.רתויק הביותריש ןי בגבנק ה שלוביח עבצמתו ינלאומי הבבנק הייד  עלעוצ מביתימ הפנרתק המבולתגמ

 תיהפנימ רתק המבולמבתג ןי א,ןוירוטרקי הדכתרעלה .התרש מ אתלםו הרתק המבולגמ ת,ם הארתחב ןוירוטרקיד
 .יעו המקצתהע דוליקש בייהט להוםרלג יכד
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 בנקיים בפסהכות חור הדושייך אהלר בדבוי גיל

 יונאחשבוה לטייט יאלר גבר מ,בנק ה"לכ מננםי הנק הב שליםיפ הכסותחו הדכנת בהיםהעוסק רהשמ הישאונ
 .ראיפש ןו אלחו"ר ,ישראה

 לש לה ההנהיר חבותפתתשובה בנק ה"לכ מנותשאר ב,יויל געדתו כנסת מתןוערב ייד מ,XOS 302 ותארו להבהתאם
 תוחו הדיונ נת עלכהשלה להם ותי להויהשעש יםיותמה יםשאובנ  דנהיויל הגעדתו .ישרא היויל הגאם ומתבנקה

 .יםיויק לםות אןויק תרחא מעקבו יפ כסחווי ד עלרהק הבךרע במוגל שנתיםיויקבל ןכו ,יםיפהכס
 ,ףנוס ב.יויל הגעדתוווב בנק הלת בהנהים מקדימיםוני דיםכרע נ,ליאה במןוי לדיםיפסכ הותחו הדיםובא מרםטב

 ,יישם לשיש יתונאחשב הותיינובמד יםיפ הכסותחו הדכנת בהוררועשהת לככ ,ותיות מהתויוג בסןוי דיםימתק
 .קבנה  שלרק המבןוחשבה רואהו ישאר היאנוחשבה ,"לכהמנ ותפתתשבה
 תנכה מרתויק הבעדתוו שארב .יםיפסכ הותחו הדנתיחלב דהעווכ שמשל רתויק הבדתעו  אתךיסמ הןוירוטרקיהד

 תוחו דןילהבו רואלק לתוכי י בעלנםיוה יםיותל ילת בםירוטרקי ד שלותרישכ בנםי ההיר חבובר ,יתוניצח יתרוטרקיד
 .יםיפכס

 תיונאחשב ותיח מומיעלב יםרוטרקי די שנותחפ לרתויק הבדתעוו בוכהני יכ שר נד,ןוירוטרקי הדטתהחל לבהתאם
 :ןל להטרופ כמיםרוטרקי הדיםכהנ מרתויק הבדתעוו ב.יתיננספו
 .יתסנניפו יתנאוחשב ותומני מלתעוב יתוניצח יתרוטרקי ד.רתויק הבעדתוו רו"י -ןלא אצןר קגב' .1
 .יתיננספו יתאנוחשב ותומני מובעל יוניצח רוטרקיד -8ןסמוו זי זואלשמ ר מ.2
 .יתנסינפו יתונאחשב תוומני מלתעב -9ןול ג אלהגב' .3
 .רו צן בומריהש ר מ.4
 .יתיננספו ותנאוחשב ותומני מובעל יוניצח רוטרקיד -רנייז איעקב רמ .5
 .יתיננספו יתאנוחשב ותומני מובעל יוניצח רוטרקיד -ךרבטו לאיבנ פ'ורפ .6
 .תייננספו תינאוחשב ותומני מבעל –10ןיצ נןחמנ ר מ.7
 .יתיננספו יתנאוחשב ותומני מובעל יוניצח רוטרקיד – 11תרופ אריה ר מ.8

 יפסד להשהרפ בהןוי ד,2022 ררואבפב 27 וםי בבתהישי ב,ןוירוטרקי הד שלרתויק הבעדתוו יימה ק,ןוערב יכמד
 תוחו הדוובאי רםט בורטנוס היק בתךרע ידתרי ןי בגותשרפהוה יראשא יפסד להותשרפה הרושי אךרולצ ,יראשא

. XOS  ותראו היפ ליויל הגדתעו יצאממב רתויק הבדתעוו  דנהו זיבתהשי בןכ ו כמ.ןוירוטרקיהד רושי לאיםיפהכס
 .קבנ ה שלרק המבןוחשב הרואהו ישארה יונאחשב ה,"לכנהמ ותפתהשת ביםי התקןויהד
 ם גוונ נדןוי בד.יםיפ הכסותחוהד טתויט בטרופ מימקדמ ןוי דיימה קןוירוטרקי הדשל רתויק הבעדתוו ו זיבהשיב
 היצהמל רתויק הבעדתו .שמהויש יתונאחשב הותיינמדוה יםיפסכ הותחו הדכנת בהוררועתשה כלכ ,ותירקיע ותיוגס

 תובתקנ יםשר הנדיםשאו הנכל בןוירוטרקי לדותלצהמ שהבי שגרח לאיםיפ הכסותחו הד אתרש לאןוירוטרקילד
 .יםבנק הלע חויקפ הותראו להובהתאם ךרע ותריינ
 ןויהד י לפנרי סבןזמ יםיפסכ הותחו הדרושי אןייענל תיהולצ המת אןוירוטרקילד רהיעב מרתויק הבעדתוו

 .ידה ת עלישענ הינהח הבך במהלולל שהתגככו  אם בעיהו איויק לכל ו על לחתוו ומדןוירוטרקיבד
 םייפ הכסותחו הד שלותטויט ותרבעומ ,ןוירוטרקיוהד רתויק הבעדתוו ייד  עליםיפ הכסותחו הדרושי אךי הלרתגמסב
 תוחו בדןוי לדעהו הקביבהשי העדו מיפנ לים ימרפסמ ,יםרוטרקיהד  שליהםותרעולה נםויע לןוירוטרקי הדחווד

 .יםיפהכס

                                                             
 
 .20.12.21ום יב יוןרטוירקד הברחלכהן כדל ח 8
.02.06.21ום בין רקטוריוברת הדיחלכהן כדלה ח 9

 .12.12.21ום יב יוןטוררקבר הדיחלכהן כחל ה 10
 .20.12.21ום יב יוןטוררקבר הדיחלכהן כחל ה 11
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.בנק בהעל רתק בקד עלפוהמ ןרגווא הא הןוירוטרקיהד
,קנ הבלתנה היר חבותפתהשת ב,קבנ ה שליםיפ הכסותחו הדרושי באן ד,2022 רסבמ 3 וםיב ויבתשי ב,ןוירוטרקיהד
עדתוו ותלצ המ אתןוירוטרקי הדליב קןוי הדום בת.ר המבקןוחשב הרואהו ישארה יונאחשב ה,"לכ המנותרבל

.נק הב שליםיפסכ הותחו הדרושיא רבדב ןוירוטרקי הדטתלה החלתקבוה ,ילעל רואמכ רתויקהב

 
םירהמבקון חשבהאי ורר שכ

(2)(1) ח("ש יפל באיםחוו מדיםכומ)ס  (3)  
   

2020 תנשב  2021 תנשב
1,128.61,128.6םירקבמה ןובשח יאור - (4)תרוקיבה תולועפ רובע
-353.2םירקבמה ןובשח יאור - םירחא םיתוריש רובע
10.0  10.0  יםרקבמ ןובשח יאור - תונ בתורבחב תרוקיב תולועפ רובע
1,491.81,138.6םירקבמ ח"ור רכש כ"הס

של דיווח

ביקורת דוחות 

 
יםספנו םותי שירועבור קורתביה פעולות  בעבורםקריהמב בוןשהח אי רוכרש על תיתנשה הכללית הסיפא ליוןקטורהדיר של דיווח (1)

.1999 -"ט נשהתברות, החק ולח 167-ו 165ים עיפס לפי ,קורתביל
.ע"מק מ פי חועלים  תשלומכוללים קרהמבהחשבון אי כר רוש (2)
.נצברשכר שולם וששכר שכולל  (3)
.הסנכה סה למאמהת דוח קורתביספי וכההדוח על נימית הפה קרהבקורת בים, יינבי דוחות רתסקים, יינתשים ספיכ דוחות קורתבי (4)
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רהמש יושאות לנהטבר שכ
רבבדצמ 31 וםי לבנקב יםריכ הברהשמ הישאו נמשתחמ חדא כל ותשרפהו ידעבהמ ילומשת ,רכש הטוריפ ןלהל
:ח("ש יפ באליםחוומד יםכומ)ס 2020-ו 2021

 

2021 תנשב

 (4)קנעמ תרוכשמדיקפתשם
יווש
בכר

,יםלומגת ,םייוציפ
 ןרק ,היסנפ
,השפוח ,תומלתשה
 ימואל חוטיב
תופסונ תובטהו

 כ"הס
תורוכשמ
תואצוהו
תוולנ

תואוולה
 ונתינש
 םיאנתב
*םיליגר

232- - - 232(1)ןוירוטקרידה ר"וי -ירצב ןליא
954231602761,521קנבה ל"כנמ -טלייטלאירבג
705146552191,125106תוחוקל יסכנלוהינו תואקנב ףגא שאר ,ל"כנמס -ןרוקנסינסיריא
723129552031,110ישארה יאנובשחהו תובשחףגא שאר ,ל"כנמס -אריפשןולא
65314554143995יארשאףגא שאר ,ל"כנמס -אליזועתינור
 -יקסע חותיפו קוויש תקלחמ להנמ -(7) ןהכ ןור

52848-13170716 תיאנועמק תואקנב

 

2020 תנשב

(4)קנעמ תרוכשמ דיקפתשם
יווש
בכר

,יםלומגת ,םייוציפ
 ןרק ,היסנפ
,השפוח ,תומלתשה
 ימואל חוטיב
תופסונ תובטהו

 כ"הס
תורוכשמ
תואצוהו
תוולנ

תואוולה
 ונתינש
 םיאנתב
*םיליגר

884133582831,358קנבה ל"כנמ -טלייטלאירבג
73882542521,126167 תוחוקל יסכנ לוהינו תואקנב ףגא שאר ,ל"כנמס -(6)ןרוקנסינ סיריא
71776562191,068ישארה יאנובשחהו תובשחףגא שאר ,ל"כנמס -אריפשןולא
6517654189970יארשאףגא שאר ,ל"כנמס -אליזועתינור
 -יקסע חותיפו קוויש תקלחמ להנמ -(7) ןהכ ןור

51975-27486852 תיאנועמק תואקנב

כמבקר

נושא אינו העובד )

סיאיר להאלווה ה.םיאחיד םנייטריוקר  לפיעונקב םהסכומי שרא ,קנהב בדיעו כלל לנוניתש ואל לםמי דוםאינבת נונית אותהלוו*
 .םאהה בחברת קחנלקורן נסני

.%100א הוה בכירהה שרהמאי שנושל ה שרהמף קהי**
 .קנהבהון זקות בהחאין ה הבכירה שרהמאי שנול***
ים בעליאחרקוחות לים לאנים לתם, דומגרתסילות במעפהכל ות לרב ,ההבכיר השרהמאי שנוק לנבבנות בושהח הולניים לאנהת****

.םמיים דונייאפמ

.2021בדצמבר 1יום   לעד -ילן בצרי אמר  (1)

.ע"מבאומי נלביהק נהבעל ידי , משולם 2021 בדצמבר 1 -ההחל מי, אדירנצי יון, מר בקטורהדירר של יו"כרו ש (2)

ייד על ם משולהכרש .ע"מ באומינלביה קנהב של אשיתהר ימיתנהפ קרתהמב הנהיש נן רועל י'גב משתש מקנבב ימינהפ קרכמב (3)
.אומינלביהק נהב

 .ההלנהגמול חברי ניות תה מדיאנות. רתשהעשוי לק נעהמום כסיון, קטורהדירשור אילאם התב (4)
בדיעו של גמולהת יותנ למדיםאהת ב.גמולהת יותנבמדי קנהב בדיעו של וצייבק םכסה בלכלנ וה בכירהשר מאשונ נואי העובד (5)

0220 נתש באחרות בותטה גרתס במ.2022 נתש של נישה וןעברב עבוצמ 1220 גין בקנעהמ ם תשלוךהלית וצייבקה םכסה בקנהב
 יתרתגין בש"ח אלפי 55-כ ךס בךארו ןזמ להשפרה השמנר ןכ ו,ש"ח אלפי 79 ךס בש שמומהדחנ גמולבת סי יחק חל לעובדםשול

עקב 2021 נתש ב .שהחד ההעבוד םכסה החלת גרתס במום"נטא פיותאופצ "ניתכ תםסיו םע ובדעה זכות לנותרוש םנטואהפ יחידות
-ל םנטואפה יחידות תרת יןגי בךארו זמן להשפרהה ה יתר.הנדח גמולכת הז ב רכים שולא לום"נטאפ יותאופצ "ניתכ תקתסהפ
.ש"חאלפי  57 -כעל עומדת  21.12.31
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. 2011 יוניב 14 וםי עד הוב קצפהולתק 2008 יוניב 15 םוי מףקו בתישי אכם בהסבנקב סקעומ - לט טייאלבריג רמ

 תורש ההתק אתיםי לסישאר כםהס לים מהצדדחד אלכ .ובה קצילת בפתנוס פהולתק ךש נמזהוח הזה עדוממ החל
 .העסק הכם בהסוענקבש ים לתנאובהתאם יםשודח שהש  בתוקדמת מובהכת עהודה ךו ת,ישהכל יבהמסו עת כלב

 י לפנןורחא הרכשמ %200 ו אןורחא הורכשמ %001 ובה בגןירוטיפ ייויצפ לי זכאהי יה,קבנ בועסקתה וםי סעם
 םוי סוםי מיםשדוח שהו של בתנהי הום בתשלותרחהת לת הגבפתו תק.יהםינ מבוהגב ה,ישיהא כםההס ימה עלחתה

 לש תאם בהטנה הקיה תה לאמדד ב ירידה שלרהמק ב.ןכרלצ יםריחמ ה למדדדהו צמורתוכשמ .בנק בוודתעב
 .באה המדד הית עלרועיש מזזויק דדמ הידתרי רועיש לםו א,רכשה
 
 יתבל פהולתק וינ הכםסהה. 1920 רבבדצמ 8 וםי מףוקבת ישיא כםהס בבנק בקתעסומ -ןרנקוניס יסראי ב'ג

 הבוכת עהוד הךו ת,ישהכל יבהמסו עת כל בותרשתק ההאת יםי לסישאר כםלהס יםמהצדד חד אכלו ובהקצ
 תיזכא תהיה בנקב קתהעסה וםיס עם. סקהעה הכםסה בועב שנקיםנאלת ובהתאם יםשודח שהושל  בתוקדמתמ
, תורטפמהת תוצאהכ קהעסהה וםיס של רהבמק .ןלהל טרופ כמ,הר המקותיבלנס בהתאם ועיקביש ןירוטיפ ייויצפל

 בנקב הן הודתעב ותנש רפמסב ןורחאה ישודח הרהכש  שלכפלההמ וםכבס ןירוטיפ ייויצפל תיזכא תהיה היא
 %200-מ ךו נמןורח האישדוח הרהכש  אם )א(:ןירוטיפמ צאהוכת עסקהה הוםי ס שלרהקבמ .בנקב ןוה ינלאומיהב
 ןורח האיוציב הקרהכשמ %200  שלרועיש בןירוטיפ ייויצפ לית זכא תהיההיא - יוציב הקכם בהסןורחא הרהכשמ

 הרכש מרותי וא %002 על ודעמי ןורחא הישדוחה רהכש  אםב( )נק;בב ןוה ינלאומיהב בנק בןה תהדועב ות שנרועב
 התודעב לתיח תוםי מפהותק העל %100  שלרועיש בןירוטיפ ייויצפ לית זכא תהיההיא - יוציב הקכם בהסןורחאה
 ןיובג, יוציבהק כםבהס ןורחאה רהכשמ להעומ %200 לע ומדע הישדוח רכש לעהי הגו בוםי העדו ינלאומי הבבנקב

 התודעב וםיס וםימ יםשדוח שהושל בת הינה וםבתשל ותרחהת תבלהג ופתתק .לבדב ותפוק רורחש הפוהתק רית
 ,רכשה  של בהתאםנהט הק תהיה לא במדד ירידהלש רהק במ.ןכרלצ יםריח המד למדודהצמ רתהוכשמ .בנקב
 .ה הבאדדית המ עלרועיש מזזויק המדד ידתרי רועיש לםוא
 
 ךשמ נזהוחה זה עדוממ  החל.2016 ררואבפב 1 וםי מףוק בתישי אכם בהסבנק בעסקתומ - אלוזיע תני רוב'ג

 ךו ת,ישהכל יבהמסו עת כל בותרש ההתק אתיםי לסישאר כם להסיםהצדד מחד אכל .ובה קצילת בפתנוס פהולתק
 ,קבנ בהתעסקה וםי סעם .קהעסה כםהס בועב שנקיםלתנא התאםוב יםשודח שהושל בת קדמתו מובהכת עהודה
 תפו תק.תוודעת השלמת לא לו שליתשי האיםיויצפ התפולק שרפושה וםכסל בהתאם ןירוטיפ ייויצפל תי זכאהיהת

 יםריחמ ה למדדודה צמרתהוכש מ.בנק בודתהעב וםי סוםי מיםשודח שהו של בתינה הוםתשל בותרח התלתהגב
 תי עלרועישמ זזויק המדד ידתרי רועיש לםו א,רכש השל תאם בהטנה הק תהיה לאדד במירידה  שלרהק במ.ןכרלצ

 .האב ההמדד
 
 2009 טוגוסבא 1 וםי מףוק בתישי אכםובהס יוציב קםכבהס 1997 יוליב 1 וםי מבנק בעסקומ - ארפיש לוןא רמ

 דחא כל .ובה קצילת בספתו נפהולתק ךשנמ זהוחה זה עדוממ  החל.2012 יוליב 31 וםי עד ובה קצפהולתק
 השש  בתמתוקד מבהוכת עהדו הךו ת,ישהכל יבהסמו עת כל בותרשק ההת אתיםי לסישאר כםהס ליםמהצדד

 %100 הוב בגןירוטיפ ייוציפ לי זכאיהיה ,בנק בועסקת הוםי סעם .העסק הכם בהסועקב שנים לתנאתאםובה יםשודח
 תורחת הלת הגבתקופת .םניהי מבוה הגב,ישי האכםהס הימה עלחתה י לפנןורח הארכשמ %200 ו אןורחא הורכשמ

 לש רהקבמ .ןכרלצ יםריחמ ה למדדהוד צמורתוכש מ.קבנ בוודתעב וםי סוםי מיםשדוח שהו של בתינה הוםבתשל
 .באה הת המדדילע רועיש מזזויק המדד ידתרי רועיש לםו א,רכש ה של בהתאםנהט הק תהיה לאדד במירידה
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 םירוים קשדדצוטה יללי שת עם בעוסקאע
 .םייפ הכסותחודל 29 רו באגם ראה יםרוש קיםוצדד ןייענ י בעלעם ותיעסק ותוצא תיתתמצו ותרית טוריפ ל.1
 :הטי שלי בעלעם ותסקאע .2

 הטיבשל  בתרה חב,מתף"(" -ןלהל )ע"מ בייננספ ולעפות ובשחמ -ף מתרת חבעם ובשח מיותריש ן למתכםהס
 .ףת מותע באמציםיתנ נבנק הותחולק ליםי הבנקאחשב המיותריש ,כםההס יפ על .ינלאומי הבבנק ה שלמלאה

