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7 
 

 
 

2019    
 ין וחשבון שנתיד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 
 

  חברי ההנהלה הבכירה
 

 המנהל הכללי 
שעבורשטיין יהו  

  

 חברי ההנהלה 
 

 דוד מימון
, מנהל סמנכ"ל  

 החטיבה הקמעונאית
 
 

 אבי רישפן 
 סמנכ"ל בכיר, חשב הבנק

 יאיר פלדמן
  , מנהל אגףסמנכ"ל
ומידעתפעול   

 
 

 גלעד אליגון )1(
, מנהל החטיבהסמנכ"ל  

 לניהול סיכונים

 ליאת פרידמן
מנהלת חטיבתסמנכ"ל,   

 משאבי אנוש ומינהל 

 
 

ןשמואל ברמ  
, מנהל אגףסמנכ"ל  

 האסטרטגיה

 אמיר קליבנוב )2(
, מנהל החטיבהסמנכ"ל  

 לבנקאות מסחרית 
 
 

 ציון בקר
, מנהל החטיבהסמנכ"ל  

 הפיננסית

 ציונה כהן
, המבקרת הפנימית סמנכ"ל
 הראשית

 
 

 מיכל הנר דויטש
, היועצת המשפטיתסמנכ"ל  
 הראשית

 אורית אליאש
, בכירה למנכ"ל תעוזר  

 מזכירת הבנק

 
 (.CROמשמש כמנהל הסיכונים הראשי ) .1
 משמש כמנהל סיכוני האשראי בבנק. .2
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 דבר יו"ר הדירקטוריון
 

רווח נקי המשקפות את המשך תנופת העשייה בבנק.  שיאבתוצאות  2019דיסקונט מסכם את שנת  בנק מרכנתיל
מאיתנות פיננסית  ממשיך ליהנותהבנק  .58.2%ויחס יעילות של  10.5% בשיעור על ההון תשואה ,מיליון ש"ח 305 בסך

 . 13.6% ויחס הלימות הון כולל בשיעור של 11.0% בשיעור של 1עצמי רובד  נאותה, המתבטאת ביחס הלימות הון
 

   המבוססת על הנדבכים הבאים: של יישום ראייה אסטרטגית ארוכת טווח, תוצאות כספיות אלה הינן פועל יוצא

 יקוד בפלחים השונים בהם פועל הבנק.התאמת החטיבה הקמעונאית למ 

 .הטמעת יכולות הערוצים הישירים בקרב לקוחות הבנק, לרבות לקוחותיו העסקיים 

 התייעלות תפעולית באמצעות ניהול קפדני של ההוצאות וייעול תהליכים. 

 צוע לבי ורמיםתהמסחרית, הבנקאות הקמעונאית והמתקדמים ללקוחות החטיבה  המשך אימוץ והטמעת מודלים
 חיתום נאות ללקוח.

 
להשלכות פוטנציאל עם  ב התפרצות נגיף הקורונהקעאי וודאות ו בתקופה של משבר עולמיהכספי מתפרסם הדוח 

 .משמעותיות כלכליות
הבנק עוקב אחר ההתפתחויות בנושא זה, ובוחן השלכות אפשריות במסגרת ניהול סיכוני הבנק, לרבות סיכוני האשראי, 

 ות שנפגעו או עשויים להיפגע מאירוע זה והתפתחויותיו האפשריות.על סקטורים ולקוח
הפגין המשק הישראלי חוזקה, מה שמפחית מרמת הפגיעה הפוטנציאלית במקרה של החרפה. עם זאת,  ערב המשבר

 בשלב זה, קיים קושי להעריך את משך המשבר, עומקו והשלכותיו. 
ודד עם אתגרי תקופה זו, וישכיל לצאת במהירות מהמשבר ושולחים אנו מאמינים בחוזקו של המשק הישראלי שידע להתמ

 איחולי בריאות לעובדינו ולקוחותינו.
 

הבנק ממשיך בצמיחה תוך מינוף יכולותיו ומעמדו בקרב לקוחותיו הקיימים והפוטנציאלים, בשילוב עם מומחיות, 
 מקצועיות ושירותיות אישית ואיכותית. 

 
איכותי וראוי ללקוחותיו, הבנק פועל להעצמת השימוש בפלטפורמות דיגיטליות כחלק משאיפת הבנק לתת מענה 
 ., צרכי הלקוחות, ציפיותיהם ומאפייניהםהתפתחויות בסביבת הפעילות העסקיתובשירותים מוספים, התואמים את ה

 
 איתהתפתחות הפעילות במערכת הבנקבאתגרים להמשיך ולהתמודד עם הצפויים בראיה צופה פני עתיד, אנו 

המקבלים ביטוי עם כניסת גופים חוץ בנקאיים לתחום האשראי הקמעונאי; הצטרפות חברות כרטיסי האשראי 
התייעלות ; לסביבת התחרות; מעורבות גוברת והולכת של חברות פינטק המציעות ערך מוסף של חדשנות טכנולוגית

המעודדות הוגנות והגינות,  ם הבנקאותבתחו ורגולציה הוראות חקיקהוצמצום הרשת הפיזית ועוד. כל זאת לצד 
 שקיפות, שירותיות ועוד, אותן עלינו לקיים, לממש ולאכוף בפעילותנו השוטפת בראי צרכי הלקוח ושביעות רצונו.

 
, הושלם מיזוג מוניציפל )דקסיה לשעבר( עם ולתוך בנק מרכנתיל. המיזוג צפוי להרחיב את מוקדי 2019בסוף שנת 

מים נוספים ויהווה נדבך חשוב בצמיחה העתידית של הבנק. השלמת המיזוג פותחת הצמיחה של הבנק לתחו
 הזדמנות לצמיחה עסקית ומתן שירות מגוון בפריסה ארצית, לסקטור הרשויות בכללותו. 

  
ומקצועיותם אשר הובילו  דבקותםרבה לעובדים ולהנהלה על אני מבקשת להביע הערכה בשם חברי הדירקטוריון, 

, בסביבה דינמית ומאתגרת. בנוסף, ברצוני להודות לכל מי שסייע 2019בשנת  המרשימים ישגיואת הבנק לה
 בהשלמת תהליך המיזוג הארוך והמורכב.

 
כמו כן, ברצוני להודות לדירקטוריון והנהלת חברה האם, על התמיכה השוטפת והאמון הרב בפעילותו של הבנק, אמון 

 חתנו.ותמיכה שיש בהם בכדי לסייע רבות בהצל
 

אני משוכנעת כי הנהלת הבנק, בתמיכה וגיבוי של הדירקטוריון, ובשיתוף העובדים והמנהלים המסורים והמחויבים, 
תמשיך לפעול להשגת יעדי התוכנית האסטרטגית ולהתמודד בהצלחה עם אתגרי הסביבה העסקית, הכלכלית 

 והרגולטורית.
 

 אסתר דויטש,      
 
הדירקטוריון יו"ר     
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2019    
 ין וחשבון שנתיד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 
 
 
  

 א.
 

 סקירה כללית יעדים ואסטרטגיה 
 

 15 תיאור הבנק  ותחומי פעילותו העיקריים  

 16 מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים  דוח הדירקטוריון

 17 תיאור הסיכונים העיקריים  וההנהלה      

 17 יתיעדים ואסטרטגיה עסק  

 20  מידע נוסף  
  

 ב.
 

 מצב העסקים והתפתחות התוצאות הכספיות 
 

 20 התפתחויות כלכליות ומגמות  

 23 התפתחות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר  
 מבנה הנכסים, ההתחייבוות, ההון, הלימות ההון,   

 והשינויים שחלו בהם
 

32 

 44 מגזרי פעילות פיקוחיים  

 59 חזקות עיקריות חברות מו  
  

 ג
 

 סקירת הסיכונים
 

 59 תיאור כללי של הסיכונים ואופן ניהולם  

 62 סיכון אשראי  

 80 סיכון שוק  

 90 סיכון נזילות ומימון  

 98 סיכון תפעולי   

 99 סיכונים נוספים  

 101 הערכת חשיפת הבנק לגורמי סיכון  
  

 ד.
 

 יים, ובקרות  מדיניות חשבונאית בנושאים קריט
 

 105 אית בנושאים קריטייםנמדיניות חשבו  

 105 אומדנים חשבונאיים קריטיים  

 114 גילוי לגבי בקרות ונהלים  
  

 ה.
 

 מידע נוסף
 

 115 אחריםעניינים   
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2019    
 ין וחשבון שנתיד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 
 דוח הדירקטוריון   

 וההנהלה          

 16 נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד .1

 16 נתונים עיקריים מהמאזן .2
 17 מדדי ביצוע עיקריים .3 

 24 בחתך מגזרי הצמדה –התפתחות הכנסות הריבית  .4 רשימת לוחות
 

 26 יםיבחתך מגזרי פעילות פיקוח –התפתחות הכנסות הריבית  .5
 

 26 התפתחות הכנסות המימון שלא מריבית .6
 

 27 בחתך מגזרי פעילות פיקוחיים –הפסדי האשראי  ההוצאות בגין התפתחות .7
 

 28 התפתחות הכנסות מעמלות .8
 

 30 הוצאות ששימשו לתחזוקת מערך טכנולוגיית המידע .9
 

 30 נכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע .10
 

 31 התפתחות הרווח הכולל האחר .11
 

 32 ות התפתחות בנכסים ובהתחייבוי .12

 32 התפתחות המזומנים והפקדונות בבנקים .13 

 32 התפתחות ההשקעות בניירות הערך .14 

 33 התפלגות ההשקעות בתיק אגרות החוב הזמינות למכירה .15 

 35 התפתחות האשראי לציבור .16 

 35 התפלגות האשראי לציבור בחתך ענפי משק .17 

 36 התפתחות החובות הבעייתיים .18 

 36 התפתחות פקדונות הציבור .19 

 36 התפתחות תיק ניירות הערך המוחזק על ידי הציבור .20 

 38 התפתחות השווי ההוגן של המכשירים הנגזרים .21 

 39 התפתחות הנכסים האחרים .22 

 39 התפתחות ההתחייבויות האחרות .23 

 39 התפתחות סעיפים חוץ מאזניים .24 

 41 התפתחות ההון .25 

 41 התפתחות ההון הפיקוחי ויחס הלימות ההון .26 

 43 ניתוח רגישות לגבי יחס הלימות ההון .27 

 44 התפתחות יחס המינוף .28 

 51 נתונים מאזניים -מגזרי פעילות פיקוחיים  .29 

 52 נתונים תוצאתיים -מגזרי פעילות פיקוחיים  .30 

 53 התפתחות התוצאות במגזר משקי בית  .31 
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 דוח הדירקטוריון   
 וההנהלה          

 
 רשימת לוחות  
 )המשך(         

 54 התפתחות התוצאות במגזר בנקאות פרטית .32

 55 התפתחות התוצאות במגזר עסקים קטנים וזעירים .33

 56 יםיהתפתחות התוצאות במגזר עסקים בינונ .34

 57 םהתפתחות התוצאות במגזר עסקים גדולי .35

 58 התפתחות התוצאות במגזר ניהול פיננסי .36

 63 האשראי בחתך איכות תיק האשראיהתפלגות  .37

 64 שאינם מבצעים נכסיםמידע לגבי  .38

 64 התפתחות החובות הפגומים .39

 66 מאפייני איכות תיק האשראי .40

 67 התפתחות ההפרשות להפסדי אשראי .41

 67 ק האשראימדדי איכות תי .42

 68 התפלגות סיכון האשראי בחתך ענפי משק עיקריים .43

 69 חשיפה למדינות זרות .44

 69 חשיפה למוסדות פיננסיים זרים .45

 71 התפתחות תיק ההלוואות לדיור .46

 76 התפלגות האשראי לאנשים פרטים .47

 78 התפתחות האשראי לבינוי ולנדל"ן .48

 79 אשראי בסינדיקציההתפתחות ה .49 

 84 פערי מח"מ –חשיפה לריבית  .50 

 85 נתונים כמותיים וניתוח רגישות -חשיפה לריבית  .51 

 86 שימוש במכשירים נגזרים לגידור –חשיפה לריבית  .52 

 87 התפתחות החשיפה לסיכון בסיס .53 

 88 ניתוח רגישות לשינויים בשער החליפין .54 

 88 ות לשינויים במדד המחירים לצרכןניתוח רגיש .55 

 90 התפלגות ההשקעות במניות .56 

 91 התפתחות יחס כיסוי הנזילות .57 

 96 התפתחות בפקדונות של מפקידים גדולים .58 

 97 התפלגות הפקדונות לפי מדרגות מפקידים .59 

 101 חשיפת הבנק לגורמי סיכון  .60 

 107 להפסדי אשראי על בסיס קבוצתיניתוח רגישות לגבי ההפרשה  .61 

 108 ניתוח רגישות לגבי זכויות עובדים .62 

 108 ניתוח רגישות לגבי הפרשות לתשלום פיצויי פרישה .63 

 109 ניתוח רגישות לגבי הטבות לאחר סיום העסקה .64 

 111 התפתחות מכשירים הנמדדים לפי השווי ההוגן .65 
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 כללי
, 2019, דוח המתייחס למצבו העסקי של הבנק ותוצאות פעולותיו בשנת בזה להגיש יםבנק מתכבדה והנהלת דירקטוריוןה

 המהווה חלק מהדוח השנתי של הבנק, הכולל דוחות נוספים, כדלקמן:
 .2019הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק וחברות מאוחדות שלו לשנת  -

 פים על הבנק.דוחות באשר לממשל התאגידי, ביקורת ופרטים נוס -
 נספחים לדוח השנתי. -

 .*דרישות גילוי בהתאם לנדבך השלישי של "כללי באזל", ומידע נוסף על סיכונים -

 .*מידע פיקוחי נוסף -
 

 ( בדוחות הכספיים(.2א')1הנתונים המוצגים בדוח מתייחסים לנתונים מאוחדים ומוצגים ב"סכומים מדווחים" )ראה ביאור 
_______ 

 ות אלו מוצג באתר האינטרנט של הבנק בכתובת: המידע הכלול בדוח*

2019reports/-reports/annual-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 
 

 כללית יעדים ואסטרטגיהסקירה  -' א חלק

 תאור הבנק ותחומי פעילותו העיקריים 

 תיאור הבנק והתפתחותו .א

בנק אינטרנשיונל בע"מ מאנגליה )להלן: "בנק ברקליס"(  על ידי ברקליס 1971באוקטובר  25הבנק נוסד ביום 
 דיסקונט בע"מ". -תחת השם: "בנק ברקליס  ,ועל ידי קבוצת בנק דיסקונט

 

עם כיבוש  - 1918בארץ ישראל של הגופים הבנקאיים שמהם נוסד הבנק החלה בשנת הפעילות הפיננסית 
ארץ ישראל על ידי הבריטים, כש"אנגלו איג'יפשן בנק", שפעל עד אז במצרים, הקים שלושה סניפים: בירושלים, 

" )בנק D.C.Oרכש "ברקליס בנק  1925הוקם הסניף הרביעי בנצרת. בשנת  1921יפו וחיפה. מאוחר יותר, בשנת 
" וסיפק שירותים פיננסיים לשלטונות ברחבי האימפריה הבריטית(, ברקליס שהיה בבעלות הבנק הבריטי "בנק

שינה  1971". בשנת ברקליס את מניותיו של "אנגלו איג'יפשן בנק" ובכך הפך בנק זה לחלק מקבוצת "בנק
 " את שמו ל: "ברקליס בנק אינטרנשיונל".D.C.O"ברקליס בנק 

  
פי בנק ירכש הבנק את כל הנכסים וההתחייבויות של סנ, 1971בדצמבר  7 יוםב ,למועד התאגדותו סמוך

 סניפים(. 40 -)באותה עת כבר פעלו במדינת ישראל, במסגרת בנק ברקליס,  כ בישראל ברקליס
בנק ב ,, לאחר שבנק דיסקונט לישראל בע"מ רכש את מלוא החזקותיו של בנק ברקליס1993בפברואר  28ביום 

 -התשמ"א  ,יד בנקאי", על פי חוק הבנקאות )רישוי(גהבנק מוגדר כ"תא שונה שמו של הבנק, לשמו הנוכחי. -
 , והוא בעל רישיון בנק על פי החוק האמור. 1981

  
הבנק עוסק בפעילות פיננסית מסחרית ונותן שירותים לכל מגזרי הפעילות, לרבות: בנקאות קמעונאית, בנקאות 

ומשווק את מלוא המוצרים הפיננסיים הבנקאיים, לרבות: הלוואות ופקדונות  -ות פרטית מסחרית ובנקא
 בנקאיים, משכנתאות,  מימון פיננסי לחברות קבלניות בשיטת "ליווי בניה", כרטיסי אשראי, מכשירים נגזרים ועוד.

 

 בנוסף, מפעיל הבנק מערך ייעוץ, המספק שירותי ייעוץ בתחום שוק ההון .
 

עילות מקיפה זו, מאפשרת לבנק להעניק ללקוחותיו את מלוא הפתרונות הבנקאיים והפיננסיים ולתת מסגרת פ
 -להם שירות מקצועי, ברמה גבוהה, בערוצי תקשורת מגוונים לכלל המוצרים הבנקאיים המקובלים בענף 

לקוחותיו רשת המותאמים לצרכיהם הספציפיים של הלקוחות. לצורך מתן שירותים אלו, מעמיד הבנק לרשות 
 סניפים. 75סניפים הפרוסה בפריסה כלל ארצית, וכוללת 

 
לאור יחסי הלימות ההון והרווחיות הטובים של )להלן: "חברת הדירוג"(.  " S&P-הבנק מדורג על ידי חברת "מעלות 
ירוג )באופק ד AAA""-עדכן את דירוג האשראי של הבנק לל 2019ביולי  11הבנק, החליטה חברת הדירוג ביום 

, אושרר דירוג זה 2019בדצמבר  24יציב(, המהווה שיפור בדרגה אחת ביחס לדירוג שנקבע לבנק אשתקד. ביום 
 .)באופק דירוג יציב( על ידי חברת הדירוג

מבקרים משותפים, המשמשים בתפקידם זה,  -המבקרים של הבנק הינם סומך חייקין וזיו האפט ואי החשבון ר
 כדלקמן:

 .1972החל משנת  -ן יקמשרד סומך חיי -
 .1998החל משנת  -משרד זיו האפט  -

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019


 
 

 

16 
 

 

 מידע כספי תמציתי, ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן 

 )במיליוני ש"ח(נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד  .א
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

 873  933  1,019  1,080  1,201  הכנסות ריבית, נטו

 67  36  119  96  188  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 806  897  900  984  1,013  הכנסות ריבית, נטו

 הכנסות שאינן מריבית:
 310  (1)301  (1)310  (1)319  321  הכנסות מעמלות -     

 70  45  15  49  46  הכנסות אחרות -

 380  346  325  368  367  סך ההכנסות שאינן מריבית

 הוצאות תפעוליות
 506  545  533  615  550  משכורות והוצאות נלוות -     

 335  (1)362  (1)350  (1)370  363  הוצאות אחרות -

 841  907  883  985  913  סך ההוצאות התפעוליות

 345  336  342  367  467  רווח לפני מיסים

 137  145  124  131  165  מיסים על ההכנסה

 208  191  218  236  302  רווח לאחר מיסים

 2  2  2  3  3  חלק הבנק ברווחי חברות כלולות, נטו

 210  193  220  239  305  רווח נקי

 1.69  1.55  1.77  1.92  2.45  רווח למניה )באלפי ש"ח(
 

 

 )במיליוני ש"ח(נתונים עיקריים מהמאזן  .ב

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

 5,502  3,422  4,339  3,102  6,708  מזומנים ופקדונות בבנקים

 3,432  6,002  5,076  6,599  4,806  ניירות ערך

 20,417  22,001  23,939  25,675  31,967  אשראי לציבור, נטו

 725  739  783  843  953  נכסים אחרים

 30,076  32,164  34,137  36,219  44,434  סך הכל נכסים

 25,388  27,199  28,836  30,551  36,232  פקדונות הציבור

 610  408  340  441  651  פקדונות מבנקים וממשלה

 672  926  1,026  942  2,662  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 1,303  1,387  1,462  1,562  1,831  התחייבויות אחרות

 27,973  29,920  31,664  33,496  41,376  סך הכל התחייבויות

 2,103  2,244  2,473  2,723  3,058  הון

 30,076  32,164  34,137  36,219  44,434  סך הכל התחייבויות והון
 

 בדוחות הכספיים. ה'1ראה ביאור  -סווג מחדש בגין השינוי בסיווג תשלומי עמלות למבטחי משנה  .1
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 ()באחוזיםמדדי ביצוע עיקריים  .ג

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

 מדדי ביצוע עיקריים:• 
  

   
 10.4  8.9  9.4  9.2  10.5  תשואה להון -

 0.7  0.6  0.7  0.8  0.8  תשואה לנכסים -

 10.6  10.9  10.9  11.4  11.0  יחס הון עצמי ברובד הראשון -

 6.6  6.6  6.8  7.1  6.5  יחס המינוף -

 121.2  143.8  147.9  148.5  148.1  יחס כיסוי הנזילות -

 67.2  (1)70.9  (1)65.7  (1)68.0  58.2  יחס היעילות -
 

 ה' בדוחות הכספיים.1ראה ביאור  -סווג מחדש בגין השינוי בסיווג תשלומי עמלות למבטחי משנה  .1
 

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
2019 2018 2017 2016 2015 

 מדדי איכות אשראי עיקריים: •
 1.6  1.6  1.4  1.4  1.5  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מהאשראי לציבור -      

 יום,  90שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור העולה על  -        
 1.8  1.7  1.4  1.3  1.7  מהאשראי לציבור

 0.2  0.1  0.5  0.3  0.4  ת נטו מהאשראי הממוצע לציבורשיעור מחיקות חשבונאיו - 

 נתונים נוספים: •
 3.1  3.0  3.1  3.1  3.2  יחס הכנסות ריבית נטו, לנכסים ממוצעים -      

 1.1  1.0  1.0  0.9  0.9  יחס עמלות לנכסים ממוצעים - 

 1,600  1,579  1,541  1,512  1,502  מספר משרות ממוצע - 
 
 

 יאור הסיכונים העיקרייםת 

פעילות הבנק כרוכה בסיכונים פיננסיים, תפעוליים, ורגולטוריים שונים, לרבות: סיכוני אשראי, סיכוני שוק )ובכללם: סיכוני 
ריבית, סיכוני בסיס, סיכוני מניות וסיכוני אופציות(, סיכוני נזילות, סיכונים תפעוליים, סיכוני טכנולוגיית המידע וסייבר, 

 ונים משפטיים, סיכוני ציות, איסור הלבנת הון ומימון טרור, סיכוני מוניטין וסיכונים אסטרטגיים.סיכ
 ב' להלן.6למידע נוסף באשר להתפתחויות בחשיפה לסיכונים ראה פרק 

 

 
 א' להלן.11למידע נוסף על הסיכונים העיקריים הנגזרים מפעילותו השוטפת של הבנק ראה פרק 

כונים השונים הכרוכים בפעילות הבנק וניהולם, נכלל בדוח הסיכונים המפורסם באתר מידע מפורט באשר לסי
 של הבנק בכתובת: האינטרנט

2019reports/-reports/annual-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 
 

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 

 התוכנית האסטרטגית  .א

 .2016 - 2020אישר הדירקטוריון תוכנית אסטרטגית לפעילות הבנק בשנים  2015בשנת 
 התוכנית כוללת שני כיווני פעולה עיקריים:

קטנים(, במסגרתה עתיד הבנק להתמקד  הרחבת הפעילות הקמעונאית של הבנק )משקי בית ועסקים -
בפלחי אוכלוסיה ספציפיים, שנצברה בגינם התמחות רבת שנים למתן שירותים בנקאיים התואמים את 

 צורכיהם היחודיים.

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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 התייעלות תפעולית באמצעות ניהול קפדני של ההוצאות התפעוליות ושיפור מבנה ההכנסות. -

ון תוכנית אסטרטגית שהוכנה על ידי הנהלת הבנק בסיוע אישר הדירקטורי 2016במחצית השניה של שנת 
להעמקת הפעילות במגזר הקמעונאי, לרבות התמקדות בפלחי אוכלוסיה ספציפיים שנצברה  -יועצים חיצוניים 

 בגינם התמחות רבת שנים במתן שירותים בנקאיים.
 

 בביצוע התוכנית: המשמשיםהאמצעים  .ב

 פיתוח הפעילות הקמעונאית 

ת עבודה שיטתית ויעילה בסניפים המותאמת לצרכי הלקוחות תוך שיפור חוויית הנהגת מתכונ -
 השירות.

 השקת מוצרים פיננסיים המותאמים ללקוחות קמעונאיים )בתחומי הדיור והאשראי הצרכני(. -

 התאמת מערך הסניפים לפריסה הגיאוגרפית של לקוחות קמעונאיים. -

פרנטים לשיווק מוצרים ושירותים בנקאיים ארגון מחדש בחטיבה הקמעונאית במסגרתו מונו ר -
 לאוכלוסיות ייעודיות.

 השקת תוכניות שיווק ייעודיות. -

 הרחבת פעילות הבנק בקרב הקהילה. -

 השקת מערכות דירוג מתקדמות ומערכות תומכות החלטה למתן אשראי קמעונאי. -

קבלת מידע שיפורים טכנולוגיים )בשיתוף עם החברה האם( בתחומי תוכנה וחומרה, שיאפשרו  -
וביצוע פעולות בנקאיות בנוחות וביעילות באמצעות התקנים ניידים )מחשבים ניידים וטלפונים 

 סלולריים(.

שדרוג מערכות התקשורת ושילובן במערכות המידע של הבנק במטרה להביא לשיפור בזמינות  -
 בזמן אמת. –המענה האנושי ללקוחות הבנק תוך הצגת מידע עיסקי איכותי ומפורט 

 

 התייעלות תפעולית 

 יישום תוכנית לייעול תהליכי העבודה בסניפים ובמטה הבנק. -

המשך הרחבת פעילות יחידת "התפעול העורפי", במסגרתה מועתקות פעילויות תפעוליות  -
מסוימות מסניפי הבנק ליחידת  תפעול עורפית, תוך התייעלות וצמצום התקינה הנדרשת לביצוע  

 פעולות אלה.

 עם החברה האם בנושאי רכש ומערכות מידע. הגברת הסינרגיה -

 השקת תוכניות פרישה מרצון במטרה לצמצם את עלויות השכר בבנק. -

 בנק.ה שלבהוצאת השכר  השוטפים את שיעורי הגידול פחיתעדכון הסכמי השכר, במטרה לה -
 

 הזדמנויות ואיומים הנגזרים מיישום התוכנית האסטרטגית .ג

 ר תיק האשראי בבנק.הרחבת בסיס הלקוחות והגדלת פיזו -

 שיפור מבנה ההכנסות באמצעות הרחבת בסיס הלקוחות והרחבת הפעילות הקמעונאית. -

חשיפה לעליה מסוימת בסיכון התפעולי )בטווח הקצר(, בגין השינויים בתהליכי העבודה בסניפים וביחידת  -
 .התפעול העורפית, ובגין הצמצום במצבת כח  האדם הנובעת מיישום תוכניות הפרישה

 חשיפה לירידה במרווחי הריבית, הנגזרת מעליה בתחרות במגזר הקמעונאי. -

חשיפה לירידה בבסיס ההכנסות, הנובעת משינויי חקיקה שנועדו לגרום להגברת התחרות במגזר  -
 הקמעונאי.
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 פרויקטים עיקריים לביצוע .ד

יכי העבודה, המוטמעים בבנק ביצוע התוכנית האסטרטגית כאמור, כרוך ביישום שינויים מבניים ושינויים בתהל
 במסגרת פרויקטים, ובכללם: 

 
במסגרתה מוסטות פעילויות תפעוליות מסוימות מהסניפים  -" יחידת התפעול העורפי "הרחבת פעילות -

 למרכזי תפעול עורפיים, במטרה להגדיל את משאבי הסניפים העומדים לרשות הלקוחות, למתן שירות.
 

תשתיות הנוגעות לפיתוח הפעילות במגזר הקמעונאי, כגון: הרחבת  לרבות - שיפור תשתיות המיחשוב -
הערוצים המשמשים למתן שירותים בנקאיים, שיפור התשתיות הטכנולוגיות המאפשרות ביצוע פעולות 
ללא חתימה פיזית של הלקוח, שדרוג והגדלת מספר המכשירים האוטומטיים בסניפים, ופיתוח יישומים 

רים ללקוחות הבנק לקבל מידע זמין ולבצע פעולות בנקאיות באמצעות דיגיטליים מתקדמים המאפש
 שימוש באמצעי תקשורת ניידים.

 פותחה, בשיתוף הבנק, פרוייקט טכנולוגי, במסגרתו 2015בנוסף לאמור לעיל, השיקה החברה האם בשנת 
ווה מה ,המערכת נפרסה ביחידות שונותמערכת תפעולית חדשה לניהול האשראי, בשני הבנקים. 

ומאפשרת מעקבים ממוכנים בזמן אמת לגבי ם לפיקוח על הבנקים בתחום האשראי פלטפורמה לדיווחי
 חריגות ממגבלות.

 
 )לשעבר: בנק דקסיה לישראל בע"מ( בע"מ מיזוג מוניציפל בנק .ה

תו, , נחתם הסכם מיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ )להלן: "מוניציפל"(, במסגר2018בנובמבר  13ביום 
בכפוף לתנאים מתלים, יתמזג מוניציפל עם ולתוך הבנק במיזוג הסכמי לפי הפרק הראשון. לחלק השמיני לחוק 

מיליון ש"ח )להלן:  670 -. בתמורה התחייב הבנק לשלם לבעלי המניות של מוניציפל כ1999 -החברות, התשנ"ט 
 .להלן הרחבהראה  -התמורה(, בכפוף להתאמות, עבור מלוא המניות של מוניציפל 

 
, אלא אם הסכימו הצדדים בכתב לדחות 2019ביוני  1המקורי לפקיעת ההסכם המקורי נקבע ליום המועד 

 10, וביום 2019ביוני  30ת שהתקיימו ביום ומועד זה. לפיכך, אישרה האסיפה הכללית של מוניציפל בישיב
 .2019בדצמבר  1, להאריך את תוקף ההסכם עד ליום 2019באוקטובר 

  
תוקף ההסכם, כי ככל  הארכתבנוסף, נקבע בהסכם המקורי, ובהחלטות שהתקבלו במסגרת ההסכמות ל

, יהיו בעלי המניות של מוניציפל זכאים לתמורה 2019באפריל  1 -שהמועד להשלמת המיזוג, יחול לאחר ה
 נוספת )להלן: "התמורה הנוספת"(, כדקלמן:

 
 .לחודש מיליון ש"ח 1.25 - 2019במאי  31ם ועד ליו 2019באפריל  1עבור התקופה שמיום  -
 מיליון ש"ח לחודש. 2.25סך של  – 2019באוגוסט  31, ועד ליום 2019ביוני  1עבור התקופה שמיום  -
מיליון ש"ח לחודש )או  4.5סך של  –, ועד ל"מועד ההשלמה" 2019בספטמבר  1עבור התקופה שמיום  -

 מיליון ש"ח. 691 -חלקו היחסי( ובלבד שהתמורה הכוללת לא תפחת מ
 

כאמור, הסכם המיזוג הוכפף לקיום תנאים מתלים שונים ובכללם: אישור הממונה על התחרות, אישור בנק 
 ישראל, ואישור רשות המיסים לביצוע המיזוג )כפטור ממס הכנסה ומס רווח לחברות המתמזגות(.

 
 2019בדצמבר  1ביום  התקבלהכך, , ולפי2019בנובמבר  30קיום התנאים המתלים כאמור, הושלם עד ליום 

המאשרת את מיזוג מוניציפל עם ולתוך הבנק, וביטול הון המניות של מוניציפל,  ת מיזוג",תעודמרשם החברות "
שנקבעה  מיליון ש"ח לבעלי המניות של מוניציפל )המהווה את תמורת המכירה 693 -כ כנגד תשלום בסך של

 נוספת, כאמור(.הוהתמורה  בהסכם המקורי
 

ונכללו במסגרת נכסיו  ,הנכסים וההתחייבויות של מוניציפל, עובר ליום המיזוג 2019בדצמבר  1לפיכך, מוזגו ביום 
 והתחייבויותיו של הבנק ממועד זה, ואילך.

 
נרשמו בבנק  ,)לרבות נכסים לא מוחשיים( במסגרת עסקת המיזוג ,רוכאמ נרכשוהנכסים וההתחייבויות ש

 , בהתבסס על הערכת שווי שנערכה על ידי מעריך שווי מוסמך. 2019בדצמבר  1ההוגן ליום  שווייםב
 

 בדוחות הכספיים. 37ראה ביאור  -למידע נוסף באשר לעסקת המיזוג 
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 ,תאריךולשנה שנסתיימה באותו  2019בדצמבר  31לאור האמור לעיל, נכללו בדוחות הכספיים של הבנק ליום 
( ותוצאות ממועד המיזוג ,לרבות התאמות הנגזרות מ"ערך הזמן"כאמור )יתרות הנכסים וההתחייבויות שמוזגו, 

 .2019בדצמבר  31ועד ליום  2019בדצמבר  1הפעילות הנובעות מהם לתקופה שמיום 
 

, עומדים לעיון באתר 2019בספטמבר  30עד וכולל הדוחות הכספיים ביניים ליום  בע"מ דיווחי מוניציפל בנק
ובאתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בנוסף, הדוחות הכספיים,  מגנ"א של רשות ניירות ערך

)עובר למועד המיזוג(, עומדים לעיון באתר  2019בנובמבר  30ליום  בע"מ פרופורמה, של מוניציפל בנק
 האינטרנט של הבנק.

 
 מידע נוסף 

 הליכים משפטיים .א

שראו עצמם נפגעים  -לקוחות הבנק וכן צדדים שלישיים שונים  נגד הבנק תלויות ועומדות תובענות משפטיות שהוגשו על ידי
 או ניזוקים מפעילות הבנק במהלך העסקים הרגיל.

 

לפרטים נוספים באשר לתביעות המהותיות שהוגשו כנגד הבנק, ההתפתחויות שחלו בתביעות אלו בתקופת הדוח 
 ספיים.ב' בדוחות הכ25ראה ביאור  -יות על תוצאות הבנק והשלכותיהן האפשר

 
 דרישת הרשות לתחרות לקבלת נתונים .ב

במסגרת בדיקה שעורכת הרשות לתחרות בנושא: "התחרות באספקת שירותי בנקאות ללקוחות במגזר הערבי", הוציאה 
, דרישה לקבלת נתונים כספיים מסוימים )בעיקר 19.9.2019הרשות לתחרות לבנק )כמו גם לבנקים במערכת הבנקאית(, ביום 

 .2019בתחילת חודש דצמבר פעילות מגזר "עסקים קטנים"(. הנתונים המבוקשים נמסרו לרשות לתחרות  נתונים לגבי
  

 מצב העסקים והתפתחות התוצאות העסקיות -' ב חלק

 ומגמות התפתחויות כלכליות  

 2019התפתחויות כלכליות בשנת  .א

 . 2019בהתפתחות המשק בשנת  חיוביתהאינדיקטורים הכלכליים מצביעים על מגמה 
 
 

על פי אומדנים מוקדמים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עלה התוצר  -צר מקומי גולמי תו
שנרשמה בנתון זה אשתקד.  3.4%, בהמשך לעליה בשיעור 3.5% -בשיעור של כ 2019המקומי הגולמי בשנת 

 במשק.  שיעור השינוי בתוצר המקומי הגולמי מהווה אינדיקטור מרכזי למגמת הפעילות הכלכלית
 

והשלים עליה מצטברת  0.3%בשיעור של  2019המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש דצמבר 
 שנרשמה בנתון זה אשתקד.  3.5%, בהמשך לעליה בשיעור של 2019בשנת  3.6%בשיעור של 

 
 

 -בכ והסתכם 39.0%שיעור של ב 2019עון המסחרי של ישראל עלה בשנת הגיר -סחר חוץ ומאזן התשלומים 
 מיליארד ש"ח. 84.5

 

 2018שנת ביחס ל 3.6%בשיעור של  2019בשנת  עלו הכנסות המדינה ממיסים ואגרות -תקציב המדינה 
 מיליארד ש"ח.  317.4 -והסתכמו בכ

 
בהכנסות מ"מיסים ישירים" לסך של  3.9%בשיעור של  בעליה מוסברתבהכנסות המדינה  שנרשמה העליה
. מיליארד ש"ח 142.0 -בהכנסות ממיסים עקיפים לסך של כ 3.4%בשיעור של ה ליעו, מיליארד ש"ח 168.5

 יליארד ש"ח. מ 6.8 -סך של כבבהכנסות מאגרות מאידך, נרשמה יציבות 
 

מיליארד ש"ח,  52.2 -בסך של כ הסתכם על פי אומדן ראשוני 2019רעון הכולל בפעילות הממשלה לשנת הגי
יעד הגירעון המכסימלי שנקבע על  מתווהמ אלו חורגים י. נתוני גירעוןמהתוצר המקומי הגולמ 3.7% -ומהווה כ

 "תת ביצוע"ב, ומוסברים הן מהתוצר 2.9%, המהווים (מיליארד ש"ח 40.2 -של כ )בסך 2019ידי הממשלה לשנת 
 מיליארד ש"ח 2.8בחריגה בסך של והן  ,(הכנסות המדינהב הכלולים) נתוני הגביהמיליארד ש"ח ב 9.2בסך 

  צאות הממשלה, ביחס לתכנון.בהו
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נוקט משרד האוצר, במהלכים לריסון  2019לאור החריגה מיעדי הגירעון, כאמור, ואי אישור התקציב לשנת 
 ך,פועלת הממשלה במסגרת תקציב המש -הוצאות הממשלה. בנוסף, בהתאם לחוק, בהיעדר תקציב מאושר 

 .החולפתתקציב השנה  במסגרתו הוגבלו הוצאות משרדי הממשלה לחלקו היחסי של
)כגון: רשויות  יבמגזר העסקי והציבור גופים שוניםהשלכות על יסון תקציביים אלו, עשויות להיות לצעדי ר

 מקומיות(, הנשענים על תקציבי המדינה
 

מכוח  3.6% -הסתכם שיעור הבלתי מועסקים במשק בכ 2019על פי נתוני המגמה לחודש דצמבר  -תעסוקה 
 נקודות האחוז ביחס לנתון שנרשם בסוף השנה הקודמת.  0.4בשיעור של  ירידההעבודה, המהווה 

 1.0 בשיעור של , מהווה ירידה63.1% -בכ 2019 דצמברשיעור ההשתתפות בכח העבודה הסתכם בחודש 
 נקודות האחוז ביחס לנתון שנרשם בתחילת השנה.

 
  0.8% בשיעור של בהמשך לעליה, 0.6%בשיעור של  2019מדד המחירים לצרכן עלה בשנת  -אינפלציה 

טווח יעד מנמוכה , 2019רשמה במדד המחירים לצרכן בשנת שנרשמה בנתון זה אשתקד. העליה שנ
, והמדד 0.1%בשיעור של  עלה(. מדד המחירים לצרכן "ללא דיור" 1%-3%האינפלציה שנקבע על ידי הממשלה )
 .0.7%"ללא ירקות ופירות" עלה בשיעור של 

של הבנק.  ריביתה בתרומת המגזר הצמוד למדד להכנסות העלינרשמה  2019בשנת  זה, כי יצוין בהקשר
 הנכסים במגזר זה.בתשואת  מעליהבהכנסות, נובע  גידולה

 

, שננקטה על ידו המרחיבה המשיך בנק ישראל ביישום המדיניות המוניטרית 2019בשנת  -מדיניות מוניטרית 
)לאחר העלאה בשיעור  0.25% של בשיעור ללא שינוי ית במכרז המוניטריהריבוהותיר את  ,2012 - 2018בשנים 

  .(()לראשונה מזה חמש שנים 2018שנרשמה בחודש דצמבר האחוז נקודות  0.15
ליבה בחלק התחתון של יעד האינפלציה ועליית ה תשיעור אינפלצי סותסבהתבמדיניות בנק ישראל מוסברת 

ו כלכליים עולמיים, לרבות שיעורי ריבית נמוכים שהונהגו במדינות רבות מאקר נתוניםבו -הריבית בארה"ב, מחד 
 , מאידך.בעולם )עד לשיעורים שליליים שנרשמו בחלק ממדינות אלה(

ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה )הנגזרות מההפרש שבין תשואת אגרות החוב ה"צמודות", לתשואת אגרות 
בשיעור של  ירידההמהווה  0.8% -בשיעור של כ 2019בסוף שנת לטווח של שנה, הסתכמו  -החוב ה"שקליות"( 

יעד האינפלציה  טווחנמוכות מציפיות אלו  (.1.2%) 2018נקודות האחוז ביחס לנתון שנרשם בסוף שנת  0.4
 (.1%-3%שקבעה הממשלה )

 

ארה"ב  השקל לעומת מרבית המטבעות הזרים העיקריים: ביחס לדולר של התחזק 2019בשנת  -שער החליפין 
 ,6.6%, ביחס ליין היפני בשיעור של 4.9%, ביחס ללירה שטרלינג בשיעור של 7.8%השקל בשיעור של  התחזק

של השקל לעומת מרבית המטבעות  בשער החליפין שנרשמה תחזקותהה .9.6%בשיעור של  ביחס לאירוו
אינן מריבית" )ראה ההכנסות מהפרשי שער שנכללו בסעיף "הכנסות מימון ש את מרכיב פחיתההזרים, ה

 .ב' להלן(7הרחבה בפרק 
 

התגלה בסין נגיף חדש מסוג "קורונה", שפגע באנשים רבים בסין והתפשט  2020בתחילת שנת  - וירוס הקורונה
גם לארצות רבות ברחבי העולם. במסגרת המאמצים שננקטו על ידי שלטונות סין במטרה לבלום את 

ין ואוכלוסיות רחבות נדרשו לשהות בתנאי בידוד. עצירת הפעילות התפשטות הנגיף, נפגעה שיגרת החיים בס
בסין, כאמור, צפויה להשפיע על הכלכלה הגלובלית הן בשל הפגיעה בשרשרת האספקה, מכח חלקה המרכזי 

 ,בכלכלותיהן של מדינות רבות נרשמהעולמי, והן בשל התפשטות הנגיף בעולם והפגיעה ששל סין בייצור ה
עקב צעדי המנע שננקטים על ידי השלטונות  -יקף התחלואה והפגיעה בשגרת החיים בעקבות העליה בה

 . במדינות אלו, במטרה לבלום את התפשטות הנגיף
על איסור  9.3.2020במסגרת מאמצי הממשלה לבלום את התפשטות הנגיף בישראל, הודיעה הממשלה ביום 

יום.  14ו"ל החל ממועד זה, להיכנס לבידוד במשך כניסת אזרחים זרים לישראל וחיוב כל התושבים החוזרים מח
בהמשך הצעדים הן הפגיעה הגלובלית, ו משך תקופתוב הבעוצמ הן תיעל כלכלת ישראל מותנ הההשלכ

 שיינקטו בישראל.
 

, בדומה למגמות שנרשמו בשוק אגרות החובוהמניות  בשוקי חיוביתהתאפיינה במגמה  2019שנת  -שוק ההון 
אגרות החוב של ממשלת ישראל במדד  ת, נכללו2020בעולם. יצוין כי החל מחודש מרס  ים המוביליםקבשוו

  (.WGB)אגרות החוב הממשלתיות העולמי 
 על רמת המחירים בשוק המניות, כללו: חיובהגורמים שהשפיעו ל

 אינפלציה וריבית נמוכים השוררים במשק. ישיעור -
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הגולמי, עליה במדד המשולב, ירידה ברמת האבטלה נתוני מקרו חיוביים, לרבות: עליה בתוצר המקומי  -
השקעה   , שלוותה בהעלאת הדירוג של מדינת ישראל לרמת60% -וירידה ברמת חוב/תוצר לשיעור של כ

(-AA.באופק דירוג יציב ,) 

 הרחבות כמותיות מוניטריות שננקטו על ידי בנקים מרכזיים רבים בעולם. -
 , לרבות: נתונים ממתניםה על ידי מספר קוזזהשפעת גורמים אלו 

על חברות מקומיות  ההתחזקות בשער החליפין של השקל לעומת מרבית המטבעות הזרים המקש -
 שהכנסותיהן מבוססות על יצוא.

האטה בקצב הצמיחה העולמית, על רקע מלחמת הסחר הנטושה בין ארה"ב, לסין, קשיים בגיבוש הסכם  -
פוליטיים במזרח התיכון והשלכותיהם על מחירי -ם גיאויתחה"ברקזיט" בין בריטניה לאיחוד האירופאי, ומ

 הנפט בעולם.

שנרשם , לעומת הנתון 9.0% -בשיעור של כ 2019שנת ב ירדו מחזורי המסחר היומיים בבורסה ומחוצה לה
 בהיקפי הסכומים שגויסו 81.2%ה בשיעור של עלימאידך, נרשמה מיליארד ש"ח.  1.3 -, והסתכמו ב2018בשנת 
 .2018ליארד ש"ח שגויסו בשנת מי 8.9 -מיליארד ש"ח, לעומת כ 16.1 -בשוק הראשוני, לסך של כ 2019בשנת 

א ", מדד "ת15.0% -כבשיעור של  עלה" 35א "מדדי המניות: מדד "תשערים ב עליותנרשמו , 2019כום שנת יבס
בשיעור של  עלה" 90ומדד "ת"א  21.2% -כ בשיעור של עלה "היתרמדד ", 21.3% -כ בשיעור של עלה" 125

40.3%. 
 

 2019בסיכום שנת שערים.  תעליוהממשלתיות ובשוק אגרות החוב הקונצרניות נרשמו  בשוק אגרות החובגם 
, ושערי אגרות החוב הממשלתיות 10.3% -עור של כיאגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד בש שערי עלו

 ,חוב הממשלתיות הצמודות למדדהאגרות של  ,ברוטו ,וןלפדי התשואות .8.3% -בשיעור של כ עלושאינן צמודות 
ארוכות "באגרות החוב  0.6% -כל ",קצרות הטווח"באגרות החוב  (%0.8)עורים שבין יבש ,2019בסוף שנת  נעו

  ."הטווח
 

מסתכמת התשואה השנתית לפדיון , לפיכך .0.4% -בשיעור של כ 2019בשנת  עלו שערי המלוות קצרי המועד
 . 0.2% -עור של כיבש ,2019לו בסוף שנת של מלוות א

 
המהווה עליה  מיליארד ש"ח, 69.7 -בכ 2019בשנת  היקף גיוס ההון הממשלתי באגרות החוב, ברוטו, הסתכם

יקף הגירעון הממשלתי, נרשם ה בהעליבשל ה אשתקד.באפיק זה לעומת הסכום שגויס  50.2%בשיעור של 
בלבד, לעומת פדיונות  מיליארד ש"ח, 0.5 -סך של כלדו מהציבור קיטון בהיקף אגרות החוב שנפ 2019בשנת 

 מיליארד ש"ח, נטו, שנרשמו אשתקד.  3.6 -בהיקף של כ
 

 התפתחויות בחשיפה לסיכונים .ב

הסיכון מוגדר כחשיפת הבנק לפגיעה בפעילותו )עד כדי מניעתה המוחלטת(, גניבת  - סיכוני סייבר .1
ה במוניטין, הנובעת ממתקפות קיברנטיות על מערכות המחשב נכסים פיננסיים, הפסדים כספיים ופגיע

של הבנק )הנערכות לעיתים ללא ידיעת המשתמשים(, או באמצעות איסוף מידע ממערכות אלה, 
במטרה להפריע לפעילות השוטפת של הבנק עד להשבתתה המוחלטת. בשנים האחרונות נרשמה 

הנובעת מהתרחבות פריסת  לם( לאיומי סייברעליה מתמדת בחשיפת התאגידים הבנקאיים )בארץ ובעו
שירותים מבוססי מיחשוב )לרבות שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, בנקאות פתוחה, שירותי מיחשוב 

עליה בתחכום ההתקפות,  בשילוב עם ,ענן, שימוש בקוד פתוח ועוד(. העליה בהיקף החשיפה, כאמור
ק הפוטנציאלי העלול להיגרם בשל החשיפה לסיכון , מעלים את עוצמת הנזקושי לזהות התקפות אלוהו

 זה.
סביבת העבודה העיקרית של הבנק הינה הרשת התפעולית הפנימית )מערכת המחשב המרכזית(, 
שבאמצעותה מתבצעת הפעילות העסקית בבנק. הרשת מופעלת ומתוחזקת על ידי החברה האם, 

על מערכות מחשב תוכנות ניהוליות, נק עושה שימוש בומנותקת מיתר סביבות העבודה )בנוסף, הב
 מקומיות(. 

הסיכון ממשיך להוות אחד האיומים המשמעותיים והמתפתחים בכלל ובמערכת הבנקאית בפרט. לפיכך,  
הבנק פועל בשיתוף עם החברה האם לצמצום החשיפה לסיכוני סייבר, באמצעות מגוון תהליכים 

העלאת מודעות העובדים, הלקוחות  -בכללם ואמצעים, לרבות הטמעת מערכות וכלי הגנה שונים ו
 א' להלן.  16ראה פרק  -ומשתמשים אחרים, וביצוע תרגולים שונים. למידע נוסף בנושא זה 
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בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בסביבת הפעילות העסקית בכלל, ובסביבת  - סיכון המודל העסקי .2
ויות מהירות של טכנולוגיות המידע, שחיקת הנובעים, בין היתר, מהתפתח -הפעילות הבנקאית, בפרט 

 .מקורות ההכנסה והגברת התחרות במערכת הבנקאית והחוץ בנקאית
 

התפתחויות אלו, והקצב המהיר של התרחשותן, מובילים לעליה בסיכון המודל העסקי )המהווה חלק 
בראייה צופה פני מהסיכון האסטרטגי(, ומחייבים את הבנק לבחון וליישם פתרונות גמישים ומתקדמים, 

במסגרת זו משקיע הבנק בשיתוף עם החברה  עתיד, שיבטיחו רציפות והתפתחות בפעילות הבנקאית.
 ופיתוח מודלים (Fintech) האם מאמצים רבים בתחום הבנקאות הדיגיטלית, שיפור חוויית הלקוח, חדשנות

, שמובילים לייזום מיתבהתאמה לשינויים המתרחשים בבנקאות הבינלאומית והמקו -לבנקאות חדשה 
 פרוייקטים חדשים והתאמות בהיערכות הבנק והחברה האם.

 
בדגש על פיתוחים בתחום החדשנות והטכנולוגיה, כרוכים בעליה בחשיפת הבנק  -הטמעת שינויים אלו 

 ל"סיכוני צד שלישי", בעיקר בהיבטי: שרשרת האספקה, אבטחת איכות ובקרות, וסיכוני סייבר ודלף מידע.
ק פועל, בסיוע החברה האם, לשיפור מתמשך בכלים התומכים בניהול הסיכון, לרבות עדכון מסמכי הבנ

המדיניות, קביעת סטנדרטים נאותים לביצוע השינויים ושיפור בתהליכי הבקרה )לרבות הפעלת תהליך 
וגיה בנוסף, עם העצמת המיקוד בבנקאות מבוססת טכנול "מוצר חדש", למוצרים או פעילויות חדשים(.

לצד  ,כח האדם, לרבות: מעברי עובדים והתאמת כשירויות הולם של ומומחיות, מתפתח גם צורך בניהול
 פיתוח היכולת להמשיך לקלוט ולשמר אנשי טכנולוגיה, סייבר, מודלים ואנליזה.

 
שענות המערכת יהגידול בשימוש בבנקאות דיגיטלית, מוביל לעליה הולכת וגוברת בה – סיכוני מודלים .3

בינה  בנקאית על תהליכים מבוססי דאטה ומודלים, לרבות הטמעת מודלים מתקדמים מבוססיה
מלאכותית. תהליכים אלו מייצרים אתגרים בתחום פיתוח המודלים, תיקופים וניהול סיכוני המודל. הבנק 

ת ת רב שנתית לפיתוח מודלים מתקדמים ולשיפור הכלים והמתודולוגיייוהחברה האם פועלים לפי תוכנ
 התומכים בניהול סיכוני המודלים.

 

העליה בשימוש בבנקאות דיגיטלית יוצרת, בין היתר, אתגרים למערכת הבנקאית  – הגנת הפרטיות .4
להסדיר היבטים שונים בתחום זה.  שנועדובתחום "הגנת הפרטיות". במקביל, מתקיימים תהליכי חקיקה 

לוודא עמידה  שנועדהובוצעה בחינה  פתח בבנק ובחברה האםתלפיכך, הוגדר תחום זה כסיכון מ
 ים שיזוהו.רלצורך טיפול בפע ,בציפיות הפיקוחיות

משקיעים מאמצים רבים ביישום אסדרה ובהטמעת היבטי הגנת הפרטיות  הבנק והחברה האם
שמירה על איזון ראוי בין שימוש במידע לצרכי עובדים, תוך  תבמערכות, במודלים ובהדרכ, בתהליכים

והיבטים אלו נלקחים בחשבון בבחינה של מוצרים, טכנולוגיות  ,נה על פרטיות הלקוחותהבנק לבין הג
 דלף מידע., לרבות הגנה מפני פוטנציאל לומודלים חדשים

 

האפשרית של סיכון זה נובעת ממתן שירות לא הוגן ללקוחות הבנק, לרבות  והתממשות – התנהגותסיכון  .5
י הלקוחות. בשל השינויים המתרחשים בתחום הבנקאות התנהלות בחוסר שקיפות ואפליה אסורה כלפ

ת ערכי התנהלות הוגנת עהוגדר סיכון זה כסיכון מתפתח. הבנק פועל לגדר סיכון זה באמצעות הטמ
 במגוון השירותים הניתנים ללקוחות בערוצים השונים.

 
 בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר התפתחות 

 (1)רווח ורווחיות .א
עליה , 2018ש"ח בשנת  מיליון 367לעומת  ,ש"ח מיליון 467 סך שלב 2019 הסתכם בשנת הרווח לפני מיסים

 .27.2%של  שיעורב
 שיעורלעומת תשואה ב, 16.1%בשיעור של  2019בשנת  סתכמהה ,סים על ההון העצמייתשואת הרווח לפני מ

 אשתקד. 14.2%של 
 

ש"ח אשתקד. שיעור  מיליון 131 לעומת ,ש"ח מיליון 165סך של ב 2019 הסתכמה בשנת ההפרשה למיסים
 .אשתקד 35.7% לעומת, 35.3% -ההפרשה למס מהרווח ברוטו הסתכם ב

 
)תחת הנחות מסוימות(, לו היה המיזוג  2019 -ו 2018בשנים  תלמידע נוסף באשר לתוצאות הכספיות "פרופורמה" של הבנק שהיו נרשמו .1

 הכספיים.בדוחות  37ראה ביאור  – 1.1.2018מתרחש ביום 
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עור של יבש עליה, אשתקדש"ח  מיליון 239לעומת  ,מיליון ש"ח 305בסך של  2019הסתכם בשנת  הרווח הנקי
27.6%. 

 
 אשתקד. 9.2% , לעומת10.5%של  רבשיעו 2019ה בשנת סתכמברוטו, ה תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי

 
 השנים האחרונות:  חמשהון העצמי בבנק, בה על להלן התפתחות תשואת הרווח הנקי

 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

 10.4  8.9  9.4  9.2  10.5  שיעור תשואה שנתי
 
 

  אשתקד.אלפי ש"ח  1.92 -לעומת כ ,אלפי ש"ח 2.45 -בכ 2019בשנת  הסתכם הרווח הנקי למניה
  

 אים:, הושפעו בעיקר מהגורמים הב2018, בהשוואה לשנת 2019התוצאות העסקיות של הבנק בשנת 

    11.2%בשיעור של  גידולהמהווה בהכנסות מריבית, נטו,  מיליון ש"ח 121עליה בסך של. 

 22.4%בשיעור של  קיטוןמיליון ש"ח בהכנסות המימון שאינן מריבית, המהווה  11בסך של  ירידה. 

 95.8% בשיעור של גידולהמהווה  מיליון ש"ח בהוצאות בגין הפסדי אשראי, 92בסך של  העלי.  

       0.6% המהווה גידול בשיעור של ,מעמלותבהכנסות מיליון ש"ח  (1)2 בסך של עליה. 

 ברווחי הון ממימוש מבנים. גידולמיליון ש"ח בהכנסות האחרות, הנובעת בעיקר מ 8בסך של  עליה 

 הקיטון .3%7בשיעור של  קיטוןמיליון ש"ח בהוצאות התפעוליות האחרות, המהווה  (1)72 בסך של ירידה .
  מיליון ש"ח, ששולמו אשתקד. 67 -של כ בסך, יםחד פעמי יםשלום מענקבתמוסבר, בין היתר, 

 השנה 35.3% עור שלילש, 2018בשנת  35.7%עור של ימש -בשיעור המס האפקטיבי  ירידה. 
 

 בדוחות הכספיים. ה'1ראה ביאור  –סווג מחדש  .1

 

 הכנסות והוצאות .ב

  2018מיליון ש"ח, בשנת  1,080מיליון ש"ח, לעומת  1,201 בסך של 2019הסתכמו בשנת נטו,  ההכנסות מריבית,
 .  העליה בהכנסות מריבית, נטו, מוסברת על ידי:11.2%עליה בשיעור של   -
 

 ביתרה הממוצעת של הנכסים המניבים. 6.1%עליה בשיעור של  -

אשתקד, לפער ריבית  3.03%של  נקודות האחוז בפער הריבית, מפער בשיעור 0.18בשיעור של  העלי -
 .2019בשנת  3.21%בשיעור של 

 
הפיננסית בבנק ופערי הריבית בחתך מגזרי הצמדה, והתרומה  הפעילות את התפלגותלן טבלה המפרטת לה

  , בהשוואה לאשתקד:2019להכנסות הריבית שנרשמה בכל אחד ממגזרים אלו בשנת 
 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 

שיעור 
 הנכסים

פער 
 הריבית

הכנסות 
 מריבית

שיעור 
 הנכסים

פער 
 הריבית

הכנסות 
 מריבית

 מיליוני ש"ח % % מיליוני ש"ח % % מגזר הצמדה

 1,064  3.53  87  1,165  3.55  89  לא צמוד

 (2) 0.63  7  17  1.03  7  צמוד מדד

 18  1.13  6  19  1.57  4  מטבע חוץ

 1,080  3.03  100  1,201  3.21  100  סך הכל
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 להלן ניתוח מרכיבי השינוי בהכנסות הריבית:
 

, 2019שנת ב מכלל נכסי הבנק 89% -היווה כ, במגזר זה הממוצע היקף הנכסים - המגזר השקלי הלא צמוד
 אשתקד.  87% -כ לעומת
 לעומת מיליון ש"ח, 1,165 -בכ הסתכמה 2019 שנתבלהכנסות הריבית בבנק  המגזר השקלי הלא צמוד תרומת

מכלל הכנסות הריבית בבנק(. הגידול  97% -אשתקד )המהווים כ בתקופה המקבילה מיליון ש"ח 1,064 -כ
 , והן מעליה בפער הריבית.מעליה בנפח הפעילות הן בהכנסות הריבית במגזר זה, נובע

 

הסתכם  פיננסיים נגזרים(,מרכיב האשראי לציבור מכלל נכסי הבנק המניבים במגזר זה )לא כולל מכשירים 
 אשתקד.  77% -לעומת כ 78% -בשיעור של כ 2019שנת ב
 

בעיקר   ,8.6% -)לא כולל מכשירים פיננסיים נגזרים( בכ 2019 שנתבבסיכום כללי עלה היקף הנכסים במגזר זה 
 יתרות הממוצעות של האשראי לציבור.ב 9.7% -עקב גידול בשיעור של כ

 

שנרשם  3.53%, לעומת פער ריבית בשיעור של 3.55% בשיעור של 2019שנת ב פער הריבית במגזר הסתכם
 אשתקד. 

 
במשקל האשראי לציבור, המתאפיין בתשואה גבוהה יותר ביחס לשימושים  מגידולבפער הריבית נובעת  עליהה

  .אחרים במגזר
 

 ,2019שנת ב הבנק מכלל נכסי 7% -כ היווהבמגזר זה הממוצע  היקף הנכסים - המגזר השקלי צמוד המדד
 אשתקד.  בדומה לנתון שנרשם

 

סכום שלילי, נטו, מיליון ש"ח, לעומת  17 -בסך של כ 2019שנת בהכנסות הריבית בבנק במגזר זה הסתכמו 
  מכלל הכנסות הריבית בבנק(. 1% -כ)המהווים  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 2 -בסך של כ

 

בשיעור  גידול ,נקודות האחוז בפער הריבית 0.4בשיעור של  בגידולוסברת מבהכנסות הריבית במגזר זה,  העליה
ה דמיליון ש"ח במרכיב הפרשי ההצמ 6, ובעליה בסך של בהיקף הנכסים המניבים במגזר זה 3.7% -של כ

  להכנסות הריבית. שנזקפו
 

וארוך בצד המקורות, ואת מגזר זה מרכז בעיקרו את פעילות הבנק בתחום גיוס הפקדונות מהציבור לטווח בינוני 
נכסי הכיסוי להתחייבויות אלה, בצד השימושים. מרכיב האשראי לציבור, מכלל נכסי הבנק המניבים במגזר זה 

  אשתקד. 76% -, לעומת כ85% -בשיעור של כ 2019שנת בהסתכם  )לא כולל מכשירים פיננסיים נגזרים(,
 

שנרשם   0.63%לעומת פער ריבית בשיעור של  1.03% בשיעור של 2019שנת בפער הריבית במגזר הסתכם 
נקודות האחוז בתשואת תיק ניירות  0.13 בגידול בשיעור של , בעיקר,העליה בפער הריבית מוסברת אשתקד.

 הערך, ועליה במשקל האשראי לציבור המתאפיין בתשואה גבוהה יותר ביחס לשימושים אחרים במגזר.
 

 ,2019שנת ב מכלל נכסי הבנק 4% -היווה כ ,במגזר זה הממוצע יםהיקף הנכס - חמגזר המט"ח וצמוד המט"
 -כ מיליון ש"ח, לעומת 19 -כהסתכמה ב 2019שנת ב אשתקד. תרומתו להכנסות הריבית בבנק 6% -לעומת כ

 מכלל הכנסות הריבית בבנק.  2% -, המהווים כאשתקד מיליון ש"ח 18
 

נקודות האחוז בפער הריבית וקוזזה בירידה בשיעור  0.4 -כ בשיעור של מגידולבהכנסות הריבית נובעת  העליה
 בהיקף הנכסים המניבים במגזר זה. 26.0%של 

  
בתקופה  1.13%, לעומת פער ריבית בשיעור של 1.57%יעור של בש 2019שנת בפער הריבית במגזר זה הסתכם 

 המקבילה אשתקד.    
 

  נכסים )בעיקר ניירות ערך(., בין היתר, בעליה בתשואת הה בפער הריבית מוסברתעליה
 

הכולל, המוגדר כיחס שבין הכנסות הריבית )לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי(, לבין היתרה  פער הריבית
 אשתקד.  3.03%, לעומת 3.21% בשיעור של 2019 שנתבהסתכם  -הממוצעת של הנכסים הכספיים המניבים 

ומרווחי הריבית בחתך מוצרים בנקאיים ובחתך  למידע נוסף באשר להתפתחות והתפלגות הכנסות הריבית
בדוח על ה"ממשל  1ראה "דוח שיעורי הכנסות והוצאות ריבית וניתוח השינויים" )נספח מס'  -מגזרי הצמדה 

 התאגידי"(.
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 :להלן נתונים לגבי התפתחות הכנסות הריבית בחתך מגזרי פעילות פיקוחיים
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 השינוי 2018 2019
 אחוזים מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מגזר פעילות

 11.1  350  389  משקי בית

 6.5  602  641  עסקים קטנים וזעירים

 8.7  104  113  עסקים בינוניים

 5.6  36  38  עסקים גדולים

 25.0  4  5  בנקאות פרטית

 -  4  4  גופים מוסדיים

 -  (20) 11  ניהול פיננסי

 11.2  1,080  1,201  הכל הכנסות ריביתסך 
 

מיליון ש"ח  49 מיליון ש"ח, לעומת 38בסך של  2019שנת בהסתכמו  המימון שאינן מריבית, נטו הכנסות
 אשתקד.

 

 בעיקר על ידי הגורמים הבאים: שנרשמה בהכנסות המימון שאינן מריבית מוסברת ירידהה
 

אמות לשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים הנובעות מיליון ש"ח בהכנסות מהת 27בסך של  ירידה -
מחוסר הקבלה בין עקרונות הרישום החשבונאי של "נכסי הבסיס" בגין עסקאות במכשירים נגזרים 
)הנמדדים על "בסיס צבירה"(, לבין השיטה לחישוב שוויים של המכשירים הנגזרים ששימשו לכיסוי נכסי 

ההוגן"(, ומהוות "הפרשי עיתוי" שייזקפו בדוחות הרווח והפסד של הבסיס )הנמדדים על "בסיס השווי 
 הבנק בשנים הבאות.  

 
 מיליון ש"ח בהכנסות מהפרשי הצמדה על נגזרים. 14ירידה בסך של  -
 

 השפעת מרכיבים אלו מותנה על ידי הגורמים הבאים: 
 

 מיליון ש"ח ברווחים ממימוש ניירות ערך. 32עליה בסך של  -

 מיליון ש"ח בהכנסות מריבית על נגזרים. 1בסך עליה  -
 

 
 
 

  אשתקד:ללהלן נתונים לגבי המרכיבים העיקריים של סעיף "הכנסות המימון שאינן מריבית", בהשוואה 
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 השינוי 2018 2019
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח הרכב הסעיף

 -  27  (64) זריםממכשירים נג -הפרשי שער 

 -  (20) 69  אחרים -

 (28.6) 7  5  סך הכל הפרשי שער

 -  30  (11) (2),(1)הכנסות נטו, מפעילות  במכשירים נגזרים 

 266.7  12  44  (3)רווחים ממימוש ניירות ערך, נטו 

 (22.4) 49  38  סך הכל
 
 לא כולל הפרשי שער. .1
 11הכנסה בסך  - 2018מיליון ש"ח )  16בסך של  2019י ההוגן" של מכשירים נגזרים שהסתכמו בשנת מזה הוצאות בגין התאמות ל"שוו .2

 מיליון ש"ח(.
 מיליון ש"ח( . 3ירידת ערך בסך הפרשה ל – 2018מיליון ש"ח  ) 1היתרה כוללת התאמה לשווי הוגן שהוכרה בגין מניות שאינן למסחר בסך  .3
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 מיליון ש"ח 96 מיליון ש"ח, לעומת 188בסך של  2019בשנת  הסתכמוו ההוצאות בגין הפסדי אשראי, נט
מהכנסות  8.9%, לעומת מהכנסות הריבית נטו 15.7%בגין הפסדי אשראי  וותה ההוצאהיה 2019 בשנת אשתקד.

לעומת  ,0.59%, נטו )מאזני( הסתכם בשיעור של האשראי לציבור ביחס ליתרת בשנה הקודמת, ושיעורהאלה 
 .קדאשת 0.37%

  
 לעומת השנה הקודמת: ,2019 תנההוצאות בגין הפסדי אשראי בשלהלן נתונים לגבי התפתחות 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח הרכב ההוצאה )הכנסה(

 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי:
 

 
 (1) 85  על בסיס פרטני  -

 97  103  על בסיס קבוצתי*  -

 96  188  סך הכל הוצאות בגין הפסדי אשראי
 
 

מיליון ש"ח בגין חובות נחותים שההוצאה להפסדי אשראי בגינם מוערכת על בסיס קבוצתי, בניכוי  108לרבות מחיקות חשבונאיות בסך של  *
 ון ש"ח, בהתאמה(.מילי 30 -מיליון ש"ח, ו 109 - 2018מיליון ש"ח ) 38גביית חובות שנמחקו בעבר, בסך של 

 

 86בסך של  גידול, מוסברת בעיקר בהשנה הקודמת, לעומת 2019שנת בבהוצאות להפסדי אשראי  עליהה
הן מעליה בהפרשות להפסדי אשראי בגין , הנובע פרטנימיליון ש"ח בהוצאות בגין הפסדי אשראי על בסיס 

  ליה בהפרשות בגין חובות שאורגנו מחדש., שחלה ירידה בכושר ההחזר שלהם, והן מעמסוימים לקוחות עסקיים
קבוצתי, הנובעת ברובה הפסדי אשראי על בסיס בגין מיליון ש"ח בהוצאות  6בסך של  העלימה , נרשבנוסף

 בעייתיים.החובות ה יתרתבמגידול 

 

  

   בחתך מגזרי פעילות: -להלן נתונים לגבי התפתחות ההוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי 
 

 
 בדצמבר 31תיימה ביום לשנה שהס

 
 

 שיעור השינוי 2018 2019
 אחוזים מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מגזר פעילות

 77.4  31  55  משקי בית

 42.7  82  117  עסקים קטנים וזעירים

 (246.7) (15) 22  עסקים בינוניים

 200.0  (2) (6) עסקים גדולים

 95.8  96  188  סך הכל הוצאות בגין הפסדי אשראי
 

, לעומת 2019שנת ב" בינוניים" ובמגזר "עסקים עסקים קטניםבהוצאות בגין הפסדי אשראי במגזר " גידולה
 , מוסבר בעיקר על ידי הגורמים הבאים: קודמתה השנה

  שחלה הרעה בכושר ההחזר שלהםבהוצאות בגין הפסדי אשראי בגין לקוחות עסקיים מסוימים גידול, 
 ".וסווגו כ"חובות פגומים

 על בסיס קבוצתי, בגין לקוחות שסווגו כ"בעייתיים". גידול בהוצאות להפסדי אשראי  
  

 להפסדי אשראי במגזר משקי בית, מוסבר בעיקר בעליה בהיקף החובות ש"אורגנו מחדש". הגידול בהוצאות
  

מיליון  403 -ב 31.12.2019היתרה המצטברת של ההפרשה להפסדי אשראי "על בסיס קבוצתי" הסתכמה ליום 
, 1.11% -מיליון ש"ח ו 345 - 31.12.2018מסיכון האשראי הכולל לציבור באותו מועד ) 1.05% -ש"ח, והיא מהווה כ

 ה(. בהתאמ
 -מיליון ש"ח והיא מהווה כ 491 -היתרה המצטברת של ההפרשה הכוללת להפסדי אשראי הסתכמה ב

 (. בהתאמה 1.26% -יליון ש"ח, ומ 391 - 31.12.2018מסיכון האשראי הכולל לציבור ) 1.28%
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הירידה בשיעור ההפרשה להפסדי אשראי, על בסיס קבוצתי, לעומת השיעור שנרשם אשתקד, נובעת בעיקר 
מרבית הגידול  מתאפיין בשיעורי הפרשות נמוכים יחסית.ה ,לרשויות מקומיות מגידול בהיקף האשראי שניתן

במסגרת עסקת מיזוג שנחתמה בין  בע"מ בנק ממוניציפל 1.12.2019באשראי זה נובע מאשראי שנרכש ביום 
 -במסגרת המיזוג הסתכם ב כשונכנסה לתוקף במועד זה. סך האשראי שנר בע"מ הבנק לבין מוניציפל בנק

 מיליון ש"ח אשראי שניתן לרשויות מקומיות(. 3,462מיליון ש"ח )מזה  4,687
 

וסיווגם, ולגבי מדדי איכות תיק האשראי  31.12.2019ום נוסף לגבי התפתחות החובות הבעייתיים בבנק לילמידע 
 ב' להלן.12ראה פרק  -של הבנק 

 
מחד, נרשם  .אשתקד מיליון ש"ח 319לעומת  מיליון ש"ח, 321 -ב 2019שנת בהסתכמו  ההכנסות מעמלות

מעמלות ת בהכנסו, שקוזז בקיטון מפעילות בכרטיסי אשראי מיליון ש"ח בהכנסות מעמלות 4 -גידול בסך של כ
   טיפול באשראי.בגין , ובעמלות מפעילות בשוק ההון )ניירות ערך ועמלות הפצת מוצרים פיננסיים(

 

 :השנה הקודמת, לעומת 2019 בשנתההכנסות מעמלות  תלהלן נתונים לגבי התפתחו
 
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 שיעור השינוי 2018 2019
 אחוזים ני  ש"חמיליו מיליוני  ש"ח סוג העמלה

 (0.7) 153  152  ניהול חשבון

 9.8  41  45  כרטיסי אשראי

 (5.6) 18  17  פעילות בניירות ערך

 (5.0) 20  19  טיפול באשראי

 -  31  31  הפרשי המרה

 7.4  (1)27  29  עמלות מעסקי מימון

 (3.4) 29  28  עמלות אחרות

 0.6  319  321  סך כל העמלות
.  

 כנסותהאשתקד. המיליון ש"ח, לעומת סכום זניח שנרשם  8 -ב 2019הסתכמו בשנת ות האחרות ההכנס
)בחלקם בגין עסקאות שנחתמו בעבר והוכרו כהכנסה בתקופת רווחים ממכירת מבנים מהאחרות נובעות 

 הדוח(.
 
 

מיליון  (1)985של  , לעומת הוצאות בסך מיליון ש"ח 913 -ב 2019שנת ב הסתכמו התפעוליות והאחרות ההוצאות
  .7.3%, המהווה ירידה בשיעור של בתקופה המקבילה אשתקד שנרשמו, ש"ח

בהוצאות אחזקה וההוצאות התפעוליות האחרות והן  1.9%של  בשיעור מקיטוןהירידה בהוצאות נובעת הן 
בין היתר,  המוסברת) ירידה במספר המשרותמבהוצאות השכר והנלוות, הנובע הן   10.6% בשיעור שלמקיטון 

חד  ותהוצאמ הנובעת ,ירידה בהוצאות לתגמול עובדים בשלוהן  ,(בתוכנית ההתייעלות שיושמה בשנה הקודמת
במסגרת חתימה על הסכם שכר חדש,  מענקים ששולמו לעובדיםל המתייחסותאשתקד ) ות שנרשמופעמי

 שנה לפעילות הבנקאית של הבנק(. 100מענק מיוחד ששולם לעובדים במלאת לו
 

  בתקופה המקבילה אשתקד.  (1)68.0% לעומת ,.%258 -ב 2019של הבנק הסתכם בשנת  יחס היעילות
 

מיליון ש"ח  131מיליון ש"ח, לעומת  165 -ב 2019שנת בעל הרווח לפני מיסים הסתכמה ההפרשה למיסים 
לעומת  ,35.3% -אשתקד. שיעור ההפרשה למיסים ביחס לרווח מפעולות רגילות בתקופת הדוח, הסתכם ב

המס  בקיטון במשקלן היחסי של הוצאות בעיקרבשיעור ההפרשות למיסים מוסברת  ירידהאשתקד. ה 35.7%
 בגין שנים קודמות, ועליה במרכיב ההכנסות בעלות שיעור מס מועדף.

 
בדוח על הממשל  2למידע נוסף באשר להתפתחות ההכנסות וההוצאות הרבעוניות של הבנק ראה נספח 

 התאגידי.
 
 בדוחות הכספיים. ה'1ראה ביאור  -סווג מחדש בגין השינוי בסיווג תשלומי עמלות למבטחי משנה  .1
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 מידע לגבי השקעות והוצאות בגין מערך טכנולוגיות המידע .ג

 כללי .1

 מערכות הליבה ומערכות מקומיות של טכנולוגיות המידע 

המפתחת, רה האם חשוב המרכזיות של הבנק מבוססות על מערכת המחשב של החבימערכות המ
ול המסופקים לבנק על ידי החברה האם מעוגנים ערותי המחשב והתפימתפעלת ומתחזקת אותן. ש

  .על בסיס כלכלי רב שנתיים בהסכמים
 

רותי המחשב המסופקים לבנק ומבטיחים את יש , וזמינותאיכות ,היקף :מפרטים את הסכמים אלו
אם ירצה אחד מן הצדדים להפסיק  -פת המעבר והן בתקו רציפותם, הן בתנאי ההתקשרות הנוכחית

המסדיר את עלויות שירותי המחשב  )לפרטים נוספים באשר למתווה את ההתקשרות הקיימת
בדוח על  א'10בדוחות הכספיים, ופרק מס'  (8ב')25 ראה ביאור - שמקבל הבנק מהחברה האם

 "הממשל התאגידי"(.
  
 

 2019, המשותפות לבנק ולחברה האם, כללה בשנת המרכזיות מידעהמערכות  תחוםהבנק ב פעילות
מספר נושאים מרכזיים, ובכללם: השקת מהדורות תוכנה המשפרות ומעדכנות את מערכת המחשב 
המרכזית, שיפורים בשירותי בנקאות ישירים ללקוחות עסקיים וללקוחות הפועלים בשוק ההון, 

  ומערכות המשפרות את בקרת האשראי. 
  
 

חשוב מקומיות ימערכות מ נמצאות בשימוש הבנק -מידע המרכזית, כאמור בנוסף למערכת ה
מערכת לניהול  ,חוץ מטבע הכוללות מערכות תפעול, מידע וניהול, כגון: מערכת לניהול חדר עסקאות

ומדידת סיכוני שוק, מערכת לניהול תקציבים, מערכת למדידת תוצאות הפעילות בחתך מגזרי 
  .עודיות סניפים וניהול יעדים, מערכת לניהול משאבי אנוש ומערכת למדידת רווח ,פעילות

 

 בע"מ מיזוג מוניציפל בנק 

ביאור )ראה  בע"מ נכנסה לתוקף העסקה למיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק 2019בדצמבר  1ביום 
 (. בדוחות הכספיים 37
 

נכסים  , גם31.12.2019ום יתרות הנכסים בגין מערך טכנולוגיות המידע ליב נכללו ,לאור האמור לעיל
במסגרת עסקת המיזוג ונרשמו  2019בדצמבר  1בגין מערכות טכנולוגיות המידע שנרכשו ביום 

 במועד המיזוג בשוויים ההוגן )המבוסס על הערכת שווי של מעריך מוסמך(.
 

 6 בסך 2019בדצמבר  31כאמור, במסגרת עסקת המיזוג, הסתכם ליום ו, כשיתרת הנכסים שנר
 ן ש"ח.מיליו

 
 
 

 

 דיניות חשבונאיתמ .2

תשלומי הבנק בגין מערך טכנולוגיית המידע מסווגים על ידי הבנק לדוח הרווח והפסד, או לרכוש הקבוע, 
 כדלקמן:

  סכומים שנזקפו לדוח הרווח והפסד: כוללים תשלומים לספקים חיצוניים בגין תחזוקת מערכות
רה, והתשלומים השוטפים לחברה האם מכח המידע, תשלומים בגין הרשאות לשימוש בתוכנה וחומ

הסכם המיחשוב הרב שנתי שנחתם בין הצדדים )למעט החלק היחסי בגין מרכיב: "עלויות עצמיות 
 לפיתוח תוכנה", שנזקפו על ידי חברת האם לרכוש הקבוע(.

 ת, כנה )הן בגין מערכות מיחשוב מקומיוומרה ותורכישות ח -: כוללים סכומים שנזקפו לרכוש הקבוע
רותי מיחשוב יש עבורתשלומים המ יוחלק יחס ,חברה האם(משותפות לבנק ולוהן במסגרת רכישות 
האם  החברהנזקפו על ידי ו ",כנהועלויות עצמיות לפיתוח ת" בגין מרכיב ששולמו לחברה האם

 לרכוש הקבוע.
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 היבטים כמותיים  .3

  לנכסים:הוצאות ששימשו לתחזוקה של מערך טכנולוגיית המידע שלא הוונו 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 סך הכל אחר  חומרה תוכנה

 מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח סוג ההוצאה

 -  -  -  -  שכר עבודה ונלוות
 32  -  5  27  פחת

 6  -  -  6  תשלומים עבור רישיונות שימוש
 44  44  -  -  תשלומים לחברה האם

 11  6  -  5  אחר
 93  50  5  38  סך הכל

 
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 סך הכל אחר חומרה תוכנה

 מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח סוג ההוצאה
 -  -  -  -  שכר עבודה ונלוות

 30  -  5  25  פחת
 4  -  -  4  תשלומים עבור רישיונות שימוש

 46  46  -  -  תשלומים לחברה האם
 10  6  -  4  אחר

 90  52  5  33  סך הכל
 

 

 

  נכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע 
 
 
 

 
 2019בדצמבר  31ליום 

 
 חומרה תוכנה

 סך הכל
 

 מערכות מחשב היוון עלויות רכישות

 
 מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח

 עלות
 613  97  289  227  יתרה לתחילת השנה    

 47  6  32  9  (1)תוספות

 -  -  -  -  גריעות

 660  103  321  236  יתרה לסוף שנה

 פחת שנצבר     
 519  86  234  199  יתרה לתחילת השנה    

 32  5  22  5  פחת השנה

 -  -  -  -  גריעות

 551  91  256  204  יתרה לסוף השנה

 109  12  65  32  עלות מופחתת
 
 
 
 

 
 

, ממוניציפל בנק 1.12.2019ביום  כשו, כוללת נכסים שנר2019התוספת לנכסים בגין מערך טכנולוגית המידע לשנת  .1
בדוחות הכספיים(  37בע"מ במסגרת עסקת המיזוג שנחתמה בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ )ראה ביאור 

   מיליון ש"ח. 6 -כמה בועלותם במועד המיזוג הסת
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 המשך( נכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע( 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 חומרה תוכנה

 סך הכל
 

 מערכות מחשב היוון עלויות רכישות

 
 מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח

 עלות
 578  93  260  225  יתרה לתחילת השנה    

 35  4  29  2  תוספות

 -  -  -  -  גריעות

 613  97  289  227  יתרה לסוף שנה

 פחת שנצבר     
 489  81  215  193  יתרה לתחילת השנה    

 30  5  19  6  פחת השנה

 -  -  -  -  גריעות

 519  86  234  199  יתרה לסוף השנה

 94  11  55  28  עלות מופחתת
 
 

 התפתחויות ברווח כולל אחר .ד
 

 :)במיליוני ש"ח( להלן מידע באשר להתפתחות הרווח הכולל האחר
 

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
  

 השינוי 2018 2019
 התאמות בגין הצגת אגרות חוב זמינות למכירה •

   

 
 234  (58) 176  רווחים )הפסדים(, נטו , שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן -

 
 (32) (10) (42) וח והפסדרווחים שסווגו מחדש לרו -

 
 202  (68) 134  (1)סך הכל התאמות בגין אגרות חוב זמינות למכירה

 הטבות לעובדים •
   

 
 (172) 77  (95) רווח )הפסד( אקטוארי לשנה -

 
 -  8  8  הפסד שסווג מחדש לדוח הרווח והפסד -

 
 (172) 85  (87) סך הכל התאמה בגין הטבות לעובדים

 
 30  17  47  פני מססך הכל ל

 
 (11) (6) (17) השפעת המס

 
 19  11  30  סך הכל שינויים ברווח כולל אחר

 
 
 

 מתייחסים לניירות ערך זמינים למכירה. 2018בדצמבר  31הנתונים לשנה שהסתיימה ביום  .1
   

ברת בעיקר מיליון ש"ח ומוס 19, לעומת אשתקד הסתכמה בסך של 2019שנת בהכולל האחר  רווחהעליה ב
בתיק "הזמין למכירה", שקוזז  אגרות חובשל  , נטו,מיליון ש"ח במרכיב ההתאמות לשווי הוגן 133בסך של  גידולב
 -כבשיעור של  ירידהבשל הן  - מיליון ש"ח בהפסדים האקטואריים בגין הטבות לעובדים 114 ה בסך שלעליב

משמשת לחישוב שוויין ההוגן של התחייבויות הבנק נקודות אחוז שנרשמה בתקופת הדוח בריבית ההיוון ה 1.56
ם יקד(, והן בשל רווחים אקטוארינקודות האחוז שנרשמה אשת 0.74)לעומת עליה בשיעור של  בגין זכויות עובדים

 עדכון הסכם השכר.  לאור נבעו משינויים בהנחות האקטואריותו ,שנרשמו אשתקד מיליון ש"ח 24 בסך 
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 יות, ההון, הלימות ההון והשינויים שחלו בומבנה הנכסים, ההתחייבו 

 התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות .א

 :)במיליוני ש"ח( התפתחות בסעיפי המאזן העיקרייםמידע באשר ל להלן
 

 שיעור השינוי ) %( 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31 סעיף מאזני

 22.7  36,219  44,434  סך כל המאזן

 116.2  3,102  6,708  מזומנים ופקדונות בבנקים

 (27.2) 6,599  4,806  ניירות ערך

 24.5  25,675  31,967  אשראי לציבור, נטו

 18.6  30,551  36,232  פקדונות הציבור

 563.8  257  1,706  אגרות חוב

 39.6  685  956  כתבי התחייבות נדחים

 12.3  2,723  3,058  הון עצמי
 

 
 
 זומנים ופקדונות בבנקיםמ

 
 שיעור השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מגזר הצמדה

 127.3  2,636  5,992  שקל לא צמוד

 (8.8) 68  62  שקל צמוד מדד

 64.3  398  654  מטבע חוץ

 116.2  3,102  6,708  סך הכל
  

רכי עמידה בהוראות הנזילות והפקדת עודפי היתרות במגזר הלא צמוד כוללות בעיקר הפקדות בבנק ישראל לצ
מקורות במכרזי בנק ישראל. היתרה במגזר הצמוד למדד כוללת בחלקה הפקדות בתאגידים בנקאיים לזמן 

 ארוך ככיסוי לכתבי התחייבות נדחים שגויסו על ידי הבנק. 
 

  היתרה במגזר המט"ח כוללת בעיקר הפקדות בבנק ישראל ובבנקים בחו"ל.
 

יתרות המזומנים  מרכישתהן  רשמה ביתרות המזומנים והפקדונות בבנקים במגזר הלא צמוד, נובעתהעליה שנ
מיליון ש"ח, במסגרת עסקת המיזוג שנחתמה בין  1,142, בסך של 2019בדצמבר  1ביום  בע"מ, קמוניציפל בנמ

"ניירות ערך", לסעיף מהסטת שימושים מסעיף  הןו ,נכנסה לתוקף במועד זהש ,בע"מהבנק לבין מוניציפל בנק 
  ."פקדונות בבנק ישראל"
 

, בין היתר, בהסטת , מוסברת"מטבע חוץ"ה שנרשמה ביתרות המזומנים והפקדונות בבנקים במגזר עליה
 .שימושים מסעיף "ניירות ערך", לסעיף "פקדונות בבנקים"

 
 
 
 

 ניירות ערך

 
 השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ערך התפלגות תיק ניירות

 18.6  440  522  אגרות חוב מוחזקות לפדיון

 (27.2) 5,767  4,199  אגרות חוב זמינות למכירה

 9.1  11  12  מניות שאינן למסחר

 (80.8) 381  73  ניירות ערך למסחר

 (27.2) 6,599  4,806  סך הכל
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 העלות המופחתת.  מוצג לפי - תיק אגרות החוב המוחזקות לפדיון
העליה שנרשמה ביתרת אגרות החוב המוחזקות לפדיון בתקופת הדוח מוסברת ברכישת אגרות חוב לטווח 

 בינוני במטרה להגדיל את הכנסות הבנק ממוצר זה.
 

אגרות השווי ההוגן של תיק  עלה 31.12.2019מוצג לפי השווי ההוגן. ליום  - למכירה נותהזמי אגרות החובתיק 
היה השווי  - 31.12.2018  )ליום מיליון ש"ח, נטו 77 -המופחתת בסך של כ על עלותןלמכירה  זמינותהחוב ה

 (. מיליון ש"ח 41ההוגן של אגרות החוב הזמינות למכירה, נמוך מעלותן המופחתת בסך של 
 

ש"ח. תיק  מיליון 51 -את ההון העצמי של הבנק למועד הדוח בסך של כ גדילסכום זה, בניכוי השפעת המס, ה
 זה, בו כלולים מרבית ניירות הערך של הבנק, כולל את השקעת הבנק כנגד פקדונות הציבור וההון הפעיל. 

שהושאלו על ידי הבנק לתאגידים בנקאיים מוצגים בדוחות הכספיים בסעיף "מזומנים ופקדונות  אגרות החוב
  מיליון ש"ח(. 21 – 31.12.2018יון ש"ח )מיל 314 מסתכמת בסך של ,2019בדצמבר  31בבנקים", ויתרתם ליום 

 
בהסטת שימושים מסעיף זה, לסעיף:  ,בעיקרבתיק הזמין למכירה, מוסברת,  אגרות החובביתרת  הירידה

ממוניציפל בנק  מיליון ש"ח 941בסך  תיק ניירות ערך ברכישת . השפעת מהלך זה קוזזה"מזומנים בבנק ישראל"
, שנכנסה לתוקף בע"מ ת העסקה למיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק, במסגר2019בדצמבר  1ביום בע"מ 

 . במועד זה
 

מוצג לפי השווי ההוגן )או העלות בניכוי הפרשה לירידת ערך, בגין מניות שנתוני  - תיק המניות שאינן למסחר
 השווי ההוגן שלהם אינם זמינים(. 

 
מיליון ש"ח. סכום זה,  2ל עלותן המופחתת בסך של עלה השווי ההוגן של המניות בתיק זה ע 31.12.2019ליום 

בניכוי השפעת המס נזקף לסעיף העודפים בהון העצמי, )למידע נוסף באשר לכללי החשבונאות החדשים 
 בדוחות הכספיים(. 1ראה ביאור  – 1.1.2019בנושא זה, שיושמו על ידי הבנק החל מיום 

 
מרכיב השקעה זה התמקדה במסחר באגרות חוב ממשלתיות, מרבית הפעילות בגין  - תיק ניירות הערך למסחר

 תוך ניצול שינויים ברמות המחירים ששררו בשווקים אלה. 
 

 תיק ניירות הערך למסחר מוצג לפי השווי ההוגן של ניירות הערך שנכללו בתיק.
 יק זה., מוסברת במימושים שוטפים של ניירות הערך שנכללו בת2019בשנת הירידה ביתרות התיק למסחר 

 
 10% -( ומהווה כזהה – 2018מיליון ש"ח ) 100 -בכ 2019נת בש היתרה הממוצעת של התיק למסחר הסתכמה

 מהמסגרת שאושרה על ידי הדירקטוריון.
 

להלן נתונים לגבי התפלגות השקעות הבנק באגרות חוב הכלולות בתיק "הזמין למכירה", בחתך ענפי משק 
 :)במיליוני ש"ח( ( הצבורים בגינםודירוג אשראי, והרווחים )הפסדים

 

 
 2019בדצמבר  31

 סיווג אגרות החוב
עלות 

 שווי הוגן מותאמת
רווחים שטרם 

 מומשו
הפסדים 

 שטרם מומשו

 
 מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח

 -  77  4,154  4,077  (1)אגרות חוב ממשלתיות

 -  -  45  45  אגרות חוב לא ממשלתיות

 -  77  4,199  4,122  סך הכל
 

 היתרה כוללת בעיקר אגרות חוב של ממשלת ישראל. .1
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 2018בדצמבר  31

 סיווג אגרות החוב
עלות 

 שווי הוגן מותאמת
רווחים שטרם 

 מומשו
הפסדים 

 שטרם מומשו

 
 מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח

 48  7  5,741  5,782  (1)אגרות חוב ממשלתיות

 -  -  26  26  אגרות חוב לא ממשלתיות

 48  7  5,767  5,808  סך הכל
 

 היתרה כוללת בעיקר אגרות חוב של ממשלת ישראל. .1
 
 

על פי הוראות בנק ישראל וכללי חשבונאות מקובלים יש לזקוף לסעיף "רווח כולל אחר" )במסגרת ההון העצמי( 
רק אם הפסדים אלו הינם בעלי אופי "זמני". הפסדים בעלי אופי ש"אינו  -אמור לעיל הפסדים שטרם מומשו, כ

 ייזקפו לדוח הרווח והפסד. -זמני" 
 

מתבססת הנהלת הבנק על המבחנים  -לצורך החלטה לגבי אופי ההפסדים שנצברו בגין אגרות החוב, כאמור 

 הבאים:

 .דירוג אגרות החוב, לרבות שינויים שחלו בדירוג זה -

 שיעור ירידת ערך אגרות החוב ביחס לעלותן )גם בהתחשב בהתפתחויות שחלו לאחר תאריך המאזן(. -

 משך הזמן בו היה שווי אגרות החוב נמוך מעלותן. -

 התשואה לפדיון של אגרת החוב, ביחס לטווח הפדיון ולתשואות המקובלות בענף. -

 התנודתיות בשווי ההוגן של אגרות החוב. -

 לכלי של מנפיק אגרת החוב ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו.מצבו הכ -

 כוונת ויכולת הבנק להחזיק באגרות החוב הנ"ל עד למועד פדיונן. -

 סיווג  אגרת החוב )או אי סווגה(, כ"חוב בעייתי". -

 ארועי כשל תשלום שנרשמו בגין אגרות החוב. -

 
עד לפדיון, או עד למועד בו עליית שוויין ההוגן  אגרות החוב הנ"ל נרכשו על ידי הבנק במטרה להחזיק בהן

תאפשר לבנק לממשן ברווח. בכוונתו וביכולתו של הבנק להחזיק באגרות החוב הנ"ל בתקופה הנדרשת להשגת 
 מטרות אלו.

 
 ירידה, נרשמה בתקופת הדוח 2019שנת בה בתשואות שנרשמה בשוק אגרות החוב ירידלאור מגמת ה

בסכום  ,2019 דצמברב 31ולים בתיק אגרות החוב הזמין למכירה שהסתכמו ליום בהפסדים שטרם מומשו הכל
מיתרת תיק אגרות  0.8% -, שהיוו כמיליון ש"ח 48 נרשמו הפסדים שטרם מומשו בסך – 31.12.2018זניח )ליום 

 (. החוב הזמינות למכירה
 

מעלותן המותאמת של  20%ה על סיווגם של הפסדים הגלומים בתיק אגרות החוב הזמין למכירה )בשיעור העול
אגרות חוב אלה(, נבחן על ידי הבנק בתדירות רבעונית. במסגרת תהליך זה, נסקר מצבם העסקי של המנפיקים 

 הרלוונטיים )המבוסס על מידע כספי גלוי(, לרבות יכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם.
נרשמה הפרשה  2018בשנת זה ) בהתבסס על בדיקות אלו, לא נרשמו בתקופת הדוח הפסדים בגין מרכיב

מיליון ש"ח, והפרשה לירידת ערכן של מניות שאינן  1לירידת ערכן של אגרות חוב זמינות למכירה בסך של 
 מיליון ש"ח(. 2למסחר בסך של 

 

 

בחתך  -לפרטים נוספים באשר להתפלגות ההפסדים שנצברו בתיק אגרות החוב הזמין למכירה וטרם מומשו 
 בדוחות הכספיים. 12ראה ביאור  -פסדים" "תקופת צבירת הה
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 אשראי לציבור
 

 
 שיעור השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מגזר הצמדה

 20.7  23,337  28,179  שקל לא צמוד

 89.7  1,793  3,401  שקל צמוד מדד

 (29.0) 545  387  מטבע חוץ )כולל צמוד מט"ח(

 24.5  25,675  31,967  סך הכל
 

 
עיקר הגידול נרשם במגזר השקלי  .(7.3% – 2018) 24.5%בשיעור של  2019עלתה בשנת יתרת האשראי לציבור 

התואמת את יעדי הבנק בתחום ) 2019בהתרחבות הפעילות במגזר הקמעונאי בשנת הן  ומוסבר הלא צמוד,
, במסגרת העסקה למיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק , והן ברכישת תיק האשראי של מוניציפל בנק בע"מ(זה

תיק האשראי שנרכש כאמור,  .2019בדצמבר  1שנכנסה לתוקף ביום בדוחות הכספיים(,  37בע"מ )ראה ביאור 
 מיליון ש"ח. 3,318 -כלל אשראי לא צמוד, שערכו במועד המיזוג הסתכם ב

 
 

 ענפי משק: בחתך לציבור  (1)הכולל האשראי סיכון התפלגותאת להלן טבלה המפרטת 
 

 
 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 

סיכון 
אשראי 

 (1)כולל
חובות 

 בעייתיים

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

סיכון 
אשראי 

 (1)כולל
חובות 

 בעייתיים

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 ענף משק
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח

 89  145  10,844  107  190  12,012  (2)פרטייםאנשים 

 61  143  6,038  63  155  6,459  (3)בינוי ונדל"ן

 90  97  4,978  110  201  5,237  מסחר

 47  61  2,838  65  87  2,957  תעשיה

 28  38  1,708  32  43  1,885  שירותים עסקיים אחרים

 37  31  1,423  48  46  1,677  תחבורה ואחסנה

 7  11  1,382  18  45  5,266  (4)שירותים ציבוריים וקהילתיים

 32  28  1,743  48  88  2,576  (5% -אחרים )פחות מ

 391  554  30,954  491  855  38,069  סך הכל
 

 
 הערות:

 

 לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני. -סיכון אשראי  .1
מיליון ש"ח, נגזר מיישום התוכנית האסטרטגית של הבנק במסגרתה מתמקד הבנק  1,168ם" בסך הגידול באשראי בענף "אנשים פרטיי .2

 בפיתוח פעילות האשראי במגזר הקמעונאי, לרבות בענף "אנשים פרטיים",עיקר הגידול בענף זה מוסבר בעליה ביתרות ההלוואות לדיור.
 בעיקר ממתן אשראי למימון נכסי נדל"ן מניבי תשואה. מיליון ש"ח , נובע 421הגידול בענף הבינוי והנדל"ן בסך  .3
 1מיליון ש"ח מוסבר בעיקר ברכישת תיק האשראי של מוניציפל בנק בע"מ ביום  3,884הגידול בענף "שירותים ציבוריים וקהילתיים", בסך  .4

יתר, אשראי שניתן ללקוחות הפועלים , במסגרת עסקת המיזוג שנחתמה בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ וכללה בין ה2019בדצמבר 
 מיליון ש"ח . 3,462בענף זה, ויתרתו במועד המיזוג הסתכמה בסך של 
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 בבנק:( 1)להלן נתונים תמציתיים לגבי התפתחות החובות הבעייתיים
 

 
 שיעור השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח סיווג חוב

 60.9  253  407  (2)חובות פגומים

 35.9  78  106  סיכון אשראי נחות

 53.4  223  342  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 54.3  554  855  סך הכל
 

 הנתונים מתייחסים ליתרת החוב הרשומה של החובות הבעייתיים בגין סיכון האשראי לציבור. .1
 בעת מהרעה במצבם העסקי של מספר לקוחות מצומצם במגזר "עסקים בינוניים".העליה בהיקף החובות שסווגו כ"סיכון אשראי פגום", נו .2

 
להלן, ובדוח הסיכונים המתפרסם באתר האינטרנט של  12מידע נוסף באשר לסיכוני האשראי נכלל בפרק 

 2019reports/-reports/annual-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about הבנק שכתובתו:
 

 פקדונות הציבור
 

 
 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 

 

לפי 
 דרישה

לזמן 
 סה"כ קצוב

לפי 
 דרישה

לזמן 
 השינוי סה"כ קצוב

 מגזר הצמדה
מיליוני 

 ש"ח
יליוני מ

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 % ש"ח

 27.3  24,956  16,501  8,455  31,776  19,593  12,183  שקל לא צמוד

 (1.8) 2,144  2,144  -  2,106  2,106  -  שקל צמוד מדד

 (31.9) 3,451  2,223  1,228  2,350  1,044  1,306  )*(מט"ח

 18.6  30,551  20,868  9,683  36,232  22,743  13,489  סך הכל
        

 *לרבות פקדונות צמודים למטבע חוץ.           
 

לסך  ,2018מיליוני ש"ח בסוף שנת  24,956 מסך של, 27.3%עור של יבש עלובמגזר הלא צמוד  פקדונות הציבור
מגידול בפעילות הבנקאית הן  תת נובעבהיקף הפקדונו העליה .2019בדצמבר  31ביום  מיליוני ש"ח 31,776 של

, והן מרכישת תיק פקדונות הציבור ממוניציפל בנק הקמעונאית של הבנק המתבצעת ברובה במגזר הצמדה זה
 37, במסגרת העסקה למיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ )ראה ביאור 2019בדצמבר  1בע"מ ביום 

תיק פקדונות הציבור שנרכש כאמור, כלל פקדונות לא צמודים  בדוחות הכספיים(, שנכנסה לתוקף במועד זה.
 מיליון ש"ח. 4,171 -ששויים ההוגן במועד המיזוג הסתכם ב

 

ועבור  ההלוואות לדיורמקור למתן אשראי, בעיקר בתחום  המהווים ברובם)למדד  יםהצמוד פקדונות הציבור
מוסברת  ,הירידה בהיקף הפקדונות במגזר זה .1.8%של  שיעורב 2019נת לבנקאות מסחרית(, ירדו בשהחטיבה 

בין היתר, בסביבת האינפלציה הנמוכה ששוררת במשק המקומי בשנים האחרונות, וגרמה לשינוי בטעמי 
 החיסכון של הציבור ולהסטת נכסים פיננסיים למגזר הלא צמוד.

 

 ירידהמיליוני ש"ח. ה 2,350 -והסתכמו ב 31.9%עור של בשי 2019בשנת  ירדופקדונות הציבור במטבע חוץ 
, מרבית המטבעות הזריםהשקל לעומת החליפין של  ישנרשמה בשער התחזקותב, מוסברתבהיקף הפקדונות 

 .ובפרעונות שוטפים של פקדונות שהפקידו גופים מוסדים 2019בשנת 
 

 להלן נתונים לגבי הרכב והתפתחות תיק ניירות הערך המוחזק על ידי הציבור:
 

 
 שיעור השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח אפיק השקעה

 16.6  4,044  4,716  קרנות נאמנות

 8.6  3,342  3,631  אגרות חוב

 28.9  2,608  3,363  מניות

 17.2  9,994  11,710  סך הכל
  

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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 אגרות חוב

 :ל ידי הבנקלהלן נתונים לגבי הרכב והתפתחות יתרת אגרות החוב שהונפקו ע
 

 

 
 שיעור השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ההרכב

 117.5  257  559  אגרות חוב שאינן צמודות

 -  -  1,147  אגרות חוב צמודות

 563.8  257  1,706  סך הכל
 
 

ן כמוחזקת )מרכנתיל הנפקות בע"מ( ובנק )באמצעות חברה ייעודית האגרות חוב שהונפקו על ידי הסעיף כולל 
. במסגרת עסקת המיזוג שנחתמה בין הבנק 2019בדצמבר  1בע"מ ביום בנק שנרכשו ממוניציפל אגרות חוב 

מיליון  1,918 -מועד המיזוג הסתכם בבבדוחות הכספיים(, ושוויין ההוגן  37לבין מוניציפל בנק בע"מ )ראה ביאור 
 ש"ח.

 
 כתבי התחייבות נדחים

 

 
 שיעור השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ההרכב

 160.0  100  260  (1)כתבי התחייבות הכוללים מנגנון לספיגת הפסדים

 19.0  585  696  (2)כתבי התחייבות אחרים

 39.6  685  956  סך הכל
 
)בלתי  יםהתחייבות נדח ילחברה האם כתבהנפיק הבנק  2019בדצמבר  1וביום  2017בדצמבר  27ביום  .1

 מנגנונים לספיגת הפסדים, כדלקמן: יםמיליון ש"ח הכולל 260של  כולל ( בסךיםסחיר

 בעת שיחס ההון העצמי של הבנק ברובד הראשון ירד  םאו במלוא םבחלק וההתחייבות יימחק יכתב
 )"אירוע מכונן לספיגת הפסדי קרן"(.  5%מתחת לשיעור של 

מחק כאמור, יהיה בהיקף שיספיק לשיפור יחס ההון העצמי ברובד הראשון של הבנק, הסכום שיי
 .5%לשיעור של 

 ככל שיתרחש אחד מהאירועים הבאים, כמוקדם מביניהם םבמלוא וההתחייבות יימחק יכתב ,
 )"אירוע מכונן לאי קיימות"(:

בלעדיה הבנק המפקח על הבנקים הודיע לבנק שמחיקת כתב ההתחייבות הכרחית, מכיוון ש -
 יגיע ל"נקודת האי קיימות".

המפקח על הבנקים הודיע לבנק על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה  -
 שוות ערך, שתמנע מהבנק להגיע ל"נקודת האי קיימות".

לפרעון ועומדים  2.5% - 3.0% -כ ריבית בשיעור שנתי של ים, נושאיםצמוד נםאי יםהתחייבות הנדח יכתב
  ד הנפקתם.עתום עשר שנים ממוב ם,מלואב
 

בנוסף, עומדת לבנק הזכות לפרוע את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם בתום חמש שנים מיום 
 הנפקתם, בכפוף לקבלת אישור מוקדם מהמפקח על הבנקים.

 
ות ההתחייב יבגין כתב יםהריבית המשולמ ישיעור נוככל שהבנק לא עשה שימוש בזכות זו, יתעדכ

לו בתשואות השוק לפדיון של אגרות וחי, לאחר חמש שנים ממועד ההנפקה, בהתאם לשינויים שיםהנדח
 החוב הממשלתיות לתקופה של חמש שנים.
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שהתקבלו כוללים כתבי התחייבות שהונפקו על ידי הבנק וכתבי התחייבות  כתבי ההתחייבות האחרים .2
גרת העסקה למיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק ממוניציפל בנק בע"מ, במס 2019בדצמבר  1ביום  

כתבי מיליון ש"ח.  110 -לדוחות הכספיים(, ושוויים ההוגן במועד המיזוג הסתכם ב 37בע"מ )ראה ביאור 
, 2019ביולי  11ביום  ." )להלן: "חברת הדירוג"(S&Pמדורגים על ידי חברת "מעלות ההתחייבות הנ"ל 

)באופק  "AA"+ -, לירוג כתבי ההתחייבות של הבנק )קודם למיזוג(החליטה חברת הדירוג לעדכן את ד
 24אלו אשתקד. ביום  –דירוג יציב( המהווה שיפור בדרגה אחת ביחס לדירוג שנקבע לכתבי התחייבות 

דירוג זה נמוך בדרגה אחת  )לאחר המיזוג(, אושרר דירוג זה על ידי חברת הדירוג. 2019בדצמבר 
 "(.AAAחייבויות של הבנק )"מהדירוג שנקבע ליתר ההת

" )חברת האם של "מעלות S&Pהפער בדירוג נגזר ממתודולוגיית הדירוג של חברת הדירוג העולמית "
S&P דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים יפחת בדרגה אחת, מתחת לדירוג המנפיק. -"(, לפיה 

 
גדר הבנק )לצורך קביעת בהתאם למתודולוגיה שנקבעה על ידי חברת הדירוג הבינלאומית, כאמור, הו

דירוג האשראי שלו על ידי חברת הדירוג(, כ"חברת ליבה" בקבוצת "בנק דיסקונט". קביעה זו יוצרת זיקה 
 חד ערכית בין הדירוג שנקבע לחברת האם, לבין דירוג הבנק. -חד 

 
 העצמי ההוןלבד מ"ב 14% -כ 31.12.2019)המוכרים כ"הון ברובד השני"( מהווים ליום  כתבי ההתחייבות הנדחים

(. שיעור זה נמוך מהשיעור 13% – 31.12.2018) של הבנק כהגדרתו בהוראות בנק ישראל ברובד הראשון"
 ( המותר על פי  הוראות אלו.50%המכסימלי )

 
שנקבעו ב"כללי באזל",  כ"הון ברובד השני", -לפרטים נוספים בדבר הכללים להכרה בכתבי התחייבות נדחים 

 ראה סעיף ב' להלן. -המעבר שנקבעה ליישום כללים אלו לרבות בתקופת 
 

 שווי הוגן של מכשירים נגזרים          
 

 
 התחייבויות אחרות נכסים אחרים

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2019 2018 2019 2018 

 מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח סוג המכשיר
 חוזי ריבית:

 1  6  9  3  שקל  מדד -    

 5  20  2  -  אחר -

 77  60  46  20  חוזי מטבע חוץ

 6  9  6  9  חוזים בגין מניות

 35  50  35  51  חוזי סחורות ואחרים

 124  145  98  83  סך הכל השווי ההוגן של מכשירים נגזרים

 -  -  -  (1) נכלל בסעיף "אשראי לציבור" -מזה 

 -  -  (2) (2) ים"נכלל בסעיף "נכסים אחר -

 124  145  96  80  סך הכל נכלל בסעיף "נגזרים"
 
 

מיליון  62 -, הסתכם ב31.12.2019השווי ההוגן של התחייבויות הבנק, נטו, בגין עסקאות במכשירים הנגזרים ליום 
 .31.12.2018לעומת יתרת ההתחייבויות, נטו, ביום  138% -בשיעור של כ העליש"ח, ומהווה 

 
בשווי ההוגן, נטו, של המכשירים הנגזרים נובעת משינויים במשתני השוק המשמשים לחישוב השווי ההוגן ה היריד

 של מכשירים אלו, כגון: הפרשי הצמדה, הפרשי שער ושיעורי הריבית השוררים בשוק. 
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 נכסים אחרים
  

 
 שיעור השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % "חמיליוני ש מיליוני ש"ח ההרכב

 41.7  24  34  עודף מקדמות -מיסים שוטפים 

 20.8  308  372  (1)מיסים נדחים לקבל

 9.1  55  60  נכסים אחרים

 20.4  387  466  סך הכל נכסים אחרים
 
המשמשת  ביתרות המיסים הנדחים לקבל נובעת בעיקר מגידול בהפרשות לזכויות עובדים )בעיקר בשל הירידה בריבית ההיווןהעליה  .1

 תיק ניירות ערך. של שוויהיין ההוגן של זכויות אלה(, ומהפרשי עיתוי בתשלומים למס הכנסה בגין עליית ולחישוב שו
 
 

 התחייבויות אחרות
 

 
 שיעור השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ההרכב

 התחייבויות בגין זכויות עובדים:
 31.4  379  498  ודה לפיצויי פרישה, נטועודף עת -   

 41.3  46  65  הטבות לאחר סיום העסקה -

 (4.2) 24  23  התחייבויות בגין חופשה -

 14.3  7  8  התחייבות בגין דמי מחלה שלא נוצלו -

 (22.4) 67  52  הפרשות בגין שכר ונלוות -

 23.5  523  646  (1)סך כל ההתחייבויות בגין זכויות עובדים

 12.2  680  763  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 5.6  18  19  הפרשה להפסדי אשראי בגין סעיפים חוץ מאזניים

 18.9  217  258  אחר

 17.2  1,438  1,686  סך הכל התחייבויות אחרות
 
ההוגן של זכויות עובדים המחושבות על בסיס  יןיירידה בשיעור ריבית ההיוון המשמשת לחישוב שוובבעיקר העליה ביתרה מוסברת  .1

 .אקטוארי
 
 
 

 סעיפים חוץ מאזניים
 עיקריים:החוץ מאזניים התפתחות בסעיפים הה נתונים לגבי להלן

 

 
 שיעור השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ההרכב

 22.0  59  72  אשראי תעודות

 (1.4) 279  275  יערבויות להבטחת אשרא

 (15.4) 1,071  906  (1)ערבויות לרוכשי דירות

 16.0  1,047  1,215  (2)ערבויות והתחייבויות אחרות
 

 הירידה ביתרת הערבויות לרוכשי דירות, מוסברת בסיום הפרויקטים בתחום מימון בניה למגורים, המנוהלים במסגרת "ליווי פיננסי סגור". .1
 עליה בהיקף הערבויות שניתנו ללקוחות הפועלים בענף הנדל"ן.הגידול נובע מ .2
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 הון והלימות הון .ב

 יכלל (1)
יחס הלימות ההון הוגדר כיחס שבין אמצעי ההון של הבנק )ברובד הראשון וברובד השני(, לבין נכסי 

 שפורסמו על ידי בנק ישראל בשנת 201 - 211הסיכון של הבנק כהגדרתם בהוראות ניהול בנקאי תקין 
 )להלן: "כללי באזל"(. 2013

 "כללי באזל" קובעים הגדרות שונות לגבי אמצעי ההון ונכסי הסיכון, לרבות:

  ,)"ההון ברובד הראשון הוגדר כ"הון החשבונאי", בניכוי התאמות פיקוחיות )כהגדרתן ב"כללי באזל
 ובכללן:

 יד הבנקאי.ניכוי מיסים נדחים לקבל שמימושם מתבסס על הרווחיות העתידית של התאג -
המוגדר כיתרת המיסים הנדחים לקבל, שנוצרו מהפרשי עיתוי, העולה על  -"עודף מיסים"  -

 .מההון ב"רובד הראשון" 10%

 :ההון ברובד השני הוגדר כצירוף המרכיבים הבאים 

מכשירים פיקוחיים מסוימים שהונפקו לתקופה של חמש שנים לפחות הכוללים מנגנונים  -
שרים המרה אוטומטית של מכשירים אלו למניות )או מחיקת ל"ספיגת הפסדים", המאפ

ראה הרחבה  -יתרתם(, בתנאים מסוימים שהוגדרו ב"כללי באזל" )בכפוף להוראות מעבר 
 להלן(.

מנכסי הסיכון  1.25%הפרשות להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי, שאינן עולות על   -
 המשוקללים בגין סיכון אשראי.

נקאיים ליישם בהדרגה הנחיות אלו , נקבעו  ב"כללי באזל" הוראות מעבר, במטרה לאפשר לתאגידים הב
 2021 - 2014בשנים המיושם מנגנון לאימוץ הדרגתי של הקריטריונים להכרה בהון פיקוחי הכוללות 

שהונפקו על ידי התאגידים הבנקאיים עד ליום  תחייבותהכתבי ה -)להלן: "תקופת המעבר"(, לפיו 
עומדים בקריטריונים להכרה כמרכיב הון ב"רובד השני" )מכיוון שאינם כוללים מנגנונים  , ואינם31.12.2013

עד  ,יוכרו בחלקם כ"הון ברובד השני" בתקופת המעבר, בשיעורים הולכים ופוחתים ל"ספיגת הפסדים"(,
 ."תקופת המעבר"לביטולם המלא בתום 

 
 קביעת דרישות סף:

 נדרשו התאגידים הבנקאיים לקיים יחסי הון מינימליים כדלקמן:במסגרת ההנחיות שנכללו ב"כללי באזל" 
)לפרטים נוספים באשר להרחבת  9%לא יפחת משיעור של  -יחס ההון העצמי ברובד הראשון  -

 ראה להלן(. -מגבלה זו 
)לפרטים נוספים באשר להרחבת מגבלה זו  12.5%לא יפחת משיעור של  -יחס הלימות ההון הכולל  -

 ראה להלן(. -
 

ראה  -מידע נוסף באשר למגבלות על יחסי הלימות ההון המינימליים שנקבעו על ידי הדירקטוריון ל
 ג' להלן. 3סעיף 

 

 הגדלת דרישות ההון: 
בעקבות ההתפתחויות שנרשמו בשנים האחרונות בשוק הדיור בישראל )ובכללן עליות משמעותיות  

להגדלת הסיכונים הגלומים בתיקי האשראי של  שנרשמו במחירי הדיור ובהיקפי ההלוואות לדיור(, שתרמו
, במסגרתו נקבעה 329פרסם בנק ישראל תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס'  -התאגידים הבנקאיים 

מהיקף תיק ההלוואות  1%לכל אחד מהתאגידים הבנקאיים דרישת הון מינימלית נוספת, בשיעור המהווה 
 לדיור של כל אחד מהתאגידים הבנקאיים. 

 
בשיעור   31.12.2019דרישת ההון העצמי המינימלית של הבנק הנגזרת מהנחיות אלה, הסתכמה ליום 

 .(12.70%בשיעור של  -)ודרישת ההון הכולל המינימלית  9.20%של 
  

  



 
 

 
 

41 
 

 המשך(הון והלימות הון ) ב.
 

 הון (2)
 

 
 השינוי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 יליוני ש"חמ מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח הרכב ההון

 -  203  203  הון וקרנות הון

 29  (77) (48) הפסד כולל אחר מצטבר

 306  2,597  2,903  יתרת רווח

 335  2,723  3,058  סך הכל הון וקרנות הון
 

בהשוואה  12.3% -עור של כיבש עליה המהווה ,ליון ש"חימ 3,058 -הסתכם ב 31.12.2019ליום  הון הבנק
נובעת הן מהרווח השוטף של הבנק בתקופת הדוח, והן מעליה בהון  עליהה .31.12.2018יום בליתרתו 

מיליון ש"ח, נטו,  87מיליון ש"ח במרכיב "רווח כולל אחר" )בעיקר בשל עליה בסך של  29בסך של 
 58 של ה בסךעליטרם מומשו בתיק אגרות החוב הזמינות למכירה, שקוזז בו שנצברו ווחיםהרבמרכיב 

 .(במרכיב ההפסדים האקטואריים בגין זכויות עובדים מיליון ש"ח
  

 (.7.5% - 31.12.2018) 6.9% -סתכם בשיעור של כה 31.12.2019ליום  מאזןך הלסיחס ההון 
 
 

 הלימות הון (3)
 

 :)במיליוני ש"ח( להלן נתונים לגבי התפתחות מרכיבי יחס הלימות ההון בבנק (א)

  
31.12.2019 31.12.2018 

 שים בחישוב יחס הלימות ההוןמרכיבי ההון המשמ •

  
 

 2,723  3,058  הון עצמי

 
 6  1  פערים בין ההון העצמי להון ברובד הראשון והתאמות פיקוחיות

 
 2,729  3,059  הון ברובד הראשון, לאחר ניכויים

 
 629  739  הון ברובד השני, לאחר ניכויים

 
 3,358  3,798  סך הכל הון כולל

 של נכסי סיכוןיתרות משוקללות  •
  

 
 21,678  25,235  סיכון אשראי

 
 61  22  סיכון שוק

 
 2,215  2,577  סיכון תפעולי

 
 23,954  27,834  סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 
  

 31.12.2018 31.12.2019 יחס ההון לרכיבי סיכון )באחוזים( •

 
 11.39  10.99  יחס ההון העצמי ברובד הראשון לרכיבי סיכון -

 
 14.02  13.65  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון -

 
 (1)9.20  (1)9.20  יחס ההון העצמי ברובד הראשון הנדרש על ידי המפקח על הבנקים -

 
 (1)12.70  (1)12.70  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים -
 

)עבור יחס ההון  9.00%ק בהתאם להוראות בנק ישראל מסתכמים בשיעור של יחסי הלימות  ההון המינימליים שנקבעו לבנ .1
 )עבור יחס הלימות ההון הכולל(.  12.50% -העצמי ברובד הראשון(, ו

, הועלו דרישות ההון המינימליות המתייחסות 329עם זאת, בהתאם להנחיות שנכללו בתיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
(. לאור האמור לעיל, מסתכמות דרישות ההון המינימליות של הבנק ליום 0.20% - 31.12.2018)  0.20%לבנק, בשיעור של 

)עבור יחס הלימות ההון הכולל(   12.70% -)עבור יחס ההון העצמי המינימלי ברובד הראשון( ו 9.20%, בשיעור של 31.12.2019
 זהה(. - 31.12.2018)
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 יעדים (ב)

הון של הבנק, נגזרת מהתיאבון לסיכון של הבנק שאושר על מדיניות הבנק באשר ליעדי הלימות ה
 ידי הדירקטוריון. 

במסגרת מדיניות זו הנחה הדירקטוריון את הבנק לשמר רמת הלימות הון העולה הן על הסף 
ון שיעורי הלימות הה ."ICAAPשהוגדר על ידי בנק ישראל, והן על השיעור הנגזר מתוצאות סקר "

 עולים על אלו שנקבעו על ידי הדירקטוריון. 31.12.2019של הבנק ליום 
 

( לעיל, מופחתים כתבי ההתחייבות שהונפקו על ידי הבנק בעבר )ונכללים 1כאמור בסעיף )
 . 2021כמרכיב הון פיקוחי ברובד השני(, בהדרגה עד לשנת 

 
בדצמבר  27לפיכך, ובמטרה לתמוך ביעדי הצמיחה של הבנק הנפיק הבנק לחברה האם ביום 

מיליון  100"(, בסך של COCOהתחייבות נדחה הכולל "מנגנונים לספיגת הפסדים" )" כתב 2017
כתב ההתחייבות הנדחה הוכר על ידי בנק ישראל  א' לעיל(.8ש"ח )לפרטים נוספים ראה פרק 

 כהון פיקוחי ברובד השני. 
 

בדוחות  37ור ביאבע"מ )ראה  מוניציפל בנק בין הבנק לביןהסכם  נחתם 2018בנובמבר  13ביום 
, עם ולתוך נכסיו והתחייבויותיו בע"מבנק  מוניציפל מלוא נכסיו והתחייבויותיו שללמיזוג  (,הכספיים

בדצמבר  1התנאים המתלים שנקבעו בו(, ביום שקוימו של הבנק. המיזוג נכנס לתוקף )לאחר 
2019.  

 
 

, ובמטרה לתמוך ל הבנקיחסי הלימות ההון ש יישום הסכם המיזוג עלמ גזרותהנ לאור ההשלכות
מסגרת  2019בפברואר  24, אישר הדירקטוריון ביום ביעדי הלימות ההון והצמיחה של הבנק

מיליון  400"( בסך של COCOלהנפקת כתבי התחייבות נדחים הכוללים מנגנון לספיגת הפסדים )"
 .ש"ח

 
 2019בדצמבר  1בהמשך להחלטות אלו, וליישום הסכם המיזוג הנפיק הבנק לחברה האם ביום 

מיליון ש"ח. כתב  160"(, בסך COCOכתב התחייבות נדחה, הכולל "מנגנון לספיגת הפסדים" )"
ההתחייבות יעמוד לפרעון בתום עשר שנים ממועד הנפקתו והוכר על ידי בנק ישראל כהון פיקוחי 

 יל(.ראה סעיף א' לע -)למידע נוסף, באשר לתנאים הנלווים לכתב התחייבות זה  ברובד השני
 

 

 ניהול ההון ומגבלות (ג)

הבנק קבע מדיניות שמרנית לניהול יתרות ההון הפיקוחי, נכסי הסיכון, ויחסי הלימות ההון הנגזרים 
ממרכיבים אלו, שתאפשר לבנק לעמוד במגבלות שנקבעו על ידי בנק ישראל כמפורט בסעיף א' 

 לעיל.
 

ליחסי ההון המינימליים בבנק, במטרה לתמוך במדיניות זו, קבע הדירקטוריון מגבלות באשר 
 כדלקמן:

 
 .9.5%יחס ההון העצמי של הבנק  ברובד הראשון, לא יפחת משיעור של  -

 
 .13.0%יחס הלימות ההון הכולל של הבנק, לא יפחת משיעור של  -
 

בנוסף, נקבעו על ידי הבנק ספי התרעה גבוהים יותר, המיועדים לתמוך במגבלות שנקבעו על ידי 
רקטוריון, גם במקרה של עליה רגולטורית אפשרית במגבלות הלימות ההון. ספי בנק ישראל והדי

 התרעה אלו מנוטרים על ידי הבנק באופן שוטף.
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 המשך()הון והלימות הון  ב.

 )המשך( הלימות הון (3)
 

 ניתוח רגישות (ד)

 להלן נתונים באשר להשלכות האפשריות של תרחישים שונים על יחסי הלימות ההון של הבנק:
 

 
 גידול )קיטון( ביחס הלימות ההון

 
 יחס הלימות ההון הכולל יחס הון עצמי ברובד הראשון

 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

 אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים תאור התרחיש
 מיליון ש"ח בהון 100עליה בסך של  -
 0.42  0.36  0.42  0.36  העצמי ברובד הראשון   
 מיליארד ש"ח 1ליה בסך של ע -
 (0.56) (0.48) (0.45) (0.38) בנכסי הסיכון   
 
 

 רכישת שיפוי לתיק "ערבויות המכר" (4)

רך תוקף הסכם, שנחתם בעבר בין הבנק למבטחי משנה בעלי דירוג בינלאומי הוא 2019בחודש ינואר 
בנק בגין הפסדי אשראי גבוה )להלן: "הסכם השיפוי"(, במסגרתו התחייבו מבטחי המשנה לשפות את ה

 עתידיים שעלולים להיגרם לו, בשל חילוט אפשרי של ערבויות שנכללו בהסכם השיפוי. 
 

בהסכם הקודם, מבטח  במסגרת הארכת תוקף הסכם השיפוי, כאמור, צורף למבטחי המשנה שנכללו
 נוסף.

 
במסגרת מימון  ערבויות )לרבות התחייבויות למתן ערבויות(, שמנפיק הבנק השיפוי חל עלהסכם 

היה ו -פרוייקטים בתחום הבניה, מכח "חוק מכר דירות" וערבויות אחרות הקשורות לפרוייקטים אלו 
  .2019בדצמבר  31ועד ליום  2019בינואר  1מיום בתוקף החל 

 

בסך של  31.12.2019היקף הערבויות )לרבות התחייבויות למתן ערבויות(, עליהן חל ההסכם הסתכם ליום 
 מיליארד ש"ח. 0.9 -כ

 

התקבל מבנק ההתחייבות לשיפוי, כאמור, הפחיתה את נכסי הסיכון של הבנק )בהתאם לאישור ש
נקודות האחוז  0.1 -מיליארד ש"ח, המהווה עליה בשיעור של כ 0.2 -של כ בסך 31.12.2019ישראל( ליום 

 ביחס ההון העצמי ברובד הראשון של הבנק.
 

  .31.12.2020קף הסכמי השיפוי בשנה אחת נוספת, עד ליום וארך תוה 2020במהלך חודש ינואר 
 

 
 הקלה בגין תוכנית התייעלות  (5)

פרסם בנק ישראל מכתב בנושא: "התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית  2016בינואר  12ביום 
בישראל", במסגרתו הודיע בנק ישראל על הקלות שיינתנו בחישוב יחס הלימות ההון, לבנקים שיישמו 

נית התייעלות )שתעמוד באמות המידה שנקבעו על ידו(, לרבות היתר לפריסת ההשלכות הנובעות תוכ
 מתוכנית ההתייעלות לתקופה של חמש שנים.

 
יישם הבנק תוכנית התייעלות העומדת בקריטריונים שנקבעו על ידי בנק  2017 -ו 2016במהלך השנים 

הון העצמי של שראל בנושא זה, הגדיל את יחס הישראל, כאמור. יישום ההקלות שניתנו על ידי בנק י
 (. 0.04% – 31.12.2018) 0.02%עור של בשי 31.12.2019הבנק ליום 

 
 יחס המינוף (6)

במטרה להגביל את צבירת המינוף במערכת הבנקאית, פורסמה על ידי בנק ישראל הוראת ניהול בנקאי 
ים הבנקאיים למדוד באופן שוטף את , בנושא: "יחס המינוף", במסגרתה נדרשו התאגיד218תקין מס' 

 "יחס המינוף" שלהם, המהווה יחס שקוף שאינו מבוסס סיכון וניתן לחישוב מהיר ופשוט. 
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 המשך(הון והלימות הון ) ב.

 )המשך( יחס המינוף (6)
 

בהתאם להנחיות שנכללו בהוראה הוגדר "יחס המינוף", כיחס שבין "מדידת ההון", לבין "מדידת 
 דלקמן:החשיפה", כ

  
  "הוגדרה כ"הון העצמי ברובד הראשון", לרבות השלכות הנובעות מיישום הוראות  -"מדידת ההון

 המעבר.
 
 
  "הוגדרה כצירוף החשיפות הבאות: "חשיפה מאזנית" )הנכסים שנכללו  -"מדידת החשיפה

בגין בדוחות הכספיים(, "חשיפה בגין נגזרים", חשיפה לעסקאות  מימון ניירות ערך, וחשיפה 
 פריטים חוץ מאזניים. 

 
 .5% -בהתאם להנחיות שנכללו בהוראה נדרשו התאגידים הבנקאיים לקיים יחס מינוף שלא יפחת מ

 
 להלן נתונים לגבי מרכיבי יחס המינוף בבנק:

 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מרכיבי התחשיב

 2,729  3,059  ההון העצמי, ברובד הראשון•  

 38,492  46,923  סך החשיפות•  

 אחוזים אחוזים שיעורי המינוף   

 7.1  6.5  יחס המינוף•  

 5.0  5.0  יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים•  
 
 

 דיבידנדים (7)

חלוקת דיבידנד על ידי הבנק כפופה לעמידה במגבלות שנקבעו בחוק החברות ובהוראות ניהול בנקאי 
לא חולקו על ידי  2019 -ו 2018בשנים  הדן בחלוקת דיבידנדים בתאגידים בנקאיים. 331ן מספר תקי

 הבנק דיבידנדים. 
 

 עודפים ורווח כולל אחר (8)

ראה פרקים  -לפרטים נוספים באשר להתפתחות הרווח הנקי והרווח הכולל האחר הכלולים בהון העצמי 
 ד', לעיל.7 -א' ו7

 
 

 מגזרי פעילות פיקוחיים 

 לליכ .א

שפורסמה על ידי בנק ישראל ביום  ווח על מגזרי פעילות בתאגיד בנקאי"יבנושא: "ד בהתאם להוראה
, נדרשו התאגידים הבנקאיים לכלול בדוחותיהם מידע איכותי וכמותי לגבי פעילותם הבנקאית, בחתך 23.12.2001

 מגזרי פעילות. 
 

 נקאי שמתקיימים בו שלושה מאפיינים:על פי הוראה זו הוגדר "מגזר פעילות" כמרכיב בתאגיד הב

 המרכיב עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות. -
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תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון, לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת  -
 משאבים למגזר והערכת ביצועיו.

 ד.קיים לגביו מידע פיננסי נפר -

המידע באשר להתפלגות הנכסים ההתחייבויות והתוצאות העסקיות בחתך מגזרי פעילות שהוצג על ידי 
התאגידים הבנקאיים מכח הוראה זו, נגזר מהגדרות סובייקטיביות של כל אחד מהבנקים באשר לכל אחד 

 ממגזרי הפעילות, בהתאם למבנה הארגוני הספציפי בכל בנק.
 

למגזרי הפעילות השונים הנגזרת ממתודולוגיה זו בתאגידים הבנקאיים השונים איננה  מכיוון שחלוקת הפעילויות
 הגילוי בחתך מגזרי פעילות המבוסס על הגדרות אלו הינו סובייקטיבי ואינו בר השוואה. -אחידה 

תיקון להוראות הדיווח  2014בנובמבר  3במטרה להציג מידע השוואתי בנושא זה, פרסם בנק ישראל ביום 
 יבור, בנושא: "מגזרי פעילות".לצ
 

במסגרת התיקון להוראה נדרשו התאגידים הבנקאיים לכלול בדוחותיהם הכספיים מידע נוסף באשר לתוצאות 
 פעולותיהם בחתך "מגזרי  פעילות  פיקוחיים" )מעבר לגילוי הקודם בנושא זה, על פי "גישת ההנהלה"(.

 
ק ישראל בתיקון להוראה בהתבסס על מאפייני לקוחותיהם, כגון: מגזרי הפעילות הפיקוחיים, הוגדרו על ידי בנ

אופי פעילותם )בהתייחס ללקוחות הפרטיים(, או מחזורם העסקי )בהתייחס ללקוחות העסקיים(, במתכונת 
הקושרת על בסיס אחיד וחד ערכי, בין הלקוחות השונים בכלל המערכת הבנקאית, לבין מגזרי הפעילות 

 הפיקוחיים,  כדלקמן:
 
 3 -לקוחות פרטיים שהיקף תיק נכסיהם הפיננסיים אופיניים לאלו של משקי בית )נמוך מ "משקי בית": -

 מיליוני ש"ח(.
 
 מיליון ש"ח. 3לקוחות פרטיים שהיקף תיק נכסיהם הפיננסיים עולה על  "בנקאות פרטית": -

 
 ש"ח.מיליון  10 -לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי נופל מ "עסקים זעירים": -

 
 מיליון ש"ח. 50 -מיליון ש"ח, ל 10לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי נע בין  "עסקים קטנים": -

 
 ש"ח. מיליון  250 -ל מיליון ש"ח, 50לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי נע בין  "עסקים בינוניים": -

 
 מיליון ש"ח. 250לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי עולה על  "עסקים גדולים": -
 

הכולל בעיקרו פעילות בנקאית שלא שויכה למגזרי  -בנוסף, הוגדר בתיקון להוראה מגזר: "ניהול פיננסי" 
 הפעילות האחרים )כגון: מסחר, ניהול נכסים והתחייבויות, השקעות ריאליות, וכו'(.

שהוגדרו, כאמור, על בסיס לפיכך, המידע המוצג בדוחות הכספיים, הנגזר מהגדרות אלה, כולל נתונים כספיים 
 בגין כל אחד ממגזרי הפעילות. -אחיד ובר השוואה 

 
בדוחות  28הבנק יישם את דרישות הגילוי שנכללו בתיקון להוראה וכלל אותן בדוחות כספיים אלו )ראה ביאור 

 הכספיים(.
 

 מתודולוגיה .ב

 גזרי הפעילות השונים:ההכנסות וההוצאות למ ששימשה בהקצאת מתודולוגיהבאשר ללהלן תמצית מידע 
 

  :המהווה סיכום של המרכיבים הבאיםריבית לכל מגזר פעילות נזקף מרווח   - הכנסות ריבית מלקוחות

ההפרש שבין הכנסות הריבית ששויכו למגזר )בפעילות אשראי(, לבין עלות הריבית המחושבת על פי "מחיר  -
 מעבר".
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מחושבות על הן הכנסות הריבית בגין אותם  פקדונות, ההפרש שבין עלות הריבית )בפעילות פקדונות(, לבי -
 פי "מחיר מעבר".

עלות השולית של ל אינדיקציהמהווה )ו"מחיר המעבר" נקבע בהתבסס על מחירי ציטוט פקדונות בשוק המוסדי 
 (.גיוס פקדונות בבנק

 
, סוג הריבית הבנק קובע מחיר מעבר זהה למוצרי אשראי ופקדונות )שתנאיהם זהים בהיבט בסיס ההצמדה

 (.  1ותקופת הפירעון(, מבלי להתייחס להון העצמי של הבנק )רובד 
 

 . לפיכך,, בכל אחד ממגזרי ההצמדהוהפקדונותאשראי ה ימוצרנקבע לפי מתודולוגיה זו עבור מעבר המחיר 
 אלא בסיכון אשראי בלבד. ,מגזרי הפעילות אינם נושאים בסיכוני שוק

 
הכוללות )בין היתר(, תוצאות כספיות בגין פעילות במכשירים נגזרים מסוימים,  - ותאחרמימון  )הוצאות( הכנסות

והכנסות מריבית, נטו, בגין פעילות שאינה רווחים או הפסדים מפעילות מימון הנובעים משינוי בתנאי השוק, 
ם ההכנסות למרכז ניהול הנכסים וההתחייבויות )ננ"ה(, שאליו נזקפות ג ותנזקפ -משויכת ללקוחות הבנק 

 ".ניהול פיננסירווחים או הפסדים אלו מוצגים במגזר: " .מניהול ההון הפעיל של הבנק
 

 ונערכ ות למגזרי הפעילות השונים, בהתאם לשיוך הלקוח שבגינונזקפ -ההוצאות בגין הפסדי אשראי 
 . ותההפרש

 
 .נו נזקפה העמלההתאם לשיוך הלקוח שבגינזקפות למגזרי הפעילות השונים, ב - מעמלותהכנסות 

 
הקצאת ההוצאות התפעוליות למגזרי הפעילות ה"פיקוחיים" נגזרת מהתפלגות ההוצאות  -הוצאות תפעוליות 

בדוחות הכספיים(, המבוססת על המבנה  29התפעוליות למגזרי הפעילות ב"גישת ההנהלה" )ראה ביאור 
 הארגוני של הבנק. 

 
 "גישת ההנהלה", נערכה כדלקמן:הקצאת ההוצאות התפעוליות למגזרי הפעילות ב

 הוצאות ישירות בגין כח אדם סווגו למגזר הפעילות המתאים, בהתבסס על דיווחים ספציפיים. -

הוצאות ישירות אחרות הניתנות לזיהוי, נזקפו למגזר הפעילות המתאים, בהתאם להתפלגות הוצאות השכר  -
 או מפתח ספציפי אחר.

סווגו למגזרי הפעילות השונים,  -רות שלא ניתן היה לשייכן במדויק הוצאות עקיפות, או הוצאות ישירות אח -
בהתבסס על אומדנים והערכות שנערכו ביחידות הבנק השונות, ככל הניתן, או בהתאם להתפלגות 

 ההוצאות הישירות.
 

ת הקצאת ההוצאות התפעוליות בחתך "מגזרי פעילות פיקוחיים", נגזרת מהתפלגות העלויות בחתך מגזרי פעילו
"בגישת ההנהלה", כאמור, והתאמתן להתפלגות המגזרים הפיקוחיים, בהתבסס על שימוש במפתח "התפלגות 

 ההכנסות".
 

 בע"מ מיזוג מוניציפל בנק .ג

 37ביאור  )ראהבע"מ בין הבנק לבין מוניציפל בנק  שנחתם , נכנס לתוקף הסכם המיזוג2019בדצמבר  1ביום 
 סים וההתחייבויות שהיו, עובר למועד המיזוג, בבעלות מוניציפל בנק(, במסגרתו מוזגו הנכבדוחות הכספיים

  .החל ממועד זה במסגרת הנכסים וההתחייבויות של הבנק ונכללו, בע"מ
 

לפיכך, כוללים הנכסים וההתחייבויות של הבנק במגזרים: "עסקים קטנים וזעירים", "עסקים בינוניים", ו"עסקים 
שניתן לרשויות מקומיות  )בעיקר אשראי ות נכסים והתחייבויות במגזרים אלוגם יתר 31.12.2019גדולים" ליום 

  .עד למועד זה בע"מ , שהיו בבעלות מוניציפל בנקותאגידי עזר עירוניים וכן פקדונות שהתקבלו מגופים אלו(
 

 כאמור ונרכשצאות הנובעים מהנכסים וההתחייבויות שוהנתונים התוצאתיים במגזרים אלו כוללים גם הכנסות וה
 ואילך. 2019בדצמבר,  1, החל מיום במסגרת עסקת המיזוג
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 גילוי באשר למאפיינים של מגזרי הפעילות הפיקוחיים .ד

 מגזר משקי בית (1)

  כללי 
במסגרת הפעילות הבנקאית במגזר זה מספק הבנק מגוון שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים, 

ללקוחות הפרטיים המתאפיינים  -יור ם בתחום שוק ההון ובתחום ההלוואות לדילרבות שירות
. שירותים אלו מיליון ש"ח( 3 -)שהיקף נכסיהם הפיננסיים נמוך מ בפעילות של משקי בית

סניפים בפריסה  76מסופקים ללקוחות המגזר באמצעות מערך הסניפים של הבנק המונה 
 ארצית ומאורגנים, בחלוקה גיאוגרפית, בחמישה איזורים.

 
מעונאי בכלל ובמגזר משקי הבית בפרט יעד מרכזי בהתפתחותו העסקית הבנק רואה במגזר הק

 .ושיפור השירות ללקוחות המגזר ושוקד על הגדלת פעילותו במגזר זה
 

 מוצרים ושירותים 

המוצרים הבנקאיים והשירותים אותם מספק הבנק ללקוחות המגזר כוללים, בין היתר: ניהול 
 -ות לדיור, פעילות בכרטיסי אשראי, מוצרי השקעה לרבות הלווא -חשבון עו"ש, מוצרי אשראי 

 לרבות פקדונות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ, והשקעה בניירות ערך.
 

 השווקים ודרכי ההפצה של המוצרים ללקוחות במגזר 

הפניה ללקוחות המגזר נעשית באמצעים מגוונים, לרבות: פרסום באמצעי המדיה השונים, השקת 
ר זה המציגים את השירות האישי המקצועי והמסור המאפיין את מסעי פרסום יעודיים למגז

הבנק, כגורם מפתח להידוק הקשרים שבין הבנק לבין לקוחות המגזר. כמו כן מעודד הבנק, 
באמצעות מבצעים והטבות, הצטרפות פלחי לקוחות השייכים למגזר, כגון: שכירים, סטודנטים, 

 צעירים, חיילים, יוצאי צבא וכו'.
 

יוזם הבנק פניות לאוכלוסיות מטרה ספציפיות השייכות למגזר, כגון: עובדי חברות גדולות, בנוסף, 
עובדי מוסדות וכו'. הפניות נעשות באמצעות עובדי מערך הסניפים, פניות יזומות באמצעות מוקד 

ים באמצעות אתר האינטרנט, דיוור ללקוחות, שילוט ועלוני מידע יטלפוני, העברת מסרים שיווק
 צים במערכת הסניפים של הבנק.המופ

 
 שינויים טכנולוגיים מהותיים 

בשנים האחרונות הושקעו על ידי מרבית הבנקים משאבים רבים בפיתוח ממשקים ויישומים 
לקבלת מידע  גבוהה יותר נגישות בכלל ולמשקי הבית בפרט, טכנולוגיים שיאפשרו ללקוחות

ים אישיים, טלפונים ואמצעי תקשורת ניידים באמצעות מחשב ,בנקאי ושירותים בנקאיים בסיסיים
 אחרים הנמצאים ברשותם.

 
פיתוח התשתיות הטכנולוגיות המאפשרות ערוצי התקשרות נוספים למתן שירותים בנקאיים  
באמצעים דיגיטליים, לרבות פיתוח יישומים מתקדמים לאמצעי תקשורת ניידים, מהווה נדבך 

 בפרט.  (,החברה האם והבנק )בסיוע ת הבנקאית בכלל,מרכזי בפיתוחים הטכנולוגיים של המערכ
 

במקביל להתפתחויות טכנולוגיות אלו, לקוחות מגזר "משקי הבית" מטמיעים בשנים האחרונות 
 טכנולוגיות מתקדמות במסגרת יישומי הבנקאות הישירה, המפותחים עבורם.

 
דירוגי אשראי המספקת  ,בשנים האחרונות מערכת דירוג אשראי הוטמעה בבנק בנוסף,

 אוטומטיים לסיכון האשראי של הלקוחות הפרטיים הנגזרים ממאפייני הסיכון שלהם.
מערכת זו מהווה כלי תומך החלטה בתהליך מתן האשראי ללקוחות הפרטיים בבנק, ותורמת 

 לפישוט תהליכים אלה.



 
 

 

48 
 

 

 )המשך(גילוי באשר למאפיינים של מגזרי הפעילות הפיקוחיים  .ד

 )המשך( ביתמגזר משקי  (1)
 

  מידע נוסף 

 ח' להלן.12ראה פרק  -למידע נוסף באשר לסיכוני האשראי בענף "אנשים פרטיים"  -

 ז' להלן.12ראה פרק  -למידע נוסף באשר לסיכוני האשראי בתחום ההלוואות לדיור  -

התחרות, לשינויים המבניים והשלכותיהם הצפויות על הרכב  להתפתחותלמידע נוסף, באשר  -
 13ראה פרק  -מספקים שירותים פיננסיים ללקוחות מגזר "הבנקאות הפרטית" הערוצים ה

 בדוח על הממשל התאגידי.

שהופצה  צרכניניהול אשראי לטיוטת הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא: למידע נוסף באשר  -
והשלכותיה האפשריות על ניהול האשראי במגזר "משקי הבית", ראה  ,על ידי בנק ישראל

 בדוח על הממשל התאגידי. (3ב')11פרק 
 2019להשלכות "חוק נתוני אשראי" שנכנס לתוקף במהלך שנת  למידע נוסף באשר -

בדוח על  (1ב')11 ראה פרק -והשלכותיו האפשריות על ניהול סיכון האשראי במגזר זה 
 הממשל התאגידי.

בנק למידע נוסף באשר לשינוי חקיקה בתחום העמלות והשלכותיהם הצפויות על הכנסות ה -
 בדוח על הממשל התאגידי. ג'11ראה פרק  –מלקוחות מגזר משקי הבית 

 
 מגזר בנקאות פרטית (2)

  כללי 
במסגרת הפעילות הבנקאית במגזר זה מספק הבנק מגוון שירותי בנקאות ללקוחות פרטיים, בעלי 
 עושר פיננסי גבוה הפועלים בעיקר בתחום ה"פסיבה", שהיקף חסכונותיהם והשקעותיהם, עולה על

 מיליון ש"ח. 3
 
 
 

 מוצרים ושירותים 
( כוללים מגוון Private Bankingהמוצרים והשירותים הבנקאיים שמציע הבנק ללקוחות מגזר זה )

 מוצרי השקעה, לרבות: ניהול תיקי השקעה, פקדונות, השקעות בניירות ערך, ועוד.
 

זי "ייעוץ מתמחים" מרכ וכןהשירות ללקוחות המגזר ניתן באמצעות מערך הסניפים של הבנק, 
 המספקים שירותי בנקאות מתמחה ללקוחות המגזר.

 

 השווקים ודרכי ההפצה של המוצרים ללקוחות במגזר 
 -הפניה ללקוחות המגזר נעשית באמצעים מגוונים, לרבות: פרסום באמצעי מדיה שונים  ובכלל זה 

רת מסרים שיווקיים באמצעות עיתונים ורדיו, וכן פניות אישיות באמצעות עובדי מערך הסניפים, העב
 אתר האינטרנט, דיוור ללקוחות, שילוט ועלוני מידע המופצים במערכת הסניפים של הבנק.

 
לאור רמות הריבית הנמוכות השוררות במשק והתשואות הנמוכות שהניבו הפקדונות הבנקאיים, 

נות( בתיק עליה קלה במשקל אפיקי ההשקעה הסחירים )מניות וקרנות נאמ 2019נרשמה בשנת 
 ההשקעות של הציבור, על חשבון אפיקי ההשקעה הסולידיים )פקדונות בנקאיים(.

 
 

 מידע נוסף 

על הרכב  והשלכותיהם הצפויותמבניים הלשינויים  ,התחרות להתפתחותלמידע נוסף, באשר  -
 13ראה פרק  -פיננסיים ללקוחות מגזר "הבנקאות הפרטית" הערוצים המספקים שירותים 

 משל התאגידי.בדוח על המ

צפויות על הכנסות הבנק הלמידע נוסף באשר לשינויי חקיקה בתחום העמלות והשלכותיהם  -
 בדוח על הממשל התאגידי. ג'11ראה פרק  -מלקוחות מגזר הבנקאות הפרטית 
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 מגזר עסקים קטנים וזעירים (3)

  כללי 
 פיננסיים במסגרת הפעילות הבנקאית במגזר זה מספק הבנק מגוון שירותי בנקאות ומוצרים

ללקוחות עסקיים קטנים )יחידים ותאגידים(. השירות ללקוחות המגזר ניתן באמצעות מערכת 
 סניפים ובאמצעות ערוצי הפצה ישירים: אינטרנט ומוקד  טלפוני. 75ההפצה של הבנק הכוללת 

 
על הנכסים,  בע"מ מוניציפל בנק לבין בין הבנק באשר להשלכות הסכם המיזוגלמידע נוסף 

 ראה סעיף ג' לעיל. - ייבויות והתוצאות העסקיות במגזר זהההתח
 

  מוצרים ושירותים 
השירותים שמספק הבנק ללקוחותיו במגזר זה כוללים בעיקר מוצרי אשראי שונים התואמים את 
אופי פעילותם וכן מגוון מוצרי השקעה, לרבות פקדונות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ, ומכשירים 

 נגזרים.
 

ום מדיניות הבנק הרואה במגזר הקמעונאי בכלל, ובמגזר "עסקים קטנים וזעירים" במסגרת ייש
שוקד הבנק על שיפור השירות ללקוחות   -בפרט, יעד מרכזי בהתפתחותו העסקית של הבנק 

 המשתייכים למגזר פעילות זה.
 

 השווקים ודרכי ההפצה של המוצרים ללקוחות במגזר 
, המגוונים, לרבות: פרסום בערוצים שונים ובכלל זה, טלוויזי הפניה ללקוחות המגזר נעשית באמצעים

עיתונים ורדיו, פניות אישיות באמצעות עובדי מערך הסניפים, פניות יזומות באמצעות מוקד טלפוני, 
העברת מסרים שיווקיים באמצעות אתר האינטרנט, דיוור ללקוחות, שילוט ועלוני מידע המופצים 

  במערכת הסניפים של הבנק.
בנוסף, הבנק משתתף מעת לעת, במכרזים שמפרסם משרד האוצר למתן אשראי בנקאי ל"עסקים 
קטנים", במסגרת קרנות ייעודיות בערבות המדינה ומשתמש באפיק זה, ככלי לפיתוח הפעילויות 

 במגזר זה.
    

 שינויים טכנולוגיים מהותיים 
בתהליך רציף של אימוץ  הבנק ובנקים אחרים במערכת הבנקאית נמצאים בשנים האחרונות

טכנולוגיות מתקדמות ופיתוח יישומים בנקאיים המיועדים למגוון מערכות מידע ותקשורת ניידים 
)כגון: טלפונים סלולריים ומחשבי לוח(, המאפשרים ללקוחות המגזר לקבל מידע זמין ולבצע פעולות 

 בנקאיות בכל שעות היממה במהירות ובתעריפים מופחתים.
 

יות הטכנולוגיות המאפשרות ערוצי תקשורת ומידע ומתן שירותים בנקאיים באמצעים פיתוח התשת
 בסיוע)והבנק  דיגיטליים, מהווה נדבך מרכזי בפיתוחים הטכנולוגיים של המערכת הבנקאית בכלל

 בפרט. (,החברה האם
 

במסגרת מאמצי הבנק המכוונים להרחבת פעילותו במגזר זה, ולפישוט תהליכי מתן האשראי 
לקוחות קמעונאיים, פיתח הבנק מערכת מידע תומכת החלטה, המספקת דירוגי אשראי ל

אוטומטיים לסיכון האשראי של הלקוחות העסקיים במגזר זה, הנגזרים ממאפייני הסיכון שלהם, 
 ומהווה כלי תומך החלטה בתהליך מתן האשראי ותורמת לפישוט וייעול התהליכים בתחום.

 

  מידע נוסף 

והשלכותיו  2019ל"חוק נתוני אשראי", שנכנס לתוקף במהלך שנת  אשרלמידע נוסף ב -
בדוח  (1ב')11ראה פרק  –האפשריות על ניהול סיכון האשראי ללקוחות המשתייכים למגזר זה 

 על הממשל התאגידי.

למידע נוסף באשר לשינוי החקיקה בתחום העמלות והשלכותיהם הצפויות על הכנסות הבנק  -
 בדוח על הממשל התאגידי. ג'11אה פרק ר -מלקוחות מגזר זה 

ראה  –למידע נוסף על אשראי בסינדיקציה שניתן על ידי הבנק במסגרת הקרן לעסקים קטנים  -
 להלן. י'12 פרק
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 מגזר עסקים בינוניים (4)

  כללי 
במסגרת הפעילות הבנקאית במגזר זה מספק הבנק שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים לתאגידים 

המוצרים והשירותים הבנקאיים שמספק הבנק מותאמים  (.Middle Market) מדרג הביניים
לצרכיהם העסקיים של לקוחות אלו וכוללים מגוון מוצרי אשראי )לרבות: הלוואות, ערבויות ומכתבי 
אשראי(, מוצרי השקעה ושירותים בתחום שוק ההון )לרבות: פקדונות באפיקים שונים וניירות ערך(. 

סניפים בפריסה  76ניתן באמצעות מערך הסניפים של הבנק, המונה  השירות ללקוחות המגזר
 ארצית.

 
 הנכסים,על  ,בע"מ מוניציפל בנקבין הבנק לבין באשר להשלכות הסכם המיזוג למידע נוסף, 

 ראה סעיף ג' לעיל. –ההתחייבויות והתוצאות העסקיות במגזר זה 
 
 השווקים ודרכי ההפצה של המוצרים ללקוחות במגזר 

ק השירותים והמוצרים הבנקאיים ללקוחות המשתייכים למגזר זה )הן לקוחות הבנק והן לקוחות שיוו
פוטנציאלים(, מתבסס על מערך הסניפים, בסיוע גורמים מקצועיים במטה החטיבה לבנקאות 

במסגרת פעולות השיווק  פים המסחריים ובאגף הנדל"ן.מסחרית, לרבות מנהלי עסקים באג
ים המשתייכים למגזר זה, לא נעשה שימוש באמצעי פרסום או בגורמי שיווק ללקוחות הפוטנציאלי

 חיצוניים.
 

 מגזר עסקים גדולים (5)

  כללי 
במסגרת הפעילות הבנקאית במגזר זה מספק הבנק שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים לחברות 

אלו  (. עסקיהם של לקוחותCorporate Market)עסקיות גדולות לרבות חברות מובילות במשק 
לפיכך, מספק הבנק ללקוחות אלו מוצרים פיננסיים, בעיקר  -מאופיינים במורכבות ותחכום ניכרים 

 תוך ראיה כוללת של מגוון עסקיהם. -בתחום האשראי, המותאמים לפעילותם וצרכיהם הספציפיים 
 

 על הנכסים, בע"מ מוניציפל בנק בין הבנק לביןבאשר להשלכות הסכם המיזוג למידע נוסף, 
 ראה סעיף ג' לעיל. -ההתחייבויות והתוצאות העיסקיות במגזר זה 

 
  מוצרים ושירותים 

המוצרים אותם מציע בנק ללקוחות המגזר כוללים בעיקר מכשירי אשראי המותאמים לצרכיהם 
  .הייחודיים של הלקוחות, ומכשירים פיננסיים אחרים, לרבות מכשירים נגזרים לגידור סיכונים

 
  הפצהשווקים ודרכי 

מסחרית, השיווק השירותים והמוצרים ללקוחות המשתייכים למגזר זה נעשה על ידי מטה החטיבה 
מנהלי עסקים באגפים המסחריים ובאגף הנדל"ן, הנמצאים בקשר רציף הן עם לקוחות המגזר 

 מתן פתרונות לצרכיהם הפיננסים ולצורך ליווי פעילותם העסקית( והן עם מערך הסניפים. )לצורך
 

נים האחרונות, החלו לקוחות רבים המשתייכים למגזר זה, לצמצם את היקף האשראי הבנקאי בש
שלהם ולפנות לשוק ההון כמקור חלופי לאשראי הבנקאי )גיוס מקורות באמצעות הנפקות ציבוריות 

 ופרטיות של מניות, אגרות חוב וניירות ערך אחרים(. שורשיה של מגמה זו נעוצים במספר גורמים:
של החברות לגוון ולשפר את מבנה המקורות שלהם, באמצעות מעבר ממקורות קצרי  רצונן -

 טווח, למקורות ארוכי טווח.
עליית אטרקטיביות גיוס המקורות באמצעות שוק ההון, עקב הירידה שנרשמה במחירי הגיוס,  -

 גמישות רבה יותר בהעמדת הבטוחות וכו'.
ם הנדל"ן המניב בפרט, מהווה כלי מרכזי מתן אשראי ללקוחות גדולים בכלל ולחברות בתחו -

לצורך שיפור התשואות בתיקי ההשקעות של גופים מוסדיים )כתחליף להשקעות בשוק ההון(. 
 לפיכך, נרשם בשנים האחרונות גידול בתיק האשראי לעסקים גדולים של הגופים המוסדיים.
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 ריכוז נתונים כספיים 

 נק בחתך מגזרי פעילות.להלן מידע באשר להתפלגות הפעילות העסקית בב
 נתונים מאזניים: (1)

 אשראי לציבור 

 :)במיליוני ש"ח( חתך מגזרי פעילותב- להלן נתונים לגבי התפתחות יתרת האשראי לציבור, נטו
 

 שיעור השינוי )%( 31.12.2018 31.12.2019 מגזרי פעילות

 10.1  9,274  10,207  משקי בית

 28.6  7  9  בנקאות פרטית

 8.7  11,600  12,607  ם וזעיריםעסקים קטני

 66.5  3,288  5,476  עסקים בינוניים

 145.5  1,486  3,648  עסקים גדולים

 -  20  20  גופים מוסדיים

 24.5  25,675  31,967  סך כל האשראי לציבור
 

במגזר "משקי בית" ובמגזר "עסקים  , באשראי שניתן ללקוחות2019בשנת  שנרשמה העליה
יישום תוכניתו האסטרטגית של הבנק המכוונת להגדלת  של פועל יוצא הינה זעירים",קטנים ו

 הפעילות במגזר הקמעונאי.
 

מיליארד ש"ח במגזר "עסקים בינוניים" ובמגזר  4.5 -עליה בסך של כ 2019בנוסף, נרשמה בשנת 
 ,1.12.2019"עסקים גדולים", הנובעת בעיקר מרכישת תיק האשראי של מוניציפל בנק ביום 

בדוחות הכספיים( ויתרתו  37במסגרת עסקת המיזוג שנכנסה לתוקף  במועד זה )ראה ביאור 
 מיליארד ש"ח. 4.7 -במועד זה הסתכמה בכ

 
ליום  בחתך מגזרי פעילות ווג החובות הבעייתיים בבנקיסלפרטים נוספים באשר להיקף ו

 בדוחות הכספיים. 29ביאור ראה  - 31.12.2019
 

 ר פקדונות הציבו 

 )במיליוני ש"ח(: בחתך מגזרי פעילות -להלן נתונים לגבי התפתחות פקדונות הציבור 
 

 שיעור השינוי )%( 31.12.2018 31.12.2019 מגזרי פעילות

 3.8  11,592  12,029  משקי בית

 (3.3) 1,646  1,592  בנקאות פרטית

 11.6  7,910  8,825  עסקים קטנים וזעירים

 73.8  1,362  2,367  עסקים בינוניים

 87.0  3,007  5,622  עסקים גדולים

 15.2  5,034  5,797  גופים מוסדיים

 18.6  30,551  36,232  סך הכל פקדונות הציבור
 
 
 

עיקר העליה בפקדונות הציבור נובעת מגידול בהיקף הפקדונות של "עסקים גדולים", "עסקים 
, 1.12.2019בפקדונות של לקוחות שהתקבלו ביום  בינוניים" ו"עסקים קטנים", המוסברת ברובה

ממוניציפל בנק בע"מ, במסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ שנכנסה 
 מיליארד ש"ח. 4.2 -הסתכמה בכ ,במועד המיזוג, כאמור םלתוקף במועד זה, ויתרת
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 )המשך(ריכוז נתונים כספיים  ד.
 נתונים תוצאתיים: (2)

 הכנסות 
, בהשוואה 2019ונים לגבי התפתחות ההכנסות בבנק בחתך מגזרי פעילות בשנת להלן נת
 :)במיליוני ש"ח( לאשתקד

 

 
 שיעור השינוי בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 % 2018 2019 מגזרי פעילות

 7.6  472  508  משקי בית

 12.5  8  9  בנקאות פרטית

 5.4  (1)756  797  עסקים קטנים וזעירים

 6.7  (1)134  143  ם בינונייםעסקי

 9.1  44  48  עסקים גדולים

 -  4  4  גופים מוסדיים

 96.7  30  59  ניהול פיננסי

 8.3  1,448  1,568  סך כל ההכנסות
 

 מיליון ש"ח. 1,568בהכנסות הבנק לסך של  8.3%נרשמה עליה בשיעור של  2019בשנת 
בהכנסות במגזר "משקי בית" ובמגזר  6.2%ר של מגידול בשיעו בעיקר העליה בהכנסות נובעת

 מיליון ש"ח בהכנסות ממגזר "ניהול פיננסי". 29בסך של  מגידולכן ו"עסקים קטנים", 
 

  רווח נקי 
 , בהשוואה 2019בשנת  להלן נתונים לגבי התפתחות הרווח הנקי בבנק בחתך מגזרי פעילות

 :)במיליוני ש"ח( אשתקדל
 

 
 שיעור השינוי בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 % 2018 2019 מגזרי פעילות

 82.9  35  64  משקי בית

 (33.3) (3) (2) בנקאות פרטית

 23.0  113  139  עסקים קטנים וזעירים

 (26.7) 60  44  עסקים בינוניים

 28.6  21  27  עסקים גדולים

 100.0  1  2  גופים מוסדיים

 -  12  31  ניהול פיננסי

 27.6  239  305  הרווח הנקיסך הכל 
  

 

מיליון ש"ח. העליה  305 -והסתכם ב 27.6% בשיעור של 2019הרווח הנקי של הבנק עלה בשנת 
 95.8%בשיעור של  בעליה , כאמור, וקוזזהבהכנסות 8.3%ברווח הנקי מוסברת בגידול בשיעור של 

 בהוצאות בגין הפסדי אשראי.
 