 וד(עו יםרחוז ,יםנהל )יםכיותהל ותטיש ,וד(עו יםונ נתיוו קודי צ,הוקחזת ,חויתפ) בושח מיותריש ותנת נףמת
  .(ודעו ראו דלקהמס )ולעפות

 בנק הוצתבקב יםוג הנהיםטרטנדובס ףיק בהולעפוהת ובשח המיותריש  אתותרשק ההתרתגמס בקתפס מףמת
 תוראו בהכהי תמ,ותסאר גיונכעד ,רהמוח בןוה נהכ בתן ה,חשבמ היותריש כל  אתללוכ ותרישה .ינלאומיהב
 תועקשוה עיד מחתטבא ,קבנ הירת אכל בודי הצשוידחו וקהחזת ,יםנק הב עלחפקולמ רויבלצ יםחוווד ציהולרגה
 העב שנקיפכ ותרישה ות על.חויתפוב רהמוח בותע השקןוו מהוינ ואעימשק וינ אבנק ה.םייידעת יםטיקורפב

 תוילעפ הףיק בהולקח יפ  עלו לחסוי המתיהווצא מהלקח יפל ף מתרת לחבבנק הייד  עללםוש תכםבהס
 ותע באמציםיתנ הנםיפנוס יםי בנקאיםותריש בנקה בל מקף מת שלולעפות ובשח מיותריש לףנוס ב.וצהבקב

 .יםיפכס הותחולד 22 רו באראה יםפסו ניםטרפ ל.ינלאומי הבבנקה
 

 נקטה בבילי השלל בעים עפרט
 %51-ב יקחזמ הע"מ בראלשי לןושארה ינלאומי הבנק הב:ם היםיפ הכסותחוד הוםרספ עדובמ בנק בותי המניבעל
 %49-ב יקהחזמה ל(ראשי ביםרוהמ ותרתד הסטתי )בשל"מעב ות(חזקא )מסד רתבחו ערפוהנ נפקו המותי המנןומה
 .ערפוהנ נפקוות המי המנןומה

 ההילקותרומה למעורבות 
 ןעלמ ולעפל יבוח מוצמע אהור ,ראהוהה יובדעו יםרו המרויבלצ יםייננספ יםותריש הענקת בחהמהמת ,סד מבנק
 ףתושכ ""אתנה ןרלק נק הבףרטהצ 9200 נתשב .הרחבוה ךוינחה יומחבת רקיעב אהרו ההיובדעו יםרוהמ תילקה
 םלה יקענהול יעוהמקצ םעמדמ  אתלקדםו ראלשי בםירוהמ את יםעצה לרהט כמהם לושמ קבנוה ןרק ה.יטגרטאס
 תוולל נק הבךיש המו זנהש ךבמהל .ראלשי ברהו מכל לידי נחשב מיתכנ תוםשיי ייד  על,יתשי אמהעצ להיםכל
 .ןוכי בסיםילד לותיוילעפ בןוה ראהו היבדוע לרהשע הותיוילעפ בן היםונש יםירתבח יםונרגאו  ותותעמ

 םה לושמ בנקוה ותהעמ ה.רה"ו מכל ליטלייג דיםכל גזרא -נה "אתתתועמב יםשנ 13-כ זה מיטגרטאס ףתוש בנקה
 תרסג במ.יתשי אעצמה להיםכל להם יקענולה ראלשי ביםרו המ שליעו המקצדםעממ  אתלקדםו יםעצה לרהטכמ
 .ץרהא ירחב בותיושר 29 -בכ חדויך המוינח הירולמו םירו למיםייפד ואיםידי ניםחשבמ 2,700 -כ ו השנהלקוח יתכנת
 יםילד יוגנ רפ סיבת 392,9 -ב ותננוג יםרו/מותרומ 30,000 -כ ליםידי ניםחשב מולקוח יתהשארמ יתכנת הרתגמסב
 .יםיעוקצ מרהשכ הירסו קףוריבצ רץהא ירחבב יםרעו יםובשי 174 -ב
 יפל אךו מתיםיניט מציםרומ 18 יםרחב נורתגמס ב,ויתשארמ "ינההמד  שלרהוהמ "ם במיזףותש בנק ה,ףנוסב
 .לקח  בהטלו נמסד בנק "לכומנ יםונש יםומח מתרובי ציש אניםר חב בהיםרויב צהעדוו ייד  עלורחנבו יםמדעומ
 םיילד רב בקותיוזדמנ הןויווש דמתהמק ותהעמ ,רחא רועיש ותתעמ עם ולהעפ ףתש להחל בנק הףנוסב

 קיענלה והחלו ך למהלותמרנ יםרב יםפי סנ.רפ הסיבת בוקהעסת הלםוע מיםנדב מתובילש ותעמצבא פריהירפמה
 עוי בסחדוי המךוינח הוםחת  אתדמתהמק רו אותומ אלותתעמ לעיימס בנק הודע .יםרחנב רפ סילבת יםרועיש
   .חטשה מותולע הותיותנדב התותי מקומותזמוי לילקב במזאת כל .יכוינח הותולצ ותיעומקצ ותרשכ בהותפתהשתו
 הרבחב הילעפ תורבועלמ יבוח מועצמ אהור קבנה ,יומינלא הבוצת קב שליםכרעהומ גיהטרטאסמה ,ןוחזמה לקחכ

 תנוו מגיתלתי קהותילעפ תמיי מקיומינלא הבוצת קב.יכלכל הוםחת בזמהויו יתסקעה ותיגנה המלצד ,ילהובקה
 ותילעפוב תירת חבותרבוע במיוטי באתוצ המ,ודיק במותילוסכווא ןוכי בסרעוונ יםילד  עלשג בד,ףיקה-תבחרו

 .ובה זושח ותנדב בהתילעפ לקח יםטלו נבנק הילמנהו יובדע .הפענ יתותנדבהת
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 ותזקחואטה ישל םירשת

 
 
 
 

     

( %100 )ראלשי ביםרוהמ ותרדהסת

(%49 )ע"מב ות(חזקא) סד מרתבח 

(100%) 

 (%51 )"מע בראלשי לןושארה ינלאומי הבבנקה

 (%010) ע"מב מסד בנק

 מבע" 04( 1997) ןבל דק ש.ב.א
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 םיהולן נפוואאי קבנתאגיד ה הילעסק ענוגפים בסופרטים נ

 דאגוהת ראלשי ביםרומ הותרדהסת רכזמו ים הפועלקבנ ייד על 1977  בשנתנוסד "(בנק "ה:ןלהל )ע"מב מסד בנק
 תי הדדרהבח מסד  שלותיויביחוההת יםנכס הבנק לורבעו הומת הקעדו במ.ותרחב הודת פקיפ ל"מע ברהכחב
 תיפויתש ודהכאג ראלשי ביםרו המותרסתד הרכז מייד על 1927 שנת בקמהושה רהבח ,מע" בותונכחסו ותוואלהל

 םירו המ שליודחיי רויבלצ יםיקאבנ יםותריש ספק לנק הבעדוי וקמת העדו במ.1953 בשנת ע"מ ברהבחכ דהוהתאג
 תונקא הבוקח ותראוה יפל ,נק" "בןוישיר לע בינקא בידכתאג נק הבועלפ 1988 תמשנ החל .לראשי בותננוהג

 ןו בה(%51 )ים הפועלבנק  שלויותחזקה רתיכ מסקתע למהשוה 2008 ימאב 14 וםי ב.1981 - מ"אשת ה,י(ושיר)
 קבנ ןי בנחתםש כםהס לאםבהת זאת .ראלשי לןושארה יומינלא הבנקלב מסד בנק  שלערפנוה ונפקהמ ותיהמנ

 .7200 רטמבפבס 25 וםי בראלשי לןושאר היומינלא הבבנק הןילב יםהפועל
 .ויותחולק ליםייננספו יםיקאבנ יםותריש  שלרחב ןוו מגספק מוהוא ותחושל 8-ו יםפיסנ 14 ותעצאמב  פועלבנקה

 1202ר מבצדב 31ום ילמ "בעד נק מסל בת שוזקחומחברות 
 .בנק ה שלאהל מות בבעל.קבנ לותם ארהיכש ומיםנכס שהכרש רהחב "מ,עב 04( 1997 )לבןד ק. שב.א
 
 

 עו קברכוש
 ת שנףו בסח ש"יוניילמ 625.4- לאהווש בה,ח ש"יוניילמ 24.1 -ב כמההסת 1202 רצמבבד 31 וםי לחתתפוהמ ותהעל
2020. 

 תופולתק ותריכש בו או שליםכס הנרתבח ות בבעלו אבנק הותבעל בנםי ה,בנק היעסק יםנהל מתבהם יםבנהמ
 ,וותבעל ביםבנ למףנוס ב.יםפיכסנ יםששמהמ רמ" 1,980 -כ  שלחטש ביםבנמ 4 קבנ הות בבעל.תוונש ותריכש
 3,120 -כ  שלחטש ביםבנמ 19 -ו נהלה הירדשמכ שמשהמ ר"מ 1,570 -כ  שלחטשב בנה מותריכשב יקחזמ בנקה

  .יםפיכסנ יםשמשהמ רמ"

 גוו סנכס ה.ח ש"יוניילמ 8.8 - לרהובתמ ניהבנת ןיעקרק המנכס רכנמ 2021 ראורבפב 22 וםי מכםהס לבהתאם
 .חי ש"וניילמ 4.9 -כ ך בסןו החוור בריכה נק הב.רהיכ למחזקוכס המכנ 0202  לשנתיםיפסכ הותחובד

 ינושאהב שאמה
 הבר ותיבשח רואה בנק הלת הנה.בנק היעויצ בעל ותעפשוה ודהעב בישוהאנ הון התויבשח ברהיכ מבנק הלתהנה

 וידומוק ובדעה ותחתפת בהכהיתמ ייד  עלאתז ם,יבדועה של יתונרגא הותיבוחמ הוקחיזו ןורצה ותעישב רופישב
 .ןזמ ךרו לאיעוהמקצ

 ,וותכי ארופישו ישו האנןו ההחופיט ךו תבנק ה שליםיעסק הויעדי  בהשגתעדהי את רואה שו אנישאב מקתמחל
 תווצא בהותפתהשת ךו תיםיימ קיםובדע  שללתםכשה למתש ה,הוהגב כלהש היבעל יםובדע יוס גייד  עלזאתו

 .התאימ מכהרד החויתפו כהיחנ בעהקשה ,יהםודלימ
 ןוה כתרעמ ביםידהתפק לםו בסובדעה וםיד קינתח מבן ה,יםובדעה ותיעומקצ רופישב יםרב יםאמצ מעימשק בנקה
 - ותרמ הכל ביםובדע לותקאבנ הישאונ כל ביתעומקצ רהשכ הכתרע מבנק היםימק ךכ ךרולצ .ותריש הרופישל

 .יםריכ ביםרסווק ותיושתלמ ה,תוונש ותרמב יםרסו קללוכ כהרהד הךרעמ .יםנהלמ בכלהו יםשחד יםובדעמ החל
  . בשנההכר הדיימ .34 רבע בנק בובדע כל עצוממוב ,כהרד היימ 1,030 בנק היובדע ורבע 2021 בשנת

 רויב ציפכל ו שלוקהעמ הותיביוחמ השתוח מתן העתבו הנ,וחתפש מינוב ובדע החתוור לרבה ותיבשח חסיי מבנקה
 .וודתעב ום למקוחסיו ובדע הודתפק ו עלת זוילעפל שיש עהפש בהרהכ הךו מתןוה יםובדעה
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 קנבבת שרוך המס

 31 וםיב 268-ל וואהשבה יםובדע 725 ללהכ 2021 רמבדצב 31 וםי ב,יוניצח אדם-חכ ללוכ ,קבנ בהאדם חכ צבתמ
 םיובדע 275-ל וואהשבה יםובדע 261- 2021  בשנתיללכ ישדוח עצוממ  בסיס עליםובדעה רפמס .2020 רבדצמב

 רפס מ.0202  שנתףו בסותרשמ 268-ל וואהשה ב,ותרשמ 257-ל 2021 נתש ףו בסעיהג ותרשהמ רפס מ.2020 בשנת
  .2020  בשנתתורשמ 275-ל ואהוש בה,תורשמ 261 מד עלע 1202  בשנתישדוח עוצממ  בסיס עלותרשהמ

 :תלופעי זריג מפילת צעווממם דאח כ תשרומ
    

 רבמדצב 31 םויב המייתסהש הנשל 
 יוניש 2020 2021 
 )5.2%( 233 221 תיב יקשמ רזגמ
 50.0% 2 3 תיטרפ תואקנב רזגמ
 )10.0%( 30 27 םיריעזו םינטק םיקסע רזגמ
 - 5 5 יםינוניב םיקסע רזגמ
 - 3 3 םילודג םיקסע רזגמ
 - 2 2 יסנניפ לוהינ רזגמ
 )5.1%( 275 261 כלה ךס
 

 (ח"ש יפבאל) נקבב ובדע תרשמ לרכשו ותת עלווד איםוננת
    

 0202 תנש  1202 תנש 
 326.5 (קנעמ אלל) דבוע תרשמל תולע

 

315.7 
 330.3 377.9 (קנעמ ללוכ) דבוע תרשמל תולע
 213.0 214.2 (קנעמ אלל) דבוע תרשמל רכש
 224.8 257.2 (קנעמ לולכ) דבוע תרשמל רכש

 יושאנהאב המשי ינפיאמ

 קבנ ביםובדע הותקו עצוממ. 2020 בשנת 46 -ל ואהושבה 47 ואה 2021 בשנת נק הביובדע  שלעצוממ הילהג
 רועישב יתותעמשמ יהי עללהח לא 2120 בשנת .0202 רבדצמ לםישנ 18-ל וואהשבה יםשנ 19 הוא 1202 רבדצמב
 אהוושבה %77 הוא 0212 רבבדצמ יםמאקדהא יםובדעה רועיש בנק היובדע ללכ ךומת .בנק ביםימאדהאק יםובדעה
 . 0202 רצמבדב %78-ל

 הבנק ובדי לעול מתגנית כת
 .יםפועלהנק בבג הנהוכר השם כסה לד צמוקהבני דבוע  שלכרםש

 

 ןי ב,ללוכ ,2018-2022 םינלש 2020 בשנת שנחתם בנק ה שליםובדע הןורג אןילב בנק הלת הנהןי ברכש הכםהס
 :םי הבאיםיבכרה  את,ריתה
 רכש ספתו ת,כם בהסורדוגשה ,יםובדעל לםוש ת,בנקב יםוג הנהיםפטוש הרכש היתי ועלוםיד הקיוננגנ למףסובנ .א
  .בנק השל יםיעסק הויעויצבב יתותנ מקהוחל 2018-0222 יםבשנ ותעימפ 3-ב לםושתש עהו קביתקלש
.חש" ניויילמ 1.9  שללתולכ תובעל 0202 בשנת יעמפ-דח מהיחת מענק ובליק יםובדע ה.ב
 םיובדע לותייאלוצ סותשרפוה רכש וםלתשל רההומ ,נקבב וגה נהיתהישה יםובדע לוםטפנ ותידחי  להענקתיתכנת .ג

  ה. דומות בעליםהזכא

 .יםיפכס הותחו בדרכש הותיו בעלותולכל ודהעב הםכהס בותלומ הגרכש הותיועל
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 ית שנקמענ
  .רגומד ןפובא בנק התשואת יעויצלב תאם בה לשנהחת אויובדע  אתגמל מתבנקה
 
 

 רתבא י"פכס עיד "מרקפב ים"פנוס יםיחויקפ יםיויל "גמשנה רקפ ראה - בנק ה שלולתגמ הותיינ מדרבדב יויללג
 .בנקה  שלטרנטינהא

 י תאה דהקו
 תורמו נעילהטמ רהטבמ  ,בנקה  שליכנעדה י האתוד הקאת 2020 רבצמ דשודח ךל במהרשי אבנקה ןוירוטרקיד

 םע יתעסק ותינו מצבת משלרש איתונרג אותרבלת יתתשת רויצול ויובדעו בנק הינהל מרבק בותיורא ותהתנהג
 יפכלו ויובדע יפכל ,ויותחולק יפכל ,קבנ הותילעפ כל ביביחמ ירתצה הךסממ שמשמ י האתוד הק.יתכרע ותינומצ
 קנ הבטלרופ ברסםופ מוד הק.ובדע ה שלםוייומ הייח בומםשיי ןפו ואיםירכז מיםכרע וענקב י האתוד בק.ויבתסב

 שמשהמ נהלה הרבח תושאר בקהי אתעדתו בנק ל.דהועב לובדע טתיקל דעממ בלקוחומ טרנטינבא בנק הרובאת
 .בנק היבדוע רבבק יהאת וד הקיכרע עתוהטמ יםית איםשאובנ ןוי דותהירחובא יתונאעמ קותקאבנ ף אגשארכ
 
 םירחאים אנושום ייות מהםיכמסה
 הארוה לנטיםדסטו לניםת מונקיםעמ והארוהי דבוע לתאולווה תןלמי ללכהשב חה זרכמ .1

 םיטודנטס ליםותנ מיםקנע ומאהרו היובדעל ותוואהל ן למתיללכ החשבה  שלרזכ במבנק הכהז 2021 יוניב 20 םיוב
 בשחה רשאכ ,2026 יוניב 30 וםי לעד יםשנ 5-ל ינה הותרשהתק הפתו תק.ראהו היובדע רתשכ להותוסדבמ אהרולה
 ילויב 12 וםי ביד הפקבנק ה,זרכ המרתגמס ב.םישודח 36 עד  שלספתו נפהולתק כםס הה אתךירא להישאר יללכה

 .נהשל %1 יוכיבנ צמדה הספתובת בנקל רחזוי רש א,יללכ החשבה  שלחדוי מןוחשבל ח"ש יוניילמ 826  שלךס 2021
 םו תרחא ל.קבנ הותעצאמ ב,רואמ היללכ החשב הןוחשבמ ותווא הלראהו ההיובדע לנהעמדו תרזכהמ רתגמסב

 קבנ לרזחוי ,ירלנד קןועבר ום תייד מ,ה זדעוממ החל .ןוקדפ הןוחשבב רותויש וםכ הסבנק לרזחוי ותרשקההת
  .ןו הפקדם הפקדתוי ממדה הצספתות ב,ןועבר הוותבא ןר קירזחה מבל שנתקוםכהס

 .וואהההל וג לס בהתאם,םישנ 10 עד  שלןזמ ותפולתקו ח ש"יפאל 40 עד  שלירבי מוםכ בסןינ הנהינתות שתוואההל
 םימענק בנק הריעבי ,ףסובנ .יללכ החשב הייד  עליםענקב היםרועישב יתיבר ותשאוונ צמדה האלל ןינ הותוואההל

 יפסכ מ )לאהינ המדבימתקצ אה הקצותולבגב יללכ הבשחה לש חדוי מןוחשבמ אהרו להיםטודנט לסיםותנמ
 לש רהק במ.ךוינח הרדשמ ייד  עלועב שנקיםונירטירק יםיהתק ברק לא ממענק לךופ יהנהות הממענקה .ן(והפקד

 .יללכ החשבה יד ו עלענקבש ים בתנא,טודנט לסוואהלהל נהותק המענמ הךופהי ,מענק הינא תשו מימיא
   .מדד ל הצמדהרח לאבנק לווא במלרזחו ה,ודםקה רזכגרת הממס בופקדשה ח"ש יוניילמ 618 ך בסןודך הפקס
 
 לפעותי תירוש .2

 הטיבשל  בתרה חב,מתף"(" -ןלהל )ע"מ בייננספ ולעפות ובשחמ -ף מתרת חבעם ובשח מיותריש ן למתכםהס
 .ףת מותע באמציםיתנ נבנק הותחולק ליםי הבנקאחשב המיותריש ,כםההס יפ על .ינלאומי הבבנק ה שלמלאה

 וד(עו יםרחוז ,יםנהל )יםכיותהל ותטיש ,וד(עו יםונ נתיוו קודי צ,הוקחזת ,חויתפ) ובשח מיותריש ותנת נףמת
  .(ודעו ראו דלקהמס )ולעפות

 בנק הוצתבקב יםוג הנהיםטרטנדובס ףיק בהולעפוהת ובשח המיותריש  אתותרשק ההתרתגמס בקתפס מףמת
 תוראו בהכהי תמ,ותסאר גיונכעד ,רהמוח בןוה נהכ בתן ה,חשבמ היותריש כל  אתללוכ ותרישה .ינלאומיהב

 תועקשוה עיד מחתטבא ,קבנ הירת אכל בודי הצשוידחו וקהחזת ,יםנק הב עלחפקולמ רויבלצ יםחוווד ציהולרגה
 העב שנקיפכ ותרישה ות על.חויתפוב רהמוח בותע השקןוו מהוינ ואעימשק וינ אבנק ה.םייידעת יםטיקורפב

 תוילעפ הףיק בהולקח יפ  עלו לחסוי המתיהווצא מהלקח יפל ף מתרת לחבבנק הייד  עללםוש תכםבהס
 ותע באמציםיתנ הנםיפנוס יםי בנקאיםותריש בנקה בל מקף מת שלולעפות ובשח מיותריש לףנוס ב.וצהבבק
 .יםיפכס הותחולד 22 רו באראה יםפסו ניםטרפ ל.ינלאומי הבבנקה
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 קנבהג דירו

 תכרע ה שלותחתפההת ןוויכ .Aa3 רותנ בנק הוגרי ד.2022 רנואי שודח ך במהלע"מ בוגרדי מרת חבייד  עלעוצב
 גורד .יביצ רותנ וגריהד ואופק  Aa1 רותנ ךור אןזמ לותונהפקד וגריד .יביצ רותנ יתהפנימ יתיננספה ותיתנהא

 .P-1 רתו נר קצןזמ לותונהפקד
 
 

תוירוטלורגות וזמיוקה יחק

קבנה על םישחל םייוחדמ םיאילוצו ינהתק, חקיקה ותגבלמ

 

 
 רשא, חודה תפותק ךלהמב ףקותל וסנכנ או/ו ומסרופ רשא תוירוטלוגר ותמזויו דין תוארוה של טוריפ, תיצמתב, ןלהל
 ותארוהה של ותללוכה תויועמשמה את ןחוב קנבה. נקבה תוליעפ על יתוהמ ןפואב עיפשהל תויושע או תועיפשמ
 .חווטה תוכורא תוילועפתהו תויקסעה תויועמשמה את גם ומכ ויתואצוהו קנבה ותסנכה על תורומאה תומזויהו
 לבשב ותמיכל נתתינ נהיא זו העפשה. ויתואצוה או/ו נקבה ותסנכה על הערל העפשה ותיהל להוכי ותמזויהמ קלחל

, םיפסונ יםירוטלוגר םייונישו םירחתמה תוליעפ, תוחולקה תוגהנתה ותברל, םינוש יםמרוגב יהולת יאהו ליאוה, זה
 םאה ךירעהל ןתינ לא םג, םייפוס לא םיבלשב תויוצמה תוארוהל סחיב רשאכ ,הנורוקה תפיגמ תעפשה ףקי הןבומכו

 .הנעבקתש תויפוסה תוארוהה הנייהת המו נהמסרופת
 ןידה תוארוהל תפסונ תוסחייתה וב תמייקש םוקמ ,חודה יפיעסו יקרפ רתיב רומאהמ עורגל ידכ הז קרפב רומאב ןיא
 .תורחאל ו אןלהל תוטרופמה תוירוטלוגרה תומזויהו

 
 

  ונהרוהק רבמש - םוריח שעת
 רשפא לרהט במותקלה ראלשי בנק ייד  עלוסמרופ 2020 רסמ שודחמ  החל,ונהרוהק ףי נגותרצפת העקר על

 ו כמ.ורוצ שנותיגרח הותיב בנסיםעסקול ית הבימשק לעייולס רשתד הניתעסק הותשי הגמ אתיםיקאבנ היםידלתאג
 ןית נבהםש ןורח הארתמסג ברשא )ותילעפ ירמגז  כמהרועב ותווא הלילומש תיתיח לדיםוו מתרפס מוסמרופ ,ןכ

  .(2022 רסבמ 31 וםי לעד יםומ תשליתיחדל 2021 רסבמ 31 וםי לעד ותשק בשי להגהיה
 הארת הכתב מ,ייד מוביח טיסרכ ידמ יותריש  עלחויקפ )ח(ולק לותריש) ות הבנקאו צ את,לראשי בנק סםרפ ודע

 םיידחי ותחולק  על הוחלרשא ,2020-ף"שת ה,עה(ש ראתו )הי(ונפטל וקד במידפק ייד  עלולהעפו ןי דךרוע של
 ,ייד מוביח טיסרכ י דמותריש - חויקפ יבנ יםותרישכ יםיקאבנ יםותריש שהו שלורזכו הורתגמסבו ,יםטנ קיםעסקו

 .2120 ילרפאב 13 וםי בע פקו הצ.ינופטל קדו במיד פקייד לה עלועפו ןי דךרוע  שלאהרת הכתבמ
 םיעצאמ ביםותריש ן מת עלקל להו/או רשפא לועדו שניםרד והסותקל הן הףא וסמרפ ,ןו ההוקש ותשרו ע"י נותשר
  .ורשושא יםרד להסףופכ ב,יםבנק הול מוקחר מתונהל להתיםונש יםכי תהלועקב יםפנוס יםרוטולרגו ,יםיטלייגד
 ועקל שניםקעסו יםידחי לעיי לסרהט במיםחדוי מיםרהסד עוב הק,לעופ לאהוצ ההוקח לןויק ת,רתי הןי ב,וסמרופ ודע

 םירבומס םייקש ןי ממנותיימומס תופו תקךמהל בורבושס םייקש ותיגרחמ הותותקנ ,הונרוהק רבשמ בשל וקהלמצ
 ימשרה ונסכ העתודלה התאם ב,יםיימומס יםיביח לישדוח וםתשל יעדו מוח נד,ןכ ו כמ.ןוחשב הלת הגבןייענל

 .יכלכל וםיקשו ןועריפ ות חדליכי תהל עלונהממוה
 חו דוםרספ עדו במ,ןפוק בתןייעד ותעומד ןלקחו ותיתצמ לורשו אן מקצת,עקפ ותרואמה ותקלמהה לקח  שלןפוקת

 תואמהת - 250 ס' מןי תקי בנקאולניה ראתו הרתסג במוסמרופ ןיתרב מרש א,ןבהש ותירקיע הוטרופי ןלהל .זה
 הרואמ הראהו הה שלהפקו ת.עה(ש ראתו )הונהרוהק רשב מעם ותדדו התמךרולצ ,ןי תקיקאבנ ולניה ותראולה
:ןלהל טרופכמ,ךר הואןפקו תרשא ותיימומס ותקל הטעמ ל,פה"(ו התקום תעדו:"מןלהל) 0212 רצמבבד 31 וםי בעפק

 ,ןכ ו כמ.הפו התקםו תעדו למעד חתא חוזא ודתבנק יםנק הב עלותהחל ותירוטולרג הןו ההותשירד חתתפה -
 לבדוב ,2023 רדצמבב 31 םוי לעד ויני ה,הפו התקום תעדוממ ותפנוס יםי שנתךש למולח תקלה ההיכ ,ענקב

 י הבנקאיד התאגעל ושחל יםירעז המןו ההיחסי מו א,פהו התקום תעדו במןו ההיחסי מוחתפי  לאןו ההיחסיש
 םי בתנא, 2022 יוניב 30 וםי לעד וימתמס קלה העהב נק,רואמל ףנוס ב.יהםינמב ךו הנמ,עהשה ראתו להרםט
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 העש הראתו הרםט ושר שנדו מאליםוה גבבנק ה שלירוטולרג הןו ההיחסי 2021 רבדצמב 31 וםי לןוכ נ.יםויממס
 .(יםיפ הכסותחו בדב21 רו באורא זה ןייענ לטוריפ)

 ןוכעד לתאם בה.עהש האתרו הבתקופת ותי מנשל יתצמעה שהיכרוה ידנדיב הדוקת חלותיינ מדןייענב ייהחהנ -
 יםוה גבןייעד ונהרו הקרבשמ מיםולע הןוכי והסותוודא הי איכ ריבה החויקפ ה,2120 רבספטמב 30 וםי ברסםופש

 .ירנמשו ריזה ןו הןוכנ תךשמ היםיביח מ הםןכול יונינ הבחווט לןו ההיכר צאת ותחז ללתוכי ה עליםשומק
 הקו חל,ועמדת ליכ ןייוצ יתצמע שהיכר ו אידנדיב דקתו בחליתרנמשו רהיזה שהילג יםבנק ה אתדדוע חפקהמ
 היחנהה .ירנשמו ריזה ןו הןוכנכת חשבי ת לא(2120 בשנתו 2020 נתש)ב בנק היחוורמ %30-מ וה הגבםוכבס
 לע יםידנדיב דוקתלח  עלטההחל  שלרש בהקיכ חויקפה רי הבהאת זעם .2022 ראוינב 1 וםי בטלהו ברהואמה

 םיוקוש בות ודאי אלש וימתמס  מידהןייעד ימתי קיכ ןוחשב בביאולה ותריזהב טולנק יםיקאבנ היםידהתאג
  .(יםיפ הכסותחו בדא21 רו באורא זה ןייענ לטוריפ)

  .זוחא הודת נקיחצ ביםיקאבנ היםידתאג הל עלח הירוטולרג הףוינחס המי חתתפה -
 סחיש לבדוב ,2023 רבדצמב 31 םוי לעד ויני ה,פהו התקום תעדוממ ותפנוס יםי שנתךש למולח תקלההה     

 תראו הרםט יהבנקא ידתאגרש מהד הנירעז המףוינחס המי מו א, 2022 יוניב 30 וםי ברועישה מחתפי  לאףוינהמ
 .ם(ייפ הכסותחו בדב21 רו באורא זה ןייענ לטוריפ) .יהםינ מבךונמ ה,עהשה

 לש רועישל %24 לש רועיש מות(י לאומותילתשת ותיו חבלולכ) ןל"והנד יוינ הבףענ ליראשא הלת מגבלתהגד -
 %20  שלרועיש מהגדלו ה,ותילאומ ותי לתשתותיוהחב יוכיבנ ,רואמכ בלה והמג,רויב הצותיוחב כל ךמס %26
 דלבוב ,2520 רבדצמב 31ם וי מיםשודח 24 וםלת דע ףוק בתלה ההק.רויב הצותיו חבכל ךמס %22  שלרועישל

 רועישו 5202 רבדצמב 31 וםי ברהועיש ןי מבוהב הג על יעלה לאותהחב רועיש יםשודח 24 ותם אךמהלשב
 .הקל להודם קיתפנעה בלההמג

  .הפותק הום תעדו במועקפ ש"וע ותונחשב ביראשא ותרמסג ולניה שאובנ ותקלה -
 ןי תקי בנקאולניה תראו לה בהתאםיםוולל יראש אעמדתה ךרולצ יםשר הנדיםיפסכ ותחו דגשת להכהר איתנהנ -

 .2022 ראורבפב 28 וםי לעד את וז,311
 ןיעקרק במותכ זישתכר ךרולצ לאש רוי לדוואה הלרושי ארהשפשא לה ההקטלהו ב,2120 רבספטמב 30 וםיב -

 .%70  שלןוימ מרועיש לעד
 תויכשמ השאובנ 355 ס' מןי תקי בנקאולניה אתרו הנהוק תעהש האתרולה 2202 רואינב 18 וםי מןויקלת בהתאם -

 י בנקאיד תאגישאר ,נהורו הקףי נגותטשפת ה עקברויב הצותריאבב עהי לפגישממ ששח  בשליכ ענקבו ,תיעסק
 וי יהיםפי הסנכל  לאיכו ,שראמ רו תוםלתיא ףופכ בונתניי יםפי בסניםיהבנקא יםותריש הללככ יכ עולקב
   .0222 ררואבפב 28 וםי לעד ףוק בתיה הזה ןויק ת,יםויממס יםנאלת ףופכ ב,ללקה יםחופת

 
 ותנקאב

 נפטרו הם ילשבענות ווחשבועה ללא תננות ודפק - 434ס' מין קבנקאי תול יהראת נוה
 לשו (ל"ת )פקעהו תנללא ותונ פקד שלרוית האיכי הל אתייעל לרהט במ,2020 רבמבובנ 15 וםי במהרסופ ראהוהה

 ןוירוטרקי הדותירח אאת עתבווק ל"ת בפקולפיט ליהנקצופ קמת היבתיחמ אהרוהה .ורטפ ניהםבעלש ותונחשב
 ךו ת,תל" פקי בעלרוית אךרולצ יםי בנקאיםיד תאגעל ות החלותובחה  אתיבהחר מ,תהודעב לרהיכ הבנהלהוהה
 םהיבעלש ותונחשב לחסי בותראו הלתולכו ,רש קרתייצ שאובנ ותראווה ותשר נדרוית אותולעפ  שלרגד מעתיקב

 .המורספ רחא ל שנהףוקלת כנסה נראהוהה .רשהק עמם ותקשנ ותפ כסירכושל חסיוב ורטפנ

  ירכנצ יראאשול יהנ - A311 מס'ין קבנקאי תול יהראת נוה
 םיי בנקאיםיד תאג שלהפושקו וגנת ה,תהו נאותילעפ חיטלהב רתהטומ 2021 ראורבפב 2 וםי בסמהרופ ראהוהה
 תעיומנ (conduct risk )יות ההתנהגןוכי הסרועז מ לשם,יכנר ציראש אוקויש  שלטיב בה,יהםותחולק ול מיםלקווס

 הותילעפ בית הבנקאכתרעהמ מיםנק הב עלחויקפ התושיר ד אתמרכזת ראהו הה.יםרח איםונכי ס שלותםשממהת
 תייטגרטאס  שליתהיוות העם רש בקהלהוההנ ןוירוטקרי הדייד תפקןייענב ותראו הלתולכו ,יםיכנר צותחולק ולמ
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 יכנר הציראשא ה שליםטיב ההכל  אתויכס רש א,יםנהלוב ותיינ מדךסמ במונהיגעו יכנר ציראש אוקוישו ולניה
 הסכנ נראהוהה .זה יראש ארושי לאיםכילתהל חסיוב יכנר ציראשא  שלוקויש הןפוא לחסי בותראו ה,והו הלמתרב

 .2021 ימאב 2 וםי בוקפםלת וכנס שנ,יראש אוקויש ביםוסקע היםפיעהסעט  למ,1202 רובמבבנ 2 וםי בףוקלת
 
  תרותקשודעות בח הולמש - 420 ס' מין קבנקאי תול יהראת נוה

 ןי ב,עב נקותיו עליללהוזו ותחולק לתורישה את רפש לרהטבמ ,2021 יוניב 6 וםי ברסםופש ,אהרו להןוכעדל בהתאם
 תורישל ףרט שהצחולק לוימתמס עהדו החו למשליםמתאה רתושק התוץרע  אתרוחלב י בנקאיד תאג עליכ ,ריתה

 לע ,ךכ ךרולצ .ורתימס לרשתד הנותריהמהו עדי המותיותמה רמת לאםבהת ,רתושק תיוצרע בותעדו החומשל
 ןוחלב רית הןיוב ,ותיטרפ ה הגנתיטיב בהחשבובהת ותיב לנס בהתאםותחולק היכר צ אתןוחלב יקאבנ הידהתאג
 הרישמ ,בעק במךרו צחולק לםיי קוהאם שיונג ייד מןפו באעיד המ אתבללק חולק לרשפ לאךרו ציםי קהאם
 ץורעב ן החולק לחולש לשרד נבנק הןות אותעודה  שלרהו סגימהשר עהנקב ,ןכ ו כמ.עהודהה  שלסהפוהד
 תועוד הרתימס רשפמאה רתושק תוץרע בןוה עהוד הה שלסהפדוה רהישמ ,עקבמ חולק לרשפמא הרתושתק
 .ורסומפ וםי מ שנהופוקלת כנסי ןוכעד ה.יםונרס מכדוגמת ,שיונג ייד מןפובא
 
  ץוחר ויקמ - A 359 מס'ין קבנקאי תול יהראת נוה

 תללקב יתםי הפנךרולצ ית בימשק  אל,יםכוו מתותעמצ בא,ה יזומניהפ עבצ לי בנקאדי לתאגרהשפ ארשא ,ראהוהה
 לו תגמן מתתהע רתשפמאו 2021 יוניב 21 וםי בכנהודע ,אהרו בהיםיו מנוישה ים התנאחד איםיתק בהיראשא

A3 אהרו הותשיר דאת יישם מי הבנקאידגתאשה ךכ לףופכ ב,יםכוולמת  ןוכעד ה.יכנרצ יראש אוקויש לותעוגהנ 11
 .ורסומפ וםי בףוקלת כנסנ

 
 בותוח של יהיגב יכילותה ובח ירדהס לויהנ - A314' מס ןיקת יבנקא לויהנ אתרוה
  םייבקש םייהותמ

 תוובח לחסי בותיוכסמוה חווי הד,ולפיט הןפו א אתרי להסדרהטבמ ,2021 רבספטמב 30 וםי בסמהרופ ראהוהה
 דישהתאג יםיותכי אוא יםיות כמיםרטרמפ במדוע ה,רותי ךו נמוםכ בסו א,ח ש"ןויילמ 50  עליםולע היםישבק

 הבנ ומיםעדי ,ותיינ מדרילהגד ובהח ותרב ל,שאובנ ייד תאגמשל מותראו הלתולכ ראהו הה. זה ןייענ לרי הגדיהבנקא
 ב משל החל,ייתיעלב ךפו הובחש י לפנטולנק שיש יםעד הצ אתטתרפ מןכו ית"ודעיי ציהונקפ "ולכליש יונרגא
 .יתודעיי היהנקצופ הולפיט לובחה רתבע הםרט  ,ןוכי סייתחפמ יםעדוצ וקדם מיו זיהיכיתהל ךרוד וםיתחה

 .2022 ילרפבא 1 וםי בפהקולת כנס תראהוהה

  רויבל ביתרמ רמעב - A 250 מס' ןיקת יבנקא לויהנ אתרוה
 תוירב לותייבטרנט אליס בסותירב לרבע המוםשיי לותונרקע טתרפומ 2021 רבבספטמ 30 וםי בסמהרופ ראהוהה
 ףי תוסרול הדעטב למרויב הליתרב )ותעבט המיתרבמ רועב 2022  שנתלתיח בתסםרפת להויקפסה רשא ,רויבהל

 קיפסה ל,רית הןי ב,נק הבשר נדאהרו ההרתגמס ב.(2023 יוני שדוח עד ,ותוימסמ ותפו תקרועב ,םרספלהת
 סי בסותירב רוחלב  ,1202 רמבבדצ 31 וםי מרחו יאאול ,ירשפא הבהקדם רויב ליססו מביםשדח יםחוזב רשלהתק