בהוצאות התפעוליות והאחרות, שיוחסה בעיקר למגזר  7.3%בשיעור של  נרשמה ירידה מאידך,
תשלום מענקי שכר חד ב המוסברת, בין היתר,"משקי בית" ולמגזר "עסקים קטנים וזעירים" 

 .אשתקד פעמיים
 

מיליון ש"ח ברווח הנקי במגזר "ניהול  19עליה בסך של  2019בשנת  בנוסף לאמור לעיל, נרשמה
 בהכנסות, המיוחסות למגזר זה. הפיננסי", הנובעת  בעיקר מהעליה

 .' בדוחות הכספייםה1ראה ביאור  -מחדשסווג  .1
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 נתונים מפורטים לגבי תוצאות הפעילות בחתך מגזרי פעילות פיקוחיים 

 מגזר משקי בית: (1)
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 שיעור השינוי 2018 2019

 
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 10.7  402  445  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 3.8  (53) (55) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 11.7  349  390  הכנסות ריבית מחיצוניים , נטו

 -  1  (1) ריבית בין מגזרית

 11.1  350  389  הכנסות מריבית, נטו

 (2.5) 122  119  הכנסות שאינן מריבית

 7.6  472  508  סך ההכנסות

 77.4  31  55  הפסדי אשראיהוצאות בגין 

 (8.3) 385  353  הוצאות תפעוליות אחרות

 (1.9) 416  408  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 78.6  56  100  רווח לפני מיסים

 71.4  21  36  הפרשה למיסים

 82.9  35  64  רווח נקי

 הרכב הכנסות הריבית
  

 
 7.8  309  333  מרווח מפעילות באשראי -

 36.6  41  56  מרווח מפעילות בפקדונות -

 11.1  350  389  סך הכל הכנסות ריבית

    
 10.2  8,834  9,738  יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 8.3  11,013  11,928  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

 (7.8) 3,345  3,083  יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
 
 

לעומת התקופה אשתקד, והסתכמו בסך  7.6% בשיעור של 2019שנת בית עלו ההכנסות במגזר משקי ב
 מפעילות בתחום האשראי הןבגידול בהכנסות הריבית ) בעיקרמיליון ש"ח. העליה בהכנסות מוסברת  508 של

 בהכנסות מעמלות. 2.5%. מאידך, נרשמה ירידה בשיעור של (והן מהפעילות בתחום הפקדונות
 
 

מיליון ש"ח אשתקד, המהווה  35יליון ש"ח, לעומת מ 64 סתכם הרווח הנקי במגזר זה בסךה 2019בסיכום שנת 
והן בירידה בשיעור בגידול שנרשם בהכנסות, כאמור,  הן העליה ברווח הנקי מוסברת .82.9% עליה בשיעור של

בחלקם נובעת ממענקי שכר חד פעמיים ששולמו אשתקד ויוחסו השנרשמה בהוצאות התפעוליות,  8.3%של 
 למגזר זה.

 
 מיליון ש"ח, בהוצאות בגין הפסדי אשראי. 24השפעת גורמים אלו קוזזה בעליה בסך של 
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 )המשך(לגבי תוצאות הפעילות בחתך מגזרי פעילות פיקוחיים נתונים מפורטים  ה.
 

 מגזר בנקאות פרטית: (2)

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 שיעור השינוי 2018 2019

 
 אחוזים מיליוני ש"ח חמיליוני ש"

 -  -  -  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (6.7) (15) (14) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 (6.7) (15) (14) הכנסות )הוצאות( ריבית מחיצוניים , נטו

 -  19  19  ריבית בין מגזרית

 25.0  4  5  הכנסות מריבית, נטו

 -  4  4  הכנסות שאינן מריבית

 12.5  8  9  סך ההכנסות

 -  -  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (7.7) 13  12  הוצאות תפעוליות אחרות

 (7.7) 13  12  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 (40.0) (5) (3) הפסד לפני מיסים

 (50.0) (2) (1) הפרשה למיסים

 (33.3) (3) (2) הפסד לשנה

 הרכב הכנסות הריבית
  

 
 -  -  -  אשראימרווח מפעילות ב -

 25.0  4  5  מרווח מפעילות בפקדונות -

 33.3  4  5  סך הכל הכנסות ריבית

    
 -  6  10  יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 2.4  1,471  1,506  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

 8.2  1,331  1,440  יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
 

 
  .מיליון ש"ח 9 -והסתכמו ב 12.5%בשיעור של  2019בשנת  עלות ההכנסות במגזר בנקאות פרטי

 
 3מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך של  2, הסתכם ההפסד המיוחס למגזר זה בסך של 2019בסיכום שנת 

 . 33.3%, המהווה ירידה בשיעור של בשנה הקודמתמיליון ש"ח, שנרשם 
 

 1קיטון בסך של מנות והן ות בתחום הפקדעליה שנרשמה בהכנסות מריבימהן  נובעתהירידה בהפסד 
  .מיליון ש"ח בהוצאות התפעוליות
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 )המשך(לגבי תוצאות הפעילות בחתך מגזרי פעילות פיקוחיים מידע מפורט  ה.
 

 מגזר עסקים קטנים וזעירים: (3)

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 שיעור השינוי 2018 2019

 
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 7.3  633  679  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 14.8  (27) (31) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 6.9  606  648  הכנסות ריבית מחיצוניים , נטו

 75.0  (4) (7) ריבית בין מגזרית

 6.5  602  641  הכנסות מריבית, נטו

 1.3  (1)154  156  הכנסות שאינן מריבית

 5.4  756  797  סך ההכנסות

 42.7  82  117  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (6.8) (1)497  463  הוצאות תפעוליות אחרות

 0.2  579  580  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 22.6  177  217  רווח לפני מיסים

 21.9  64  78  הפרשה למיסים

 23.0  113  139  רווח נקי

 הרכב הכנסות הריבית
  

 
 5.3  571  601  לות באשראימרווח מפעי -

 29.0  31  40  מרווח מפעילות בפקדונות -

 6.5  602  641  סך הכל הכנסות ריבית

    
 9.4  11,138  12,182  יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 12.1  7,553  8,469  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

 6.0  2,079  2,203  יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
    

לעומת השנה הקודמת, והסתכמו , 5.4%בשיעור של  2019ההכנסות במגזר עסקים קטנים וזעירים עלו בשנת 
ריבית )בעיקר בגין מבהכנסות  6.5%מיליון ש"ח. העליה בהכנסות מוסברת הן בגידול בשיעור של  797בסך של 

 מלות.  בהכנסות מע 1.3%עליה בפעילות בתחום האשראי(, והן בגידול בשיעור של 
  

לעומת השנה הקודמת והסתכם בסך של  ,23.0%הרווח הנקי במגזר זה בשיעור של  עלה 2019בסיכום שנת 
בהוצאות  6.8%בשיעור של  ירידהבוהן  גידול בהכנסות, כאמור,מוסברת הן בה ברווח הנקי, עלימיליון ש"ח. ה 139

 ויוחסו בחלקם למגזר זה. קדאשת מענקי שכר חד פעמים ששולמומ הנובעתהתפעוליות והאחרות, 
 

 מיליון ש"ח בהוצאות בגין הפסדי אשראי. 35השפעת גורמים אלו קוזזה בעליה בסך של 
  



 
 

 

56 
 

 

 )המשך(לגבי תוצאות הפעילות בחתך מגזרי פעילות פיקוחיים מידע מפורט  ה.

 
 מגזר עסקים בינוניים: (4)

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 שיעור השינוי 2018 2019

 
 אחוזים מיליוני ש"ח יליוני ש"חמ

 6.0  117  124  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 33.3  (3) (4) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 5.3  114  120  הכנסות ריבית מחיצוניים , נטו

 (30.0) (10) (7) ריבית בין מגזרית

 8.7  104  113  הכנסות מריבית, נטו

 -  (1)30  30  הכנסות שאינן מריבית

 6.7  134  143  סך ההכנסות

 (246.7) (15) 22  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (3.6) (1)56  54  הוצאות תפעוליות אחרות

 85.4  41  76  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 (28.0) 93  67  רווח לפני מיסים

 (30.3) 33  23  הפרשה למיסים

 (26.7) 60  44  רווח נקי

 הריבית הרכב הכנסות
  

 
 6.0  100  106  מרווח מפעילות באשראי -

 75.0  4  7  מרווח מפעילות בפקדונות -

 8.7  104  113  סך הכל הכנסות ריבית

    
 8.5  3,350  3,635  יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 3.0  1,378  1,420  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

 127.2  720  1,636  יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
 
 

 143 לעומת אשתקד, והסתכמו בסך של 6.7% בשיעור של 2019שנת בההכנסות במגזר עסקים בינוניים עלו 
מפעילות בתחום  הנובע הןבהכנסות מריבית ) 8.7% מגידול בשיעור של בהכנסות נובעת מיליון ש"ח. העליה

 , והן מפעילות בתחום הפקדונות(. האשראי
 

מיליון  44 -והסתכם ב השנה הקודמת לעומת 26.7% הרווח הנקי במגזר זה בשיעור של ירד 2019בסיכום שנת 
מיליון ש"ח  37 של מוסבר בעליה בסךגידול שנרשם בהכנסות, כאמור, ה למרות ,ברווח הנקי קיטוןש"ח. ה

בחטיבה  מסוימים, הנובעת בעיקר מהרעה שנרשמה בכושר ההחזר של לקוחות בהוצאות בגין הפסדי אשראי
 לבנקאות מסחרית.

 
 בדוחות הכספיים. ה'1ראה ביאור  -סווג מחדש  .1
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 )המשך(מידע מפורט לגבי תוצאות הפעילות בחתך מגזרי פעילות פיקוחיים  ה.

 
 מגזר עסקים גדולים: (5)

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 שיעור השינוי 2018 2019

 
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 17.8  45  53  מחיצוניים -מריבית  הכנסות

 12.5  (16) (18) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 20.7  29  35  הכנסות ריבית מחיצוניים , נטו

 (57.1) 7  3  ריבית בין מגזרית

 5.6  36  38  הכנסות מריבית, נטו

 25.0  8  10  הכנסות שאינן מריבית

 9.1  44  48  סך ההכנסות

 200.0  (2) (6) ן הפסדי אשראי)הכנסות( בגי

 (7.1) 14  13  הוצאות תפעוליות אחרות

 (41.7) 12  7  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 28.1  32  41  רווח לפני מיסים

 27.3  11  14  הפרשה למיסים

 28.6  21  27  רווח נקי

 הרכב הכנסות הריבית
  

 
 9.1  33  36  מרווח מפעילות באשראי -

 (33.3) 3  2  מרווח מפעילות בפקדונות -

 5.6  36  38  סך הכל הכנסות ריבית

    
 12.7  1,529  1,723  יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 0.3  3,806  3,817  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

 (5.8) 1,988  1,872  יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
 

 
 מיליון ש"ח. העליה 48 -והסתכמו ב 9.1%של  שיעורב 2019 בשנת עלוההכנסות במגזר עסקים גדולים 

  .בהכנסות מריבית )בעיקר מפעילות בתחום האשראי( 5.6%גידול בשיעור של מ בעיקרבהכנסות נובעת 
 

מיליון  27 -לעומת השנה הקודמת והסתכם ב 28.6% עלה הרווח הנקי במגזר זה בשיעור של 2019בסיכום שנת 
מיליון ש"ח בהוצאות בגין  4קיטון בסך של ובשנרשם בהכנסות, כאמור,  מוסברת בגידול ח הנקיש"ח. העליה ברוו

  .הפסדי אשראי
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 )המשך(מידע מפורט לגבי תוצאות הפעילות בחתך מגזרי פעילות פיקוחיים  ה.

 מגזר ניהול פיננסי: (6)

בנק. פעילות זו כוללת "ניהול פיננסי" נכללה הפעילות הבנקאית שלא שויכה ללקוחות המגזר במסגרת 
 בין היתר:

פעילות מסחר, כגון: השקעה בניירות ערך למסחר ופעולות במכשירים נגזרים שלא יועדה לגידור  -
 ואינה מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק.

ים פעילות במכשירים פיננסיים המהווה חלק מניהול הסיכונ -פעילות ניהול הנכסים וההתחייבויות  -
ומניהול ההון הפעיל שלא למטרות מסחר, כגון: השקעה בניירות ערך זמינים למכירה ואגרות חוב 
מוחזקות לפדיון, פעילות במכשירים נגזרים במסגרת ניהול הנכסים וההתחייבויות ופעילות עם בנקים 

 וממשלות.
 ה. השקעה במניות של חברות כלולות והשקעה במניות זמינות למכיר -פעילות השקעה  -

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 שיעור השינוי 2018 2019

 
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 (12.4) 89  78  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (46.3) (67) (36) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 90.9  22  42  הכנסות ריבית מחיצוניים , נטו

 (26.2) (42) (31) ריבית בין מגזרית

 (155.0) (20) 11  הכנסות )הוצאות( מריבית, נטו

 (4.0) 50  48  הכנסות שאינן מריבית

 96.7  30  59  סך ההכנסות

 -  -  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (5.6) 18  17  הוצאות תפעוליות

 (5.6) 18  17  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 250.0  12  42  רווח לפני מיסים

 366.7  3  14  למיסים הפרשה

 211.1  9  28  רווח לאחר מיסים

 -  3  3  חלק הבנק ברווחי חברה כלולה

 158.3  12  31  רווח נקי
  

מיליון ש"ח  30מיליון ש"ח, לעומת  59 בסך של 2019שנת בהכנסות הבנק במגזר ניהול פיננסי הסתכמו 
 י השפעות מקזזות, כדלקמן:נובעת בעיקר משני גורמים בעל בהכנסות העליהאשתקד. 

 בעיקר מיליון ש"ח בהכנסות המימון שאינן מריבית, המוסברת 11 בסך של ירידהמחד, נרשמה  -
ובירידה בסך  ,מיליון ש"ח בהכנסות מהתאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים 27 בסך של קיטוןב

מיליון ש"ח  32ך של בעליה בס השקוזז מיליון ש"ח בהכנסות מהפרשי הצמדה על נגזרים, 14של 
 .ברווחים ממימוש ניירות ערך

 
מעליה בהכנסות  הנובע בעיקר)מיליון ש"ח בהכנסות מריבית  31בסך של  ם גידולמאידך, נרש -

מיליון  8(, ועליה בסך של , ועליה בהכנסות ריבית מפקדונות בבנקיםריבית מפעילות בניירות ערך
  הנובעות ממימוש נכסים. ,אחרותהש"ח בהכנסות 

  

 שיעורב עליהמיליון ש"ח, המהווה  31הסתכם הרווח במגזר "ניהול פיננסי", בסך של  2019שנת  בסיכום
  .בהכנסות כאמור גידולברווח הנקי מוסברת ב עליהשנרשם אשתקד. ה רווחלעומת ה 158%של 
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 חברות מוחזקות עיקריות 

 בע"מהשקעות  ניהול תיקי -דיסקונט  תפנית  
 

   .ית"(פנבע"מ )להלן: "ת השקעות ניהול תיקי -ית דיסקונט פנמאמצעי ההון של חברת  ת 31% -הבנק מחזיק ב
 

 39סתכם בסך של המיליון ש"ח והונה העצמי  45 -סתכם בסך של כה 31.12.2019ית ליום פנסך כל המאזן של ת
 .מיליון ש"ח, בהתאמה( 30 -מיליון ש"ח, ו 35 - 31.12.2018) מיליון ש"ח

 
 . בשנה הקודמת בדומה לנתון שנרשםש"ח, מיליון  3 -כב 2019בשנת  הסתכם ית"פנ"ת וחי חברתרוחלק הבנק ב

 מיליון ש"ח. 23בסך של  דיבידנד לבעלי מניותיה, לחלקתפנית  השריא 2020יצוין בהקשר זה, כי בחודש פברואר 
 

יארד ש"ח, ומהווה עליה בשיעור מיל 8.5 -הסתכם בכ 31.12.2019היקף תיקי ההשקעות שנוהלו על ידי "תפנית" ביום 
 .31.12.2018לעומת היקפם ביום  13.3% -של כ

 
 חברות מוחזקות אחרות

 אינה מהותית ביחס לפעילות הבנקאית בקבוצה. -השפעתן של יתר החברות המוחזקות של הבנק 
 

 סקירת הסיכונים -' ג חלק

 תיאור כללי של הסיכונים ואופן ניהולם 

 כללי .א

 ים, לרבות מכשירים פיננסיים נגזרים, כרוכה בנטילת וניהול סיכונים שעיקרם: הבנק במכשירים פיננסי פעילות
 , סיכונים תפעוליים, וסיכוני ציות.סיכוני נזילות ,סיכוני אשראי, סיכוני שוק

יישום נאות של עקרונות לניהול סיכונים מהווה גורם הכרחי לשמירת  -לפיה  ,בשנים האחרונות התגבשה ההכרה
 הבנקאית.יציבות המערכת 

 

הכוללות הנחיות  ,לפיכך, פרסם בנק ישראל בשנים האחרונות שורת הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא זה
להטמיע את תפיסת ניהול הסיכונים במערכת הבנקאית ולהתאימה לעקרונות שגובשו על ידי ועדת המיועדות 

 "באזל".
 

 ית כוללים:הסיכונים העיקריים אליהם חשוף הבנק במסגרת פעילותו הבנקא
 

 לעמוד נגדי צד או לווה של יכולת מחוסר כתוצאה הפסדים להיווצרות סיכוןמוגדר כ - אשראי סיכון
כלפי הבנק, בכפוף לתנאים שהוסכמו. חשיפה משמעותית לסיכון אשראי,  במלואן או בחלקן, בהתחייבויותיו

ל תיק האשראי, יחד עם סטנדרטים לא נאותים בהליכי מתן הנובעת מחולשות בתהליכי ניטור, בקרת וניהו
 האשראי ללווים וצדדים נגדיים, מהווה גורם מרכזי להפסדי בנקים בארץ ובעולם. 

 

החשיפה לסיכון אשראי עשויה להיווצר ממספר סיכונים, כגון: סיכון לווה, סיכון ריכוזיות לווים וקבוצת לווים, סיכון 
 וגרפית, סיכון אשראי של צד נגדי, סיכון סליקה, וסיכון סביבתי.ריכוזיות ענפית ו/או גיא

 
מוגדר כסיכון לפגיעה בהכנסות הבנק וברווחיותו, בשל שינויים אפשריים בשווי ההוגן של הנכסים  - סיכון שוק

בשיעור האינפלציה, שינוי בשיעור שינוי כגון:  ,השוקבמחירי  יםמשינוי יםהנובע(, מאזני וחוץ מאזניוההתחייבויות )
, סיכון סיכון שוק כולל את רכיבי הסיכון הבאים: סיכון בסיס .הריבית, שינוי בשערי החליפין ושינויים בשוק ההון

 .וסיכון אופציות , סיכון מניותריבית
 

נזילות מוגדרת  הנובע מאי יכולתו לספק את צרכי נזילותו. ,וליציבותוהבנק סיכון לרווחי מוגדר כ - סיכון נזילות
 מבלי להיקלע להפסדים חריגים. ,כיכולת הבנק לממן גידול בנכסים ולעמוד בפירעון התחייבויות במועד פירעונן
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 ,של תהליכים פנימיים, אנשים כשלמאי נאותות או מ העלול להיגרם סיכון להפסדמוגדר כ - סיכון תפעולי
בנוסף,  .בבנקהמוצרים, הפעילויות, התהליכים והמערכות שלוב בכל סיכון זה אירועים חיצוניים.  בשל מערכות או

ה או עקיפה על סיכונים אחרים, כגון: שנגרם בשל התממשות סיכון תפעולי, ישפיע בצורה ישיר כשלייתכן ש
  .סיכוני אשראי, סיכוני שוק, סיכוני נזילות, מוניטין ועוד

 

הסיכון התפעולי כולל רכיבי סיכון משמעותיים, לרבות סיכון המשכיות עסקית, סיכון משפטי, סיכון מעילות 
הבנק מנהל את הסיכון התפעולי בהתאם  ועוד. סיכון דיווח כספי ,טכנולוגיות המידע סיכון ,ציות, סיכון והונאות

להנחיות שנכללו בהוראות ניהול בנקאי תקין, ומגדיר את סיכוני טכנולוגיות המידע, הציות והסיכון המשפטי 
  סיכון עצמאיות להן ניתן גילוי נפרד בדוח הסיכונים המפורסם באתר האינטרנט של הבנק בכתובת: כקטגוריות

2019reports/-reports/annual-inancialmercantile/f-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 
  

ת מידע או מתלות של יעדר שימוש בטכנולוגיימה הנובע משימוש אומוגדר כסיכון  - סיכון טכנולוגיות המידע
 . תאגיד בה

 
 
 

 מהתרחשות התקפה קיברנטית. מוגדר כסיכון לנזקים כספיים ואחרים, הנובעים  - סיכון סייבר
 פגיעה, מהותי שירות מניעת, להשבתה לגרום העשויים כאיומים מוגדרים הקיברנטי במרחב איומים, ככלל

 . והונאות ינתיעו פעילות וביצוע המידע ושלמות בסודיות מהותית
המפתחת, מתפעלת  על מערכת המחשב של החברה האםמערכות המחשב המרכזיות של הבנק מבוססות 

ומתחזקת אותן. שירותי המחשב והתפעול המסופקים לבנק על ידי החברה האם מעוגנים בהסכמים רב שנתיים 
 על בסיס כלכלי. 

 
פותם. נוסף הסכמים אלו מפרטים את היקף, איכות וזמינות שירותי המחשב המסופקים לבנק ומבטיחים את רצי

על המערכות הקבוצתיות, הבנק מפעיל גם מערכות ייחודיות לו, אך מדובר בדרך כלל במערכות ניהוליות 
 ותפעוליות במטה, ולא במערכות ליבה בנקאיות. 

 
 אובין היתר, בשל היעדר יכולת לאכוף באופן משפטי הסכם,  מוגדר כחשיפת הבנק להפסדים, - סיכון משפטי

ים שנפתחו נגד הבנק וכן חשיפה להפסדים בגין קנסות או צעדי עונשין הנובעים מפעילות הליכים משפטי בשל
 מהסיכון התפעולי. חלקמהווה משפטי הסיכון פיקוחית, כמו גם מהסדרים פרטניים. ה

 
 
 

 ,תורגולטורית או וטימשפ ותלהטלת סנקצי מוגדר כחשיפת הבנק - )לרבות מימון טרור(והלבנת הון  ציות סיכון
, נהלים הסדרהחוקים, תקנות, הוראות בשל אי מילוי  עלול לספוג בנקשה, תדמיתי להפסד פיננסי או לנזק

 . הבנקפנימיים והקוד האתי החל על 
 

לקוח, הוראות לא צרכניות, הוראות בתחום דיני ניירות  הוראות מתחום יחסי בנק בין היתר ניהול סיכון ציות כולל
אי ציות להוראות . וכן בנושא: הגנת הפרטיות וראות בנושא פעילות חוצה גבולות ואיסור הלבנת הוןערך, ה

את הבנק להטלת עיצומים  ףחוש )לרבות מימון טרור( החלות על הבנק בתחום הציות ואיסור הלבנת הון
 . נגד הבנק ועובדיוכים להינקט , וכן להליכים פליליים, אשר עלולמוניטין ןכספיים, לסיכו

 
שעלול להתממש בשל מתן שירות לא הוגן ללקוחות הבנק.  (,Conduct Risk)סיכון הציות כולל גם סיכון הוגנות 

 הבנק פועל להטמיע ערכי הוגנות במגוון השירותים הניתנים ללקוחותיו בערוצים השונים.
 
 
 

ווחי הבנק, בגין תדמית שלילית שעלולה להיווצר לבנק מוגדר כחשיפה אפשרית לפגיעה בר - סיכון מוניטין
בקרב לקוחות וצדדים אחרים הקשורים עם הבנק. הבנק מגדר את חשיפתו לסיכון זה, בין היתר, באמצעות 

 הקפדה על ביצוע נהלים ויישום קפדני של הקוד האתי. 
 
 
 

הכספיות ובמוניטין הנובעת מקבלת מוגדר כחשיפה אפשרית לפגיעה בהון הבנק, בתוצאותיו  -אסטרטגי סיכון 
עדר תגובה לשינויים בתחרות יהחלטות עסקיות שגויות, או מיישום לא נכון של החלטות עסקיות, או מה

  ובהתפתחויות שונות בסביבה העסקית והציבורית.
בסיכון האסטרטגי נכלל גם סיכון "המודל העסקי", הנגזר משינויים שחלים בסביבת הפעילות העסקית של 
הבנק ונובעים, בין היתר, מהתפתחויות מהירות של טכנולוגיות המידע, שחיקת מקורות ההכנסה, והגברת 

 התחרות במערכת הבנקאית והחוץ בנקאית.

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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במסגרת זו משקיע הבנק, בשיתוף עם החברה האם, מאמצים רבים בתחום הבנקאות הדיגיטלית, שיפור חוויית 
בהתאמה לשינויים המתרחשים בבנקאות  -לות הבנקאית ופיתוח מודלים אלטרנטיביים לפעי הלקוח

 הבינלאומית והמקומית.
 

 
 
 

 התיאבון לסיכון .ב

התיאבון לסיכון הוגדר כ"רמת הסיכון המכסימלית" אותה מוכן הבנק לשאת במהלך העסקים הרגיל בהתחשב 
 במאפייני סיכון, ומשמש לקביעת הסיכונים שהבנק מוכן לקבל בראיה צופת פני עתיד.

יאבון לסיכון" עקבי עם האסטרטגיה העסקית של הבנק ומהווה כלי מרכזי לפיקוח על הסיכונים שנוטל ה"ת
 הבנק.

 
בעת קביעת המסגרת לניהול סיכונים, מתווה הדירקטוריון את "הצהרת התיאבון לסיכון", המהווה בסיס למדיניות 

 ניהול הסיכונים, ולקביעת מגבלות וספי התרעה.
 

צהרת התיאבון לסיכון", נלקחים בחשבון גורמים רלוונטיים, כגון: האסטרטגיה העסקית, במסגרת התוויית "ה
שינויים סביבתיים, סיכונים מהותיים )קיימים ומתהווים(, השפעות תרחישי קיצון, העקרונות לתכנון ההון )לרבות 

ישות ומגבלות הנובעות האילוצים הקיימים בנושא זה(, מקורות המימון ומחויבויות שונות של הבנק )כגון: דר
 מהליכי חקיקה והסדרה(. 

 
הצהרת התיאבון לסיכון מובאת לאישור הדירקטוריון בתדירות שנתית )בהתבסס על נתונים ומדדים מעודכנים(. 

 סטיות ממגבלות שנקבעו בהצהרת התיאבון לסיכון, מנוטרות על ידי הבנק ומדווחות לדירקטוריון באופן שוטף.
 
 
 
 
 

 הול סיכונים קווי יסוד לני .ג

הדירקטוריון והנהלת הבנק נושאים באחריות לניהול הסיכונים בבנק ולקביעת תהליכים אפקטיביים לניהול 
סיכונים אלו. הנהלת הבנק בפיקוח הדירקטוריון, מוודאת שהמערכות והתהליכים שנקבעו במסגרת ניהול 

 הסיכונים הקבוצתי הולמים את אופי פעילות הבנק. 
 

ניהול סיכונים גובשו על ידי הבנק בהתאמה למסמכים מקבילים של החברה האם, והבנק מסמכי היסוד ל
מתבסס במסגרת ניהול הסיכונים על תשתיות, תהליכים, ומתודולוגיות לניהול סיכונים שפותחו בחברה האם. 

על ידי  חריגות מהמגבלות שנקבעו לסיכונים השונים, והתפתחויות שחלו בפרופיל הסיכון של הבנק, מדווחים
 הבנק לחברה האם באופן שוטף.

 

הבנק פועל בהתאם למסגרת ניהול הסיכונים שנקבעה בקבוצה, בהתאמה לאופי הפעילות הייחודי של הבנק, 
הסביבה בה הוא פועל ובהתאם להנחיות בנק ישראל. ממשל ניהול הסיכונים בבנק מבוסס על שלושה קווי 

 הגנה:
 
 

העסקים ובהם יחידות עסקיות ותפעוליות, אשר נוטלות סיכונים ונושאות כולל את קווי  - גנה הראשוןהקו ה
באחריות מלאה לניהול הסיכונים הגלומים בפעילותן באמצעות תהליכי ליבה בניהול סיכונים )נטילת סיכון, זיהוי 

 מדידה והערכה, בקרה והפחתה, ניטור ודיווח(.
 

בונאיות( ואת פונקצית ניהול הסיכונים אשר תפקידה כולל את יחידות המטה )משפטיות וחש - קו ההגנה השני
לסייע להנהלה לקדם ראייה משולבת, כלל תאגידית של סיכונים, לתכנן ולפתח את מסגרת העבודה לניהול 
סיכונים, לקבוע מתודולוגיות, לאתגר את ניהול הסיכונים של קו ההגנה הראשון ולהציג את מכלול הסיכונים בפני 

 ון.ההנהלה והדירקטורי
 

ותם של הבקרות ותהליכי ניהול לכולל את הביקורת הפנימית אשר בוחנת את תקינותם ויעי -קו ההגנה השלישי 
 הסיכונים ומאבחנת חולשות פוטנציאלית בבקרה הפנימית.

שני. פיקוח ההגנה הככלל, בבנק מונו מנהלי סיכונים מקו ההגנה הראשון, במעמד חבר הנהלה, ובקרי סיכון מקו 
  על ניהול סיכון מתבצעים באמצעות תהליכי ניהול סיכונים, פורומים ופונקציות מפתח בבנק.ובקרה 

 

 שוק ,חני קיצון צופי פני עתיד ככלי משלים לתהליכי ניהול סיכונים )לרוב בסיכון אשראיהבנק עושה שימוש במב
 . (ונזילות
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 הערכתמ, בין היתר, כחלק זורי פגיעותמוקדי סיכון ואוהערכת תהליך שוטף לזיהוי מבחני קיצון משמשים ב
שקבע  תיאבון לסיכוןה עמידה במגבלותלרבות  ,תכנון ההוןבעת בחינת נאותות  (,ICAAP) ההון הלימות נאותות

  .הדירקטוריון
 

עה בקבוצה, בהתאמות הנדרשות שנקבמתודולוגיה בהתאם לו הנחיות בנק ישראלל פי עים קיצון מבוצעמבחני 
הדירקטוריון וההנהלה מעורבים בקביעת מטרות מבחני הקיצון, הגדרת התרחישים . לאופי הפעילות של הבנק

בשל  יםנלהפחתת סיכו מגירה תכניות מתחזקים נזילותהשוק והאשראי, ה ןמנהלי סיכוסבירות התוצאות.  תניובח
 .התממשות תרחיש קיצון

 

 מידע נוסף .ד

מידע מפורט באשר לסיכונים השונים הכרוכים בפעילות הבנק ואופן ניהולם נכלל בדוח הסיכונים שפורסם 
 באתר האינטרנט של הבנק בכתובת: 

2019reports/-reports/annual-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 
    

 סיכון האשראי 

 סקירת סיכון האשראי ואופי ניהולו .א

ץ (, אשר אומManagement Enterprise Riskמבנה ניהול סיכון האשראי בבנק, תואם את מודל ניהול הסיכונים )
על ידי קבוצת דיסקונט וכולל הגדרת סמכות ואחריות של הגורמים המעורבים בניהול סיכון האשראי דירקטוריון, 

 הנהלה ושלושה קווי הגנה בלתי תלויים: 
 

 מסחרית וחטיבה קמעונאית(. לבנקאות הסיכונים )בעיקר חטיבות האשראי: חטיבה נוטלי -קו ההגנה הראשון 
 

 ם האחראים לניהול סיכונים בלתי תלוי. הגורמי -קו ההגנה השני 
 

 ביקורת פנימית. -קו הגנה השלישי 
 

 ניהול סיכון אשראי כולל גם ניהול סיכון ריכוזיות אשראי וניהול הסיכונים הסביבתיים.
מדיניות ניהול סיכון האשראי מהווה מסגרת לניהול הסיכון במטרה להשיג תשואה הולמת ביחס לפרופיל הסיכון 

 למגבלות התיאבון לסיכון שהתווה הדירקטוריון. ובהלימה 
המבוססים על הוראות הניהול הבנקאי  שאושרו על ידי הדירקטוריון, לבנק מסמכי אסטרטגיה ומדיניות אשראי

 התקין. 
 

מסמכים אלה מתווים את עקרונות האשראי ומהם נגזרים נוהלי האשראי, היעדים העסקיים, הבקרות והמגבלות 
 קב שוטף.עליהן מתבצע מע

 

 ניתוח איכות האשראי וסיכון אשראי בעייתי .ב

 ם:ימערך ניהול סיכון האשראי בבנק כולל שתי יחידות לטיפול בחובות בעייתי
 
מסחרית בבנק, ומטפלת הן בניהול  לבנקאות יחידה ל"אשראים מיוחדים" הפועלת במסגרת החטיבה -

מסחרית ושל אשראים אחרים בנקאות ל הסדרה וגבייה של אשראים בעייתיים הנמצאת בטיפול החטיבה
 )הנמצאים בטיפול משפטי(, והן בסיווג ומדידת הפרשות להפסדי אשראי ללקוחות אלו.

 
יחידה לפיקוח ובקרה הפועלת בחטיבה הקמעונאית, ועוסקת הן בניהול והסדרה של חובות בעייתיים  -

וג וקביעת הפרשות להפסדי המשתייכים לחטיבה הקמעונאית )לפני העברתם לטיפול משפטי(, והן בסיו
 אשראי ללקוחות אלו.

  

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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 :התפלגות האשראי בבנק בחתך סוג האשראי ואיכות תיק האשראילהלן נתונים לגבי 
 

 :)במיליוני ש"ח( בחתך איכות האשראי תיק האשראיהתפלגות  (א)
 

   
 2019בדצמבר  31

   
 סך הכל פרטי דיור מסחרי

 (1)סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי
 30,647  4,206  5,346  21,095  סיכון אשראי מאזני    

 5,601  1,161  530  3,910  סיכון אשראי חוץ מאזני

 36,248  5,367  5,876  25,005  סך סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי

 סיכון אשראי שאינו בדירוג ביצוע אשראי:
 1,059  486  80  493  א. לא בעייתי    

 (2)ב. בעייתי:
   

 - 

 
 298  24  58  216  (3)השגחה מיוחדת -

 
 105  25  39  41  נחות -

 
 412  43  -  369  פגום -

 1,874  578  177  1,119  סך הכל סיכון אשראי מאזני

 100  22  -  78  סיכון אשראי חוץ מאזני

 1,974  600  177  1,197  )*(סך סיכון אשראי שאינו בדירוג ביצוע אשראי

 38,222  5,967  6,053  26,202  הכל סיכון אשראי כולל של הציבור סך

 132  23  78  31  (3)יום ומעלה 90* מזה חובות שאינם פגומים בפיגור של 
    
 

   
 2018בדצמבר  31

   
 סך הכל פרטי דיור מסחרי

 (1)סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי
 25,074  4,328  4,607  16,139  סיכון אשראי מאזני    

 4,883  1,111  385  3,387  סיכון אשראי חוץ מאזני

 29,957  5,439  4,992  19,526  סך סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי

 סיכון אשראי שאינו בדירוג ביצוע אשראי:
 522  160  110  252  א. לא בעייתי    

 (2)ב. בעייתי:
    

 
 199  22  51  126  (3)השגחה מיוחדת -

 
 77  21  22  34  נחות -

 
 255  28  -  227  פגום -

 1,053  231  183  639  סך הכל סיכון אשראי מאזני

 49  6  -  43  סיכון אשראי חוץ מאזני

 1,102  237  183  682  )*(סך סיכון אשראי שאינו בדירוג ביצוע אשראי

 31,059  5,676  5,175  20,208  סך הכל סיכון אשראי כולל של הציבור

 92  19  49  24  (3)יום ומעלה 90* מזה חובות שאינם פגומים בפיגור של 
  
 סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. .1
 סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת. .2
וואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור ובגין הלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות לרבות בגין הל .3

 ימים או יותר. 90בפיגור של 
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 )במיליוני ש"ח(:מידע לגבי התפלגות הנכסים שאינם מבצעים  (ב)
 

 
 2019בדצמבר  31

 סך הכל פרטי דיור מסחרי סוג החוב
 364  30  -  334  (1)יםחובות פגומ

 -  -  -  -  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו

 364  30  -  334  סך הכל נכסים שאינם מבצעים
 

 

 
 2018בדצמבר  31

 סך הכל פרטי דיור מסחרי סוג החוב
 217  20  -  197  (1)חובות פגומים

 -  -  -  -  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו

 217  20  -  197  ים שאינם מבצעיםסך הכל נכס
 

 חובות שאינם צוברים הכנסות ריבית .1
 

 

 :)במיליוני ש"ח( לגבי התפתחות החובות הפגומים בבנק מידע (ג)
 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 חובות פגומים

 
 אחרים שאורגנו מחדש

 
 

 סך הכל פרטי מסחרי פרטי מסחרי
 -יתרה לתחילת השנה 

 248  -  112  28  108  יתרת חוב רשומה -     
 (44) -  (1)(28) (2) (1)(14) בניכוי הפרשות להפסדי אשראי -

 204  -  84  26  94  יתרה נטו
 שינויים בחובות :

 346  3  209  47  87  חובות שנפגמו -     
 1  -  -  -  1  (2)חובות שנרכשו במסגרת עסקת המיזוג -
 (2) -  (2) -  -  מסיווג פגום חובות שנגרעו -
 (187) (8) (102) (27) (50) גביות ומחיקות -
 -  5  24  (5) (24) ארגונים מחדש שסווגו לחובות פגומים -

 158  -  129  15  14  סך השינויים בחובות
 שינויים בהפרשות להפסדי אשראי:

 (170) (8) (110) (21) (31) גידול בהפרשות -     
 -  -  -  -  -  ות שנגרעו מסיווג פגוםהפרש -
 127  8  72  19  28  גביות ומחיקות -

 (43) -  (38) (2) (3) סך השינויים בהפרשות

 319  -  175  39  105  )*(יתרה לסוף השנה

 ההרכב:)*(
 406  -  241  43  122  יתרת חוב רשומה -     

 (87) -  (66) (4) (17) הפרשות להפסדי אשראי -

 319  -  175  39  105  יתרה לסוף השנה, נטו
 

 סווג מחדש. .1
בדוחות  37ראה ביאור  – 2019בדצמבר  1לפרטים נוספים באשר לעסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק, שנכנס לתוקף ביום  .2

 הכספיים.
 
כשלי  725 2019נוסף, נרשמו בשנת ב .יליוני ש"חמ 144 אשראים בסך של 2,402 אורגנו על ידי הבנק 2019שנת ב

 מיליוני ש"ח. 25אשראי בגין חובות שאורגנו מחדש בשנה הקודמת בסך של 
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 )המשך(: להלן נתונים לגבי התפתחות החובות הפגומים בבנק (ג) 
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 חובות פגומים

 
 אחרים שאורגנו מחדש

 
 

 הכל סך פרטי מסחרי פרטי מסחרי

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 -יתרה לתחילת השנה 
 261  1  131  19  110  יתרת חוב רשומה -     

 (41) -  (29) -  (12) בניכוי הפרשות להפסדי אשראי -

 220  1  102  19  98  יתרה נטו

 שינויים בחובות :
 167  -  59  31  77  חובות שנפגמו -     

 (14) -  (4) (1) (1)(9) חובות שנגרעו מסיווג פגום -
 (166) (6) (108) (16) (36) גביות ומחיקות -
 -  5  34  (5) (34) ארגונים מחדש שסווגו לחובות פגומים -

 (13) (1) (19) 9  (2) סך השינויים בחובות

 שינויים בהפרשות להפסדי אשראי:
 (88) (6) (46) (13) (23) רשותגידול בהפ -     

 3  -  -  -  3  הפרשות שנגרעו מסיווג פגום -

 82  6  48  11  17  גביות ומחיקות -

 (3) -  2  (2) (3) סך השינויים בהפרשות

 204  -  85  26  93  )*(יתרה לסוף השנה

 ההרכב:)*(
 248  -  112  28  108  יתרת חוב רשומה -     

 (44) -  (27) (2) (15) סדי אשראיהפרשות להפ -

 204  -  85  26  93  יתרה לסוף השנה, נטו
 

 מיליון ש"ח. 9  של מזה חובות בגין "ארגון מחדש עוקב": בסך .1
 

כשלי  444 2018בנוסף, נרשמו בשנת  מיליוני ש"ח. 101אשראים בסך של  1,561אורגנו על ידי הבנק  2018בשנת 
 מיליוני ש"ח .  23נו מחדש בשנה הקודמת בהיקף של אשראי בגין חובות שאורג

 
 

 מדדי איכות תיק האשראי: (ד)

איכות תיק האשראי של הבנק, הנגזרים מנתוני החובות  להלן נתונים לגבי מדדים מסוימים המשמשים להערכת
 )באחוזים( : שחושבו על פי הכללים שבהוראות החדשות הבעייתיים

  
31.12.2019 31.12.2018 

 1.0  1.3  (1)ור יתרת האשראי הפגום, מתוך סך האשראי לציבורשיע - 

 יום ומעלה )שאינו פגום(, מתוך סך האשראי  90בפיגור של  (2)שיעור יתרת האשראי - 
 0.4  0.4  לציבור

 1.8  2.2  מתוך סך סיכון האשראי לציבור (2)שיעור סיכון האשראי הבעייתי - 

 0.4  0.7  (2)אי, מהיתרה הממוצעת של האשראישיעור ההוצאות בגין הפסדי אשר - 

 0.3  0.4  (2)שיעור המחיקות נטו, מיתרת האשראי הממוצעת - 
 

 הנתונים מתייחסים ליתרת החוב הרשומה של האשראי לציבור. .1
 הנתונים מתייחסים לאשראי לציבור בלבד. .2
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 איכות תיק האשראי: (ה)

 כללי (1)

דרשו התאגידים הבנקאיים לכלול בדוחותיהם הכספיים מידע הוראות שפרסם בנק ישראל, נבהתאם ל
בקרת אשראי  ךהבנק מקיים מער איכותי וכמותי שיהווה אינדיקציה לאיכות תיק האשראי שלהם.

 המהווה גורם מרכזי בתהליך שמירת איכות תיק האשראי וניטור כשלי אשראי.
 

"תומכת החלטה" ומתקיים מעקב  במסגרת זו פיתח הבנק מודלים לדירוג אשראי, המהווים מערכת
שוטף לזיהוי ואיתור סממנים המצביעים על ירידה אפשרית בכושר הפירעון של הלווים, בין היתר 

 באמצעות ניטור תקופת הפיגור של החובות, בתדירות יומית.
 

 נתונים כמותיים (2)

בחתך קבוצות ים פיננסיים מסויימים המשמשים להערכת איכות תיק האשראי, מדדלהלן נתונים לגבי 
 אשראי:

 
 

 
 2019בדצמבר  31

  
 אנשים פרטיים

 
 

 סך הכל אחר לדיור מסחרי
 % % % % מדד איכות

 0.6  1.0  0.1  0.6  שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, מתוך האשראי

 1.3  0.9  -  1.6  שיעור החובות הפגומים, מתוך האשראי

 2.5  1.9  1.8  2.8  שיעור החובות הבעייתיים, מתוך האשראי

 1.1  1.7  2.1  0.6  יום, מתוך האשראי 30שיעור החובות בפיגור מעל 
 
 
 

 
 2018בדצמבר  31

  
 אנשים פרטיים

 
 

 סך הכל אחר לדיור מסחרי
 % % % % מדד איכות

 0.4  0.6  -  0.4  שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, מתוך האשראי

 1.0  0.6  -  1.3  אישיעור החובות הפגומים, מתוך האשר

 2.0  1.6  1.5  2.3  שיעור החובות הבעייתיים, מתוך האשראי

 1.0  1.6  1.6  0.7  יום, מתוך האשראי 30שיעור החובות בפיגור מעל 
 
 

הנהלת הבנק עוקבת אחרי התפתחות אינדיקטורים אלו בתדירות רבעונית ובוחנת את משמעות 
 ת קודמות והן ביחס לנתונים המקבילים במערכת הבנקאית.  התוצאות שהתקבלו, הן ביחס לתקופו

 
בשיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי לעומת הנתון שנרשם בתקופה  עליהנרשמה  2019שנת ב

כגון: שיעור החובות הבעייתיים ושיעור החובות  ,םאחריפרמטרים , וכן הרעה בהמקבילה אשתקד
 הפגומים.
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 ניתוח ההפרשה להפסדי אשראי .ג

 )במיליוני ש"ח(: ונים לגבי התפתחות ההפרשות להפסדי אשראי בבנקלהלן נת (א)
 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 אשראי לציבור

  

  

 פרטי

 
בנקים 

  וממשלות

 
 סך הכל סך הכל אחר לדיור מסחרי

 391  -  391  68  21  302  יתרת הפרשה לתחילת השנה

 188  -  188  50  5  133  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (218) -  (218) (84) -  (134) מחיקות חשבונאיות

 105  -  105  47  -  58  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

 (113) -  (113) (37) -  (76) מחיקות חשבונאיות, נטו

 25  -  25  -  -  25  (2)הפרשות שהוכרו בעסקת המיזוג

 491  -  491  81  26  384  יתרת הפרשה לסוף השנה*

 19  -  19  2  -  17  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים-* מזה
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 אשראי לציבור

  

  
 פרטי

 
בנקים 

  וממשלות

 
 סך הכל סך הכל אחר לדיור מסחרי

 377  -  377  62  19  296  יתרת הפרשה לתחילת השנה

 96  -  96  29  2  65  יהוצאות בגין הפסדי אשרא

 (180) -  (180) (68) -  (112) מחיקות חשבונאיות

 98  -  98  45  -  53  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

 (82) -  (82) (23) -  (59) מחיקות חשבונאיות, נטו

 391  -  391  68  21  302  יתרת הפרשה לסוף השנה*

 18  -  18  2  -  16  נייםבגין מכשירי אשראי חוץ מאז-* מזה
 

 מדדי איכות תיק האשראי: (ב)
רמת ההפרשות להפסדי אשראי בבנק  מסוימים המשמשים להערכת יחסים פיננסייםלהלן נתונים לגבי 

  :)באחוזים(  והשינויים בנתונים אלו בהשוואה לאשתקד
 

  
31.12.2019 31.12.2018 

 1.4  1.5  (1)ך האשראי לציבור, מתוך ס(2)שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי - 

 150.4  116.3  , מתוך האשראי הפגום(2)שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי - 

 22.0  23.9  (2)שיעור המחיקות נטו, מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי - 
 מתוך (2)שיעור יתרת ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי - 

 12.9  16.2  (3)האשראי הפגום בתוספת האשראי בפיגור 
 

 הנתונים מתייחסים ליתרת החוב הרשומה של האשראי לציבור. .1
 הנתונים מתייחסים לאשראי לציבור בלבד. .2
 יום ומעלה. 90אשראי שאינו פגום, בפיגור של  .3
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 התפלגות סיכון האשראי בחתך ענפי משק .ד
ק, בהשוואה לשנה הקודמת בחתך ענפי מש -להלן תמצית נתונים לגבי התפלגות סיכון האשראי לציבור 

 )במיליוני ש"ח(.
 

סיכון   
אשראי 

 (1)כולל

מזה: דירוג 
ביצוע 
 (2)אשראי

מזה: סיכון 
אשראי  

 (3)בעייתי

 הפסדי אשראי

  

הוצאות בגין 
הפסדי 
 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות, 

 נטו

יתרת הפרשה 
להפסדי 

 אשראי
 2019בדצמבר  31ליום  ענף משק

 תעשיה
 

 2,655  2,489  87  38  22  63 
 53  8  9  91  4,042  4,227  (4)בינוי - בינוי ונדל"ן

 
 10  (1) -  64  2,158  2,228  פעילות בנדל"ן -

 108  20  35  201  4,805  5,110  מסחר
 32  13  17  43  1,717  1,880  שירותים עסקיים
 18  1  2  45  5,211  5,279  שירותים ציבוריים

 96  13  30  127  4,101  4,329  יים אחריםענפים מסחר

 380  76  131  658  24,523  25,708  סך הכל מסחרי
 26  -  5  97  5,871  6,046  הלוואות לדיור - אנשים פרטיים

 
 81  37  50  93  5,361  5,960  אחר -

 487  113  186  848  35,755  37,714  פעילות בישראל -סה"כ ציבור 
 -  -  -  -  5,364  5,364  בישראל וממשלת ישראל  בנקים

 487  113  186  848  41,119  43,078  סך הכל פעילות בישראל
 4  -  2  13  493  508  פעילות בחו"ל -ציבור 

 -  -  -  -  486  486  בנקים וממשלות בחו"ל

 4  -  2  13  979  994  סך הכל פעילות בחו"ל

 491  113  188  861  42,098  44,072  סך הכל
 

 2018בדצמבר  31ליום  ענף משק
 47  10  11  61  2,572  2,670  תעשיה

 52  8  11  84  3,798  3,938  (4)בינוי - בינוי ונדל"ן

 
 9  -  2  59  2,019  2,084  פעילות בנדל"ן -

 88  15  9  97  4,689  4,847  מסחר
 28  12  14  38  1,618  1,707  שירותים עסקיים

 76  12  16  62  4,480  4,598  ענפים מסחריים אחרים

 300  57  63  401  19,176  19,844  סך הכל מסחרי
 21  -  2  73  4,968  5,149  הלוואות לדיור - אנשים פרטיים

 
 68  23  29  72  5,432  5,669  אחר -

 389  80  94  546  29,576  30,662  פעילות בישראל -סה"כ ציבור 
 -  -  -  -  6,201  6,201  בנקים  בישראל וממשלת ישראל

 389  80  94  546  35,777  36,863  סך הכל פעילות בישראל
 2  2  2  15  381  397  פעילות בחו"ל -ציבור 

 -  -  -  -  870  870  בנקים וממשלות בחו"ל

 2  2  2  15  1,251  1,267  סך הכל פעילות בחו"ל

 391  82  96  561  37,028  38,130  סך הכל
 

אי במכשירים סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות, אג"ח, נכסים בגין מכשירים נגזרים, וסיכון אשר .1
 פיננסיים חוץ מאזניים, כפי שחושב לצורך מגבלת חבות של לווה.

 כון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק.סי .2
ת לדיור סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואו .3

 יום או יותר. 90רשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של שבגינן לא קיימת הפ
 מיליון ש"ח(. 37 - 31.12.2018מיליון ש"ח )ב 81כולל הלוואות לדיור, שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמצאות בהליכי בנייה בסך של  .4
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 חשיפה למדינות זרות  .ה

)במיליוני  רות, כהגדרתה בהוראות בנק ישראללהלן תמצית נתונים לגבי חשיפת האשראי של הבנק למדינות ז
 ש"ח(:

 

 
 )*(2018בדצמבר  31ליום  2019בדצמבר  31ליום 

 
 חשיפה

 
 חשיפה

 סך הכל חוץ מאזנית מאזנית סך הכל חוץ מאזנית מאזנית שם המדינה 
 661  7  654  391  6  385  ארה"ב

 638  263  375  498  244  254  אחר

 1,299  270  1,029  889  250  639  זרותסך החשיפה למדינות 

 התפלגות היתרה
 PIGS  9  -  9  7  -  7  -חשיפה למדינות ה      

 LDC  13  14  27  10  21  31חשיפה למדינות 
 3  1  2  2  1  1  חשיפה למדינות עם בעיות נזילות

 1,258  248  1,010  851  235  616  חשיפה למדינות אחרות

 1,299  270  1,029  889  250  639  החשיפה למדינות זרותסך כל 
  

 הוצג מחדש. *
 

בסך של  מקיטון בעיקר הנובעת ,בחשיפת הבנק למדינות זרות 31.6%בשיעור של  ירידה מהנרש 2019בשנת 
ור בשיע מקיטוןו ות )בעיקר ממשלת ארה"ב(רז ממשלות לניירות ערך שהונפקו על ידי בחשיפה מיליון ש"ח 376

  החוץ מאזנית של הבנק למבטחי משנה זרים. הבחשיפ 7.9% -של כ
    
    

 חשיפה למוסדות פיננסיים זרים .ו

באופן שוטף את חשיפת הבנק לבנקים ומוסדות פיננסיים בחו"ל, ומקיימת דיונים לגבי  וחנתב הנהלת הבנק
תוך בחינת הפרמטרים היקף החשיפה והתאמתה להתפתחויות בבנקאות העולמית. התאמת החשיפה נשקלת 

 הבאים:
 וביחס להונו העצמי, בפרט. -היקף החשיפה של הבנק למוסד הפיננסי, בכלל  -
דירוג האשראי של המוסד הפיננסי )ככלל, הבנק מבצע עסקאות הכרוכות בחשיפת אשראי, רק עם  -

 מוסדות פיננסיים זרים המדורגים בדירוג "השקעה" ומעלה(.

 על המוסד הפיננסי.ירוג האשראי של המדינה בה פוד -
 ניסיון העבר שנצבר בבנק לגבי המוסד הפיננסי. -

 

היקף חשיפת האשראי המכסימלי לכל מוסד פיננסי זר, נקבע על ידי דירקטוריון הבנק. חריגות ממגבלה זו 
 נבחנות על ידי הנהלת הבנק, עבור כל מוסד פיננסי,  בתדירות יומית.

 
 931.12.201 יוםל)כהגדרתם בהוראות בנק ישראל(  (1)זרים חשיפת האשראי של הבנק למוסדות פיננסיים

 :)במיליוני ש"ח( (, כמפורט להלןמיליון ש"ח 371 - 31.12.2018)ש"ח  ןמיליו 368 סך שלמסתכמת ב
 

 
 2019בדצמבר  31

 דירוג אשראי חיצוני
סיכון אשראי 

 (2)מאזני
סיכון אשראי 

 (3)חוץ מאזני
סיכון אשראי 

 (4)כולל
AAA    עד-AA  28  -  28 

+A    עד-A  275  -  275 
+BBB   עד-BBB  53  1  54 
+BB   עד-B  1  10  11 

 -  -  -  ללא דירוג
 368  11  357  סך כל חשיפת האשראי למוסדות פיננסיים זרים

 

 שבשליטת הגופים הנ"ל. כולל חשיפה בגין בנקים, בנקים להשקעות, ברוקרים, דילרים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים וגופים .1
 פקדונות בבנקים, אשראי לציבור, השקעות באגרות חוב ונכסים בגין מכשירים נגזרים. .2
 בעיקר ערבויות והתחייבויות למתן אשראי לרבות ערבויות להבטחת חובות של צד ג'. .3
לות בתכנית החרום הכלכלית שגובשה עבורן באיחוד יתרת הפקדונות שהופקדו במוסדות פיננסיים זרים הרשומים במדינות מסוימות הכלו .4

 מיליון ש"ח . 8בסך של  31.12.2019האירופאי וקרן המטבע הבינלאומית, הסתכמה ליום 
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 במיליוני ש"ח() )המשך(  חשיפה למוסדות פיננסיים זרים ו.
 
 

 
 2018בדצמבר  31

 דירוג אשראי חיצוני
סיכון אשראי 

 (2)מאזני
סיכון אשראי 

 (3)ניחוץ מאז
סיכון אשראי 

 (4)כולל

AAA    עד-AA  31  -  31 

+A    עד-A  283  2  285 

+BBB   עד-BBB  37  1  38 

+BB   עד-B  1  16  17 
 -  -  -  ללא דירוג

 371  19  352  סך כל חשיפת האשראי למוסדות פיננסיים זרים
 
 
 לרים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים וגופים שבשליטת הגופים הנ"ל.כולל חשיפה בגין בנקים, בנקים להשקעות, ברוקרים, די .1
 פקדונות בבנקים, אשראי לציבור, השקעות באגרות חוב ונכסים בגין מכשירים נגזרים. .2
 בעיקר ערבויות והתחייבויות למתן אשראי לרבות ערבויות להבטחת חובות של צד ג'. .3
נסיים זרים הרשומים במדינות מסוימות הכלולות בתכנית החרום הכלכלית שגובשה עבורן באיחוד יתרת הפקדונות שהופקדו במוסדות פינ .4

 מיליון ש"ח. 5בסך של  31.12.2018האירופאי וקרן המטבע הבינלאומית, הסתכמה ליום 
 

 הערות: 
ה. ובלגי קנדהארה"ב, גרמניה, ים הינן: רהמדינות העיקריות בהן רשומים המוסדות הפיננסיים הז .1

ביחס לקבוצת מוסדות זרים הפועלים , 2019בדצמבר  31ליום  החשיפה המכסימלית של הבנק
 מ"בסיס ההון" של הבנק )כהגדרתו בהוראות בנק ישראל(. 15%נה עולה על יא דינה,באותה מ

על ידי חברת  בעיקר רוג האשראי של המוסדות הפיננסיים הזרים המפורטים מעלה נערךיד .2
מעודכנים על ידי חברת הדירוג, בדרך  דירוגי האשראי ".Standard & poor's"ת: מיהדירוג הבינלאו

ייתכנו פערים בין  ,לאור ההתפתחויות האחרונות במגזר הבנקאותו, לפיכך. כלל, בתדירות שנתית
 לבין הערכת הבנק. -רוג ירוג האחרון שנערך על ידי חברת הדיהד

כלולות בדוחות הכספיים  -נסיים זרים, כמפורט לעיל כל חשיפות האשראי המאזני למוסדות פינ .3
 בסעיף "פקדונות בבנקים", "השקעות בניירות ערך" ו"נכסים בגין מכשירים נגזרים". 

 
  
 סיכוני אשראי בהלוואות לדיור .ז

עליות לבביקושים ובהיקף הביצועים של הלוואות לדיור, שגרמו  גידול בשנים האחרונות נרשם בשוק הדיור
העליה שנרשמה בהיקף ההלוואות לדיור )ובכלל   שנגזרו ממחסור בהיצע הדירות ביחס לביקושים אלו.מחירים 

זה עליה בהיקף הכספי הממוצע של הלוואות אלה(, חורגת משיעורי הצמיחה במשק ומשיעורי העליה ברמת 
וע באיכות תיק החיים ובהכנסות של משקי הבית. לאור האמור לעיל, קיים חשש שתהליכים אלו עלולים לפג

 האשראי לדיור ולהגדיל את חשיפת המערכת הבנקאית לסיכוני אשראי.
 

 לפיכך, הגביר הבנק את הפיקוח על האשראי בתחום זה. הצעדים שננקטו על ידי הבנק, כוללים:

  הגבלת היקף ההלוואות שניתנות ב"בטחון דירת מגורים" )אך לא למטרת מגורים(, באופן ששיעורן לא יעלה
 מיתרת האשראי לדיור. 15%על 

 כמתחייב מהוראה שפורסמה על ידי בנק הגבלת היקפי ההלוואות העלולות להטיל מעמסה על הלווה ,
 50%ישראל, לפיה נאסר על התאגידים הבנקאיים לאשר הלוואות שמרכיב ההחזר הגלום בהן עולה על 

שמרכיב הלוואות לדיור,  בדרך כלל הבנק אינו נוהג לאשר )יצוין בהקשר זה, כי מ"כושר ההחזר" של הלווה
 .(מהכנסות הלווה 40%החודשי הצפוי בגינן עולה על  ההחזר

 שפורסמו  וראותהגבלת היקפי ההלוואות המממנות שיעורים ניכרים משווי הנכס המשועבד, כמתחייב מה
 על ידי בנק ישראל בנושא זה.
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  לפיהן  ,על ידי בנק ישראל בנושא זההגבלת סיכון הריבית בהלוואה לדיור, כמתחייב מהגבלות שהוטלו
בהוראה שפרסם בנק ישראל(, לשיעור שלא יעלה על  ןהוגבל מרכיב ההלוואות ב"ריבית משתנה" )כהגדרת

)או לשיעור שלא יעלה על  1.9.2013מיום החל  שאושרו מההיקף הכולל של מסגרות ההלוואות שני שליש
 בתדירות גבוהה מחמש שנים(.  המתעדכנת -בהלוואות הנושאות "ריבית משתנה"  33%

  שימוש ב"מקדמי בטחון" )מבחני עמידות( בתהליך אישור מסגרת ההלוואה. דהיינו, בטרם אישור מסגרת
ההלוואה, בוחן הבנק את ההשלכות הצפויות בגין שינויים תיאורטיים במשתני השוק )בעיקר עליה בשיעור 

 ושר ההחזר של הלווה.על כ -נקודות האחוז בשיעור הריבית השנתי(  2-3של 

  שימוש שוטף בתרחישים תיאורטיים, לרבות תרחישי קיצון, לצורך ניתוח רגישות לגבי השינויים הצפויים
 כנגזרת מהשינויים בפרמטרים הנבדקים.  -בחשיפת הבנק לסיכוני אשראי 

 יים בהיקף קיום מעקבים שוטפים אחר ההתפתחויות בשוק הדיור, לרבות: שינויים במחירי הנכסים, שינו
 ההחזרים החודשיים של ההלוואות, וכו'.

  עריכת הסדרים נקודתיים ללקוחות המתקשים לעמוד בהחזרים התקופתיים הנגזרים מהסכמי ההלוואות
 המקוריים.

בעקבות ההתפתחויות בשוק הדיור, כאמור, פורסמה על ידי בנק ישראל הוראה, לפיה נדרשים התאגידים 
השנתיים והרבעוניים גילוי לגבי סיכון האשראי בגין ההלוואות לדיור, והפעולות הבנקאיים לכלול בדוחותיהם 

בנוסף, יכלול הגילוי נתונים כמותיים לגבי חשיפת  שננקטו על ידי התאגיד הבנקאי במסגרת ניהול סיכון זה.
 האשראי לדיור ומאפיינים שונים המצביעים על איכות תיק האשראי לדיור של התאגיד הבנקאי.

 
 ןמיליו 4,790 - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 5,523 -מסתכם ב 31.12.2019ף תיק ההלוואות לדיור של הבנק ליום היק

 -מיליון ש"ח, מזה כ 1,397 -בסך של כ מסתכם 2019בשנת ש"ח(. היקף ההלוואות לדיור שבוצעו על ידי הבנק 
 ש"ח, בהתאמה(. מיליון  113 -ומיליון ש"ח  1,133 - 2018ון ש"ח בגין הלוואות שמוחזרו )מילי 94

 

 
 להלן נתונים, לגבי מאפייני סיכון מסוימים של תיק ההלוואות לדיור של הבנק:

 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 % % מאפיין סיכון

 1.2  0.9  (1)משווי הנכס 75% -שיעור ההלוואות לדיור שמימנו למעלה מ
 מהכנסת  35%ן, עולה על שיעור ההלוואות לדיור, שההחזר החודשי, בכל אחת מה

 10.6  9.5  הלווה

 66.6  65.5  (2)שיעור ההלוואות לדיור בריבית משתנה, מסך תיק ההלוואות לדיור
 
 
 

 בחישוב היחס לא נכללו התחייבויות למתן הלוואות שטרם נוצלו. .1
 בחישוב היחס נכללו הלוואות בהן תדירות שינוי הריבית עולה על חמש שנים. .2

 

 
 פעילות הבנק בתחום ההלוואות לדיור, לרבות פרטים לגבי מאפייני תיק זה:נתונים באשר לן להל

 
  עיקריים:  התפלגות תיק ההלוואות לדיור )לרבות הלוואות בבטחון דירת מגורים( של הבנק בחתך מאפיינים 

 התפלגות בחתך בסיסי הצמדה: -
 

 

 מיליוני ש"ח 31.12.2017 % 31.12.2017 % 30.6.2018 מיליוני ש"ח 30.6.2018

 
31.12.2019 31.12.2018 

 % מיליוני ש"ח % מיליוני ש"ח מגזר הצמדה

 66.1  3,166  67.5  3,727  לא צמוד

 30.6  1,464  30.4  1,678  צמוד למדד

 3.3  160  2.1  118  מט"ח וצמוד מט"ח

 100.0  4,790  100.0  5,523  סך הכל
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 ור )לרבות הלוואות בבטחון דירת מגורים(, של הבנק בחתך מאפיינים עיקריים התפלגות תיק ההלוואות לדי
 )המשך(:

 אשראי: התפלגות בחתך מדרגות -

 
31.12.2019 31.12.2018 

 % מיליוני ש"ח % מיליוני ש"ח מדרגות אשראי )אלפי ש"ח(
 עד מ

     -  600  2,123  38.5  1,982  41.4 
 600  1,200  2,272  41.1  1,852  38.7 
 1,200  4,000  1,079  19.5  888  18.5 
 4,000  -  49  0.9  68  1.4 

 סך הכל
 

 5,523  100.0  4,790  100.0 
 

 :האשראי תיק איכות מאפייני התפלגות בחתך -
 

  
 שיעור השינוי 31.12.2018 31.12.2019

 % מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח נתונים ומדדי איכות

 יתרת חוב רשומה
 

 5,523  4,790  15.3 

 סכום בפיגור
 

 118  76  55.3 

 הפרשה להפסדי אשראי
 

 26  21  23.8 

 יתרת חובות בעייתיים
 

 97  73  32.9 

 שיעור החוב הבעייתי )%(
 

 1.8  1.5  20.0 
 

  בהשוואה 2019התפלגות ההלוואות לדיור )לא כולל הלוואות ב"בטחון דירת מגורים" בלבד( שניתנו בשנת ,
 בחתך מאפיינים עיקריים:   -שנה הקודמת ל

 

 שווי הבטחוןבחתך  הביצועיםהתפלגות  -
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 % מיליוני ש"ח % מיליוני ש"ח שווי הביטחון )אלפי ש"ח(
 עד מ

     -  800  83  6.7  76  7.9 
 800  1,200  145  11.8  142  14.8 
 1,200  3,000  808  65.5  599  62.4 
 3,000  -  198  16.0  143  14.9 

 סך הכל
 

 1,234  100.0  960  100.0 
 
 

 (LTV)בחתך שיעור המימון  םביצועיההתפלגות  -
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 % מיליוני ש"ח % מיליוני ש"ח )%( (LTV) המימון שיעור
 עד מ

     -  45  385  31.2  271  28.2 
 45  60  485  39.3  461  48.0 
 60  -  364  29.5  228  23.8 

 סך הכל
 

 1,234  100.0  960  100.0 
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  בחתך מאפיינים עיקריים  -, בהשוואה לשנה הקודמת 2019התפלגות ההלוואות לדיור שניתנו בשנת
 )המשך(:  

 בחתך כושר החזר הלווה הביצועיםהתפלגות  -

 
 בדצמבר 31ה ביום לשנה שהסתיימ

 
2019 2018 

 % מיליוני ש"ח % מיליוני ש"ח שיעור ההחזר מההכנסה )%(
 עד מ

     -  30  841  68.2  641  66.8 
 30  40  324  26.2  247  25.7 
 40  60  1  0.1  1  0.1 
 60  -  -  -  -  - 

 7.4  71  5.5  68  הלוואות נדחות )"בולט"(

 סך הכל
 

 1,234  100.0  960  100.0 
 

 בחתך תקופות לפירעוןם ביצועיההתפלגות  -

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 % מיליוני ש"ח % מיליוני ש"ח תקופת הפרעון )שנים(
 עד מ

    
 -  20  286  23.2  234  24.4 

 20  25  419  33.9  440  45.8 

 25  -  529  42.9  286  29.8 

 לסך הכ
 

 1,234  100.0  960  100.0 
 

  בחתך שיעור המימון ובחתך סכומי ההלוואות הכפופות  -להלן נתונים באשר להתפלגות ההלוואות לדיור
 :)במיליוני ש"ח( לשינוי חוזי בתשלומים )ריבית משתנה(

  
31.12.2019 31.12.2018 

 שיעור המימון)%( סוג הבטוחה
ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

סך 
 (1)הכל

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

סך 
 (1)הכל

 3,588  2,416  1,172  4,097  2,707  1,390  60%עד  - שיעבוד ראשון

 
 1,151  781  370  1,377  911  466  60%מעל  -

 שיעבוד משני או 
 ללא שיעבוד 

 
 49  -  49  50  1  51 

 סך הכל
 

 1,905  3,618  5,523  1,592  3,198  4,790 
 

מיליון  105 -31.12.2018מיליון ש"ח ) 118-הסתכמה ב 31.12.2019הלוואות הכוללות מרכיבים נדחים )"בולט"( שיתרתם ליום  -זה מ .1
 ש"ח(.

 
 

בהיקף תיק ההלוואות לדיור של הבנק, העולה על הגידול  15.3%נרשמה עליה בשיעור של  2019בשנת 
ראי נגזר מהגידול בביקושים בשוק הדיור ומעליית שנרשם במערכת הבנקאית בישראל. הגידול בהיקף האש

 43% -רמת המחירים בשוק זה, על רקע סביבת הריבית הנמוכה השוררת במשק בשנים האחרונות. כ
במטרה להקטין חשיפה אפשרית להרעה באיכות  - מהגידול נרשם בהלוואות לדיור הנושאות ריבית קבועה

 משתנה, ובהלימה להנחיות בנק ישראל.תיק האשראי בשל שינויים אפשריים בריבית ה
 

פרסם בנק ישראל הוראה,  בשוק הדיור בכלל, ובהלוואות לדיור בפרט, שתוארו לעיל,התהליכים  לאור
לבחון תקופתית את תיק ההלוואות לדיור שלהם, להעריך אם חלו התאגידים הבנקאיים במסגרתה נדרשו 

 סגרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי.  שינויים באיכות תיק זה ולתת ביטוי להערכה זו במ
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הבנק מיישם את הנחיות בנק ישראל ממועד כניסתן לתוקף, לרבות הערכה שוטפת של ההפסדים הגלומים 
 בתיק ההלוואות לדיור, בשל פגיעה אפשרית באיכות תיק זה, הנובעת מהתהליכים שתוארו לעיל.

 
אפשריים הכוללים: ירידה בהכנסה הפנויה של הלווים, אומדן ההפסדים מתבסס על תרחישים עתידיים 

גידול בסכומי ההחזר השוטפים של הלווים הנגזר מעליה צפויה  בשיעור ה"ריבית המשתנה", וירידה בשווי 
 הנכסים המשועבדים. 

 
רחישים אלו, מסתכם ליום להערכת הבנק ההפסד האפשרי הגלום בתיק האשראי של הבנק, הנגזר מת

 (. זהה - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 4 -ך של כסב 31.12.2019
הבנק ערך הפרשה בגין הפסד אפשרי זה וכלל אותה במסגרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי ליום 

31.12.2019. 
 

בהמשך לצעדים אלו, ולאור ההתפתחויות שארעו בשוק הדיור, כמפורט לעיל, שהגדילו להערכת בנק 
שראי לדיור במערכת הבנקאית, נדרשו התאגידים הבנקאיים על ידי בנק ישראל, את הסיכון הגלום בתיק הא

 0.35% -ישראל לשמר הפרשות להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי בגין הלוואות אלו, בשיעור שלא יפחת מ
מיתרת תיק ההלוואות לדיור )לא כולל הלוואות לדיור שבגינן נערכה הפרשה להפסדי אשראי "לפי עומק 

 הפיגור"(. 
 

)בשנת  2019ום ההנחיה לא גרם לשינוי משמעותי בהוצאה בגין הפסדי אשראי על בסיס קבוצתי בשנת ייש
 זהה(. - 2018

 

 אשראי לאנשים פרטיים נים במתןסיכו .ח

 כללי (1)
לנוכח הגידול שנרשם בשנים האחרונות בהיקף החשיפה של התאגידים הבנקאיים לסיכוני אשראי 

גם בגידול ברמת הסיכון של התאגידים הבנקאיים ללקוחות  ,אללדעת בנק ישר ,לאנשים פרטיים, שלוותה
בנק ישראל, תיקון להוראות הדיווח לציבור, במסגרתו נדרשו התאגידים הבנקאיים להרחיב  פרסם -אלו 

 . זהאשראי  ןסיכוהמתייחס לאת הגילוי 
 

לאנשים  ילצעדים הננקטים על ידי הבנק במסגרת ניהול סיכון האשראבאשר  בפרק זה נכלל מידע
 באשראי זה, לעומת השנה הקודמת.  2019וההתפתחויות שחלו בשנת  ,פרטיים

 

 מאפייני תיק האשראי (2)

ם. במסגרת זו נעזר הבנק במערכת יהבנק גיבש מדיניות ומסגרת עבודה למתן אשראי לאנשים פרטי
י וקובעת טפרהבוחנת מדדי פעילות ומדדי סיכון שונים של הלקוח ה ,תומכת החלטה )להלן: "המערכת"(

דרגת הסיכון, מקורות  , המביא בחשבון את( ורף מכסימלי למתן אשראיCredit Scoringלגביו דירוג סיכון )
  ים נוספים )כגון: "בטחונות"(.יההכנסה של הלקוח, וכן נתונים פיננס

 
המלצת המערכת נבחנת על ידי גורמי האשראי וההחלטה באשר להיקף האשראי שיועמד ללקוח 

 , מתקבלת לאחר ניתוח הנתונים ובירור צורכי הלקוח. ותנאיו
 

 מתן אשראי בהיקף העולה על המלצת המערכת, מחייב יישום תהליך חיתום מפורט וקפדני הכולל:

 האשראי והתאמתו לצורכי הלקוח. מטרתבחינת     -

 כושר ההחזר של הלקוח. -

 מקורות ההכנסה של הלקוח. -

 איתנותו הפיננסית של הלקוח. -

 בחשבון הבנק. של הלקוח ת ההתנהלות הפיננסיתהיסטוריי -

 קבלת נתונים פיננסיים ממקורות אחרים, ככל הניתן, לגבי הלקוח. -
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 )המשך( סיכונים במתן אשראי לאנשים פרטיים ח.

 )המשך( מאפייני תיק האשראי (2)

קביעת מלווה בתיעוד מנומק, לרבות השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה ל האשראי תהליך חיתום
במסגרת המדיניות נקבע "רף חיתום" מינימלי, למתן אשראי ללקוחות אלו, ומגבלות  מסגרת האשראי.

 שניתן לאנשים פרטיים.לגבי שיעור האשראי בדירוג נמוך ביחס לכלל תיק האשראי 
 

ות לכמו כן, במטרה לצמצם את סיכון האשראי לאנשים פרטיים, נקבעו במסגרת מדיניות האשראי מגב
 הגורמי האשראי למתן אשראי החורג מהמלצת המערכת )בהתאם לרמת הדירוג שנקבע על סמכויות

 חריגה מהמלצות אלו ללקוחות בדירוג נמוך. ואיסור עלללקוח(, 
 

בנוסף, נקבעו במדיניות מתן האשראי לאנשים פרטיים עקרונות המיישמים סטנדרטים להתנהלות הוגנת 
למתן אשראי,  ניתן לייזום פניהוסיית הלקוחות שלגביהם מול הלקוחות, לרבות קביעת מגבלות על אוכל

 הלקוח. בורנאות לגבי תנאי האשראי והכדאיות בקבלת האשראי ע יגילומתן ו
 

באופן שוטף באמצעות מערכות מידע המצביעות על התפתחויות  רהאשראי לאנשים פרטיים מנוט
רים בהלוואות, חריגות ממסגרות בחשבונות הלקוחות, לרבות: ירידה בהכנסות, פיגושחלו שליליות 

 האשראי בחשבונות העובר ושב וכו'.
 

 התפתחות האשראי לאנשים פרטיים נבחנת על ידי הבנק בתדירות רבעונית במספר היבטים: 

 :התפתחות מאפייני סיכון בתיק האשראי, לרבות 

 התיאבון לסיכון. במגבלותעמידה  -

 ההתפתחויות שחלו בדירוגי האשראי של הלקוחות. -

התפתחויות שחלו במדדי איכות תיק האשראי, כגון: שיעור החובות הבעייתיים, שיעור ה -
המחיקות, שיעורי ההוצאה להפסדי אשראי, והשוואת פרמטרים אלו לפרמטרים המקבילים 

 במערכת הבנקאית.

כלכליים שעלולים להשליך על סיכון האשראי לאנשים -שחלו במדדים מקרו התפתחויות -
 עור האבטלה, שיעור ההשתתפות בשוק העבודה וכו'.פרטיים, לרבות: שי

 
  :ההתפתחויות שחלו בתיק האשראי לאנשים פרטיים, בחתך יחידות ארגוניות, לרבות 

שיעור הגידול בתיק האשראי, ביחס לתקופות קודמות וביחס לשיעורי הגידול הממוצעים  -
 בבנק.

 ".מערכת המידע "תומכת החלטה להמלצתשיעור האשראי שניתן מעבר  -
 שיעור האשראי שאינו מגובה בבטחונות. -

שיעור ההלוואות שבהן הלווה חשוף לגידול בתשלומים עקב שינויים אפשריים בשיעור  -
 הריבית.

 שיעור האשראי ללווים שלא דווחה הכנסה בחשבונותיהם בבנק. -
 

דשית בנוסף, נבחנים השינויים בתיק האשראי לאנשים פרטיים )בחתך דירוג הלקוחות(, בתדירות חו
ומתבצע מעקב שוטף לגבי לקוחות שנרשם גידול משמעותי בהיקף תיק האשראי שניתן להם, לרבות 

 הנחיה לבצע תהליך חיתום נוסף ללקוחות אלו.
  

בהיקף האשראי שניתן לאנשים פרטיים )לא כולל הלוואות  4.9%נרשם גידול בשיעור של  2019בשנת 
 אלפי ש"ח.  4,779 בסך 31.12.2019לדיור(, שהסתכם ליום 

 
 - 31.12.2018תיק האשראי של הבנק )מ 14.7%מהווה  31.12.2019האשראי לאנשים פרטיים ליום 

 (, ועיקרו מהווה אשראי בריבית משתנה.17.5%
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 )המשך( סיכונים במתן אשראי לאנשים פרטיים .ח
 
 נתונים כספיים (3)

 אות לדיור(:להלן נתונים על התפלגות האשראי לאנשים פרטיים )לא כולל הלוו

 המופקדות בבנק(: לגות בחתך הכנסות הלקוחפהת( 
 

 שיעור השינוי 31.12.2018 31.12.2019 (2)הכנסה חודשית ממוצעת
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח אלפי ש"ח

 0.7  2,732  2,751  (1)10עד  
10 - 20  1,417  1,252  13.2 

 6.8  572  611  20מעל  

 4.9  4,556  4,779  ניסך הכל  אשראי מאז
 
 

מיליון  425 -לרבות לקוחות שלא דווחה הכנסה בחשבונותיהם בבנק. יתרת האשראי ללקוחות אלו מסתכמת בסך של כ .1
 מיליון ש"ח(. 476 - 31.12.2018ש"ח )

: ההכנסה החודשית הממוצעת נקבעה בהתבסס על תקבולם רציפים שנרשמו בחשבונות הבנק של הלקוחות )כגון .2
 משכורות, קצבאות, העברות מצד ג' ותקבולים קבועים אחרים(.

 
 

 :התפלגות בחתך חשיפה לשינויים בשיעור הריבית 

 

 
 שיעור השינוי 31.12.2018 31.12.2019

 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח סוג האשראי

 8.5  610  662  אשראי בריבית קבועה
 4.3  3,946  4,117  אשראי בריבית משתנה

 4.9  4,556  4,779  סך כל האשראי

 

 :התפלגות בחתך גודל האשראי ללווה 

 
 שיעור השינוי 31.12.2018 31.12.2019

 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מדרגות האשראי ללווה )אלפי ש"ח (
 2.8  1,374  1,413  40עד  
150 - 40  2,739  2,583  6.0 

 4.7  599  627  150מעל 

 4.9  4,556  4,779  סך הכל
 

 התפלגות בחתך תקופה נותרת ממוצעת לפרעון* 
 

 
 שיעור השינוי 31.12.2018 31.12.2019

 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח תקופה לפרעון )שנים(

 6.4  729  776  עד שנה
1 - 3  2,334  2,228  4.8 
3 - 5  426  409  4.2 

 (14.3) 28  24  שנים 5מעל 

 4.9  3,394  3,560  סך הכל
                          

 
 *  הנתונים מתייחסים לאשראי שניתן במסגרת הלוואות.               
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 )המשך( סיכונים במתן אשראי לאנשים פרטיים ח.
 
 )המשך( נתונים כספיים (3)

 
 :התפלגות בחתך איכות תיק האשראי 

 
 שיעור השינוי 31.12.2018 31.12.2019

 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ג החובסיוו

 53.6  28  43  חובות פגומים
 21.1  19  23  יום ומעלה 90חובות בפיגור של 

 8.3  24  26  חובות בעייתיים אחרים

 29.6  71  92  סך הכל חובות בעייתיים
 4.5  4,485  4,687  אשראי אחר )תקין(

 4.9  4,556  4,779  סך הכל אשראי
 

 
 הלן נתונים לגבי התפלגות הבטחונות המבטיחים את האשראי:ל
 

 
 שיעור השינוי 31.12.2018 31.12.2019

 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח סוג הביטחון
 (3.7) 515  496  נכסים פיננסיים נזילים

 8.9  135  147  בטחונות אחרים

 (1.1) 650  643  סך כל הביטחונות
 

 
 :*להתפלגות הנכסים הפיננסיים שהפקידו הלקוחות הפרטיים בבנקלהלן נתונים באשר 

 

 
 שיעור השינוי 31.12.2018 31.12.2019

 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח סוג הנכס הפיננסי
 4.1  7,213  7,509  פקדונות נזילים

 10.9  2,362  2,619  ניירות ערך

 5.8  9,575  10,128  סך כל הנכסים הפיננסיים
 

 ישראל(. אנשים פרטיים בעלי חבות )כהגדרתם בהוראות בנק  לנכסים פיננסיים שהופקדו על ידי*   הנתונים מתייחסים 
 

 סיכונים במתן אשראי בענף הבינוי והנדל"ן .ט

 כללי (1)

לאור הגידול שנרשם בשנים האחרונות בפעילות בענף הבינוי והנדל"ן בכלל ובהרחבת האשראי הבנקאי 
להרחיב את הגילוי המתייחס לסיכון  על ידי בנק ישראל תאגידים הבנקאייםה רשונד -לענף זה, בפרט 

 האשראי בענף זה. 
 