 ת אןכעד לןכו רהיחלב ויוליקש  אתעדלתו יםיטונורלה יםינלאומי הביםפו הגותלצמ בהחשבת בה,ותייבטרנטאל
  .תיהויועמש ומיתרב הםורספ קתפסה רבדב ויותחולק

 .יתרב ןוכיס ,יםונכיהס רתי סקרקפ ב,רויבל בשוהשימ סקתפ להותכרעי הי עלויל גראה ,יםפסו ניםטרפל
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  הון וקש
 
 "עין נודקיות בפליי פעונגת נתצה - 460 ס' מין קבנקאי תול יהנ אתרוה

 ןויקדפ ותוד אחולק ליםונונת עדי מגתלהצ ידח אטרמופ עתבו קוהיא ,2120 רצמבבד 23 וםי בסמהרופ ראהוהה
 יקפא לרש באלתכשו מטהל החללקב חולק ה שלולתוכי  אתרפש לרהט במ,יקאבנה יד בתאגו שלךרע הותריינ

  ,לתולכ ראהוהה .ותרחא עהקשה ותפו לחלחסי בורועב יטביעה המשקהה
 וצגי הם בטרמופוה יםעדו את המןכו ,חולק ליגלהצ יאקבנ הידתאג השעל יםונוהנת עדיי המוג סלש טוריפ ,רית הןיב

 .פהישח התדי מ את גםרית הןי ביגלהצ שרד נותעשק הוץעיי יותריש בלקהמ חולק רועב ,ףסובנ .עדיהמ
 .2023 רנואיב 1 וםי בףקולת כנס תראהוהה
 
 תוהתחרותיגברת ה
 םידיאג תןי בחוקל ל שרמעב ןייבענ ח(ולקל תורי )שנקאותהב וקחל 27 מס' ןויקת

 ןי בחולק ל שננסיתי פלותיפע רתהעב - 484 'מס ןי תקי בנקאלויה נתראווה םייבנקא
 ון ו מקןופ באםינקב

 תלשנ תיכלכלה ותיינמדה וםשייל יקהחק יוניקת) יתכלכלה יתכנהת וקחמ לקחכ, 1820 רסמ שודחב רסםופ ןויקהת
 רשפלא יםבנקה על, ןויקלת התאםב. 2021 רבספטמב 22 וםיב ופוקלת כנסונ, 2018-ח"עשהת ,(2019 יבהתקצ

 ןפובא ,"(טולהק בנקה)" רחא בנקל "(ירוהמק בנקה)" לתמתנה היא בו בנקמה חולק של יתיננספ ותילעפ רתבעה
 קנהב קיבל ושב עדומהמ יםעסק יימ 7 ךובת, זה ךיהל עדב חולקמה וםתשל יתיגב לאוב, חטובמאו ןיאמ, חונ, ןוומק

 ןיתק יבנקא וליהנ ראתוה סמהרופ, 9201 רבדצמ שודחב. טולהק נקהב יידב חולקה שתבק רושיא על עהודה ירוהמק
 ירוהמק בנקה שעל יםללכה את טתרפהמ, ןוומק ןפובא יםבנק בין חולק של יתננסיפ ותילעפ רתבעה - 484' מס
 2021 טוגוסבא 17 וםיב וקנהת ראהוהה. וונחשב ודילנ חולקה של ובבקשת ולפיטה רתמסגב יישםל טולהק בנקוה

 חולקה ותילעפ רתבעהל יםחסייהמת יםפיעס ופנוס, ךיתהלה רתסגבמ חולקל יוילהג ותובח ורחבוה, ריתה ביןו
( חולקל ותריש) ותהבנקא כללי וסמרופ, כן וכמ. וותללכב ךיהתהל וםשיי ןפולא יםעוגהנ יםפיעס וכנודעו יםיקשב
 יוגוס ותונחשבה יוגס את יםעובהק, 2021-א"פשהת ,(ןויקת )(יםבנק בין חולק של יתנסינפ ותילעפ רתבעה)
 ייד על ותויממס ותייננספ ותיוילעפ של וביתהנ תקופת ךשמ ואת רואמה ןויקהת ולחי יהםעל ותייננספה ותיוילעפה
 .ירוהמק בנקה
 תוילעפה רתבעה  אתרימסדה ,יוכיס לא ליםיקש וקחו יתונרטלק איקה סלוקח לןויקת רסםופ ,2021 רוארבפב 9 וםיב
 הראו הרתפה ןי בגחש" 0050,0  שלך בסיפ כסוםיצע עב נקףא ורתגמסוב ,םייקש לעגו הנכל ביםבנק ןי ביתיננספה

 .2021 ימאב 1 וםי בופקולת כנס ניפ הכסוםיצעה ףיעס .וקחה ותראומה
 
 חהופת ותנקאב
 לראשי בחהותפ ות בנקא שלן תקוםשיי - 683 ס' מןי תקי בנקאולניה אתרוה

 קוש בותיכוזיר הוםלצמצו ותרחת הרתלהגב וקח הותראו להךשמ בה,2020 ראורבפב 24 וםי בסמהרופ ראהוהה
 תרשפמא ה,חהוהפת תוקאבנ הרמתופר את לקדם הרטובמ, 2017-זע"שהת ,יקה(קח יוניק)ת ראלשי בותהבנקא

  .ח(טובמאו יטלייג דןפו בא,ם שלהינסינפ העדי למשהי גיםישי שליםלצדד לתת ותחולקל
 םירחומאו יםרגו מדילהחת יעדו מ,שו"עה ןוחשב ותודא עדי מןייענל, 2021 ילרפבא 18 וםי בףוקלת סהכנ נראהוהה

 ותונקדפ ,ותונכחס ותוד אעדימ ;יםקלש ביעמפ חד וםלשת ראתו הןמתו וביח יסיטרכ ותוד אעידמ ןייענל וענקב רותי
  .(עדו מרוגד ה לאוילגב) ךרע ותריי נותוד אעדימו ,יראשוא

 עיד מרתעב הילגב ןה) חהו פתות בנקאוםשיי ילגב ותארו הלתולכו ,יראש איטיסרכ ותרבחו יםבנק  עללהח ראהוהה
 תראו הן למתו אעיד מרתבע להחולק ה הסכמתלת קבןפוא ,ייד תאגמשל מ:ןייענ ב,(ום תשלותראו הילגב ןוה

 םיבנק  עלות החלותובחה ,רביי הסוהגנת עדי מחתט אביונכי סולניה לותונרעק ,תוריש מתר ליםללכ ,וםתשל
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 םיחוויוהד ותחולק ותינפ בולפיט הןפו א,םילומש תוזםיכ ו אעדי מןכרכצ  גםולעפ לורחביש יראשא יטיסרכ ותרחבו
  .חויקפ ליםשרנדה

, 2022 ראורבפב2 וםיב ,ראלשי בנק רסםפ ,(וק"ח)"ה 2021 -בשפ"הת ,ייננספ עידמ ותריש וקח יקתחק ותבעקב
 יותנ ניוג סרחבת הותרבל ,וקחה ותראו להאהרו ההתא יםהתא לרהט במ,ב"ת הנתראו הןוכעד ליתכנעד טהויט
 םרספ 2022 רנואיב 17 וםיב ,ןכ ו כמ,וכמת בהס,חולק לש ייננספ עיד למשהי גבללק וכלוי רש אייננספ עדי מותריש

 .וקחה ותראו להתאימם להרהט במ,תנב" הראתו בהועב שנקילהחת היעדוממ לקח ןכעדמ הרזוח ראלשי בנק
 
  2021-א"פהתש, ייננספ דעימ ירותש וקח
 םאבהת. ינסינפ דעמי ותריש ותילעפ של דהיחוא פהימק רהדהס רוצי, 2021 רובמבבנ 18 וםיב רסםופ רשא, וקחה
, םיבנקה על חפקהמ) ותרישה ןותנ של יטונוהרל רסדמאה אתמ רושיא  או ןוישיר ןועט יהיה ותרישה ןמת, וקחל
, ךווית או ותיועל וואתשה יותרישב וקעסל ותריש ןותלנ רשפיתא לא כי, ענקב ודע .(רזע ידותאג לקוס, בנק ןייענל

 קוחה. ויותחולקל ספקמ( ויאל יםרושק יםצדד או) ואה ותםא יםייננספ יםותרישו יםרצולמ חסיב, וקחב רתםכהגד
, יםללוכה ) "עדיהמ ותרומק" ושל ייננספה עידהמ יותריש יותננ יםפוהג של יהםותובחו ותםילעפל חסיב ותראוה ללוכ

 ןויקדפ יותריש ןלמת ןוישיר בעל ,(חוטיב ותרבחו גמל ותפוק) יסדומ ףוג, רעז יידתאג, יםלקוס, םיבנק, וקחל בהתאם
, תויטרפה הגנת ןייענב ותרבל ,(יראשבא ךווילת כתרעמ לתעפלה ןוישיר ובעל יראשא ןלמת ןוישיר בעל, יראשוא

 קוחה. ותיכנרצ תוראווה יםיניענ יודיגנ תעימנ, רהותמ יתיגב, בו שוימשל ותכמהס לתוקב וחתטאב, עדיבמ שוהשימ
 עדילמ חסיב, 2022 יוניב 14 וםיב בהם וקדםהמש, יםונש עדימ יוגוס עדימ ותרולמק יםרגומד ולהחת יעדומ עובק
 .לקוס או רזע ידאגת, בנקב ורושמק, וביח יסיטרכו וםתשל ותונחשב ותודא
 
 םיונם שיושאנ

  יותהגנת הפרט
 הסמרופ ,1202 רנואי ב.ותיטרפ הנת הגוםח בתציהלורגה ףקי בהייה עלמגמת לםועוב רץא ברתכי נונהרחלא
 ,ןוג הרחסול ןכר הצגנת להותשרוה ותרחת הותשר ,ותיטרפה  הגנתותשר  שלףותש מותו צייד על רויב הצותרעלה
 ם לאדרשפא לויהשע ו זותכ ז,יראלשי הןי בד.(data portability )ישי אעיד מודילנ ותכהז וץ אימשאובנ ותיינמד עתהצ

 ו בעבצ לןית ניהיהש ךכ ,יםומס ףו גייד  עלוייניענ ברגנאש עיד מ,ןוו מקןפו באוזקתח לריעבה לשלבק יטרפ
 .יםרזוח ו איםפסו ניםשושימ
 ,ישי אעיד מום צמצובתח שאובנ עת דיויל ג שלרויבהצ ותרע להטהויט ותיטרפ הגנת הותשר סמהרפ ,2021 רסבמ

 הרישמה ,ףו האיסוםצ לצמביא להרהט במ,יםירויבצ ןוה יםיטרפ ן ה,יםונש יםונרג א שלעדי המירגמא ביוהמצ
 .עיד מחתט אבותובח רתפולה ותיטרפב עהי לפגןוכיהס  אתצם לצמנת מף, עלודע עידמב שווהשימ

 םיפסכ רתבע להיםקדממת ום תשליעמצ באותיטרפ שאובנ ךסמ מותיטרפ ה הגנתותשר סמהרפ ,2021 ילרפבא
 םיעצאמב שוולשימ וםשירל יםשממשתה הסכמת  אתבללק שי יכ ותשר השהי הדגורתמסג ב,קעס יבבת וםולתשל

 .יבטי מןפובא ותםיטרפ  ועליהםאל עגו הנעדיל המע טו לשליםשמתשמ לרשפא ל מנת על,האל
 וייניענ  עלעהייד"-ו ע"די "מיםחונ למעוגבנ ,רויב הצתורע להעת דיויל גותיטרפ הנת הגותשר סמהרפ ,2021 ימאב
 קוח יפ ן עלוגי המשיא עדי מיםחשב הניםונונת יםטלמנ לאותמאוג דותרב ל,ותיטרפ ה הגנתוקחב  אדם" שליםיטרפה

 .יטלייג הדןידע בותיטרפ ההגנת
 יטונוהרל ותיטרפ ה עלה הגנונהממ יוינ למעוגבנ ותלצמ הילכ המךסממ ותיטרפ הגנת הותשר מהרספ ,2022 רנואיב

 לש ותירחא היחומלת עוג הנכל ביםח מנםיוווק יםכל ט סספק מךסמהמ .ישי אעידמ יםעבדמו יםפוס האיםונרגלא
 ומדע למחסיי מתןכו זה יד בתפקןכהשמ יממ יםשר הנדרהשכ וההעיד היחומ ת,ןורג באותיטרפ הנתג ה עלונהממ
 .יוצת קבותיטרפה נה עלהג ונהממ נהומ .ןורגבא

 הע ההצ.2022 -בפ"ש הת,(14 ס' מןויק )תותיטרפ ה הגנתוקח ןויקלת יתלתשממ וקח עת הצמהרסופ 2022 רנואיב
 ותיוחתפ להתוקח בותרד הג שלאמה הת,עדי מירמאג  שלוםשיר הובתח לש יותעמש מום צמצ,רית הןי ב,לתולכ
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 ליט להתהכסמוה ,ותיטרפ הנת להגותשר ה שלפהיכ והאחויקפ הותיוכסמ רחבתוה ,תוירתהחבו ותיוגולכנטה
 תרמוחוב עיד המודיבע ותיב בנסותתלכ) חש" ןויילמ 3.2 - לעדו חש" 1,000 ןישב יםכומ בסיםיפ כסיםצומיע

 .(רהפהה

  יקאבנד יאגכסי תנד ושעב - 363ס' מין קבנקאי תול יהראת נוה
 2021 יוניב 15 וםי ברסםופ ,יםנכס עבדש ליםשר נדיםיקאבנ יםיד תאגןינ שבגותיוילעפ הןווובמג ףקי בהוליד הגרולא
ה ארו בהורגדו הזאת ףלח .י בנקאידאג תינכס ודעבש לע יתות הכמיתרוטולרג הבלההג האת טל המב,הראו להןויקת
 י הבנקאידהתאג יעסק את נהל לךרו הצןי ביורא ןואיז  עלרושמל  מנת על,יםנכס ודעבש  שלות נאוליהלנ ותשירד

 יאבנק היד התאגןוירוטרקי ד עליכ עב נקרית הןיוב ,ןועריפ תו חדלעתב יםידמפקה ותיוכ ז עלן להגךרו הצןילב
 1202 רצמבבד .שאובנ נהלה ההעה שקבותיינ המדאת רשולא יםעבדוש מיםנכס שאובנ גיהטרטאס ה אתותולהת

 .אם הרתבחב יתוצת קבותיינ מדרהשוא
 
 ידיאגת למשמ
 
 ןוירודירקט - 301 מס'ין נקאי תקל בוהראת נוה

 ןווי הגרועיש רבדב ותיינ מדעולקב בנק הןוירוטרקי ד על,2202 רנואיב 18 וםי ברסםופש ,ראהו להןוכעדל בהתאם
 תויינ מדעתי קב.עדי ההשגת לךר הדיבנ ואןזמ החווט ותרב ל,ןוירוטרקי בדלםו היר מגדוגיצי ן מת לשםו בירדהמג

 שו שלךו בתעוציב עקב שנירד המגןווי הגעדי השגתו וםרספה עדוממ יםשודח 6 ךובת עוצ תביר המגדןווי הגרועישל
  .ותיינהמד רושי אעדוממ יםשנ
 

 םטים נוספיפר -חיים וקות הפיזרי הפעילמג

 .נהלה וההןוירוטרקיהד חובד ותילעפ ירגזמ רקפו יםיפ הכסותחולד 24 רו באאהר ותילעפ הירז מג שלרולתיא

 םבהם ילהחם ייושינולות יעפ הימגזרב ות התחרנהבמ

 תיבה יקשמ רזגמ
 ןהו תיאקנבה תכרעמב הן - תונורחאה םינשב תדמתמ היילע תמגמב תאצמנ, תיבה יקשמ רזגמ על תורחתה תמר
 תמאתה תוברל, םישרנד םייוניש הצובקב םיעצבתמ, קושה חתנ על תודדומתההמ קלחכ. םייאקנב וץח םיפוג לומ
 :םיאבה םימוחתב תוכרעיהה
 ימצע תורישל םירישכמ,תמדקתמ יהצקילפא ,ןייל און דסמ; נקבה של םירישיה םיתורישה חותיפ על שגד תמיש -

 . ןווקמ ןפואב תחיתפל תורשפאה תוברל
 .תוכמות תויונכימ תוכרעמ על תתתשומה, דעיה להקב תדקוממ יתקוויש תוליעפ -
 . לאיצנטופ ירוזא פי לעו הצובקה של דעיה ותיסולכואב תויוחתפתהל םאתהב ףוניסה ךרעמב תומאתה -
 .חוקלה עם םיסחיה תכרעמו ישיאה רשקה קוזיח -
 יםרומה תייסולכוא רקיעב, תיבה יקשמ רזגמ ברקב תויפיצפס הרטמ תויסולכואב דקמתהל בנקה ךישממ, ליבקמב -

  .בחר רוזיפב םהיתוחפשמ ינבו
 ךבדנ הווהמה. םהיתוחפשמ ינבו םירומה תייסולכואב תוחמתה ךות תיבה יקשמ רזגמב ודמעמ קוזיחל לעופ קנבה
, םימייק תוחוקל ברקב תוליעפה תלדגהו רומישל ףאוש קנבה .קנבה של תיתנש ברה תיקסעה היגטרטסאב יזכרמ
 של סויגב בנקה ףישממ, כן ומכ. םירחא םיקנבב תלהנתמ תיסנניפה םתוליעפמ קלחש, םייאלוד תוחוקל תוברל
 .תויאנועמקה תויתשתה רופישו לועייל םידעצבו, בנקה של הרטמה תויסולכוא ברקמ םישדח תוחוקל
 :זו היגטרטסא שומימ םשל םיקסעה ךלהמב עצבתהל יםננכותמ או/ו םיעצבתמ יםאבה םיכילהתה
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 תופדעהל הצפהה יצורעו תורישה תמר, םירצומה, ךרעה תועצה תמאתה תוך, חוקלה תדקוממ הסיפתה קוזיח -
 .חוקל כל של םייסנניפה םיכרצלו

 על ןהו, תמלוה הסירפב יפינס ךרעמ על הן תססבתמה, תיצורע-רב הסיפתב תיאנועמקה תשרה של כלשומ לוהינ -
 טנרטניאה רתא, םימדקתמ יםיטמוטוא םירישכמ תוברל, הרישיה תואקנבה יתוריש של תדמתמ הבחרה
 :רתיה ןיב ןהב םילולכה םייאקנבה םיתורישה תבחרה של דימתמ ךילהתב תואצמנש תוירלולסה תויצקילפאהו

 אהוולהל השקב תשגהל תורשפאה תחיתפ קנבה תוחולק ללכל יאקנב םע תובתכתה תורישה  תבחרה
 .דועו היצקילפאב

 ותליעפ, ןובשח לוהינ יתוריש תוברל, תוליעפה ימוחת לכב תוחוקל יפלכ םינותנ ירגאמ ססומב יתטיש םוזיי -
 . תואתנכשמו ינכרצ יארשא, ץועייו תועקשה

 ותאתנכשמ יקפלד ייד לע ןתי נתורישהו םאה תרבח תועצמאב תעצבתמ נקבה תוחוק לשל תואתנכשמה ותליעפ   -
 .קנבה יפינסמ קלחב םיבצומה

 
 תיטרפה תואקנבה רזגמ
  .ההוגב תורחת תמרב ןייפאתמה תיטרפה תואקנבה רזגמב תוליעפה -
 לע תורחתה ,תיטרפה תואקנבה רזגמב תוליעפב הומלגה תיסחי הכומנה יארשאה ןוכיס תמר חכונלו ,הז עקר לע -

 תורישה תמר תאלעהל רתכינ םיבאשמ תאצקהב יוטיב ידי להאב וז תורחת .דוא מתימאנידו הפירח ולא תוחוקל
 לש גורדשב ,םירצומה לס לש תדמתמ הבחרהב ,םידבועל תיעוצקמ הרשכהב ,תיטרפה ותאקנבה תוחוקל לץועייהו

 ,תולמעהו םיריחמה תומרב הקיחשב ,ןובשח לוהינ יאנתב תובטהב ,הטלחהה ותכמות תויגוולנכטה תוכרעמה
 .חוקלל תמאתומ תוריש תפטעמ תרייצו ישיא תוריש לע שגדו םיבר םוסרפ יעצבמב

 וץעיי יזכרמ קנבה יםקה ,תיטרפה ותאקנבה לש ןוילעה חלפב ולפיטב קנבהה תוכרעי התא רפשל תנמ לע -
 וץעיי יתוריש תתל קנבל םירשפאמ ץועייה יזכרמ נקבה ב םוימירפה תוחוקלל ץועיי יתוריש  םיקינעמה  םיירוזיא
 .ץועייה יזכרמב תועקשהה יצעוי לש יעוצקימה ןורתייה לוצינ ידכ ךות יםיותכייאו םימדקתמ

 ותדלבומ ותדיחיב תוריש יםבלקמ תיטרפה תואקנבה תוחולק .קנבה לש ףוניסה ךרעמ תועצמאב לעופ רזגמה  -
 יפואל ידוחיי ןפואב םאתומ רשא ותריש דלומב םייאקנבה יםתורישה וללכמ תא תוקפסמ רשא ,קנבה יפינסב
 ותרישה תא קינעהל ורשכוה רשא םיצעויו םיאקנב ידי לע יםנתינ םיתורישה .םהיכרצלו תוחוקלה לש םתוליעפ
 .הז חלפל

 תא ביחרהלו תורישה תמר תא רפשל הרטמב םייגוולנכט םירופיש תסנכהלו םיכילהת רופישל רידת לעופ קנבה -
 היצקילפאב ןוהה קוש תריז גורדש,ןוגכ ,רלולסבו טרנטניאב םינתינה םיתורישה חויתפו גורדיש ללוכ ,םירצומה לס
 רשפאמה .E M ESIVDA תוריש טנרטניאה רתא ךרד תועקשה וץעיל תופרטצהל תורשפאה תחיתפ ,תירלולסה
 .תירלולסה היצקילפאה תועצמאב חוקלל ותרישי תולועפל תועצה חולשל תועקשהה ץעויל

 םירעיזוה םינטקה םיקסעה רזגמ
 .תונורחאה םינשב תוקזחת התמגמב תאצמנ םיריעזהו םינטקה םיקסעה רזגמ לע תורחתה
 ומכ .רזגמה ולמ ותוליעפ תא ביחרמ תאז םע ךא םיקבנה ללכ לומ םיריעזהו םינטקה םיקסעה רזגמב הרחתמ בנקה
 קנבה .חוטיב תורבחו גניסיל תורבח ,יארשאה יסיטרכ תורבח םהבו ,םינוש םייסנניפ םיפוג דצמ תורחת תמייק ,ןכ
 .הובגת תוריהמו תונימז ,תויעוצקמ בןורתיה ולצינ ךות יםנטקה םיקסעה רזגמב תוליעפה תא דקממ
  .ךומ ניקסע תוליעפ חפנ ילעב קשמ יפנע לש בחר ןווגממ וניה םינטקה םיקסעה רזגמב קנבה תוחוקל

 םיינוניבה םיקסעה רזגמ
 תמרב תאטבתמ תורחתה .תרבווג כתלוה תיאקבנה תכרעמב יםינוניבה םיקסעה רזגמ תוחוקל לע תורחתה -

 לתוכי בםהיניב םירחתמ יםקנבה .ןומימ תדמעהל םיאנתבו תולמעהו םיריחמה תמרב ,הבוגתה תוריהמבו תורישה
 חויתפבו יעוצקמה םדאה חכו יםתורישה תוכיאב ,חוקל כל של םינתשמה םיכרצל ותליעיבו תוריהמב ביגהל
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 ,חוטיבה תורבח ןוגכ ,םייאקנב ץוח םיפוג דצמ תורחת תמיי ק,ךכל ףסונב .םיינשדחו םימכחותמ םייאקנב םירצומ
  .ל"וחבו ץראב יםקוושב ןוהה יסויגל תורשפאהו ןומימל תורבח

 תא ריבגמש המ ,םיקנב רפסמב ותנובשח םיהלנמ לארשיב יםינוניבה םיקסעה רזגמב תוחוקלה תיברמ -
 יםיקסע תוחוקל לומ םתוליעפב יםקנבה תא תוליבמגה ,תוירוטולגר ןוה תושירד םג .הלא תוחוקל לע תויתורחתה
- הםוחתב רקיעב ,ולא ותחוקל בדקמתהל תיאקנבה תכרעמה את ותליובמ ,תונורחאה יםנשב ןתרמחהו יםלודג

Middle Market .  
 השימחב זכורמ םייונניהב םיקסעה לומ תוליעפה .לדוגל יתורחת ןורתי לצנמ נקבה ,יקסעה דוקימהמ קלחכ -

  .םייקסעה םיכרצל ריהמו ןימז ,יעוצקמ הנעמ תתל הרטמב םייקסע םיזכרמ
-ץוח יםפוג לומ ןהו יםקנב לומ ןה ,Middle Market-ה רזגמ תוחוקל לע תורחת תמייק הביסאפה תוליעפב םג -

 .(בו"יכו תועקשהה יתב ,חוטיבה תורבח תוברל )םיפסכהו ןוהה יקושב םיחמתמה םייאקנב
 וניה חוקל תמרב יארשאה ףקיה .קשמ יפנע לש בחר ןווגממ וני הםיינוניבהו יםנטקה םיקסעה רזגמב קנבה ותחוקל   -

 .ח ש"מ' 50 עד
 
 תווחדשנם יינולוגטכם ירופיש
 של טלייגוהד יבההל ותכרעמ של רהמוחוה כנהוהת את חזקתומ פעלמת בנק הוצתקב של עידמה ותיוגולכנט ךרעמ
 והונלוה יודעייה ודיהצ כל את וכן ניהופטלוה רתושהתק רשת את, צההק ותחנת ושל יםרבוזמוה יםירכזמה יםרתשה

 .וצההקב ותרבח של טההמ ותידחיוב יםפינבס עידהמ יתיוגולכנטל רושהק

 0212 בשנת גיתולוהטכנ התשתית םוחבת םייריקהע םישאוהנ
 תנודשחו גיטלדי
 תשגה רשפמאה, יםיסקעו יםטרפ ותחולקל בנקה רתבא שחד ותריש השקת - תיקאבנ ותרבעל שהבק הגשת -

 תנזמה עבצל ותרשפאה פהנוס, ףסובנ. שוקמב תורבע חנוס ףורילצ ותרשפא ללוכ, יתקאבנ ותרבעל שהבק
 .ל"כשחל יתטלייגד ותרבע

 . חולקה יתלב ותרישי ראובד טיסרכה חוומשל יתונפטל ראהובה וביח טיסרכ נתזמה רשפאהמ ותריש השקת  -
 את יבחרלה מנת על, זה ותריש ותעצאמב עויצלב ותיתנהנ ותולעפה ןוומג בתחרה - יבנקא עם ותכתבהת -

 .ותחולקב כהיוהתמ ותרישה
 . ןוומק ןפובא ףתושמ ןוחשב חתיפתל ותריש ספתוה - ןוומק ןוחשב ולניהו החילפת ותיורשפא ןוומג רופיש -
 יםוצרעב כנתאשמ לתלקב שהבק שילהג ןיתנ, תוכנתאשמה וםחתב ותחוקלל ותרישה רופיש רתגמסב -

 .טרנטינהא רתא ותעצאמב יפנימ רוחזלמ שהבק שילהג וכן( יליובמ ותאםמ) יםיטלייגהד
  

 םלייטגידי ארנקים
Apple Pay,  יםיטלייגד יםארנק ותעבאמצ,  Tap&Payוגמס וםתשל בנקה ותחולקל רשפאהמ שדח ותריש ובילש

 Google Payארנק ותעצאמב בנקה יתייקצמאפל וכן .Fibi Pay 
 

 הטאד
 NLP (Natural Language Processing). רמתופטפל עהוטמה -
Machine learning.  ו AI של יםודלמ של עהמטוה חויתפל כתרעמ עהוטמה -

.ןורגאב עידה יובדע שולשימ Self service BI-ל כתרעמ עהוטמה -

 ןההו קובש תלויעפב תליוטגידי תלוכוי קוזחי
 ראתב הן, יםפנוס יםותריש והושק טלייגהד יוצרעב חולקה של יוניפנסה יקהת והצגת ולניהל Wise ייבפ כתרעבמ -

 .ציהיקבאפל ןוה
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 וביח את ותחלד ותחולקל רשפמא שהוא כך, חברוה ותרישה - ןוהה וקשב ותילעפ ןיבג במס ןוחשב וביח ותריש -
 .ךרע ותריייבנו יםייננספ יםרישכבמ ותילעפ ןיבג, ראלשיב המס ותיושרל לםושהמ במס נםוחשב

 תוימנ וכן ותפנוס תורבח של יםרז ךרע ותרייונ( ETF) יםרז סל ותודעת ספתוה ייד על SmartTrade ותריש רחבתה -
  .יםילובהמ יםדדבמ לאש ב"רהאב ותרחסשנ

 ירזבנג ולעפל יםשרוהמ ותחולקל יםרשפאהמ, בנקה רבאת ןוהה וקש רואזשב" יםרזנג רתיז"ב יםרופיש ועוצב -
 . ותילעיוב ותקלב ותיטגרטאס עבצול ןכנלת, רולוד ף"ועמ     
 תויפצובא ותונש ותיטגרטאס עבצול ןכנלת רשפמאה, ותחולקל יודחיי כלי השקת - ף"ועמ ותיטגרטאס ולניה -

 תויורשפא הצגת רשפאמ, תייחוויה ותיטגרטאסה יכלב שוימשה. ךרע ותרייבנ ותארוה חולשל אםובהת ראלשיב
 . ודעו יםיכנעד יםוננת ובילשב ותיטגרטאסה יקתבד, רוכלמ/שוכרל ןיתשנ ותילאופצ

 PREMARKET ותראוה רתבעה ותריש ףנוס, ןוהה קוש וםחתב בנקה עצשמב יםשוידחהו יםרופישה רתגמסב -
 ותעצאמב יםופועל יאקירמהא ותיהמנ וקשב ולעפל יםשארה ותחולקה ללכל, ב"רהא ותרסובב ותרחהנס ותילמנ
 יידל ועישהג ותשדחל או ותיפילצ התאםב, יםרז ךרע ותרייבנ רוחלס ותחולקל רשפמא ותרישה. טרנטינהא ראת
 .תישמרה רחסהמ חתיפת ילפנ ודע, םיעשקהמ

 
 חוקלל תהשירו רופשי

 םיבנקב יהםותונחשבמ להםש עדיהמ כוזירל ףימק ותריש ותחולקל רשפמאו MultiBank ותריש את יבחרה בנקה -
 יטירפ של Drill Down עויצב ותרבל, תומתקדמ ותולכי ושמומ כתרעבמ. בנקה יתיצקיבאפל וכזרמ ןפובא, יםרחא
 .ודעו יםונהנת של יתפרג וגהותצ וםכיס ותולכי, עידמ

. בנקל יתעדבלו שלמה יתטלייגד ותריש טפתעמ ותחולקל עתוצמ עתכו רגודש, יכנפהמה Swift GPI ותריש -
 .יודחייו יחדשנ יפרג משקמ ותעצאמב, ותוצאי ח"מט ותרבעה טוססס אחר אמת ןזמב ובעקל יםולכי ותחולקה

 ותיויביחתוהה יםינסינפה יםנכסה כלל ולניהל משתשמה, יטלייגד ייננספ ןוכנת - WISE 360 ייבפ  כתרעמ הושקה -
 .יהיקצובאפל רתאב ישיא הון ולניה ותרישמ ותנליה נקהב ותחולקל רתשפמאו

 

 תנודשחו הצימאוטו
 רופישל יםיולעפות יםיעסק יםכיבתהל יםטווברה ובילש רחבתה -( RPA) יםטוובר יססומב יםכיתהל יתיומצטוא -

 רושיהא לבשל ותרישי, תוכנתאשמ יעצוי ותשקב טתיקל ךיתהל כדוגמת, תויעליולהת ותחולקל ותרישה
 .יונרקעה

 םיילעפהמ את ותלפנ ורתטשמ, יםיידנ ולעפות ודיבע יכיתהל ןוכימ - ילעפמ יד עמג ללא ולעפהת ךרעמ לתעפה -
 .יידנה ולפיטשב ןוכיהס חתתפוה ותקלבת ולפיט, רהקוב רוטינ ותולעפ עויצלב

 

 עדמי תחטבא
 .2021 נתש ךמהלב ושהושק יםונומק יםארנקל חהטואב ולניה  ימשקמ -
 .ךרוצ יש רשכא, הוהגב רמהל יםיניפמא ןוכעדו צהוהקב יראת של יםינויצחה חהטהאב ייניפמא רוטינ  -
 .ןוומק ןוחשב חתילפת חהטאב ותרבק     -
 .ותחולקל ותמאיסהס ותיינמד רופישו וקחיז     -
 רשפאהמ ןוומק ותריש או, רתא כלב ילבש דו ותבאימ שולשימ לצההמו עדיהמ יפבד ותחולקל יםרסמ ודידח     -

 .תזא
 שולשימ ותיחוהנ BEC (Business Email Compromise) ותונאלה עגובנ, נקהב רתבא עדימ חתטאב יכנת ןוכעד   -

 .תישמרה נקהב תיייקצבאפל
Fibiguard. -ב שוימשל ותחולקל ןוענר ןייפקמ    -
 

 

 תתיותש גדרוש
 תושחד ןוחסא ותכרעמל רבעמ עצוב, בנקה של יטירהק עידהמ ותינזמו יםעויצהב, תוידרשה את רפשל רהטבמ -

 .ותמתקדמו
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 רופיש יםרשפאהמ, ולגד יכזרמ ןורכז חפנ יבעל יםמתקדמ יבהל  יחשבמ כישתר - יבההל חשבמ וגרדש -
 .  יםסקיד ולמ ותילעפוב ןוחסא חטשב ןוכחס, יםעויצב

 .יטרפ ןענב שוימשל רבעמ -
 WhatsApp. ססתומב יתונרגא םיפנ ותריש יתייקצאפל הושקה -
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 םיחנספ
 

  

224  יתיבר ותאוצוה ותכנס הירועיש -1 חפנס

228  י תקופתרב עידמ -חדומא סדפוה חוור חוד -2 חפנס

229  יונעבר רב עידמ -חדומא סדפוה חוור חוד -3 חפנס

230  י תקופתרב עידמ -דחומא ןאזמ -4 חפנס

 231  יונערב רב עידמ -דחומא ןאזמ -5 חפנס
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  אוחדית מיברות וצאת והוסהכנורי עיש -1ח פסנ

  יתיברות וצאת והוסם בהכנייוינהשח ויתונ   

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 םיכסנ - ביתיריעורי ות ושצעוממת ורית - חלק א'

 .1פח סנף סוהערות ב

 

             

  2021  2020  2019 

 
ה רתי
תעצוממ 

(1) 
 תוסנכה 

 תיביר

ר ועיש
 הסנכה
()%  

ה רתי
תעצוממ
(1) 

 תוסנכה
 תיביר

ר ועיש
 הסנכה
()%  

ה רתי
תעצוממ
(1) 

 תוסנכה 
 תיביר

ר ועיש
 הסנכה
()% 

           לארשיב - תיביר יאשו נםיסכנ
5  2.822 4,561.9 231.34.75  4,870.9  (5),(2)רוביצל יארשא 0. 04,397.8 232.3  5.28
0.30 1.9 624.1 )0.60( )3.7( 621.6  1.96 12.8 653.2  הלשממל יארשא
1.11  17.5 0.681,572.6  14.5 0.792,142.2  19.7 2,495.3  יםקנבב תונודקפ
0.25 1.3 528.1 0.14 1.2 850.2 0.10  0.8 796.9  יםיזכרמ יםקנבב תונודקפ
 תונימזו ןוידפל תוקזחומ ח"גא

0.91 4.0 441.7 0.47 2.2 465.2 0.43  764.03.3  (3)הריכמל
 

 - - - - - - - - -  (3)רחסמל ח"גא
 - - - - - - - - 20.6  םירחא םיסכנ
3.40  257.0 2.817,564.3  242.4 2.798,641.1 267.9  9,600.9   יתביר יאשו נםיסכהנ לכ ךס
 יארשא יסיטרכ ןיבג םיבייח

 יתביר יאשונ םניאש
 

 433.4   367.2  393.3   
 םיאשונ םניאש םירחא םיסכנ

תיביר
 

  (4)  444.5   421.7   300.3
267.9  10,478.8 יםסכהנ לכ ךס   2.569,430.0 242.4  2.578,257.9 257.0  3.11
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  אוחדית מיברות וצאת והוסהכנורי עיש -1ח פסנ

 (משך)ה יתיברות וצאוהות סם בהכנייוינהשח ויתונ   

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 ןוהויות ויביחהת - ביתיריעורי ות ושצעוממ יתרות -חלק ב' 

 

 

             

  2021  2020  2019 
ה רתי 

תעצוממ
 (1)

 
 

 תוסנכה
 תיביר

ר ועיש
 הסנכה
()%  

ה רתי
תעצוממ
(1) 

 תוסנכה 
 תיביר

ר ועיש
הסנכה
()% 

 
 

ה רתי
תעצוממ
(1) 

תוסנכה  
 תיביר

ר ועיש
 הסנכה
()% 

 - יתביר תואשונ תויובייחתה
             לארשיב
2,900.7  ובצק ןמזל רויבצה תונודקפ  17.9  0.622,710.6 3.1   0.11 3,583.3 9.9 0.28
312.3  יםקנבמ תונודקפ  5.5 1.76  281.5 )1.7( )0.60( 317.9 1.3 0.41
 - -7.5  - -4.6  - - 2.0  תורחא תויובייחתה
 תואשונ ותיויביחתהה לכ ךס

3,215.0  תיביר  23.4  0.73 2,996.7 1.4 0.05 3,908.7 11.2 0.29
 יארשא יסיטרכ ןיגב םיאכז

253.4    יתביר םיאשונ םניאש      350.4  373.6
 םניאש רויבצה תונודקפ
6,034.1 תיביר םיאשונ     5,205.4   3,223.0   
 ןניאש תורחא תויובייחתה
125.2 (6)תיביר תואשונ      117.3   63.6  
9,627.7 ותיויביחתהה לכ ךס   23.4 0.24  8,669.8 1.4 0.02 7,568.9 11.2 0.15
851.1 יםיונהה םיעצמאה לכ ךס     760.2    689.0  
 םיעצמאהו ותיויביחתהה לכ ךס

10,478.8 יםינוהה    9,430.0    8,257.9  
3.11   2.76   2.06     תיבירה רעפ
 םיסכ נלע וטנ האושת
9,600.9  (7)תיביר יאשונ  244.5 2.55   8,641.1 241.0 2.79 7,564.3 245.8 3.25

  
  
  

  

  

  

  
  
  

   
  