 מאפייני תיק האשראי (2)

להלן פרטים על מאפייני האשראי בענף הבינוי והנדל"ן, ניהול הסיכון, וההתפתחויות שנרשמו באשראי זה 
 , לעומת השנה הקודמת.2019בשנת 

זה, גיבש הבנק מדיניות ומסגרת עבודה למתן אשראי בענף הבינוי והנדל"ן. נוכח מהותיות החשיפה לענף 
 במסגרת מדיניות זו נקבעו עקרונות וקווי יסוד, לרבות:

 .קביעת מגבלות לגבי שיעור הסיכון בענף הבינוי והנדל"ן ביחס לכלל סיכון האשראי בבנק 

 .קביעת מתודולוגיה למימון עסקאות 
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 )המשך( נף הבינוי והנדל"ןבעסיכונים במתן אשראי  ט.

 )המשך( מאפייני תיק האשראי (2)

  מתן דגש לגיוון בתיק )בחתך סוגי פעילויות(, והתקשרות עם לקוחות המתאפיינים באיתנות
 פיננסית.

  :הקפדה על יחס נאות בין סיכון האשראי לבטוחות המבטיחות סיכון זה )בפעילויות רלוונטיות , כגון
 ווי פיננסי סגור", מימון נדל"ן מסחרי וכו'(.מימון בניה בשיטת "לי

 האשראי לציבור בענף זה נפרס לארבעה סוגי פעילויות עיקריות:
 מימון בניה למגורים. -

 בניה מסחרית. מימון -

 מימון נדל"ן מסחרי. -

 מימון שירותי בניה )לרבות קבלנות ביצוע(. -
סגור", ומקצתו ניתן במסגרת "מימון  עיקר האשראי למימון בניה למגורים מתבצע בשיטת "ליווי  פיננסי

 קבוצות רכישה".
 העלימיליון ש"ח,  6,455בסך של  31.12.2019האשראי לענף הבינוי והנדל"ן בישראל הסתכם ליום 

 .31.12.2018לעומת יתרתו ביום  ,7.2%בשיעור של 
  

 נתונים כספיים (3)

 נים עיקריים:להלן נתונים על התפתחות סיכון האשראי לבינוי ונדל"ן בחתך מאפיי
 

 וני ש"ח()במילי התפלגות בחתך סוג המימון: 

 
 שיעור השינוי )%( 31.12.2018 31.12.2019

 6.4  2,056  2,187  בניה למגורים
 13.0  2,071  2,341  בניה לתעשיה ומסחר

 1.7  1,895  1,927  ללא ביטחון נדל"ן*

 7.2  6,022  6,455  סך הכל
 

 וני ש"ח()במילי ןהתפלגות בחתך סוג הביטחו: 

 
 שיעור השינוי )%( 31.12.2018 31.12.2019

 15.5  705  814  קרקע "גולמית"
 8.7  1,206  1,311  נדל"ן בתהליך בניה

 8.4  2,216  2,403  נדל"ן בנוי
 1.7  1,895  1,927  ללא בטחון נדל"ן*

 7.2  6,022  6,455  סך הכל
        

 *  מהווה אשראי שניתן למימון שירותי בניה.                                            
 
 

 וני ש"ח()במילי התפלגות בחתך איכות תיק האשראי: 

 
 שיעור השינוי )%( 31.12.2018 31.12.2019

 14.3  98  112  חובות פגומים
 -  5  5  יום ומעלה 90חובות בפיגור של 

 (5.0) 40  38  חובות בעייתיים אחרים
 8.4  143  155  הכל חובות בעייתייםסך 

 7.2  5,879  6,300  אשראי אחר )תקין(

 7.2  6,022  6,455  סך הכל אשראי
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 ופעילות ניהול הלוואות אשראי בסינדיקציה .י

 אשראי בסינדיקציה (1)

הבנק מעמיד הלוואות לעסקים קטנים בשיתוף גוף מוסדי )הלוואות בסינדיקציה(, במסגרת הקרן 
מכח הסכם למתן אשראי ללקוחות אלו שנחתם בין הבנק )והשותף המוסדי(, לבין משרד  לעסקים קטנים

. האוצר, לאחר שהצעת הבנק נבחרה באחת מההצעות הזוכות במכרז שפורסם על ידי משרד האוצר
(, במסגרת עסקת "מוניציפל" : , רכש הבנק ממוניציפל בנק בע"מ )להלן2019בדצמבר  1בנוסף, ביום 

מיליון ש"ח שניתן  103בדוחות הכספיים(, אשראי בסך  37ה לתוקף במועד זה )ראה ביאור המיזוג שנכנס
 למועד המיזוג על ידי מוניציפל, בשיתוף עם גופים פיננסיים. קודם

 
  :(1)להלן נתונים על התפתחות האשראי בסינדיקציה

 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 288  466  יתרה לתחילת השנה
 269  274  תנו במהלך השנהיהלוואות שנ

 -  103  (2)הלוואות שנרכשו בעסקת המיזוג
 (91) (157) פרעונות בניכוי צבירות

 466  686  אשראי לסוף שנה
 

 859בסך  31.12.2019הנתונים מתייחסים לחלק הבנק באשראי. בנוסף, יתרת האשראי בניהול הבנק עבור אחרים הסתכמה ליום   .1
 .מיליון ש"ח( 311 - 31.12.2018מיליון ש"ח )    

 בדוחות הכספיים. 37ראה ביאור  –לעסקת המיזוג  רלמידע נוסף בקש  .2
 

 הלוואות ניהול  (2)

 בע"מ ממוניציפל בנק 2019בדצמבר  1פעילות ניהול הלוואות שנרכשו ביום נכללת , במסגרת זו
 37שנכנסה לתוקף במועד זה )ראה ביאור  ,בע"מ קבמסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנ

 בדוחות הכספיים(.
 

 :מנוהלים שני סוגי הלוואות תכוללפעילות זו 
 ם בשיתוף גופים מוסדיים.יאשראי שניתן לתאגידים מסחרי -
ניהול הלוואות שניתנו לרשויות מקומיות על ידי המדינה וניהול הלוואות שנמכרו בעבר על ידי  -

 לגופים מוסדיים ותאגידים בנקאיים. מבע" מוניציפל בנק
 

 (LEVERAGED  FINANCE)סיכון אשראי בגין מימון ממונף  .יא

 וכהגדרת) עסקה הונית"מימון "חשיפה הנובעת ממתן אשראי לכ על ידי הבנק מוגדרסיכון אשראי ממונף 
גבוהים העולים וכן מתן אשראי ללווים המאופיינים בשיעורי מינוף , (323בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

 (. 327משמעותית על השיעורים המקובלים בענף פעילותם )כמצוין בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 

גדרתו בהוראות בנק ה, כ"אין בבנק יתרות סיכון אשראי המהוות "סיכון אשראי בגין מימון ממונף 31.12.2019ליום 
ללקוחות  –מיליון ש"ח  66מימון ממונף בסך של  הסתכמו יתרות סיכון האשראי בגין 31.12.2018ישראל )ליום 

 הפועלים בענף הנדל"ן(.
 

 וירוס הקורונה .יב

התפרץ בסין וירוס חדש מסוג קורונה, שהתפשט למדינות רבות ברחבי העולם תוך פגיעה  2020בתחילת שנת 
פשטות באנשים רבים. במסגרת המאמצים שננקטו על ידי ממשלות רבות ברחבי העולם במטרה לבלום את הת

 נרשמה האטה בפעילות הכלכלית של סקטורים רבים.ושגרת החיים בארצות אלו  ההנגיף נפגע
במסגרת ניהול סיכוני האשראי, הבנק עוקב אחר ההתפתחויות בנושא זה ובוחן השלכות אפשריות על סקטורים 

 . )לרבות הירידות בשווקים( תפתחיותיו האפשריותרוע זה והיולקוחות שעשויים להיפגע מא
שעלולות להיגרם בשל  ההשפעות היקף בשלב זה, לא ניתן להעריך אתת הבנק, אך רווחיוקיים חשש לפגיעה ב

 נבחנים גם היבטים של רציפות השירות בתרחישים שונים. נוסף,ב על פעילות הבנק ורווחיותו. התפתחויות אלו
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 מידע נוסף .יג

מידע מפורט באשר לניהול סיכון האשראי בבנק, לרבות ההיבטים האיכותיים והכמותיים הכרוכים בסיכון זה, 
 נים המתפרסם באתר הבנק שכתובתו:נכלל בדוח הסיכו

2019reports/-reports/annual-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 

 

 

 סיכון שוק 

 יכון השוק ואופן ניהולוסקירת ס .א

   כללי 

הוגן של הבשווי  אפשריים שינוייםבשל  לפגיעה בהכנסות הבנק וברווחיותו סיכוןסיכון שוק מוגדר כ
כגון: שינוי בשיעור האינפלציה,  ,שוקמחירי ההנכסים וההתחייבויות )מאזני וחוץ מאזני( הנובעים משינויים ב

 פין, שינויים בשוק ההון וכו'.י ריבית, שינוי בשערי חלישיעורשינוי ב
 

   אסטרטגיות ותהליכים 
רמת הסיכון הפיננסי הנוצר בפעילות השוטפת של הבנק  נתשוק נועדה להקטהמדיניות ניהול סיכוני 

 מחד ולהגדלת רווחי הבנק כתוצאה מביצוע חשיפות יזומות ומבוקרות, מאידך.
 

המסגרות שנקבעו להן ביחס ופות לסיכוני שוק, לרבות: החשי ,הנושאים הכרוכים בניהול סיכוני השוק
 הסיכונים".מסמך "במסגרת  ,למצב בפועל, מובאים לדיון ולאישור הדירקטוריון מדי רבעון

 
לרבות טיפול בהתפתחויות חריגות )ניהול סיכוני השוק, בכפוף למסגרות שאושרו על ידי הדירקטוריון 

השתתפות בעלי תפקידים פורום הפיננסי המצומצם", בה"מותווה ומבוקר על ידי  (,בשווקים הפיננסיים
 .הפיננסית ובחטיבה לניהול סיכונים בחטיבה

 
   המבנה והארגון של פונקצית ניהול סיכוני השוק והנזילות  

. במסגרת ניהול הסיכון והמעקב חטיבה הפיננסיתבבנק נמצא באחריות ה ניהול סיכוני השוק והנזילות
עו לחשיפות לסיכוני שוק ונזילות, מופקים דוחות לכימות הסיכונים. הדוחות אחר המגבלות השונות שנקב

מובאים לדיון ב"פורום הפיננסי המצומצם", המתכנס, ככלל, בתדירות שבועית. הפורום מדווח על 
 .ראה הרחבה להלן( -)במסגרת "הפורום הפיננסי המורחב"  הערכותיו והחלטותיו למנכ"ל ולהנהלת הבנק

 
מלבד  -ים דיוני הפורום, אחת לחודש, ל"פורום הפיננסי המורחב" בראשות המנכ"ל, הכולל בנוסף מדווח

 חברי הפורום המצומצם גם נושאי תפקידים בכירים בבנק. 
 

כאמור, ניהול סיכוני השוק והנזילות מפוקח על ידי ועדת ניהול הסיכונים של הדירקטוריון המתכנסת, 
סיכונים השונים להם חשוף הבנק, לרבות המגבלות הרצויות ככלל, בתדירות חודשית. הועדה דנה ב

 לחשיפות לסיכוני השוק. במידת הצורך ממליצה הועדה לדירקטוריון על שינויים במגבלות אלו.
 

 סיכון הריבית .ב
 סקירת הסיכון ואופן ניהולו (1)

 כללי 
יבית. בנוסף, כסיכון לפגיעה ברווחי הבנק או בהונו, בגין שינויים בשערי הר סיכון הריבית מוגדר

השינויים בשיעורי הריבית כאמור, עלולים להשפיע גם על השווי הכלכלי של התאגיד הבנקאי, 
נכסיו, התחייבויותיו, וערכם של המכשירים החוץ מאזניים. חישוב נכסי הסיכון והקצאת ההון בגין 

תיק הסחיר" , לגבי "ה208החשיפה לסיכון הריבית, נערך בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 של הבנק. 

התיק הסחיר של הבנק כולל את תיק אגרות החוב למסחר של הבנק וכן עסקאות עתידיות 
עסקאות אקדמה במטבע חוץ ואופציות מטבע  ,IRSהמבוצעות למטרת מסחר )עסקאות 

שנרכשו(. חישוב הקצאת ההון בגין החשיפה לסיכון הריבית נערך בהתאם לשיטת "התקופות 
 לפרעון".

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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 טרטגיות ותהליכיםאס 

הנובעים מאי התאמה בין מועדי השתנות הריבית על הנכסים, ) המדיניות באשר לסיכוני ריבית
 ,פערים(, מבוססת על ניהול מבוקר של לבין אלו של ההתחייבויות בתחומי הפעילות השונים

 . מוגבלת להפסדים בגין סיכון זהמתן אפשרות לחשיפה כאמור, לרבות 
 

נכנסו לתוקף ו) בנושא זה, 2019 בנובמבר 18ביום  שאושרו על ידי הדירקטוריוןלמגבלות  בהתאם
 (בע"מ , במקביל לכניסתה לתוקף של עסקת המיזוג עם מוניציפל בנק2019בדצמבר  1ביום 

לא יעלה  –נקודת אחוז בעקום הריבית  1בגין תזוזה בשיעור של  )הכלכלי(, המכסימלי ההפסד
 כל אחד ממגזרי ההצמדה, כדלקמן:  המחושב עבור ,הבנקעל שיעור דיפרנציאלי מהון 

 
מהון הבנק  3.0%)בתרחיש עליית ריבית( ועד  מהון הבנק 4.0%עד  :צמוד הלא השקלי במגזר -

 , בהתאמה(.3.0% -, ו2.0% - 1.12.2019)עד ליום  )בתרחיש ירידת ריבית(

מהון הבנק  3.5% הבנק )בתרחיש עליית ריבית( ועדמהון  3.5%עד  :למדד הצמוד במגזר -
 בהתאמה(. ,5.5% -, ו3.5% - 1.12.2019)עד ליום  )בתרחיש ירידת ריבית(

 .מהון הבנק 1.5%עד  "ח:המט במגזר -
 

ההפסד הכולל של הבנק לא יעלה על  -בנוסף, נקבעה מגבלה עבור כלל מגזרי ההצמדה, לפיה 
)עד ליום  יש ירידת ריבית(מהון הבנק )בתרח 4.5%מהון הבנק )בתרחיש עליית ריבית(, ועל  4.5%

 , בהתאמה(.7.5% -, ו2.5% - 1.12.2019
בנוסף לניהול החשיפה לסיכון הריבית "בגישה הכלכלית", הבנק בוחן גם את חשיפתו לסיכון 

 הריבית "בגישה החשבונאית", באמצעות מדידת חשיפה זו בתרחישי קיצון שונים. 
 

ברובד הראשון, בטווח מיידי ובטווח של שנה.  השפעת התרחישים על ההון העצמי נבחנתכמו כן, 
הדירקטוריון קבע מגבלות להשלכות הנובעות מיישום  תרחישי קיצון אלה,  לשיעור שלא יעלה 

 מההון העצמי של הבנק. 15%על 
 

בנוסף, במסגרת ניהול סיכון הריבית מיושם על ידי הבנק "תרחיש ביניים" במסגרתו נמדדת 
שיעורי הריבית על ההון העצמי ברובד הראשון, ונבדק שהקיטון השפעת החשיפה לשינויים ב

המכסימלי בהון העצמי של הבנק הנגזר מתרחיש זה, אינה עולה על המגבלה שנקבעה )בשיעור 
 (.4%של 

 
הריבית, הבנק עושה שימוש בהנחות, הנבחנות בתדירות שנתית, לגבי היקף לצורך מדידת סיכון 

לדיור בריבית קבועה ולגבי שיעור "מיחזור" היתרות בפקדונות  הפרעונות המוקדמים של הלוואות
 הציבור לפי דרישה. 

האומדנים באשר לשיעור הפרעונות המוקדמים מתבססים על נתוני פרעונות מוקדמים, שנצפו 
 בעבר בהלוואות מסוג זה. בנוסף, הבנק עושה שימוש בהנחות לגבי:

  .בהתבסס על נתונים שנצפו בעבר - ינייםחיסכון בתחנות בשיעור ה"מיחזור" של פקדונות  -
, שניתן לפרוס (שאינם נושאים ריבית)שיעור הפקדונות בחשבונות עובר ושב של לקוחות  -

אותם לתקופות פרעון עתידיות )החלק ה"יציב"(, בהתבסס על נתונים היסטוריים שנצפו 
 בעבר.

 סיכון הריבית בתיק הבנקאי נמדד בתדירות שבועית.
עיל, הבנק מיישם את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא "זכויות בנוסף לאמור ל

עובדים". בהתאם לכללי המדידה הנגזרים מכללים אלו, מנוכות התחייבויות הבנק לתשלום 
הטבות מוגדרות לעובדים )כהגדרתן בהוראות בנק ישראל(, לערכן הנוכחי, בשיעור ריבית המבוסס 

ישראל, בתוספת מרווח הנגזר מהפער שבין תשואות  על תשואות אגרות החוב של ממשלת
אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה הנסחרות בארה"ב, לבין תשואות אגרות החוב של ממשלת 

 ארה"ב.
 

לפיכך, השווי ההוגן של התחייבויות אלו חשוף לשינויים בשיעורי הריבית של אגרות החוב הנ"ל. 
ת של הבנק כוללים התייחסות למרכיב ההתחייבויות לאור האמור לעיל, חישובי החשיפה לריבי

 בגין זכויות עובדים, כאמור, ומרכיב נכסי התוכנית בגינם.
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 המבנה והארגון של פונקצית ניהול סיכוני הריבית  
הפיננסית. ניהול הסיכונים כולל מעקב אחר המגבלות חטיבה ה הריבית מנוהלים על ידי סיכוני

באמצעות הפקת דוחות לכימות ואמידת סיכון זה, בתדירות שנקבעו לניהול סיכוני הריבית 
  שבועית.

 
הדוחות מובאים לדיון ב"פורום הפיננסי המצומצם" המתכנס בתדירות שבועית. הפורום מדווח על 
הערכותיו והחלטותיו למנכ"ל ולהנהלת הבנק. בנוסף, מדווחים דיוני הועדה אחת לחודש ל"פורום 

מלבד חברי ה"פורום המצומצם", גם נושאי  -כ"ל, הכולל הפיננסי המורחב" בראשות המנ
  .תפקידים בכירים בבנק

 
בנוסף, סיכוני הריבית מפוקחים על ידי ועדת ניהול הסיכונים של הדירקטוריון המתכנסת בתדירות 
רבעונית, לפחות. הועדה דנה בסיכונים השונים להם חשוף הבנק, לרבות המגבלות הרצויות 

 שוק. במידת הצורך ממליצה הועדה לדירקטוריון על שינויים במגבלות אלו.לחשיפות לסיכוני ה
 

  מדיניות גידור ו/או הפחתת סיכון 

מבוססת על גידור החשיפות לסיכוני שוק,  -כאמור, מדיניות הבנק בנושא ניהול סיכוני שוק 
 באמצעות הטלת מגבלות כמותיות על חשיפות אלו. 

 
פעיל "אגף הפיננסים" בחטיבה הפיננסית, מערך למדידת לצורך העמידה במגבלות שנקבעו, מ

 הסיכונים ובדיקת קיום חריגות ממגבלות אלו. 
 

 האמצעים בהם נעשה שימוש לצורך העמידה במגבלות שנקבעו, כוללים:
 רכישת ומכירת מכשירים סחירים בכל מגזרי ההצמדה )בעיקר ניירות ערך לטווחים  -

 שונים(.
 .(סיים לא סחירים )בעיקר פקדונות של בנקיםהשקעה וגיוס מכשירים פיננ -
 פעילות במכשירים פיננסיים נגזרים עם בנקים. -

 
 ריבית ה בשיעור החשיפה לשינויים מודל לחישוב (2)

 כללי 

על פי הוראה שפורסמה על ידי בנק ישראל בנושא: "גילוי על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית", 
 , נטו,ירקטוריון מידע לגבי היקף הנכסים וההתחייבויותנדרשו התאגידים הבנקאיים לכלול בדוח הד

החשופים לשינויים בשיעור הריבית, על פי שוויים ההוגן ולכלול ניתוח רגישות לגבי השפעת שינויים 
 היפותטיים בשיעור הריבית, על שוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים אלה.

  
 עקרונות המודל 

בבנק לא ניתן לצטט "מחיר שוק", מכיוון שלא קיים שוק פעיל הפיננסיים  המכשירים  ולרוב מאחר
השווי ההוגן בגינם מחושב באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגון: הערך  -בו הם נסחרים 

הנוכחי של תזרימי המזומן העתידיים, המהוונים בריבית ניכיון בשיעור המשקף את שיעורי הריבית 
 ואת רמת הסיכון הגלומה בהם, לפי הערכת ההנהלה.העדכניים בשוק למכשירים הפיננסיים 

 
שיטות וההנחות העיקריות שיושמו בחישוב השווי ההוגן של המכשירים להלן מידע באשר ל

 :הפיננסיים
 

והתחייבות בגין אגרות חוב שהונפקו על  ניירות ערךב השקעה מכשירים פיננסיים סחירים: 
 השווי ההוגן נקבע לפי שווי שוק. - ידי הבנק

 
מכשירים פיננסיים שאינם סחירים: אומדן השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם  

סחירים נקבע, בדרך כלל, על ידי היוון תזרים מזומן עתידי, לפי שיעורי ריבית שבהם ביצע 
 הבנק או היה מבצע, עסקאות דומות במועד הדיווח.
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 החישובים נערכו בהתאם למפורט להלן:
 

הוגן של יתרת האשראי לציבור חושב לפי שיטת הערך הנוכחי של הוי השו -אשראי לציבור 
מנוכים בשיעור ניכיון מתאים. הערך הנוכחי נמדד עבור תזרים ה ,עתידייםהתזרימי המזומנים 

משקף את רמת שעור ריבית יבש , המנוכההתקבולים העתידי )קרן וריבית( לכל הלוואה בנפרד
 הסיכון הגלומה באשראי. 

 
רוג לווים המשמש את הבנק ובוחן את רמת הסיכון יהסיכון, כאמור, נגזרת ממודל ד קביעת רמת

 של הלקוח בהתבסס על פרמטרים פיננסיים, ניהוליים וענפיים. 
 

ריבית השיעורי  על פיששימשו לצורך היוון תזרימי המוזמנים נקבעו  הריבית בדרך כלל שיעורי
 וח.לפיהם נעשות בבנק עסקאות דומות במועד הדיוש

תזרימי המזומנים עבור חובות בעייתיים, חושבו לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות בגין הפסדי 
 אשראי שנוכו מיתרות החוב הרשומות של האשראי לציבור.

 
תזרימי המזומנים בגין הלוואות לדיור הניתנות לפרעון מוקדם, הוערכו על פי תחזית לפרעון 

ל סטטיסטי. היוון תזרים המזומנים, כאמור, על פי מוקדם של אשראים אלה, המבוססת על מוד
מועדי הפרעון הצפויים, במקום על פי מועדי הפרעון החוזיים של אותם אשראים, הגדיל את השווי 

 מיליון ש"ח. 41 -ההוגן של אותם אשראים בכ
הופרדה האופציה  ,בחישוב השווי ההוגן של אשראי לציבור הצמוד למדד )עם ריצפת מדד(

 להפרדת האופציה היתה השפעה זניחה על השווי ההוגן של המכשיר. זה. ממכשירהגלומה 
 

בשיטת  השווי ההוגן של פקדונות וכתבי התחייבות נדחים חושב - פקדונות וכתבי התחייבות נדחים
היוון תזרימי המזומנים עתידיים, לפי שיעור הריבית בו מגייס הבנק  פקדונות דומים או כתבי 

לתאריך המאזן, בהתבסס על פרמטרים כגון: תקופת הפקדון, סוג ההצמדה התחייבות דומים 
 וגודל הפקדון. 

 
נלקחו בחשבון גם  -בחישוב השווי ההוגן של פקדונות הצמודים למדד או לשקל לפי ברירה 

שינויים אפשריים בשווי ההוגן של הפקדון, בהתחשב בערך הזמן של הברירה ובשינויים הצפויים 
 ד למועד הפרעון של הפקדונות.במדד המחירים ע

 
לתקופות  יוחסו גין חלק מפקדונות הציבור בחשבונות העובר ושב לפי דרישהבתזרימי המזומנים 

)להלן: "הפקדונות  מאוחרות יותר, בהתבסס על פי ניסיון העבר שנצבר בגין פקדונות אלו
 .היציבים"(

 
, בהתבסס על מודל זה, במקום על מועד היוון תזרימי המזומנים העתידיים בגין הפקדונות היציבים

פקדונות  התחייבויות הבנק בגיןהקטין את השווי ההוגן של  ,הפרעון המקורי של אותם פקדונות
 מיליון ש"ח. 23 -אלו ב

 

 פקדונות הציבור כוללים "מכשירים מורכבים", כדלקמן:
 פקדונות לתקופת פרעון ארוכה יחסית:ת חסכון", המהוות ו"תוכני -

נסיון שנצבר בבנק, חלק מהמפקידים נוהג לפרוע את הפקדונות קודם לתאריך על פי ה
הפרעון החוזי שלהם תמורת שוויים החוזי, בניכוי "קנס פרעון מוקדם". תזרימי המזומנים 
הצפויים בגין תוכניות החיסכון הוצגו בהתבסס על נתונים סטטיסטיים, הכוללים תחזיות 

ת.  היוון תזרימי המזומנים, על פי התחזית לפרעונות לפרעונות מוקדמים של אותן תוכניו
 מיליון ש"ח. 25 -מוקדמים של תוכניות החיסכון, הקטין את השווי ההוגן של אותן תוכניות בכ

פקדונות הציבור כוללים פקדונות עם אפשרות בחירה בין קבלת ריבית קבועה, לריבית  -
הפרדת האופציה ל" במכשיר זה. בחישוב השווי ההוגן הופרדה ה"אופציה הגלומה .משתנה

 היתה השפעה זניחה על השווי ההוגן של המכשיר.הגלומה, כאמור, 
"תוכניות חיסכון" עם אופציה לשינוי בסיס ההצמדה של התוכנית ואופציה להבטחת קרן  -

ההפקדה: בחישוב השווי ההוגן הופרדו ה"אופציות הגלומות" מהתוכניות. להפרדת האופציות, 
 שפעה זניחה על השווי ההוגן של המכשיר.כאמור, היתה ה
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המשמשים לניהול החשיפה  של המכשירים הפיננסיים השווי ההוגן נתוני - התחייבויות בגין עובדים
 המתייחסים להתחייבויות הבנק בגין זכויות עובדים. מרכיביםכוללים  ,לשינויים בשיעורי הריבית

מיליון  594 -השווי ההוגן של התחייבויות הבנק בהגדיל את  ,בגין זכויות עובדים ההתחייבותמרכיב 
 ש"ח.

 מכשירים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי השוק. מכשירים נגזרים  - מכשירים נגזרים
שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת, 

 ננסי.הלוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הפי

  כמותי לגבי חשיפת הבנק לשינויים בשיעור הריביתמידע 
על פערי המח"מ במגזרי ההצמדה השונים והשפעתם על חשיפת הריבית של  םלהלן ריכוז נתוני

 הבנק: 
 

 
 2019בדצמבר  31

 
 2018בדצמבר  31

 התפלגות המח"מ
לא 

 צמוד
צמוד 
 (2)מט"ח מדד

 

לא 
 צמוד

צמוד 
 (2)מט"ח מדד

 0.70  2.89  0.94  שנים(מח"מ הנכסים )
 

 0.80  3.15  0.84 

 (1.05) (2.52) (0.85) מח"מ ההתחייבויות )שנים(
 

(0.89) (2.70) (0.57) 

 (0.35) 0.37  0.09  פער המח"מ )שנים(

 

(0.09)  0.45 0.27 

 0.4  1.3  2.3  %( -)ב (1)ההפסד המכסימלי, ביחס להון

 

 0.9  1.7  0.8 
     

משך חיים ממוצע( ניתן למדוד את הרגישות של הנכסים וההתחייבויות באמצעות המח"מ )
 לשינויים בריבית. 

 

עולה  עולה, כי במגזר הלא צמוד 31.12.2019מנתוני החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 
יות עלה על ומח"מ ההתחייב - 31.12.2018חודש ) -יות בכומח"מ הנכסים על מח"מ ההתחייב

יות  שנרכשו והשינוי בפער המח"מ נובע, בין היתר, מנכסים והתחייב .חודש( -מח"מ הנכסים בכ
במגזר המט"ח מבצע הבנק חוזי החלפות פיננסיות בשיעור ריבית . (3)במסגרת עסקת המיזוג

(S.R.I,)   עסקות פורוורד על שערי ריבית(A.R.F )צמצם, את החשיפה לסיכונים הנובעים ומ
 יבית. משינויים אפשריים בשיעור הר

חודשים  5 -בכ 31.12.2019במגזר צמוד המדד עולה מח"מ ההתחייבויות על מח"מ הנכסים ליום 
 חודשים(.  5 -כ - 31.12.2018)

חישובי מח"מ הנכסים וההתחייבויות של מכשירים פיננסיים בעלי מספר תקופות פרעון 
 . אופציונליות, מבוססים על הנחות לגבי מועדי הפרעון של אותם מכשירים

להלן פרטים על סוגי המכשירים הנ"ל, ההנחות לגביהם, והשפעתם על המח"מ של אותם 
 מכשירים:

 

 אשראי לציבור .1
האשראי לציבור כולל הלוואות לדיור שניתנו לתקופות ארוכות יחסית. עם זאת, על פי נסיון 

מזומנים העבר, חלק מהלווים מסלק את הלוואותיו לפני תקופת הפרעון החוזי. הצגת תזרימי ה
על מודל המעריך את תקופת הפרעון הצפויה  של אשראים אלה,  הנסמךבגין אשראי זה, 

בהתבסס על ניסיון העבר ולא על פי מועדי הפרעון החוזיים, הקטינה את מח"מ הנכסים של 
 הלוואות אלו, כדלקמן:   

 חודשים. 13 -במגזר הצמוד למדד: בכ -
 .חודש -במגזר הלא צמוד: בכ -
 .חודש -: בכבמגזר המט"ח -

 פקדונות הציבור .2
  ,פקדונות הציבור כוללים "תוכניות חיסכון", שהופקדו לתקופת זמן ארוכה יחסית. עם זאת

 מנסיון העבר, חלק מהמפקידים מושך את פקדונותיו לפני מועד פרעונם החוזי. 
 

 נקודת האחוז בעקום הריבית. 1בגין תזוזה בשיעור של  .1
 לרבות צמוד מט"ח. .2
ראה  - 2019בדצמבר  1שנכנסה לתוקף ביום  בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ מידע נוסף באשר לעסקת המיזוגל .3

 בדוחות הכספיים. 37ביאור 
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בהתבסס על נתונים סטטיסטיים  הוצגו תזרימי המזומנים בגין תוכניות חיסכון אלה
  .די הפרעון החוזייםהכוללים תחזית למשיכה מוקדמת של אותן תוכניות ולא על בסיס מוע

  פקדונות הציבור כוללים פקדונות בחשבונות עובר ושב לפי דרישה. עם זאת, על פי
ות ממועד הפרעון החוזי שלהם רים בתקופות מאוחעהעבר חלק מפקדונות אלו נפר נסיון

. לפיכך, תזרימי המזומנים העתידיים הנובעים מהפקדונות ("יציבים)להלן: "הפקדונות ה
  .על פי מודל המבוסס על נסיון העבר, כאמור ללים בחישובי החשיפה לריביתנכ היציבים

 
)הכלולים  "פקדונות בחשבונות העובר ושב": "תוכניות חסכון" ובגין הצגת תזרימי המזומנים בגין

בפקדונות הציבור( על פי מודלים המבוססים על ניסיון העבר, ולא על פי מועד הפירעון החוזי של 
 .חודש -ו, הגדילה את מח"מ ההתחייבויות של פקדונות הציבור בכהתחייבויות אל

 הערה:
תהליך הערכת השווי ההוגן באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים מבוסס על שיעורי ריבית 

לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, הערכת השווי ההוגן ניכיון הנקבעים באופן סובייקטיבי. 
רח אינדיקציה לשווי מימושו של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח. הערכת בהכמהווה המצורפת אינה 

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.

בנוסף, בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות 
העסקית וכן אינם כוללים את השפעת המס. יותר מכך, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי 

 ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את המכשיר הפיננסי עד לפרעון.ההוגן יתכן 
 

 ניתוח רגישות  -מידע כמותי על סיכון הריבית  (3)

  של המכשירים הפיננסיים )במיליוני ש"ח( ( 1)שווי הוגן מותאם (א)
 

 
 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 
 סך הכל מט"ח שקל סך הכל מט"ח שקל

 2,240  (30) 2,270  2,659  1  2,658  (1)טו מותאםשווי הוגן נ

 1,860  (29) 1,889  2,586  1  2,585  מזה : תיק בנקאי 
 

  במיליוני ש"ח() ( 1) , נטוהמותאם השפעת תרחישים של שינויים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן (ב)
 

 
 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 
 לסך הכ מט"ח שקל סך הכל מט"ח שקל

 שינויים מקבילים• 
 26  (19) 45  21  17  4  1% עלייה במקביל של -      

 29  (19) 48  21  17  4  מזה : תיק בנקאי  

 (31) 16  (47) (18) (18) -  1% ירידה במקביל של -

 (34) 16  (50) (18) (18) -  מזה : תיק בנקאי   

 שינויים לא מקבילים• 
 (3) (2) (1) (36) 7  (43) (2)התללה -      

 6  (2) 8  43  (3) 46  (3)השטחה -

 15  (11) 26  45  4  41  עליית ריבית בטווח הקצר -

 (15) 10  (25) (41) (4) (37) ירידת ריבית בטווח הקצר -
 

ם וייחוס שווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים,למעט פריטים לא כספיים ולאחר השפעת התחייבות לזכויות עובדי .1
 לתקופות של פקדונות לפי דרישה.

 ירידה בריבית בטווח הקצר ועליה בריבית בטווח הארוך. -התללה  .2
 עליה בריבית בטווח הקצר וירידה בריבית בטווח הארוך. -השטחה  .3
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 )המשך( ניתוח רגישות -מידע כמותי על סיכון הריבית  (3)
 

ועל הכנסות המימון שאינן נטו,  הכנסות הריבית,ית על השפעת תרחישים של שינויים בשיעורי הריב (ג)
  )במיליוני ש"ח( מריבית

 
 

 
 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 

הכנסות 
 ריבית

הכנסות מימון 
 שאינן מריבית

סך 
 הכל

הכנסות 
 ריבית

הכנסות מימון 
 שאינן מריבית

סך 
 הכל

 שינויים מקבילים
 75  18  57  123  17  106  1%עלייה של  -      

 74  18  56  123  17  106  מזה : תיק בנקאי   

 (113) (19) (94) (157) (20) (137) 1%ירידה של  -

 (112) (19) (93) (157) (20) (137) מזה : תיק בנקאי   
 
 

 שימוש במכשירים נגזרים (4)

בעיקר הבנק מגדר את חשיפתו לשינויים בשיעורי הריבית באמצעות עסקאות במכשירים נגזרים )
 .במגזר המט"ח ובמגזר השקלי( IRSמכשירים מסוג 

 
 מכשירים אלו השפיעו על פער המח"מ והחשיפה לשינויים בשיעור הריבית של הבנק, כדלקמן:

 

  
 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 פער המח"מ והשלכותיו
לא 

 צמוד
צמוד 
 (2)מט"ח מדד

לא 
 צמוד

צמוד 
 (2)מט"ח מדד

 :פער המח"מ )בשנים(•  
      

 
 1.53  0.63  (0.04) 0.26  0.68  0.10  לפני עסקאות בנגזרים -

 
 (1.26) (0.18) (0.05) (0.61) (0.31) (0.01) השפעת עסקאות בנגזרים -

 0.27  0.45  (0.09) (0.35) 0.37  0.09  פער מח"מ, נטו

 (1)ההפסד המכסימלי ביחס להון )באחוזים(•  
      

 
 1.1  2.2  1.7  0.1  1.6  2.8  זריםלפני עסקאות בנג -

 
 (0.3) (0.5) (0.8) 0.3  (0.3) (0.5) השפעת עסקאות בנגזרים -

 0.8  1.7  0.9  0.4  1.3  2.3  (1)הפסד מכסימלי נטו
  

שיעור ההפסד הכלכלי המכסימלי )הנגזר ממודל המשמש את הבנק לניהול החשיפה לריבית(, מחושב ביחס להון הבנק בגין  .1
 נקודת האחוז בעקום הריבית. 1תזוזה בשיעור של 

 לרבות צמוד למטבע חוץ. .2
 

 
 

 מידע נוסף (5)

מידע מפורט באשר לניהול סיכון הריבית בבנק, לרבות ההיבטים האיכותיים והכמותיים הכרוכים בסיכון 
 זה נכלל בדוח הסיכונים המתפרסם באתר הבנק שכתובתו:  

2019reports/-reports/annual-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 

  

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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 סיכון שער החליפין ומדד )סיכון בסיס( .ג
 
 סקירת הסיכון ואופן ניהולו (1)

עקב שינויים באינפלציה ובשערי החליפין.  םלהיגרדר כחשיפת הבנק להפסד שעלול סיכון הבסיס מוג
בכל  ,("הון הפעיל"הסיכון נמדד ביחס להפרש שבין הנכסים לבין  ההתחייבויות הפיננסיות של הבנק )ה

 אחד ממגזרי ההצמדה.
 

ההון הפעיל הכלכלי לגבי סיכוני הבסיס הכרוכים בניהול תיק הנכסים הממומן ממקורות  ,מדיניות הבנק
יושקעו בנכסים  25%עד ( -10, %)מהון זה יושקעו בנכסים צמודי מדד 100%עד  (-40)שלו, קובעת כי: %

 היתרה הנגזרת תוחזק בשקלים לא צמודים. ו , במט"ח ובצמודי מט"ח
 

ההחלטות לגבי השקעת ההון הפעיל במגזרים השונים מתקבלות, במסגרת המגבלות שנקבעו, בהתבסס 
ניתוח, בקרה ותחזיות לגבי התפתחויות כלכליות במשק, שיעורי ריבית במגזרים השונים ושינויים  על

 ,צפויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של השקל. הבנק נעזר, לצורך ניהול סיכוני הבסיס
 במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים.

 
ארגוני של פונקצית ניהול הסיכון ומדיניות היבטים אחרים הנוגעים לניהול סיכון זה, לרבות המבנה ה

 פורטו בסעיף ב' לפרק זה. -הגידור הנוגעת לסיכון זה 
 

 סקירה כמותית (2)

 - 31.12.2019להלן נתונים תמציתיים הנוגעים לחשיפות הבנק לסיכון זה בחתך מגזרי הצמדה,  ליום 
 ריהן )במיליוני ש"ח(:בהשוואה לסוף השנה הקודמת, לפני השפעת עסקאות במכשירים נגזרים ואח

 

 

 
 חשיפה  "חשבונאית"

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מגזר ההצמדה
לפני 

 נגזרים
השפעת 

 נגזרים
חשיפה 

 נטו
לפני 

 נגזרים
השפעת 

 נגזרים
חשיפה 

 נטו

 2,227  (2,029) 4,256  2,371  (1,638) 4,009  שקל לא צמוד
 171  623  (452) 310  675  (365) שקל צמוד מדד

 (29) 1,406  (1,435) (22) 963  (985) (2)חמט"

 2,369  -  2,369  2,659  -  2,659  חשיפת בסיס נטו
 
 
 
 

 
 (1)חשיפה  "כלכלית"

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מגזר ההצמדה
לפני 

 נגזרים
השפעת 

 נגזרים
חשיפה 

 נטו
לפני 

 נגזרים
השפעת 

 נגזרים
חשיפה 

 נטו

 2,820  (2,029) 4,849  3,090  (1,638) 4,728  שקל לא צמוד
 (429) 623  (1,052) (420) 675  (1,095) שקל צמוד מדד

 (13) 1,406  (1,419) (8) 963  (971) (2)מט"ח

 2,378  -  2,378  2,662  -  2,662  חשיפת בסיס נטו
  
של ההפרש שבין ה"חשיפה ניהול החשיפה לסיכוני בסיס מבוצע על פי נתוני ה"חשיפה הכלכלית". המרכיבים העיקריים  .1

הכלכלית", לבין ה"חשיפה החשבונאית" )המוגדרת: כפער שבין יתרות הנכסים וההתחייבויות הכספיים, על פי כללי מדידה 
 הינם כדלקמן: -חשבונאית מקובלים( 

  הפרשות מסוימות, כגון: הפרשות בגין זכויות עובדים, סווגו למגזר הצמוד למדד. - 
  תשלום פיצויי פרישה סווגו למגזר ההצמדה המתאים, בגין כל מכשיר פיננסי שנכלל ביעודה, בנפרד.נכסי היעודה ל - 
  הלוואות צמודות למדד שסווגו כ"חובות פגומים", סווגו למגזר הלא צמוד )במקום לבסיס הנגזר מחוזה ההלוואה(. - 
  השונים על פי מודלים לתמחור אופציות. מכשירים פיננסיים המכילים אופציה גלומה, סווגו למגזרי ההצמדה - 
פקדונות שבסיס ההצמדה שלהם אינו קבוע לאורך כל תקופת הפקדון, מסווגים למגזר ההצמדה ששימש לתמחור  - 

  הפקדון.
 לרבות נכסים )התחייבויות(, נטו, הצמודים למטבע חוץ. .2
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 י בסיס )על בסיס כלכלי(:להלן ניתוח השינויים שחלו בתקופת הדוח בחשיפת הבנק לסיכונ
 

 מכלל ועוריש, ומיליון ש"ח 3,090 -כבהסתכם  2019בדצמבר  31ליום צמוד  הלא במגזר הנכסיםעודף 
מטבע ר זבמג ההתחייבויות. עודף בתום השנה הקודמת 118.6% לעומת ,116.1% -כההון הפעיל הגיע ל

 ,בדומה לנתון ,זניחבשיעור  2019ר בדצמב 31ביחס להון הפעיל הסתכם ביום , בע חוץמטלוצמוד  חוץ
 אשתקד.  שנרשם

 

  .בהשקעת עודפי הנכסים של הבנק נרשמו שינויים מהותייםלא  2019בשנת 
 

מיליון  19 -ב 2019בדצמבר  31החליפין מסתכמים ליום נכסי הסיכון בגין חשיפת הבנק לסיכון שער 
 31.12.2018נקודות האחוז ) 0.01 -ר של כש"ח, והקטינו את יחס הלימות ההון של הבנק למועד זה בשיעו

 (.זהה  -
 

 ניתוחי רגישות (3)

  :ניתוח רגישות לשינויים תיאורטיים בשער החליפין 
ניתוח הרגישות נערך לגבי תרחישים תיאורטיים של שינויים בשערי החליפין של המטבעות העיקריים, 

נ"ל על הון הבנק ליום . הניתוח בוחן את השפעת התרחישים ה(-%10) -+, ל10%בטווח שבין 
, בהתבסס על היתרות הכספיות של הנכסים וההתחייבות באותם מטבעות )לרבות 31.12.2019

, בתוספת התאמות מסוימות )בעיקר בגין "חובות 31.12.2019פעילות במכשירים חוץ מאזניים( ליום 
 פגומים"(. 

 

 להלן ריכוז התוצאות של ניתוח הרגישות )במיליוני ש"ח(:
 

 -10% - 5% 5% 10% הפעילותמטבע 

 1  * * (1) דולר

 * * * * יורו

 * * * * לירה שטרלינג

 * * * * פרנק שוויצרי

 * * * * יין יפני

 1  * * (1) סך הכל

 -  -  -  -  השפעת אופציות **

 1  * * (1) השפעה כוללת
 

 מיליון ש"ח. 0.5 -סכום נמוך מ *
 לא כולל אופציות גלומות. **

 
 

 יתוח רגישות לשינויים תיאורטיים במדד המחירים לצרכן: נ 
נקודות  3ניתוח הרגישות נערך לגבי תרחישים תיאורטיים של עליה או ירידה אפשרית בשיעור של 

 האחוז במדד המחירים לצרכן.
 

בהתבסס על נכסיו    31.12.2019הניתוח בוחן את השפעת התרחישים הנ"ל על הון הבנק ליום 
יו של הבנק )לרבות בגין עסקאות פתוחות במכשירים נגזרים(, הצמודים למדד המחירים והתחייבויות

 לצרכן. 
  

 להלן ריכוז התוצאות של ניתוח הרגישות, לאחר השפעת המס )במיליוני ש"ח(: 
  

 
 השפעה על ההון  העצמי

 31.12.2018 31.12.2019 השינוי במדד

 3  6  נקודות האחוז 3עליה בשיעור של 

 (3) (17) נקודות האחוז 3ה בשיעור של יריד
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 מידע נוסף (4)

 בדוחות הכספיים. 31מידע מפורט באשר לחשיפת הבנק לסיכון הבסיס נכלל בביאור 
 

 סיכון מחיר מניות .ד

 סקירת הסיכון ואופן ניהולו (1)

 כללי 

סיכון מניות מוגדר כחשיפת הבנק להפסד, עקב ירידה במחירי השוק של המניות הכלולות בתיק 
 הערך של הבנק.  ניירות

חישוב נכסי הסיכון והקצאת ההון בגין החשיפה לסיכון המניות, נערך בהתאם להנחיות שנכללו 
נכללו לא  31.12.2019יק הסחיר של הבנק. ליום , לגבי הת208בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

 (.זהה  - 31.12.2018מניות בתיק הסחיר של הבנק )
 

 אסטרטגיות ותהליכים 

 31.12.2019בדרך כלל, מהשקעות פיננסיות במניות בתיק הבנקאי. ליום  -הבנק נמנע  כעקרון,
 כולל התיק הבנקאי ארבעה סוגי מניות:

ניהול תיקי  –מאמצעי ההון בחברה כלולה:"תפנית דיסקונט  31%החזקה בשיעור של  -
 השקעות בע"מ", העוסקת בניהול תיקי השקעות ללקוחות בקבוצת "דיסקונט".

המתמחות בהשקעה בהון ובמתן אשראי ל"חברות הזנק" בתחום  -רנות הון סיכון השקעה בק -
 ה"היי טק".

 .(14.8%חזקות ריאליות בחברת א.י. אמריקה ישראל בע"מ )בשיעור של ה -

ריאליות בשיעור זניח במספר חברות מצומצם, הנובעות מהסכמים להסדרת חובות החזקות  -
 בעייתיים, שנחתמו בין הבנק לחייבים.

 
 מבנה הארגוני של פונקצית ניהול הסיכוניםה 

ככלל, "מרכז ניירות ערך" )הכפוף לחטיבה הפיננסית( הינו האורגן האחראי על השקעות  בניירות 
 ערך בכלל, ובמניות בפרט. 

 
עם זאת, מכיוון שחלק מההשקעות במניות הכלולות בתיק הבנקאי, נובעות מעסקאות אשראי 

 -מסחרית, או שהן מהוות תחליף לעסקאות אשראי של הבנק  תלבנקאו שבוצעו על ידי החטיבה
 לבנקאות על החטיבה  -הוטלה האחריות לניהול הסיכון בקו ההגנה הראשון בגין השקעות אלו 

 מסחרית של הבנק. 
 

באחריות לניהול הסיכונים בקו ההגנה השני, בגין הסיכונים הנובעים מחשיפת הבנק להשקעות 
 לניהול סיכונים. נושאת החטיבה -במניות 

 
 המדיניות והטיפול החשבונאי בהחזקות במניות 

 להלן פרטים לגבי הטיפול החשבונאי במניות הכלולות בתיק הבנקאי של הבנק:
 ההשקעה בקרנות הון סיכון מוצגת על בסיס העלות.  -

נמוך מעלות ההשקעה בקרנות,  של ההשקעה היה השווי ההוגן אומדןבמקרים בהם 
ה לירידת ערך בגין השקעה זו. ההפרשה בגין ירידת הערך נזקפה ערך הבנק הפרש
 לדוח הרווח והפסד.

 

דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מ", מוצגת על בסיס  -ההשקעה בחברת "תפנית  -
 השווי המאזני.

 

שאינה עולה  -החזקות ריאליות מוצגות על בסיס השווי ההוגן, או לפי הערכת ההנהלה  -
נכלל בסעיף  -שבין עלות המניות, לשווי הכלול במאזן הבנק  הפער על השווי ההוגן.

 "עודפים".
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 סקירה כמותית (2)

 :להלן נתונים לגבי עלות המניות בתיק הבנקאי והשווי ההוגן שלהן 
 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ההרכב

 16  20  (1)עלות

 2  2  התאמה לשווי הוגן

 18  22  (2)שווי הוגן
 
 
 5בסך של  2019בדצמבר  31בגין מניות אלו נערכה הפרשה לירידת ערך "בעלת אופי שונה מזמני", המסתכמת ליום  .1

 מיליון ש"ח(. 6  - 2018בדצמבר  31מיליון ש"ח )
 .זהה( - 31.12.2018אינם כוללים יתרות המבוססות על מחיר מצוטט בבורסה ) 31.12.2019נתוני השווי ההוגן ליום  .2

 

 :להלן נתונים לגבי התפלגות ההשקעות במניות, בחתך סחירות 
 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח התפלגות השקעות

 18  22  השקעות לא סחירות

 -  -  השקעות סחירות

 18  22  סך הכל
 

 מידע נוסף (3)

איכותיים וכמותיים הכרוכים בניהול  מידע מפורט באשר לניהול סיכון מחירי מניות בבנק, לרבות היבטים
סיכון זה, נכלל בדוח הסיכונים המתפרסם באתר האינטרנט של הבנק בכתובת: 

2019reports/-reports/annual-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 

 
 
 

 סיכוני נזילות ומימון 

 סיכון נזילות  

 סקירת הסיכון ואופן ניהולו (1)

 כללי 

סיכון הנזילות מוגדר כחשיפה אפשרית להפסדים ולפגיעה ביציבות הבנק, הנובעת מחוסר יכולת 
ר, מהתנהגות הלקוחות והתממשותו של הבנק לספק את צורכי נזילותו. סיכון זה נגזר, בין הית

 עלולה לבוא לידי ביטוי בזמינות ובמחיר המקורות. 

 
 ניהול סיכון הנזילות לטווח קצר ולטווח ארוך 

נדרשו התאגידים הבנקאיים לקיים "יחס  ,נזילות"הסיכון  לבנק ישראל בנושא: "ניהו על פי הוראת
בין התשלומים החזויים, נטו, בחודש הקרוב(, נזילות מזערי" )המוגדר כיחס שבין "כרית הנזילות", ל

 , בכל עת. 1 -שלא יפחת מ
 

כמו כן הונחו התאגידים הבנקאיים לקיים מעקב אחרי "יחס המימון היציב", המוגדר  כיחס שבין 
מקורות המימון היציבים שלהם, הצפויים להיפרע בטווח של שנה ומעלה, לבין השימושים ארוכי 

ולקבוע יעד ליחס זה. לאור הנחיות בנק ישראל נקבע בבנק  -טווח זה הטווח הצפויים להתממש ב
 , שאושר על ידי דירקטוריון הבנק.1 -יעד ל"יחס המימון היציב", שלא יפחת מ

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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סיכון הנזילות מנוהל בבנק באמצעות כלים ניהוליים ומיחשוביים שפותחו בנושא זה, הכוללים 
ת לטווח קצר. במסגרת זו פותח בבנק מודל אמצעים לפיקוח, מעקב ובקרה על נתוני הנזילו

 עדכני ל"ניהול סיכון הנזילות". 
המודל משמש לניהול סיכון הנזילות, ובודק את "פער הנזילות" )המוגדר כפער שבין הנכסים 
הנזילים להתחייבויות לפרעון של הבנק( ו"יחס הנזילות", לטווחים ותרחישים שונים, וכן את "אופק 

)המוגדר כתקופה העתידית שבה הבנק צפוי לפעול ללא "גרעונות נזילות"(,  ההישרדות" של הבנק
בתרחישים שונים. בנוסף, במסגרת ניהול סיכון הנזילות נבחנים השינויים שחלו בסיכון זה 

 באמצעות כלים ומדדים נוספים, לרבות:

  שימוש ב"תרחישי לחץ הפוכים", במטרה לנטר תרחישים שעלולים לגרום לירידה ביחס
 הנזילות המזערי, מתחת לרף המינימלי הנדרש.

 .בחינת התמהיל ומידת הריכוזיות של מקורות המימון 

 .מעקב וניתוח באשר למצבת הנכסים הלא משועבדים 

  שימוש באינדיקטורים לצורך זיהוי מוקדם של סממנים המצביעים על הרעה אפשרית
 במצב הנזילות של הבנק.

 ם של המכשירים הפיננסיים, ופערי הנזילות בגין מעקב אחר תזרימי המזומנים החוזיי
 תזרימים אלו.

 
 יחס כיסוי הנזילות (2)

בהתאם להוראות בנק ישראל, בנושא: "יחס כיסוי הנזילות", נדרשים התאגידים הבנקאיים לשמר "יחס 
א", כיסוי נזילות" )המוגדר כיחס שבין "מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה", לסך "תזרים המזומנים היוצ

 .100% -שלא יפחת מ -יום(  30נטו, בתקופה עתידית של 
 

 להלן נתונים המשמשים בחישוב יחס כיסוי הנזילות בבנק:
 
 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 8,175  (1)9,242  נכסים נזילים באיכות גבוהה
 6,454  (1)7,250  תזרים מזומנים יוצא, נטו

 
 יםאחוז אחוזים

 126.7  127.5  יחס כיסוי הנזילות
 
 
 

בעיקר מנכסים והתחייבויות שנרכשו ביום  יםהשינויים ביתרת הנכסים הנזילים ובתזרים המזומנים היוצא, נובע .1
בדוחות  37ראה ביאור  -לתוקף במועד זה  הממוניציפל בנק בע"מ, במסגרת עסקת המיזוג שנכנס 1.12.2019
 הכספיים.

 
 
 

 פירעון של נכסים והתחייבויות בחתך בסיסי הצמדההתקופות ל (3)
 :31.12.2019רעון בתזרים המזומנים של הבנק ליום יגלעודף ובאשר ללהלן נתונים 

 

 -המסתכם בכ )לרבות השפעת עסקאות עתידיות( חודשלפרעון עד  ותרעון בתקופיקיים ג שקליבמגזר ה
אשראי שניתן בתנאי חח"ד ללא קו  -פיה עקב הוראת בנק ישראל, ל, בין היתרמיליארד ש"ח,  12.6

  כ"נכס ללא תקופת פרעון".,יסווג מיליארד ש"ח(  0.2 -אשראי, או בחריגה ממנו )בהיקף של כ
 . מאוחרות יותר ותרעון מכוסה על ידי עודפים בתקופיהג

  

לאור נסיון נתונים אלו מבוססים על מועדי הפרעון החוזיים של הנכסים וההתחייבויות של הבנק. עם זאת, 
 . מתחדשים באופן שוטף, מרבית הפקדונות שסווגו לתקופות פרעון קצרות - העבר
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קיים בבנק   -לצורך ניהול סיכון הנזילות )ראה להלן(  המשמשלפיכך, ובהתבסס על מודל הנזילות 
וח "פער נזילות" חיובי במגזר זה )לרבות במגזר הצמוד למדד ולמט"ח(, לטו 31.12.2019בפועל ליום 

בנוסף, ניתן לגשר על פערי נזילות בתקופות זמן מיליארד ש"ח.  3.0 -עתידי של חודש, המסתכם בכ
 שונות באמצעות פעילות בתיק ניירות ערך.

המכוסה מיליארד ש"ח,  1.2 -המסתכם בכ ,שנהעד  לפרעון התקופבבמגזר המט"ח קיים גירעון 
על פני במגזר זה ניתן לגשר גם (. אופן שוטףב יתחדשוהפיקדונות שהנחה )בבתקופות הארוכות יותר 

, באמצעות פעילות בתיק ניירות הערך, או באמצעות פעילות נכסיםלת יוהתחייבוהפרעון  שבין זמןהפערי 
 מט"ח". -"שקל  SWAPבמכשירים נגזרים מסוג 

 
ירים בבנק זניח, ולפיכך, השפעת שינויים אפשריים במח 31.12.2019 היקף העסקאות באופציות ליום

אינה  -המשמשים לקביעת שוויין ההוגן של האופציות על חשיפת הבסיס והחשיפה לסיכון הנזילות בבנק 
 מהותית.

 
הבנק קבע מגבלות לגבי פרמטרים שונים המשמשים בניהול סיכון הנזילות, לרבות: "פער הנזילות", "יחס 

, גם בתרחישי 1 -ווח קצר לא יפחת מהנזילות", ו"אופק הנזילות". בהתאם למגבלות אלו, יחס הנזילות לט
 קיצון.

 
 מצב הנזילות לטווח קצר ולטווח ארוך (4)

, יישמו הבנקים המרכזיים בארץ ובעולם 2008בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שהתרחש בשנת 
מדיניות מוניטרית מרחיבה, המתאפיינת בסביבת ריבית נמוכה מאוד. לפיכך, הסתמנה בשנים האחרונות 

גוברת של ציבור הלקוחות לפעול לקיצור תקופת הפקדונות המופקדים במערכת נטייה הולכת ו
הבנקאית )באמצעות העדפת פקדונות הניתנים למשיכה "לפי דרישה", על חשבון ירידה במשקלם היחסי 

 של הפקדונות "לזמן קצוב"(.
ההתפתחויות במקביל, נרשמה עליה בהעדפת הציבור לממן את פעילותו באמצעות מקורות ארוכי טווח. 

 שצוינו לעיל, תרמו לגידול בחשיפת הבנק לסיכוני נזילות.
 

הבנק מגדר את חשיפתו לסיכון הנזילות, בין היתר, באמצעות יישום אסטרטגיה להגדלת משקלם של 
 המקורות המגויסים ממשקי בית ועסקים קטנים, שמתאפיינים בשיעורי מיחזור גבוהים. 

 
הכללים שפורסמו על ידי בנק ישראל בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' אסטרטגיה זו עולה בקנה אחד עם 

(, 97% - 80%, בנושא: "יחס כיסוי הנזילות", במסגרתה נקבעו שיעורי מיחזור גבוהים )בשיעור של  221
 לפקדונות העומדים לפרעון בחודש הקרוב, שהופקדו על ידי לקוחות המשתייכים למגזר הקמעונאי.

 
הנזילות לטווח ארוך, מתקיימים בחטיבה הפיננסית ובפורומים רלוונטים אחרים,  במסגרת ניהול סיכון

 דיונים שוטפים בנושא: "גיוס מקורות לטווח ארוך" )מעל שנה(.
 

הדרישה לניהול הנזילות המבנית לטווח ארוך, נגזרת גם מיישום צפוי של הנחיות בנק ישראל בנושא: 
" )המוגדר כמקורות הסכום הזמין של מימון יציבר כיחס שבין סך "(, שהוגדNSFR" ), נטו"יחס המימון היציב

שנה ומעלה, בהסתברות גבוהה(, לבין סך עמוד לרשות הבנק בטווח העולה על מימון קיימים, הצפויים ל
" )המוגדר כשימושים קיימים שהבנק צפוי להמשיך ולממנם בטווח זמן של הסכום הנדרש של מימון יציב"

 שנה ומעלה(.
 

 בנק ישראל טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא זה. , הפיץ 2020שנת  כי בתחילת  ן בהקשר זה, יצוי
. עד כה טרם פורסם נוסח 1.7.2021לתוקף ביום  עתידות להיכנס הוראהה בטיוטת ההנחיות שנכללו
 מחייב להוראה זו.

בבנק בהתאם לקריטריונים  בשלב זה ועד לקביעת הנחיות מחייבות בנושא זה, נמדד יחס המימון היציב
קבע הדירקטוריון מגבלה  2018שנקבעו על ידי הבנק ויעדים שנקבעו על ידי הדירקטוריון )בחודש ינואר 

 (.1 -ליחס זה, לפיה לא יפחת יחס המימון היציב מ
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במסגרת ניהול סיכון הנזילות לזמן ארוך מגייס הבנק פקדונות לזמן ארוך מציבור הלקוחות, בין היתר, 
 מצעות הפקדות בהוראת קבע. בא

ליום  כוללות התחייבויות הבנק בנוסף, במסגרת אסטרטגיית המימון לגיוון המקורות לזמן ארוך,
ות חוב וכתבי התחייבות נדחים רשהונפקו בעבר וכן אגאגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים , 31.12.2019

לבין מוניציפל בנק  ה למיזוג בין הבנק. במסגרת העסק1.12.2019שהתקבלו ממוניציפל בנק בע"מ ביום 
 : כדלקמן שנכנסה לתוקף במועד זה,בע"מ 

 .2020 – 2030מיליון ש"ח העומדות לפרעון בשנים  1,706אגרות חוב בהיקף של  -

 (מיליון ש"ח שהונפקו בעבר על ידי הבנק )באמצעות חברה בת ייעודית 257מהן אגרות חוב בסך 
)ראה  במסגרת עסקת המיזוג ,בע"מ , שהתקבלו מבנק מוניציפל"חמיליון ש 1,449ואגרות חוב בסך 

 .בדוחות הכספיים( 37 -ו 20ים ביאור

, מהם 2020 - 2029מיליון ש"ח, העומדים לפרעון בשנים  956כתבי התחייבות נדחים בהיקף של  -
, 2019 -ו 2017מיליון ש"ח שהונפקו על ידי הבנק לחברה האם בשנים  260כתבי התחייבות בסך 

כוללים כתבי ההתחייבות הנדחים, כתבי התחייבות  כן ."(COCOהכוללים "מנגנונים לספיגת הפסדים )"
ונרשמו בבנק במסגרת  1.12.2019ביום  בע"מ מוניציפל בנקמ שהתקבלומיליון ש"ח  110בסך 

  .עסקת המיזוג

נט לישראל בהתאם לתפיסת ניהול הסיכונים הקבוצתית, ומאחר והבנק נמנה על קבוצת בנק דיסקו
 בע"מ, מתאפשרת העברת נזילות בין הבנק לחברה האם, במסגרת הקשרים העסקיים שבין הצדדים. 

עם זאת, במסגרת המדיניות לניהול סיכון הנזילות הקבוצתית שהונהגה בבנק ובחברה האם, הונחו 
ה. הבנק פועל הגופים הנכללים בקבוצה לקיים יכולת מימון עצמאית ובלתי תלויה בגופים החברים בקבוצ

 בהתאם למדיניות זו.
 
 

 מדיניות גיוס המקורות (5)

 גורמי מאקרו סביבתיים 

, ולאור המשך ההאטה 2012 - 2018על רקע ההתמתנות שנרשמה במגמת האינפלציה בשנים 
 -קומית הכלכלית בחלק ממדינות "גוש היורו" והשלכותיה האפשריות על הפעילות הכלכלית המ

 - 2012המרחיבה שננקטה על ידו בשנים ביישום המדיניות  2019המשיך בנק ישראל בשנת 
 31.12.2019, שהסתכם ביום , שהתבטאה בשימור רמת ריבית נמוכה מאוד במכרז המוניטרי2019

  זהה(. – 31.12.2018) 0.25% -ב
 :2019להלן נתונים לגבי האינדיקטורים הכלכליים שאיפיינו את שנת 

 :0.6%מדד המחירים לצרכן בשיעור של  עלה 2019בשנת  סביבת אינפלציה ממותנת 
 במשק. ממותנת גמת ביקושיםמעל מצביע ה זה נתוןשנרשם ב נמוך. השינוי הבלבד

 שהתבטאה  -המטבעות הזרים  מרבית לעומת השקל להחליפין ש בשער חזקותהת
השקל לעומת המטבעות הזרים  החליפין בשער ושנרשמ 10% -בשיעור של עד כ בעליות

 המרכזיים.

 2019שנת ב :)גיוס הון שלילי( אגרות חוב על ידי ממשלת ישראל פדיונות בהיקפי ירידה 
 -נטו  מיליארד ש"ח, 0.5 -סך של כבאגרות חוב ממשלתיות  מהציבור  הממשלה פדתה

מכשיר זה מיליארד ש"ח, נטו, שנרשמו ב 3.6 בהיקף של )גיוס הון שלילי( לעומת פדיונות
 בשנה קודמת.

 של בשיעור 2019שנת  שהסתכמו בתום -יות האינפלציה של הציבור בציפ קלה ירידה 
שנרשמה בתחילת  1.2% -לעומת ציפיה לעליית מחירים שנתית בשיעור של כ ,0.8%

 השנה.
 

, כאמור, נרשמו תנודות שערים 2019על רקע השפל בשיעורי הריבית במכרז המוניטרי בשנת 
 במרבית אפיקי ההשקעה בישראל. 
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שינויים בהרכב תיק הנכסים של הציבור,  2019יות אלו, נרשמו במהלך שנת בעקבות התפתחו
 כדלקמן:

 
 במשקלם של פקדונות הציבור בבנקים, בתיק הנכסים. 5.6% -ירידה בשיעור של כ -

 קל המניות, בתיק הנכסים.במש 9.0% -עליה בשיעור של  כ -
 

בהעדפה קלה של האפיקים  הנתונים הנ"ל משקפים יציבות באפיקי החיסכון של הציבור, שלוותה
 הסחירים )מניות(, על חשבון האפיקים הסולידיים )פקדונות בנקאיים(.

 

 מדיניות הבנק 

במסגרת הכנת תוכנית המימון השנתית, מקיימת החטיבה הפיננסית, בשיתוף פורומים רלוונטים 
 אחרים, דיונים באשר ליישום מדיניות ההנהלה לגבי ניהול סיכון הנזילות. 

 
ים כוללים הערכות באשר לכרית הנזילות הנדרשת למימון תוכנית העבודה השנתית בהיבט הדיונ

סיכון הנזילות, לרבות: הגידול הצפוי בשימושים, והשפעת מדיניות התמחור על מקורות המימון ועל 
מדיניות גיוס המקורות בבנק מכוונת ליצירת תשתית למקורות מימון יציבים ורווחיים  מצב הנזילות.

 ורך זמן.לא
 

מקור המימון העיקרי לפעילות הבנק הינו ציבור הלקוחות בסניפי הבנק השונים הפרוסים בכל 
 רחבי הארץ וכוללים לקוחות מסחריים ועסקיים, מלכר"ים, לקוחות קמעונאיים ומשקי בית.

 
ולשיפור מבנה  וון תמהיל המקורותילג ,במסגרת השאיפה ליצירת תשתית למקורות מימון יציבים

בסיס  וונים להרחבת כהמ ווקימאמצי ש 2018נזילות שלו, הושקעו על ידי הבנק בשנת ה
 ובפיקדונות חסכון -בכלל  ,במוצרי פקדונות בנקאיים הפועלים הלקוחות הבינוניים והקטנים

פעילות התורמת לקשר ארוך טווח עם הלקוח ולתזרים שוטף של  - , בפרטבהפקדות חודשיות
  הפקדות בתכניות חסכון.

 
 הרכב המקורות 

 , במגזרים השונים:2019במקורות הבנק בשנת  שנרשמו תיוהתפתחול פרטים באשר להלן       
 

 27.3% של רבשיעו 2019בשנת  עלההיקף הפקדונות הלא צמודים  -פקדונות לא צמודים 
)בנטרול השפעת הגידול בפקדונות  ש"ח נימיליו 31,776של  בסך 2019בדצמבר  31והסתכם ביום 

במסגרת העסקה למיזוג בין הבנק לבין  ,בנק בע"מ מוניציפלמ 1.12.2019שהתקבלו ביום  הציבור
  (.11.1%הסתכמה עליה בפקדונות הציבור בשיעור של  - בע"מ מוניציפל בנק

 
 2019, בין היתר, מהתפתחות הפעילות הקמעונאית בבנק בשנת בהיקף הפקדונות נובעת העליה

  ה זה.המתבצעת בעיקר במגזר הצמד
 
 תתשתית הלקוחות והגדל תהבנק להרחב פועלמסגרת מדיניות גיוס הפקדונות הלא צמודים, ב
 תיק הפקדונות תוך קיום רמת תעריפים  דומה למקובל במערכת הבנקאית. בפיזור ה

שנועד לתת מענה לפקדונות גדולים,  תוך מתן  "עסקאות שקלים"במקביל, מפעיל הבנק חדר 
 ונות אלה.גמישות בהטבות לפקד

  
בסך  2019בדצמבר  31הסתכם ביום למדד היקף הפקדונות הצמודים  - פקדונות צמודים למדד

לעומת יתרתם בסוף השנה  1.8% -כשל  רבשיעו ירידהליוני ש"ח, המהווה ימ 2,106 -של כ
ממוניציפל בנק  1.12.2019שהתקבלו ביום  )בנטרול השפעת הגידול בפקדונות הציבור הקודמת
נרשמה ירידה בהיקף הפקדונות  -העסקה למיזוג בין הבנק, לבין מוניציפל בנק  במסגרת

 (.2.4%הצמודים למדד בשיעור של 
 

של  תקופהחד פעמיות ל הפקדותהתבצע באמצעות , 2019עיקר הגיוס במגזר זה בשנת 
 דשיות.ושנתיים ובאמצעות הפקדות  בהוראות קבע חכ
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, הסתכם 2019בדצמבר  31היקף הפקדונות ליום  -למטבע חוץ  יםפקדונות במטבע חוץ וצמוד
לעומת יתרתם בסוף השנה  31.9% -עור של כיבש ירידהליוני ש"ח, המהווה ימ 2,350 -בכ

 הקודמת. 
 
השקל  בשערי החליפין של שנרשמה , בהתחזקותהן ,מוסברתשנרשמה באפיק חסכון זה  ירידהה

טפים של פקדונות שהופקדו על ידי , והן בפרעונות שו2019מרבית המטבעות הזרים  לעומת
 גופים מוסדיים.

 
במסגרת המדיניות לגיוון תמהיל המקורות ושיפור יחס הלימות ההון שלו  - כתבי התחייבות נדחים

 נכללו בהתחייבויות הבנק כתבי התחייבות נדחים, כדלקמן:
 
 "(:COCO)"מנגנונים לספיגת הפסדים  יםהכולל יםהתחייבות נדח יכתב -

 יםהתחייבות נדח יגייס הבנק מהחברה האם כתב 2019 -ו 2017צמבר בחודשים ד
 260 -הסתכמה ב 31.12.2019ליום  םשיתרת "(COCO)"מנגנונים לספיגת הפסדים  יםהכולל

 מיליון ש"ח.
 

)לרבות שיעור הריבית  אלההתחייבות  ילפרטים נוספים באשר לתנאים הנלווים לכתב
 א' לעיל.8ק המשתלם בגינו ומועד פרעונו(, ראה פר

 
 כתבי התחייבות אחרים: -

מיליון ש"ח  696 -ב 31.12.2019אחרים, מסתכם ליום הנדחים התחייבות ההיקף כתבי ה
 110כתבי ההתחייבות הנ"ל, כוללים כתבי התחייבות בסך  (.מיליון ש"ח 585 - 31.12.2018)

למיזוג בין  במסגרת העסקה בע"מ ממוניציפל בנק 1.12.2019שהתקבלו ביום מיליון ש"ח, 
בדוחות  37ביאור שנכנסה לתוקף במועד זה )ראה  בע"מ הבנק לבין מוניציפל בנק

 (.הכספיים
 

, 2019ביולי  11לאור יחסי הלימות ההון הטובים של הבנק, החליטה חברת הדירוג ביום 
" )באופק דירוג יציב(, AA"+ -לעדכן את דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים של הבנק ל

"(. AAר בדרגה אחת ביחס לדירוג שנקבע לכתבי התחייבות אלו אשתקד )"ווה שיפוההמ
בדרגה אחת , ונמוך 2019בדצמבר  24דירוג זה אושרר לאחרונה על ידי חברת הדירוג ביום 

"(. הפער בדירוג נגזר ממתודולוגיית AAAמהדירוג שנקבע ליתר ההתחייבויות של הבנק )"
לפיה,  -( "SP -)חברת האם של "מעלות  ""SPהדירוג של חברת הדירוג הבינלאומית 

 כתבי ההתחייבות הנדחים ידורגו בדרגה אחת נמוכה יותר, מתחת לדירוג המנפיק. 
 

, במסגרתה אושרה מסגרת 2019אר בפברו 24למידע נוסף, באשר להחלטת הדירקטוריון מיום 
 להלן. ב'21פרק ראה  -לגיוס כתבי התחייבות נדחים ואגרות חוב 

 
לגיוון תמהיל המקורות והגדלת משקל המקורות לטווח ארוך,  מדיניותבמסגרת ה -וב אגרות ח

 1,706 -הסתכמה ב 2019בדצמבר  31שיתרתן ליום אגרות חוב סחירות כוללות התחייבויות הבנק, 
 1,449. אגרות החוב הנ"ל כוללות אגרות חוב בסך (מיליון ש"ח 257 - 31.12.2018מיליון ש"ח )
, במסגרת העסקה למיזוג בין הבנק בע"מ ממוניציפל בנק 1.12.2019התקבלו ביום שמיליון ש"ח, 

 (.בדוחות הכספיים 37ביאור ף במועד זה )ראה קשנכנסה לתו בנק בע"מ לבין מוניציפל
 

 נכסים נזילים

 להלן נתונים על הנכסים הנזילים של הבנק:
 - של עד שלושה חדשיםלתקופה  מנכסי הבנק הינם מזומנים ופקדונות בבנקים 12.5% -כ -

 , בהתאמה(.82.0% -ו 9.7%: 31.12.2018) פקדונות בבנק ישראל 80.0% -מהם כ

 (.18.1% – 31.12.2018) מנכסי הבנק הינם ניירות ערך סחירים בבורסה 9.6% -כ -
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(. שיעורם 23.8% – 31.12.2018) מסך נכסי הבנק ניתנים למימוש בזמן קצר 22.1% -דהיינו, כ
ים הנזילים נובע מיישום מדיניות המכוונת לשמר יחסי נזילות גבוהים בבנק, על הגבוה של הנכס

וחוסר הוודאות השוררים במשק העולמי, כפועל יוצא מהמשבר הפיננסי  היעדר יציבותרקע 
 המתמשך במדינות רבות בעולם. 

 
   תשקיף מדף 

 18.2.2020 שפורסם על ידי  חברה בת של הבנק ביום לפרטים נוספים באשר לתשקיף מדף
 להלן. ה'21ראה פרק  - המהווה תשתית לגיוס אגרות חוב סחירות בעתיד

 
 

 מאפיינים התנהגותיים של נכסים והתחייבויות פיננסיים (6)

במסגרת ניהול סיכון הנזילות, מתקיימות הערכות באשר למאפיינים ההתנהגותיים של הנכסים 
 ית ממועדי הפרעון החוזיים של מכשירים אלו(. והתחייבויות הפיננסיים )בעיקר בכל הנוגע לסטיה אפשר

 
הערכת המאפיינים ההתנהגותיים של מכשירים אלו מבוססת על מודלים פנימיים ועל ההנחיות שנקבעו 

 , לצורך חישוב "יחס כיסוי הנזילות". 221על ידי בנק ישראל בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 

הוגדרו על ידי בנק ישראל במסגרת ההנחיות שנכללו  ההיבטים ההתנהגותיים של נכסים והתחייבויות
זו. המאפיינים ההתנהגותיים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים שנקבעו במודלים הפנימיים  בהוראה

המשמשים את הבנק מבוססים על הערכות מומחה )לרבות הערכות גורמים עסקיים(, על השוואה 
 נה הבנק, ועל כללים שנקבעו על ידי בנק ישראל.לפרמטרים מקובלים בקבוצה הבנקאית עליה נמ

 
 גילוי באשר למפקידים גדולים (7)

 להלן נתונים באשר להיקף הפקדונות של מפקידים גדולים בבנק:
 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח התפלגות המפקידים הגדולים

 1,361  1,510  א' -קבוצה 

 1,237  1,100  ב' -קבוצה 

 723  896  ג' -בוצה ק

 3,321  3,506  סך הכל

 

 מידע נוסף (8)

מידע מפורט באשר לניהול סיכון הנזילות בבנק, לרבות היבטים איכותיים וכמותיים הכרוכים בניהול סיכון 
 זה, נכלל בדוח הסיכונים המתפרסם באתר האינטרנט של הבנק, בכתובת:

2019reports/-reports/annual-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 
 

 

 סיכון המימון 

 סקירת הסיכון ואופן ניהולו (1)

לרבות פגיעה בהרכבם )שעלולה לאלץ  סיכון המימון מוגדר כחשיפת הבנק לפגיעה בזמינות המקורות,
 שען על מקורות יציבים פחות(.יאת הבנק לה

 
במטרה לגדר סיכון זה פועלת הנהלת הבנק לגיוון היצע המקורות וליצירת תשתית למקורות מימון 
יציבים, בין היתר, באמצעות הרחבת בסיס הפקדונות במגזר הלקוחות הקמעונאיים המתאפיינים בשיעורי 

 בוהים.יציבות ג
 

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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ים אחרים, דיונים בתוכנית המימון של הבנק, יבנוסף, עורכת החטיבה הפיננסית בשיתוף פורומים רלוונט
במסגרתם נבחנת יכולת הבנק לספק מקורות מימון מתאימים לגידול הצפוי בנכסי הבנק, לרבות קביעת 

ונות, ומגזר ההצמדה היקפי הפקדונות הנדרשים בחתכים שונים, כגון: סוגי המפקידים, תקופת הפקד
 שלהם.

 
 עמידה בתוכנית העסקית (2)

במסגרת ניהול סיכון המימון ובמטרה לקיים מבנה מקורות נאות, לרבות גיוון מקורות ופיזור רחב, ככל 
נקבעו  -האפשר של מפקידים, באמצעות שאיפה לצמצום משקלם היחסי של הפקדונות הסיטונאיים 

 לרבות שיעור הפקדונות הקמעונאיים שיגויסו מכלל הפקדונות. על ידי הבנק יעדים כמותיים בנושא זה,
סטייה מיעדים אלו עלולה לגרום לגידול במשקל הפקדונות הסיטונאיים, וכנגזרת מכך לקיטון במדדי 

 הנזילות של הבנק המחושבים במסגרת מודל הנזילות הפנימי.
 

 2019מגבלות בשנת  (3)

למעט המגבלות העקיפות שנקבעו על ידי בנק ישראל לא נקבעו בבנק מגבלות בנושא גיוס המקורות, 
 במסגרת ההוראה בנושא: "יחס כיסוי הנזילות", המקנה משקל נמוך למיחזור פקדונות לא קמעונאיים.

, במסגרתה אושרה מסגרת לגיוס 2019בפברואר  24למידע נוסף, באשר להחלטת הדירקטוריון מיום 
 להלן. ב'21ק פרראה  -כתבי התחייבות נדחים ואגרות חוב 

 
 

 מדדים כמותיים (4)

והשינוי שחל בנתונים אלה,  31.12.2019להלן התפלגות הרכב הפקדונות בבנק בחתך גודל הפקדון ליום 
 לעומת התפלגות הפקדונות בתחילת השנה: 

 
 

  
 השינוי 31.12.2018 31.12.2019

 % % מיליוני ש"ח % מיליוני ש"ח מדרגות  הפקדון )מיליוני ש"ח(

 עד מ
  

 
   - 1  13,847  38.2  13,075  42.8  5.9 

1 10  7,899  21.8  7,264  23.8  8.7 

 10מעל 
 

 14,486  40.0  10,212  33.4  41.9 

 סך הכל
 

 36,232  100.0  30,551  100.0  18.6 
  

 מסגרות אשראי העומדות לרשות הבנק ותנאיהן (5)

עבור המערכת הבנקאית, הנושאות ריבית הבנק רשאי לנצל מסגרות אשראי שמעמיד בנק ישראל 
טחונות בהיקף י(, בכפוף להעמדת ב2019לשנה )על פי השיעורים ששררו בסוף שנת  0.35%בשיעור של 

 שהוגדר על ידי בנק ישראל.
בסך של  31.12.2019ת כללים אלו הסתכם ליום היקף האשראי הפוטנציאלי שהבנק רשאי לנצל במסגר

יליארד ש"ח(. היקף אשראי זה נגזר מיתרת הפקדונות מ 2.4 – 31.12.2018מיליארד ש"ח ) 5.4 -כ
שהפקיד הבנק בבנק ישראל במסגרת המכרזים המוניטריים, מיתרות הזכות בחשבונות העובר ושב של 

 הבנק בבנק ישראל ומהיקף אגרות החוב שהופקדו על ידי הבנק בבנק ישראל.
 יננסיים אחרים.לבנק אין הסכמי מסגרת לניצול אשראי עם גופים פ

 
 

 מידע נוסף (6)

מידע מפורט באשר לניהול סיכון המימון בבנק, לרבות היבטים איכותיים וכמותיים הכרוכים בניהול סיכון 
המתפרסם באתר האינטרנט של הבנק בכתובת:  31.12.2019זה, נכלל בדוח הסיכונים ליום 

2019reports/-reports/annual-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 
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 הסיכון התפעולי 

 סקירת הסיכון ואופן ניהולו 

 310ים בהוראת ניהול בנקאי תקין תפישת ניהול הסיכון  התפעולי מבוססת על עקרונות ניהול סיכונים המפורט
ועקרונות ניהול סיכון מקובלים בעולם, במסגרתם היחידות השונות הנוטלות סיכון בבנק, נושאות באחריות מלאה 

 לתהליכי ניהול סיכונים וליישום סביבת בקרה נאותה על פעילותן. 
 