  
.1פח סנף סוהערות ב 



226 

 
  אוחדית מיברות וצאת והוסהכנורי עיש -1ח פסנ

 (משך)ה יתיברות וצאת והוסם בהכנייוינהשח ויתונ   

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

נושאי יות ויביחוהתים נכסוסף על ע נדימ - ביתיריעורי ות ושצעוממת ורית -חלק ג' 
 ביתיר

 

             

  2021  2020  2019 

 
ה רתי
תעצוממ 

(1) 
 תוסנכה 

 (5)תיביר

ר ועיש
 הסנכה
()%  

ה רתי
תעצוממ
(1) 

 תוסנכה 
 (5)תיביר

ר ועיש
 הסנכה
()% 

ה רתי
תעצוממ

 (1) 
 תוסנכה 

 (5)תיביר

ר ועיש
 הסנכה
()% 

דומצ אל ילארשי עבטמ             
239.2 8,035.5  יתביר יאשונ יםסכנ ךס  2.98 7,261.2 240.4   3.31 6,200.3 241.8 3.90
)0.17(  )4.9( 2,889.0)0.17(  )3.6( 2,074.0)0.15(  )3.4( 2,282.6 יתיבר תואשונ תויובייחתה ךס
3.73   3.14    2.83   תיבירה רעפ
 דדמל דומצ ילארשי עבטמ
 יתביר םיאשונ

         

 6.70.69 967.4 )0.25( )2.4( 971.2  2.42 26.1 1,079.1  יתביר יאשונ יםסכנ ךס
)0.60( )5.4( 895.5 0.28 2.3 824.6 )0.39( )20.0( 837.0  יתיבר תואשונ תויובייחתה ךס
0.09   0.03    0.03   תיבירה רעפ
 עבטמ תוברל) ץוח עבטמ
 ץ(וח עבטמל דומצ ילארשי

         

2.14 8.5 396.6 1.08  408.74.4  0.53 486.32.6   יתביר יאשונ יםסכנ ךס
)0.72( )0.9( 124.2 )0.10( )0.1( 98.1  - - 95.4 יתיבר תואשונ תויובייחתה ךס
1.42   0.98    0.53   תיבירה רעפ
          לארשיב תוליעפ ךס
 257.03.40 7,564.3 2.81 242.4 8,641.1 2.79 267.9 9,600.9   יתביר יאשונ יםסכנ ךס
)0.29(  )11.2( 3,908.7)0.05(  )1.4( 2,996.7)0.73(  )23.4( 3,215.0 יתיבר תואשונ תויובייחתה ךס
3.11   2.76   2.06    תיבירה רעפ

 .1פח סנף סוהערות ב
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  אוחדית מיברות וצאת והוסהכנורי עיש -1ח פסנ

 (משך)ה יתיברות וצאת והוסם בהכנייוינהשח ויתונ   

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

  ביתיר צאותובהויבית ר ם בהכנסותייוינח השונית - חלק ד'

 

 
 

        

 2019 תנש תמועל 2020 תנש  0202ת נש תמועל 1202 תנש 
  יוניש ללגב ן(וטיק) לודיג   יוניש ללגב ן(וטיק) לודיג 
 וט ניוניש ריחמ תומכ וט ניוניש ריחמ תומכ 
       לארשי בתיביר יאשו נםיסכנ
)4.1( )12.3( 8.2  3.1)11.6(  14.7  רוביצל יארשא
)10.5( )13.7( 3.2  22.4 17.4 5.0 םירחא תיביר יאשו נםיסכנ
)14.6( )26.0( 11.4  25.5 5.8 19.7 יתבירה תוסנכה לכה ךס
       לארשיב יתביר תואשונ תויובייחתה
)6.8( )5.8( )1.0(  14.8 13.6 1.2 רויבצה תונודקפ
)3.0( )3.2( 0.2  7.2 6.7 0.5 (6)תורחא יתביר תואשונ תויובייחתה
)9.8( )9.0( )0.8(  22.0 20.3 1.7 יתביר תואצו הלכה ךס
)4.8( )17.0( 12.2  3.5)14.5(  18.0 וטנ יתביר תוסנכה לכה ךס

 :ערותה
    .מיות(יתרות יוס סי בעל - צמוד אאלי לשרע יזר מטבג)במים שהחודס יתרות לתחילת סיעל ב (1)
 .ביתסות רינכהים צוברנם אישים גומ פבותבות חואי. לרשראסדי הפשות לפרהשל עת הממוצנית זאהמה היתרכוי ניני לפ (2)
 וש מומםשטר ם רווחישל עתהממוצ ההיתר הכתנו המכיר לנותזמי וב חגרותיא של וסחר למב חוגרותיא של עתהממוצ ההיתרמ (3)

 גרתס במהון בםהכלולי ,ה למכירנותזמי וב חגרותיא גין בםסדיהפים/ רווחשל כן וסחר למובח גרותאי של גןוה וויש לאמותהתמ
 21.12.31 םובי היימסתהש הנש לגן"הו וויש  לפיה למכירםניזמי ךער יירותנ גתצה גין באמותתה "ףסעיב  מצטבראחר כולל רווח

 4.1 של ךסב 19.121.3 םובי המייסתהש הנשול ש"ח נייליומ 3.0 ךסב 31..2012 םובי המייסתהש הנש)ל ש"ח נייליומ .52 של ךסב
 ."ח(שני יליומ

 .יאשראסדי הפה לשרהפכוי ניבבית ום ריאישנונם אישים אחרים סכנם, זריגנים כשירלרבות מ (4)
 .המאהתב, 19.12.31-ו 20.12.31, 21.12.31 -בתיימו סהש םנישית ביבסות רנכהנכללו בש"ח,  נייליומ 61.1, 3.12, 7.12ך סעמלות ב (5)
 .םזריגנים כשירלרבות מ (6)
 .ביתהריאי שנוים סכנהך סק לחלנטו לבית סות רינכה -נטו ה אתשו (7)
נוי השי .האהשוו לקופותהת בין  בכמותנוי בשיהמדווחת הקופבת המחיר כפלתה ידי על  חושב בכמותנוילשי סהמיוח נויהשי (8)

 .האהשוופות לקוהתבין נוי במחיר קודמת בשיהה קופבתכמות הפלת כעל ידי מ חושב במחירנוי  לשיסהמיוח
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 יפתורב תקע ידמ - אוחדפסד מהוח וורח וד - 2ח פסנ

 ח"ש יוניילבמ יםחוו מדיםכומס

 

       

  2021 2020 2019 2018 2017 
 םיחוודמ םמיוכס  

206.7 239.0 257.0 242.4 267.9  יתביר תוסנכה
9.1 16.9 11.2 1.4  23.4 יתביר תואצוה
197.6 222.1 245.8 241.0 244.5  וט נ,תיביר תוסנכה
9.7 7.0 10.7 21.8  )3.3( יארשא ידספה ןיגב תואצוה
 ידספה ןיגב תואצוה רחאל וט נ,תיביר תוסנכה

187.9 215.1 235.1 219.2 247.8  יארשא
      תיבירמ ןניאש תוסנכה
2.2 0.1 3.0 0.2  2.2 יתבירמ ןניאש ןומימ תוסנכה
75.4 81.0 83.8 83.1  94.1 תולמע
0.2 0.4 0.4 0.4  5.0 תורחא תוסנכה
77.8 81.5 87.2 83.7 101.3  תיבירמ ןניאש תוסנכהה לכ ךס
      תורחאו תוילועפת תואצוה
 *96.592.6 102.0 90.8  98.6 ותול נתואצוהו תורוכשמ
30.7 26.7 27.5 27.6 27.1  ודיוצ םיניינב תחפו הקזחא
 *63.858.6 70.7 63.6  66.4 תורחא תואצוה
181.9 187.0 200.2 182.0 192.1  תורחאוה ותילועפתה תואצוהה לכ ךס
83.8 109.6 122.1 120.9 157.0  יםסימ ינפל חוור
31.0 40.7 44.4 43.9  55.3  חוורה לע םיסימל השרפה
52.8 68.9 77.7 77.0 101.7  יקנ חוור
      (ח"שב) הליגר הינמל חוור
0.35 0.46 0.52 0.51 0.68  ללודמו יסיסב חוור

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



229 

 יונע רב רבעידמ -ון עברלחד וסד מאפהוח וורח וד - 3ח פסנ

  2020-ו 2021ים שנבעונים י רבסד לפפח והת דוח רוותמצי
 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 

           

 2020 2021 הנש
 1 2 3 4 1 2 3 4 ןועבר
)59.2 60.2 62.5 60.5 )61.5  74.3 69.3 62.8 יתביר תוסנכה
)1.9( )0.2( 2.1 1.4 1.9  10.9 8.3 2.3 יתביר ת(וסנכה) תואצוה
61.1 60.4 60.4 59.1 )59.6  63.4 61.0 60.5 וט נ,תיביר תוסנכה
8.1 7.2 3.0 3.5 )2.4( )3.0(  2.1 -יארשא ידספה ןיגב תואצוה
 רחאל וט נ,תיביר תוסנכה

 ידספה ןיגב תואצוה
53.0 53.2 57.4 55.6 62.0  66.4 58.9 60.5 יארשא
יתבירמ ןניאש תוסנכה
 ןניאש ןומימ תוסנכה

 - -0.4 )0.2(  0.8 0.1 0.8 0.5 תיבירמ

         

21.7 19.5 20.2 21.7  22.6 23.3 23.2 25.0 תולמע
0.1 0.1 0.1 0.1  - - 5.0 - תורחא תוסנכה
 ןניאש תוסנכהה לכ ךס

1.8 19.62 20.7 21.6 23.4  23.4 29.0 25.5 תיבירמ
תורחאו תוילועפת תואצוה
24.2 22.3 21.6 22.7 24.6  23.5 23.5 27.0 ותול נתואצוהו תורוכשמ

         

6.7 6.6 7.4 6.9 7.6 6.5  6.56.5  ודיוצ םיניינב תחפו הקזחא
15.3 15.9 12.7 19.7 15.5  16.2 16.4 18.3 תורחא תואצוה
 תואצוהה לכ ךס

46.2 44.8 41.7 49.3 47.7  46.2 46.4 51.8 תורחאהו תוילועפתה
28.6 28.0 36.4 27.9 37.7  43.6 41.5 34.2 יםסימ ינפל חוור
10.5 10.2 13.7 9.5 13.4  15.5 14.1 12.3 חוורה לע םיסימל השרפה
18.1 17.8 22.7 18.4 24.3  28.1 27.4 21.9 יקנ חוור
ח("שב) הליגר הינמל חוור
0.12 0.12 0.15 0.12 0.16 0.19 0.18 0.15  ללודמו יסיסב חוור
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 יפתו רב תקעידמ -חד ון מאזמא - 4ח פסנ

 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 
 

       

  2021 2020 2019 2018 2017 
 םיחוודמ םמיוכס  

       םיסכנ
3,634.2  יםקנבב ותנודקפו םינמוזמ   3,815.8 2,675.7 2,272.8 2,178.7
742.7  ךרע תוריינ   625.3 258.8 641.6 576.5
5,575.0  וטנ ,רוביצל יארשא   5,165.2 5,056.4 4,642.0 4,282.8
763.3  הלשממל יארשא   620.6 624.3 622.4 618.0
37.4 35.9 32.6 25.4  24.1  ודיוצ יםניינב
1.0 0.8 0.5 0.4  1.0  םירזגנ יםרישכמ ןיגב םיסכנ
38.4 40.0 45.6 92.3  94.7  םירחא םיסכנ
 - - -3.8  -  רהיכמל םיקזחומה םיסכנ
10,835.0  יםסכהנ לכ ךס   10,348.8 8,693.9 8,255.3 7,732.8
       
       ןוהו תויובייחתה
9,025.1  רויבצה תונודקפ   8,612.4 6,961.9 6,673.0 6,253.8
431.1  יםקנבמ תונודקפ   252.3 349.2 365.7 362.1
0.6 2.3 4.7 7.3  4.1  םירזגנ םירישכמ ןיג בתויובייחתה
488.7  תורחא תויובייחתה   672.5 651.9 561.1 524.4
9,949.0  ותיויביחתהה לכ ךס   9,544.5 7,967.7 7,602.1 7,140.9
886.0   ןוה   804.3 726.2 653.2 591.9
10,835.0  ןוההו ותיויביחתהה לכ ךס   10,348.8 8,693.9 8,255.3 7,732.8
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 יונעבר רב עידמ -ון עברוף ס לאוחדמ ןזמא - 5ח פסנ

 2020-ו 2021 ם בשניכל רבעוןלסוף חד מאו זןאת מתמצי
 ח"ש יונייל במיםחוו מדיםכומס

 
 

           

 2020 2021 הנש
 1 2 3 4 1 2 3 4 ןועבר
         םיסכנ
3,278.7 3,363.6 3,710.8 3,815.8 3,844.2 3,819.0 3,485.4 3,634.2  יםקנבב ותנודקפו םינמוזמ
 451.2388.7 525.0 625.3  1,050.7777.0 797.7 742.7  ךרע תוריינ
5,004.4 4,989.4 5,008.3  5,239.65,165.2 5,414.6 5,471.7 5,575.0  וטנ ,רוביצל יארשא
 619.9621.2 620.6 620.6  621.2 806.648.7 763.3  הלשממל יארשא
 31.331.9 30.1 25.4  24.5 23.8 24.2 24.1 ודיוצ יםניינב
 יםרישכמ ןיגב םיסכנ

 0.81.8 0.3 0.4  0.4 0.2 0.4 1.0  םירזגנ
 96.793.3 93.5 92.3  90.8 102.096.1  94.7 םירחא םיסכנ
 - - -3.8  3.8 3.8 - - רהיכמל םיקזחומה םיסכנ
10,688.0 10,835.0 יםסכהנ לכ ךס  10,456.910,601.5   10,348.8 9,988.6 9,552.9 9,420.0
         תויובייחתה
7,686.6 7,890.4 8,297.4 8,612.4 8,821.0 8,823.9 8,868.9 9,025.1  רויבצה תונודקפ
 251.5347.2 255.0 252.3  246.2 469.468.3 431.1  יםקנבמ תונודקפ
 ןיג בתויובייחתה

 7.67.6 7.8 7.3  4.8 4.8 4.4 4.1 םירזגנ םירישכמ
 634.9 645.5641.6 672.5  700.2699.0 457.9 488.7  תורחא תויובייחתה
8,676.3 8,791.1 9,205.7 9,544.5 9,771.0 9,597.2 9,800.6 9,949.0  ותיויביחתהה לכ ךס
 761.8743.7 782.9 804.3  859.7830.5 887.4 886.0   ןוה
10,835.010,688.0 ןוההו ותיויביחתהה לכ ךס   10,456.9  10,601.5 10,348.8 9,988.6 9,552.9 9,420.0
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 םיחונון ממיל

   

ABC ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process  - תעילקבו ןו ההתולימ הכתרע להי פנימךיתהל 
 ייד  עלחזקוי יכ ,חיטלהב עדו נזה ךי תהל.יםי בנקאיםיד תאג שלןוהה ותלימ החתטלהב גיהטרטאסה

 םיד  עלוטינקו וחותפיש ןכו ,םקיהעס ביםלומ הגםיונכי הסכל בךו שיתמלםו הןו היםיקאבנ היםידהתאג
 ינתחוב ןו הןוכנ תיכי תהל,ןו היעדי  שלעהי קב,רית הןי ב,לבש מךי התהל.יםונכי הסולניה ליםות נאיםכיתהל

 .ןויצ קישיחר תןוו במגןוה הצבמ
 FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Act - םיפו גיכ עוב ק,מס הפתיכ ארופיש לעדו הניקאיראמ וקח 

 י למיםכיישו לםצ איםוהל המנותונחשב  עליתאקירמ האמס הותשר לחווי בדיםיביח "ברהא לוץח מיםייננספ
 .רה"ב אתושב  לאוא ה אם גםחווי בדיביחש

 LDC - Less Developed Country - יתונינ בו אכהו נמכנסה הותכבעל יולמע הבנק הייד ת עלווגומסה ותרצא. 
 LTV - Loan To Value Ratio - נכס היווש ןילב ,ה(צלו נרםטש רתשומא רתגמס ותרב)ל וואה ההלוםכ סןי בחסיה 

 .וד(עבש בי הבנקאידגתא ה שלולקח יפ)ל עבדושהמ
 Middle Market - יונינ בודל גרסד בותחולק ול מעתוצ המביתרחס מותילעפ. 

 CDS  -  Credit Default Swap- סקהעל ים הצדדןי ביקפ למניראשא יפתשח ריעבמ הינסינפ רישכמ. 
 CLS - CLS - Continuous Linked Settlement םייניונעמ היםצדד י שנ שלוץח עטבבמ ותסקאע יקתלסל בנק הוא 

 ,ים צדדי שנ של,ךוו מת,ע אמצודת נקוותי בההוא SLC  שלודחיי ה.יראש ואיקה סליונכימס ןית הנכלכ עלהימנ
 .ירבי מןפו באיםונכי סיםיתחפהמ יקה סליוננגנ מובעל יראלטינ

 Dodd-Frank - שלותם הישנאת עו למנןויבניס 2010-ב רסנגו בקורשושא יתרב הותרצ באותיפדרל ותתקנ  
 תי הבנקאכתרעמ בןוכי הסחתתפ הייד על 8020  שנת שליםייננספ היםוקוש ברבש למוילובשה יםעוריא

 .יםרזבנג רחס משל רהד והסורטנוס הןוחשב בותחזקוהמ ותעקשהה לת הגבייד  עלרתי הןי ביתרב הותרצבא
 םיייננספ יםפו גשל יםעויצ הברח אובעקול ףוכלא ,חקפ לדםישתפק יםילתשמ מיםפו גוקמו הו אלות תקנחוכמ
 .יםולגד

 EMIR  - European Market infrastructure Regulation - ותםיביצ  אתילגד להעדהו שניפורי האודחי האלש ציהולרג 
 .יפוריוד האחיות האינ מדכל ב(CTO) לדלפק רבעמ יםוקוש השל

 FHLMC - Freddie Mac - תרכו ומןות אחתגמא ,ותנתאכש מוכשתרה יתרב הותרצא לתשממ לנפתומס הותכנוס 
 .(רה"בא לתשממ של יתרמלופ ותרבע אתרה זבח לןי )ארויבלצ ןותא

 FNMA - Fannie Mae - ןות אחתגמא ,ותנתאכש מוכשתרה יתר הבותרצ אלתשמ מותחסב יתרויב צרהחב 
 .ב("רהא לתשמ משל יתרמלופ ותרבע זאת רה לחבןי )אישפוחה וקש בןות ארתכוומ

 GNMA - Ginnie Mae - ותכנו הס שלותרבע לותכו ז ידה עלותונפק המחאג" ה.ותנתאכש למיתראל פדרהחב 
 .(Government National Mortgage Association )ותתאכנשמ ליתלתשמהמ

 Var - Value at Risk - ןזמ בתקופת וקש היונכי סותשממ הת בשליופצ היימאלמקסה פסד ההידתמד לודלמ 
 ותייצ הפוזכל של ףטוש ךורעיש ךיר מצו זטהיש בשוימש ה.שארמ עהו קביתטטיסט סןוחטי ברמתוב ונהנת

 תושהמוסד יםונכי הס אתודאמ לןינ הודל המותרט מ.ותיויביחוההת יםנכס ה שלןוג ההיוושה  עלססבהתב
 וקש היונכי סשל ותםשמתמ מהיםעוב הניםסדפ היוכיס ללםו הןו היקחז להןכו ,להם יםפושח יםייננספה
 .ותונש ותיוילעפב