 מס' תקיןהבנקאי הניהול הת תפישה זו עולה בקנה אחד עם תפישת ממשל ניהול הסיכונים המפורט בהוראו
350 ,A359 355 -ו. 

ייעודי, שאושר על ידי הדירקטוריון, בנוהלי עבודה פנימיים, מדיניות מסגרת ניהול הסיכון מעוגנת במסמך 
 ובתהליכי עבודה ומערכות. 

 
של ול הסיכון, האחריות והסמכות , מגבלות החשיפה הפנימיות ואופן ניהבמסגרת זו הוגדרו התיאבון לסיכון

בניהול הסיכון, מתודולוגיות וכלים לזיהוי, למדידה להערכה ולניטור סיכונים, בקרות ומנגנוני גורמים המעורבים ה
 דיווח. 

 
מסגרת ניהול הסיכון תואמת להוראות בנק ישראל, ומבוססת על מסגרת ניהול הסיכון של החברה האם, 

 מות הנובעות מאופי הפעילות של הבנק. ממשל ניהול הסיכון התפעולי מבוסס על שלושה קווי הגנה.בהתא
 

   מדדים כמותיים  

הצהרת תיאבון לסיכון מגדירה מגבלות כמותיות ואיכותיות בהקשר עם ניהול הסיכון התפעולי. מגבלות פנימיות 
י גבוהה וגבוהה מאוד שאינה חורגת מהצהרת תיאבון אלו, כגון: מגבלת כמות סיכונים תפעולים ברמת סיכון שיור

לסיכון שמתווה הדירקטוריון ומגבלת סיכונים בעלי פוטנציאל נזק גדול, נמדדות ומנוטרות אחת לתקופה על ידי 
 חטיבת ניהול הסיכונים.

 

הבנק מחשב את חשיפתו לסיכונים תפעוליים בהתאם ל"גישה הסטנדרטית" שנקבעה בהוראת ניהול בנקאי 
, המבוססת על חלוקת פעילות הבנק לקווי עסקים שהוגדרו בהוראה וחישוב ההון הנדרש בגין כל 206תקין מס' 

 אחד מקווי העסקים. 
 

 םעל פי הנחיות אלו חשיפת הבנק לסיכונים תפעוליים, נגזרת מדרישת ההון כאמור, ומיחסי ההון המינימליי
 שנקבעו על ידי בנק ישראל.

 

, לעומת הנתונים 31.12.2019ישת ההון וחשיפת הבנק בגין סיכונים תפעוליים ליום להלן נתונים לגבי דר
 המקבילים אשתקד:

 

 
 השינוי 31.12.2018 31.12.2019

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח פירוט הפרמטרים

 46  281  327  דרישת ההון

 362  2,215  2,577  החשיפה לסיכון התפעולי
  

מיליוני ש"ח,  2,577 , לסך שללסיכון תפעוליבהיקף החשיפה  16.3% -מה עליה בשיעור של כשרנ 2019בשנת 
)המיוחסים  מיליון ש"ח, בגין נכסי הסיכון 217והן מגידול בסך  בהכנסות המימון של הבנק גידולהמ הן תהנובע

ת עסקת המיזוג בין הבנק , במסגר1.12.2019שנרכשו על ידי הבנק ממוניציפל בנק בע"מ ביום  לסיכון התפעולי(
הגידול  .בתמצית הדוחות הכספיים( 37לבנק מוניציפל בנק בע"מ שנכנסה לתוקף במועד זה )ראה ביאור 

 מיליון ש"ח. 46 -בדרישת ההון הנגזרת מחשיפה זו, הסתכם ב
 

   מידע נוסף  

הכרוכים בניהול סיכון זה, מידע מפורט באשר לניהול הסיכון התפעולי בבנק, לרבות היבטים איכותיים וכמותיים 
 המתפרסם באתר האינטרנט של הבנק בכתובת:  31.12.2019נכלל בדוח הסיכונים ליום 

2019/reports-reports/annual-ercantile/financialm-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about  

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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 סיכונים נוספים 

 סיכוני אבטחת מידע וסיכוני "סייבר" 

תשתיות  לרבות ,על תשתיות טכנולוגיות מתקדמות וחדשנות טכנולוגית נשענתפעילות התאגידים הבנקאיים 
שירותים בנקאיים זמינים המאפשרים מתן  ,חשוב מצדדים שלישייםיחשוב "פתוחות" וקבלת שירותי מימ

  ללקוחות "בכל עת  ובכל מקום".
 

שהתממשותם  סייבר", סיכוניו" ים לסיכוני אבטחת מידעהבנקאי יםתשתיות מתקדמות אלו חושפות את התאגיד
במקרה קיצון,  ,גרוםאף לעלולה לשבש את פעילותם התקינה ולהוביל לפגיעה במוניטין, ירידה באמון הציבור, ו

 בותם.לפגיעה ביצי
 

הבנק פועל לצמצום החשיפה לסיכוני אבטחת מידע וסיכוני סייבר )הן ברשת הפנימית והן ברשת האינטרנט(, 
 באמצעות מגוון תהליכים ואמצעים, ובכללם:

 הטמעת מערכות בקרה וניהול אמצעים נתיקים המחוברים לתחנות העבודה. -

ם מרשתות חיצוניות לרשת הטמעת מערכת המשמשת להעברה מאובטחת, רב שכבתית, של קבצי -

 הפנימית, העומדת בסטנדרטים שנקבעו על ידי בנק ישראל בנושא: "קודים עוינים".

 הטמעת כלי הגנה לבסיסי נתונים. -

 הטמעת מנגנונים לזיהוי משתמשים. -

 הקשחת קריטריונים לתקשורת במערכות "גישה מרחוק". -

 שיפור האמצעים למידור בין קבוצות משתמשים שונות. -

 אמצעי אבטחה משופרים לתקשורת עם סניפי הבנק. הטמעת -

 הטמעת תשתיות טכנולוגיות מתקדמות, בעלות עמידות גבוהה יותר להתקפות סייבר. -

 ", לצמצום החשיפה להתקפות על קוי התקשורת.IPSהטמעת מנגנוני " -

 הטמעת אמצעי אבטחה להתגוננות בפני גורם עוין ביחידות הקצה. -

פות סייבר, הן בהיבט המשכיות עסקית והן לצורך מעקב אחר התנהלות ביצוע תרגולות המדמות התק -

 עובדים ועמידה בנהלי הבנק.

העלאת המודעות לנושא זה בקרב עובדים ומנהלים, באמצעות הרצאות והדרכות ובאמצעות עריכת  -

 תרגולות בסניפים וביחידות המטה.

קי חדירה למערכות, באמצעות גורם עריכת בקרות תקופתיות להערכת איכות אבטחת המידע, לרבות מבד -

 בלתי תלוי ומבדקי דלף מידע.

 עריכת סקרי סיכונים במערכות הבנק, לרבות בתחום הסייבר, בתדירות הנגזרת מרמת הסיכון. -
 

אקטיביים, במטרה -בנוסף, הבנק מטמיע טכנולוגיות הגנה מתקדמות ומיישם פיתוח מתודולוגיות ותהליכים פרו
 ד הבנק.להגן על יציבות ותפקו

 

לאור הסטנדרטים הגבוהים בהם פועלים הבנק והחברה האם שלו ואמצעי ההגנה שננקטו על ידם בתחום זה, 
תקריות סייבר או אירועי אבטחת מידע משמעותיים, שגרמו לנזקים  2019כמפורט לעיל, לא נרשמו בשנת 

 מהותיים  )כספיים או אחרים(.
 

 סיכונים משפטיים 

עדר יכולת י, בין היתר, בשל האובדן הכנסות או פגיעה עסקית ,חשיפת הבנק להפסדיםהסיכון המשפטי מוגדר כ
, או בשל הליכים )או מאי ידיעת הוראות הדין או פרשנות שגויה שלהן( לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם

ו צעדי וכן חשיפה להפסדים בגין קנסות א ,)לרבות נושאי משרה ועובדי הבנק( משפטיים שנפתחו נגד הבנק
 עונשין הנובעים מפעילות פיקוחית, כמו גם מהסדרים פרטניים.
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במסגרת ניהול החשיפה לסיכונים משפטיים, הוכן בבנק מסמך מדיניות בנושא "ניהול הסיכונים המשפטיים", 
המגדיר את הסיכונים המשפטיים, דרכי המעקב אחרי סיכונים אלו והצעדים שיש לנקוט כדי למזער אותם, 

באופן שוטף הן בפני ועדת ניהול הסיכונים של  יםגצעדכונים בנושא זה מוידי הדירקטוריון.  שאושר על
 הדירקטוריון, והן בפני הדירקטוריון )במסגרת "מסמך הסיכונים"(.

 

 סיכוני ציות 

סיכוני הציות והרגולציה מוגדרים כחשיפת הבנק להטלת קנסות ועיצומים מצד גורמי אכיפה ולפגיעה במוניטין 
 הבנק, בשל אי מילוי או כשלון בציות להוראות חוק )לרבות הוראות שפרסם המפקח על הבנקים(. של
הוראת ניהול בנקאי תקין הוסדרו על ידי בנק ישראל במסגרת  סטנדרטים לניהול הסיכון בתאגידים הבנקאיים,ה

הבנקאיים לגבש מדיניות  בנוסף, נדרשו התאגידים בנושא: "ציות ופונקצית הציות בתאגיד הבנקאי". ,308מס' 
הבנק גיבש מסמך מדיניות בנושא זה, שאושר על  כתובה בנושא: "מדיניות הציות", שתאושר על ידי הדירקטוריון.

 ידי הדירקטוריון.
 

התקיימו מגעים שונים בין החברה האם לבין משרד האוצר, משרד המשפטים והפיקוח על  2017במהלך שנת 
הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית ידור הסיכון הכרוך במתן שירותים לבנקים הבנקים, במטרה לגבש כלים לג

, באמצעות מתן כתב התחייבות בגין אי העמדה לדין פלילי ועל ידי מתן כתב שיפוי )להלן: "הבנקים הפלסטינים"(
 בגין תביעות כספיות.

 

יפוי חתומים בידי המדינה, התקבלו בבנק ובחברה האם כתבי חסינות וש 2018שנת  הרבעון השני של במהלך
 כדלקמן: 

 
בכתב החסינות התחייבה מדינת ישראל, כי לא יוגש כתב אישום נגד הבנק, החברה האם, נושאי משרה  -

עבירות מסוימות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, זאת בקשר עם מתן שירותים  ועובדיהם, בגין בהם
)להלן: "תקופת  2019במאי  31, ועד ליום 2016במרס  28ום קורספונדנטיים לבנקים הפלסטינים בתקופה שמי

 החסינות והשיפוי"(. 
  
מיליארד ש"ח  1.5בכתב השיפוי התחייבה מדינת ישראל לשפות את הבנק והחברה האם בסכום של עד  -

בגין סכום אפשרי שייפסק כנגד הבנקים בפסק דין חלוט, וכן בגין הוצאות שיוצאו על ידי הבנקים במסגרת 
בהם,  נושאי משרה, (, אשר יינקטו כנגד הבנקיםבהרשעה הסתיימושלא ) יםאו פלילי הליכים אזרחייםהול ני

 , בקשר עם מתן שירותים לבנקים הפלסטינים בתקופת החסינות והשיפוי.או עובדיהם
 

קבעו התחייבות המדינה לחסינות ושיפוי כאמור, כפופה לסייגים ולתנאים בהם הבנקים נדרשים לעמוד, אשר נ
 בכתבי החסינות והשיפוי.

 

הודיעה המפקחת על הבנקים לבנק ולחברה האם, כי לא תנקוט צעדי אכיפה בכל הנוגע  2018ביוני  26ביום 
 לפעולות של הבנקים בקשר למתן שירותים קורספונדנטיים, שעליהם חל כתב החסינות.

 

ה החליטה להקים חברה ממשלתית, פורסמה הודעת מזכיר הממשלה, לפיה הממשל 2018באוקטובר  21ביום 
בבעלות מלאה של המדינה שתספק שירותים קורספונדנטיים למערכת הבנקאית הפלסטינית, באמצעות 
הרשות המוניטרית הפלסטינית במערך התשלומים בישראל, שיהוו תחליף מסוים לשירותים שמספקים חלק 

 לספק שירותים אלו.מהבנקים המסחריים כיום ולנוכח הודעתם בדבר כוונתם להפסיק 
 

פנה מנכ"ל משרד האוצר לחברה האם ועדכן, בין היתר, כי החברה הממשלתית תוכל  2019בפברואר  20ביום 
, וזאת 2021לספק שירותים לבנקים הפועלים ברשות הפלסטינית לכל המוקדם במחצית הראשונה של שנת 

 בהערכה זהירה. 
   

עליונה לכך שבתקופת הביניים, עד לתחילת פעילותה של מנכ"ל משרד האוצר הדגיש כי קיימת חשיבות 
החברה הממשלתית, תמשכנה החברה האם והבנק לספק את השירותים הקורספונדנטיים לבנקים הפלסטינים, 
וזאת בשים לב לאפשרות הארכת כתבי השיפוי והחסינות, בהתאם לשיקול הדעת של החשב הכללי והיועץ 

 המשפטי לממשלה.
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התקבל בבנק ובחברה האם כתב שיפוי חתום בידי החשב הכללי, במסגרתו הוארכה תקופת  2019ביוני  30ביום 
 (.2021במאי  31)כשהמדינה רשאית להאריך מועד זה עד ליום  2021בפברואר  28השיפוי עד ליום 

 

מיליארד ש"ח לכל  1.5בכתב השיפוי התחייבה המדינה לשפות את הבנק והחברה האם בסכום שלא יעלה על 
ירוע בר שיפוי. בנוסף, התחייבה המדינה לשפות את הבנקים גם בגין הליכים שיסתיימו בקנס מוסכם בארה"ב א

)ללא הרשעה(. התחייבות המדינה לשיפוי כפופה לסייגים ולתנאים בהם נדרשים הבנקים לעמוד בדומה לסייגים 
 ולתנאים שנקבעו בכתב השיפוי המקורי.

 

ובחברה האם הודעת היועץ המשפטי לממשלה על הארכת תקופת  התקבלה בבנק 2019במאי  30ביום 
 .2020למאי  31החסינות שנקבעה בכתב החסינות המקורי עד ליום 

 
 

היועץ המשפטי לממשלה את תוקפו של כתב החסינות בחודש נוסף, קרי עד ליום  האריך, 2020במרס  5ביום 
 , לשם קיום דיון בנושא בקבינט המדיני בטחוני.30.6.2020

 
 לפיכך, הבנק ממשיך במתן שירותים קורספונדנטיים לבנקים הפלסטינים.

 
 

 

 הערכת חשיפת הבנק לגורמי סיכון 

להלן ריכוז גורמי הסיכון אליהם חשוף הבנק בפעילותו השוטפת, והתייחסות למידת ההשפעה האפשרית של כל  אחד 
 ממרכיבי הסיכונים על הבנק:

 
 השפעת הסיכון גורם  הסיכון

 בינונית פעה כוללת של סיכוני האשראי הש .1

 בינונית (1)סיכון בגין איכות לווים ובטחונות -

 בינונית (2)סיכון בגין ריכוזיות ענפית -

 בינונית  -נמוכה  (3)סיכון בגין ריכוזית לווים/ קבוצת לווים  -

 בינונית -נמוכה  השפעה כוללת של סיכוני שוק .2

 בינונית -נמוכה  (4)סיכון ריבית -

 נמוכה (5)סיכון אינפלציה -

 נמוכה (6)סיכון שער חליפין -

 נמוכה (7)סיכון מחירי מניות -

 בינונית  -נמוכה  (8)סיכון נזילות .3

 גבוהה - בינונית (9)סיכון תפעולי .4

 גבוהה - בינונית (10)סיכון טכנולוגיית המידע .5

 גבוהה -בינונית  (11) סיכון סייבר .6

 בינונית -נמוכה  (12)יכון משפטיס .7

 בינונית -נמוכה  (13)סיכון מוניטין .8

 בינונית (14)סיכוני ציות .9

 בינונית  (15)סיכון אסטרטגי .10
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 להלן עיקרי הנימוקים להערכות שצוינו לעיל:
 
טוב". בנוסף  הדירוג הממוצע של הלווים בבנק נמצא בתחום "סביר עד -סיכון בגין איכות לווים ובטחונות  (1)

אינה  -לכך, מעריכה הנהלת הבנק כי מדיניות קבלת הבטחונות וטיב הבטחונות שמקבל הבנק מהלווים 
 שונה מהותית מהמקובל במערכת הבנקאית.

 
, מיתרת 0.59%הסתכם שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי בשיעור של  2019יצוין בהקשר זה, כי בשנת 

 (. 0.37%ת האחוז לעומת הנתון שנרשם אשתקד )ונקוד 0.2 -כבשיעור של  העליהאשראי, המהווה 
 
בהוצאה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי,  מהעליה הןבשיעור ההוצאה להפסדי אשראי נובע  גידולה

, )בעיקר לווים בחטיבה לבנקאות מסחרית שחלה בהוצאה להפסדי אשראי על בסיס פרטני מגידולוהן 
 הרעה בכושר ההחזר שלהם(.

 
הגידול שנרשם בשנים  ,נלקח בחשבון, בין היתר ,ת רמת החשיפה של הבנק למרכיב סיכון זהבהערכ

האחרונות בהיקף תיק האשראי בבנק והערכות בנק ישראל באשר לעליה שחלה ברמת הסיכון של תיק 
  .האשראי של המערכת הבנקאית בענפים מסוימים )כגון: אנשים פרטיים ונדל"ן(

 

המתאפיין ברמת סיכון נמוכה  לרשויות מקומיותם גידול במשקל האשראי נרש, 2019 בשנת, מאידך
מוניציפל מ במועד זה העליה במשקל האשראי שניתן לענף זה נובעת מרכישת תיק האשראי) יחסית

מעריכה  לאור האמור לעיל,. (בדוחות הכספיים 37ראה גם ביאור  - במסגרת עסקת המיזוג ,בע"מ בנק
 ברמה "בינונית". -יפה של הבנק בגין מרכיב זה הנהלת הבנק את מידת החש

 
שיעור האשראי הגבוה ביותר בבנק, בחתך "ענפי משק" הינו בגין אשראי  -סיכון בגין ריכוזיות ענפית  (2)

שניתן ללווים שענף העיסוק שלהם הינו "ענף הבניה". שיעור סיכון האשראי הכולל ב"ענף הבניה" ביחס 
 (. 19.4% -31.12.2018) 15.9% -, מסתכם בכ31.12.2019ליום  לכלל סיכון האשראי לציבור בבנק

 
 , כולל תיק האשראי של הבנק אשראי1.12.2019בעקבות עסקת המיזוג שנכנסה לתוקף ביום , בנוסף

, מסיכון האשראי של הבנק, 13.8% -)המהווה כ ללקוחות הפועלים בענף שירותים ציבוריים וקהילתיים
חשיפת הבנק  תלאור האמור לעיל, מעריכה הנהלת הבנק א .(יחסית מתאפיין ברמת סיכון נמוכהה

 ברמה "בינונית". –למרכיב סיכון זה 

 
בהוראות בנק ישראל נקבעו מגבלות ביחס להיקף האשראי  -סיכון בגין ריכוזיות לווים/ קבוצת לווים  (3)

)כהגדרת מונחים אלו "סך חבות הלווים הגדולים"  -שיכול לתת תאגיד בנקאי ל"לווה", "קבוצת לווים" ו
 בהוראות בנק ישראל(. 

 

 , הינו31.12.2019שיעור האשראי שניתן ללווים ולקבוצות לווים ביחס לאמצעי ההון של הבנק ליום 
 כדלקמן: 

 מתחת למגבלה שנקבעה על ידי בנק ישראל . 77.0% -, הנמוך ב3.5% ללווה הגדול ביותר: -
מתחת למגבלה שנקבעה על ידי בנק  75.5% -ך במו, הנ6.1%קבוצת הלווים" הגדולה ביותר: ל" -

 ישראל.
מהון הבנק(, אינה  120%מגבלת "סך החבויות הגדולות" שנקבעה על ידי בנק ישראל )בשיעור  -

אינה כוללת קבוצות לווים, שהיקף האשראי  31.12.2019מכיוון שיתרת האשראי ליום  -אפקטיבית 
 מאמצעי ההון של הבנק. 10%שניתן להן עולה על 

 
בנוסף, נקבעו בבנק מגבלות נוספות שנועדו להפחית את ריכוזיות האשראי בבנק, לרבות הגבלת מספר 

 הלקוחות הגדולים בבנק.
 

מגבלות שנקבעו על ידי בנק ביחס לבבנק, הנמוכים יחסית  שיעורי הריכוזיות הפער הגבוה ביןלאור 
אלטרנטיבי  המדד הומכיוון ש -ישראל )ומגמת השיפור שנרשמה בנתונים אלו בשנים האחרונות( 

פיזור אשראי בבנק )מדד "ג'יני"(, מצביע על רמת ריכוזיות נמוכה יחסית בבנק )שנמצאת אף למדידת 
 -היא במגמת שיפור בשנים האחרונות(, מעריכה  הנהלת הבנק את חשיפת הבנק למרכיב סיכון זה 

 בינונית".  -ברמה "נמוכה 
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ק נקבעו על ידי הדירקטוריון מגבלות נאותות בנושא זה )כמפורט להערכת הנהלת הבנ -סיכון ריבית  (4)
לעיל(, וחשיפת הבנק בפועל נמוכה ממגבלות אלו. במסגרת חישוב החשיפה לסיכון זה נכללות גם 
התחייבויות ארוכות טווח לתשלום זכויות עובדים, בהתבסס על שוויין ההוגן הנגזר משיעורי ריבית עדכניים 

 לי החשבונאות המקובלים בארה"ב, בנושא זה(. )כמתחייב מיישום כל
ותוצאות מבחני הרגישות שנערכו  היקף המרכיבים החשופים לשינויים בשיעור הריבית,בהתבסס על 

 בינונית". -ברמה "נמוכה  -מעריכה הנהלת הבנק את חשיפת  הבנק למרכיב סיכון זה  בנושא זה,
 

בנושא השקעת ההון הפעיל הכלכלי במגזר ה"צמוד" המגבלות שהציב הדירקטוריון  -סיכון אינפלציה  (5)
)כמפורט לעיל(, מותירות בידי הנהלת הבנק חופש פעולה גדול. עם זאת, לאור היציבות היחסית 
שנרשמה בסביבת האינפלציה במשק המקומי )לרבות הציפיות להמשך מגמה זו(, ומכיוון שהבנק עוקב 

ת, ומגיב בצורה דינמית לשינויים בתחזיות אלו, מעריכה כלכליו -מקרוב אחרי השינויים בתחזיות המקרו 
 ברמה "נמוכה". -הנהלת הבנק את חשיפת הבנק למרכיב סיכון זה 

 
להערכת הנהלת הבנק, המגבלות שקבע הדירקטוריון בנושא זה )כמפורט לעיל(  -סיכון שער חליפין  (6)

מוכה מהמגבלות שנקבעו, שמרניות. בפועל, חשיפת ההון הפעיל הכלכלי של הבנק למגזר המט"ח נ
 ברמה "נמוכה". -ולפיכך מעריכה הנהלת הבנק את חשיפת הבנק בגין מרכיב סיכון זה 

 
ההשקעה הנמוכים של הבנק במכשיר זה, מעריכה הנהלת הבנק את  היקפילאור  -סיכון מחירי מניות  (7)

 ברמה "נמוכה". -חשיפת הבנק למרכיב סיכון זה 
 

יניות המכוונת לניהול שמרני של סיכון הנזילות בהתייחס למגבלות הבנק מיישם מד -סיכון נזילות  (8)
שנקבעו על ידי בנק ישראל.  בנוסף, פועל הבנק להגדלת הפיזור ושיפור בתמהיל הפקדונות, ומפעיל 

יחס באות מודלים ומגבלות שונות לניהול סיכון הנזילות )כמפורט לעיל(. פעולות אלו של הבנק מתבט
 221, כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 2019לרבעון הרביעי של שנת כיסוי נזילות ממוצע 

עם זאת, בעקבות עסקת המיזוג עם  ., העולה על המגבלות שנקבעו על ידי בנק ישראל136.5%בשיעור 
(, נרשמה עליה בדוחות הכספיים 37ביאור )ראה  2019בדצמבר  1בנק שנכנסה לתוקף ביום  מוניציפל

רמה "נמוכה ב -מרכיב סיכון זה להבנק  חשיפת הנהלת הבנק את מעריכהלפיכך,  דים.בריכוזיות המפקי
 בינונית". -

 
הבנק מספר תהליכים תפעוליים מרכזיים ובכללם: העתקת  מיישםבשנים האחרונות  - תפעולי סיכון (9)

 והסבת מערכות ליבה טכנולוגיות.פעילויות תפעוליות מהסניפים ליחידת תפעול עורפי ייעודית, 
 37)ראה ביאור  בנק בע"מ המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל תנכנסה לתוקף עסק 2019בדצמבר  1ביום 

שהיו  התהליכים התפעוליים, הפיננסיים והחשבונאיים, בבנק הוטמעו(. עם זאת, טרם בדוחות הכספיים
חשיפת לאור האמור לעיל החליטה הנהלת הבנק להעלות את הערכת  .בע"מ קיימים במוניציפל בנק

 לרמה "בינונית גבוהה". -סיכון זה  כיבהבנק למר
 

השירותים הבנקאיים והמידע שמספק הבנק ללקוחותיו מבוססים על תשתיות  -טכנולוגיית המידע  סיכון (10)
 מיחשוב וטכנולוגיית המידע המשמשות את הבנק. 

 בין מוניציפל בנקנכנסה לתוקף עסקת המיזוג בין הבנק ל 2019בדצמבר  1יצוין בהקשר זה, כי ביום 
. עם זאת, המערכות התפעוליות ומערכות המידע שהיו בעבר בבעלות מוניציפל בנק ממשיכות בע"מ

לשמש את הבנק גם לאחר מועד המיזוג, ולפיכך, מקדיש הבנק משאבים רבים לתחזוקת מערכות 
 כפולות במקביל.

לרמה  –ק למרכיב סיכון זה לאור האמור לעיל, החליטה הנהלת הבנק להעלות את הערכת חשיפת הבנ
 "בינונית גבוהה". 

 
הסיכון הוגדר כחשיפת הבנק לפגיעה בפעילותו ולנזקים אחרים, הנובעת מהתקפות  -סייבר  סיכון (11)

קיברנטיות על מערכות המחשב של הבנק. מערכות המידע המשמשות את הבנק מבוססות על מערכות 
 ותן. המחשב המרכזיות של החברה האם המתפעלת ומתחזקת א
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יישום  החברה האם מקצה משאבים להתמודדות עם הסיכונים ומשפרת את איכות ניהול הסיכון לרבות
 דרישות הסדרה, קביעת מדיניות ונהלים, וחיזוק הכלים לניטור ובקרת הסיכון.

 
בנוסף, הבנק משקיע משאבים בביצוע תרגולות המדמות התקפות סייבר ובהעלאת המודעות לנושא זה, 

דים ומנהלים, באמצעות הדרכות והרצאות ובאמצעות עריכת תרגולות בסניפים וביחידות בקרב עוב
 המטה.

 
עבור מערכות  האם החברהעל ידי  המופעליםיצוין בהקשר זה, כי הכלים והתהליכים להפחתת הסיכון 

 ,מיזוגה למועד עובר וחזקו,חלקם עבור מערכות המחשב שהקיימים רק ב ,הליבה )המשמשות את הבנק(
קיע משאבים רבים להפחתת הבנק משלפיכך,  ומשמשים כיום את הבנק. בנק בע"מ מוניציפל על ידי

 הנובעים ממערכות אלו. רהחשיפה לסיכוני סייב
 
בעקבות התגברות האיומים להתקפות קיברנטיות והעליה שנרשמה בעוצמה וברמת ו אור האמור לעיל,ל

 בנק בגין מרכיב סיכון זה ברמה "בינונית גבוהה".הסבירות שלהם, מעריכה הנהלת הבנק את חשיפת ה
 

להפסדים, אובדן הכנסות או פגיעה  הסיכון המשפטי הוגדר, כאמור, כ"חשיפת הבנק -משפטי  סיכון (12)
של הסכם )או מאי ידיעת הוראות הדין  ובאופן משפטי קיומ היעדר יכולת לאכוף עסקית, בין היתר בשל

כים משפטיים שנפתחו כנגד הבנק )לרבות נושאי משרה ועובדי או פרשנות שגויה שלהן(, או בשל הלי
הסדרים מ  כמו גם ,מפעילות פיקוחית הנובעיםקנסות או צעדי עונשין  להפסדים בגין חשיפה וכן הבנק(

 פרטניים. 
 

הבנק נערך לנטר סיכונים אלו, ועד כה לא נרשמו בבנק הפסדים מהותיים בתחום זה. עם זאת, לאור 
החקיקה המתייחסת לתאגידים בנקאיים, לרבות הטלת מגבלות ומטלות רבות בתחום זה העליה בהיקפי 

על המערכת הבנקאית והתגברות צעדי האכיפה בתחום המשפטי בארץ ובעולם, מעריכה הנהלת הבנק 
 בינונית". -למרכיב סיכון זה  ברמה "נמוכה  חשיפת הבנקאת 

 
פסדים כתוצאה מפגיעה בתדמיתו בקרב: לקוחות, הסיכון מוגדר כ"חשיפת הבנק לה -מוניטין  סיכון (13)

משקיעים, אנליסטים וגופים רלוונטיים אחרים, שעלולה להשפיע לרעה על יכולת הבנק לפתח קשרים 
עסקיים או לשמר אותם, באופן שיקשה על הבנק לגייס מקורות מימון". בשנים האחרונות נרשמה עליה 

תנים על ידי המערכת הבנקאית ועלויותיהן, ובפרסומים במודעות הצרכנית בציבור לגבי השירותים הני
 המופיעים באמצעי התקשורת בנושא זה בתדירות הולכת וגוברת. 

 
באיכות הניהול של סיכון זה, לרבות גידול במשאבים  בשנים האחרונות עם זאת, לאור השיפור שנרשם

שיפת הבנק בגין מרכיב ובתשומת הלב הניהולית המוקדשים לתחום זה, מעריכה הנהלת הבנק את ח
 בינונית". -ברמה "נמוכה  -סיכון זה 

 
 

הסיכון מוגדר כחשיפת הבנק להטלת קנסות ועיצומים מצד  - והלבנת הון )לרבות מימון טרור( סיכון ציות (14)
גורמי אכיפה, ולפגיעה במוניטין הבנק בשל אי מילוי או כשל בציות להוראות חקיקה )לרבות הוראות 

מפקח על הבנקים(. הבנק מנטר את החשיפה לסיכון זה באמצעות ביסוס תשתית שפורסמו על ידי ה
 נאותה )בהיבט הארגוני ובהיבט תהליכי העבודה(, לרבות:

 
 מינוי פונקצית ציות  ייעודית בלתי תלויה. -

 קביעת מדיניות ציות המקיימת את הכללים שנקבעו על ידי בנק ישראל בנושא זה. -

בנושא הייעוץ ללקוחות בתחום שוק ההון, המבוססת על קריטריונים אימוץ תוכנית אכיפה פנימית  -
 שנקבעו על ידי הרשות לניירות ערך.

 
נובעת ממתן שירות לא הוגן  האפשרית ושהתממשות (,Conduct Risk)סיכון הציות כולל גם סיכון הוגנות 

השירותים הניתנים ללקוחות הבנק. הבנק פועל לגדר סיכון זה באמצעות הטמעת ערכי הוגנות במגוון 
 ללקוחותיו בערוצים השונים.
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עם זאת, בשנים האחרונות נרשמה עליה בהיקף דרישות הרגולציה בארץ ובעולם ומסתמנת מגמה 
להעמיק דרישות אלו בין היתר, באמצעות הסכמים לחילופי מידע אוטומטיים, בין מדינתיים, והגדרת 

ר הלבנת הון, המלווה בהרחבת צעדי האכיפה על ידי עבירות מס כ"עבירות מקור" לעניין החוקים לאיסו
לאור האמור לעיל, מעריכה  "(.CROSS BORDER)"הרשויות בארץ ובחו"ל )לרבות בגין חקיקה חוצת גבולות 

 ברמה "בינונית". -הנהלת הבנק את חשיפת הבנק בגין מרכיב סיכון זה 
 

הפעילות העסקית בכלל ובסביבת  בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בסביבת - אסטרטגי סיכון (15)
הנובעים בין היתר מהתפתחויות מהירות בטכנולוגיית המידע, שחיקת  -הפעילות הבנקאית, בפרט 

 מקורות ההכנסה והגברת התחרות במערכת הבנקאית והחוץ בנקאית.
 ברמה "בינונית". -לאור התפתחויות אלו, מעריכה הנהלת הבנק את חשיפת הבנק למרכיב סיכון זה 

   
מידע מפורט באשר לגורמי סיכון נוספים ואופן ניהולם נכלל בדוח הסיכונים המתפרסם באתר האינטרנט של 

 הבנק, בכתובת: 

/2019reports-reports/annual-mercantile/financial-vate/abouthttps://www.mercantile.co.il/MB/pri 
 

 הערה:
בתהליך הערכת הסיכונים והשפעתם נעשה שימוש, בין היתר, במודלים )לגבי חשיפות לסיכונים הניתנות 
להערכה כמותית(. עם זאת, לגבי חלק מסוגי הסיכונים נדרש להניח הנחות בדבר עצמת האירוע העתידי ובדבר 

 תברות שאירוע כזה אכן יקרה. ההס
 

הערכת הסיכונים והשפעתם, כפי שהובאה בטבלה לעיל, הינה הערכה סובייקטיבית של הנהלת הבנק. לאור 
 האמור לעיל, יש להיזהר בבחינת גורמי הסיכון והערכת השפעתם, ובעריכת השוואות בעניין זה בין הבנקים.

 

 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ובקרות -' ד חלק

 דיניות חשבונאית בנושאים קריטייםמ 

 בדוחות הכספיים. 1אור יהדוחות הכספיים של הבנק ערוכים על פי עקרונות וכללי חשבונאות שעיקרם פורט בב
יישומם של כללי חשבונאות אלו, על ידי הנהלת הבנק בעת עריכת הדוחות הכספיים, כרוך לעיתים בהנחות, הערכות 

סכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות )לרבות התחייבויות תלויות( ועל התוצאות ואומדנים שונים המשפיעים על ה
הכספיות המדווחות של הבנק. ייתכן שהתממשותם בעתיד של ההערכות והאומדנים כאמור, יהיה שונה מכפי שהוערך 

 בעת עריכת הדוחות הכספיים.
 

אי ודאות או רגישות למשתנים שונים. אומדנים  חלק מהאומדנים וההערכות בהם נעשה שימוש, כרוך במידה רבה של
 ,שהשתנותם עשויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות המוצגות בדוחות הכספיים ,והערכות מסוג זה

 נחשבים לאומדנים והערכות בנושאים "קריטיים". 
 

נאותים ונעשו על פי מיטב הנהלת הבנק בדעה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים הינם 
 ידיעתה ושקול דעתה  המקצועי.

 ים בנושאים "קריטיים".ישל הערכות ואומדנים חשבונא תלהלן סקירה תמציתי 19בפרק  בהמשך לאמור לעיל, מובאת
 
 אומדנים חשבונאיים קריטיים 

 הפרשות להפסדי אשראי .א

 הפרשות להפסדי אשראי על בסיס פרטני (1)

על "בסיס פרטני" את מרבית תיק האשראי של הבנק, הכולל את כל  בנקאחת לרבעון בוחנת הנהלת ה
 במטרה להעריך את ההפסד האפשרי הגלום בו. מיליון ש"ח,  0.5החבויות שיתרתן עולה על 

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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 ליום בבנק" פרטני בסיס" על הנבחן האשראי בתיק הכלולה, נטו", הפגומים חובות"ה של הרשומה היתרה

 בסיס על הנבחן האשראי מתיק 2.1% -כ ומהווה, נטו, ח"ש מיליון 406 -בכ מסתכמת, 2019 בדצמבר 31
 (.בהתאמה - 1.8% -ו ח"ש מיליון 248 -31.12.2018) תאריך לאותו פרטני

 

בדצמבר  31ליום  מסתכמת חובות אלובגין  שנכללה במאזן הבנק ההפרשה להפסדי אשראי יתרת
סך הוצאה להפסדי אשראי, ב 2019ח והפסד, בשנת רווהלדוח  פהנזקה בגינ, ומליוני ש"ח 87 -בכ 2019
 מיליון ש"ח, בהתאמה(. 67 -מיליון ש"ח ו 44 - 2018) ליוני ש"חימ 152 -של כ

 

מתבסס פורט לעיל, כמ ההפרשות להפסדי אשראי בגין האשראי הנבחן על בסיס פרטני, תהליך הערכת
ת הערכות באשר לשוויים ההוגן של לרבוהכרוכים במידה רבה של אי ודאות ) םעל אומדנים משמעותיי

הערכות סובייקטיביות, הן לגבי הקטגוריה בה סווג  ונשענים על , כושר ההחזר של החייב וכו'(הבטחונות
והן לגבי הגורמים המשמשים  ,"(נחותל"חוב  ,"בהשגחה מיוחדתהחוב הבעייתי )כגון: הבחנה בין "חוב 

ימוש של הבטחונות והצפי לקבלת תקבולים לרבות הערכות באשר למועדי המבחישוב ההפרשה )
 נוספים(.

 

בחלקם על  ו ,כלכליים או משתני שוק האומדנים המשמשים בתהליך זה מבוססים בחלקם על פרמטרים
 הערכות הנשענות על ניסיון העבר )אך כפופות לעדכונים שוטפים, ככל הנדרש(.

 

הפסדי פעה משמעותית על ההפרשה ל, עשויה להיות השאלהאו בהערכות  םלשינוי באומדנילפיכך, 
 בדוחות הכספיים של הבנק. אשראי שנכללה

 

לאור האמור לעיל, נבחנים האומדנים וההערכות המשמשים בקביעת ההפרשות להפסדי אשראי בגין 
החובות הפגומים על ידי הנהלת הבנק בתדירות רבעונית, במטרה לתקף, או לעדכן אומדנים והערכות 

 לפי העניין. -אלה 
 

 הפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי (2)

שנקבעו בהוראות בנק ישראל, נדרשו התאגידים הבנקאיים  לערוך בדוחותיהם הכספיים על פי הכללים 
גם הפרשות להפסדי אשראי על "בסיס קבוצתי" )מעבר להפרשות להפסדי אשראי על "בסיס פרטני", 

 כאמור לעיל(.
ים בתיק האשראי של התאגיד הבנקאי, שבגינם לא נערכו הפרשות אלה נערכות בגין ההפסדים הגלומ

הפרשות להפסדי אשראי על בסיס פרטני, ומהוות אומדן להפסדי האשראי הצפויים בגין אשראים אלו 
 )"תקינים ובעייתיים"(.

 

אומדן ההפרשות, כאמור, מבוסס על כללים שנקבעו בהוראת הדיווח לציבור בנושא: "הפרשה להפסדי 
יס קבוצתי", המתייחסים לכלל מכשירי האשראי בבנק )למעט חובות שסווגו כ"פגומים" אשראי  על בס

 והלוואות לדיור שההפרשה להפסדי אשראי בגינן מחושבת לפי שיטת "עומק הפיגור"(.
 

מיליון ש"ח, והיא  403 -מסתכמת ב 31.12.2019על בסיס קבוצתי ליום יתרת ההפרשות להפסדי אשראי 
מיליון  345 - 31.12.2018תרה הרשומה של סיכון האשראי הכולל לציבור בבנק )מהי 1.05% -מהווה כ

 בהתאמה(. - 1.11% -ש"ח, ו
התהליך לקביעת שיעורי ההפרשות להפסדי אשראי על "בסיס קבוצתי", בגין כל אחד מהמרכיבים 

אם שבין המפורטים לעיל, כרוך באומדנים, הנחות והערכות סובייקטיביות, לרבות הערכות באשר למת
ממוצע שיעורי ההפסד ההיסטוריים, לבין הפסדי האשראי הלא מזוהים הגלומים בתיק האשראי של 
הבנק )עבור אשראים "תקינים" ועבור אשראים "בעייתיים"(, ואומדנים הנגזרים משימוש במודל מובנה 

יים ומשקיים הכולל נתונים ופרמטרים המתייחסים הן למאפיינים ספציפיים לבנק והן למאפיינים ענפ
)לרבות הערכות באשר להתפתחויות הכלכליות הצפויות במשק, והשלכותיהן על איכות תיק האשראי 

 בבנק(.
לאור האמור לעיל, התהליך לקביעת "ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי", רגיש לשינויים 

שרית בגורמים אלו, אפשריים באומדנים או בהערכות הסובייקטיביות, כמתואר לעיל, באופן שסטיה אפ
 -עלולה להטות את סכום ה"הפרשות להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי" שנכללו בדוחות הכספיים 

 במידה מהותית.
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להלן נתונים באשר להשלכות הכספיות הנובעות מעליה אפשרית ב"מקדם ההפרשות להפסדי אשראי 
 על בסיס קבוצתי", על ההון העצמי של הבנק )לאחר מס(:

 

 
 הוןהשינוי ב

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח השינוי בפרמטר

 21  26  נקודות האחוז ב"מקדם ההפרשה", בגין אשראי "תקין" 0.1עליה בשיעור של  -

 2  3  נקודת האחוז ב"מקדם ההפרשה", בגין "חובות בעייתיים" 1עליה בשיעור  -
 

 תלויות התחייבויות .ב
ומדות תביעות משפטיות בנושאים שונים, לרבות: חיוב ריבית שלא כדין )או שלא על פי כנגד הבנק תלויות וע
רות, גביית עמלות או חיובים שונים שלא כדין, אי ביצוע הוראות והפעלת שיקול ירות בשיהמוסכם(, התניית ש

  דעת מוטעה.
 

ות דעתם של היועצים לצורך הערכת ההפסדים האפשריים בגין תביעות אלו, מתבססת הנהלת הבנק על חו
 הבאות: הקטגוריותהמשפטיים המייצגים את הבנק בתביעות אלו ומסווגת אותן לאחת מ

  לגביהן נערכת הפרשה בדוחות הכספיים על פי העובדות הידועות לבנק.  -תביעות שצפוי הפסד בגינן 

  ינן כאשר וי בגלגביהן לא נערכת הפרשה להפסד, אך ניתן גיל -תביעות שהסיכוי להפסד בגינן קלוש
 סכום התביעה הינו מהותי מאד.

  לסכום לוי ילגביהן לא נערכת הפרשה להפסד, אך ניתן ג - שאפשרות התממשותן איננה קלושהתביעות
החשיפה הכולל של הבנק בגינן. על פי הוראות בנק ישראל, יש לכלול בדוחות הכספיים גילוי באשר 

 לתביעות המהותיות בקבוצה זו.

 מבוססים ים )ככל שיידרשו(,להפסד ותעריכת הפרש, ושצוינו לעיל טגוריותשיוך התביעה לאחת הק, כאמור לעיל
סובייקטיביות ומתייחסות  מבוססות על הערכותחוות דעת אלה  .רלוונטיים משפטיים םעל חוות דעתם של יועצי

צברו בהם עד כה, אינם והידע שנ ןשהניסיו ,בקשות לאישור תובענות ייצוגיות לנושאים שונים ובכללםבחלקן 
דעתם של מהתביעות בפועל, תהיה שונה מחוות לפיכך, ייתכן שתוצאות התממשותן של חלק  מספיקים.

היועצים המשפטיים. לאור היקף התביעות התלויות כנגד הבנק, ייתכן שלאי התממשות חוות דעתם של היועצים 
 של הבנק. המשפטיים כאמור, תהיה השפעה משמעותית על התוצאות הכספיות

 

בתדירות רבעונית, תוך התייחסות  הנהלת הבנק ויועציו המשפטייםהתביעות שהוגשו כנגד הבנק נבחנות על ידי 
את  להתפתחויות שחלו בהליכים המשפטיים המתנהלים בגינן. בסיום התהליך מעדכנת הנהלת הבנק,

 להפסדים אפשריים בגין תביעות אלה, ככל הנדרש. ההפרשות
 
 

 דיםזכויות עוב .ג

 כללי (1)
בהתאם להוראות שפורסמו על ידי בנק ישראל, נדרשו התאגידים הבנקאיים לחשב את ההפרשות 
ל"זכויות עובדים" בגין התחייבויותיהם לתשלום זכויות שונות לעובדיהם, בהתאם לכללי החשבונאות 

 בדוחות הכספיים(. יז'1המקובלים בארצות הברית )ראה ביאור 
 

ובדים על פי כללי חשבונאות אלה, כרוך בשימוש בפרמטרים ואומדנים חישוב ההפרשות לזכויות ע
המבוססים בחלקם על נסיון העבר )כגון: "מחיר הכסף הרלוונטי לבנק"( ובחלקם על תחזיות עתידיות 

 )כגון: שיעורי התשואה הצפויים בשוקי ההון השונים(. 
 

ישות לשינויים בפרמטרים ובתחזיות לפיכך, ההפרשות לזכויות עובדים הנגזרות מכללי מדידה אלו רג
המבססים אותן, באופן שסטיה אפשרית בגורמים אלו עלולה להטות את סכומי ההתחייבויות בגין זכויות 

 במידה מהותית. -עובדים שנכללו בדוחות הכספיים של הבנק 
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בשיעור של להלן נתונים באשר להשלכות הכספיות הנובעות משינויים אפשריים בשיעור ההיוון )ירידה 
 (, על הפרשות הבנק בגין זכויות עובדים:אחת נקודת אחוז

 

 
 גידול בהתחייבויות

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח סוג ההתחייבות בגין זכויות עובדים

 *57  73  התחייבות לתשלום פיצויי פרישה

 8  13  התחייבות לתשלום הטבות לאחר סיום העסקה
 

 .ג מחדשהוצ *
 

 התחייבות לתשלום פיצויי פרישה (2)

 כללי 
ההפרשות בגין התחייבויות הבנק לתשלום פיצויי פרישה לעובדיו מחושבות על בסיס אקטוארי, 
הכולל הערכות באשר לשיעור העובדים שצפויים לפרוש במועד מוקדם מזה שנקבע בהסכמי 

 בל עובדים אלה. ההעסקה )מכל סיבה שהיא(, ובאשר להטבות נוספות שצפויים לק
התחייבויות אלו כוללות גם התחייבות לתשלום פיצויי פרישה בגין עובדים שנקלטו בבנק במסגרת 

(, הזכאים בתנאים מסוימים בדוחות הכספיים 37ביאור עסקת המיזוג עם מוניציפל בנק )ראה 
ין מוניציפל , מתוקף הסכמים שנחתמו בין הבנק לב250%לקבלת פיצויי פרישה מוגדלים בשיעור של 

 בנק.
 

חישובי ההפרשות בגין ההתחייבות לתשלום פיצויי פרישה על בסיס אקטוארי, כאמור, מבוססים על 
נסיון העבר ועל פרמטרים סטטיסטיים ותחזיות לגבי העתיד, כגון: תוחלת החיים הצפויה, שיעורי 

הריאלי הממוצעים פרישה מוקדמים, גיל העובדים במועד פרישתם המוקדמת, שיעורי עליית השכר 
 בעתיד, ועוד. 

 
לפיכך, ההפרשה בגין התחייבות הבנק הנגזרת מהערכה אקטוארית זו, רגישה לשינויים אפשריים 
בפרמטרים או בתחזיות עליהם היא מבוססת, באופן שסטייה אפשרית בגורמים אלו עלולה להטות 

 תית. במידה מהו -את סכום ההתחייבות הכלול בדוחותיו הכספיים של הבנק 
 בבסיס החישוב האקטוארי נכללו ההנחות הבאות:

 2004שיעורי פרישת העובדים בעתיד מבוססים על שיעורי הפרישה הממוצעים שנצפו בשנים  -
 , ועל תחזיות ההנהלה.2016 -

סכומי ההטבות הפוטנציאליות הנוספות העשויות להשתלם בעתיד לעובדי הבנק, מבוססות על  -
עבר, ועל הערכות ההנהלה באשר לסכומי הפיצויים המוגדלים הסכומים אותם שילם הבנק ב

 שעשוי הבנק לשלם בעתיד לעובדים הפורשים.

 -כ סכומי ההטבות הנוספות שישולמו בעתיד, נוכו לערכם הנוכחי, בשיעור ריבית ממוצעת של  -
( )הנגזרת מאימוץ כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב 2.0% – 31.12.2018לשנה ) 0.4%

 ת בנק ישראל(.והנחיו

, ומבוסס על לשנה 1.9%  -שיעור עליית השכר הריאלי הממוצע הצפוי בעתיד, יסתכם בכ -
)ראה הרחבה  2018בדצמבר  6הסכם שכר עדכני שנחתם בין הבנק לנציגות העובדים ביום 

 להלן(.

להלן נתונים באשר להשלכות הכספיות בגין שינויים אפשריים בפרמטרים ובהנחות שעמדו בבסיס 
 ההערכה האקטוארית, על הפרשות הבנק בגין התחייבותו לתשלום פיצויי פרישה לתאריך המאזן:

 

 
 גידול בהתחייבויות

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח השינוי בפרמטר

 38  38  נקודות האחוז בשיעורי הפרישה של העובדים 1עליה בשיעור של  -

 8  9  דות האחוז בשיעורי הפיצויים המשולמיםנקו 10עליה בשיעור של  -

 28  35  נקודות האחוז בשכר הריאלי השנתי של העובדים 0.5עליה בשיעור של  -
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 הטבות לאחר סיום העסקה (3)

עובדי הבנק זכאים לקבלת הטבות מסוימות לאחר צאתם לגמלאות )עובדי הבנק וחלק מגמלאיו 
יומי", לאחר צאתם לגמלאות בתמורה לקבלת סכום חד  הסכימו בעבר לוותר על זכותם לקבלת "עיתון

 פעמי(.
 

על פי כללי חשבונאות מקובלים יש לערוך הפרשה שתשקף את התחייבות הבנק בגין זכויות אלו. עם 
שמימוש הזכויות שתוארו לעיל, מותנה בקיום "תנאי סף"  כיווןמ ,זאת, ההפרשה כפופה לגורמי אי ודאות

 . להתממשותם בפועלאות שאין וד -מסוימים בעתיד 
 

באשר לעוצמתם האפשרית  מבחני הסתברותההפרשות בגין התחייבות צפויה זו כרוכה בעריכת  לפיכך,
 , לרבות:המשמשים בתחשיב פרמטרים מסוימים של

  ולא לפני כן. ,מספר העובדים שיפרשו מהבנק במועד שנקבע לצאתם לגמלאות 
 לגימלאי הבנק, בתקופה המבוססת על תוחלת עובדים שיממשו את ההטבות הניתנות ה מספר

 החיים הממוצעת.
 

לאור אי הודאות הכרוכה בעריכת ההפרשה החשבונאית בגין התחייבות הבנק, כאמור לעיל, הורה בנק 
על בסיס  זו,את ההפרשות החשבונאיות בגין התחייבות עתידית  חשבישראל לתאגידים הבנקאיים, ל

המהוון לתאריך  הבדוחות הכספיים על פי ערכ הולהציג אות - השאקטוארי, בהתחשב בהסתברות למימו
 עריכת ההפרשה.

 
, בהתאם לכללים זונכללו הפרשות בגין התחייבות  ,2019בדצמבר  31בדוחות הכספיים של הבנק ליום 

 יז'1המבוססים על תקני החשבונאות המקובלים בארה"ב )ראה ביאור  שנקבעו על ידי בנק ישראל
מיליון ש"ח  65מסתכמת בסך של  31.12.2019יתרת ההפרשה בגין התחייבות זו, ליום  .ם(בדוחות הכספיי

 מיליון ש"ח(.  46  - 31.12.2018)
 

מומחה והתבססו  בלתי תלוי שנערכו על ידי אקטואר םההפרשות נערכו על בסיס תחשיבים אקטואריי
 על קריטריונים ופרמטרים שונים, לרבות:

  עובדים, ברמות ותק שונות.שיעור הפרישה הממוצע של 
 .תוחלת החיים הצפויה 
 .גיל הפרישה מהעבודה 
  (.1.8% - 2.5% -31.12.2018לשנה ) 0.2% - 0.9%היוון תזרימי התשלומים הצפויים, בשיעור של 
 

ההסתברות למימוש הזכויות, הנגזרת מההערכה האקטוארית כאמור, מתבססת על פרמטרים וכלים 
ון העבר ותחזיות לגבי העתיד. לפיכך, ההפרשה בגין התחייבות הבנק סיינמ נגזריםסטטיסטיים, ה

הערכה האקטוארית כאמור, רגישה לשינויים אפשריים בפרמטרים או בתחזיות המחושבת על בסיס ה
עלולה להטות את סכום ההתחייבות הכלול  ,עליהם היא מבוססת, באופן שסטיה אפשרית בגורמים אלו

 תית. הובמידה מ  -בדוחותיו הכספיים של הבנק  
 

שינויים אפשריים בפרמטרים ובהנחות שעמדו  באשר להשלכות הכספיות הצפויות בשל  להלן נתונים
סיום בבסיס ההערכה האקטוארית, כאמור, על ההפרשות בגין התחייבות הבנק לתשלום הטבות לאחר 

 לתאריך המאזן: ההעסקה,
 

 
 גידול בהתחייבויות

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח שינוי בפרמטרה

 1  2  נקודות האחוז בשיעורי הפרישה של העובדים 1ירידה בשיעור של  -

 8  13  נקודות האחוז בשיעור ריבית ההיוון 1ירידה בשיעור של  -
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 בסיס השווי ההוגן .ד

 הצגת מכשירים פיננסיים על פי שוויים ההוגן (1)

בתיק השקעות בניירות ערך כשירים פיננסיים מסויימים )בעיקר מ, נמדדים בהתאם להוראות בנק ישראל
  על פי שוויים ההוגן.  -ה"זמין למכירה" וב"תיק למסחר"(, וכן מכשירים נגזרים 

 

הוראות בנק ישראל מגדירות שווי הוגן כ"מחיר שהיה מתקבל במכירת נכס, או המחיר שהיה משולם 
 תונים שעשויים לשמש בקביעת השווי ההוגן, כדלקמן:בהעברת התחייבות, ומבחינות בין שני סוגי נ

  "נתונים המשקפים את ההנחות שמשתתפים אחרים בשוק משתמשים בהן  -"נתונים נצפים
 לתמחור הנכס או ההתחייבות, ומבוססים על נתוני שוק שהושגו ממקורות בלתי תלויים.

  "לגבי ההנחות של משתתפים נתונים המשקפים את הערכות התאגיד הבנקאי  -"נתונים לא נצפים
 אחרים בשוק, בהתבסס על המידע הטוב ביותר של התאגיד הבנקאי.

 
נדרשו התאגידים הבנקאיים לערוך מדרג איכותי לכל הנכסים והתחייבויות  בהתאם להוראות אלו

)"נתונים  בקביעת השווי ההוגן והנתונים ששימש פילוח מקורשווי ההוגן, על בסיס השיטת בהנמדדים 
 ים", או "נתונים לא נצפים"(, כדלקמן:נצפ

 

הכוללת נכסים או התחייבויות שקביעת השווי ההוגן שלהם  - (1קבוצת איכות גבוהה )רמה  (א)
 מבוססת על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים.

ם נכסים או התחייבויות שקביעת השווי ההוגן שלה הכוללת - (2קבוצת איכות ביניים )רמה  (ב)
מבוססת על נתונים נצפים במישרין או בעקיפין )אך אינם מחירים מצוטטים בשוק פעיל(, 

 לרבות מחירים מצוטטים בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות דומים.
נכסים או התחייבויות שקביעת השווי ההוגן שלהם  הכוללת - (3קבוצת איכות נמוכה )רמה  (ג)

 אינם זמינים(. - םנצפים רלוונטיי מבוססת על נתונים לא נצפים )כאשר נתונים
 

 הקריטריונים ששימשו לסיווג הנכסים וההתחייבויות לקבוצות האיכות השונות, כמפורט לעיל, כללו:

  (, נכללים מכשירים פיננסיים ומכשירים פיננסיים נגזרים, הנסחרים 1בקבוצת האיכות הגבוהה )רמה
י מסחר גבוהים(, ששערי המסחר בו בשוק פעיל )המתאפיין במספר רב של משתתפים ומחזור

 משקפים את מחירי השוק בפועל.

  (, נכללים מכשירים פיננסיים ומכשירים פיננסיים נגזרים, שאינם 2בקבוצת איכות הביניים )רמה
נסחרים בשוק פעיל, שקביעת שוויים ההוגן מבוססת על ציטוטים בשוק פעיל של מכשירים דומים, 

ים בלתי תלויים )להלן: מכשירים ששוויים ההוגן נקבע באמצעות או על ציטוטים המתקבלים מגופ
 "שירותי תמחור"(.

 
 ששווים ההוגן נקבע באמצעות "שירותי תמחור" כוללים: ,המכשירים הפיננסיים )לרבות מכשירים נגזרים(

 ניירות ערך שאינם סחירים. -

" ובמגזר ה"מט"ח", (, במגזר השקלי ה"לא צמודO.T.Cמכשירים נגזרים הנסחרים מעבר לדלפק ) -
 וחוזי סחורות.

מתקבלים בתדירות יומית )לגבי מכשירים נגזרים(, או  "רותי התמחורישהמחירים המצוטטים באמצעות "
הבנק נוהג . "מחירי ציטוט" המספקים לבנק , מגופים יעודיים,סחירים( שאינםרבעונית )לגבי ניירות ערך 

אחד מסוגי המכשירים, ולהתבסס עליו בחישוב השווי כל עבור לקבל ציטוטים ממקור בלתי תלוי אחד 
ראה הרחבה להלן(. בדרך כלל לא נערכת התאמה לציטוטים  -ההוגן )לאחר ביצוע תהליך תיקוף 
 ממצאים שהתגלו בתהליך התיקוף.משהתקבלו, למעט התאמות הנובעות 

 
עסקאות(, מבוססים, "מחירי הציטוט" המתקבלים מספקי "שירותי התמחור" )שאינם קשורים למבצעי ה

בדרך כלל, על מחירי נכסים והתחייבויות דומים הנסחרים בשוק פעיל, בהתאמות המתחייבות עבור 
הנכסים וההתחייבויות הספציפיים שבגינם חושבו "מחירי הציטוט", ואינם מהווים, לפיכך, הצעות מחייבות 

 לביצוע עסקאות באותם נכסים או התחייבויות.
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 (, נכללים מכשירים פיננסיים ומכשירים פיננסיים נגזרים שקביעת 3כה )רמה בקבוצת האיכות הנמו
 שוויים ההוגן מבוססת על ציטוטים בשווקים לא פעילים, או על מודלים אחרים.

 

על פי הוראות בנק ישראל נדרשו התאגידים הבנקאיים לקיים "תהליך תיקוף" לגבי  -תיקוף השווי ההוגן 
כשירים פיננסיים נגזרים(, ששוויים ההוגן אינו מבוסס על מחירים הנקבעים מכשירים פיננסיים )לרבות מ

בשוק פעיל. הבנק מקיים תהליך תיקוף לגבי נכסים והתחייבויות הנמדדים בשיטת השווי ההוגן 
 .  תהליך התיקוף כולל: 3 -ו 2ומשתייכים לקבוצות האיכות ברמה 

 בדיקה מדגמית של נתונים וחישובים. -

עקומי הריבית ששימשו בהיוון תזרימי המזומנים, וכן בדיקת שיעורי הריבית וסטיות  בדיקות לתיקוף -
 התקן ששימשו בחישוב השווי ההוגן של האופציות.

 התוצאות שהתקבלו. גביבדיקת סבירות ל -

 בדיקת מרכיבי השינוי בשווי ההוגן לעומת תקופות דיווח קודמות. -

 ל נכסים והתחייבויות דומים.ביחס לנתוני השוק ש ,בדיקת הציטוטים שהתקבלו -
 

 תהליך התיקוף מבוצע באופן בלתי תלוי ל"גורם המצטט", או לגורם שערך את חישוב השווי ההוגן.
 

מרכיב סיכון האשראי )לרבות סיכון אשראי של צד נגדי(, מהווה אחד  -קביעת סיכון האשראי 
 הנמדדים בשיטת השווי ההוגן. מהפרמטרים המשמשים בקביעת  שוויים ההוגן של נכסים והתחייבויות

 

 השיטות בהן נעזר הבנק לצורך הערכת סיכון האשראי כוללות:
 שימוש בדירוגי אשראי לצורך קביעת דרגת סיכון האשראי. -

 למכשירי אשראי דומים.  (C.D.Oשימוש בציטוטים של חוזי אשראי ) -

הערכת סיכון האשראי  שימוש בציטוטים של מכשירי אשראי דומים )הנסחרים בשוק פעיל(, לצורך -
 של המכשירים הפיננסיים )לרבות מכשירים נגזרים(, שבגינם חושב סיכון האשראי.

 
להלן נתונים לגבי יתרות המכשירים הפיננסיים )לרבות מכשירים נגזרים(, הכלולים בדוחות הכספיים לפי 

מבוססות על "נתונים לא שוויים ההוגן, תוך אבחנה בין יתרות המבוססות על "נתונים נצפים", ליתרות ה
 נצפים" וההכנסות )הוצאות( שנזקפו לדוח הרווח והפסד בגינם:

 

 
 
 

  
 נתונים תוצאתיים נתונים מאזניים

  

 31יתרות שווי הוגן ליום 
 בדצמבר

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

  
2019 2018 2019 2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח סוג המכשיר הפיננסי

 -ניירות ערך שאינם למסחר  .1
    

 
 "נתונים נצפים":

    
 

 37  63  4,621  3,755  (1נסחרים בשוק פעיל )רמה  -

 
 23  22  1,146  444  (2אחרים )רמה  -

 
 (2) 1  11  12  (3)רמה  -"נתונים לא נצפים" 

 
 58  86  5,778  4,211  סך הכל

 -מכשירים נגזרים  .2
    

 
 "נתונים נצפים":

    
 

 1  1  -  -  (1נסחרים בשוק פעיל )רמה  -

 
 9  (100) (1) (50) (2אחרים )רמה  -

 
 47  24  (25) (12) (3)רמה   -"נתונים לא נצפים" 

 
 57  (75) (26) (62) סך הכל מכשירים נגזרים
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"(, 3לקבוצת האיכות הנמוכה )"רמה השינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים המשתייכים 
 נובעים מהגורמים הבאים: 2019בשנת 

השפעת שיעור עליית מדד המחירים לצרכן, והשינוי בשער החליפין של השקל לעומת המטבעות  -
מיליון  51 - 2018מיליון ש"ח )בשנת  32הזרים הגדילו את השווי ההוגן של מכשירים אלו, בסך של 

 ש"ח(.

יעורי ריבית השוק במגזרים השונים )שקל לא צמוד, שקל צמוד למדד ומטבע השפעת השינויים בש -
בסך של  גידול - 2018מיליון ש"ח )בשנת  3את השווי ההוגן של מכשירים אלו, בסך של  קטינוחוץ(, ה

 מיליון ש"ח(. 2

מיליון ש"ח  5 -צבירת הריבית השוטפת, הקטינה את השווי ההוגן של מכשירים אלו, בסך של כ -
 מיליון ש"ח(. 6 - 2018)

השינוי ב"מרכיב סיכון האשראי" הקטין את השווי ההוגן של ההתחייבויות בגין עסקאות במכשירים  -
 סכום דומה(. – 2018בסכום לא מהותי )נגזרים, 

 3 -ו 2קביעת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים )לרבות מכשירים נגזרים(, המשתייכים לדרגות איכות 
 ת והנחות הנשענות, בין היתר, על שיקול דעת סובייקטיבי. מבוססת על הערכו

 לפיכך, סטייה אפשרית בגורמים אלו עלולה להטות את שוויים ההוגן של מכשירים אלו במידה מהותית.
 
 )לשעבר: "בנק דקסיה ישראל" בע"מ(בע"מ  מיזוג מוניציפל בנק (2)

 37ביאור )ראה  בע"מ ין מוניציפל בנקלבנסה לתוקף העסקה למיזוג בין הבנק , נכ2019בדצמבר  1ביום 
(, במסגרתה רכש הבנק במועד המיזוג את מלוא הנכסים וההתחייבויות שהיו בבעלות בדוחות הכספיים

 עובר ליום המיזוג. בע"מ, מוניציפל בנק
 

הנכסים וההתחייבויות שנרכשו על ידי הבנק כאמור, נרשמו בספרי הבנק על בסיס שוויים ההוגן במועד 
 על ידי מעריך שווי מומחה. ה, בהתבסס על הערכת שווי שנערכהמיזוג

 
בשימוש בהערכות והנחות באשר  כיםאומדני השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות כאמור, כרו

לצורך אומדן השווי ההוגן של  במועד המיזוג, לפרמטרים שהיו עשויים לשמש "משתתפי שוק" רלוונטיים
 רים שנרכשו במועד המיזוג ובכללם:הנכסים וההתחייבויות הלא סחי

 הריבית המשקפת את הסיכון הגלום בתיק האשראי.תשואת  -
 עלות גיוס הפקדונות בהתפלגות לפי סוגי מפקידים. -
 הערך הגלום בפקדונות הליבה שנרכשו. -
 לעובדים שנקלטו. בעתיד ההסתברות לתשלום פיצויי פרישה מוגדלים -
 

ל הנכסים וההתחייביות שנרכשו, רגיש לשינויים אפשריים לאור האמור לעיל, אמדן השווי ההוגן ש
ן את בפרמטרים ובהערכות עליהם הוא מבוסס, באופן שסטייה אפשרית בגורמים אלו עלולה להטות ה

והן את סכום המוניטין שנגזר מהערכות  ,הערכת השווי של הנכסים וההתחייבויות הלא סחירים שנרכשו
 במידה מהותית. –אלו 

 

 ות לפיתוח עצמי של תוכנההיוון עלוי .ה

בדוחות הכספיים, הבנק מהוון עלויות מסוימות בגין פיתוח עצמי של תוכנה וזוקף אותן  (5יב')1כאמור בביאור 
לסעיף "רכוש קבוע". עלויות אלו נגזרות גם מחלקו היחסי של הבנק בתשלומים בגין שירותי מחשב ששולמו 

של תוכנה )שהוצאו על ידי החברה האם והוונו על ידה לסעיף  לחברה האם בגין מרכיב העלויות לפיתוח עצמי
 "רכוש קבוע"(.

 
מדידת העלויות ששימשו לפיתוח עצמי של תוכנה, כמו גם תקופת השימוש העתידית הצפויה בגין תוכנות אלה, 
מבוססת על אומדנים משמעותיים הכרוכים במידה רבה של אי ודאות )לרבות אומדנים באשר לתקופת ההנאה 
הצפויה מהשימוש בתוכנה שפותחה( והערכות סובייקטיביות )לרבות הערכות באשר להיקף העבודה שהושקע 

 בפיתוח התוכנה(. 
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לפיכך, לשינוי באומדנים ובהערכות שתוארו לעיל, עשויה להיות השפעה מהותית על היקף הוצאות  המחשב 
 קפו בגינם.שהוונו ונזקפו לסעיף רכוש קבוע, והוצאות הפחת העתידיות שייז

מערכות המידע העיקריות המשמשות את הבנק מבוססות על מערכות הליבה של החברה האם המספקת 
 לבנק שירותי מחשב )לרבות פיתוחי תוכנה(, מכח הסכמים שנחתמו בין הבנק לחברה האם, בנושא זה.

 
יחסי של הבנק , עלויות תוכנה שנזקפו לנכסים בספרי הבנק, כוללות גם את חלקו האור האמור לעילל

 בהשקעות החברה האם בפיתוחי תוכנה עצמיים, עבורה ועבור הבנק.
מיליון ש"ח  65בסך של  31.12.2019יתרת עלויות בגין פיתוח תוכנה שהוונו על ידי הבנק מסתכמות ליום 

 מיליון ש"ח(. 55 - 31.12.2018)
 

 למכירה ותזמינאגרות חוב ירידת ערך של  .ו

ל"תיק הזמין למכירה" )כהגדרתו בהוראות בנק ישראל(, מוצגות לפי השווי ההוגן  שסווגו באגרות חובהשקעות 
 )המבוסס על מחירים מצוטטים בבורסה לאותם נכסים, או לנכסים דומים(.

אלה, לבין עלותם המופחתת )המהווים רווחים או הפסדים  אגרות חובההוגן של  ןככלל, הפערים בין שוויי
משו(, נזקפים לסעיף "רווח כולל אחר", במסגרת ההון העצמי )בכפוף לאמור שטרם מו באגרות חובהגלומים 

 להלן(.
 

עם זאת, בהתאם להוראות בנק ישראל, וכללי חשבונאות מקובלים, זקיפת הפסדים שטרם מומשו לסעיף "רווח 
ייזקפו  -" כולל אחר", מותנית בסיווגם כ"הפסדים בעלי אופי זמני" )הפסדים שסווגו כ"בעלי אופי שונה מזמני

 לדוח הרווח והפסד(.
 

הפסדים שטרם מומשו, כאמור, נבחנים על ידי הנהלת הבנק,  ותבתיק הזמין למכירה, הכולל אגרות חובלפיכך, 
 בתדירות רבעונית, לצורך קביעת אופיים של הפסדים אלו.

 
נלקחים בחשבון  למכירה אגרות חוב זמינותבמסגרת התהליך לבחינת אופיים של הפסדים שטרם מומשו בגין 

 בדוחות הכספיים(. טו'1וונטים שנקבעו מראש )ראה ביאור על ידי הנהלת הבנק פרמטרים וקריטריונים רל
 

ייחשבו ההפסדים שנצברו  -עדר ראיות משמעותיות סותרות יהנהלת הבנק קבעה קריטריונים, שבהתקיימם ובה
 אלו, כ"בעלי אופי שונה מזמני", ובכללם: אגרות חובבגין 

לדירוג  - חתת ארבע יחידות דירוג )לפחות(, מדירוג אגרת החוב )ביחס לדירוג ששרר במועד ההשקעה(הפ -
 שאינו נכלל ב"דירוג השקעה".

 , בתקופה של חצי שנה, לפחות.אגרת החובמעלות  20%ירידת ערך העולה על  -

 .20%עולה על  -אגרות חוב ששיעור התשואה לפדיון בגינן, במועד הבחינה  -
 

אגרות נקבעו על ידי הנהלת הבנק קריטריונים רלוונטיים, שבהתקיימם יסווגו ההפסדים שנצברו בגין בנוסף, 
 בדוחות הכספיים(. טו'1, כ"הפסדים בעלי אופי שונה מזמני", בכל מקרה )ראה ביאור החוב

 

יים , כאמור לעיל, מבוסס על אומדנים משמעותאגרות החובהתהליך לקביעת אופי ההפסדים שנצברו בגין 
, והמתאם שבין הקריטריונים אגרת החובהכרוכים במידה רבה של אי ודאות )לרבות: כושר ההחזר של מנפיק 

שנקבעו על ידי הבנק, לבין אופי ההפסדים שנצברו(, ונשען על הערכות סובייקטיביות הן באשר לסיווג שנקבע 
ים לסיווג אופי ההפסדים )לרבות: דירוג )"תקין" או "בעייתי"(, והן באשר לקריטריונים המשמש האיגרתלמנפיק 

אגרות החוב, והערכות באשר לכוונת ויכולת הבנק להחזיק באגרות החוב עד לפדיונן(. לפיכך, התהליך לקביעת 
רגיש לשינויים אפשריים  -שנכללו בתיק הזמין למכירה, וטרם מומשו  אגרות החובאופי ההפסדים שנצברו בגין 

בבסיסו, באופן שסטייה אפשרית בגורמים אלו, עלולה להטות את סכומי  בפרמטרים ובהערכות העומדים
 במידה מהותית. -ההפסדים שיש לסווג לדוח הרווח והפסד 

 

כום , הסתכמה בס31.12.2019למכירה ליום  תוהזמינ אגרות החוביתרת ההפסדים שטרם מומשו הכלולים בתיק 
(. להערכת 0.84% - 31.12.2018אלו ) אגרות חובמעלות  זניחשיעור מיליון ש"ח(, ומהווה  48 - 31.12.2018)זניח 

הפסדים אלו נובעים בעיקר משינויים שוטפים  -הנהלת הבנק, המבוססת על אמות המידה שפורטו לעיל 
 בתשואות לפדיון בשוק אגרות החוב ומהווים לפיכך "הפסדים בעלי אופי זמני". 

 וח כולל אחר", במסגרת ההון העצמי.לאור האמור לעיל, נזקפו הפסדים אלו לסעיף "רו
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 גילוי לגבי בקרות ונהלים 

 בקרות לגבי הגילוי בדוחות הכספיים  .א

 Sarbanesבחוק  302העוסקת הן בבקרות ובנהלים לגבי הגילוי )סעיף  - 309הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

Oxley - " להלןSOX 404"( והן בבקרה הפנימית על דיווח כספי )סעיף SOX - סעיף ב' להלן(, קובעת בכל  ראה
 הנוגע לבקרות ולנהלים לגבי הגילוי בדוחות הכספיים התקופתיים, כדלקמן:

 
 תאגיד בנקאי חייב לקיים בקרות ונהלים לגבי הגילוי על דיווח כספי. -

בשיתוף המנהל הכללי והחשבונאי הראשי, את האפקטיביות של הבקרות  ,הנהלת התאגיד הבנקאי תעריך -
 הגילוי בדוחות הכספיים, לסוף כל רבעון. והנהלים לגבי

 
בנוסף, חויבו המנהל הכללי והחשבונאי הראשי של כל תאגיד בנקאי,  להצהיר אישית, במסגרת הדוחות 

הצהרות )הכלולות בדוחות אלו( לגבי הגילוי הנכלל בדוחות, בהסתמך על סקירת הדוחות הכספיים  -הכספיים 
 י המידע שנכלל בדוחות. והערכת יעילות הבקרות והנהלים לגב

 
קיומן של בקרות אלו ותקפותן נבחנות ביחידות השונות של הבנק מידי רבעון. בנוסף, הוקמה בבנק "ועדת גילוי" 
בראשות המנהל הכללי הכוללת את כל חברי הנהלת הבנק. הועדה מתכנסת אחת לרבעון ודנה בנושאים שונים 

עשויה להיות להם השלכה על הגילוי הנדרש בדוחות שהתעוררו במהלך פעילותו העסקית של הבנק, ש
 הכספיים.

 

 בקרה פנימית על דיווח כספי .ב

מפורטות גם חובות הנהלת התאגיד הבנקאי לגבי הבקרה הפנימית על  309בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 (.SOX  404דיווח כספי )סעיף 

 
 לקמן:ההוראה קובעת, בכל הנוגע לבקרה הפנימית על דיווח כספי, כד

 
 תאגיד בנקאי חייב לקיים בקרה פנימית על דיווח כספי. -

 את אפקטיביות  מערך הבקרה הפנימית בתאגיד.הנהלת התאגיד הבנקאי תעריך מדי שנה  -
 

המפקח על הבנקים הוראת דיווח, בדבר: "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על  במקביל להוראה זו, פרסם
. בהתאם להוראה זו ייכלל בכל דוח שנתי SOX 404הדיווח הנגזרות מסעיף דיווח כספי", המיישמת את חובות 

 "דוח בקרה פנימית", שיכלול: 
 
 הצהרה על אחריות ההנהלה לקיומו ותחזוקתו של מערך ונהלי בקרה פנימית נאותים על דיווח כספי. -

ד הבנקאי, כאמור, הערכה לגבי יעילותם של מערך וניהול הבקרה הפנימית על דיווח כספי. הערכת  התאגי -
  ,PCAOB -בהתאם לתקני ביקורת שיאומצו או שיתפרסמו על ידי ה -תבוקר על ידי רואה החשבון המבקר 

 ובסיומה תומצא על ידו חוות דעת.

 
ווח יערך הבנק, בסיוע יועצים חיצוניים, בדיקות מדגמיות לתיקוף מערך הבקרה הפנימית על ד 2019בשנת 

ווח כספי, סקירת הבקרות ין התיעוד הקיים בגין תהליכים עסקיים המשליכים על דכספי. הבדיקות כללו: עדכו
הקיימות בגין תהליכים אלו, סקירת בקרות חדשות שנוספו בתקופת הדוח, עדכון התיעוד בגין תהליכים שנוספו 

 ושונו בתקופת הדוח, ובדיקות שוטפות של הבקרות הקיימות והערכת מידת האפקטיביות שלהן.
 

לאמור לעיל, הבקרה הפנימית על דיווח כספי מבוססת על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של  בנוסף
 ".COSO" -ה

 

מערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בבנק, בוקר על ידי רואי החשבון המבקרים ונמצא אפקטיבי. חוות 
ידי בנק ישראל,  נכללה בדוחות הדעת של רואי החשבון המבקרים על הבקרה הפנימית, במתכונת שנקבעה על 

 אלו לפני חוות הדעת על הדוחות הכספיים.
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 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי .ג

ועל תוצאות  ,בהתבסס על בחינת הבקרות הקיימות בתהליכי הפקת והעברת המידע הקשורים לדווח הכספי
והחשבונאי הראשי של הבנק את  , העריכה הנהלת הבנק בשיתוף המנהל הכלליהדיונים שנערכו ב"ועדת הגילוי"

 האפקטיביות של הבקרות והנהלים בתקופה המכוסה בדוח זה, לגבי הגילוי של הבנק. 
 

על בסיס הערכה זו, המנהל הכללי והחשבונאי הראשי של הבנק הסיקו, כי לתום תקופה זו, הבקרות והנהלים 
לדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח לגבי הגילוי של הבנק הינן אפקטיביות כדי: לרשום, לעבד, לסכם ו

 השנתי, בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
 
 

 שינויים בבקרה הפנימית .ד

עם זאת, בשלב זה, הבנק ממשיך  הושלמה עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ. 1.12.2019ביום 
דע התפעוליות והכספיות שהיו עובר למיזוג בבעלות מוניציפל בנק, ועל התהליכים להתבסס על מערכות המי

 התפעוליים והחשבונאיים שהיו נהוגים במוניציפל בנק עובר ליום המיזוג.
 

הנכסים וההתחייבויות שנרכשו במסגרת המיזוג כאמור, ועריכת  התהליכים הדרושים לתפעול תעבמהלך הטמ
אלו, לרבות התוצאות הכספיות הנובעות מהפעילות שנרכשה, החל ממועד המידע הכספי הנגזר מנכסים 

התהליכים הרישום החשבונאי הנגזר מ המיזוג, ננקטו על ידי הבנק אמצעי בקרה שנועדו להבטיח את נאותות
 המשפיעים על הדיווח הכספי.  פיננסייםהעסקיים, התפעוליים וה

 
, שינויים כלשהם בבקרה 31.12.2019י שהסתיים ביום מעבר לאמור לעיל, לא ארעו במהלך הרבעון הרביע

הפנימית של הבנק על דיווח כספי אשר השפיעו באופן מהותי, או שסביר שצפויים להשפיע באופן מהותי, על 
 הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.

 
 

 מידע נוסף -' ה חלק
 עניינים אחרים 

 בנקאית בישראל"מכתבי בנק ישראל בנושא: "התייעלות תפעולית של המערכת ה .א

 כללי (1)

"התייעלות המערכת הבנקאית בישראל,"  פרסם בנק ישראל שני מסמכים בנושא: 2017 -ו 2016בשנים 
 כדלקמן:

  2016בינואר,  12מסמך מיום: 
 המסמך עוסק בעיקר בהיבטי התייעלות של המערכת הבנקאית בתחום כח האדם.

ות התייעלות, בתחום כח האדם במסגרת המסמך בוצעו לתאגידים הבנקאיים שיישמו תוכני
 ויעמדו בקריטריונים שנקבעו על ידי בנק ישראל, מספר הקלות ובכללן:

דחיית המועדים שנקבעו בעבר לעמידה ביעדי הלימות ההון )ככל שהקיטון בהון שבגינו  -
 מבוקשת הדחיה, נובע מתוכנית ההתייעלות(.

 
בחישוב ההפרשות לתשלום היתר לאמץ פרשנות מקילה להנחות האקטואריות המיושמות  -

 פיצויי פרישה.
 

  2017 וניבי 13מכתב מיום: 
במסגרת המסמך, הוצעו לתאגידים הבנקאיים שיישמו תוכניות התייעלות בתחום הנדל"ן ויעמדו 
בקריטריונים שונים שהוגדרו במסמך, הקלות שתאפשרנה לתאגידים הבנקאיים לדחות את 

 ות:המועדים לעמידה ביעדי הלימות ההון, לרב

 הון הרגולטורי.ברווח ההון הנובע ממכירת נכסי נדל"ן שטרם הוכר  -
 ות שהושקעו במסגרת ההתייעלות.רהסכום המצטבר של העלויות הישי -
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, 2018ביוני  30עד ליום  שאושרועל תוכניות התייעלות  במקור חלו ,במכתבים אלו שנכללו הקלותה
 ". חמש שנים בשיטת "הקו הישרלאורך תקופה של  נפרסותו
 

מעת לעת, המועדים לגיבוש תוכניות התייעלות, המזכות בהקלות כאמור, הוארכו על ידי בנק ישראל 
יצוין בהקשר זה, כי הודעת האורכה האחרונה  לתאגידים הבנקאיים. אמצעות הודעות אורכה שהופצוב

 ת התייעלותתוכניו לגיבושהתקופה  הוארכה הבמסגרת, 2019בדצמבר  16ביום  בנק ישראלפורסמה ע"י 
 .2021בדצמבר  31שיאושרו עד ליום המזכות בהקלות כאמור, גם לתוכניות 

 

  להנפקת הון וגיוס כתבי התחייבות מסגרת .ב

ומיזוגו עם ולתוך הבנק מוניציפל בנק בע"מ  לרכישתלהשלכות הצפויות בגין העסקה  הבנק ערכותבמסגרת ה
הון  הון מניות, , מסגרת לגיוס2019בפברואר  24בנק ביום אישר דירקטוריון ה (,בדוחות הכספיים 37ביאור  )ראה

 משני ואגרות חוב, כדלקמן:

 מיליון ש"ח. 150בהיקף שלא יעלה על  לחברה האם, מסגרת להנפקת הון מניות רגילות -

"( בהיקף שלא יעלה COCOכתבי התחייבות נדחים, הכוללים מנגנונוים לספיגת הפסדים )" סמסגרות לגיו -
 , שיגויסו מהחברה האם.ש"ח מיליון 400על 

 מיליון ש"ח. 600מסגרת לגיוס אגרות חוב בהיקף שלא יעלה על  -
 

כתב התחייבות נדחה, הכולל מנגנון  ,2019בדצמבר  1ביום  מהחברה האם בהמשך להחלטות אלו גייס הבנק
 מיליון ש"ח. 160"(, בסך של COCOלספיגת הפסדים )"

 
שנים ממועד הנפקתו. עם זאת, קיימת לבנק אופציה לפרעון  10תום כתב ההתחייבות הנדחה יעמוד לפרעון ב

 .תושנים ממועד הנפק 5בתום  ,(ו)בכפוף לתנאים שנקבעו ב של כתב ההתחייבות מוקדם
 

 שיפוי מהחברה האם ברכישת כת .ג

כתבי  2019במסגרת ניהול סיכוני החשיפה לענף הנדל"ן, הנפיקה החברה האם לבנק בחודשים יולי ואוגוסט 
יפוי, בגין הפסדי אשראי עתידיים העלולים להיגרם לבנק בגין חבויות של לקוחות מסוימים בענף הנדל"ן ש

מיליון ש"ח  385מיליון ש"ח )מתוך מסגרת כוללת בסך של  114 -בסך של כ 31.12.2019המסתכמים ליום 
 (.10.7.2019שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום 

  
, במסגרת עסקת המיזוג )ראה 2019בדצמבר  1ביום  בע"מ וניציפל בנקרכישת תיק האשראי של מבעקבות 

(, חלה ירידה בחשיפה היחסית של הבנק לענף הנדל"ן. לפיכך, הודיע הבנק לחברה בדוחות הכספיים 37ביאור 
של  על החלטתו לממש את האופציה שהוקנתה לו בכתב השיפוי ולהביא לסיום מוקדם 1.1.2020האם ביום 

 .2020במהלך חודש ינואר  ,רגהבהד ,השיפוי
 

 "LIBORגילוי בדבר היערכות הבנק להפסקת השימוש בריבית " .ד

, יחדלו תאגידים בנקאיים מרכזיים 2021שהחל משנת  -מפרסומים שונים שיזמו רשויות פיקוח בעולם עולה 
וגם בישראל( עושים ". יצוין בהקשר זה, כי תאגידים בנקאיים בעולם )LIBOR" -בעולם לפרסם את שיעור ריבית ה

לפיכך, קיימת חשיפה  .(או צמודים למטבע חוץ)ת עוגן בחוזים הנקובים במטבע חוץ שימוש בריבית זו, כריבי
 ".LIBOR" -לסיכון הנובע מהפסקת השימוש בריבית ה

 
חוזר, במסגרתו נדרשו תאגידים בנקאיים שיש להם  13.2.2020לאור האמור לעיל, פרסם בנק ישראל ביום 

 גילוי בנושא זה. 31.12.2019ה מהותית לסיכון זה, לכלול בדוחותיהם הכספיים ליום חשיפ
הגילוי יכלול מידע באשר לאופן שבו מזהה התאגיד הבנקאי את הסיכון, נערך להפחתתו, ולהשפעתו  הצפויה 

 על התאגיד הבנקאי.
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 )המשך( "LIBOR"גילוי בדבר היערכות הבנק להפסקת השימוש בריבית  .ד
 
 הלן מידע באשר להיערכות הבנק:ל
 

במסגרת ההיערכות לשינוי הצפוי, הוקמה בקבוצת דיסקונט ועדת היגוי קבוצתית וגובשה תוכנית עבודה 
 הכוללת מספר היבטים, כדלקמן:

 
, כריבית עוגן, שמועד "LIBOR" -, העושים שימוש בריבית ה31.12.2019נערך מיפוי לגבי החוזים הקיימים ליום  -

 .31.12.2020ל לאחר פקיעתם ח

עולה כי היקף חוזי ההלוואות במטבע חוץ )או הצמודים לו(, החשופים לסיכון  31.12.2019מנתוני הבנק ליום 
 מיליארד ש"ח. 0.4 -מיליארד ש"ח והיקף החוזים במכשירים נגזרים מסתכם בכ 0.2 -זה מסתכם בכ

 

וף עם החברה האם להכנסת השינויים הבנק נערך בשית -היבטים משפטיים והיבטי יחסי "בנק לקוח"  -
הנדרשים במסמכים הרלוונטיים עליהם חתומים לקוחות הבנק, וכן לשינוי בטפסי ההתקשרות עבור 

 המוצרים השונים.

במקביל, מבוצעת היערכות בשיתוף עם החברה האם, למשלוח הודעות מתאימות ללקוחות בדבר השינוי 
 ובין הבנק.הצפוי והשלכותיו על החוזים שנחתמו בינם 

 

בנוסף, בוצעה סקירה טכנולוגית של המערכות התפעוליות ומערכות המידע המושפעות מהתהליך,  -
 והמודלים העושים שימוש בריבית עוגן זו.

 
 

", הבנק עוקב בשיתוף עם החברה LIBOR" -במקביל, מכיוון שעד כה טרם נקבעו סופית החלופות לריבית ה -
 האם, אחר החלופות המתגבשות.

", יהיו עקומי ריבית "חסרי LIBOR" -זה, נראה כי עקומי הריבית שעשויים להחליף את עקום ריבית ה בשלב
", הכולל מרכיב "חשיפה לסיכון אשראי בנקאי"(. לפיכך, ככל שעקומים אלו LIBOR" -סיכון" )לעומת עקום ה

צרים הבנקאיים, יהיה צורך, ככל הנראה, להתאים את מרווחי הסיכון במו -יאומצו בסופו של דבר 
המבוססים על ריבית עוגן במטבע חוץ, באופן שייקח בחשבון את הפער המובנה בין העקום החדש, לעקום 

 ", ככל שיתקיים פער מעין זה.LIBOR" -ריבית ה
 

 פרסום תשקיף מדף .ה

 18במסגרת ניהול סיכוני הנזילות, פרסם הבנק באמצעות החברה הבת "מרכנתיל הנפקות בע"מ, ביום 
 , "תשקיף מדף", שיהווה תשתית להנפקת אגרות חוב.2020 וארבפבר

 

 
 

  
 

 אסתר דויטש
 יו"ר הדירקטוריון

 יהושע בורשטיין  
 המנהל הכללי

 
 
 
 

 2020, מרסב 12
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2019    
 ין וחשבון שנתיד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוח הדירקטוריון
        וההנהלה  
    
 ות הצהר-   

  הצהרות לגבי הגילוי א.

 121 הצהרת המנכ"ל - 

 122 הצהרת החשבונאי הראשי - 
   

 דו"ח הדירקטוריון וההנהלה  ב.
 בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי 
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 (Certificationהצהרה )
 

 אני יהושע בורשטיין, מצהיר כי:
 
 )להלן: "הדוח"(. 2019סקונט בע"מ )להלן: "הבנק"( לשנת סקרתי את הדוח השנתי של בנק מרכנתיל די .1 
 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  .2
 .כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

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

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים ברווח הכולל, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק לימים 
 ולתקופות המוצגים בדוח.

 
ולבקרה הפנימית  (1)הירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילויאני ואחרים בבנק המצ .4

 , וכן:(1)של הבנק על דיווח כספי
 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  א.
ים שלו, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחד

 תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח.
 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,  ב.
שהדוחות הכספיים למטרות  המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך

 חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.
 

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  ג.
 סה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכןהאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכו

 
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי,  ד.

 או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.
 

החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון  אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה .5
 של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  א.

 יכולתו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכןכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ב
 
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  ב.

 משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.
 

 חר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם א
   

 וההנהלה". כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון (1)
 
 

 2020, מרסב 12

   
 יהושע בורשטיין

 מנכ"ל הבנק   
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 (Certificationהצהרה )
 

 אני אבי רישפן, מצהיר כי:

 
 )להלן: "הדוח"(. 2019ת סקרתי את הדוח השנתי של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ )להלן: "הבנק"( לשנ .1 
 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  .2
 כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 
ת הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, בהתבסס על ידיעתי, הדוחו .3

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים ברווח הכולל, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק לימים 
 ולתקופות המוצגים בדוח.

 
ולבקרה הפנימית  (1)ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם .4

 , וכן:(1)של הבנק על דיווח כספי
 
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  א.

אחרים בבנק ובאותם שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא לידיעתנו על ידי 
 תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח.

 
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,  ב.

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות 
 יות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.חיצונ

 
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  ג.

 ןהאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכ
 
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי,  ד.

 או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.
 

וועדת הביקורת של הדירקטוריון אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ול .5
 של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  א.

 סכם ולדווח על מידע כספי; וכןכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, ל
 
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  ב.

 משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 
 וההנהלה". ם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריוןכהגדרת (1)

 
 

   2020, מרסב 12
              

 אבי רישפן          
 סמנכ"ל בכיר, חשבונאי ראשי
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 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
 
 

 

 

אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית נאותה על  הדירקטוריון וההנהלה של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ )להלן: "הבנק"(

 "(. וההנהלה דירקטוריוןהדיווח כספי )כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח 

 

מערכת הבקרה הפנימית של הבנק תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של הבנק לגבי הכנה 

 ורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. והצגה נאותה של דוחות כספיים המפ

 

ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך, גם אם נקבע כי מערכות אלו 

 גה של דוח כספי.הינן אפקטיביות, הן יכולות לספק מידה סבירה של ביטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצ

 

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות 

ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח 

 ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית. (monitor)ומנטרים  שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים

 

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

 Committee of Sponsoring Organizations of-בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית של ה

the Treadway Commission  (COSO .) 

 

, הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי 2019בדצמבר  31כי ליום  (believes)בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה 

 הינה אפקטיבית.

 

חשבון המבקרים של בוקרה על ידי רואי ה 2019בדצמבר  31האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

אשר בו נכללה חוות דעת בלתי מסויגת  127הבנק ה"ה סומך חייקין וה"ה זיו האפט כפי שצויין בדוח שלהם בעמוד מספר 

 .2019בדצמבר  31בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

 

                    
  ויטשאסתר ד  יהושע בורשטיין  אבי רישפן 
  יו"ר הדירקטוריון  מנהל כללי  בכיר, חשבונאי ראשי "לסמנכ 

 
 

 2020, מרסב 12



 
 

 

   

 

 
 

  



 
 

 
 

125 
 

 
 
 
 
 
 

 

2019       
 דין וחשבון שנתי בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ    

 
 
 

 

 דוחות כספיים  
 בדצמבר 31ליום 

              2019        

 
 

 
  -דוח רואי החשבון לבעלי המניות 

 ית על דיווח כספיבקרה פנימ
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  - דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות
 שנתייםיים פדוחות כס
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 דוחות רווח והפסד מאוחדים
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 דוח מאוחד על הרווח הכולל
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 מאזנים מאוחדים
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 דוח על השינויים בהון 

 

 
132 

   
 םדוחות מאוחדים על תזרימי המזומני
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 יאורים לדוחות הכספייםב
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  סומך חייקין
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 2020, מרסב 12תל אביב, 
 

 - מ"בע מרכנתיל דיסקונט בנק של המניות לבעלי יםהמבקר החשבון ירוא דוח
 כספי דיווח על פנימית בקרה בנקים בדברהדיווח לציבור של המפקח על ה להוראות בהתאם

בדצמבר  31הלן: "הבנק"( ליום בקרה הפנימית על דיווח כספי של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וחברות מאוחדות )לביקרנו את ה
 Committee of Sponsoring-, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה2019

Organizations of the Treadway Commission :להלן( "COSO.)"  הדירקטוריון וההנהלה של הבנק אחראים לקיום בקרה פנימית
אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר 

 י של הבנק בהתבסס על ביקורתנו.בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספ

בארה"ב בדבר ביקורת של  Public Company Accounting Oversight Board  (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ולבצעה 
ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של 

ס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבס
 כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

בקרה פנימית על דיווח כספי של בנק הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי וההכנה 
ולהוראות המפקח על הבנקים  (Israeli GAAP)כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל של דוחות 

 והנחיותיו. בקרה פנימית על דיווח כספי של בנק כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר:

ההעברות של נכסי הבנק )לרבות מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות ו .1
 הוצאתם מרשותו(;

מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות  .2
ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, ושקבלת כספים והוצאת כספים של הבנק נעשים ( Israeli GAAP)מקובלים בישראל 

 להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק; רק בהתאם

מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי  .3
 מורשים של נכסי הבנק, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים;

ספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כ
העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות, או 

 שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
, בהתבסס על 2019בדצמבר  31הותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום לדעתנו, הבנק קיים, מכל הבחינות המ

 "."COSOקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי 
ואת דוחות רווח  2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים  -של הבנק  המאוחדם וראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, את המאזניםה

לכל אחת משלוש   של הבנק, מאוחדיםהוהפסד, הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים 
, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות 2020 סרמב 12, והדוח שלנו מיום 2019 בדצמבר 31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 .כספיים

   
 סומך חייקין

 רואי  החשבון 
 זיו האפט 

 רואי  החשבון 

                                                          של פירמות עצמאיות  KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת 
 KPMG International Cooperative  ,(“KPMG International”) -המאוגדות ב

 שוויצרית ישות 



 
  

  סומך חייקין
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 2020, מרסב 12תל אביב, 

 
 דוחות כספיים שנתיים - בע"מ בנק מרכנתיל דיסקונטלבעלי המניות של  יםהחשבון המבקר ידוח רוא

 

בדצמבר  31החברות המאוחדות שלו )להלן: "הבנק"(, לימים ביקרנו את המאזנים המצורפים של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ו

ואת דוחות רווח והפסד, הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים  2018 -ו 2019

ם . דוחות כספיים אלה הינ2019 בדצמבר 31בתקופה שהסתיימה ביום  המאוחדים של הבנק, לכל אחת משלוש השנים

 באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של 

שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על ותקני ביקורת מסוימים  1973 - רואה חשבון(, התשל"ג

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין -הבנקים והנחיותיו. על

מידע שבדוחות בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים וב

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

וההנהלה של הבנק וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

 דעתנו.

ו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי  של לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנ

ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של  2018 -ו 2019בדצמבר  31הבנק והחברות המאוחדות שלו, לימים 

בהתאם לכללי  2019בדצמבר  31ום הבנק והחברות המאוחדות שלו לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה בי

כמו כן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות המפקח על  (.Israeli GAAP)חשבונאות מקובלים בישראל 

 הבנקים והנחיותיו.

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה
 31ל דיווח כספי ליום פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית של הבנק ע

 Committee Of Sponsoring -, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית של ה2019בדצמבר 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על  2020 מרסב 12 והדוח שלנו מיום
 .אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הבנק

 

   
 סומך חייקין

 רואי  החשבון 
 זיו האפט 

 רואי  החשבון 
 

 
                                                          של פירמות עצמאיות  KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת 

 KPMG International Cooperative  ,(“KPMG International”) -המאוגדות ב
 ישות 
 



 
 בדצמבר  31דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנים שהסתיימו ביום 

 )במיליוני ש"ח(בסכומים מדווחים   
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 2017 2018 2019 ביאור

 1,174  1,286  1,379  2 הכנסות ריבית

 155  206  178  2 הוצאות ריבית

 הכנסות ריבית, נטו
 

 1,201  1,080  1,019 

 119  96  188  13, 30 סדי אשראיהוצאות בגין הפ

 הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
 

 1,013  984  900 

 הכנסות שאינן מריבית
 10  49  38  3 הכנסות מימון שאינן מריבית    

 (1)310  (1)319  321  4 עמלות

 5  -  8  5 הכנסות אחרות

 סך כל הכנסות שאינן מריבית
 

 367  368  325 

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 533  615  550  6 משכורות והוצאות נלוות    

 158  153  152  15 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 (1)192  (1)217  211  7 הוצאות אחרות

 סך כל הוצאות תפעוליות ואחרות
 

 913  985  883 

 רווח לפני מיסים
 

 467  367  342 

 124  131  165  8 הפרשה למיסים על הרווח

 רווח לאחר מיסים
 

 302  236  218 

 2  3  3  14 חלק הבנק ברווחים של חברות כלולות, לאחר מיסים

 רווח נקי
 

 305  239  220 

 9 רווח למניה )באלפי שקלים חדשים(
 ערך נקוב: -שקלים חדשים  0.1מניה בת    

 

 2.45  1.92  1.77 

      
 פיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורים לדוחות הכסה

                                        
 

     
 אבי רישפן  יהושע בורשטיין  אסתר דויטש

 סמנכ"ל בכיר, חשבונאי ראשי  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון
 
 להלן. ה'1ראה ביאור  -סווג מחדש בגין השינוי בסיווג תשלומי עמלות למבטחי משנה  .1
 

.2020 מרסב 12: תאריך אישור הדוחות הכספיים



 
 דוח מאוחד על הרווח הכולל

 בסכומים מדווחים 
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 2017 2018 2019 ביאור

  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

     
 רווח נקי

 
 305  239  220 

 10 רווח )הפסד( כולל אחר, לפני מסים:
   

 (2)התאמות בגין הצגת אגרות חוב     
 למכירה לפי השווי ההוגן, נטו זמינות 

 
 134 (68)  23 

 התאמת ההתחייבויות בגין הטבות
 (1)לעובדים, נטו 

 
(87)  85 (9) 

 רווח כולל אחר לפני מיסים
 

 47  17  14 

 השפעת המס המתייחס
 

(17) (6) (5) 

 רווח כולל אחר לאחר השפעת המס
 

 30  11  9 

 סך כל הרווח הכולל
 

 335  250  229 
 
 
 
 
ת ברווח מהווה בעיקר, התאמות לאומדנים אקטואריים בגין הפרשות לפיצויי פרישה והטבות לאחר סיום העסקה וכן הפחתת סכומים שנרשמו בתקופות קודמו .1

 כולל אחר.
 , מתייחסים לניירות ערך זמינים למכירה.2017בדצמבר  31 -ו 2018בדצמבר  31הנתונים לשנים שהסתיימו בימים  .2
 
 
 
 
 ביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
 
 
 
 
 
 



 
  בדצמבר 31מאזנים מאוחדים ליום 

 )במיליוני ש"ח(בסכומים מדווחים 
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 2018 2019 ביאור

 נכסים
   

 3,102  6,708  11  מזומנים ופקדונות בבנקים

 6,599  4,806  12  (2()1)ניירות ערך

 26,048  32,439  13, 31 אשראי לציבור    

 (373) (472) 13, 31 הפרשה להפסדי אשראי

 ור, נטואשראי לציב
 

 31,967  25,675 

 9  12  14  השקעה בחברות כלולות    

 351  391  15  בניינים וציוד

 -  4  16  נכסים בלתי מוחשיים

 96  80  28  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 387  466  17  נכסים אחרים

 סך הכל נכסים
 

 44,434  36,219 

 התחייבויות והון
   

 30,551  36,232  18  פקדונות הציבור

 296  510  19  פקדונות מבנקים

 פקדונות הממשלה
 

 141  145 

 942  2,662  20  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 124  145  28  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 1,438  1,686  21  (3)התחייבויות אחרות

 סך הכל התחייבויות
 

 41,376  33,496 

 2,723  3,058  23  הון

 סך הכל התחייבויות והון
 

 44,434  36,219 
 

 מיליוני ש"ח(. 368  - 31.12.2018מיליוני ש"ח ) 343היתרה כוללת ניירות ערך ששועבדו למלווים בסך  .1
 מיליוני ש"ח(. 6,158 - 31.12.2018מיליוני ש"ח ) 4,284היתרה כוללת ניירות ערך המוצגים לפי השווי ההוגן בסך  .2
 מיליוני ש"ח(. 18 - 31.12.2018מיליוני ש"ח ) 19היתרה כוללת הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים בסך  .3
 

 ביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
 



 
 דוח על השינויים בהון 

   בסכומים מדווחים
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הון מניות 
 קרנות הון נפרע

סך הכל הון 
 וקרנות הון

הפסד כולל 
 סך הכל הון יתרת רווח אחר מצטבר

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 2,244  2,138  (97) 203  152  51  2017בינואר  1יתרה ליום 

 כולל אחר, נטו, לאחר השפעת  רווח
 9  -  9  -  -  -  המס

 220  220  -  -  -  -  רווח נקי לשנה

 2,473  2,358  (88) 203  152  51  2017 בדצמבר 31יתרה ליום 

 רווח כולל אחר, נטו, לאחר השפעת 
 11  -  11  -  -  -  המס

 239  239  -  -  -  -  רווח נקי לשנה
 לפני  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

היישום לראשונה של כללי חשבונאות 
 2,723  2,597  (77) 203  152  51  (1)חדשים

 , בגין היישום השפעה מצטברת נטו
לראשונה של כללי החשבונאות 

 -  1  (1) -  -  -  (1)החדשים
 יתרה לתחילת השנה לאחר השפעת 

היישום לראשונה של כללי 
 2,723  2,598  (78) 203  152  51  (1)החשבונאות החדשים

 רווח כולל אחר, נטו, לאחר השפעת 
 30  -  30  -  -  -  המס

 305  305  -  -  -  -  רווח נקי לשנה

 3,058  2,903  (48) 203  152  51  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 ד' להלן.1ראה ביאור  –כללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב , בנושא: "מכשירים פיננסיים"  .1

 
 
 ביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה  

 
 



 
 בדצמבר 31לשנים שהסתיימו ביום  ,מאוחד - דוח על תזרימי המזומנים

 )במיליוני ש"ח( בסכומים מדווחים
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2019 2018 2017 

 עילות שוטפתתזרימי מזומנים מפ
 220  239  305  רווח נקי לשנה   

 509  308  450  התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'(

 729  547  755  סך הכל

 -שינוי נטו בנכסים שוטפים 
 (1) (69) 16  נכסים בגין מכשירים נגזרים   

 10  (379) 309  ניירות ערך למסחר
 (13) 8  48  חריםנכסים א

 (4) (440) 373  סך הכל שינוי בנכסים שוטפים
 -שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות 

 22  23  21  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים   
 (4) 117  87  התחייבויות אחרות

 18  140  108  סך הכל שינוי בהתחייבויות שוטפות

 743  247  1,236  מזומנים נטו מפעילות שוטפת

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 (76) (136) 301  שינוי, נטו, בפקדונות בבנקים   

 (2,161) (1,957) (1,900) שינוי, נטו, באשראי לציבור
 (1,784) (3,361) (1,391) (1)רכישת אגרות חוב זמינות למכירה
 -  (191) (151) רכישת אגרות חוב מוחזקות לפדיון

 1,664  1,277  2,506  (1)ות חוב זמינות למכירהתמורה ממכירת אגר
 947  1,203  1,163  (1)תמורה מפדיון אגרות חוב זמינות למכירה
 27  26  61  תמורה מפדיון אגרות חוב מוחזקות לפדיון

 -  -  86  תמורה ממכירת תיק אשראי
 -  -  449  תזרים, נטו ממיזוג מוניציפל בנק בע"מ )נספח ג'(

 (52) (54) (72) ניינים וציודרכישת ב
 11  -  13  תמורה ממימוש בניינים וציוד

 (1,424) (3,193) 1,065  מזומנים, נטו, מפעילות )לפעילות( השקעה

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 1,637  1,715  1,497  שינוי, נטו, בפקדונות מהציבור   

 (59) 96  194  שינוי, נטו, בפקדונות מבנקים
 (9) 5  (4) שינוי, נטו, בפקדונות הממשלה

 100  -  160  הנפקת אגרות חוב
 (33) (125) (496) פרעון כתבי התחייבות נדחים

 1,636  1,691  1,351  מזומנים, נטו, מפעילות מימון

 955  (1,255) 3,652  גידול )קיטון( במזומנים
 (28) 24  (39) השפעת השינויים בשער החליפין על יתרת המזומנים

 3,338  4,265  3,034  יתרת מזומנים לתחילת השנה

 4,265  3,034  6,647  יתרת המזומנים לסוף השנה
 

 מתייחסים לניירות ערך זמינים למכירה. - 2017-ו 2018הנתונים לשנים  .1
ביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה



 
 )המשך(בדצמבר  31סתיימו ביום מאוחד, לשנים שה –נספחים לדוח על תזרימי המזומנים 

  בסכומים מדווחים
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2019 2018 2017 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 נספח א'
 התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים    

 מפעילות שוטפת 
 (2) (3) (3) חלק הבנק ברווחים, נטו, של חברות כלולות   

 60  56  58  פחת והפחתות )לרבות ירידת ערך(

 219  194  293  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 170  (7) 79  ומוחזקות לפדיון (1)וב זמינות למכירההפסד )רווח( וריבית מאגרות ח

 -  -  (1) רווח שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של מניות שאינן למסחר

 2  3  (1) הפרשה לירידת ערכם של ניירות ערך זמינים למכירה

 (4) -  (8) רווח ממימוש בניינים וציוד

 (45) (2) (80) מסים נדחים, נטו

 43  50  46  הפרשות לזכויות עובדיםגידול ב

 33  41  28  התאמת ערכם של אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 28  (24) 39  הפרשי שער שנזקפו על יתרת המזומנים

 5  -  -  דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה

 509  308  450  סה"כ התאמות לתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

    

    

 
2019 2018 2017 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 נספח ב'
   

 מידע על ריבית ומיסים שהתקבלו )שולמו(
 1,238  1,257  1,380  ריבית שהתקבלה•     

 5  -  -  דיבידנדים שהתקבלו•  

 (125) (141) 8,949  ריבית ששולמה•  

 (178) (150) 20,656  מיסים על הכנסה ששולמו•  

 15  17  7  ים על הכנסה שהתקבלומיס•  
 
 מתייחסים לניירות ערך זמינים למכירה. - 2017-ו 2018הנתונים לשנים  .1
 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
  



 
 )המשך(בדצמבר  31מאוחד, לשנים שהסתיימו ביום  –נספחים לדוח על תזרימי המזומנים 

  בסכומים מדווחים
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 מיזוג מוניציפל בנק בע"מ -נספח ג'
 

 נכסים והתחייבויות שנרכשו ומזומן ששולם, ליום המיזוג:
 

 
2019 

 
 וני ש"חמילי

 1,142  מזומנים שנרכשו

 5,811  נכסים )למעט מזומנים(

 (6,264) התחייבויות

 689  סך הכל נכסים והתחייבויות מזוהים

 4  קשרי לקוחות

 693  סך הכל תמורה ששולמה במזומן )עלות הרכישה(

 1,142  בניכוי מזומנים שנרכשו

 449  תזרים מזומנים, נטו ממיזוג מוניציפל בנק בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 נספח ד'
 פעולות שלא במזומן   
   

 
2019 2018 2017 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 12  14  9  רכישת בניינים וציוד• 

 (87) (162) 294  השאלת ניירות ערך )החזרת ניירות ערך שהושאלו(• 

    ת המיזוג בין העברת ניירות ערך מהתיק לפדיון לתיק הזמין, במסגרת עסק• 
 -  -  495  , להלן(.37הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ )ראה ביאור  
 
 
 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

  



 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 1ביאור 
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 כללי .א
 

, 2019בדצמבר  31"הבנק"( הינו תאגיד בנקאי. הדוחות הכספיים המאוחדים ליום  -בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ )להלן  .1
ם לנתונים הכספיים של הבנק ושל החברות המוחזקות שלו )להלן: "המאוחד"( וערוכים בהתאם לכללי מתייחסי

 ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. (Israeli GAAP)חשבונאות מקובלים בישראל 
 

לווים אליהם על בסיס מכיוון שאין פער מהותי בין נתוני הבנק לנתונים במאוחד, מוצגים הדוחות הכספיים והביאורים הנ .2
 .36מאוחד בלבד. מידע באשר לנתונים הכספיים של הבנק, נכלל בביאור מס' 

 
 .2020 מרסב 12הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הבנק ביום  .3

 
 בדוחות כספיים אלה: -הגדרות  .4

 

 יפין, עם דוחות הבנק.מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקדוחותיהן שחברות  - חברות מאוחדות א.

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

 וחברות כלולות. חברות מאוחדות  - חברות מוחזקות ג.

בדרך כלל זהו המטבע של  הבנק פועל. ה הכלכלית העיקרית שבההמטבע של הסביב - מטבע הפעילות ד.
הסביבה שבה הבנק מפיק ומוציא את עיקר המזומנים. מטבע הפעילות של הבנק הינו 

 השקל.

 המטבע לפיו מוצגים הדוחות הכספיים. - טבע ההצגהמ ה.

 צדדים קשורים ו.
 ובעלי ענין 

 ל.להוראות הדיווח לציבור שפורסמו על ידי בנק ישרא 80בסעיף כהגדרתם  -

 לסטטיסטיקה.מדד המחירים לצרכן בישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית  - מדד ז.

 יגילוי, בהתאם להוראות 2003סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד בגין חודש דצמבר  - סכום מותאם ח.
 בישראל. של לשכת רואי חשבון 36-ו 23מספר  דעת

(, בתוספת סכומים בערכים נומינליים, 2003מבר בדצ 31סכום מותאם למועד המעבר ) - סכום מדווח ט.
 .לאחר מועד המעבר שנוספו לאחר מועד המעבר, ובניכוי סכומים שנגרעו

המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם בהעברת התחייבות  -  שווי הוגן י.
 בעסקה רגילה, בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 ווח.עלות בסכום מד - עלות יא.

 נומינלי דיווח כספי יב.
 

 דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים. -
 

 כספיתקני דיווח  יג.
 בינלאומיים

והם ( IASB)ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  תקנים -
ות לרב (,IAS)ותקני חשבונאות בינלאומיים  (,IFRS)כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים 

פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 
(IFRIC,)  או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות(SIC.) 
 

    כללי חשבונאות יד.
 מקובלים 
 בבנקים בארה"ב 

ת הפיקוח כללי חשבונאות שנדרשים ליישם בנקים אמריקאיים, הנקבעים על ידי רשויו -
על הבנקים בארה"ב, רשות ניירות ערך בארה"ב, המוסד לתקינה חשבונאית בארה"ב, 
וגופים נוספים בארה"ב ומיושמים בהתאם להיררכיית דיווח שנקבעה בקודיפיקציה של 

 (.FAS 168)תקני החשבונאות שפרסם המוסד לתקינה חשבונאית בארה"ב 



 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .ב
 

 ווח הכספיעקרונות הדי .1
 

 על פי מדרג תקני דיווח כספי, כדלקמן: והדוחות הכספיים הוכנ
 

ובהתאם לכללים  (Israeli GAAP)ככלל, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  •
 שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו )להלן: "הוראות המפקח"(.

 
נושאים, הוראות המפקח מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. בנושאים בעיקר ה •

ועל כללי ( IFRS)הנותרים )שהינם פחות מהותיים(, הוראות המפקח מבוססות על תקני דיווח כספיים בינלאומיים 
 (.Israeli GAAP)חשבונאות מקובלים בישראל 

 
מאפשרים מספר חלופות, או שאינם כוללים התייחסות ספציפית ( IFRS)כאשר תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים  •

נקבעו בהוראות אלה הנחיות יישום ספציפיות, המבוססות בעיקר על כללי החשבונאות  -למצב מסוים 
 המקובלים בבנקים בארה"ב. 

 
 

 בסיס הצגת הנתונים הכספיים .2

 הנתונים מוצגים בדוחות הכספיים כדלקמן:

 נתונים מאזניים (א)
 מוצגים בערכים נומינליים היסטוריים. -פריטים כספיים    •  
 מוצגים בערכים מדווחים. -פריטים לא כספיים     •  
, 30.11.2019יום ב בע"מ, בסיס המדידה של נכסים והתחייבויות שהיו בבעלות מוניציפל בנקבאשר ללמידע  •  

 37)ראה ביאור  בע"מ בנק בין מוניציפלשנחתמה בין הבנק ל הבנק במסגרת עסקת המיזוג נרכשו על ידיו
 להלן. 4ראה סעיף  - 1.12.2019יום ונכנסה לתוקף ב ,להלן(

 
 נתונים תוצאתיים (ב)

 מוצגות בערכים נומינליים היסטוריים. -הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים כספיים    •
 נגזרות  -ות והכנסות מראש( הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים )כגון: פחת והפחתות, והוצא   •

 מהתנועה בפריט הלא כספי המאזני.     
   

 מטבע פעילות ומטבע הצגה .3

 הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בשקלים חדשים )ש"ח(, שהינו מטבע הפעילות של הבנק. 
 

 בסיס המדידה .4

 רט להלן:הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית, למעט נכסים והתחייבויות, כמפו

מכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים, הנמדדים בשיטת השווי ההוגן )כגון: השקעות בניירות ערך,    •
 אשראי הנובע מהשאלת ניירות ערך, ויעודות בגין זכויות עובדים(.

ם נדחים, והתחייבויות נכסים והתחייבויות הנובעים מהפרשות )כגון: הכנסות לקבל והוצאות לשלם, הפרשות למיסי •
 בגין זכויות עובדים(.

 קעות בחברות כלולות המטופלות בשיטת "השווי המאזני".הש •

 1.12.2019, נרשמו בספרי הבנק ביום 30.11.2019עד ליום  בע"מ נכסים והתחייבויות שהיו בבעלות מוניציפל בנק •
התבסס על הערכת שווי של מעריך שווי מוסמך. )מועד השלמת עסקת המיזוג(, על פי שוויים ההוגן לאותו מועד, ב

בדצמבר  31ההכנסות וההוצאות שנרשמו בספרי הבנק בגין נכסים והתחייבויות אלו החל ממועד המיזוג ועד ליום 
  רו מערכי השווי ההוגן שנרשמו במועד המיזוג. ז, נג2019
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 )המשך(בסיס עריכת הדוחות הכספיים  ב.
 

 שימוש באומדנים .5
והוראות המפקח על הבנקים ( Israeli GAAP) בישראל מקובלים ות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאותהדוחעריכת 

והנחיותיו, כרוכה בשיקול דעת, הנחות ושימוש באומדנים שהשפיעו על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות ועל 
ות בתקופות הדיווח. האומדנים מבוססים על הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצא

 והן כרוכות באי ודאות או רגישות למשתנים שונים.  הנחות שנערכו על ידי הנהלת הבנק
 

הערכות ההנהלה מבוססות על ניסיון העבר, נתונים נצפים והנחות סבירות המותאמות לנסיבות  של כל אומדן. 
טף, ותוצאותיהם נזקפות לדוחות הכספיים בתקופה שבה נערך האומדנים וההנחות שבבסיסם מתעדכנים באופן שו

העדכון. יובהר עם זאת, שהתממשותם בעתיד של ההערכות והאומדנים הנ"ל, עשויה להיות שונה מההערכות שנכללו 
בדוחות הכספיים. למידע נוסף באשר לשינויים באומדנים שונים הנובעים מיישום כללי חשבונאות והוראות דיווח חדשות 

 ראה סעיף ד' להלן. -
 

 מידע לגבי השפעה של תקני חשבונאות חדשים והוראות המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם  .ג
 

 אימוץ תקני חשבונאות אמריקאיים מסוימים .1
 

 בנק פרסם - בישראל הבנקאיים בתאגידים, ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי לאימוץ מתווה במסגרת
 כללי את ליישם הבנקאיים התאגידים נדרשו במסגרתו, לציבור הדיווח להוראות תיקון, 2018 רסבמ 28 ביום ישראל

 :הבאים בנושאים - ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות

 :Current Expected Credit Losses (CECL)"" - צפויים אשראי להפסדי הפרשות •
 

 העולמי הפיננסי מהמשבר לקחים הפקת הליך תבמסגר מיושם, זה בנושא והגילוי המדידה לכללי התיקון
 הכרה הקדמת באמצעות(, משמעותיים אשראי הפסדי העולם ברחבי רבים פיננסיים במוסדות נרשמו במהלכו)

 לתרום במטרה, אשראי להפסדי הפרשות לרישום" מחזורית אנטי" מתכונת ויישום, אשראי להפסדי בהוצאות
 .הכספיים בדוחות אלו סיכונים משתקפים שבו לאופן, איהאשר סיכוני ניהול שבין הקשר לחיזוק

 במסגרת יישום ההנחיות החדשות, יחולו שינויים בכללי המדידה והגילוי בנושא זה, לרבות:
 

ההפרשות להפסדי אשראי, ייגזרו מהפסדי האשראי הצפויים במשך כל תקופת החיים של תיק האשראי  - 
לפי  -ו בתיק האשראי עד לתאריך הדוחות הכספיים )במקום הפרשות בגין הפסדי אשראי שהתהו

 הכללים הנוכחיים(.
 

בקביעת ההפרשות להפסדי אשראי ייעשה שימוש משמעותי במידע צופה פני עתיד, שישקף תחזיות  -
 סבירות לגבי אירועים כלכליים עתידיים.

 
 יורחב הגילוי באשר להשפעת מועד מתן האשראי, על איכות תיק האשראי. -

  
 יחולו שינויים בכללים לרישום ירידת ערך של אגרות חוב בתיק ניירות הערך "הזמין למכירה". -

 

ההנחיות החדשות יחולו על כל תיק האשראי של התאגידים הבנקאיים )לרבות הלוואות לדיור וחשיפות אשראי 
 חוץ מאזניות מסוימות( ועל אגרות חוב מוחזקות לפדיון. 

 

היישום לראשונה, בין כללי המדידה החדשים, להוראות הקיימות ייזקפו להון העצמי הפרשים שיתהוו, במועד 
 ".במסגרת סעיף "עודפים

 

ליישומן במועד  אות הדיווח לציבור, כאמור, ונערךהבנק לומד את ההנחיות החדשות שנכללו בתיקונים להור
 שנקבע לכניסתן לתוקף.

 

 .2022בינואר  1וקף החל מיום השינויים בכללי החשבונאות בנושא זה ייכנסו לת
יישום ההנחיות החדשות כרוך בעדכונים מתודולוגיים משמעותיים, ושינויים מהותיים בבסיסי הנתונים ובמערכות 

 המידע הקיימות שאינן מתואמות, בשלב זה, לדיווח על פי הכללים החדשים. 
 

תחייבויותיו ותוצאותיו הכספיות של הבנק זה, את השלכותיו על נכסיו, ה להעריך, בשלב עדיין לפיכך, לא ניתן
 בעתיד.
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 )המשך( -מידע לגבי השפעה של תקני חשבונאות חדשים והוראות המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם  .ג
 

 חכירות: .2
 

 2018ביולי  1במסגרת המתווה לאימוץ כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, כאמור, פרסם בנק ישראל ביום 
ות הדיווח לציבור, במסגרתו נדרשו התאגידים הבנקאים בישראל ליישם את כללי החשבונאות תיקון להורא

המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא: "חכירות", במטרה לשקף בדוחות הכספיים את היקף המינוף הנובע מחוזי 
 חכירה ארוכי טווח.

 התיקון להוראות כולל שינויים בכללי המדידה הקיימים בנושא זה, לרבות:

  השינוי בכללי המדידה ייושם לגבי חוזי חכירה לתקופות העולות על שנה, גם אם החכירה הוגדרה כ"חכירה
 תפעולית".

  התשלומים העתידיים הצפויים בגין חוזי החכירה, יוכרו במאזן התאגידים הבנקאיים כהתחייבות. מאידך, זכות
 השימוש בנכס החכור, תיזקף לסעיף "נכסים".

 

 .1.1.2020ייכנסו לתוקף החל מיום  -המדידה ודרישות הגילוי, כאמור  התיקונים לכללי
 במועד שנקבע לכניסתן לתוקף. ם ההנחיות החדשות שנקבעו בתיקון להוראותהבנק נערך ליישו

 
יישום ההנחיות החדשות, בנושא זה, כרוך באימוץ כללי מדידה חדשים ושינויים מהותיים בבסיסי הנתונים ובמערכות 

 .יימותהמידע הק
 

על פי אומדנים מוקדמים שנערכו על ידי הבנק במסגרת הערכותו להטמעת ההנחיות שנכללו בהוראה, יישום 
ההוראה צפוי להגדיל את התחייבויות לתשלום דמי שכירות עתידיים מחד, ואת נכסיו )בגין זכות השימוש בנכסים(, 

 מיליארד ש"ח. 0.2 -מאידך, בסך של כ
 

 
 לציבור באשר לדיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, בנושא: "מטבע חוץ" תיקון הוראות הדיווח .3

 .2016 במרס, 21 התיקון להוראות הדיווח לציבור בנושא זה פורסם על ידי בנק ישראל ביום
בהתאם להנחיות שנכללו בתיקון להוראה נדרשו התאגידים הבנקאיים ליישם את כללי החשבונאות המקובלים 

 החל מיום -רה״ב בנושא זה, לרבות כללי המדידה והגילוי שנכללים בתקני החשבונאות והדיווח בארה״ב בבנקים בא
 כמפורט להלן: , בכפוף להוראות מעבר שנקבעו בהוראה,2017 בינואר 1

על פי כללי המדידה הנהוגים בארה״ב בנושא זה, נזקפים הפרשי שער בגין ניירות ערך זמינים למכירה  -
)במקום לדוח הרווח והפסד כמתחייב  סעיף ״רווח כולל אחר״ במסגרת ההון העצמיל -במטבע חוץ 

 מההוראות הקודמות של המפקח על הבנקים(.

במטרה לאפשר לתאגידים הבנקאיים ללמוד את ההשלכות הנובעות מהשינויים בכללי המדידה כאמור,  -
מועד הכניסה לתוקף של מרכיב  ולהיערך ליישומם, נכללו בתיקון להוראה הנחיות מעבר, במסגרתן נדחה

 )להלן: ״תקופת הביניים״(. , בכפוף לאמור להלן1.1.2019 זה בכללי המדידה החדשים, עד ליום

עד  "תקופת הביניים"פרסם בנק ישראל תיקון להוראות הדיווח לציבור, במסגרתו הוארכה  ,2020בפברואר  13ביום 
 .31.12.2022ליום 

, ועד לתום תקופת הביניים, ימשיכו (1.1.2017) סתן לתוקף של ההנחיות החדשותהחל מהמועד שנקבע לכני ךפיכל
 והפסד. חלרוו -התאגידים הבנקאיים לזקוף הפרשי שער בגין ניירות ערך זמינים למכירה 

הבנק יישם את כללי המדידה החדשים, לרבות ההקלות שנקבעו בתקופת המעבר, במועד כניסתם לתוקף. ליישום 
 .דוחבתקופת הכספיים ות החדשים, לא הייתה השלכה מהותית על הדוחות הכללי החשבונא
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 מידע לגבי תקני חשבונאות חדשים והוראות המפקח על הבנקים שיושמו לראשונה בתקופת הדוח  .ד

 תקני חשבונאות אמריקאיים מסוימים אימוץ
 

נדרשו התאגידים הבנקאיים לאמץ את פרסם בנק ישראל, תיקון להוראות הדיווח לציבור, במסגרתו  2018 מרסב 28ביום 
 כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושאים הבאים:

 

 הכרה ומדידה של מכשירים פיננסיים 
נגזרים מכללים חדשים בנושא: "הכרה ומדידה של מכשירים   -התיקונים להוראות הדיווח לציבור בנושא זה 

שינויים בכללי המדידה של מכשירים פיננסיים מסוימים,  , וכוללים2016פיננסיים", שפורסמו בארה"ב בחודש ינואר 
 לרבות: 

  שינויים בשווי הוגן של מניות סחירות שנכללו בעבר ב"תיק ניירות הערך הזמין למכירה", ייזקפו לדוח הרווח
 לפי הכללים הקודמים(. -והפסד )במקום לסעיף "רווח כולל אחר", במסגרת ההון העצמי 

 ייזקפו להון  -ננסיות הנמדדות לפי השווי ההוגן, הנובעים מסיכוני אשראי ספציפיים שינויים בהתחייבויות פי
 לפי הכללים הקודמים(. -העצמי במסגרת סעיף "רווח כולל אחר" )במקום לרווח והפסד 

  יסווגו במועד היישום לראשונה, מסעיף "רווח כולל אחר",  -רווחים בגין מניות זמינות למכירה, שטרם מומשו
 במסגרת ההון העצמי. -"עודפים"  לסעיף

 

תיקון להוראות הדיווח  2018באוגוסט  30בהמשך לפרסום התיקון להוראה כאמור, פרסם בנק ישראל ביום 
 לציבור, הכולל הנחיות ליישום הכללים החדשים, לרבות שינויים בדרישות הגילוי.

 
בעבר במסגרת: "תיק ניירות הערך  בין היתר נדרשו התאגידים הבנקאיים לכלול השקעות במניות שהוצגו

 הזמינים למכירה", בסעיף נפרד: "מניות שאינן למסחר", שייכלל במסגרת "תיק ניירות הערך שאינם למסחר". 
 

 מכשירים נגזרים ופעילות גידור 

ר" התיקונים להוראות הדיווח לציבור, בנושא זה, נגזרים מכללים חדשים בנושא: "מכשירים נגזרים ופעילויות גידו
, במטרה לשפר את הדיווח הכספי על יחסי גידור, באופן שישקף טוב יותר 2017שפורסמו בארה"ב בחודש אוגוסט 

את התוצאות הכלכליות הנובעות מפעילות ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים ולפשט את יישום חשבונאות 
 הגידור. 

 ושא זה, לרבות: התיקון להוראות כולל שינויים בכללי המדידה הקיימים בנ
 

  הרחבת יכולות התאגידים הבנקאיים  לגדר רכיבי סיכון מסוימים, באופן שיאפשר להתאים בין הרישום
 החשבונאי של המכשירים המגדרים, לבין הרישום של הפריטים המגודרים בדוחות הכספיים.

  בחינת אפקטיביות פישוט והקלה ביישום ההנחיות החשבונאיות בנושא גידור, באמצעות הקלה בדרישות
 הגידור ותיעוד הגידור.

תיקון להוראות הדיווח לציבור,  2018באוגוסט  30בהמשך לפרסום התיקון להוראה כאמור, פרסם בנק ישראל ביום 
 הכוללת הנחיות ליישום הכללים החדשים לרבות שינויים בדרישות הגילוי. 

 
 .1.1.2019 -ועד שנקבע לכניסתם לתוקף הבנק מיישם את התיקונים לכללי החשבונאות כאמור החל מהמ

 
, סכומים הנובעים מהתאמות לשווי הוגן של 2019בינואר  1בעקבות יישום ההנחיות החדשות סיווג הבנק ביום 

 -מיליון ש"ח, מסעיף "רווח כולל אחר", לסעיף "עודפים"  1בסך של  31.12.2018מניות שאינן למסחר שנצברו ליום 
 במסגרת ההון העצמי.

 
 יווג מחדשס .ה

, עמלות ששילם הבנק 2019בינואר  1במטרה לשקף הקבלה נאותה יותר בין ההכנסות וההוצאות, מוצגות החל מיום 
בגין התחייבותם למתן שיפוי לסיכוני אשראי הכלולים בתיק ערבויות שהנפיק הבנק ללקוחותיו )למבטחי משנה זרים 

יות אלו, במקום בסעיף "הוצאות ביטוח". נתוני ההשוואה סווגו בניכוי מההכנסות מעמלות בגין ערבו - (בתחום הבניה
 בהתאם.
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 בע"מ מיזוג מוניציפל בנק .ו
עם בע"מ למידע באשר לכללי החשבונאות שיושמו במסגרת העסקה למיזוג נכסיו והתחייבויותיו של מוניציפל בנק 

 להלן. 37ראה ביאור  -ולתוך הבנק 
 

 איחוד הדוחות הכספיים .ז

יתרות ועסקאות שלו.  מאוחדותהחברות השל ו המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של הבנק הדוחות הכספיים .1
 הדדיות בין החברות שאוחדו בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים.

 
 הדוחות הכספיים של הבנק כוללים גם את הדוחות הכספיים של חברת מרכנתיל הנפקות בע"מ, שהינה .2

 ק ישראל."חברת שירות" כהגדרתה בהוראות בנ
 

 השקעה בחברות מוחזקות .ח

, בהתבסס על דוחותיהן הכספיים לפי שיטת השווי המאזניבדוחות הכספיים כללה נההשקעה בחברות מוחזקות 
 המבוקרים.

 
 מטבע חוץ והצמדה .ט

 
פריטים כספיים במטבע חוץ או הצמודים לו, או הצמודים למדד המחירים לצרכן, כלולים בדוחות הכספיים  .1

 כדלקמן:
 

 לה במטבע חוץ או הצמודים לו:א -
לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל לתאריך המאזן, או לתאריך אחר בהתאם לתנאי 

 העסקאות.
 

 אלה הצמודים למדד המחירים לצרכן: -  
 לפי המדד הידוע בתאריך המאזן, או לפי המדד בגין החודש האחרון של השנה, בהתאם לתנאי העסקאות.

 
 נסות והוצאות במטבע חוץ נכללו בדוחות רווח והפסד לפי שערי החליפין היציגים ששררו בעת התהוותן.הכ .2

 
או למדד  ,והצמדה שהתהוו עקב התאמת נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים לו הפרשי שער .3

 סעיפים המתאימים.בהמחירים לצרכן, כלולים בדוחות רווח והפסד 
 

 ומדד המחירים לצרכן:היציגים חליפין פרטים על שערי הלהלן  .4
 

 % -שיעור השינוי ב בדצמבר  31 
 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 

 
 )"בגין"  מדד המחירים לצרכן

 בנקודות  -חודש דצמבר(   

       
       

108.0 107.4 106.5 106.1 0.6 0.8 0.4 
        

 מדד המחירים לצרכן
 בנקודות-מבר( )"ידוע" בחודש דצ 

       
       

108.0 107.7 106.4 106.1 0.3 1.2 0.3 
        

        הדולר של שער החליפין של
 (9.8) 8.1 (7.8) 3.845 3.467 3.748 3.456 בשקלים חדשים –ארצות הברית  
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 ניירות ערך .י

 ניירות ערך בידי הבנק .1

 קטגוריות: ארבעלניירות הערך שבידי הבנק,  ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים סווג .א
מהוות אגרות חוב שלבנק יש כוונה ויכולת להחזיקן עד למועד הפדיון. אגרות  -אגרות חוב מוחזקות לפדיון  •

החוב מוצגות לפי העלות, בתוספת הפרשי הצמדה )או הפרשי שער( וריבית שנצברו וכן מרכיב הנכיון או 
הכנסות  וטרם הופחתו, ובניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני.הפרמיה שנוצרו בעת הרכישה 

 ריבית בגין אגרות חוב אלו מוכרות על בסיס צבירה ונזקפות לדוח הרווח והפסד.
 

מוצגים  -מהווים ניירות ערך אשר נרכשו ומוחזקים במטרה למוכרם בתקופה קרובה  -ניירות ערך למסחר  •
 נזקפו לדוח רווח והפסד.  - הוגןווח. רווחים והפסדים בגין התאמות לשווי הילפי השווי ההוגן ליום הד

 
לפי השווי ההוגן  ותמוצג -ת והקודמ ותשלא סווגו בקטגורימהוות אגרות חוב  -אגרות חובות זמינות למכירה  •

  .ווחיליום הד
  
בדוח  יםשפעת המס, מוצגכוי היאלה לבין השווי ההוגן, בנ אגרות חובבין העלות המופחתת של  יםהפרש 

נזקפים  -המופחתת  ןלעלות אגרות החובהפרשים בין עלות . על השינויים בהון בסעיף "רווח כולל אחר"
  לרווח והפסד על בסיס צבירה.

 
ומוצגות לפי השווי ההוגן ליום  –רך למסחר" עת מניות שלא סווגו כ"ניירות מהוו - מניות שאינן למסחר •

בניכוי הפרשה לירידת ערך,  ,שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין המוצגות לפי העלותהדיווח, למעט מניות 
 במידת הצורך. 

נזקפים  –ן ההוגן וכן הפרשות לירידת ערך שנרשמו בגין מניות אלו יהפרשים בין עלות המניות לבין שווי  
 לדוח הרווח והפסד.

 
 יס "ממוצע נע".עלות ניירות ערך שמומשו נזקפת לדוח רווח והפסד על בס .ב

 
 להלן. טו'ראה סעיף  -באשר לטיפול החשבונאי המיושם לגבי ירידת ערכם של ניירות ערך  .ג

 
 ניירות ערך בידי אחרים .2

לציבור" או  מוצגים לפי שוויים ההוגן בסעיף "אשראי -ניירות ערך זמינים למכירה שהושאלו על ידי הבנק לאחרים 
ים בערכם של ניירות ערך אלו, על בסיס צבירה, נזקפים לדוח הרווח והפסד "פקדונות בבנקים", לפי העניין. השינוי

 בסעיף "הכנסות מריבית". 
ההפרש בין שווי השוק של ניירות ערך אלו, לבין עלותם המופחתת, נזקף לדוח על השינויים בהון בסעיף "רווח כולל 

 אחר".
 
 
 

  י אשראיאשראי לציבור, חובות פגומים וסיכון אשראי, והפרשה להפסד .יא

 אשראי לציבור .1

האשראי לציבור, כמו גם יתרות חוב אחרות שלא נקבעו לגביהן כללי הצגה נפרדים )כגון: פקדונות בבנקים(, מוצג 
על פי "יתרת החוב הרשומה" שלו, המוגדרת כ"יתרת החוב )לרבות ריבית, הפרשי הצמדה והפרשי שער שנצברו 

 ני הפרשות להפסדי אשראי(.על החוב(, בניכוי מחיקות חשבונאיות" )ולפ
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 )המשך( -יכון אשראי, והפרשה להפסדי אשראי אשראי לציבור, חובות פגומים וס יא.
 

 חובות שההפרשה להפסדי אשראי בגינם מוערכת על בסיס קבוצתי .2

ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות קטנים והומוגניים מוערכת על בסיס קבוצתי. אוכלוסיית חובות אלו כוללת 
ת כלל ההלוואות לדיור בבנק )שההפרשה להפסדי אשראי בגינם מחושבת לפי שיטת "עומק הפיגור"(, וחובות א

 אלף ש"ח. 500 -אחרים שיתרתם החוזית נמוכה מ

 חובות שההפרשה להפסדי אשראי בגינם מחושבת על בסיס פרטני  .3

וואות לדיור שההפרשה להפסדי )למעט הלאלף ש"ח  500חובות אלו כוללים חבויות שיתרתם החוזית עולה על 
 אשראי בגינן מחושבת לפי שיטת "עומק הפיגור"(, וכן "חובות בעייתיים בארגון מחדש".

 

 יםיבעייתזיהוי וסיווג חובות  .4

 הבנק מסווג חובות בעייתיים, בגין מכשירי אשראי )לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני(, באחרת מהקטגוריות הבאות:

סיכון אשראי שקיימות בגינו חולשות פוטנציאליות, שבגינן  המהווה -וחדת" "סיכון אשראי בהשגחה מי -
נדרשת תשומת לב מיוחדת של הנהלת הבנק. ככל שלא יטופלו חולשות אלו, עלולים סיכויי הפרעון של 

 החוב להידרדר.
 

ת התשלום המהווים חובות שאינם מוגנים מאופן מספק על ידי בטחונות או, על ידי יכול -"חובות נחותים"  -
 וקיימת אפשרות שהבנק יספוג הפסדים בגינם, ככל שליקויים אלו לא יטופלו. ,של החייב

 
הסכומים המגיעים ממנו, חובות שלהערכת הבנק לא ניתן יהיה לגבות מהחייב את כל  -"חובות פגומים"  -

 לפי תנאי החוב החוזיים.
 

ר, על תקופת הפיגור של החוב, הערכת מצבו החובות הבעייתיים לקטגוריה המתאימה מתבסס, בין הית גסיוו
, של החייב "מקור ההחזר הראשוני"לרבות הערכות באשר לחוזק  - וכושר הפרעון שלוהפיננסי של החייב, 

   כהגדרתו להלן:
 

הוגדר על ידי בנק ישראל כ"מקור מזומנים יציב לאור זמן, אשר חייב להימצא תחת  -"מקור ההחזר הראשוני" 
ואשר חייב להיות מופרד, במפורש או במהות, לכיסוי החוב. כדי שהמקור החזר יוכר כ"מקור  שליטת החייב,

החזר ראשוני", על הבנק להראות שהחייב צפוי להפיק, בהסתברות גבוהה, תוך פרק זמן סביר, תזרים מזומנים 
שנקבע מתאים מפעילות עסקית נמשכת, אשר ישמש לפרעון התשלומים הנדרשים, באופן מלא, במועד 

 בהסכם".
 

 חובות פגומים: .5
 סיווג: 

 החובות שסווגו כ"פגומים", כוללים את סוגי החובות הבעייתיים הבאים:

 כל החובות הבעייתיים שאורגנו מחדש. -
 

יום )למעט "חובות המובטחים היטב  90חובות שנבדקו על בסיס פרטני, שתקופת הפיגור בגינם עולה על  -
רתם בהוראה(; חובות שבחשבון העובר ושב שלהם לא נזקפו בתקופה כהגד -ונמצאים בתהליך גביה" 

מסויימת תקבולים בהיקף שאינו נופל מיתרת החוב הממוצעת שלהם; חובות שחורגים ברציפות 
יום וכן חובות בטיפול משפטי )לרבות: הקפאת  90 - למעלה מ -ממסגרת האשראי שאושרה להם 
 הליכים, כינוס נכסים ופשיטת רגל(.

 

ל חוב אחר שנבדק על בסיס פרטני ולהערכת הבנק לא ניתן יהיה לגבות מהחייב את כל הסכומים כ -
 המגיעים ממנו, לפי התנאים החוזיים של החוב.

 "חזרה מסיווג "פגום 
 מקרים הבאים:בכל אחד מה, יחדל להיות מסווג כ"פגום"חוב 

 וב תשולם במלואה(.לא קיימים בגין החוב "מרכיבי פיגור" )ולהערכת הבנק, יתרת הח -
 החוב "מובטח היטב ונמצא בהליכי גביה".   -
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 )המשך( - אשראי לציבור, חובות פגומים וסיכון אשראי, והפרשה להפסדי אשראי .יא

 )המשך(: חובות פגומים .5

 צבירת ריבית 
 הכללים שמיישם הבנק בנושא צבירת ריבית בגין "חובות פגומים", כוללים:

 
 החל ממועד סיווגם כ"פגומים". -סות ריבית בגין "חובות פגומים" הפסקת צבירת הכנ -
 מבוטלת. -ריבית שנצברה על "חוב פגום", עד לסיווגו כ"פגום" וטרם נגבתה  -
על אף האמור לעיל, הבנק ממשיך לצבור ריבית בגין "חובות בעייתיים שאורגנו מחדש", כאשר הצפי לפרעון   -

 סת.האשראי נתמך בהערכת אשראי מבוס

 

 :הכרה בהכנסות ריבית 

 בהתקיים התנאים הבאים: נזקפות לדוח הרווח והפסדהכנסות ריבית בגין חובות פגומים     
 

 עם חזרת חוב מסיווג פגום )ביטול הסיווג(, מוכרות הכנסות ריבית, כדלקמן:   -
 

 .לרווח והפסד באופן שוטף נזקפתיתרת החוב הרשומה של החוב  בגיןהריבית השוטפת  .1
כהכנסה תקופתית, במשך התקופה  נזקפת -שנמחקה בעבר ולא נצברה לרווח והפסד  ריבית .2

 העתידית שנותרה לפרעון החוב, בשיטת "הריבית האפקטיבית".
 

 

השוטפת   הריבית הכנסת תוכרמ -עם גביית חוב פגום )כאשר גביית יתרת החוב הרשומה, מובטחת(  -
 יעור הריבית החוזי(. בגין יתרת החוב הרשומה )על פי ש

 
 החוב הרשומה.ווח והפסד לאחר שנגבתה מלוא יתרת לר פתזקנ -יתרת הריבית שלא הוכרה כאמור 

 
 :חובות שאורגנו מחדש 

 הגדרה (1)

שינוי בתנאי חוב של חייב )לרבות שינוי בשיעור הריבית שנושא החוב או בתנאי הפרעון(, הנובע 
 ן מחדש של חוב בעייתי )ומסווג כ"חוב פגום"(.מקשיים פיננסיים של החייב, מוגדר כ"ארגו

 כמו כן, יש לסווג "חובות נחותים" כ"חובות בעייתיים שאורגנו מחדש", כאשר:
 
בעת חידוש אשראי שסווג כ"חוב נחות", לא נערך תהליך חיתום עדכני המשקף שינויים שחלו  -

 ברמת הסיכון של החוב. 

כון התמחור של החוב )המשקף התאמה כאשר תהליך החיתום שנערך לחוב לא לווה בעד -
לעליה שחלה ברמת הסיכון שלו(, או לחילופין בנקיטת צעדים אחרים שיגרמו להפחתה ברמת 

 הסיכון של החוב )כגון: העמדת בטחונות נוספים, או ערבים חדשים(.

 

 הקלה בקריטריונים לסיווג "חובות בעייתיים בארגון מחדש": (2)

יווג שינויים שנערכו בתנאי החוב המקורי של הלקוח, כ"חובות במקרים מסוימים ניתן להימנע מס
 בעייתייים שאורגנו מחדש", כגון:

הסדרי החוב החדשים גרמו ל"עיכוב זניח" בלבד )כהגדרתו בהוראות בנק ישראל(, בתשלומי  -
 הלקוח. 

הסדר החוב שנערך ללקוח כלל חיתום עדכני של חבות הלקוח )לרבות התאמת תמחור החוב  -
סיכון העדכנית של החייב(, או לחלופין ננקטו פעולות אחרות )כגון: חיזוק בטחונות(, לרמת ה

 שיגרמו להפחתת רמת הסיכון של החייב, לרמתה המקורית. 
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 )המשך( - אשראי לציבור, חובות פגומים וסיכון אשראי, והפרשה להפסדי אשראי .יא

 )המשך(: חובות פגומים .5

 -"ארגון מחדש עוקב"  (3)

ווג זה הוגדר כהסדר חוב נוסף שנערך במהלך תקופת הסדר החוב המקורי )שסווג  כ"ארגון חוב בסי
מחדש של חוב בעייתי"(. בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי בנק ישראל, ניתן יהיה שלא לסווג את 

 הסדר החוב החדש )ה"ארגון העוקב"(, כ"חוב בעייתי שאורגן מחדש", בכפוף לתנאים כדלקמן:
 מצוי עוד "בקשיים פיננסיים" )כהגדרתם בהוראות בנק ישראל(.החייב אינו  -

 הסדר החוב החדש אינו כולל "ויתור" )כהגדרתו בהוראות בנק ישראל(. -
 
 

 מחיקות חשבונאיות: .6
 , הבנק מבחין בין שני סוגי מחיקות חשבונאיות, כדלקמן:ות בנק ישראלבהתאם להנחיות שנכללו בהורא

 
 מים:מחיקות של חובות שסווגו כפגו 

שהותרתם כנכס אינם מוצדקת, או  ,חובות פגומים שנחשבים לבלתי ניתנים לגביה, או בעלי ערך נמוך
חשבונאית. בהקשר לכך, נקבעו כללים למחיקת חובות  יםמחקנ -שהיא כרוכה במאמצים ארוכי טווח 

 פגומים, על פי המאפיינים הבאים:
 
נאית חלק החוב העודף על השווי בר הגביה מחק חשבונ -חוב פגום "שגבייתו מותנית בבטחון"  -

 של הבטחון.
 
 מחק סכום "הויתור המותנה" שנכלל בהסדר החוב.נ -חוב בעייתי שאורגן מחדש  -

 
 תמחקנ -יתרת החוב העודפת על סכומי התקבולים הצפויים מהחייב  -חוב פגום אחר  -

החייב ובתנאי שקיימת חשבונאית, אלא אם קיימות בידי הבנק ראיות שצפויה גביה נוספת מ
וודאות לגבי ההפסד שייגרם לבנק. ככלל, מחיקה חשבונאית בגין אי וודאות לגבי היקף ההפסד 

 לאחר שחלפו שנתיים ממועד סיווג החוב כפגום.אינה נדחית, שייגרם לבנק, 
 
נמחקים חשבונאית לאחר  ,()אשר הוערכו על "בסיס קבוצתי" חובות בגין ארגונים מחדש שכשלו -

 יום מתחילת הפיגור.  60חלפו ש
 

 :מחיקת חובות שההפרשה להפסדי אשראי בגינם מוערכת על בסיס קבוצתי 
 מחיקת חובות אלו נערכת על בסיס הכללים ומאפייני החוב הבאים: 

 -מחק חלק החוב העודף על השווי ההוגן של דירת המגורים נ -חוב מובטח בדירת מגורים  -
 ר בחוב.יום מתחילת הפיגו 180בחלוף 

 
ל שווי עמחק חלק החוב העודף נ -או בכינוס נכסים  ,חובות של יחידים או תאגידים בפשיטת רגל -

 ,יום ממועד צו הכינוס 60הבטחונות שבידי הבנק )ובתנאי שגביית הבטחון צפויה(, לאחר שחלפו 
 או מיום מתן צו הפירוק )לפי העניין(.

 
 יום ממועד גילוי המרמה. 90לוף מחק חשבונאית בחנ -חוב שנוצר במרמה    -
 
מחק חשבונאית חלק החוב העודף על הבטחון שבידי הבנק )ובתנאי שתפיסת נ -חובות אחרים   -

 יום מתחילת הפיגור בחוב. 150בחלוף  -הבטחון החלה והינה מובטחת( 
 

 הפרשות להפסדי אשראי .7

ומים בתיק הנכסים שלו. ההפרשה להפסדי אשראי משקפת את הערכת הבנק לגבי הפסדי אשראי הגל
בהתאם להנחיות שנקבעו בהוראות בנק ישראל, נחלקים כללי המדידה של ההפרשות והפסדי אשראי לשתי 

 קבוצות, כדלקמן:
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 )המשך( -אשראי לציבור, חובות פגומים וסיכון אשראי, והפרשה להפסדי אשראי  .יא

 )המשך(: הפרשות להפסדי אשראי .7

 שראי בגינם מחושבים על בסיס פרטני:חובות שההפרשות להפסדי א 

 ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות אלו, מחושבת באחת מהשיטות הבאות:
ההפרשה להפסדי אשראי נגזרת מהפער שבין יתרת החוב  -עבור חובות פגומים המובטחים בבטחון  - 

 הרשומה של החוב הפגום, לשווי ההוגן של הבטחונות.
 
ההפרשה להפסדי אשראי נגזרת מהפער שבין יתרת החוב הרשומה  -ם עבור חובות פגומים אחרי - 

של החוב הפגום, לבין הערך הנוכחי של סכומי התקבולים הצפויים מהחייב. שיעור ההיוון המשמש 
 בחישוב הערך הנוכחי, כאמור, נגזר משיעור הריבית החוזי של החוב הפגום.

 

 יס קבוצתי:חובות שההפרשה להפסדי אשראי בגינם מוערכת על בס 

 ההפרשה להפסדי אשראי המוערכת על בסיס קבוצתי מחושבת על פי הכללים הבאים:
 

 חובות שאינם הלוואות לדיור:  - 
בהתאם להנחיות שנכללו בהוראות בנק ישראל לציבור נדרשו התאגידים הבנקאיים לערוך הפרשות  

עט חובות שסווגו כ"פגומים" להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי בגין כלל מכשירי האשראי בבנק )למ
 והלוואות לדיור שההפרשה להפסדי אשראי בגינן מחושבת לפי שיטת "עומק הפיגור"(, כמפורט להלן:

 
ההפרשה הקבוצתית בגין אשראים אלו מחושבת כמכפלה של יתרות החוב הרשומות של האשראים  

ט להלן(, עבור כל אחד )המפולחות בחתך "ענפי משק"(, ב"מקדם הפרשות להפסדי אשראי" )כמפור
תוך הבחנה בין: "אשראי מסחרי בעייתי", "אשראי בעייתי לאנשים פרטיים"  -מענפי המשק, כאמור 

 ואשראי אחר.
 

 "מקדם ההפרשות להפסדי אשראי" הוגדר בהנחיות אלו, כצירוף של שני המרכיבים הבאים :
 
  "ל הבנק, בהתבסס על המהווה אומדן להפרשות הגלומות בתיק האשראי ש -"מקדם החלטה

 הפסדים שנרשמו בעבר בתאגיד הבנקאי. 
 

 37)ראה ביאור  1.12.2019שנכנסה לתוקף ביום  בע"מ בעקבות עסקת המיזוג עם מוניציפל בנק
 - בע"מ עלות מוניציפל בנקבב ,תיק האשראי שהיה, עובר למועד המיזוג במסגרתה נרכשלהלן(, 

אשראי שנרכש במסגרת  לרבות) של הבנק חושבו מחדש הפסדי העבר בגין תיק האשראי
בעבר בחשבון את הפסדי העבר שנרשמו בגין תיק האשראי שהיה  שלקחבאופן  ,עסקת המיזוג(

 .בנק בע"מ בבעלות מוניציפל

  "המוגדר כתוספת הנדרשת להפרשות להפסדי אשראי בגין "גורמים  -"מקדם התאמה
ההחלטה", ומשקף, בין היתר, מגמות סביבתיים" שלא נלקחו בחשבון במסגרת קביעת "מקדם 

בהיקפי האשראי בכל ענף, השלכות צפויות בגין שינויים מקרו כלכליים ובגין שינויים אחרים, כגון: 
 איכות האשראי בכל ענף, מגמת החובות הבעייתיים בכל ענף, ריכוזיות האשראי וכו'.

  
עבור כל אחד מענפי ה", לאור האמור לעיל נערך על ידי הבנק אומדן באשר ל"מקדם ההחלט 

חושב על המהמשק, ועבור כל אחת מקבוצות המשנה, כאמור לעיל, בהתבסס על "טווח הפרשות" 
 רכישת)בעקבות  שקדמו למועד החישוב שניםה תשעבות שדווחו על ידי הבנק מחיקבסיס נתוני ה

עסקת  , במסגרת2019בדצמבר  1ביום  בע"מ בבעלות מוניציפל בנק בעבר תיק האשראי שהיה
עם  יחד חושבו מחדש נתוני המחיקות ההיסטוריים של הבנק, כאמור לעיל, ושוקללוהמיזוג כאמור, 

, עובר למועד בע"מ מוניציפל בנק שהיה בבעלות נתוני המחיקות ההיסטוריים של תיק האשראי
 .המיזוג(
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 )המשך( -אשראי לציבור, חובות פגומים וסיכון אשראי, והפרשה להפסדי אשראי  .יא

 )המשך(: הפרשות להפסדי אשראי .7
"מקדם ההחלטה" שנקבע בתהליך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי המוערכת על להערכת הבנק, 

האומדן הטוב ביותר )בתוך "טווח ההפרשות"(, לגבי שיעורי ההפסדים הלא בסיס קבוצתי, כאמור, הינו 
 ו לעיל.כל אחת מהקבוצות שפורט , עבורמזוהים, הגלומים בתיק האשראי

 
באמצעות  -כמו כן, מחושב על ידי הבנק "מקדם התאמה" בגין "גורמים סביבתיים", כאמור לעיל 

 מודל מובנה המבוסס על פרמטרים שנקבעו בהוראות שפורסמו על ידי בנק ישראל בנושא זה. 
 

 הלוואות לדיור שההפרשה להפסדי אשראי בגינן מחושבת לפי שיטת "עומק הפיגור" -

על פי השיעורים שנקבעו  , לכל הפחות,להפסדי אשראי בגין אשראים אלו מחושבותההפרשות  
 , הנגזרים מעומק הפיגור של כל אחת מההלוואות.314בנספח להוראת  ניהול בנקאי תקין מס' 

 
בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, ההתאמות האיכותיות בגין אנשים פרטיים, אינן נופלות  -

 .0.75%משיעור של 
 

 חוץ מאזניים )שלא סווגו כפגומים(:מכשירי אשראי  -

ההפרשה להפסדי אשראי בגין סיכון אשראי זה, מחושבת באמצעות הכפלת יתרת החוב הרשומה  
של סיכון האשראי ב"מקדם הפרשות להפסדי אשראי" שנקבע על ידי הבנק, )לאחר המרה ל"שווה 

 ל ", או על פי מודל עסקי אחר(.שנקבעו בכללי "באז "CCF"בהתאם למקדמי  -ערך אשראי" 
 

 רכוש קבוע .יב
 

)באשר לרכוש הקבוע שנרכש ממוניציפל  , והפרשות לירידת ערךלפי העלות בניכוי פחת שנצברמוצג  הרכוש הקבוע .1
העלות כוללת עלויות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת  להלן(. 4ראה סעיף  –בנק בע"מ במסגרת עסקת המיזוג 

 פת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכסים למיקום ולמצב הדרושים להפעלתם.הנכסים וכל עלות נוס
 

הופרדו וטופלו  -רכיבים מזוהים הכלולים בנכס קבוע, שתקופת חייהם שונה מתקופת החיים של הנכס העיקרי  .2
 בנפרד.

 
הקבוע,  שהפחת מחושב לפי שיטת "הקו הישר", בהתאם לאומדן אורך החיים השימושי של כל חלק ממרכיבי הרכו .3

 כמפורט להלן:

   שנים 

    
   25-30 מבנים

   6-17 ריהוט וציוד

   5 מחשבים

   5 עלויות תוכנה

   10 שיפורים במושכר
 

שיפורים אלו, או תקופת  לאורך החיים השימושי של תקופת ההפחתה של שיפורים במושכר נקבעה בהתאם
 השכירות, כנמוך מביניהם. 

 
, במסגרת עסקת המיזוג 1.12.2019כולל נכסים שנרכשו ממוניציפל בנק בע"מ ביום  31.12.2019הרכוש הקבוע ליום  .4

בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ שנכנסה לתוקף במועד זה. עלות הנכסים במועד הרכישה הוערכה לפי השווי 
 –עריך שווי מוסמך ההוגן של הרכוש הקבוע בהתבסס על הערכות שווי שנערכו על ידי שמאי מוסמך, ועל ידי מ

 למועד המיזוג.
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 )המשך( - רכוש קבוע .יב
 

 היוון עלויות תוכנה .5
 . בציוד להשקעה מהוונותעלויות מסוימות בגין פיתוח עצמי של תוכנות מחשב 

, בגינן הכלכלית ההנאה תקופת לאורך, בתוכנות השימוש תחילת ממועד", הישר הקו" בשיטת מופחתות אלה עלויות
 .שנים 5 -מ יותר לא אך

בהתאם להנחיות שפרסם בנק ישראל, הבנק מהוון עלויות ששימשו לפיתוח עצמי של תוכנה, בכפוף למגבלות 
 הבאות:

  450על  עולים  שאינם   בתוכנות בסכומים ושיפורים   אלף ש"ח 600תוכנה בסכומים שאינם עולים על   פיתוחי -
 , נזקפים להוצאות ולא לרכוש קבוע.אלף ש"ח      

 
עלויות השכר המהוונות לרכוש הקבוע, לוקחות בחשבון "חוסר יעילות כלכלי" וסטיות אפשריות בדיווחי השעות  -    

 של עובדים העובדים בפיתוחי התוכנה.
 

השקעות בפרוייקטים לפיתוח עצמי של תוכנה המהוונות לרכוש הקבוע, כוללות רק הוצאות בגין עובדים שרוב  -    
 תוכנה בפועל. זמנם מוקדש לפיתוח

 
 חכירות .6

בסיכונים ובהטבות הנובעות , בהן נושא הבנק באופן משמעותי )על פי שיעורים שנקבעו בתקינה החשבונאית(, חכירות
מסווגות כחכירות מימוניות ונכללו בסעיף "בניינים וציוד". עלות הנכסים החכורים נקבעת על פי דמי  -מהנכס 

 , כנמוך מביניהם.החכירה המינימליים או שוויים ההוגן
 

 נכסים המיועדים למימוש  .7
 כנמוך מביניהם. –מוצגים לפי העלות בניכוי פחת, או השווי ההוגן נכסים מיועדים למימוש 

 
 הוצאות הנפקה  .יג

 הנפקת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים מופחתות יחסית ליתרות שטרם נפרעו, בכל שנה. הוצאות 
 

 נכסים בלתי מוחשיים  .יד

 תקשרי לקוחו

הערכת השווי של הנכסים  בתהליךשזוהה  ,סעיף קשרי לקוחות, המהווה נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר
להלן(, מופחת לרווח  37)ראה ביאור  מוניציפל בנק בע"מוההתחייבויות שנרכשו על ידי הבנק במסגרת עסקת המיזוג עם 

 מדן לאורך החיים השימושי של נכס זה.ווה אוהשנים, המ חמשוהפסד של הבנק בשיטת הקו הישר למשך 
 

  אגרות חובירידת ערך  .טו

או בתיק אגרות החוב המוחזקות לפדיון, בתיק הזמין למכירה  אגרות חובווג ירידה שחלה בשוויים ההוגן של יסהצורך ב
 כדלקמן: , נבחן על ידי הבנק בכל תקופת דיווח, בהתבסס על מבחנים וקריטריונים,כ"ירידה בעלת אופי שונה מזמני"

 שיעור ההפסד ביחס לעלות נייר הערך. .1

 משך התקופה בה השווי ההוגן של נייר הערך נמוך מעלותו. .2

 שינוי לרעה במצב המנפיק או במצב השוק בכללותו. .3

הכוונה והיכולת של הבנק להחזיק בנייר הערך לתקופת זמן ארוכה מספיק, שתאפשר עליה בשווי ההוגן של נייר  .4
 .הערך, או עד לפדיונו

 שיעור התשואה לפדיון של איגרת החוב, ביחס לתקופה לפדיון ולתשואות מקובלות בענף. .5

 מצבו הכלכלי של מנפיק נייר הערך ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. .6
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 )המשך( - אגרות חובירידת ערך  .טו

 
 ירידת ערך, תסווג כ"ירידה בעלת אופי שונה מזמני", בכל אחד מהמקרים הבאים:

 
מומשה לאחר תאריך המאזן, או שנייר הערך שבגינו נרשמה ירידת הערך מיועד להימכר בתוך פרק זמן  ירידת הערך .1

 קצר.
 

לעומת  -דירוג איגרת החוב הופחת משמעותית )בארבע יחידות דירוג לפחות, לדירוג שאיננו נכלל ב"דירוג השקעה"(  .2
 הדירוג במועד רכישתה.