 קכחל ובח ותרגא ותעאמצב חווט כתורא אהוולהל יקאבנ יראשוא ותוואהל כתיפה של ולהעפ - חגואי  א
 ייד  עלובח ייסת מגרש אחדתוי מרהט למותשי ותעאמצב עצו מביוסהג .יבנקא-ץוח ןו היוסג  שלךימהתהל
 תלועפ)ב חדי ובצושקו ושכרנש יםנכס וא יםיופצ יםרימז ת שלףרצ מייד על ותובהמג ובח ותרגא הנפקת

 ךי מתהללקחכ יםונפקשמ ךרע ותריי נו אובח התורגא .קהפלהנ יםיתנ הנ,ךרע תוריילנ וכפוה ( Pooling- םויגא
 :לשמ)ל ותכנס ה שלרדוג מרםז כל לחסיי להתולכי חויגהא .לה האם(ירימזהת )יםנכס ביםובמג חויגהא

  .(ותכנתאשמ מיםולתקב ,םייעסק יםולתקב
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 ןרוהק יתביר הימו תשלןבהש ותתאכנש במותבוהמג ובח ותראג - (MBS) תואתשכנמ גובימ בוח תאגרו 
 .תוכנתאשמ בותחטובות המווא הלןוערפמ עוב הניםומנמז יםרז תם עליססמתב
 יםייננספ יםנכס ייד  עליםוב מגןינ בגןרוהק יתביר הילומשתש ובח ותראג - (ABS) כסיםנ וביגמ בחו תאגרו

 יםנכס ו א,יםרוג למותתאכנשמ ותרב ל,ותווא הל שלותוצ קבותי להיםיושע ים המגביםכסהנ ם.מייומס
 .םירחא יםייננספ

 ו אינהבמד םיריחמ הרמת  שלכתשמתמו יתללכ ייה על שלךי תהלרתאהמ יכלכל חונ מהיא - הציאינפל
 .יםומס קושב

 תוי ותשתותכרע מו/או ובשחמ ותכרעמ  תקיפתעתצ מתבוכ במהלרש אעוריא - (רבסיי) נטירביק עאירו
 םורג לולה עלרש אי( הבנקאיד לתאגיםי פנימו איםיוניצח) יםיברי ,םעט מו א,ייד  עלחשב מותבצושמ

 .לעופב  נזקעוצ ב לא אם גםרואמכ פהי תקעויצלב ןוי ניסותרב ל,ריבי סןוכי סותשממלהת
 י תנא.םיחותפ מןקיהשמש ותינממד כברו המ,זירפ בוכזרשמ ,ןורגא - (OECD) תחותפומה תנודיהמ גוןרא

 יםכ מהלילוב לה היאןורגאה רתט מ.ישפוח הוקשהו טיהרוקדמ הותונרקע לתקב  הםןורגא ליםיבסיס הבלההק
 .2010 ימא בןורגאב רה כחבבלהקת הראלשי .יומינלא ביעסק להועפ ףויתשו יכלכל חויתפ של
 .חולק לבנק הןי בכםההס י לתנאתאם בהאהיר קיפ ע עלרפנה יראשא - on call איראש

 

 

 

 

 
 םיבנקה על חויקפל באזל עדתו ייד על וענקבש יםבנקה של יםונכיהס ולניהל ותראוה - 3 אזלב/ 2 באזל  ב

(BCBS), הקנ יםוומה באזל דתעו ותראוה. לםועב יםבנק על חויקפל יםטרדטנס עתיבקבו חויקפב קתעוסה 
 .יםינסינפ ותמוסד של ותיביצ חיטלהב ועדושנ יםילובמ םיטרטנדלס( benchmark) מידה

 .העקשה הךרע ביםיוינש ימפנ עישק מן על להגתהרטשמ יתיננספ עסקה - רדוגי  ג
  going concern capital.- ךשממת בסיס על הון - 1 דברו עצמי הון  ה

 ותמקנ ןינשא ותיוכהזמ לקח ספתובת יהבנקא דיהתאג ותימנ ילבעל חסויהמ ןוהה את לולכ 1 ובדר יעצמ הון
 תואמהתו יםרחא יםישחומ ילתב יםנכס, ןיטיונמ יוכיבנו( טועימ ותיוכז) וחדושא בת ותרבח של ןובה טהישל

 ,"יחויקפה ןוהה - הון ותלימוה דהימד" 202 ןיתק יבנקא ולניה ראתובה טרופכמ לכוה, יםפנוס יםיוכיונ ותיחויקפ
 תוראוה - יחויקפה ןוהה - ןוהה ותלימוה מדידה" 299 ןיתק יבנקא ולניה ראתוהשב רבעהמ ותראולה ףופכוב
 ".רבעמ

 לולכ והוא רותי ותחנ ןוה וינה 2 ובדר הון. רישכה ירוטולרגה ןוהה ובשיחב לתלכהנ הון כבתש - 2 דברו הון
 רבעמה ותראולה תאםבה זה ןובה יםללכנ רשא רבעב בנקה ייד על וונפקשה יםרישכ ןוה ירישכמ רקיעב
 - Contingent Convertible) ותנההמ ןוהה יםוושמה יםרישכה יםשדחה ןוהה ירישכמ וכן 3 באזל ותראוה וםשייל

oCoC). ינפל יראשא יפסדלה יתצתוקבה שהרפהה רתית: ןוכג יםפנוס יםטירפ יםללכנ זה הון רתגמסב, כן וכמ 
 .יראשהא ןוכיס ינכס ךמס %1.25 של רהתקל עד חסייהמת המס עתפשה

, ףוינמ חסי: ןוכג) יםפנוס יםירוטולרג יםחסיו בנקה של ןוהה ותלימה חסי ובשיחל המשמש הון - וריטולגר הון
 םיחדנ ותיביחהת יכתב ןוכג) יםפנוס יםרישכ יחויקפ הון ירישכומ יונאחשב הון ייבכר ,(ודעו יראשא ותיכוזיר
 (.ירוטולרג ןוכה ללכילה יםרישכה

 ף כסו איוקח לא ורושמק ף כסללכ ךרד ב,ף כס שלרו מקרי להסתןרתטשמ תוייננספ ותולעפ - הון תהלבנ
 .יתוקח הכתרעמ לףסכ ה אתר"יחז "מבנההל הךיתהל .מס וי עללםוש שלא

  :עסק רתט למתנהי נלאש לבדוב ,מאלה חדא ימתי המקוואההל - רדיול האלווה
 ;וצהפיש ו א,בתהחר ה,יתהיבנ ,םירו מגרתי ד שלרהיכחל ו אשהיכר לעדתוי מוואהההל .1

;חתפ מי דמתרותמ יםרו מגרתי בדותכת זשיכר לו איםרו מגרתי דיתיבנ לשרג מישתכר לעדתוי מוואהההל .2
 ;יםרו מגרתי דןוכשמ ביתנה נוואהההל .3

 .1,2 יםטנ קיםפיעבס רואמכ לקהח בו אלואה במאהוו הל שלוקדםמ ןוערפ ןו למימעדתוי מוואהההל .4

 עתרפ נןר הקויל וא,יתבירה ילומשת רק יםלמושמ פתהו תקכל ך שבמהלהוואהל - טולב/ןלוב תאלווה
 .פהוהתק ףו בסולמתשמ יתביר ה גםיםיתעל .פהו התקףו בסלואהבמ
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 לע יםישמר יםונתנ ףולאיס יתוקח ותכסמ ףוקמת ועלפ הןורגא - הקיטטטיסלס תכזירמה כהשהל - ס"למה 
 .םולהפצת ראלשי בכלהכל ה ועלרהבחה
 ,תייומ ותבנשחהת ייד-לע ,תזא ותילעפ ביראשהא יונכי סרועזולמ וםחילת יםרמווז שג קיזיהסכמ - CSA סכמיה
 .כםהס ל בהתאםי הנגדצדוה בנק הןי בעתצמתבה ,וברל
 יםרזתל בהתאם עתנקבו ובח כל של יתטנרפ ינהחבל התאםב עתבשנק שהרפה - תניטרפ השרפה
, ןוחטיב ותנהמ בוחכ רדוגמ ובחה רשכא, או בוחה של יתרוהמק יתביהר רועישב ווןההמ יופהצ יםמנומזה

 יםנהלל ובהתאם ףטוש ןפובא ןחוב בנקה, ותההנא שהרפהה עתיקב ךרולצ. ןוחטהב של ןוגה יוושל בהתאם
 םיוקוהזק, הפישחוה ןוכיהס רמת תהעל בהם יםוול, ןיתהנ כלכ וקדםמ, ראתל רהטבמ יראשהא יקת את

 םימתנא תוצאהכ או סיכון ייניפאמ עקר על זאת, וםגכפ ובחה גוויולס ודצמ יוויול חדתוימ יתולניה לב לתשומת
 תישענ בעיהה מקוע תכרעה. מצבם את רפשל הרטבמ, יםווהל במצ על עיפשהל יםולהעל יםימשק/יםיכלכל

 יראשהא יונכיס ולניה ותידחי ייד עלו והובל יםטפלהמ יםיעסקה יםרמוהג ייד על עתד וליקש לתעפה תוך
 עולקב רהטבמ, ורתושא יםישהק של יתיבטיקיבוא כהרעה ותעאמצב ,ם הארתבחב יםונכיס ולניהל יבהטחב

 .להםש ןוכיהס וגריד את
 תעוצמב יתטנרפה שהרפהה, ילעל רואמכ בנקה עבשק יםיותכיהא יםונירטירקל תאםבה וגויבס רשהק ללא
 .וםי 90 של רויגפב יוהמצ ח"ש ניויילמ 1 על ולהעה ובח כל על
 םיטנ קותובח  שלותול גדותוצ קברועב שמתוי מיראש איסדפ להיתוצת קבהשרפה - תתיצובק השרפה
 ירישכ מןי בגתיתצו הקבשהרפה ה.םי פגומנםישא צאונמ יתטנרפ ונבדקש תוובח ןיובג ,יםיוגנומוה יתחסי

 ותשבח התךו ת,יאזנהמ יראשא הרועב וענקבש שהרפ ההירועיש  עלססתו מביםיאזנמ-ץוח היראשהא
 .יאזנמ וץח היראשן האוכי ס שליופצ השוימור המעישב

 

 

 

 לוניה ותראולה 133 ראהובה תהועשמכמ יםוול צתוקב או והוהל יפכל בנקה של יראשאה ותפישח סך - תחבו  ח
 ותיויביחהת, והוהל של ךרע ותרייבנ עהקשה, נקהב ותירחבא יראשא ,רית הןי ב,לתולכ ותהחב. ןיתק יבנקא
 רעבמב יםרבנגז ותסקאעו( ותודעת יראשוא ותיורבע ותרבל) חולקה ןוחשב על ףכס לםשל ינקאהב ידהתאג

 )OTC(. לדלפק
 הואר בנקה לתנהה רש א,תיאזנמ וץח יראש אתפישח ותרבל ,ות חבו אובח - תדחומי החגהשב בחו/תחבו

 ותחב/ובחל. םינבג יראשא יפסדלה פהו צינה איכ אם ,חויקפוה מעקב היעמצא את םביהלג רילהגב ךרוצ
 רוצוייש ןכית זהכ ךרוצ .הנהלה ה שללב תשומת ובליקש יוראש ותייאלנצטופ ותשולח שי חדתוי מחהגשבה

 ותויתנ באיםרוש הקיםיפיספצ יםוליקש חכו נוא ,ותירואז ו אותיפענ ותיוחתפת בהיםרושהק יםוליקש חכונ
 בצ מ,יתסקע הוותילעפו יביח לרשא בי הבנקאידאג התייד ביו המצעיד המיבטו ףיק ה,יביחה  שליתיננספה

 .כו'ו יםייתיעכב יםחשב הניםרחא יםפו געם יביח הירש ק,ותובח הןוערפ ביםרויגפ ,ותונחטהב
 תו פועלראלשי ב.םיד ם עליונפק המותובחול ותרלחב ,ותמשל למיראש איוגרי דעתוב הקרהחב - גדירו תרבח

  ."וגר"מדו ות"מעל" - וגרי דותרבח ישת
  .שדח מןרגושא ובח ותרב ל,וםג פגווי בסובח וא, ותח נוגוי בסובח ,תחדוי מחהגשבה בחו - תיבעיי בחו
 ולקח ו אוולכ אם רויגפ בנמצא ובחה .ושל יםיחוזה ןוערפה ילתנא חסייבהת עקבנ ובח של רויגפ - רגופיב בחו
 ובח  שללקחכ בשחיי  ושברבוע ןוחשב בובח ,זה ןייענל .נווערפל ענקבש דעוהמ מוםי 03 ךו תערפ נלא
 ךו בת אםו אןותרוצוי העדוממ וםי 03 ךו תנהערפי ת לאותרשומא יראש אותרגמסמ ותיגרח אם ,רויגפב

 תל הנהרי שתגדפהו תקךו תובח היוכיס יכד לעד יםכומ סןוחשב וות אותכ לזופק נז לאיראשא התרגמס
  .ינקא הבידהתאג

 ינסינפ הוצב במםירושהק יםיטפש מו איםיכלכל יםוליקשמ - יקאבנ יד תאגויפשל רדהס - דשחמ גןרואש בחו
 רש ואותרח אותיב בנסיםיתנ נוי ה שלאיםחדוי מים תנא,ןי דיפ  עלו אכם הסיפ ל,והולל יקענמ - והו הלשל
 וריקעבש ובח יתנא ביוינשל רד הסטעלמ ,יםשדח הוינא בתובחה רזחה בודעמל חולק לרשפ לאיםונוכמ
  .משק ביראשהא י בתנאותרו תמףקשמ
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 תוראו לה בהתאםיםיל נזיםנכס ףקי היקחז להבהוח יםנק הב עללתטו מראלשי בנק וקח יפל - תלונזי תבחו 
 .ותילהנז
 םיצדד הי שנבהם רש אשראמ עויד ותפו תקרפמס לדמה אקיוזח רתד סו איםיידעת יםחוז רתסד -SWAP  הזחו

 .יתשגו מןר קם עלילומשת ירמז ףיהחל ליםכיממס
 ןזמ ביםומס ריחמ בושהכל נכס  שליימתומס ות כמרתיכ למים צדדי שנןי בזהוח - (FORWARD) המדקא הזחו
 החוז וינ אזה זהוח .כםלהס ים הצדדןי ביביח מרשק רשו קזהוחה .עה(י הפקדעו )משארמ עויד עדו במןונת
  .חולק היכרו ציפ לשהע נלא איםרגומא ןו היוקושב רח נסוינ ואיטרטנדס

 ןו נתןזמ ביםומס ריח במושהכל נכס  שליימתומס ות כמרתיכ למים צדדי שנןי בזהוח - (FUTURE) דיתיע הזחו
 הוזח או הזה יידתע זהוח .כםהס לים הצדדןי ביביחמ רש קרשו קזהוח ה.עה(יקפה עדו )משרא מעויד עדובמ

  .יםרגומא ןו היוקוש ברחס הניטרטנדס
 (.PUT) רכ מיחוזול (CALL) שכר יחוז ליםלקחמת - הציפוא חוזי

 (יתאפורי )א/בית(קאיראמ )עד שו מימריח במםיומס נכס  שלמתיומס ות כמותלקנ ותכהז  הואשכר זהוח
 .יםומס ךירתא

 ית(אפורי )א/בית(קאירמ )אעד שו מימריח במםיומס נכס  שלמתיומס ות כמרוכ למותכהז וא הרכ מזהוח
  .יםומס ךירתא
 שארמ ותרשומא יראשא ותרגמס ותיימ קיהםבלגש שו"ע ותונחשב - (ד"חח) ייםרוטדבי זריםחו תנושבוח
 .הצא הקלתעמ בותיביחה

 ןוכיס ןיבג ןוכיבס יםללוקשמ יםנכס ןילב בנקה תושרבש רישכה ירוטולרגה ןוהה בין חסי - ההון תימוהל חסי  י
 ףהנשק ןוכיהס את יםפקשומ ראלשי בנק ותראולה בהתאם וושבח רשא יולעפת ןוכיוס וקש סיכון, יראשא
 .ותילעפה ךבמהל בנקה טוקנ בהם ותפישחהמ
 חיטלהב עדוונ ןויצ קשיחרת ביםימ 30  של אופקןחוהב חסי וינ הותיל הנזיוכיס חסי - (LCR) תלונזי יכיסו חסי

 ןזמ ופק באידתאג הלש ותילהנז יכרולצ נהע מןות שנבוהה גותכי באיםיל נזיםסכ נ שלי מלאי בנקאידשלתאג
 .אהרו בהוםגל השיחרלת תאם בהזה

 .יםחוזא בוטאמב סחי הרשאכ ,כנה(המ )פהישחה ידתבמד לקוח מונה()המ ןוהה ידת כמדרוגדמ - וףינמ חסי
 .הווא הלרזחה לוענקבש יםלומשת בודעמ לוהו ל שללתוכיה - רזחה רשכו  כ

 תייננספה ותריהסב את ראהמת חונמ - PD (Probability of Default) הנתונ הפבתקו גדרוה מיום השנ ךתו כשל
 ודעמ לכלוי  לאהוו שלותרי הסב שלכהרע הפקסמ חנו המ.ונהנת ןזמ תפו תקךו בתיראשא כשלל

 .ו שלותיויביחבהת
 םירחא היםשו הנכל  שליהםותעי תבימפנ ותחנד יהםפ לותיוכהזש ותיביח התיבכת - חיםדנ תחייבותה כתבי 

  .וג סוותמא יםרח אותיויביח התיתבכ טע למ,י הבנקאיד התאגשל
 או ותרבע, יראשא ןלמת ותיביחהת טלונ ותילה יושע והול. קבנב יתאזנמ וץח או יתאזנמ ותחב בעל - הלוו  ל

 רוגדמ והוהל בנקה חשיפתה ינתחב ךרולצ. נקהב עיהשק בהם ךרע ותריינ של יקפהמנ וגם בנקב יראשא
 וותא על ורקיעב ססתבמ ותהחב של יופצה רחזהה רשכא, יםוול רפמס ןכו ווגז בן ותרבל, ותחב בעל אדם"כ

 ".ותהחב רזחהל ףנוס יותעמשמ רומק ןיא מהם חדא ףאול, רזחה רומק
 תועצאמ בבנק הותרט מ אתיגש להקידהפ ת.יזכר המבנק הייד  עללתוה המנותיינמד - תטרינימו תניודימ  מ

 .יםפנוס יםירטיונ מיםכלו ר קצחווט ליתבירה עתיקב
 לודוג יםמס היתי גב,היותוצאוה תיהוכנסה ,ינהד המיב תקצישאובנ משלה המותיינמד - תליקספי תניודימ
 .רצורד האשמ  מופקדות זויינ מדעויצוב ןוכנ תי. עלרויב הצובחה

 תכרע מלת המנה,יםולגד היםבנק המשתח ות בבעלרהחב - מ"בע איקבנה הקיסלה זכרמ - ב"מס
 .יםיונרטלק איםיוכי וזיםבויח  שלוט ניקהלסל יתטטומוא
 יםרמוג ןיב ליםבנק ןי בותיפסכ ותעו תנ שליתפו וסיתידי מקהילסל יםלומש תכתרעמ - SRTG ב"זה תכרעמ