 
 סווגה על ידי הבנק כ"חבות בעייתית". -איגרת החוב שבגינה נרשמה ירידת הערך  .3

 
 חל כשל בתשלום של איגרת החוב שבגינה נרשמה ירידת הערך. .4

 
לפחות(, ובידי הבנק אין  20%נרשמה ירידת ערך משמעותית בשווי ההוגן של נייר הערך, ביחס לעלותו )בשיעור של  .5

גבוהה של ביטחון כי ירידת הערך הינה ראיות אובייקטיביות, לרבות ניתוחים כלכליים ועסקיים, המוכיחים ברמה 
 בעלת אופי זמני.

במקרים בהם סווגה ירידת ערך כ"בעלת אופי שונה מזמני" ונזקפה  לרווח והפסד, תופחת במקביל עלותו של נייר הערך 
 לשוויו ההוגן ותשמש כבסיס עלות חדש. 

 
סגרת "רווח כולל אחר מצטבר" ולא לרווח עליות ערך בתקופות דיווח עוקבות, תיזקפנה לסעיף נפרד בהון העצמי במ

 והפסד. הכנסות ריבית בגין אגרות חוב שהופחתו בעבר מוכרות על בסיס העלות החדש. 
 

 ירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים .טז

 כללי (א)

נכסים  – 350רכוש קבוע ומס'  – 360האמריקאיים מס' החשבונאות  ניהבנק מיישם את הכללים שנקבעו בתק
)בעיקר מבנים(, שעלותם עולה על "השווי בר ההשבה"  ניםלגבי נכסים הכלולים בתחולת התק בלתי מוחשיים,

 שלהם.  
 ההפרשה לירידת ערך נבחנת, עבור כל מבנה בנפרד. ערכם של הסכומים "ברי ההשבה", נקבע כדלקמן:

 
מכיר בהפסד ככל . הבנק הצפוי מהסניף יםהמזומנים העתידי מיבמבנים המשמשים כסניפי הבנק: על פי תזרי -

  שערכם של סכומים אלו, נמוך מהשווי ההוגן. 
 במבנים אחרים, על פי הערכות שמאי תקופתיות. -

 
 עלויות לפיתוח עצמי של תוכנות מחשב (ב)

הצורך בעריכת הפרשות לירידת ערך של עלויות בגין פיתוח עצמי של תוכנות מחשב, נבחן על ידי הבנק בכל 
 נים שצוינו בכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, ובכללם:תקופת דיווח, בהתבסס על סממ

 

 הצפי שהתוכנה תספק שירותים פוטנציאליים משמעותיים.  -
 
 שינויים מהותיים שחלו באופן או בהיקף השימוש בתוכנה, או בשימוש הצפוי בתוכנה. -
 
 עריכת שינויים מהותיים בתוכנה )או צפי לשינויים מהותיים בעתיד(.  -
 ביחס לסכומים שנצפו. -משמעותית בעלויות לפיתוח או הסבת תוכנה המיועדת לשימוש עצמי  חריגה -

 ההסתברות להשלמת פיתוח התוכנה ולשימוש שייעשה בה בעתיד.  -

הבנק מכיר בירידת ערך בדוח הרווח והפסד בהתאם לכללים שלילי,  -ככל שלפחות אחד מהסממנים שצוינו לעיל 
 .360האמריקאי מס' שנקבעו בתקן החשבונאות 
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 זכויות עובדים .יז

מכוסות על ידי הפרשות  -מעביד, הדין והנוהג -התחייבויות הבנק והחברות המאוחדות שלו לעובדיו, הנובעות מיחסי עובד
מתאימות, הנגזרות מכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, שאומצו על ידי המפקח על הבנקים במסגרת הוראות הדיווח 

. הבנק מיישם את כללי המדידה שנקבעו בתיקון להוראות החל מהמועד 2015בינואר  1וקף ביום לת ונכנסולציבור 
 שנקבע לכניסתן לתוקף.  

 
 בהתאם להנחיות שנכללו בתיקון להוראות מחושבות הפרשות הבנק בגין זכויות עובדים, כדלקמן:

 
טבה מוגדרת" )כגון: פיצויי פרישה הפרשות בגין התחייבויות לתשלום זכויות עובדים הנובעות מ"תוכניות לה .1

והתחייבויות לתשלום "הטבות אחרות לאחר סיום העסקה"(, וכן התחייבויות אחרות לזמן ארוך, נמדדות על בסיס 
אקטוארי ומוצגות על בסיס ה"שווי ההוגן" באמצעות ניכוי התשלומים העתידיים בגין התחייבויות אלו לשוויים הנוכחי, 

וון הנגזרים מתשואות אגרות החוב של ממשלת ישראל, בתוספת המרווח הממוצע שבין בהתבסס על שיעורי ההי
" ומעלה, לבין תשואת אגרות החוב של ממשלת AAתשואת אגרות חוב "קונצרניות" הנסחרות בארה"ב בדירוג "

 ארה"ב. 

ת משתמעות, בגין , ההפרשות בגין התחייבויות לתשלום פיצויי פרישה כוללות גם התחייבויואלובהתאם להנחיות 
 הטבות נוספות )מעבר להתחייבות החוזית(, שישולמו לעובדים שיפרשו בעתיד.

 
תשלומים הנובעים מתוכנית להפקדה מוגדרת, במסגרתה התחייב גוף אחר )כגון: חברת ביטוח או קרן פנסיה(,  .2

נזקפים לסעיף  – לשאת במלוא ההתחייבות לתשלום פיצויי פרישה לעובדים בתמורה לקבלת תשלומים שוטפים
 "הוצאות שכר" בדוח הרווח והפסד עם התהוותם.

 
הפרשות בגין התחייבויות לתשלום "היעדרויות המזכות בפיצוי" )כגון: "הקצבת חופשה"(, נמדדות על בסיס  .3

ההתחייבות החוזית הנומינלית הנגזרת מהסכמי העבודה הנהוגים )ולא על בסיס אקטוארי(. השינוי בערכן של 
 לו נזקף במלואו להוצאות השכר בדוח הרווח והפסד. הפרשות א

 

נכסים בגין תוכנית להטבה מוגדרת, הנובעים מהפקדות בקופות גמל לקצבה ופיצויים ומשמשים לכיסוי  .4
 נמדדים על בסיס שוויים ההוגן.  -התחייבויותיהם של הבנק וחברות מאוחדות שלו לתשלום פיצויי פרישה 

 
ות בגין זכויות עובדים ושינויים בשוויים ההוגן של נכסי תוכנית להטבה מוגדרת, נזקפים שינויים בהפרשות להתחייבוי .5

 לדוח הרווח והפסד או להון העצמי בסעיף "רווח כולל אחר", כדלקמן:
 

שינויים שוטפים הנגזרים מ"ערך הזמן" של הפרשות בגין הטבות המשולמות בסיום העסקה )או לאחריה(,  -
ארי )כגון: התחייבויות לתשלום "פיצויי פרישה" והתחייבויות לתשלום "הטבות אחרות הנמדדות על בסיס אקטו

ראה  -, לפי הענין בדוח הרווח והפסדאו הוצאות אחרות לאחר סיום העסקה"(, נזקפים לסעיף הוצאות השכר 
 הרחבה להלן.

 
"ערך הזמן" של התשואה שינויים בשווי ההוגן של נכסי תוכנית להטבה מוגדרת הנובעים מהשינוי השוטף ב -

 בדוח רווח והפסד. אחרותנזקפים לסעיף הוצאות  -שנחזתה על נכסי התוכנית בתחילת התקופה 
 
שינויים בהפרשות אחרות בגין זכויות עובדים )כגון: הקצבת חופשה(, נזקפים לסעיף הוצאות השכר בדוח הרווח  -

 והפסד, עם התהוותם.
 
ין זכויות עובדים הנמדדות על בסיס אקטוארי ושינויים בנכסי תוכנית להטבה שינויים בהפרשות להתחייבויות בג -

מוגדרת, הנובעים מתיקונים אקטואריים )כגון: שינויים בהנחות האקטואריות, שינויים ב"ריבית ההיוון", ושינויים בשווי 
נזקפים בדוחות  -ן( ההוגן של נכסי תכנית להטבה מוגדרת הנובעים משינויים שחלו בתשואות הנכסים בשוק ההו

 הכספיים כדלקמן:
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 )המשך( - זכויות עובדים  .זי

שינוים אקטואריים בהפרשות בגין התחייבויות לתשלום הטבות בסיום העסקה )או לאחריה( ובשווי ההוגן של  •
נכסי תוכנית להטבה מוגדרת, נזקפים להון העצמי בסעיף "רווח כולל אחר" ומופחתים בשנים הבאות לדוח 

 ח והפסד בשיטת ה"קו הישר", לאורך תקופת השירות הממוצעת העתידית של העובדים הרלוונטיים.הרוו

שינויים בהפרשות להתחייבויות בגין זכויות עובדים אחרות הנמדדות על בסיס אקטאורי )כגון: התחייבויות  •
 נזקפים לסעיף הוצאות השכר בדוח הרווח והפסד, עם התהוותם. -לתשלום "דמי מחלה"( 

 
 הוצאות להטבה מוגדרת בגין זכויות עובדים נזקפות לסעיפי הרווח והפסד, כדלקמן: .6

 מרכיב עלות השירות נזקף לסעיף "הוצאות שכר ונלוות". -

נזקפים לסעיף "הוצאות  -מרכיבי הוצאות הכנסות )אחרים( הנובעים מהטבה מוגדרת בגין זכויות עובדים  -
 אחרות".

 

 התחייבויות תלויות .יח

 רשות מתאימות לגבי תביעות אשר לדעת הנהלת הבנק ויועציו המשפטיים צפוי הפסד בגינן.הבנק ערך הפ .1
 

לאחת מהקטגוריות הבאות, בהתאם  -בהתאם להוראות בנק ישראל, הבנק מסווג את התביעות שהוגשו נגדו  .2
 להסתברות למימוש החשיפה להפסד בגין תביעות אלו, כדלקמן:

 

 ( תביעות שההפסד בגינן צפויProbable מוגדרות, בדרך כלל, כתביעות שההסתברות למימוש החשיפה :)
. בגין תביעות אלו נערכה הפרשה להפסד בדוחות הכספיים, בהתאם לעובדות 70%עולה על  -להפסד בגינן 

 הידועות לבנק. 
 

 ( תביעות שהסיכוי להפסד בגינן אפשריPossible Reasonablyמוגדרות, בדרך כלל, כתביעות שההסתברות :) 
. לא נערכה הפרשה להפסד בגינן, אך ניתן גילוי 70%-ונמוכה מ 20%עולה על  -למימוש החשיפה להפסד בגינן 

 (.25כאשר סכום התביעה, מהותי )ראה ביאור  -לגביהן 
 
 ( תביעות שהסיכוי להפסד בגינן קלושRemote מוגדרות, בדרך כלל, כתביעות שההסתברות למימוש החשיפה :)

כאשר סכום התביעה  -. לא נערכה הפרשה להפסד בגינן, אך ניתן גילוי לגביהן 20%-וכה מנמ -להפסד בגינן 
 מהותי ביותר. 

 
התביעה, אם  במקרים מסויימים, שלא לאמוד את סיכוייהוראות בנק ישראל מאפשרות לתאגידים הבנקאיים,  .3

החשיפה לסיכון בגין לא ניתן להעריך את התממשות  ,לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על יועציו המשפטיים
 להלן. (7ב') 25 דווחו בנפרד בביאור -התביעה. תביעות מהותיות העומדות בקריטריונים אלו 

 

 ערבויות .יט

לשלם לערב סכומים שנקבעו  ,התחייבויות הבנק בגין חוזי ערבות )במסגרתם התחייב הבנק, בהתקיים תנאים מתלים
 לפי הגבוה.  -צפויות להפסד בגינן הפרשות הן ההוגן או בסכום היבכתב הערבות בהתקיים אותם תנאים(, מוצגות לפי שווי

 לפי המוקדם. -ההתחייבות נגרעת מספרי הבנק בעת פקיעת הערבות, או מימושה 
 

 עסקאות בכרטיסי אשראי .כ

באמצעות  -הנובעות מעסקאות בכרטיסי אשראי שבוצעו על ידי לקוחות הבנק האשראי לציבור כולל גם יתרות חוב 
כרטיסי אשראי שהונפקו ללקוח על ידי הבנק, בשיתוף עם חברות כרטיסי האשראי )גם אם הודעת החיוב טרם נשלחה 

 ללקוח על ידי חברת כרטיסי האשראי(.
  



 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 
 

 
 

153 
 

 בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות .כא

 , בכפוף לאמור להלן:על בסיס צבירה כלולותמימון הכנסות והוצאות  .1
 

 .לגבי מדיניות הכרה בהכנסות והוצאות ממכשירים פיננסיים נגזרים, ראה סעיף כב' להלן 

  ( לעיל.5' )אראה סעיף י -בהכנסות בגין חובות פגומים  ההכרהלענין 

 פסד לאורך חיי הכנסות מעמלות בגין "יצירת הלוואה" מסווגות כ"הכנסות ריבית" ומוכרות בדוח הרווח וה 
  ההלוואה, בשיטת "התשואה האחידה".

 במקביל, הכנסות מעמלות בגין פרעון מוקדם של הלוואות, נזקפות לדוח הרווח והפסד עם גבייתן.      

 .עמלות הקצאת אשראי ועמלות מימון אחרות נזקפות לדוח הרווח והפסד, בהתאם לתקופת העסקאות 

 2019בדצמבר  1ממוניציפל בנק ביום שנרכשו כסים וההתחייבויות הכנסות והוצאות מימון הנובעות מהנ, 
בהתבסס על עלות  נכסים  ,על בסיס צבירה לרווח והפסד להלן(, נזקפות 37במסגרת עסקת המיזוג )ראה ביאור 

 על בסיס "השווי ההוגן"(. הוהתחייבויות אלו במועד המיזוג )שנקבע

 לדוח הרווח והפסד כאשר לבנק נצמחת זכות לקבלתן.עמלות תפעוליות בגין מתן שירותים, נזקפות  .2
 

 ' לעיל.יראה סעיף  –לענין הכנסות מניירות ערך  .3
 

 הכנסות והוצאות אחרות מוכרות על בסיס צבירה. .4
 

 מכשירים פיננסיים נגזרים .כב

לפה במכשירים פיננסיים נגזרים )כגון: חוזי מטבע, חוזי ריבית, עסקאות החבמהלך פעילותו מבצע הבנק עסקאות  .1
(, אופציות על שערי מטבע חוץ וכו'(, הן עבור לקוחותיו במסגרת פעילותו כסוחר והן עבור SWAPפיננסיות של מטבע )

במסגרת ניהול סיכוני השוק אליהם חשוף הבנק )סיכון בסיס, סיכון ריבית וסיכון נזילות( ובמטרה להקטין ככל  -עצמו 
 האפשר את חשיפתו לסיכונים אלה.

 
ות בנק ישראל מוצגים המכשירים הנגזרים, בדוחות הכספיים, על פי שוויים ההוגן. השינוי בשוויים בהתאם להורא .2

בהתאם  -ההוגן של המכשירים הנגזרים נזקף לדוח הרווח והפסד או להון העצמי )כמרכיב של "רווח כולל אחר"( 
 לייעודו של המכשיר הנגזר.

הגלומות בחלק מחוזי ההתקשרות שמבצע הבנק "מכשירים  בהתאם להוראות אלו, יש לראות בהטבות מסוימות  
 (, ולטפל בהן כמפורט להלן:28נגזרים משובצים" )ראה ביאור 

 
על פי ההוראה יש להפריד את ההטבות שהוגדרו כ"מכשירים נגזרים משובצים", מ"החוזים המארחים" ולטפל  -

 גן בכל עת. דהיינו, למדוד אותם על בסיס שוויים ההו -בהן כמכשירים נגזרים 
 

 המכשיר הנגזר המשובץ מוצג במאזן יחד עם החוזה המארח והשינוי בשוויו ההוגן נזקף לדוח רווח והפסד. -
 

 לתאריך המאזן לא היו בבנק מכשירים נגזרים מגדרים. .3
 

 נכסים והתחייבויותקיזוז  .כג

בהתקיים התנאים המצטברים  הבנק מקזז נכסים והתחייבויות הנובעים מאותו צד נגדי ומציג במאזן את יתרתם, נטו, .1
 הבאים:

 בגין אותן ההתחייבויות, קיימת זכות חוקית ניתנת לאכיפה, לקיזוז ההתחייבויות מהנכסים. -

 קיימת כוונה לפרוע את ההתחייבות ולממש את הנכסים על בסיס נטו, או בו זמנית. -
 

לבין האשראי שניתן מפקדונות  -מן האשראי  בין פקדונות שפרעונם למפקיד מותנה במידהת הגביההבנק מקזז  .2
 אלה, כשאין לבנק סיכון להפסד מהאשראי. הכנסות, נטו, מהפעילות הנ"ל נכללו בסעיף "עמלות תפעוליות".
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 מיסים על ההכנסה .כד

והוצאות מסוימות  וחברות מאוחדות שלו נוקטים בשיטה של ייחוס מיסים בשל הפרשים בעיתוי זקיפת הכנסות בנקה .1
בגין ההפרש שבין עלותם המופחתת של נכסים לא כספיים ברי פחת  נדחים מיסים התחייבות . כן נכללהלצרכי מס

 המוצגת בדוחות הכספיים, לבין העלות המופחתת כאמור, לצרכי מס. 
 

המיסים  ומשומיהמיסים הנדחים חושבו לפי שיטת ההתחייבות ובהתאם לשיעור המס הצפוי לחול בתקופה בה 
מימושם של המיסים הנדחים מותנה המס וחוקי המס שנחקקו עד לתאריך המאזן.  יבהתבסס על שיעור ,הנדחים

 בקיום רווחים חייבים במס בעתיד. להערכת ההנהלה יהיו מיסים נדחים אלה ניתנים למימוש בעתיד.
 

מיום חזקות, שנוצרו החל והבנק מכיר במיסים נדחים, בגין הפרשים זמניים חייבים במס הנובעים מהחזקותיו בחברות מ .2
 .IAS 12טופלו לפי תקן בחשבונאות הבינלאומי  -שנוצרו עד למועד זה  ,. הפרשים זמניים, כאמור2017בינואר  1

 
מוכרים בדוח הרווח והפסד, למעט אם מקורם בעסקה או אירוע המיוחסים ישירות מסים שוטפים ומיסים נדחים  .3

 להון. 
 

ימות שהינן מוסדות כספיים לצרכי מס ערך מוסף, כוללת ההפרשה למיסים על הכנסות הבנק וחברות מאוחדות מסו .4
 מס רווח המוטל על ההכנסה לפי חוק מס ערך מוסף. 

 
 רווח והפסד בסעיף "משכורות והוצאות נלוות".ההשכר של מוסדות כספיים נכלל בדוחות  מס ערך מוסף המוטל על

 
חוקית הניתנת לאכיפה, לקיזוז נכסים  הבנק מקזז נכסים והתחייבויות בגין מסים נדחים, ככל שקיימת זכות .5

 והתחייבויות של מיסים שוטפים והם מיוחסים להכנסה חייבת במס המדווחת לאותה רשות מס. 

 
הנגזרות מהתוצאות העסקיות של  ים,והנדח יםלהוצאות המיסים השוטפ בנוסף, כוללסעיף "הוצאות מיסים"  .6

 גם מרכיבים כדלקמן: -הבנק 

 בגין מיסים על ההכנסה.הכנסות והוצאות ריבית  -

 קנסות לרשויות המס. -

 השפעת שינויים בשיעור המס על המיסים הנדחים )לרבות בגין הפרשי עיתוי שהוכרו מחוץ לרווח והפסד(. -
 
 

 מדידות שווי הוגן וחלופות שווי הוגן .כה

ם בדוחות הכספיים על פריטים מסויימים )בעיקר מכשירים נגזרים וניירות ערך בתיק הזמין למכירה ובתיק למסחר( נמדדי
(, מידע לגבי שוויים ההוגן של כלל המכשירים הפיננסיים 34 פי שוויים ההוגן. בנוסף, ניתן בדוחות כספיים אלו )בביאור

מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים נערכת על פי כללים שפרסם בנק ישראל, המבוססים על תקן  בבנק.
 רה"ב.שפורסם בא  FAS - 157 החשבונאות

על פי כללים אלו, מוגדר השווי ההוגן כ"מחיר שהיה מתקבל במכירת נכס, או המחיר שהיה משולם בהעברת התחייבות 
ב"עסקה רגילה" )עסקה בה מתקיימת חשיפה לשוק בתקופה הקודמת למועד המדידה, עבור עסקאות שמעורבים בהן 

 , בין משתתפים בשוק במועד המדידה".נכסים או התחייבויות הדומים למכשירים הרלוונטיים למדידה(
 מאפשרים שימוש בשלוש גישות שונות להערכת שווי הוגן, כדלקמן: ות בנק ישראל,הכללים שפורסמו בהורא

 
לפיה, השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות ייקבע בהתבסס על מחירים ומידע רלוונטי שמקורו  - "גישת השוק" -

 יבויות זהים או ברי השוואה.בעסקאות שוק לגבי נכסים והתחי
 
לפיה, השווי ההוגן ייקבע בהתבסס על היוון תזרימי מזומנים עתידיים לערכם הנוכחי, בהתבסס על  -"גישת ההכנסה"  -

 שיעורי היוון מקובלים בשוק לגבי הנכסים וההתחייבויות הרלוונטיים.
 ף של הנכס או ההתחייבות הרלוונטיים.לפיה, השווי ההוגן ייקבע בהתבסס על עלות השחלו -"גישת עלות"  -
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 )המשך( - מדידות שווי הוגן וחלופות שווי הוגן  .כה

 
 הבחנה, בין שני סוגי נתונים המשמשים בקביעת השווי ההוגן: ות בנק ישראלבנוסף, נכללה בהורא

ההתחייבות, המשקפים את ההנחות שמשתתפים אחרים בשוק משתמשים בהן לתמחור הנכס או  -"נתונים נצפים"  -
 ומבוססים על נתוני שוק שהושגו ממקורות בלתי תלויים.

 
בהתבסס  -המשקפים את הערכות התאגיד הבנקאי, לגבי ההנחות של משתתפים אחרים בשוק  -"נתונים לא נצפים"  -

 על המידע הטוב ביותר של התאגיד הבנקאי.
 

ים לעשות שימוש גדול ככל האפשר ב"נתונים מנחות את התאגידים הבנקאי ות בנק ישראלההנחיות שנקבעו בהורא
נצפים", ושימוש נמוך ככל האפשר ב"נתונים לא נצפים" בתהליך קביעת השווי ההוגן של נכסים או התחייבויות הנמדדים 

 בשיטה זו. 
 

 בנוסף, נקבע בהוראה מדרג איכותי לנכסים והתחייבויות הנמדדים לפי שיטת השווי ההוגן, כדלקמן:
 

מבוססת על  אליה משתייכים נכסים או התחייבויות שקביעת השווי ההוגן שלהם -( 1גבוהה )דרג  קבוצת איכות .א
 מחירים מצוטטים בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים.

 
אליה משתייכים נכסים או התחייבויות שקביעת השווי ההוגן שלהם מבוססת על  -( 2קבוצת איכות ביניים )דרג  .ב

או בעקיפין )אך אינם מחירים מצוטטים בשוק פעיל(, לרבות מחירים מצוטטים בשוק פעיל נתונים נצפים במישרין 
 לנכסים או התחייבויות דומים.

 
אליה משתייכים נכסים או התחייבויות שקביעת השווי ההוגן שלהם מבוססת על  -( 3קבוצת איכות נמוכה )דרג  .ג

 מינים(.אינם ז –נתונים לא נצפים )כאשר נתונים נצפים רלוונטיים 
 

 
 ההנחות והכללים שיושמו על ידי הבנק לצורך סיווג הנכסים וההתחייבויות לקבוצות האיכות השונות, כאמור לעיל, כללו:

 

(, נכללו: מכשירים פיננסיים ומכשירים פיננסיים נגזרים הנסחרים בשוק פעיל 1בקבוצות האיכות הגבוהה )דרג  -

סחר משמעותיים, כגון: השקעות בניירות ערך סחירים וחוזי אופציה המתאפיין במספר רב של משתתפים ומחזורי מ

 נסחרים בבורסה.

בשוק פעיל, נסחרים (, נכללו: מכשירים פיננסיים ומכשירים פיננסים נגזרים, שאינם 2בקבוצות איכות הביניים )דרג  -

וטים המתקבלים מגופים שקביעת שוויים ההוגן מבוססת על ציטוטים בשוק פעיל של מכשירים דומים, או על ציט

מט"ח", או  –בלתי תלויים, כגון: השקעות בניירות ערך לא סחירים ועסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים מסוג "שקל 

 מט"ח". –"מט"ח 

נגזרים לא סחירים, שקביעת שוויים  ומכשירים פיננסיים (, נכללו: מכשירים פיננסיים3בקבוצת האיכות הנמוכה )דרג  -

כגון: עסקאות במכשירים ציטוטים בשווקים לא פעילים, מודלים לתמחור שווי הוגן או על  ת עלההוגן מבוסס

 .מדד"-או "שקל מט"ח" -פיננסיים נגזרים מסוג "מדד 
 

כן כוללים חישובי השווי ההוגן גם מרכיבים בגין סיכון האשראי )בגין חובות( ובגין סיכון אשראי של צד נגדי )בגין 
מדידת מרכיב סיכון האשראי מבוססת על הכללים שנקבעו לחישוב הפרשות להפסדי אשראי בגין מכשירים נגזרים(. 

 חובות )לרבות הפרשות להפסדי אשראי המחושבות על בסיס קבוצתי(. 
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 )המשך( - מדידות שווי הוגן וחלופות שווי הוגן  .כה

סחירים של הצד הנגדי  CDSשראי של חוזי מבוססת על מרווחי הא ,(CVAמדידת מרכיבי סיכון האשראי של צד נגדי )
 או על מרווחים המבוססים על דירוג האשראי של הלקוח. ,לעסקה )במידה וקיימים כאלה(

 
בנוסף, הותר לתאגידים הבנקאיים להחיל את שיטת ה"שווי ההוגן" על מכשירים פיננסיים מסוימים, שעל פי הוראות 

 לגביהם שיטת מדידה זו.  הדיווח לציבור של בנק ישראל לא נדרש ליישם
את שיטת ה"שווי ההוגן", לגבי פריטים שאין חובה ליישם המדווחות לא יישם בתקופות הבנק על אף האמור לעיל, 

 לגביהם שיטת מדידה זו.
 
 

 דוח על תזרימי מזומנים .כו

מימון. ככלל,  על תזרימי המזומנים כולל תזרימי מזומנים הנובעים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילותדוח ה
, למעט תזרימי מזומנים בסכומם, נטו מזומנים הנובעים מפעילות המתייחסת הן לנכסים והן להתחייבויותהתזרימי  מוצגים

 . מוחזקותבקשר לבניינים וציוד, ניירות ערך זמינים למכירה והשקעות בחברות 
 לושה חודשים.סעיף המזומנים כולל מזומנים ופקדונות בבנקים לתקופה מקורית של עד ש

 
 

 רווח למניה .כז

במחזור  ושהימספר המניות הרגילות  באמצעות חלוקת הרווח )הפסד(, בממוצע המשוקלל שלהרווח למניה מחושב 
 עבור כל סוג מניה בנפרד. בשנים המדווחות

 
 

 דיווח על מגזרי פעילות .כח

 ,יק הכנסות ולשאת בהוצאותמגזר פעילות הוא מרכיב בתאגיד בנקאי אשר עוסק בפעילויות שמהן הוא עשוי להפ
תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים 
והערכת ביצועיו וכן קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. המתכונת לדיווח על מגזרי הפעילות של הבנק נקבעה בהוראות 

 ים.הדיווח לציבור של המפקח על הבנק
 

סיווג התוצאות הכספיות בחתך מגזרי פעילות בבנק מבוסס על פילוח נתוני ההכנסות וההוצאות בחתך קבוצות לקוחות 
 הומוגניות, שמאפייני פעילותן הבנקאית תואמים את ההגדרות שנקבעו לכל מגזר פעילות.

 
 

 פילוח הנתונים הכספיים בחתך מגזרי פעילות נעשה בשתי גישות:
 

ראה ביאור  - בהתאם להגדרות שנקבעו לכל מגזר פעילות פיקוחי בהוראות בנק ישראל -ילות פיקוחיים" "מגזרי פע -
29. 

 
בהתאם להגדרת מגזרי הפעילות, התואמים את המבנה הארגוני ופעילות הבנק  -"מגזרי פעילות בגישת ההנהלה"  -

 .30ראה ביאור  -
 

 בעלי עניין וצדדים קשורים .כט

יות וחוץ מאזניות וכן על התוצאות הכספיות כגון עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים נכלל מידע לגבי יתרות מאזנ
בגין כל אדם שהוגדר כבעל עניין או צד קשור, לפי הגדרות שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור, או כ"איש קשור" לפי 

מקובלים בארה"ב, בנושא: "צדדים , או בכללי החשבונאות ה312ההגדרות שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין מס' 
 קשורים".



 
 הכנסות והוצאות ריבית – 2ביאור 
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 ההרכב:
 

 

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
2019 2018 2017 

  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 הכנסות ריבית א.
   

 
 1,120  1,217  1,306  מאשראי לציבור

 
 2  3  6  מפקדונות בבנק ישראל וממזומנים

 
 7  8  12  מפקדונות בבנקים

 
 45  58  55  מאגרות חוב )ראה ג' להלן(

 
 -  -  -  מנכסים אחרים

 
 1,174  1,286  1,379  סך כל הכנסות הריבית

 הוצאות ריבית ב.
   

 
 (120) (162) (147) על פקדונות הציבור

 
 (2) (2) (2) על פקדונות הממשלה

 
 -  -  -  על פקדונות מבנקים

 
 (33) (42) (29) ייבות נדחיםעל אגרות חוב וכתבי התח

 
 -  -  -  על התחייבויות אחרות

 
 (155) (206) (178) סך כל הוצאות הריבית

 
 1,019  1,080  1,201  סך הכנסות הריבית, נטו

 פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאגרות חוב ג.
   

 
 9  12  12  מוחזקות לפדיון

 
 36  46  43  זמינות למכירה

 
 -  -  -  רלמסח

 
 45  58  55  סך הכל הכנסות ריבית מאגרות חוב

 

  



 
 הכנסות מימון שאינן מריבית   – 3ביאור 
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 ההרכב
 
 

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 

 2019 2018 2017 
 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 הכנסות )הוצאות( מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות  א.

 מסחר

 

  

 
 (48) 56  (76) (1)ן מכשירים נגזרים הכנסות )הוצאות( נטו בגי

 
 17  11  42  (4)רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה 

 
 -  (1) -  (4)הפרשה לירידת ערך בגין אגרות חוב זמינות למכירה 

 
 (1) -  -  (4)הפסדים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה 

 
 44  (20) 69  (5)הפרשי שער, נטו 

 
 -  4  -  מניות זמינות למכירה רווחים ממכירת

 
 -  -  1  התאמה לשווי הוגן שהוכרה בגין מניות שאינן למסחר

 
 (2) (2) -  הפרשה לירידת ערך בגין מניות זמינות למכירה

 

 סך הכל הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות 
 10  48  36  מסחר 

 מריבית הכנסות )הוצאות( מימון שאינן  ב.
 (3), (2)בגין פעילויות למטרות מסחר  

   

 
 1  1  1  הכנסות, נטו, בגין מכשירים נגזרים אחרים

 

 תאמות לשווי הוגן של רווחים )הפסדים( שמומשו ושטרם מומשו מה
 (1) -  1  למסחר, נטואגרות חוב 

 
 -  1  2  סך הכל הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר

 
 10  49  38  סך הכל הכנסות מימון שאינן מריבית

 
 

 מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. .1
 כולל הפרשי שער שנבעו מפעילות מסחר. .2
 .2ראה ביאור  -למידע נוסף לגבי הכנסות ריבית מהשקעה באגרות חוב למסחר  .3
 סווג מרווח כולל אחר מצטבר. .4
 למעט הפרשי שער על עסקאות שסווגו לסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר". .5
 



 
 עמלות  –חות הכנסות מחוזים עם לקו – 4ביאור 

  

 

 
 

159 
 

בחתך מגזרי פעילות  ,מימון ומרכיביהן הכנסות שאינן -מחוזים עם לקוחות  הבנק התפלגות הכנסותל מידע באשר להלן
 :"ח()במיליוני ש פיקוחיים

 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 משקי בית 
בנקאות 

 פרטית
עסקים 
 קטנים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

ניהול 
 סך הכל פיננסי

 151  -  3  8  79  -  61  ניהול חשבון

 45  -  -  -  15  -  30  כרטיסי אשראי

 17  -  -  1  5  2  9  פעילות בניירות ערך

 12  -  -  -  2  2  8  וצרים פיננסייםעמלות הפצת מ

 19  2  1  4  9  -  3  טיפול באשראי

 31  -  -  3  23  -  5  הפרשי המרה

 11  -  1  3  7  -  -  פעילות סחר חוץ

 29  -  4  10  14  -  1  עמלות מעסקי מימון

 6  0  0  1  3  -  2  עמלות אחרות

 321  2  9  30  157  4  119  סך הכל עמלות תפעוליות

 
 

 2017 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 משקי בית 
בנקאות 

 פרטית
עסקים 
 קטנים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

ניהול 
 סך הכל סך הכל פיננסי

 149  153  -  3  9  80  1  60  ניהול חשבון

 38  41  -  -  -  13  -  28  כרטיסי אשראי

 18  18  -  -  1  5  2  10  פעילות בניירות ערך

 12  12  -  -  -  2  1  9  עמלות הפצת מוצרים פיננסיים

 19  20  1  1  4  10  -  4  טיפול באשראי

 30  31  -  -  3  23  -  5  הפרשי המרה

 10  11  -  1  3  7  -  -  פעילות סחר חוץ

 (1)26  (1)27  -  3  (1)10  (1)13  -  1  עמלות מעסקי מימון

 8  6  -  -  -  1  -  5  עמלות אחרות

 310  319  1  8  30  154  4  122  סך הכל עמלות תפעוליות
 

 .עילל 'ה1ראה ביאור  -סווג מחדש בגין השינוי בסיווג תשלומי עמלות למבטחי משנה  .1
 
 

 הכנסות אחרות - 5ביאור 
 

  )במיליוני ש"ח(:ההרכב 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 4  -  8  רווח הון ממכירת בניינים וציוד
 1  -  -  הכנסות אחרות

 5  -  8  סך הכל הכנסות אחרות



 
 משכורות והוצאות נלוות  – 6ביאור 
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 ההרכב:

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 360  414  364  משכורות

 15  14  17  רבות קרן השתלמות, חופשה ומחלההוצאות נלוות אחרות ל

 98  113  99  ביטוח לאומי ומס שכר

 (:22הוצאות בגין פיצויים )ראה ביאור 
 19  28  24  הטבה מוגדרת )עלות השירות( -   

 7  8  8  הפקדה מוגדרת -

 17  17  17  הפקדה מוגדרת -הוצאות בגין תגמולים 

 1  1  1  (22עלות השירות )ראה ביאור  -ינן פנסיה הטבות אחרות לאחר פרישה שא

 16  20  20  הוצאות בגין הטבות אחרות לעובדים

 533  615  550  סך הכל משכורות והוצאות נלוות
 

 
 

 הוצאות אחרות - 7ביאור 
 ההרכב:

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 
 "חמיליוני ש מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 22  21  19  (22הוצאות בגין פיצויים )ללא עלות השירות( )ראה ביאור 

 3  2  3  הוצאות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר פרישה )ללא עלות השירות(

 10  10  10  שיווק ופרסום

 20  15  17  הובלות ותקשורת

 53  60  61  שירותי מחשב

 4  4  2  משרדיות

 (1)1  (1)1  3  ביטוח

 36  41  43  שירותים מקצועיים

 1  3  2  הדרכה והשתלמות

 3  3  2  שכר חברי דירקטוריון

 2  2  2  דמי ניהול לחברה האם

 4  5  5  עמלות אחרות

 33  50  42  אחרות

 192  217  211  סך הכל הוצאות אחרות
 

 .עילה' ל1ראה ביאור  -סווג מחדש בגין השינוי בסיווג תשלומי עמלות למבטחי משנה  .1



 
  הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות - 8ביאור 
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  :)במיליוני ש"ח( ההרכב .א
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 מיסים שוטפים
 167  129  240  בגין שנת החשבון   

 2  4  5  (1)בגין שנים קודמות

 169  133  245  סך הכל מיסים שוטפים

 מיסים נדחים
 (45) (2) (79) בגין שנת החשבון   

 -  -  (1) (1)בגין שנים קודמות

 (45) (2) (80) סך הכל מיסים נדחים )ראה פירוט להלן(

 124  131  165  סך הכל הוצאות מיסים
 

 
 

 כולל מיסים הנובעים מיישום הסכמים שנחתמו עם רשויות המס בנושא: "הכרה בהוצאות בגין הפסדי אשראי של חובות בעייתיים". .1
 
 
 

 : )במיליוני ש"ח( ן מיסים נדחיםבגי הרכב הכנסות
 
 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 הכנסות מיסים נדחים לפני השפעת הפריטים
 (45) (1) (81) המפורטים להלן: 

 -  (1) 1  בגין ניכויים מועברים לצורך מס -

 (45) (2) (80) סך הכל הכנסות מיסים נדחים
 
  

 מס תיאורטי .ב

הסטטוטורי  ין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המסתאמה בה
 :)במיליוני ש"ח( החל על בנק בישראל, לבין ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 120  125  160  על בסיס שיעור המס הסטטוטורי סכום המס

 מס )חסכון במס( בגין:
 1  1  3  הוצאות לא מוכרות -   

 (1) (1) (2) הפרשי פחת, תיאום פחת ורווח הון -

 2  4  4  (1)מיסים בגין שנים קודמות -

 1  -  -  התאמת המיסים הנדחים עקב שינוי בשיעור המס -

 1  2  -  אחר -

 124  131  165  כל מיסים על ההכנסהסך ה

 35.04  34.19  34.19  שיעור המס הסטטוטורי )%(
 

   כולל מיסים הנובעים מיישום הסכמים שנחתמו עם רשויות המס בנושא: "הכרה בהוצאות בגין הפסדי אשראי של חובות בעייתיים". .1



 
 )המשך( הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות - 8ביאור 
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 התנועה במיסים נדחים: .ג
 

 
 

 שינויים
  

 
 

שנזקפו  שנזקפו לרווח והפסד
לרווח כולל 

 אחר
  

שיעור מס 
ממוצע 

2019  
יתרה ליום 
31.12.2018 

בגין שינוי 
 (1)אחר אחר בשיעור המס

יתרה ליום 
31.12.2019 

 
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 נכסי מיסים נדחים:
 34.2  179  8  -  10  -  161  מהפרשה להפסדי אשראי -       

 34.2  170  6  24  11  -  129  מהתחייבות לפיצויי פרישה, נטו -
 מהפרשה לחופשה וזכויות  -

 34.2  33  1  5  1  -  26  עובדים אחרות 
 34.2  2  -  -  -  -  2  מניירות ערך -
 -  -  -  -  (1) -  1  ניכויים מועברים לצורך מס -
 34.2  23  23  -  (2) -  2  אחר -

 34.2  407  38  29  19  -  321  סך הכל נכסי מיסים נדחים

 התחייבויות מיסים נדחים:
 34.2  1  14  46  (60) -  1  מניירות ערך -       

 31.5  17  6  -  -  -  11  מרכוש קבוע וחכירות -
 31.2  17  17  -  (1) -  1  אחר -

 31.8  35  37  46  (61) -  13  ים נדחיםסך הכל התחייבויות מיס

 372  1  (17) 80  -  308  יתרת מיסים נדחים, נטו

 
 

 
 
 

 
 שינויים

  
 

 
 שנזקפו לרווח והפסד

שנזקפו לרווח 
 כולל אחר

 
שיעור מס 

ממוצע 
2018  

יתרה ליום 
31.12.2017 

בגין שינוי 
 אחר בשיעור המס

יתרה ליום 
31.12.2018 

 
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח יליוני ש"חמ מיליוני ש"ח

 נכסי מיסים נדחים:
 34.2  161  -  10  -  151  מהפרשה להפסדי אשראי -      

 34.2  129  (26) 12  -  143  מהתחייבות לפיצויי פרישה, נטו -
 34.2  26  (3) -  -  29  מהפרשה לחופשה וזכויות עובדים אחרות -
 34.2  2  -  -  -  2  ירות ערךמני -
 23.0  1  -  1  -  -  ניכויים מועברים לצורך מס -
 30.5  2  -  1  -  1  אחר -

 34.1  321  (29) 24  -  326  סך הכל נכסי מיסים נדחים

 התחייבויות מיסים נדחים:
 34.2  1  (23) 21  -  3  מניירות ערך -      

 30.1  11  -  -  -  11  מרכוש קבוע וחכירות -
 13.1  1  -  1  -  -  אחר -

 28.5  13  (23) 22  -  14  סך הכל התחייבויות מיסים נדחים

 308  (6) 2  -  312  יתרת מיסים נדחים, נטו

 
 

 2019בדצמבר  1נכנסה לתוקף ביום ש בע"מ מהווה מסים נדחים )התחייבויות מסים נדחים(, שהוכרו במסגרת העסקה למיזוג בין הבנק, לבין מוניציפל בנק .1
 להלן(. 37)ראה ביאור 



 
 )המשך( ח מפעולות רגילותהפרשה למיסים על הרוו - 8ביאור 
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 שומות מס .ד
 

 .2014שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס הוצאו לבנק   -
 

 .2014לחברות המאוחדות שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס   -
 

 סים נדחיםימ ה.

)הכנסות( מסוימות לצורכי מס, לבין הרישום של אותן  סים נדחים בגין הפרשים במועד הכרת הוצאותיהבנק רושם מ
 הוצאות )הכנסות(, לפי כללי החשבונאות החלים על הבנק. 

 להערכת הבנק המרכיבים בגינם נרשמו המיסים הנדחים יוכרו כהוצאה )הכנסה( לצורכי מס בעתיד. 

 בע"מ מיזוג מוניציפל בנק .ו

 להלן.  37ראה ביאור  - בע"מ זוג מוניציפל בנקהנובעות ממי המיסוי למידע נוסף באשר להשלכות
    

 רווח למניה  - 9ביאור 
 

  
 מאוחד

  
2019 2018 2017 

 רווח למניה )באלפי ש"ח ( .1
   

 
 שקלים חדשים ערך נקוב: 0.1מניה רגילה בת 

 
 

 

 
 1.77  1.92  2.45  רווח נקי -

 כמות מניות .2
   

 
 ממוצע משוקלל של מספר מניות:

   

 
 124,430  124,430  124,430  )*(שקלים חדשים 0.1מניות בנות  -

  
 

 רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר - 10ביאור 
 

 )במיליוני ש"ח(( כולל אחר מצטבר, לאחר השפעת מס שינויים ברווח )הפסד א.
 

 
 התאמות בגין

 
 

 סך  הכל הטבות לעובדים (1)אגרות חוב

 (97) (101) 4  1.1.2017יתרה ליום 

 9  (6) 15  2017השינוי, נטו, בשנת 

 (88) (107) 19  31.12.2017יתרה ליום 

 11  56  (45) 2018השינוי, נטו, בשנת 

 (77) (51) (26) (2)31.12.2018יתרה ליום 

 (1) -  (1) (3)השפעה מצטברת, נטו, של שינוי בכללי החשבונאות

 (78) (51) (27) 2019יתרה מתוקנת לתחילת שנת 

 30  (58) 88  2019השינוי, נטו, בשנת 

 (48) (109) 61  31.12.2019יתרה ליום 
 
בדצמבר  31ביום  -ו 2018בדצמבר  31הנתונים באשר להתאמות בגין הצגת אגרות חוב זמינות למכירה לפי השווי ההוגן, לשנים שהסתיימו ביום  .1

 , מתייחסים לניירות ערך זמינים למכירה.2017
 ד'.1ראה ביאור  -שהוצגה בעבר לפני יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, בנושא" "מכשירים פיננסיים" היתרה  .2
 ד'.1ראה ביאור  -השפעה מצטברת לתחילת השנה של יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, בנושא" "מכשירים פיננסיים"  .3



 
 )המשך( -רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר  – 10ביאור 
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 צטבר, לפני השפעת מס ואחריו:השינויים במרכיבי רווח )הפסד( כולל אחר מ ב.
 
 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 אחרי מס השפעת המס לפני מס

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 התאמות בגין הצגת אגרות חוב זמינות למכירה לפי שווי הוגן:
 116  (60) 176  רווחים, נטו, שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן -   

 (28) 14  (42) (1)ווחים שסווגו מחדש לדוח רווח והפסדר -

 88  (46) 134  השינוי בגין התאמת אגרות חוב, נטו

 הטבות לעובדים:
 (63) 32  (95) הפסד אקטוארי  לתקופה -   

 5  (3) 8  (2)הפסד שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד -

 (58) 29  (87) השינוי בגין הטבות לעובדים, נטו

 30  (17) 47  י, נטו, לשנהשינו
 
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 אחרי מס השפעת המס לפני מס

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן:
 (38) 20  (58) הפסדים, נטו, שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן -   

 (7) 3  (10) (1)וחים שסווגו מחדש לדוח רווח והפסדרו -

 (45) 23  (68) השינוי בגין התאמת ניירות ערך, נטו

 הטבות לעובדים:
 51  (26) 77  רווח אקטוארי  לתקופה -   

 5  (3) 8  (2)הפסד שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד -

 56  (29) 85  השינוי בגין הטבות לעובדים, נטו

 11  (6) 17  טו, לשנהשינוי, נ
 
 
 
 

 נכלל בדוח הרווח והפסד בסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית". .1
 נכלל בדוח הרווח והפסד בסעיף "הוצאות אחרות". .2
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 )המשך(:השינויים במרכיבי רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר, לפני השפעת מס ואחריו  ב.
 
 
 

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 אחרי מס השפעת המס ני מסלפ

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן:
 26  (13) 39  רווחים, נטו, שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן -   

 (11) 5  (16) (1)רווחים שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד -

 15  (8) 23  יירות ערך, נטוהשינוי בגין התאמת נ

 הטבות לעובדים:
 (13) 6  (19) הפסד אקטוארי  לתקופה -   

 7  (3) 10  (2)הפסד שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד -

 (6) 3  (9) השינוי בגין הטבות לעובדים, נטו

 9  (5) 14  שינוי, נטו, לשנה
 

 
 נן מריבית".נכלל בדוח הרווח והפסד בסעיף "הכנסות מימון שאי .1
 נכלל בדוח הרווח והפסד בסעיף "הוצאות אחרות". .2

 

 

  מזומנים ופקדונות בבנקים  - 11ביאור 

 
 

 ההרכב:
 

 
 2018בדצמבר  31 (1)2019בדצמבר  31

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 2,664  5,666  מזומנים ופקדונות בבנק ישראל

 438  1,042  פקדונות בבנקים מסחריים

 3,102  6,708  ל מזומנים ופקדונות בבנקיםסך הכ

 מזומנים ופקדונות בבנק ישראל ובבנקים לתקופה מקורית של עד  -מזה 
 3,034  6,647  שלושה חודשים

 
 

מוניציפל  , במסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין1.12.2019ביום  בע"מ כוללת מזומנים ופקדונות שנרכשו ממוניציפל בנק 31.12.2019היתרה ליום  .1
 מיליון ש"ח. 1,142 -להלן(, שערכם במועד המיזוג הסתכם ב 37)ראה ביאור  בע"מ בנק



 
 ות ערךנייר – 12ביאור 
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 ההרכב:
 

 
 2019בדצמבר  31

   
 התאמות  לשווי  הוגן

 
 (6)הערך במאזן 

 עלות
   

 
 )**(שווי הוגן הפסדים רווחים )*(מופחתת

 
 וני ש"חמילי מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 (1)אגרות חוב מוחזקות לפדיון
 574  -  52  522  522  של ממשלת ישראל -     

 -  -  -  -  -  של ממשלות זרות -

 -  -  -  -  -  של מוסדות פיננסיים בישראל -

 574  -  52  522  522  סך הכל אגרות חוב מוחזקות לפדיון

 (1)אגרות חוב זמינות למכירה
 4,036  -  76  3,960  4,036  לת ישראלשל ממש -     

 118  -  1  117  118  של ממשלות זרות -

 39  -  -  39  39  של מוסדות פיננסיים בישראל -

 6  -  -  6  6  (3)בישראל -של אחרים  -

 4,199  -  (4)77  4,122  4,199  סך הכל אגרות חוב זמינות למכירה

 (2)השקעה במניות שאינן למסחר
 -  -  -  -  -  )**(מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן -     

 12  -  2  10  12  מניות אחרות -

 12  -  2  10  12  סך הכל מניות שאינן למסחר

 4,785  -  131  4,654  4,733  סך הכל ניירות ערך שאינם למסחר

 ניירות ערך למסחר
 (1)אגרות חוב     
 73  -  -  73  73  של ממשלת ישראל -     

 73  -  -  73  73  סך הכל ניירות ערך למסחר

 4,858  -  131  4,727  4,806  סך הכל ניירות ערך
 

 במידת הצורך. -עלות, בניכוי הפרשה לירידת ערך  -במניות  *
 ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.  נתוני השווי ההוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה, אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל **

 

 הערות:
 

 .3  -ו  2ראה ביאורים   -לגבי תוצאות הפעילות בגין השקעה באגרות חוב  .1
 בחברת א.י. אמריקה ישראל בע"מ. 14.8%מיליון ש"ח, בגין החזקה בשיעור של  12הסעיף כולל יתרה בסך  .2
 מיליון ש"ח. 6ת ריבית בסך כולל אגרות חוב פגומות שאינן צוברות הכנסו .3
 כלולים ברווח כולל אחר בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן", בניכוי השפעת המס. .4
 .27לענין ניירות ערך ששועבדו, ראה ביאור  .5
להלן(,  37, במסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק )ראה ביאור 1.12.2019כוללת ניירות ערך שנרכשו ממוניציפל בנק ביום  31.12.2019היתרה ליום  .6

 מיליון ש"ח. 941 -שערכם במועד המיזוג הסתכם ב
 



 
  )המשך(ניירות ערך  – 12ביאור 
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 :)המשך( ההרכב
 

 
 2018בדצמבר  31

   
 התאמות  לשווי  הוגן

 
 הערך במאזן 

 עלות
   

 
 )**(שווי הוגן הפסדים רווחים )*(מופחתת

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ש"ח מיליוני מיליוני ש"ח

 (1)אגרות חוב מוחזקות לפדיון
 400  9  15  394  394  של ממשלת ישראל -     

 19  -  -  19  19  של ממשלות זרות -

 27  -  -  27  27  של מוסדות פיננסיים בישראל -

 446  (6)9  15  440  440  סך הכל אגרות חוב מוחזקות לפדיון

 (1)ניירות ערך זמינים למכירה
     

 :(1)אגרות חוב
     

 5,266  42  7  5,301  5,266  של ממשלת ישראל -

 475  6  -  481  475  של ממשלות זרות -

 26  -  -  26  26  (3)בישראל -של אחרים  -

 5,767  48  7  5,808  5,767  סך הכל אגרות חוב זמינות למכירה

 11  -  2  9  11  (2)מניות

 5,778  (4()5)48  (4)9  5,817  5,778  סך הכל ניירות ערך זמינים למכירה

 ניירות ערך למסחר
     

 (1)אגרות חוב
     

 381  1  -  382  381  של ממשלת ישראל -

 381  1  -  382  381  סך הכל ניירות ערך למסחר

 6,605  58  24  6,639  6,599  סך הכל ניירות ערך
 

 

 במידת הצורך. -עלות, בניכוי הפרשה לירידת ערך  -במניות  *
ללים נתוני השווי ההוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה, אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. כן כו **

לירידת ערך   שלא מתקים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי העלות, בניכוי הפרשהמיליון ש"ח,  1מניות בסך  -נתוני השווי ההוגן בתיק הזמין למכירה 
 הערכת ההנהלה אינה עולה על שווין ההוגן.שלפי 

 

 הערות:
 

 .3  -ו  2ראה ביאורים   -לגבי תוצאות הפעילות בגין השקעה באגרות חוב  .1
 בחברת א.י. אמריקה ישראל בע"מ. 14.8%ר של מיליון ש"ח, בגין החזקה בשיעו 10הסעיף כולל יתרה בסך  .2
 מיליון ש"ח. 7כולל אגרות חוב פגומות שאינן צוברות הכנסות ריבית בסך  .3
 כלולים ברווח כולל אחר בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן", בניכוי השפעת המס. .4
מיליון ש"ח המיוחסים לאגרות חוב  38הפסדים בסך   - מהעלות המופחתת של אגרות החוב. מזה  20%אינו עולה על שיעור ההפסד מהתאמות לשווי הוגן,  .5

מיליון ש"ח מיוחסים לאגרות חוב ששוויין ההוגן  10מיליון ש"ח, הנמצאות ב"פוזיציית הפסד" מתחת לשנה, והפסדים בסך  3,978ששוויין ההוגן מסתכם בסך 
 ן ש"ח, הנמצאות ב"פוזיציית הפסד" מעל שנה.מיליו 590מסתכם בסך 

מהעלות המופחתת של אגרות החוב. הפסדים אלה מיוחסים לאגרות חוב ששוויין ההוגן מסתכם בסך  20%שיעור ההפסד מהתאמות לשווי הוגן, אינו עולה על   .6
 מיליון ש"ח, הנמצאות ב"פוזיציית הפסד" מתחת לשנה. 184

 .27בדו, ראה ביאור לענין ניירות ערך ששוע .7
 



 
 סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  – 13ביאור 
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 חובות, אשראי לציבור ויתרת הפרשה להפסדי אשראי: א.
 
 

 
 2019בדצמבר   31ליום 

 
 (2)אשראי לציבור

  

  
 פרטי

   

 
 סך הכל אחר לדיור מסחרי

בנקים 
 סך הכל וממשלות

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 :(1)רשומה של חובותיתרת חוב 
 19,961  1,042  18,919  61  -  18,858  שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 5,542  -  5,542  -  5,523  19  לפי עומק פיגור  -      

 7,978  -  7,978  4,718  -  3,260  אחר  -

 33,481  1,042  32,439  4,779  5,523  22,137  (1)סך הכל חובות

 חובות פגומים:
 165  -  165  43  -  122  בארגון מחדש  -      

 241  -  241  -  -  241  אחרים  -

 406  -  406  43  -  363  סך הכל חובות פגומים

 חובות בעייתיים אחרים:
 132  -  132  23  78  31  יום ומעלה 90בפיגור של  -      

 271  -  271  26  19  226  אחרים -

 403  -  403  49  97  257  סך הכל חובות בעייתיים אחרים

 809  -  809  92  97  620  סך הכל חובות בעייתיים

 :(1)הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות
 311  -  311  4  -  307  שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 7  -  7  -  7  -  לפי עומק פיגור  -      

 154  -  154  75  19  60  אחר  -

 472  -  472  79  26  367  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי *

 87  -  87  4  -  83  בגין חובות פגומים -* מזה 
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1
, במסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק 1.12.2019לות יתרות בגין תיק האשראי שנרכש ממוניציפל בנק בע"מ ביום כול 31.12.2019היתרות ליום  .2

 מיליון ש"ח. 4,712 -להלן(, שיתרת החוב הרשומה בגינו במועד המיזוג הסתכמה ב 37בע"מ )ראה ביאור 
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 המשך(:) חובות, אשראי לציבור ויתרת הפרשה להפסדי אשראי  .א
 
 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 אשראי לציבור

  

  
 פרטי

   

 
 סך הכל אחר לדיור מסחרי

בנקים 
 סך הכל וממשלות

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 :(1)יתרת חוב רשומה של חובות
 13,940  438  13,502  43  -  13,459  שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 4,812  -  4,812  -  4,790  22  לפי עומק פיגור  -      

 7,734  -  7,734  4,513  -  3,221  אחר  -

 26,486  438  26,048  4,556  4,790  16,702  (1)סך הכל חובות

 חובות פגומים:
 136  -  136  28  -  108  בארגון מחדש  -      

 112  -  112  -  -  112  אחרים  -

 248  -  248  28  -  220  סך הכל חובות פגומים

 חובות בעייתיים אחרים:
 92  -  92  19  49  24  יום ומעלה 90בפיגור של  -      

 184  -  184  24  24  136  אחרים -

 276  -  276  43  73  160  סך הכל חובות בעייתיים אחרים

 524  -  524  71  73  380  כל חובות בעייתייםסך ה

 :(1)הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות
 228  -  228  1  -  227  שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 4  -  4  -  4  -  לפי עומק פיגור  -      

 141  -  141  65  17  59  אחר  -

 373  -  373  66  21  286  י *סך הכל הפרשה להפסדי אשרא

 44  -  44  2  -  42  בגין חובות פגומים -* מזה 

 
 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1

 



 
 )המשך(:סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  – 13ביאור 
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 תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי:ב. 
 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 אשראי לציבור

  

  
 פרטי

   

 
 סך הכל אחר לדיור רימסח

בנקים 
 סך הכל וממשלות

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 391  -  391  68  21  302  יתרת הפרשה לתחילת השנה

 188  -  188  50  5  133  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (218) -  (218) (84) -  (134) מחיקות חשבונאיות

 105  -  105  47  -  58  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

 (113) -  (113) (37) -  (76) מחיקות חשבונאיות, נטו

 25  -  25  -  -  25  (1)הפרשות שהוכרו במסגרת עסקת המיזוג

 491  -  491  81  26  384  יתרת הפרשה לסוף השנה*

 19  -  19  2  -  17  *מזה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
 

, במסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בע"מ כוללות הפרשות להפסדי אשראי בגין תיק האשראי שנרכש ממוניציפל בנק 31.12.2019ליום היתרות  .1
 .להלן( 37)ראה ביאור  1.12.2019בע"מ שנכנסה לתוקף ביום  בנק

 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 אשראי לציבור

  

  
 פרטי

   

 
 סך הכל אחר לדיור מסחרי

בנקים 
 סך הכל וממשלות

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 377  -  377  62  19  296  יתרת הפרשה לתחילת השנה

 96  -  96  29  2  65  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (180) -  (180) (68) -  (112) ונאיותמחיקות חשב

 98  -  98  45  -  53  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

 (82) -  (82) (23) -  (59) מחיקות חשבונאיות, נטו

 391  -  391  68  21  302  יתרת הפרשה לסוף השנה*

 18  -  18  2  -  16  *מזה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
 
 



 
 השקעה בחברות מוחזקות  – 14ר ביאו
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 כב:ההרא. 
 

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 חברות כלולות
 3  3  השקעה במניות לפי שיטת השווי המאזני  

 2  2  השקעה בהלוואות

 4  7  רווחים שנצברו ממועד הרכישה

 9  12  סך הכל השקעות בחברות כלולות

 כלולותלק הבנק ברווחים של חברות חב. 
 

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 4  4  חלק הבנק ברווחים של חברות כלולות, לפני מיסים

 1  1  הפרשה למס

 3  3  חלק הבנק ברווחים של חברות כלולות, לאחר מיסים

 :מוחזקותלהלן פרטים על חברות  ג.
 

תחום פעילות  
 עיקרי

שיעור 
 (1)החזקה

ערך השקעה לפי 
 דיבידנד שנרשם רווח הנקיתרומה ל שווי מאזני

 
31.12.19 31.12.18 2019 2018 2019 2018 

 שם החברה
 

% 
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח
מיליוני 

 ש"ח

 חברות כלולות

 תפנית דיסקונט ניהול תיקי         
 השקעות בע"מ 

ניהול תיקי 
 -  -  3  3  (2)9  (2)12  31.0  השקעות

 חברות מאוחדות

חברה  מרכנתיל הנפקות בע"מ        
 -  -  -  -  -  -  100.0  להנפקות

חברה  (3)מוניציפל הנפקות בע"מ
 -  -  -  -  -  -  100.0  להנפקות

 ( 1996מרביט סוכנות לביטוח )
 -  4  1  1  5  2  100.0  סוכנות ביטוח בע"מ

 סך הכל
  

 14  14  4  4  4  - 
 

 
 

 הערות:
 חלק הבנק בהון, בזכויות הצבעה, ובזכות לקבלת רווחים. .1
 (.זהה - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 2 –מזה השקעה בהלוואות  .2
 .2019בדצמבר  1להלן(, ביום  37)ראה ביאור  בע"מ החברה נרכשה על ידי הבנק במסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק .3

 



 
 בניינים וציוד – 15ביאור 

  

 

 

172  
 

 

 ההרכב: .א
 

  

ם בנייני
 ומקרקעין

ציוד, ריהוט 
 סך הכל עלויות תכנה וכלי רכב

  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 (1)עלות
 1,282  485  397  400  31.12.2017יתרה ליום     

 56  31  16  9  תוספות

 -  -  -  -  גריעות

 1,338  516  413  409  31.12.2018יתרה ליום 

 36  5  2  29  (3)רכישה ממוניציפל בנק - תוספות

 
 67  36  15  16  אחר -

 (9) -  -  (9) גריעות

 1,432  557  430  445  31.12.2019יתרה ליום 

 (1()2)פחת שנצבר
 931  408  318  205  31.12.2017יתרה ליום     

 56  25  16  15  פחת השנה

 -  -  -  -  גריעות

 987  433  334  220  31.12.2018יתרה ליום 

 58  27  17  14  פחת השנה

 (4) -  -  (4) גריעות

 1,041  460  351  230  31.12.2019יתרה ליום 

 391  97  79  215  2019בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 

 351  83  79  189  2018בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 

 351  77  79  195  2017בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 

 11.7  20.0  12.7  5.9  )אחוזים( 2019שיעור הפחת הממוצע בשנת 

 11.4  20.0  12.7  5.9  )אחוזים( 2018שיעור הפחת הממוצע בשנת 
 
 

 מיליון ש"ח(. 55 - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 65היתרה כוללת עלויות פיתוח תוכנות שהוונו בסך של  .1
 מיליון ש"ח(. 1כולל הפסדים בסך  - 31.12.2018ים שנצברו מירידת ערך )הפחת שנצבר לא כולל הפסד .2
 37, במסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ )ראה ביאור 1.12.2019היתרה כוללת בניינים וציוד שנרכשו ממוניציפל בנק בע"מ, ביום  .3

 ו מועד.להלן(, ונרשמו בספרי הבנק בהתבסס על שוויים ההוגן באות
 



 
  )המשך( בניינים וציוד – 15ביאור 
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 :זכויות במקרקעין .ב
 

עד  2020הבנק הינו בעל זכויות בדרך של חכירה ושכירות מוגנת בבניינים ומקרקעין לתקופות המסתיימות בשנים שבין  .1
 . יתרתן המופחתת של הזכויות הנ"ל הסתכמה כדלקמן:2044

 

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 75  71  חכירה מהוונת

 2  1  שכירות מוגנת וחכירה בלתי מהוונת

 77  72  סך הכל נכסים בחכירה ושכירות מוגנת
 

בר בדצמ 31)ומהווים "נדל"ן להשקעה" אינם בשימוש הבנק סכום זניח  המהוומקרקעין ומבנים שעלותם המופחתת  .2
 (. סכום זניח - 2018

 

לשכות רישום ש"ח טרם נרשמו על שם הבנק בליוני מי 127 -המופחתת הסתכמה בסך של כ ןזכויות במקרקעין שעלות .3
ש"ח(, עקב עיכובים בפעולות מקדימות לרישום מצד מנהל מקרקעי מיליוני  112 -כ - 2018 בדצמבר 31המקרקעין )

 והנהלת הבנק ויחידות המטה הראשיות, שנרכש המשמשים אתמשרדים  ימבנשני  מיליון ש"ח בגין 73 -)מזה כ ישראל
 המיועדת לשמש את הנהלת הבנק ויחידות המטה בעתיד(. 2016ובגין קרקע שנרכשה בשנת  2019 -ו 2009ים בשנ

 

 31.12.2018מיליון ש"ח ) 4 -הסתכמה בכ 31.12.2019הסעיף כולל מבנים המיועדים למכירה שעלותם המופחתת ליום  .4
 מיליון ש"ח(.  5 -

 
 לתי מוחשיים בנכסים  - 16ביאור 

 

מיליון ש"ח שזוהו במועד רכישת הנכסים  4, כוללת קשרי לקוחות בסך 31.12.2019שיים ליום יתרת הנכסים הבלתי מוח
, במסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ )ראה 1.12.19ע"מ ביום בוההתחייבויות של מוניציפל בנק 

ג, ומופחתים בשיטת הקו הישר במשך להלן(. קשרי הלקוחות הוערכו בהתבסס על שוויים ההוגן במועד המיזו 37ביאור 
 חמש שנים.

 

 אחרים נכסים  - 17ביאור 
 

 :הרכבה
 

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 24  34  עודף מקדמות ששולמו על הפרשה -מיסים שוטפים 

 308  372  מיסים נדחים לקבל, נטו

 9  9  הוצאות מראש

 12  12  הכנסות לקבל

 34  39  ים אחרים ויתרות חובהחייב

 387  466  סך הכל נכסים אחרים



 
 פקדונות הציבור  - 18ביאור 
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 :(1) ההרכב   א.
 

 
 בדצמבר 31

 
2019(2) 2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח סוג הפקדון

 7,528  9,091  אינם נושאי ריבית -פקדונות לפי דרישה 

 2,155  4,398  נושאי ריבית -

 9,683  13,489  סך הכל לפי דרישה

 20,868  22,743  קדונות לזמן קצובפ

 30,551  36,232  סך הכל פקדונות הציבור
 
 

 ההרכב פקדונות הציבור בחתך מפקידים:  ב. 
 

 
 בדצמבר 31

 
2019(2) 2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח סוג המפקיד

 13,238  13,621  אנשים פרטיים

 5,034  5,797  גופים מוסדיים

 12,279  16,814  תאגידים ואחרים

 30,551  36,232  סך הכל פקדונות הציבור

 

 התפלגות הפקדונות לפי גודל הפקדון של מפקיד   ג. 
 

 ן :מדרגות הפקדו      
 

 
 בדצמבר 31

 
2019(2) 2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח עד מ

 - 1  13,847  13,075 

1 10  7,899  7,264 

10 100  4,609  2,588 

100 500  2,988  3,250 

 4,374  6,889  -  500מעל 

 30,551  36,232  סך הכל פקדונות הציבור
 

 הפקדונות גויסו מהציבור בישראל. .1
במסגרת העסקה למיזוג  1.12.2019, כוללת פקדונות שנרכשו ממוניציפל בנק בע"מ ביום 31.12.2019יתרת פקדונות הציבור ליום  .2

 מיליון ש"ח. 4,184 -להלן(, וערכם למועד המיזוג הסתכם ב 37בע"מ )ראה ביאור  בין הבנק לבין מוניציפל בנק
 

 

 



 
 פקדונות מבנקים  – 19ביאור 
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 :ההרכב
 

  
 2018בדצמבר  31 (1)2019בדצמבר  31

  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 בנקים בישראל
 בנקים מסחריים •  
  

 
 221  446  פקדונות לפי דרישה -

 
 18  -  פקדונות לזמן קצוב -

 
 -  -  קיבולים -

 
 239  446  סך הכל פקדונות מבנקים בישראל

 בנקים מחוץ לישראל
 בנקים מסחריים •  
  

 
 14  7  פקדונות לפי דרישה -

 
 -  13  פקדונות לזמן קצוב -

 
 43  44  קיבולים -

 
 57  64  סך הכל פקדונות מבנקים מחוץ לישראל

 
 296  510  סך הכל פקדונות מבנקים

 
במסגרת העסקה למיזוג בין  1.12.2019ביום  בע"מ , כוללת פקדונות שנרכשו ממוניציפל בנק31.12.2019דונות מבנקים ליום יתרת הפק .1

 מיליון ש"ח. 20 -להלן(, וערכם למועד המיזוג הסתכם ב 37)ראה ביאור  בע"מ הבנק לבין מוניציפל בנק
 
 
 

 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים  - 20ביאור 
 

 ההרכב:
 

 
 

     

  
 שיעור הריבית

משך חיים 
 )*(ממוצע

שיעור תשואה 
 )*(פנימי

בדצמבר  31
2019 

בדצמבר  31
2018 

  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח % שנים %

 אגרות חוב סחירות (1)
     

 
 257  559  1.6  1.3  2.1-1.2 (4()1)במטבע ישראלי לא צמוד

 
 -  1,147  1.8  3.1  4.7-1.5 (4)במטבע ישראלי צמוד מדד

 (3)כתבי התחייבות נדחים (2)
     

 
 100  260  3.6  4.2  3.0-2.5 (2)הכוללים מנגנונים לספיגת הפסדים -

 
 585  696  3.7  1.9  6.9-2.5 (4)אחרים -

 
 סך הכל

   

 2,662  942 
 
 
 

תידיים, המהוונים לפי שיעור התשואה הפנימי, שיעור התשואה הפנימי משך חיים ממוצע הינו ממוצע תקופות התשלומים, על פי שקלול תזרימי המזומנים הע *
 ליתרה המאזנית של הסעיף. -הינו שיעור הריבית הנדרש כדי לנכות את תזרימי המזומנים העתידיים 

 



 
 )המשך(  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים  - 20ביאור 
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 . אגרות2016הונפקו על ידי הבנק בשנת  מיליון ש"ח, 257 -הסתכמה ב 31.12.2019שיתרתן ליום  אגרות החוב סחירות .1
 ועומדות לפרעון בתום שש שנים ממועד הנפקתן. 2.07%החוב אינן צמודות, נושאות ריבית קבועה בשיעור של 

 
מיליון  260( בסך של ים)בלתי סחיר יםהתחייבות נדח יהנפיק הבנק לחברה האם כתב 2019 -ו 2017דצמבר  יםבחודש .2

 מנגנונים לספיגת הפסדים, כדלקמן: יםש"ח, הכולל

 בעת שיחס ההון העצמי של הבנק ברובד הראשון ירד מתחת לשיעור  םאו במלוא םבחלק ויימחק ההתחייבות יכתב
 )"ארוע מכונן לספיגת הפסדי קרן"(. הסכום שיימחק כאמור יהיה בהיקף שיספיק לשיפור יחס ההון העצמי  5%של 

 . 5%של  לשיעורהראשון של הבנק,  ברובד              
 

 בהתרחש אחד מהארועים הבאים, כמוקדם מביניהם )"ארוע מכונן לאי קיימות"(:םלואבמ וההתחייבות יימחק יכתב , 

המפקח על הבנקים הודיע לבנק שמחיקת כתב ההתחייבות הכרחית, מכיוון שבלעדיה הבנק יגיע ל"נקודות האי  -
 קיימות". 

כה שוות ערך, שתמנע המפקח על הבנקים הודיע לבנק על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמי -
 מהבנק להגיע ל"נקודות האי קיימות". 

ם בתום לפרעון במלוא עומדיםו 2.5% - 3.0% -כ ריבית בשיעור שנתי של ים, נושאיםצמוד םאינ יםהתחייבות הנדח יכתב
  עשר שנים ממועד הנפקתם.

, ממועד הנפקתם חמש שניםבפרעון מוקדם, בתום  יםההתחייבות הנדח יבנוסף, עומדת לבנק הזכות לפרוע את כתב
 בכפוף לקבלת אישור מוקדם מהמפקח על הבנקים. 

, בתום חמש יםההתחייבות הנדח יבגין כתב יםהריבית המשולמ ישיעור יעודכנוככל שהבנק לא עשה שימוש בזכות זו, 
חמש  , בהתאם לשינויים שיחולו בתשואות לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות לתקופה שלםשנים ממועד הנפקת

 שנים, בשוק ההון.  
 

זכויותיהם של כתבי ההתחייבות הנדחים, נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של הבנק בין מובטחים ובין  .3
 שאינם מובטחים.

 
, כוללת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים שנרכשו 31.12.2019יתרת אגרות החוב וכתבי ההתחייבות הנדחים ליום  .4

 37)ראה ביאור  בע"מ , במסגרת העסקה למיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק1.12.2019ביום  בע"מ ממוניציפל בנק
 מיליון ש"ח, כדלקמן: 2,028 -להלן(, וערכם למועד המיזוג הסתכם ב

 

  
 מיליוני ש"ח

 503  לא צמודות - אגרות חוב

 
 1,415  צמודות למדד המחירים לצרכן -

  
 1,918 

 -  לא צמודים - ת נדחיםכתבי התחייבו   

 
 110  צמודים למדד המחירים לצרכן -

  
 110 

 2,028  סך הכל
 



 
 התחייבויות אחרות   – 21ביאור 
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 : ההרכב
 
 

 
 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 144  149  הפרשות בגין הוצאות שכר ונלוות

 49  28  הפרשות בגין שירותי מחשב

 379  498  (22ישה לעובדים על נכסי התוכנית )ראה ביאור עודף התחייבויות בגין פיצויי פר

 18  19  ב'(13הפרשה להפסדי אשראי בגין סעיפים חוץ מאזניים )ראה ביאור 

 26  28  הכנסות מראש

 32  13  מוסדות

 680  763  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 110  188  זכאים אחרים ויתרות זכות

 1,438  1,686  אחרותסך הכל התחייבויות 
 
 
 
 
 

 הטבות לעובדים  - 22ביאור 
 

 כללי: .א
 

 יצויי פרישה פ .1
 

ועל ידי הפרשות  מכוסות על ידי הפקדות בקופות פיצויים לעובדיוהתחייבויות הבנק לתשלום פיצויי פרישה  .א
הבנק  אקטוארי הלוקח בחשבון גם הטבות אותן עשוי. ההתחייבויות לפיצויים מחושבות על בסיס מתאימות

 . מעבר להתחייבות החוזית הקיימת בגינם -לשלם לעובדים שיפרשו בעתיד 
 

 0.4%בשיעור של ממוצעת ההפרשה בגין התחייבות זו נוכתה לערכה הנוכחי בתאריך המאזן, בריבית היוון 
ספר כמו כן זכאים המנהל הכללי ומ. הוראות בנק ישראלהכללים שנקבעו בהמבוססת על (, 2.0% – 31.12.2018)

 .משכורות חודשיות 9 -ל 4שבין  היקףב פרישה נוסףמנהלים נוספים למענק 
 

 שלזכויות לקבלת פיצויי פרישה ל המתייחסיםאינה כוללת רכיבים מסוימים התחייבות הבנק לפיצויי פרישה  .ב
, מאחר שעל פי ההסכם נושאת קרן ממועד הצטרפותם להסכם - פנסיהעובדים שהצטרפו להסכם 

 יבות לתשלום הסכומים המגיעים לעובדים בגין רכיבים אלו. הפנסיה בהתחי
 

בקרן הפנסיה, שכן כספים אלו אינם נמצאים בגין אותם רכיבים  הצבירותיעודה לפיצויים כמו כן לא נכללו ב
 .בשליטתו של הבנק

 



 
 )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 
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 )המשך( כללי א.

 חופשות .2
 

 -להוראות חוק חופשה שנתית התשי"אעובדי הבנק זכאים לחופשה שנתית לפי הסכמי העבודה הקיימים ובכפוף 
1951 . 

 
חישוב ההפרשה מבוסס על השכר האחרון בתוספת בגין התחייבות זו. בדוחות הכספיים נכללו הפרשות לחופשה 

 הוצאות נלוות.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .3
 

 גימלאי הבנק ועובדיו זכאים להטבות מסוימות לאחר צאתם לגמלאות. 
 

מאזן בשל הטבות אלו חושבה על בסיס אקטוארי ונוכתה לערכה הנוכחי, בשיעורי היוון התחייבות הבנק לתאריך ה
 המבוססים על הכללים שנקבעו בהוראות בנק ישראל. ,(1.8%-2.5%: 31.12.2018) 0.2% - 0.9% ממוצעים של

 
 ימי מחלה .4

 

ובדים אפשרות הוקנתה לע ,בין הבנק לבין ההסתדרות ונציגות העובדים במסגרת הסכמי העבודה שנחתמו
להמיר, סמוך למועד פרישתם לגמלאות, חלק מימי המחלה שנצברו לזכותם, לימי חופשה, בכפוף לקיום 

 תנאים מתלים.
 

הבנק ערך הפרשה בגין התחייבות זו על בסיס אקטוארי וכלל אותה בדוחות הכספיים בסעיף "התחייבויות 
 אחרות".

 
 בע"מ מיזוג מוניציפל בנק .5

 
 , כוללות התחייבויות בגין זכויות עובדים שהועסקו31.12.2019בגין זכויות עובדים ליום התחייבויות הבנק 

)ראה  בע"מ ונקלטו בבנק במסגרת העסקה למיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ בעבר במוניציפל בנק
  .1.12.2019להלן(, ביום  37ביאור 

 
מיליון ש"ח,  18ההוגן והסתכמו בסך של  יןל בסיס שוויההתחייבויות בגין עובדים אלו למועד המיזוג חושבו ע

 כדלקמן:
 

 
 מיליוני ש"ח

 24  התחייבות לתשלום פיצויי פרישה

 (8) השווי ההוגן של נכסי תוכנית

 16  עודף התחייבות על נכסי תוכנית

 1  התחייבות לתשלום ימי חופשה

 1  התחייבות לתשלום הטבות לאחר סיום העסקה

 (1)-  שלום מענק יובלותהתחייבות לת

 18  סך הכל
 

 חמיליון ש" 0.5 -נמוך מ .1



 
  )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 
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 )המשך( כללי א.

 )המשך( בע"מ מיזוג מוניציפל בנק .5

 
 בשני הסכמי עבודה, כדלקמן: עוגנו -, עובר ליום המיזוג, לקבלת פיצויי פרישה בע"מ זכויות עובדי מוניציפל בנק

 
נציגות עובדיו לבין  ,בע"מ שנחתם בין מוניציפל בנק 2018לי ביו 30מיום מיוחד הסכם עבודה קיבוצי  -

 והסתדרות העובדים הכללית החדשה.
 

 בע"מ. לבין מוניציפל בנק הבנקבין  2019ביולי  22שנחתם ביום  הבנותהסכם  -

 
ל , יהיו זכאים לקבלת פיצויים מוגדלים, ככ)להלן: "העובדים"( בע"מ בהתאם להסכמים אלו, עובדי מוניציפל בנק

 , בתנאים הבאים:31.12.2021, החל ממועד המיזוג, ועד ליום בע"מ בנק שתבוצע עסקה למיזוג מוניציפל
 

 על החלטתו לסיים את העסקתו בבנק. למי מהעובדים יעבנק יודהככל ש -
 

לאחר יום  10 -ד המיזוג )אך לא יאוחר מככל שמי מהעובדים יודיע לבנק בתום תשעה חודשים ממוע -
 צונו להפסיק את עבודתו בבנק מרכנתיל דיסקונט.מועד זה(, על ר

 
למרות האמור לעיל, אם בתקופה זו החליט מי מהעובדים שלא להיענות להצעה להיקלט כעובד הבנק 

טרם חלפו  גם אם על ידי הבנק(, יהיה העובד זכאי לקבלת הפיצויים המוגדלים, זוכ )ככל שתימסר הצעה
 תשעה חודשים ממועד המיזוג.

 
עד ו בתקופה שמתום תשעה חודשים ממועד המיזוג לכל אחד מעובדים אלו בנק התחייב להודיעהבנוסף,  -

להעסיקו  שלא כוונתו להעסיק מי מהם כ"עובדים קבועים" בבנק. עובד שהוחלט, אם ב31.12.2021ליום 
 .(ההודעהבבנק במעמד "עובד קבוע", יהיה זכאי לקבלת הפיצויים המוגדלים )בתום עשרה ימים ממועד 

 
 פירוט ההתחייבויות לעובדים בחתך סוגי הטבות ונכסי התוכניות בגינם: ב.