 .יםפסו ניםיעסק
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 יםכל החד כאשמש מוהוא ,ראלשי קבנ ייד על נפקו המילתשמ מךרע ריינ - דעומ רצק הלוומ -מ"מק 
 .יתביר שאו נוינוא וד צמוינ א, שנהעד  שלחווטל ןויכבנ ונפק מ"מ המק.אלרשי בנק ילעפשמ יםירטיונהמ
  .תריגהא של יתביהר ילומשות ןרהק ןוערפ ןזמ של ללוקשמה עצוממה - (מ"מח) עצוממ יםחי ךמש

 :ו כמותונש ותרו צשולב ליםולכי יראשא יר נגז.רכו למונה מקיראש אןוכי סריעבמ הזהוח - איראש רזגנ  נ
 .ןוכיל הסש  מלאיוכיסל PAWS ,יראשהא ןוכי ס שלילקח יוכיס לרטש ,יארשא כשל  עללהגנה ותיאופצ

 יפו ארש כאזאת .ךכ לרישכ  שהואיובתנא רגד כמוות אעדתיי מבנק הלתהנהש רנגז - (Hedge) רדגמ רזגנ
 לתיח בת.תיפיספצ  מזוההותי להךיר צרוד המגטירפ ה.רדוהמג  של לאלהזהה ר המגד שליםונכי לספהישחה

 י הבנקאיד התאג שליםונכיהס ולניה  שלגיהטרטאסוה רהטהמ ושל רויד הגחסי  שלירמלופ ודעי תיםי קרוידהג
 כתרע הןפו וארדו המגןוכי הסות מה,רודהמג טירפ ה,רדהמג רישכ המיו זיהותרב ל,רויד הגרתייצב

 סחי לןית שנ,רדו המגטירפ ה שלןוג ההיווש ביםיוינשל פהישחה קיזוז ברמגדה רישכ המ שלותייבטפקהא
 רישכ המותייבטפק א אתךירעה לןכנ מתיהבנקא יד התאגו בןפו לארי סבבסיס שרד נ.רדו המגןוכי לסותהא

 .רדהמג

 .רחסמ לךרע ותרייכנ ו אןוילפד יםחזקוהמ ךרע ותריינכ ווגו סך שלארע ותריינ - הריכמל ניםזמי ךרע תניירו

 ם הןכ)ל ובר בקרםכלמ רהט במיםזקחו ומושכרנש ךרע ותריינ - (Trading securities) רחסלמ ךרע תניירו
 הרתט ומותריכ ומותי קנ שלרהע ותילעפ בללכ ךרד בטאתמתב רחמס לותילעפ .(ותרצ קותפולתק יםזקחומ

 wholesale ו-retail, יריח מןי ביםשרפ ה,BID ו-ASK יריחמ ןי ביםשרפה - רחמס מיםחוור יקפ להללכ ךרבד
  .כו'ו ריחבמ עדו מיר קציםיוינש

 

 
 

 .ןלוא במויותיובייחת בהודעמ לכלוי  לאקהעס ב שצדןוכיהס - אירשא סיכון  ס

  :ןלהל רוגד כמ,והו ל שלותחב לה על המגבךרולצ שבוחש יפכ - ניזאמ-ץחו אירשא סיכון 
  :ה האליםכומל הסכ ךס
 .לתוהז ןושבח סף עלכ לםש לותיביחוהת ותודע תיראשא ,ותרטש  שלשנה מןויכי נ,ותרטש ול קב,ותרבע .1

 : האלהיםכומל הסכ ךס - יתידעת קהעס .2

  .תיידעת קהעס רתתימ %10 

 : להרבע  כשהואןוה  לה צדיקאבנ הידתאגשהכ ןה, אלהמ חת אכל -" יתידעת קהעס" .א

 ו אךרע ותרייבנ ,ןיובט ב,תועטבל המס בו איוקח ךיל ה שהואעטב במ,Future וא  Forwardוגמס קהעס (1
 הקעסה גדכנ זזושתק וג סוותמא יתידעת קהעס חולק וות אעם יימת קןכ  אם אלאות;יוכבז
  ונה;ערפ עדובמ ונהשראה

 ;רעש ישרפה בו אהצמדה ישרפה בותרב ל,תורח אותואש בתו איתבירב ןיפי חלקתעס (2

 .Future rate agreement וא Forward rate agreement וגמס כםהס (3
 .ו זקהפס ביםרואמ היםנכס החד א אתרוכ למו אותלקנ י הבנקאדי התאגייד  עלציהפו אכישתר (4

 

 
 :טעלמ

 תושירד ותיימוק ושולמימ חולק היפלכ יתראחא סהרוהב לקתמסש ,רסהובב רחסנ הזהוחב קהעס 
 ן";יג'ר"מ ה שליתיומ אמהלהת

 דעו במזזו תקרשא ,ילע ל(1)א()2 קהפס בטרופהמ וגמהס  שהואחולק עם יתידעת עסקה רתית 
 חולק העדומ ביביחש וםכבס - חולק וות אעםו וג סוותמא כהופ היתידעת עסקה כנגד ונהערפ

 .וז הקיזרחלא

 חולק יביחת מו שבותחוט הבוםכ סןי בג,ף"וע מלקתמס לי הבנקאידאג הת שלותיויביחת ההוםכס 
 .ף"וע מקת מסל שלרזע היוקח בטרופ כמיםשיחר התיפל
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 תויביח התטעמ ל,ותרבע וצאת להו איראשא ן למתינקא הביד התאג שלות(ותנ מותרב)ל ותיויביחהת .3 
  .ותרבע הו איראשם האוכ סובהבג - םייוכיכנ יםשמשמ הותונחט בלתבקב ותנה משהוימשמ ,רואמכ

 :אלהה ותראו להףופכ ילע לרואמה .4

 םוכס, רתח אותרבע ו ארחא יראש אןוערפב יתותנ מותרבע וצאת להו איראש אן למתותיביחת האם  .א
 שממ לןית נ לאיכ ,וידא ינקאהב ידשהתאג לבדוב, הםיינ מביתרביות המבחה וםכ סלה עלעי  לאותהחב
 .וםכ סוותבא, יםיימהק, ותרבע הוא, יראשהא טנת הקללא ותיביחת ההאת

 .שמותמ אם, מהעצ יתפוות הסהחב מרתוי וה גברועיש בללוקשת לא יראשא ןמת לותיביחהת  .ב

 קר ש תמומיכ ,והו הלעם כם בהסשרופמ בענקב רשא, ותרבע וצאת להוא, יראשא ן למתותיביחהת  .ג
 דיתאגשה לבדוב ,"ותחב"כ חשבי תלא, אמה בהתיםוו לוצת קבו אוהו לתובלגממ גהירחל ביא ת לאאם

 יםוו לוצת קבו אוהו לותבלממג גהירח לביא ת אםותיביחת הה אתשממ לןית נ לאיכ, וידא יהבנקא
 .וםכ סוותבא, אמהבהת

 יראש איסדפ להיתטנרפ שהרפ היוכיבנ יבנקא היד התאגותירח בארויבלצ יראשא - ניזאמ איראש סיכון 
  .רויב הצכנגד יםרז נגיםרישכ מןי בגיםרח איםנכסו רויב הצ שלבוח ותרג באותעקשה ספתוובת

 אהוצכת פסדלה ןוכיס, ותירוטולרג ותראוה ותרבל דין ותראוה של ןיומק ימא עובהנ סיכון - פטימש סיכון
 וץעיי/יטפשמ יויבג ללא ותילעפמ יםעובהנ יםונכיס, כםהס של ויומק יטפשמ ןפובא ףוכלא ותרשפא רעדהמ
 לוהעל אחר ןוכיס כלו יםיטפשמ םיכיבהל יםכורכה יםונכיס, יםפנוס יםצדד או/ו יםספק, ותחולק ולמ יטפשמ
 .יםצומיעו ותלקנס וכן יתטפשמ עהיתב או שהירדל בנקה את ףושחל

 ץיאלו, ותיופצ לא ותיוחתפתה עקב, םיידמפקל ויותיויביחתבה ודעמל כלוי לא בנקהש סיכון - תלונזי סיכון
 ולא, ףוג כלל חסיימת ותילנז סיכון, רותי רחבה ובנובמ. סדפה יריחמב יםנכס שולמימ ותרימה ותולעפ עבצל
 דעובמ וינכס את שממל לתוכי אי עקב ןוערפ ותחדל של צבלמ עילהג ולועל, תויויביחהת לו שיש, בנק ווקאד
 .ןוערפה

 .יםונשה ותעטבבמ יתביר הירועיש ביםיוינשמ תוצאהכ ךרע ידתרי לו אפסד להןוכיס - תבייר סיכון

 בקע ינסינפ רישכ מ שלןוג ההיווש ביוינש מעוב הנותיאזנ מוץחו ותיאזנ מותייצזופ בפסד להןוכיס - קוש סיכון
 ותי מניריח מ,ציהלפני א,ןיפי חלירעש ,יתיבר ירועיש ,יםונש יםוקוש ביםריח מרמת ביוינש )וקש הי בתנאיוינש
 .ות(רוחוס

 תויועט ותללכ נזה ןוכי בס.יופ צילת בןובד לאואייב ןיבת בסבו אותכרע במיםיויק שלןוכיהס - ליפעות סיכון
 .היקלסל יתוניח ותיבשח להם שיש רתושק תכתרע מו אכנהו ת,רהומח ייבכר יסתר קו אשואנ

  .ותחולק יוכי וזוביח  שלייננספ ךיתהל - הקליס

  :םי הבאיםוגמהס ותחולק ןוחשב ת עלויויביחהת - איראש תחטבהל תויוברע  ע
 בל מק שלותויביח התיויללמ רבעש י למו איראשהא ןותלנ רתח אותיביחת הו איופיש כתב ,ותרבע  .1

 ;יראש איטיסרכ בותסקאעמ ותעוב הנובח ותרית לותיורבע ותרב ל,יראשהא

 ;רכוהמ יבנקא היד התאג אלרהזח ותכנה זולק רשאכ ,ראלשי בנק ייד לא עלש משנה ןויכינ  .2

 .ספק מואשה ותרוחהס ו איםותרישה עדב יםלומשת חתטהב לותרוחס ו איםותריש ספק ובתט לותרבע  .3

 .דוי הצרכוש  שליםומ תשלחתטב להודי צריכש מובתט לותרבע  .4

 .וישתר דעת בותברעה בכת בוב הנקוםכהס  את ג'לצד לםש לברעה קבנ ה שלותיביחתה - תאיקבנ תרבוע
 .בנק החולק  שלו בקשתיפ ת עלפקונ מיתקאבנ הותרבעה

 ת אונהלק חהיטב המ,שהחד רהי דרכוממ יםרומג רתי דשכור לבנק ייד  עליתנת הנותרבע - רכמ קוח תרבוע
 ,נכס בותיוכהז את ונהלק ריעב להכלוי  לארכומשה רהק במרהי הדרתו תמרכו למלםישש יםפסכ הרתזחה

 .קוח בועב שנקותילע התמחמו רכהמ כם בהסכםכמוס
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 : הםוישתנא ןוקדפ וינ הירוטירדק רחוז ןופקד - רידיטורק רזוח דוןקפ - ק"פח  פ
 .ובהח רתתי ביימצא ןוחשבה יכ רואס . 1
 .החאהמ בןוחשבה מלםש לןיא . 2
 די תאגוות באחולק וות א שלשו"עה ןוחשב טעמ ל,רחא ןוחשב לו ארח אטבו למןושבחה מריעב להןיא . 3

 .יבנקא
 .וד צמוינ אןוהפקד . 4

 העו קב,יתקלש יתביר שאוהנ -  שנהעד - רהצ קפהולתק בנק בופקד המףכס - (מ"פק) דעמו רצק דוןקפ 
 .ראלשי בנק יתביר ביםיוינשל  בהתאםנהמשת ו אפהו התקכל לשראמ

 םוי מיםימ 6 ךשבמ  מהםךושלמ שהרו מוינ א הואוגם ותכ זןי אידמפק לבהם ותונפקד - בוצק לזמן תנודוקפ
 .קדהפהה

 .וב קצןזמ לןו פקדוינשא ןופקד - הישרד פיל תנודוקפ

 

 
 ייד על טנשל ידאגת רשאכ; יםנקב טעלמ, אלה ייד על טשנשל מי כלו בו טולשה אדם, והוהל - יםלוו תצובק  ק

: ןוכג) רםועב יותמה ואה טהנשל ידשהתאג יםטולש ותםא את חתא יםוול וצתבקב ולכלל יש, חדא אדםמ רותי
 רותי ייד על חזקומ ידתאג רשכא, כן וכמ. ידם על טנשלש מי כלו טהנשל ידתאגה ותרבל ,(יתונה נהיחמב

 עם חדי ,(יתונה הינחמב: ןוכג) ורועב יותמה ואה חזקוהמ ידשהתאג, טהישל לו ןישא יקחזמ, דחא מאדם
 .חתא יםוול וצתבקב ידם על טשנשל מי כל וכן חזקוהמ ידהתאג

 .והולל הואו הלחדי יםיקענ ומיםייננספ םיפוג רפס מיםגדמתא רתהגמסב יראש אקתעס - וםצירנסוקו

 תוי מניבעל לחסויהמ ,סדפה הו אחוורה וקת חלייד  עליחושב ניה למי הבסיסחוורה - הנילמ יסיבס חרוו  ר
 (הכנ)המ רוחז במותיימהק ותילרגה ותי המנרפס מ שלללוקשמ עצוממ ב,ונה(המ )אם הרהחב ה שלותילרג

 .פהו התקךבמהל

 .יםקאבנ היםידתאג המאת/ ליםפ כסוהו לו אוהו מלראלשי בנק ה ביתביר - אלריש קבנ תבייר

 .ראלשי בנק יתביר  בסיסק עלבנ כל בתעב הנקיתביר - יםפרי תבייר
 תויביחהתה את ריעבהל או ינסינפה נכסה את שמלמ ןיתנ ויפלש ריחהמ את ףמשקה ךרע - גןהו שווי  ש

 הענקבש ןוגהה יוושה יתיכררילה תאםבה ענקב זה שווי. ןורצמ רכומ ןילב ןוצרמ ונהק בין קהעסב ייננספה
 :יתונאחשבה ינהבתק

 

 
 

 ;וקשב יםפנצה יםריחלמ תאםבה ענקבש שווי - 1 מהר
 ;יםפנצ יםונבנת שומיש תוך ךרעושמ שווי - 2 מהר
 .יםפנצ לא יםוננת גם תוללוכש כהרעה ותיקכנטב שומיש תוך ךרעוהמ שווי - 3 מהר

 םיביאשמ יבל מ,ו לי הנגדצד הבנק ליביחש יםחוז  שלןוג ההיווש ה שלללוכ הוםכהס - חיובי וטורב גןהו שווי
 .יםקיזוז ה אתןושבחב

 יבל מ,י הנגדלצד ף כסיביח בנק הרש כא,יםחוז  שלןוג ההיווש ה שלללוכ הוםכהס - ליליש וטורב גןהו שווי
 .םיקיזוז ה אתןוחשב ביםיאשמב

 .יב אבתל בךרע ותריילנ רסהובב יםרחנס היםר נגזיםייננספ יםרישכ מ שלוקש - ף"ועהמ קשו

 נכס היוושל חסיב שהיכרה סקתעב בנק ה שלןוימהמ יבכרמ וינ הןו המימרועיש - (LTV) מוןהמי רועשי
 יםוו ל,יםרדוי רוידה יריח ומוה גבןוימ המחוזא רש כא,הווא ההלןוכי סידת מ אתףשק מןוהמימ רועיש .שכרהנ
 .יהםיד שבית הבךרע מרותי יםיביח  הםו ב,ייל שלןו ה שלצב בממםעצ  אתצוא למיםולעל

 התוכיוא ותהילעי על עיצבמ המדד. תועהשק עויצב ותידאכ ינתחלב מדד - (פ"שת) ימיפנה האתשוה רועשי
 רועיש וינה יהפנימ אהושתה רועיש. ודלהוג כהרע על עיצבהמ ינק יחכונ ךרע לעומת יתפיפצס עהשקה של
 .יפהכס חובד יתאזנמה רהיתה אל ינסינפה רישכהממ יםיופהצ יםומנזהמ יימרתז את כההמנ יתביהר
 עוצממה ןובה לקוחמ נקבה ותימנ יבעלל חסויהמ ינקה חוור הינהה ןולה תשואהה - להון האתשוה רועשי
 .קבנ הותי מני לבעלחסויהמ
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 לראשי ביםול הגדיםבנק המשתח ייד על 1978 תבשנ קמהושה "מע ברהחב - ומטיםטאו ייםאקנב תיםשירו 
 ,יראש איטיסרכ לותרבח ,םייפ כסות מוסד,יםבנק )יםונש יםייננספ ות למוסדיםותריש ן מת שלעסק נהל ליכד
 :יםיריקע יםחומת עהברבא לתעופ  שב"ארתבח .כד'(ו  גמלותפוק

  .יארש אייסטרכ ותר לחב(SPO )סקע היבבתש יראשי האטיסרכ יפומס ןי ברתושהתק רשת ולניה (1)
  .בנק היפי בסניםצבו מנםישא יםטספומכ הרשת ולניה  (2)
  .םיבנק ביםצבום המיטספומכ ה שלרתושהתק רשת ולניה (3)
 םירזכ במיםפשתתהמ יםינקא הביםידלתאגו  מס"בול מיראשא יטיסרכ תורבח לרתושק תיותריש ןמת (4)

 ל.ראשי בנק ול מיםירטיונהמ

 םיי הבנקאיםיד התאגיכ ,חיטלהב עדו נךיהתהל - SREP (Supervisory Review Process) חיוקפיה רהקיהס ךליהת  ת
 םיי הבנקאיםידאג הת אתודדע לןכ ווכמ ,יהםעסק ביםלומ הגיםונכי הסכל בךו לתמ מנת עללםו הןו הויקצ

 .יהםונכי סולניהו רוטי נךרולצ יםונכי סולניה לותרפוש מותיקכנט בשמתש להחתפל

 ,נהו נתפהו תקךלבמה וימתמס נהי מדךו בתורצויש יםותרישוה תורוחס הךס - (ג"תמ) למיגו ומיקמ רצתו
 .ותרמיפ היחוורו רכשה ילומש תךסל  גםוהוש רצו הת.יםיפסכ יםחונבמ

 ריחזלה ונהלק חיט מבודהעת היקפ מנ.ושהכל דד מיפ  עלתשואה ו ביקחז למהנהמק ךרע ריינ - סל תדתעו
 ו.י אלדהו צמודהעתשה ל המדדש ייההעל רועיש ספתו בתוימתמס פהו תקום בתופכס  אתול

 ונהיפד לעד חזקות  היא אםר(ח אובח רישכ מלכ מו )אובח רתגימא בלשתתק התשואה - יוןדפל האתשו
 לש ית הפנימאהושכת  גםעהויד .אהוש תרועיש וות אושאיי ית(בירו ןר )קממנה יםולתקב הכל ואם ,יפוהס

 .יתיבטפק אית שנתיתביר  שליםחונ במללכ ךרד בוצגת ומובח רתיגא
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74יטפש מןוכיס ,67
66ייבת סבןוכיס
73יםרח איםונכיס ,67

119תועמלע ,24
46קשמ יפענ
192םירוש קיםדד צעם ותקאעס ,187

54(VAR)ןוכיבס ךרע
131תוחתפוה חתפפ ,110

133רויב הצותונפקד , 62 ,28
135היפנס

187םירוש קיםצדדצ
124הי למנחוורר ,115

210עו קבשוכר ,131 ,110
181ןוג היווש ש

204םירק המבןוחשב ירוא רכש
211לותגמת

39ןוכי לסןויאבת
22ןו להתשואה
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