 
 
 

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 560  675  התחייבות לתשלום מענקי פרישה

 (181) (177) יעודה לתשלום מענקי פרישה

 379  498  התחייבות לתשלום מענקי פרישה , נטו

 24  23  שלום ימי חופשההתחייבות לת

 7  8  התחייבות בגין ימי מחלה שלא נוצלו

 46  65  התחייבות לתשלום הטבות לאחר סיום העסקה

 456  594  עודף התחייבות לתשלום הטבות לעובדים

 -  -  נכלל בנכסים אחרים

 456  594  נכלל בהתחייבויות אחרות

 456  594  סך הכל
 

  



 
 )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 
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ות להטבה מוגדרת )התחייבות לתשלום "פיצויי פרישה", והתחייבות לתשלום הטבות מסוימות לאחר מידע באשר לתוכני ג.
 סיום העסקה(:

 

 מחויבויות ומצב המימון: .1
 

 : )במיליוני ש"ח( שינויים בהתחייבויות בגין הטבה מוגדרת )א(
 

 
 עתודה לפיצויי פרישה

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 617  560  תחילת השנהיתרה ל

 28  24  עלות השירות

 18  17  עלות הריבית

 (74) 87  הפסד )רווח( אקטוארי

 589  688  סך הכל הצטברויות

 -  24  (1)התחייבות לפיצויים שהוכרה במסגרת עסקת המיזוג

 (29) (37) הטבות ששולמו

 560  675  יתרה לסוף השנה
 

 
 הטבות לגמלאים לאחר פרישה

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 52  46  יתרה לתחילת השנה

 1  1  עלות השירות

 2  2  עלות הריבית

 (7) 17  הפסד )רווח( אקטוארי

 48  66  סך הכל הצטברויות

 -  1  (1)הטבות לגמלאים שהוכרו במסגרת עסקת המיזוג

 (2) (2) הטבות ששולמו

 46  65  יתרה לסוף השנה
 
 (ש"ח)במיליוני  שינויים בשווי ההוגן של נכסי התוכנית )ב( 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 198  181  יתרה לתחילת השנה

 5  5  תשואה חזויה על נכסי התוכנית

 (4) 9  רווח )הפסד( אקטוארי

 11  11  הפקדות לתוכנית

 210  206  סך הכל הצטברויות

 -  8  (1)יים שהוכרה במסגרת עסקת המיזוגיעודה לפיצו

 (29) (37) הטבות ששולמו

 181  177  יתרה לסוף השנה
 

 להלן.  37( לעיל וביאור 5למידע נוסף ראה סעיף א') .1
  



 
  )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 
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מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת )התחייבות לתשלום "פיצויי פרישה", והתחייבות לתשלום הטבות מסוימות לאחר  ג.
 עסקה(:סיום ה

 )המשך( מחויבות ומצב המימון .1
 

 נתונים מאזניים: )ג(
 

 
 עתודה  לפיצויי פרישה, נטו )*(הטבות לגמלאים לאחר פרישה

 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 2019 2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 379  498  46  65  נכלל בסעיף התחייבויות אחרות

 560  675  46  65  התחייבות בגין הטבה חזויה

 (181) (177) -  -  שווי הוגן של נכסי התכנית

 379  498  46  65  הטבה חזויה, נטו
 

 ן הטבה מצטברת".יהמחוייבות בגין הטבות לגמלאים מהווה גם "מחויבות בג *
 
 

 המס:נתונים שנזקפו לרווח כולל אחר מצטבר, לפני השפעת  )ד(
 

 
 עתודה  לפיצויי  פרישה, נטו הטבות לגמלאים לאחר פרישה

 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 2019 2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 -  -  -  -  נכסים ליום היישום לראשונה

 70  141  8  24  הפסד אקטוארי, נטו

 70  141  8  24  סך הכל
 
 

 )במיליוני ש"ח(:עודף התחייבות על נכסי תוכנית  )ה(
 

 
 עתודה  לפיצויי  פרישה, נטו

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 

 560  675  מחויבות בגין הטבה חזויה

 (181) (177) שווי הוגן של נכסי תוכנית בגינה

 379  498  מחויבות נטו
 

  



 
 )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 

 
 

 

182  
 

 

)התחייבות לתשלום "פיצויי פרישה", והתחייבות לתשלום הטבות מסוימות לאחר מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת  ג.
 סיום העסקה(:

 
 נתונים תוצאתיים:  .  2      
 
 

 :רכיבי עלות ושינויים בהתחייבויות ובנכסים שנזקפו לרווח והפסד )א(
 
 
 

 
 עתודה לפיצויי פרישה, נטו

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 19  28  24  עלות השירות

 18  18  17  עלות הריבית

 37  46  41  סך הצבירה השוטפת

 (5) (5) (5) תשואה חזויה על נכסי התוכנית

 הפחתת סכומים שלא הוכרו בעבר:
 9  8  7  הפסד אקטוארי, נטו -   

 41  49  43  סך עלות ההטבה, נטו

 7  8  8  צאות בגין תוכנית להפקדה מוגדרתהו

 48  57  51  סך הכל הוצאה לשנה
 
 
 

 
 הטבות לגמלאים לאחר פרישה

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 1  1  1  עלות השירות

 2  2  2  עלות הריבית

 3  3  3  סך הצבירה השוטפת

 הפחתת סכומים שלא הוכרו בעבר:
 1  -  1  הפסד אקטוארי, נטו -   

 4  3  4  סך עלות ההטבה, נטו
  

  



 
  )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 
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מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת )התחייבות לתשלום "פיצויי פרישה", והתחייבות לתשלום הטבות מסוימות  ג.
 )המשך(: לאחר סיום העסקה

 
 נתונים תוצאתיים )המשך(: .2

 
 ינויים בהתחייבויות ונכסים שנזקפו לרווח כולל אחר לפני השפעת המס:ש )ב(

 
 

 
 עתודה לפיצויי פרישה, נטו

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 15  (70) 78  הפסד )רווח( אקטוארי שוטף, נטו

 (9) (8) (7) הפחתת הפסד אקטוארי

 6  (78) 71  ך הכל נזקף לרווח כולל אחרס

 41  49  43  עלות ההטבה, נטו

 47  (29) 114  סך הכל הוכר בעלות ההטבה, נטו וברווח כולל אחר
 
 
 

 
 הטבות לגמלאים לאחר פרישה

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 4  (7) 17  אקטוארי שוטף, נטוהפסד )רווח( 

 (1) -  (1) הפחתת הפסד אקטוארי

 3  (7) 16  סך הכל נזקף לרווח כולל אחר

 4  3  4  עלות ההטבה, נטו

 7  (4) 20  סך הכל הוכר בעלות ההטבה, נטו וברווח כולל אחר
 

  



 
 )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 
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התחייבות לתשלום הטבות מסוימות לאחר מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת )התחייבות לתשלום "פיצויי פרישה", ו ג.
 )המשך(: סיום העסקה

 
 נתונים תוצאתיים )המשך(: .2

 
 אומדנים באשר לסכומים שנכללים ברווח כולל אחר, לפני השפעת המס, שצפוי שיופחתו וייזקפו לדוח  )ג(

 הרווח והפסד בשנה העוקבת:     
 

 

 
 שההטבות לגמלאים לאחר פרי עתודה לפיצויי פרישה, נטו

 
 2020אומדן לשנת 

לשנה שהסתיימה 
 2020אומדן לשנת  31.12.2019ביום 

לשנה שהסתיימה 
 31.12.2019ביום 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 1  1  7  9  הפסד אקטוארי, נטו

 -  -  -  -  עלות שירות קודם

 1  1  7  9  סך הכל
 

 

 הנחות ומבחני רגישות: .3
 
 הנחות ששימשו בחישוב ההתחייבויות לתשלום הטבות:  א()
 

  
 בדצמבר 31ליום 

  
2019 2018 

 אחוזים אחוזים הפרמטר הנבחן

 שיעור ההיוון
 

0.2-0.9 1.8-2.5 

 שיעור עליית המדד
 

2 2 

 3.9 3.9 נומינלי - שיעור הגידול בתגמול

 
 1.9 1.9 ריאלי -

 שיעור עזיבה
 

0.0-23.5 0.0-23.5 
 
 
 הנחות ששימשו בחישוב עלויות השכר: ב()
 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 

 אחוזים אחוזים אחוזים הפרמטר הנבחן

 שיעור ההיוון
 

0.4-2.5 1.1-2.2 1.3-2.3 
 תשואה חזויה על נכסי 

 התוכנית
 

2.9 2.8 2.9 

 4.3 4.3 3.9 נומינלי - שיעור הגידול בתגמול

 
 2.3 2.3 1.9 ריאלי -

  



 
  )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 
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מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת )התחייבות לתשלום "פיצויי פרישה", והתחייבות לתשלום הטבות מסוימות לאחר  ג.
 )המשך(:סיום העסקה 

 
 הנחות ומבחני רגישות )המשך(: .3

 
 :ח(במיליוני ש") השפעת השינוי בנקודת אחוז אחת על ההפרשות בגין התחייבויות לתשלום הטבות )ג(

 
 עתודה  לפיצויי  פרישה

 
 גידול בנקודת האחוז

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 2017 

 (*69) (*49) (63) שינוי בשיעור ההיוון

 66  55  70  שינוי בשיעור המדד / תגמול

 36  38  38  שינוי בשיעור העזיבה
 

 
 עתודה  לפיצויי  פרישה

 
 קיטון בנקודת האחוז

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 2017 

 *60  *57  73  שינוי בשיעור ההיוון

 (61) (52) (65) שינוי בשיעור המדד / תגמול

 (43) (45) (45) שינוי בשיעור העזיבה
 

 
 הטבות לגמלאים לאחר פרישה

 
 גידול בנקודת האחוז

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 2017 

 (9) (8) (13) שינוי בשיעור ההיוון

 -  -  -  לשינוי בשיעור המדד / תגמו

 (1) (1) (2) שינוי בשיעור העזיבה
 

 
 הטבות לגמלאים לאחר פרישה

 
 קיטון בנקודת האחוז

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 2017 

 9  8  13  שינוי בשיעור ההיוון

 -  -  -  שינוי בשיעור המדד / תגמול

 1  1  2  שינוי בשיעור העזיבה
 

   .הוצג מחדש *



 
 )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 
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ות להטבה מוגדרת )התחייבות לתשלום "פיצויי פרישה", והתחייבות לתשלום הטבות מסוימות לאחר מידע באשר לתוכני ג.
 )המשך(:סיום העסקה 

 

 מידע באשר לנכסי התוכנית: .4
 

 התפלגות השווי ההוגן בחתך רמות איכות: )א(
 

 
 2019בדצמבר  31ליום 

 
 סך הכל 3רמה   2רמה   1רמה 

 
 מיליוני ש"ח וני ש"חמילי מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 10  -  -  10  מזומנים ופקדונות בבנקים

 אגרות חוב:
 11  -  -  11  ממשלתיות -    

 86  -  38  48  קונצרניות -

 61  -  34  27  מניות

 9  9  -  -  אחר

 177  9  72  96  סך הכל נכסי התוכנית
 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 סך הכל 3רמה   2רמה   1רמה 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 6  -  -  6  מזומנים ופקדונות בבנקים

 אגרות חוב:
 10  -  5  5  ממשלתיות -    

 98  -  33  65  קונצרניות -

 59  -  31  28  מניות

 8  8  -  -  אחר

 181  8  69  104  סך הכל נכסי התוכנית
 

 סי התוכנית לפי סוגי נכסים:יעדי הקצאה של נכ ב()
 

 
 החלק היחסי בפועל יעד הקצאה

 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2020 2019 2018 

 
 אחוזים אחוזים אחוזים

 3  5  4  מזומנים ופקדונות בבנקים

 אגרות חוב:
 6  7  6  ממשלתיות -   

 54  49  51  קונצרניות -

 33  34  34  מניות

 4  5  5  אחר

 100  100  100  סך הכל נכסי התוכנית



 
  )המשך(הטבות לעובדים  – 22ביאור 
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   מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת )התחייבות לתשלום "פיצויי פרישה", והתחייבות לתשלום הטבות מסוימות לאחר  ג.

 )המשך(: יום העסקהס          

 
 תזרימי מזומנים לנכסי התוכנית: .5

 
 הפקדות: )א(

 

 
 הפקדות בפועל תחזית

 
2020 2019 2018 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 11  11  11  סך הכל הפקדות
 
 

 תשלומים עתידיים צפויים בגין הטבות: )ב(
 

 מיליוני ש"ח שנה

2020  50 

2021  41 

2022  30 

2023  29 

2024  34 

2029 - 2025  169 

 415  ואילך 2030

 768  סך הכל
 
 
 

 וןה - 23ביאור 
 

 ההרכב
 

 
 2018בדצמבר  31ליום  2019בדצמבר  31ום לי

 
 מונפק ונפרע רשום מונפק ונפרע רשום

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 12,443  25,000  12,443  25,000  שקל חדש 0.1מניות רגילות בנות 
 

 ,שקל חדש 0.1מניות רגילות בנות  124,430 -ש"ח ומורכב מ 12,443בסך של  מסתכם ההון המונפק והנפרע של הבנק
 כל אחת. 

 



 
 הלימות ההון, נזילות ומינוף  – 24ביאור 

 

 

 

188  
 

 

 הלימות הון .א
 

 כללי .1

)להלן:  2013, שפורסמו בשנת 201 - 211יחסי הלימות ההון מחושבים בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס' 
 "כללי באזל"(.

 
 

 בנושא "דרישת הון נוספת" 329תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס'  .2
 

ות שנרשמו במחירי הדיור בישראל )שלוו בגידול מואץ בהיקף ההלוואות לדיור בעקבות עליות משמעותי
ובמשקלן בתיק האשראי של התאגידים הבנקאיים(, והגדילו להערכת בנק ישראל, את הסיכונים הגלומים בתיקי 

, במסגרתו 329האשראי של התאגידים הבנקאיים, פרסם בנק ישראל תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
לכל אחד מהתאגידים הבנקאיים דרישת הון עצמי ודרישת הון כוללת מינימליות נוספות )מעבר למגבלות  וקבענ

מהיקף תיק ההלוואות לדיור של כל אחד  1%(, בשיעור המהווה 201שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 מהתאגידים הבנקאיים. 

 
לשיעור  0.20%-בכ 31.12.2019ת של הבנק ליום ההנחיות החדשות הגדילו את דרישות ההון המינימליו

 )עבור יחס הלימות ההון הכולל(. 12.70%-)עבור יחס ההון העצמי ברובד הראשון(, ו  9.20% של
 

 הוראות מעבר .3
 

כתבי התחייבות המאפשרות לתאגידים הבנקאיים להכיר ב ,הוראות מעבר " נקבעו3במסגרת "כללי באזל 
)למרות שלא נכללו בהם מנגנונים  כ"מרכיב הון פיקוחי ברובד השני" 31.12.2013נדחים שהונפקו עד ליום 

 ,ת המעבר"("תקופ )להלן: 2021 - 2014בשנים  המופעל הדרגתי, הפחתהמנגנון  לספיגת הפסדים(, באמצעות
ד כ"הון ברובד השני", בשיעורים הולכים ופוחתים, ע נ"ל התחייבות ההחלק מכתבי מוכרים בתקופה זו  במסגרתו

 לביטולם המלא בתום תקופת המעבר.
  
 רכישת שיפוי לתיק "ערבויות  המכר" .4

חתם הבנק עם מבטחי משנה בעלי דירוג בינלאומי גבוה, על הסכם )המאריך את תוקפה  2019בחודש ינואר 
(, במסגרתו התחייבו מבטחי המשנה לשפות את 2018של התקשרות קודמת שנחתמה בין הצדדים בשנת 

 די אשראי עתידיים שעלולים להיגרם לו, בשל חילוט אפשרי של ערבויות שנכללו בהסכם.הבנק בגין הפס
 

ההסכם חל על ערבויות )לרבות התחייבויות למתן ערבויות( שמנפיק הבנק במסגרת מימון פרויקטים בתחום 
עד ו מתוממועד חתי והיה בתוקף -הבניה מכח "חוק מכר דירות" וערבויות אחרות הקשורות לפרוייקטים אלו 

. היקף הערבויות )לרבות התחייבויות למתן ערבויות(, עליהן חל ההסכם, מסתכם ליום 2019 בדצמבר 31ליום 
 מיליארד ש"ח. 0.9 -בסך של כ 31.12.2019

 
ההתחייבות לשיפוי של מבטחי המשנה, כאמור, הפחיתה את נכסי הסיכון של הבנק )בהתאם לאישור שהתקבל 

מיליארד ש"ח(, המהווה עליה  0.3 - 31.12.2018מיליארד ש"ח ) 0.2 -בסך של כ 31.12.2019מבנק ישראל( ליום 
 נקודות האחוז ביחס ההון העצמי ברובד הראשון. 0.1 -בשיעור של כ

 
 .31.12.2020ליום  עד ,שנה נוספתתקופה של חודש ההסכם ל 2020בחודש ינואר 

 
 ניכוי מההון בגין נכס מס נדחה .5

על ידי בנק ישראל, הותר לתאגידים הבנקאיים שלא לנכות עודפי מס נדחה  בהתאם להנחיות שפורסמו
)כהגדרתם בהוראה(, עד לגובה ההפרשות למס שכר שנכללו בהתחייבויות הבנק, ככל שלהערכת הבנק קיימת 
ודאות גבוהה למימוש המס הנדחה. עודפי מס נדחה כאמור, שלא נוכו מההון, בעקבות פרסום הבהרות אלו, 

 .250%כ"נכס סיכון" בשיקלול של  ישוקללו



 
 )המשך(הלימות ההון, נזילות ומינוף  - 24ביאור 
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 )המשך( הלימות הון .א

 )המשך( ניכוי מההון בגין נכס מס נדחה    .5

 0.17בשיעור של  31.12.2019יישום הנחיות אלו, הגדיל את יחס ההון העצמי של הבנק ברובד הראשון ליום 
נקודות  0.11 – 31.12.2018)נקודות האחוז  0.16 -נקודות האחוז ואת יחס הלימות ההון הכולל בשיעור של כ

 בהתאמה(. -נקודות האחוז  0.10 -האחוז ו
 

 תנודתיות ברכיבי ההון  .6

הון הבנק המשמש לחישוב יחס הלימות ההון, כולל רכיבים שהשינוי בערכם נגזר, בין היתר, משינויים תקופתיים 
 במשתני שוק, והערכות אקטואריות, כגון:

, המשמשים למדידת שוויין ההוגן של אגרות החוב בתיק הזמין תנודות במחירי השוק של ניירות הערך -
 הנזקפות לרווח כולל אחר בסעיף "התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך". –למכירה 

תנודות במחירי השוק של אגרות חוב ממשלתיות והמרווח על אגרות החוב הקונצרניות באיכות גבוהה  -
  .הנזקפות לרווח כולל אחר -גן של זכויות עובדים מסוימות הנסחרות בארה"ב, המשמשים לחישוב שוויין ההו

 
 

 יעדים .7

 )ראה 329ובהוראת ניהול בנקאי תקין   במסגרת "כללי באזל", לאור דרישות ההון שנקבעו על ידי בנק ישראל
 ,לות באשר ליחסי ההון המינימליים בבנקבמגה את 28.3.2017ביום  דירקטוריון הבנק עדכן, לעיל( 2סעיף 

 קמן:כדל
 .9.5%משיעור של  לא יפחת יחס ההון העצמי של הבנק ב"רובד הראשון", -
 . 13.0%יחס הלימות ההון הכולל של הבנק, לא יפחת משיעור של  -

 
 

 הקלה בגין תוכנית התייעלות  .8

, פרסם בנק ישראל מכתב בנושא: "התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל", 2016בינואר  12ביום 
ודיע בנק ישראל על הקלות שיינתנו בחישוב יחס הלימות ההון, לבנקים שיישמו תוכנית התייעלות במסגרתו ה

 -)שתעמוד באמות המידה שנקבעו על ידו(, לרבות היתר לפריסת ההשלכות הנובעות מתוכנית ההתייעלות 
 לתקופה של חמש שנים.

מיליון ש"ח, שאושרה על ידי  59ת של השיק הבנק תוכנית התייעלות בעלות כולל 2017-ו 2016במהלך השנים 
בנק ישראל, לצורך יישום ההקלות. בעקבות יישום התוכנית, הגדיל הבנק את ההפרשות בגין ההתחייבות 

הגידול בהפרשות כאמור, סווג כ"הפרש אקטוארי",   מיליון ש"ח. 23לתשלום פיצויי פרישה לעובדיו בסך של 
 מיליון ש"ח(. 8הון העצמי )לאחר ניכוי חיסכון במס בסך ונזקף לסעיף "רווח כולל אחר", במסגרת ה

בהתאם להנחיות שנכללו במכתב בנק ישראל הותר לתאגידים הבנקאיים שיישמו תוכנית ההתייעלות, כאמור, 
 לפרוס את השלכות התוכנית על ההון הפיקוחי של הבנק, לתקופה של חמש שנים בשיטת "הקו הישר".

  0.02 -ב 31.12.2019הגדיל את יחס ההון העצמי ברובד הראשון של הבנק ליום יישום ההקלות שפורטו לעיל, 
 נקודות האחוז(. 0.04 -31.12.2018נקודות האחוז )

 
 

 מנגנונים לספיגת הפסדים יםהכולל יםהתחייבות נדח יהנפקת כתב .9

ונים ל"ספיגת מנגנ יםהכולל יםהתחייבות נדח יהנפיק הבנק לחברה האם כתב, 2019 -ו 2017דצמבר בחודשים 
 מיליון ש"ח.  260 -הסתכמה ב 31.12.2019ליום  םהפסדים", שיתרת

 על ידי בנק ישראל כהון פיקוחי ברובד השני, לענין חישוב יחס הלימות ההון.  והוכר הנדחים ההתחייבות יכתב
 

 

 בע"מ מיזוג מוניציפל בנק .10

בדצמבר  1ביום  בע"מ ידו ממוניציפל בנקכוללים נכסים שנרכשו על  31.12.2019נכסי הסיכון של הבנק ליום 
להלן(. ערכם של נכסי הסיכון  37)ראה ביאור  בע"מ במסגרת העסקה למיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק 2019

 מיליון ש"ח. 2,568חושב על בסיס שוויים ההוגן והסתכם בסך של  ,למועד המיזוג ,הנגזר מנכסים אלו



 
 )המשך(הלימות ההון, נזילות ומינוף  - 24ביאור 
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 )המשך( הלימות הון א.

 
 פי: מידע כס .11

  
 בדצמבר 31

  
2019 2018 

  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 הון לצורך חישוב יחס ההון )א(
  

 
 2,723  3,058  הון עצמי

 
 (2)6  (2)1  פערים בין ההון העצמי להון ברובד הראשון והתאמות פיקוחיות

 
 2,729  3,059  הון ברובד הראשון, לאחר ניכויים

 
 629  739  כוייםהון ברובד השני, לאחר ני

 
 3,358  3,798  סה"כ הון כולל

 יתרות משוקללות של נכסי סיכון )ב(    
  

 
 21,678  25,235  סיכון אשראי

 
 61  22  סיכוני שוק

 
 2,215  2,577  סיכון תפעולי

 
 23,954  27,834  סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 
 
 
 

  
 בדצמבר 31

  
2019 2018 

  
 אחוזים יםאחוז

 יחס הון לרכיבי סיכון )ג(
  

 (2)11.39  (2)10.99  יחס ההון העצמי ברובד הראשון לרכיבי סיכון 

 (2)14.02  (2)13.65  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

 (1)9.20  (1)9.20  יחס ההון העצמי ברובד הראשון הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 

 (1)12.70  (1)12.70  ש על ידי המפקח על הבנקיםיחס ההון הכולל המזערי הנדר 
 

 

 -)עבור יחס הלימות ההון הכולל(  12.5% -)עבור יחס ההון העצמי ברובד הראשון(, ו 9.0%ים של הבנק נקבעו בשיעור של מלייהמינחסי הלימות ההון י .1
אם להנחיות שנכללו בתיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' . על אף האמור לעיל, בהת201בהתאם להנחיות שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

 (.זהה - 31.12.2018) 0.20% -בשיעור של כ 31.12.2019 יוםלעיל(, הועלתה דרישת ההון המינימלית המתייחסת לבנק, ל 2)ראה סעיף  329

 לעיל(. 8)ראה סעיף  12.1.2016בהתאם להנחיות שפרסם בנק ישראל ביום  -הנתון כולל התאמות בגין תוכנית התייעלות  .2



 
 )המשך(הלימות ההון, נזילות ומינוף  - 24ביאור 
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 )המשך( הלימות הון א.

 )המשך(:מידע כספי  .11
 

    
 בדצמבר 31

    
2019 2018 

   
 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 רכיבי  הון לצורך חישוב יחס ההון )ד(
  

 
 הון ברובד הראשון (1)

  
  

 2,723  3,058  ההון העצמי• 

  
 -  -  ברובד הראשוןהבדלים בין ההון העצמי להון • 

 2,723  3,058  סה"כ הון ברובד הראשון לפני התאמות פיקוחיות  

  
 התאמות פיקוחיות:• 

  
   

 (2) (2) השקעה בהון תאגידים פיננסיים שלא אוחדו -

   
 -  (2) נכסים לא מוחשיים -

   
 (1) (1) התאמות פיקוחיות אחרות -

 (3) (5) ות בגין תוכנית התייעלותסך הכל התאמות פיקוחיות לפני התאמ  

  
 9  6  התאמות בגין תוכנית התייעלות

 6  1  סך הכל התאמות פיקוחיות  

 2,729  3,059  סך הכל הון ברובד הראשון  

 הון ברובד השני (2) 
  

 מכשירים פיקוחיים:•   
  

   
 259  164  כפופים להוראות המעבר -

   
 100  260  אחרים -

  
 270  315  רשות וקרנות הוןהפ• 

 629  739  הון ברובד השני לפני ניכויים  

  
 -  -  ניכויים מההון ברובד השני• 

 629  739  סך הכל הון ברובד השני  

 3,358  3,798  סך הכל הון כולל כשיר 
 
 

  
 בדצמבר 31

  
2019 2018 

  
% % 

 ד הראשוןהשפעת הוראת המעבר על יחס הלימות ההון ברוב )ה(
  

 
 11.35  10.97  לפני השפעת ההתאמות בגין תוכנית ההתייעלות -יחס ההון ברובד הראשון 

 
 0.04  0.02  השפעת ההתאמות בגין תוכנית ההתייעלות -

 11.39  10.99  יחס ההון העצמי ברובד הראשון 
 



 
 )המשך(הלימות ההון, נזילות ומינוף  - 24ר ביאו
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 יחס כיסוי הנזילות ב.
 

א יחס כיסוי הנזילות נדרשו התאגידים הבנקאיים לקיים "יחס כיסוי , בנוש221בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
נזילות" )המוגדר כיחס שבין "מלאי הנכסים הנזילים האיכותיים", לסך תזרים המזומנים היוצא, נטו, בתקופה עתידית של 

", והן באשר . בהוראה נקבעו כללים הן באשר ל: "מלאי הנכסים הנזילים האיכותיים100% -שלא יפחת מ -יום(  30
 יום, כדלקמן: 30לתזרים המזומנים היוצא, נטו, בתקופה עתידית של 

 
 (, לרבות: מזומנים בקופות, פקדונות 1הכולל נכסים נזילים איכותיים מאוד )"רמה  - מלאי נכסים נזילים איכותיים"

בעיקר: ניירות ערך  -"( 2בבנק ישראל וניירות ערך של ממשלת ישראל, ונכסים נזילים איכותיים אחרים )"רמה 
 בדירוג איכות גבוה.

 

  המוגדר כתזרים המזומנים היוצא הצפוי, בתרחיש קיצון מוגדר בתקופה  - יום 30תזרים מזומנים יוצא בתקופה של
יום, לרבות תזרימים יוצאים צפויים בגין פיקדונות קמעונאיים, פקדונות מתאגידים לא פיננסיים,  30עתידית של 

 ים )והנחת "שיעורי מיחזור" שונים בגין כל אחד מסוגי הפקדונות(.ותאגידים פיננסי
 

  להלן נתונים באשר ליחס כיסוי הנזילות בבנק:
 

 
 בדצמבר 31לרבעון שהסתיים ביום 

 2018 2019 שיעורי הנזילות )באחוזים(:

 133.1  136.5  * יחס כיסוי הנזילות

 100.0  100.0  על הבנקים* יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש על ידי המפקח 
 

 יחס המינוף ג.
 

, כיחס שבין "מדידת זהיחס הוגדר  בנושא: "יחס המינוף", 218בהתאם להנחיות שנכללו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 ההון", לבין "מדידת החשיפה", כדלקמן:

 

 "שום הוראות המעבר.הוגדרה כ"הון העצמי ברובד הראשון", לרבות השלכות הנובעות מיי - "מדידת ההון 
 

 "הוגדרה כצירוף החשיפות הבאות: "חשיפה מאזנית" )הנכסים שנכללו בדוחות הכספיים(,  - "מדידת החשיפה
 "חשיפה בגין נגזרים", "חשיפה לעסקאות מימון ניירות ערך", ו"חשיפה בגין פריטים חוץ מאזניים". 

 

  .5% -קיים יחס מינוף שלא יפחת מבהתאם להנחיות שנכללו בהוראה נדרשו התאגידים הבנקאיים ל

 
 להלן נתונים לגבי מרכיבי יחס המינוף בבנק:

 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מרכיבי התחשיב

 2,729  3,059  ההון עצמי, ברובד הראשון

 38,492  46,923  סך החשיפות

 אחוזים אחוזים שיעורי המינוף

 7.1  6.5  יחס המינוף

 5.0  5.0  יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי  המפקח על הבנקים



 
  תחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדותה - 25ביאור 
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 (1) התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה א.
 

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח (2). יתרת האשראי מפקדונות לפי מידת הגביה1

 24  27  במטבע ישראלי צמוד למדד    
 

 )במיליוני ש"ח(: במאוחד ובבנק -פעילות זו מן עמלת גביה תזרימים בגי  .2
 

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 

 

עד 
 שנה

משנה ועד 
 שנים 3

ועד  3-מ
 שנים 5

ועד  5-מ
 שנים 10

ועד  10-מ
 שנה 20

 20מעל 
 שנה

סך 
 )*(הכל

סך 
 )*(הכל

 במגזר הצמוד למדד:
 -  -  -  -  -  -  -  -  תזרימים חוזיים עתידיים -        

 תזרימים עתידיים צפויים לאחר -
 הערכת ההנהלה לפרעונות   
 -  -  -  -  -  -  -  -  מוקדמים   
 תזרימים צפויים מהוונים לאחר -

 הערכת ההנהלה לפרעונות   
 -  -  -  -  -  -  -  -  מוקדמים    

 

 , עם עמלת גביה במקום מרווח.אשראים ופקדונות שהחזרתם למשקיע מותנית בגביית האשראים )או הפקדונות( .1
 מיליון ש"ח( לא נכללו בלוח זה. 4 - 2018בדצמבר  31מיליון ש"ח ) 5הלוואות עומדות ופקדונות ממשלה שהתקבלו בגינם בסך  .2
  
 מיליון ש"ח. 0.5-נמוך מ -סך ההכנסות הצפויות בתקופה זו  *

 
 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות  ב.

 :)במיליוני ש"ח( ןקמות התחייבויות והתקשרויות אחרות לתאריך המאזן כדלקיימ .1
 

 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 

 11  26  התקשרות להשקעה בבניינים וציוד

 252  237  חוזי שכירות לזמן ארוך

 להלן פירוט דמי השכירות לתשלום בשנים הבאות:
 34  34  שנה ראשונה  

 32  32  שנה שניה

 31  25  יתשנה שליש

 24  24  שנה רביעית

 23  19  שנה חמישית

 108  103  שנה שישית ואילך

 252  237  סך הכל
 
 

חלק מסניפי הבנק נמצאים במבנים השכורים בשכירות מוגנת. דמי השכירות לתשלום בנוסף לאמור לעיל,  .2
 (.זהה - 31.12.2018מיליוני ש"ח ) 1 -ה הקרובה, מסתכמים בכבשנ

 
 

תקשרות להשקעה בקרן הון סיכון פעילה אחת. ההתחייבות העתידית המכסימלית של הבנק להשקעה לבנק ה .3
 (.זהה - 31.12.2018בקרן זו, מעבר להשקעה שבוצעה עד ליום המאזן, מסתכמת בסכום זניח )



 
 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 25ביאור 
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 )המשך( אחרות מיוחדותהתחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
 

 תאת מסלק ,חברי הבורסהיתר התחייב לפצות, ביחד עם ולפיכך אביב -הבנק חבר בבורסה לניירות ערך בתל .4
 או מחוסר כיסוי כספי של אחד מחברי הבורסה. ,גרם לה נזק כתוצאה מחוסר מלאייבורסה אם יה

אביב -במטרה להבטיח את הפעילות הסדירה בבורסה, החליט דירקטוריון מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל
פו כל חברי מסלקת הבורסה ובכללם הבנק. חלקו של הבנק בקרן הסיכונים, על הקמת קרן סיכונים, בה ישתת

יליון ש"ח(. היקף מ 19 - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 12 -בסך של כ 2019בדצמבר  31כאמור לעיל, מסתכם ליום 
קרן הסיכונים ושיעור השתתפות הבנק מתעדכנים על ידי מסלקת הבורסה מעת לעת. לפרטים נוספים באשר 

 .להלן 27ראה ביאור  -חה שהופקדה על ידי הבנק לכיסוי התחייבויותיו אלה לבטו
 

חברי מסלקת מעו"ף כלפי המסלקה לכל חבות כספית יתר אחראי יחד עם ובמסלקת מעו"ף בע"מ, חבר הבנק  .5
 המתחייבת מעסקאות באופציות המתבצעות בבורסה.

 

העשוי לנבוע מפעילות לקוחותיו בגין כתיבת התחייב הבנק כלפי מסלקת מעו"ף לשלם כל חיוב כספי בנוסף 
 המסלקה.על ידי ות לקאופציות הנס

 

קרן סיכונים. חלקו של הבנק בקרן הסיכונים לתאריך המאזן מסתכם בסך של   לצורך כך הקימה מסלקת מעו"ף
רש להעמיד . הבנק נדקרן הסיכונים באותו מועד מהיקף 0.9% -(, המהווים כזהה - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 5 -כ

לטובת מסלקת מעו"ף בטוחה בסכום שיבטיח הן את חבותו האפשרית בגין חלקו בקרן הסיכונים, כאמור והן 
 .(27בגין חבות הנובעת מאחריותו כלפי המסלקה )ראה ביאור 

 

בין במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק תובענות משפטיות, לרבות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות.  .6
רות, ירות בשיולות בתביעות אלה טענות בדבר חיובי ריבית שלא כדין )או שלא על פי המוסכם(, התנית שהיתר ע

לדעת הנהלת הבנק, המתבססת על אי ביצוע הוראות, חיוב חשבונות שלא כדין והפעלת שיקול דעת מוטעה. 
גיות, נכללו בדוחות חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, לרבות הבקשות לאישור התביעות כייצו

הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי החבות שתגרם לבנק כתוצאה מהתובענות 
 האמורות. 

 

סכום החשיפה הנוספת בשל תובענות שהוגשו נגד הבנק, כאמור לעיל, בנושאים שונים שסבירות התממשותן 
 (.מיליון ש"ח 6 - 31.12.2018ליון ש"ח )מי 4 -בסך של כ 2019בדצמבר  31אפשרית, מסתכם ליום 

 להלן פירוט של התובענות המהותיות שהוגשו כנגד הבנק:

הוגשה כנגד הבנק וארבעה בנקים נוספים תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית,  2014במרס  2ביום  .א
ים(, על ידי אחד מלקוחות הבנק וארבעה תובעים נוספים )המהווים לקוחות של יתר הבנקים הנתבע

שפעילותם הבנקאית כללה, בין היתר, המרת מטבע חוץ לשקלים )ולהיפך(, באמצעות מכירה ורכישת 
 מטבע חוץ.

 

לטענת התובעים שערי החליפין המשמשים את הבנקים הנתבעים למכירה )או רכישת( מטבע חוץ 
הנתבעים בגין  בנקאי. הרווח הנגזר לבנקים-ללקוחותיהם, שונים משערי החליפין השוררים בשוק הבינ

דפוס פעולה זה, מהווה לדעת התובעים, "עמלת הפרשי שער", שאינה כלולה בתעריפוני הבנקים 
ובניגוד לכללי הבנקאות )גילוי נאות  1981-הנתבעים, בניגוד לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א

 .1992-ומסירת מסמכים(, התשנ"ב
כרוכה בתשלום "עמלת חליפין". לטענת התובעים,  בנוסף, רכישת מטבע חוץ )או מכירתו(, כאמור,

התעריף שנקבע בגין עמלה זו, זהה בכל הבנקים הנתבעים, ומהווה לפיכך, "הסדר כובל" אסור. סכום 
ש"ח והסכום הכולל הנקוב בבקשה לתביעה  800 -הנזק האישי שנגרם לכאורה ללקוח, מוערך על ידו בכ

מיליארד ש"ח )כתב  2.07 -מוערך על ידי התובעים בכייצוגית כנגד כל חמשת הבנקים הנתבעים 
 התביעה אינו נוקב בחלקו של הבנק בסכום התביעה הכולל(. 

ניתן בבית המשפט המחוזי פסק דין הדוחה את התביעה כנגד כל הבנקים  2018במרס  1ביום 
 הגיש התובע ערעור לבית המשפט העליון. 2018במרס  18ביום ו ,הנתבעים



 
 )המשך( תחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדותה - 25ביאור 
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 )המשך( ות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרותהתחייבוי ב.

 תביעות שהוגשו כנגד הבנק )המשך( .6
 :(המשך) 2014במרס  2תביעה מיום  א.    

, ביקשו התובעים לחזור בהם מהערעור: לפיכך, 2019באפריל  1במהלך הדיון בערעור שהתקיים ביום 
 החליט בית המשפט, לדחות את הערעור.

 
הוגשה כנגד החברה האם וכנגד הבנק תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית,  2015בדצמבר  23ביום  .ב

על ידי לקוח של החברה האם, שחויב על ידי החברה האם, במספר מקרים בעמלה עבור שירות "משלוח 
 הודעות", בגין התראות שנשלחו אליו בנוגע לחריגות ממסגרת האשראי שנרשמו בחשבונו.

למרות שבפועל לא חרג כלל ב על ידי החברה האם בעמלה בגין שירות זה, לטענת התובע, חשבונו חוי
 העובר ושב.ממסגרת האשראי שהוקצתה לו בחשבון 

בנוסף, לטענת התובע, משלוח ההודעה וגביית העמלה בגינה, נובעים מדפוס פעולה אוטומטי שגוי 
נו לקוח של הבנק, בחברה האם. הבנק צורף לכתב התביעה, למרות שהתובע אילכאורה שמתקיים 

מכיוון שמערכות התפעול בבנק, מבוססות על מערכת המחשב המרכזית של החברה האם. לפיכך, הניח 
 )לטענתו( הנוהג בחברה האם, מתקיים לכאורה גם בבנק. התובע, שדפוס הפעולה השגוי

 
ב בבקשה ש״ח, והסכום הכולל הנקו 272 -סכום הנזק האישי שנגרם לכאורה לתובע, מוערך על ידו ב

שני הבנקים, בגין דפוס פעולה  ייצוגית, המשקף את הנזק הכולל שנגרם, לכאורה, ללקוחותה הלתביע
)כתב התביעה אינו נוקב בחלקו של הבנק בסכום  מיליון ש״ח 61 -נטען זה, מוערך על ידי התובע בכ

 התביעה הכולל(.
 
לן: "הנתבעים הנוספים", כמפורט הוגשה כנגד הבנק וכנגד גורמים אחרים )לה 2017במרס  30ביום  .ג

להלן(, תביעה על ידי לקוח לשעבר של הבנק, שקיבל בעבר אשראי לצורך רכישת מקרקעין. לאחר 
שהלקוח לא עמד בהתחייבויותיו כלפי הבנק, מימש הבנק את בטוחת המקרקעין ששועבדה לטובתו בגין 

 האשראי שניתן.
 

הבנק כלפיו והן בפעולות שנערכו על ידי כונס הנכסים לטענת הלקוח נפלו פגמים רבים הן בהתנהלות  
שמונה מטעם הבנק והשמאי שהעריך את שווי המקרקעין לבקשת כונס הנכסים )"הנתבעים הנוספים"(. 
לפיכך, הבטוחה מומשה בסכום הנופל משמעותית משווייה ההוגן. סכום הנזק שנגרם לתובע, לטענתו, 

מיליון ש"ח )כתב התביעה אינו נוקב בחלקו של הבנק  40-ידו בכבגין התנהלות כל הנתבעים, מוערך על 
 בסכום התביעה הכולל(.

 
 , הוגשה כנגד הבנק תביעה על ידי בעלי מניות לשעבר )להלן: "התובעים"(, של מספר2017במאי  7ביום  .ד

חברות שקיבלו בעבר אשראים מהבנק. לאחר שהחברות חרגו ממסגרות האשראי שניתנו להן ולא עמדו 
 התחייבויותיהן כנגד הבנק, ביטל הבנק את מסגרות האשראי שהועמדו להן. ב

לטענת התובעים, לא הייתה לבנק הצדקה מספקת לביטול מסגרות האשראי, ובכל מקרה המסגרות 
 בוטלו לאחר מתן הודעה מוקדמת קצרה מדי, בניגוד להסכמי ההלוואה ובניגוד להוראות בנק ישראל. 

 

צו התובעים לטענתם, לממש את אחזקותיהם בחברות )לאחר שאלו נקלעו בשל פעולות הבנק, נאל
להליכי חדלות פרעון ומונה להם כונס נכסים( ואף למכור את רכושם הפרטי. סכום הנזק שנגרם 

באסיפת נושי החברה אושרה מיליון ש"ח.  35-לתובעים אלה בשל פעולות הבנק מוערך על ידם בכ
 , כתב תביעה מתוקן.2019בספטמבר  10הגישו התובעים ביום ולפיכך המחאת זכויות הנושים לתובעים, 

 

י אחד ידהוגשה כנגד הבנק תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, על  2017 באוגוסט 7 ביום .ה
 )להלן: ״התובע״(. מלקוחותיו

 
ת, הערבוקף התובע, הבנק נוהג לגבות עמלה בגין עריכת מסמכי ערבות, גם במועד הארכת תו לטענת

 בניגוד לנהלי הבנק ולמערכת ההסכמים שבין הבנק ללקוחותיו.



 
 )המשך( התקשרויות מיוחדותהתחייבויות תלויות ו - 25ביאור 
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 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות ב.

 :תביעות שהוגשו כנגד הבנק )המשך(  .6

 )המשך(:  2017באוגוסט  7תביעה מיום    ה.  
 

בבקשה  ובם הכולל הנקש״ח, והסכו 2,215 -סכום הנזק האישי שנגרם לתובע, לטענתו, מסתכם בכ
דפוס פעולה זה, גין לתביעה ייצוגית המשקף את הנזק הכולל שנגרם, לכאורה, לכלל לקוחות הבנק ב

 מיליון ש״ח. 24 -כמוערך על ידי התובע ב
 

, הוגשה כנגד הבנק ושלושה בנקים נוספים )להלן: "הבנקים הנתבעים"( תביעה 2017בדצמבר  12ביום  .ו
צוגית על ידי אחד מלקוחות הבנק ושלושה תובעים נוספים )להלן: ובקשה לאשרה כתובענה יי

"התובעים"(, שנטלו מהבנקים הנתבעים הלוואות במסגרת "הקרן לעסקים קטנים" )המובטחות בחלקן 
בערבות המדינה(, ונדרשו במסגרת התהליך לאישור ההלוואות, להעמיד בטוחה נוספת בגין חלק 

 . ההלוואות שלא הובטח בערבות כאמור
 

לטענת התובעים, דרישת הבנקים הנתבעים להעמדת בטוחה כאמור )שהוגדרה בכתב התביעה כ"פקדון 
פיקטיבי"(, הינה פעולה אסורה, המהווה לדעתם "התניית שירות בשירות", והריבית האפקטיבית על 

, לדעת על הריבית הנקובה בחוזה ההלוואה. בנוסף 33% -ההלוואה, הנגזרת מדפוס פעולה זה, עולה בכ
התובעים שיעור הסיכון שנקבע להלוואות אלו על ידי הבנקים הנתבעים, עולה על שיעור הסיכון המקובל 
במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, בניגוד למערכת ההסכמים בנושא זה, שנחתמו בין הבנקים 

 הנתבעים למדינה. 
 

לל התובעים(, מוערך על ידו סכום הריבית העודפת ששולמה על ידי לקוח הבנק )המהווה חלק מכ
ש"ח, והסכום הנקוב בבקשה לתביעה הייצוגית, המייצג לדעת התובעים, את הריבית  1,000-בלמעלה מ

הוערך במקור על ידי  –העודפת הכוללת ששולמה על ידי כלל לקוחות הבנק שנטלו הלוואות מסוג זה 
תיקנו התובעים את סכום התביעה לסך , 2018בנובמבר  28מיליון ש"ח. ביום  124 -בתובעים בלמעלה מ

 מיליון ש"ח, לכל בנק.  2.5העולה על 
 

 החליט בית המשפט למחוק את הבקשה לתובענה ייצוגית. 2019במרס  24ביום 
 
הוגשה כנגד הבנק תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית, על ידי שניים מלקוחות  2018במאי  3ביום  .ז

בבנק חשבון משותף, עקב נזקים שנגרמו להם לטענתם בשל  הבנק )להלן: "התובעים"(, המנהלים
  הקפאת הפעילות בחשבונם בבנק, לאחר שלא המציאו לבנק אישורים מסוימים שנדרשו על ידו.

לטענת התובעים דרישת הבנק מבוססת הן על מסמך "תנאי עסק כלליים לפתיחת חשבונות בנק 
רפו למסמך זה ולא הוצגו בפניהם בעת פתיחת חשבון וניהולם", )עליו חתמו( והן על נהלי הבנק שלא צו

 הבנק.
 

הנזק האישי שנגרם לתובעים בגין ההצגה החלקית לכאורה של טופסי פתיחת החשבון, כאמור, כולל הן 
ש"ח. סכום  2,104 -נזקים כספיים והן נזקים לא ממוניים בגין "פגיעה באוטונומיה", ומוערך על ידם ב

לתביעה ייצוגית, המשקף לדעת התובעים את סך הנזק שנגרם ללקוחות הנזק הכולל הנקוב בבקשה 
  מיליון ש"ח. 139 -הבנק בגין ה"פגיעה באוטונומיה", בגין דפוס פעולה נטען זה, מוערך על ידם בכ

 
הוגשה כנגד הבנק תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, על ידי אחד מלקוחות  2018במאי  2ביום  .ח

  .עודפות שנגבו ממנו, לטענתו, בגין הלוואות שהועמדו עבורו על ידי הבנקהבנק, בשל עמלות 
 

לטענת הלקוח, הבנק העמיד עבורו במספר מקרים הלוואות קצרות טווח עם ערך רטרואקטיבי, כאמצעי 
לכיסוי חריגות שנוצרו בחשבון העובר ושב שלו, מבלי שנחתם הסכם הלוואה בין הבנק ללקוח )וגבה עבור 

במקום להעמיד בחשבונו במקרים אלו "מסגרת אשראי חד  -עמלות בגין טיפול באשראי(  שירות זה
 צדדית" )שלא ניתן לגבות בגינה עמלה(, כמפורט בהוראות בנק ישראל.



 
 )המשך( תחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדותה - 25ביאור 
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 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות ב.

 :תביעות שהוגשו כנגד הבנק )המשך(  .6

 )המשך(: 2018במאי  2תביעה מיום    ח.  

מתכונת הפעולה שנבחרה על ידי הבנק )העמדת הלוואות קצרות טווח, במקום מסגרות אשראי חד 
לדעת הלקוח דפוס פעולה קבוע הננקט על ידי הבנק כאמצעי לטיפול  בחריגות אשראי,  ווהצדדיות(, מה

ם ללקוח, בגין סכום הנזק האישי שנגר המאפשר לבנק לגבות עמלות עודפות מהלקוחות הרלוונטיים.
 ש"ח. 1,040 - 4,355 -העמלות העודפות לכאורה שנגבו בחשבונו על ידי הבנק, מוערך על ידו ב

 
הסכום הנקוב בבקשה לתביעה הייצוגית, המשקף לדעת התובע את סך העמלות העודפות שנגבו על ידי 

  מיליון ש"ח. 52 -הבנק מכלל הלקוחות שהועמדו עבורם הלוואות במתכונת זו, מוערך על ידו בכ
 ,בקשת ההסתלקות שהגיש התובע, בהסכמת הבנקל ניתן תוקף של פסק דין, 2019בנובמבר  12ביום 

 התביעה. תקימחלו
 

 הוגשה כנגד חברת שירותי בנק אוטומטים בע"מ, וכנגד חברת דואר ישראל 2018בספטמבר  2ביום  .ט
ם הנתבעים"(, תביעה ובקשה לאשרה בע"מ ואחד עשר תאגידים בנקאיים )ובכללם הבנק( )להלן: "הגופי

על ידי לקוחה של אחד הבנקים הנתבעים הסובלת מלקות ראיה, ומבקשת לייצג את  -כתובענה ייצוגית 
כלל אוכלוסיית בעלי המוגבלויות המתקשים להשתמש במכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים 

  שהותקנו על ידי הגופים הנתבעים.
עים לא התאימו את המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים לטענת התובעת, הגופים הנתב

שבאחריותם באופן שיאפשר לציבור בעלי המוגבלויות לעשות בהם שימוש כנדרש ב"חוק שיוויון זכויות 
 " ובתקנות שהותקנו מכח חוק זה )להלן: "הוראות הנגישות"(. 1998התשנ"ח,  -לאנשים עם מוגבלות 

ת בגין ההפרה, לכאורה, של הוראות הנגישות על ידי הגופים הנתבעים סכום הנזק האישי שנגרם לתובע
הסכום הנקוב בבקשה לתביעה הייצוגית, המשקף לדעת התובעת  ש"ח. 500 -כאמור, מוערך על ידה בכ

את הנזק שנגרם לכלל אוכלוסיית כבדי הראיה המתקשים להשתמש בשירותי המכשירים האוטומטיים 
מיליון ש"ח )כתב  10 -לכאורה של הוראות הנגישות, מוערך על ידה בכ למשיכת מזומנים, בשל ההפרה

    התביעה אינו נוקב בחלקו של הבנק בסכום התביעה הכולל(.
, הוגשה בקשה בהסכמה להסתלקות מהתביעה, במסגרתה תימחק הבקשה 2019ביולי  24ביום 

, ניתן פסק 2019באוגוסט  30יום לתובענה ייצוגית ותידחה תביעת התובעת כנגד הבנק ובנקים נוספים. ב
 דין המאשר את בקשת ההסתלקות של התובע מכתב התביעה.

 
בבית המשפט הפדרלי באוסטרליה,  שהוגשה תביעה נמסרה לבנק ולחברה האם 2017בחודש ספטמבר  .י

טען, בין היתר, כי הבנקים נתנו לחברות, בין השנים ש) על ידי מפרק של שתי חברות אוסטרליות ןכנגד
מהבנק סך  (, ובמסגרתה תבע המפרק, שירותי בנקאות שסייעו להן להתחמק מתשלום מס1997 - 2005
  .מיליון דולר אוסטרלי 11-של כ
הוגש כתב תביעה מתוקן, במסגרתו צורפו המפרק ורשות המיסים כתובעים  2019בספטמבר  2ביום 

 מיליון דולר אוסטרלי.  9 -והופחת הסכום הנתבע מהבנק לכ
, סכום לא מהותי הסכים הבנק לשלם לתובעים ה, הגיעו הצדדים לפשרה, במסגרת2020בינואר  31ביום 

מתאימה בגין התחייבות . בספרי הבנק נערכה הפרשה 2020בפברואר  3ולפיכך נמחקה התביעה ביום 
 סכום הפשרה, כאמור. הבנק לתשלום

 
צוגית על ידי אחד מלקוחות , נמסרה לבנק תביעה ובקשה לאשרה כתובענה יי2019באפריל  3ביום  .יא

הבנק, בגין נזקים שנגרמו לו, לטענתו, בעקבות העברת מידע שלילי על חשבונו בבנק לחברות המנהלות 
מאגרי מידע פיננסי )להלן: "חברות מאגרי המידע"(, למרות שטרם חלפו )לטענתו( שישים יום מהמועד בו 

 לבנק. נשלח אליו מכתב התראה על ידי הבנק והוסדרו חובותיו 
מתכונת הפעולה שתוארה לעיל, ככל שהתרחשה, מהווה לטענת התובע, הפרה לכאורה של ההוראות 

 שנכללו בחוק נתוני אשראי, והקשתה עליו לקבל אשראי, הלוואות, הגדלת מסגרות אשראי ועוד.



 
 )המשך( התקשרויות מיוחדותהתחייבויות תלויות ו - 25ביאור 
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 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות ב.

 :משך(תביעות שהוגשו כנגד הבנק )ה  .6

 )המשך(: 2019באפריל  3תביעה מיום    יא. 

כתב התביעה אינו מפרט את היקף הנזק הכספי שנגרם ללקוח. סכום הנזק הכולל, הנקוב בבקשה 
לתביעה הייצוגית, המשקף לדעת התובע את סך הנזק שנגרם לכלל לקוחות הבנק שבגינם נמסר מידע 

גביהם התנאים שנקבעו בחוק נתוני האשראי, מוערך על שלילי לחברות מאגרי המידע, מבלי שהתקיימו ל
 מיליארד ש"ח. 10 -ידי התובע בכ

 
 ניתן תוקף פסק דין לבקשת התובע למחיקת התביעה. 2019בדצמבר  2ביום 

 

מלקוחות  תהוגשה כנגד הבנק תביעה, ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית, על ידי אח 2019במאי  29ביום  .יב
ת, יש להגדיר את האשראי לטענת התובע כיון שיקים.ימסגרת עסקה לנ, באשראי ההבנק שהועמד ל

שהועמד לה במסגרת עסקת ניכיון השיקים, כהלוואה, ומשכך לא היה מקום לגבות בגינו עמלת טיפול 
 באשראי. 

 
באשר לשיעור הריבית  הבמסגרת הגילוי שניתן לכמו כן, לטענתה עמלה זו לא הובאה בחשבון 

 ה, נתונים מספקים שיאפשרו לה, לטענתהרשותל עמדוולפיכך לא  -ה עסקהאפקטיבית שנושאת ה
 . הלבחור במסלול האשראי המיטבי עבור

 
  , באופן המהווהלטובת הבנק העמדת פקדון ובשיעבודובנוסף, לטענת התובע הותנה מתן האשראי ב

 , אסורה."התניית שירות בשירות"
  

ובע מעמלות עודפות לכאורה שגבה הבנק, מוערך על , הנה, לטענתתסכום הנזק האישי שנגרם לתובע
את הנזקים  תש"ח, והסכום הכולל הנקוב בבקשה לתביעה הייצוגית, המשקף לדעת התובע 877 -ב היד

 163 -בכ הכיון שיקים, מוערך על ידיבמסגרת עסקאות לנ אשראישנגרמו לכלל לקוחות הבנק שנטלו 
 מיליון ש"ח.

  
  .התביעה למחיקת לבקשה בהסכמה פסק דין של תוקףניתן , 2020בינואר  2ביום 

 
 :תוצאותיו, שלא ניתן להעריך, בשלב זה, את הליך משפטילהלן פרטים בקשר ל .7
 

לבית המשפט באוסטרליה, בהליך המתנהל בין  שהוגשה )בעקבות בקשה 2017ביוני  15ביום לבנק נודע כי 
( לעיל(, נתן בית משפט השלום בתל י') 6 סעיףרשות המיסים האוסטרלית וחברה הקשורה לחברות שצוינו ב

אביב צו, המתיר לעורך דין ישראלי לגבות עדויות וראיות משלושה מעובדי הבנק )חלקם לאחר שפרשו 
 מעבודתם(, וזאת בהתאם לבקשה לעזרה משפטית בין מדינות. 

 
לבנק. הבנק הגיש הודעת נתן בית המשפט צו למסירת מסמכים המופנה  2017בנובמבר  14באותו עניין, ביום 

 הצו.ביצוע  ערעור על ההחלטה ליתן צו כאמור, ולחילופין בקשת ערעור )למען הזהירות( ובקשה לעיכוב
 

קבע בית המשפט העליון, כי המסמכים ימסרו לידיו הנאמנות של בא כח  ,הביצועעיכוב  תבאשר לבקש
 מחוזיהחליט בית המשפט ה 2020בינואר  28ם ביוהמבקשים מבלי שיותר לו לעיין בהם או לעשות בהם שימוש. 

החליט בית המשפט העליון לדחות את בקשת רשות הערעור  ,2020בינואר  30יום ב .הבנק ערעור לדחות את
 התיר לבא כח המבקשים לעיין בחומרים שנמסרו לו, כאמור.שהוגשה על ידי הבנק ו

 
חשב של חברת האם, המתפעלת ומתחזקת מערכות המיחשוב המרכזיות של הבנק מבוססות על מערכות המ .8

 אותן. שירותי המיחשוב והתפעול המסופקים לבנק על ידי החברה האם מעוגנים בהסכמים על בסיס כלכלי. 

               



 
 )המשך( תחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדותה - 25ביאור 

  

 

 
 

199 
 

 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות ב.

 :)המשך( הסכמים לקבלת שירותי מחשב  .8
 

 הסכמים אלו כוללים:

למתן שירותי מחשב לתקופה בלתי קצובה, המפרט את היקף, איכות וזמינות שירותי המחשב  הסכם -
אם  –המסופקים לבנק, לרבות הבטחה לרציפות שירותים אלו הן בתקופת ההתקשרות והן בתקופת המעבר 

 ירצה אחד מן הצדדים להפסיק את ההתקשרות הקיימת. 

 המתחדש מעת לעת.  הסכם "תמחור" הקובע את עלות שירותי המחשוב,  -
 

באשר למנגנון  2018שנת  במהלך הבנות שגובשוה המעגן את נחתם בין הצדדים הסכם, 31.12.2019ביום 
 .ההתחשבנות בין הצדדים

 
 , כדלקמן:בין היתר ,, נקבעבהסכםבמסגרת העקרונות שגובשו 

 ארבע שנים ונפרסה לתקופה שלהועלתה בהדרגה,  עלות שירותי המחשב שמשלם הבנק לחברה האם -
לם יעלות שירותי המחשב ששלפיכך, . 2021מיליון ש"ח בשנת  81 -, לכ2017מיליון ש"ח בשנת  64 -מכ

   . מיליון ש"ח( 68 – 2018) מיליון ש"ח 72 -בכ הסתכמה 2019הבנק לחברה האם בשנת 

 למדד המחירים לצרכן.  תוצמד ,שירותי המחשב שמשלם הבנק, כאמור בגין עלותה -

חור שגובש במתווה יעמוד בתוקפו, לכל תקופת ההתקשרות לקבלת שירותי מחשב מהחברה מנגנון התמ -
 האם, אלא אם יחליטו הצדדים שנוצרו נסיבות המחייבות לעדכן את הסכם התמחור.  

 
 

 מתן פטור והתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה:  .9

 כללי .א

עת החלטה, במסגרתה התחייב הבנק אישרה האסיפה הכללית של הבנק הצ 2009בנובמבר  29ביום 
 להעניק פטור מראש ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק בתנאים מסוימים.

לאור פרק הזמן שחלף ממועד אישור ההחלטה הקודמת, והתפתחויות שחלו בנושא זה, אישר 
ת תנאיה, תיקון למסמך ההתחייבות הקודם, המפרט את התחייבות הבנק וא 31.1.2016הדירקטוריון ביום 

 כדלקמן:

במסגרת המסמך התחייב הבנק לפטור מראש דירקטורים ונושאי משרה בבנק וכן דירקטורים  -
ונושאי משרה אחרים בחברות בנות, מאחריות בשל נזק שייגרם לבנק )ולאותן חברות בנות( עקב 

 הפרת חובת זהירות מצד הדירקטור או נושא המשרה. 

ם ונושאי משרה, בשל התחייבות כספית אפשרית שתוטל בנוסף, התחייב הבנק לשפות דירקטורי -
 עליהם, ובגין הוצאות התדיינות סבירות בגין סוגי אירועים מסויימים המפורטים במסמך. 

 
 כפופים לעקרונות ולהתניות הבאים: -הפטור מאחריות וההתחייבות למתן השיפוי, כאמור        

יחולו רק על הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק  הפטור מאחריות וההתחייבות למתן השיפוי,   )א(
 ובאותן חברות בנות, בגין מעשים )או מחדלים( שבוצעו על ידם במסגרת מילוי תפקידם. 

הפטור מאחריות וההתחייבות למתן שיפוי, לא יחולו בשל אירועים הכרוכים בפעולות או מחדלים,  )ב(
 כדלקמן:

 

 הפרת חובת אמונים. -
 

 ת שנעשתה בכוונה ובפזיזות )למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד(.הפרת חובת זהירו -
 

 פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.  -
 

 קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.  -



 
 )המשך( התקשרויות מיוחדותהתחייבויות תלויות ו - 25ביאור 
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 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות ב.

 :שך(מתן פטור והתחייבויות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה )המ .9

במסגרת התיקון להחלטה הקודמת, הועלה הסכום המירבי של השיפויים שיינתנו לכל נושאי  )ג(
ובתנאי  - 25% -מהונו העצמי של הבנק, ל 10%משיעור של  -המשרה והדירקטורים בבנק 

 שמימוש השיפוי לא יגרום לחריגה ממגבלות השיפוי שנקבעו בהחלטת השיפוי של החברה האם. 

 וההתחייבות לשיפוי הרחבת הפטור .ב

להרחיב את תכולת הפטור וההתחייבות  ,החליטה ועדת התגמול של דירקטוריון הבנק 6.2.2020ביום 
לשיפוי כאמור, ולהעניק אותם גם לשני נושאי משרה לשעבר במוניציפל בנק בע"מ, בגין אחריותם 

 שהסתיימה באותו תאריך. ולתקופה 30.11.2019ליום  בנק בע"מ ת הדוחות הכספיים של מוניציפלריכלע
 
 

 הנהלת הבנק ויחידות המטה המרכזית: משרדי תכנית להעתקת .10
 

חתם הבנק על הסכם במסגרתו רכש הבנק )יחד עם החברה האם וחברה נוספת בקבוצה(  2016במהלך שנת 
פת מיליון ש"ח בתוס 10.5 -קרקע בראשון לציון, המיועדת להקמת יחידות ההנהלה והמטה של הבנק בתמורה ל

הסתכם חלקו של הבנק  31.12.2019עד ליום  .באתר שנרכש החלו עבודות הבניה 2018במהלך שנת מע"מ. 
 .מיליון ש"ח 28 -בכ הבניה )לרבות תכנון ייעוץ ופיקוח(בעלויות 

 
על הסכם התקשרות עם קבלן ראשי להקמת הפרויקט. היקף  מיזםחתמו השותפים ב ,2020בחודש ינואר 

 .מיליארד ש"ח. חלקו של הבנק בהתקשרות ייגזר מחלקו בפרויקט 0.5 -נאמד בכ תההתקשרו
 

 מסגרת להנפקת הון וגיוס כתבי התחייבות  .11
 
גייס הבנק  , שכללה אישור מסגרת לגיוס הון ואגרות חוב,2019בפברואר  24להחלטת הדירקטוריון מיום  בהמשך

ליון ש"ח הכולל מנגנונים לספיגת מי 160כתב התחייבות נדחה בסך  2019בדצמבר  1ביום  מהחברה האם
בחמש השנים  3.0% -של כ "(. כתב ההתחייבות הנדחה נושא ריבית לא צמודה בשיעורCOCOהפסדים )"

הראשונות ועומד לפרעון בתום עשר שנים ממועד הנפקתו )בנוסף, נכלל בכתב ההתחייבות מנגנון לעדכון 
 הריבית בחמש השנים הבאות(. 

  
 חברה האםשיפוי מה ירכישת כתב .12

, כתבי 2019במסגרת ניהול סיכוני החשיפה לענף הנדל"ן, הנפיקה החברה האם לבנק בחודשים יולי ואוגוסט 
שיפוי בגין הפסדי אשראי עתידיים, העלולים להיגרם לבנק בגין חבויות של לקוחות מסוימים בענף הנדל"ן, 

מיליון  385וך מסגרת כללית בסך של מיליון ש"ח )מת 114 -מסתכמת בסך של כ 31.12.2019שיתרתם ליום 
 ש"ח שאושרה על ידי דירקטוריון הבנק(.

 
בין  שנחתמה במסגרת עסקת המיזוג ,1.12.2019ביום בע"מ בעקבות רכישת תיק האשראי של מוניציפל בנק 

 -, שהביאה לירידה יחסית בחשיפת הבנק לענף הנדל"ן להלן( 37)ראה ביאור  בע"מ בנק הבנק לבין מוניציפל
להביא לסיום ו ,השיפוי יממש אופציה שהוקנתה לו בכתבעל החלטתו ל 1.1.2020ביום  הודיע הבנק לחברה האם

 .2020במהלך חודש ינואר ל השיפוי, ש מדורג מוקדם
 

 מכירת זכויות בניה .13
 שהתעתד להקים מבנה משרדים בירושלים.רכש הבנק זכויות לקבלת שטחי משרדים מתאגיד  1.5.1996ביום 

 התאגיד נקלע לקשיים, הגיש הבנק תביעה כנגד מפרקי התאגיד, לקבלת פיצוי בגין זכויות בניה אלו.לאחר ש
אימץ בית המשפט המחוזי הצעה שהוגשה על ידי מפרקי התאגיד, במסגרתה שולם לבנק פיצוי  7.4.2019ביום 
ו"ח לדוח הרווח והפסד, מיליון ש"ח. בעקבות פסיקת בית המשפט כאמור, נזקף סכום הפיצוי בתקופת הד 6בסך 

 בסעיף "הכנסות אחרות".



 
 ערבויות  - 26ביאור 
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 כללי .א

, הבנק מנפיק ללקוחותיו מגוון רחב של ערבויות ושיפויים )כגון: ערבויות הניתנים ללקוחות במסגרת השירותים הבנקאיים
קאות ים עסלהלקוחות ומאפשרות להם לבצע ולהש ת, התומכת בפעילוכספיות, ערבויות ביצוע, ערבויות למשתכנים וכו'(

 של אותם לקוחות. לשונות, המבוססות על שימוש בערבויות בנקאיות, כחלק ממהלך העסקים הרגי
 

 תשלומים עתידיים פוטנציאליים  .ב

סכומי התשלום העתידיים הפוטנציאליים בגין הערבויות שהונפקו על ידי הבנק, מבוסס על סכומי הערבות הנקובים, לפני 
להלן מידע באשר לסכומי החשיפה המכסימליים בגין ערבויות שהונפקו על ידי . לשהןקיזוז החזרים אפשריים או בטוחות כ

 הערבויות )במיליוני ש"ח(: תהבנק, בחתך תקופות פקיע
 

 
 2019בדצמבר  31ליום 

 
 בחתך תקופת הפקיעה -תשלומים עתידיים פוטנציאליים מכסימליים 

 עד שנה סוג הערבות
משנה ועד 
 שלוש שנים

משלוש ועד 
 שנים חמש

מעל חמש 
 )*(סך הכל  שנים

יתרה 
 בספרים

 -  22  -  -  7  15  אשראי תעודות

 4  275  -  5  47  223  ערבויות להבטחת אשראי

 4  906  -  2  260  644  ערבויות לרוכשי דירות

 13  1,215  17  20  256  922  ערבויות והתחייבויות אחרות

 21  2,418  17  27  570  1,804  סך הכל ערבויות
 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 בחתך תקופת הפקיעה -תשלומים עתידיים פוטנציאליים מכסימליים 

 עד שנה סוג הערבות
משנה ועד 
 שלוש שנים

משלוש ועד 
 חמש שנים

מעל חמש 
 )*(סך הכל  שנים

יתרה 
 בספרים

 -  30  -  -  9  21  אשראי תעודות

 4  279  1  8  24  246  ערבויות להבטחת אשראי

 4  1,071  12  4  545  510  ערבויות לרוכשי דירות

 12  1,047  16  27  185  819  ערבויות והתחייבויות אחרות

 20  2,427  29  39  763  1,596  סך הכל ערבויות
 

 .(זהה - 31.12.2018הונפקו ללקוחות המדורגים ב"דירוג השקעה" ) 31.12.2019מיתרת הערבויות ליום  98% -* כ
 

  שיעבודים - 27ר ביאו
 

בהתאם להסכם שנחתם בין הבנק לבין מסלקת המעו"ף, הפקיד הבנק בטוחה לטובת מסלקת מעו"ף, בגין אחריותו כלפי  א.
 ((. 5ב')25המסלקה עבור עסקאות שביצע הבנק ושביצעו לקוחותיו ועבור חלקו בקרן הסיכונים )ראה ביאור 

 

קה להשיב את סכום הבטוחה על פירותיה לבנק. עם זאת, למסלקת מעו"ף זכות המסלבהתאם להסכם התחייבה 
בסכום זהה )ראה סעיף ה'  -על פי שיקול דעתה, כנגד הפחתת חוב הבנק כלפיה  - לממש את הבטוחה, כולה או חלקה

 להלן(. 
 

רסה, בגין אחריותו הבנק בטוחה לטובת מסלקת הבו בהתאם להסכם שנחתם בין הבנק לבין מסלקת הבורסה הפקיד ב.
של  חלקו ובגין לפצות את מסלקת הבורסה בשל נזק כספי הנובע מחוסר מלאי )או מחוסר כיסוי כספי של אחד מחבריה(

 ((.4ב)24הבנק בקרן הסיכונים שהוקמה על ידי מסלקת הבורסה )ראה ביאור 
 

מסלקת הבורסה בגין בטוחה זו  שיעבוד קבוע, בדרגה ראשונה, לטובת 13.4.2005להבטחת ההסכם רשם הבנק ביום 
 והזכויות בגינה )ראה סעיף ה' להלן(. 



 
 )המשך(שיעבודים  - 27ביאור 
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במטרה לייעל את פעילות סליקת הכספים במשק ולצמצם את חשיפת בנק ישראל בתחום זה, הושקה על ידי בנק ישראל  ג.
הבנקים ( המאפשרת העברת כספים מהירה וסופית בין RTGSמערכת לסליקת תשלומים גדולים ב"זמן אמת" )מערכת 

לאור הסדרי  ובתנאי שיתרת הנזילות בבנקים לא תפחת מההיקף הנדרש לביצוע העברות הכספים. -המקושרים למערכת 
 הבנק עשוי להזדקק, מעת לעת,  לקבלת אשראי לפרקי זמן קצרים מבנק ישראל.   -הסליקה החדשים 

 

בנובמבר  15שיעבד הבנק ביום  -אשראי זה במטרה להבטיח את התשלום המלא של הסכומים שיגיעו לבנק ישראל בגין 
לטובת בנק ישראל, בשיעבוד קבוע בדרגה ראשונה, את כל הנכסים וההתחייבויות שהופקדו על ידו ב"חשבון  2010

 23הבטוחות" המתנהל במסלקת הבורסה לניירות ערך )בנוסף לשיעבוד הצף, בדרגה ראשונה, שנרשם על נכסים אלו ביום 
 (.2007ביולי 

 

 :)במיליוני ש"ח( ן נתונים לגבי הרכב הנכסים שהופקדולהל
 

 
2019 2018 

 (1)בטוחות שהופקדו
 299  301  יתרה ממוצעת -  

 301  302  יתרה לסוף שנה -
 301  302  היתרה הגבוהה במשך השנה -

 

ו כאמור(, בטוחה )ביחד עם ניירות הערך שהופקד המהווים ישראל הבנק מפקיד מעת לעת פקדונות בבנק בנוסף, ד.
   המאפשרת לבנק להשתתף במכרזי האשראי של בנק ישראל, בעת הצורך.

 להלן נתונים באשר לפקדונות שהופקדו על ידי הבנק בבנק ישראל )במיליוני ש"ח(:
 

 
2019 2018 

 

היתרה בסוף 
 השנה

היתרה 
 הגבוהה

היתרה 
 הממוצעת

היתרה בסוף 
 השנה

 2,100  3,034  5,108  5,108  פקדונות בבנק ישראל
 

 זהה(. - 2018לא השתתף הבנק במכרזי אשראי, כאמור ) 2019בשנת   

 להלן נתונים באשר לבטוחות שהופקדו לטובת מסלקת המעו"ף ומסלקת הבורסה )במיליוני ש"ח(: ה.
 

  
2019 2018 

  

היתרה בסוף 
 השנה

היתרה 
 הגבוהה

היתרה 
 הממוצעת

היתרה בסוף 
 השנה

 למסלקת המעו"ף •

    
 

 2  2  2  2  מזומנים -

 
 41  24  38  17  (1)ניירות ערך -

 
 43  26  40  19  סך הכל

 למסלקת הבורסה •

    
 

 5  5  5  5  מזומנים -

 
 16  16  16  16  (1)ניירות ערך -

 
 21  21  21  21  סך הכל

 
משים כצד נגדי לעסקאות אלו( בהסכמי ם, הבנק מתקשר עם בנקים אחרים )המשירזבמסגרת הפעילות במכשירים נג .ו

CSA.במטרה להפחית את סיכוני האשראי הגלומים בפעילות במכשירים נגזרים , 
מסוים שנקבע מראש,  ףבהתאם להסכמים אלו, כאשר חשיפת האשראי של אחד הצדדים לעסקת הנגזרים עולה על ס

יפה העודף. היקף הפקדונות שהופקדו על ידי בגובה סכום החש ,מתחייב הצד השני לעסקה, להעביר פקדון לצד האחר
 מיליון ש"ח(. 13 - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 20 -בסך של כ 2019בדצמבר  31הבנק בגין הסכמים אלו, מסתכמת ליום 

    
 הנתונים משקפים את השווי לביטחון של הבטוחה, עבור הגוף שלטובתו שועבדו בטוחות אלו. . 1      



 
 מכשירים נגזרים - 28ביאור 
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 כללי א.
 

תו השוטפת, חשוף הבנק לסיכוני שוק ובהם: סיכון בסיס, סיכון ריבית וסיכון נזילות. במסגרת ניהול סיכוני השוק בפעילו א.
 ובמטרה להקטין ככל האפשר את החשיפה לסיכוני שוק, כאמור לעיל, מפעיל הבנק מגוון רחב של מכשירים נגזרים.

 
 המכשירים הנגזרים הנמצאים בשימוש הבנק, כוללים :

 
חוזים להחלפה בין שני מטבעות במועד עתידי על פי שער חליפין שנקבע מראש.  -)כולל אופציות(  מטבעחוזי 

(, עסקאות החלפה פיננסיות Forwardבמסגרת המכשירים הפיננסיים מסוג זה נכללות, בין היתר: עסקאות אקדמה )
 ( ואופציות להבטחת שערי החליפין בין מטבעות בעתיד.Swapשל מטבע )

 
עסקאות להחלפה בין תזרימי מזומנים הנובעים מריבית המחושבת על פי שיעורים קבועים, לבין ריבית  - ריבית חוזי

 המחושבת לפי שיעורים משתנים וכן חוזים להבטחת שיעורי ריבית עתידיים.
 

ד עבור אופציות על מדד מניות המעו"ף ומניות אחרות, בהן פועל הבנק כמתווך בלב - אופציות על מחירי מניות
 לקוחותיו.

 
עסקאות להבטחת מחיריהן של מתכות בעתיד. בעסקאות אלו פועל הבנק כמתווך בלבד עבור  - חוזים בגין מתכות

לקוחותיו, תוך התחייבות של הלקוח לבצע עסקה הפוכה לעסקה העתידית הראשונית, עד למועד מימוש העסקה 
 הראשונית.

 
 ה לסיכונים כדלקמן:הפעילות במכשירים נגזרים כרוכה בחשיפ ב.

 
מוגדר כהפסד הצפוי לבנק, אם הצד הנגדי לחוזה, לא יעמוד בתנאי החוזה. מאחר שהסכום הנקוב  -סיכון אשראי 

בעסקה אינו משקף בהכרח את סיכון האשראי שלה, הוגדר סיכון האשראי בהקשר למכשירים פיננסים נגזרים, 
במועד מדידת הסיכון עבור לקוח בעל מאפיינים דומים, בהתבסס על עלות ההתקשרות בעסקה דומה, לו הוקמה 

 לתקופה שנותרה עד לפקיעת המכשיר הנגזר.
 

הבנק קובע מסגרות ספציפיות ללקוחות הפועלים במכשירים נגזרים. חשיפת האשראי הנגרמת בגין פעילות זו מבוקרת 
נות הנדרשים לגבי פעילות הלקוחות באופן שוטף, כמקובל לגבי מסגרות אשראי אחרות. מדיניות הבנק לגבי הבטחו

 במכשירים נגזרים, אינה שונה ממדיניותו לגבי הבטחונות הנדרשים בגין חשיפות אשראי אחרות.
 

מוגדר כחשיפת הבנק להפסד בגין תנודות בשווי ההוגן של המכשיר הנגזר בשל שינויים במשתני שוק כגון:  - סיכון שוק
 אינפלציה.שערי חליפין, שיעורי ריבית ושיעור ה

 
מוגדר כחשיפת הבנק להפסד פוטנציאלי, בשל העדר אפשרות לסגור חשיפה במכשיר  נגזר במהירות  - סיכון נזילות

על ידי סילוקה במזומן, או על ידי יצירת חשיפה הפוכה. סיכון זה קיים בעיקר בעסקאות שסחירותן נמוכה, או שאינן 
הנהלת הבנק, בהתחשב בחלקו היחסי בשוק זה, הבנק יכול לסגור נסחרות בבורסות או בשווקים מוסדיים. להערכת 

 את הפוזיציות שלו במכשירים נגזרים במהירות יחסית ולכן אין הוא חשוף לסיכון נזילות משמעותי בפעילות זו.
 

 בנוסף לאמור לעיל, מתקשר הבנק, במסגרת פעילותו, בחוזים שבפני עצמם אינם מהווים מכשירים נגזרים, אך הם ג.
 נחשבים כ"חוזים מארחים" המכילים "מכשירים נגזרים משובצים". 

     
"חוזים המארחים" הינם מכשירים פיננסיים המקנים לצד הנגדי לחוזה הטבה )אופציה( בתנאים מסוימים, שמאפייניהם ה    

פקדון המבטיח  הכלכליים אינם קשורים באופן ברור והדוק למאפיינים הכלכליים של ה"חוזים המארחים" )לדוגמא:
ללקוח את המסלול הגבוה מבין: הפרשי הצמדה למדד או לשער החליפין(. בהתאם להוראות בנק ישראל, יש לראות 

 בהטבות אלו: "מכשירים נגזרים משובצים".
 



 
 )המשך( מכשירים נגזרים - 28ביאור 
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  )במיליוני ש"ח( היקף הפעילות במאוחד .ב
 

   
 2019בדצמבר  31

   
 סך הכל נגזרים למסחר נגזרים שאינם למסחר

 (5)סכום נקוב של מכשירים נגזרים  )א(
   

 
 . חוזי ריבית1

   

  
 FORWARD )1(   1,513  -  1,513חוזי 

  
 -  -  -  אופציות שנכתבו

  
 -  -  -  אופציות שנקנו

  
SWAPS )2(   387  -  387 

 
 1,900  -  1,900  סך הכל 

      

 
 . חוזי מטבע חוץ2

   

  
 FORWARD )3(   1,312  -  1,312חוזי 

  
 20  20  -  אופציות שנכתבו

  
 21  21  -  אופציות שנקנו

  
SWAPS  2,157  -  2,157 

  
 3,510  41  3,469  סך הכל

      

 
 . חוזים בגין מניות3

   

  
 -  -  -  FORWARDחוזי  

  
 1,991  1,991  -  (4)אופציות שנכתבו 

  
 1,991  1,991  -  (4)אופציות שנקנו 

  
 3,982  3,982  -  סך הכל

      

 
 . חוזי סחורות ואחרים4

   

  
 FORWARD  -  734  734חוזי  

  
 -  -  -  אופציות שנכתבו

  
 -  -  -  אופציות שנקנו

  
 734  734  -  סך הכל

 
 10,126  4,757  5,369  סך הכל סכום נקוב 

 

 הערות:
 

 מדד" .מהווה יתרות בגין חוזי החלפת "שקל  .1
 מיליון ש"ח. 376שבהם הבנק משלם שיעור ריבית קבוע בסך של  SWAPSמזה:  יתרות בגין חוזי  .2
 מיליון ש"ח. 176בסך של  SPOTמזה:  יתרות בגין חוזי החלפת מטבע חוץ  .3
 יתרות בגין חוזי אופציה נסחרים בבורסה. .4
   רים שסווגו כעסקאות גידור.לא היו בבנק עסקאות במכשירים נגז 31.12.2019ליום  .5



 
 )המשך( מכשירים נגזרים - 28ביאור 
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 )המשך( )במיליוני ש"ח( היקף הפעילות במאוחד .ב
 

   
 2018בדצמבר  31

   
 סך הכל נגזרים למסחר נגזרים שאינם למסחר

 (5)סכום נקוב של מכשירים נגזרים  )א(
   

 
 . חוזי ריבית1

   

  
 FORWARD )1(   1,315  -  1,315חוזי 

  
 -  -  -  אופציות שנכתבו

  
 -  -  -  אופציות שנקנו

  
SWAPS )2(   317  19  336 

 
 1,651  19  1,632  סך הכל 

      

 
 . חוזי מטבע חוץ2

   

  
 FORWARD )3(   892  -  892חוזי 

  
 43  43  -  אופציות שנכתבו

  
 49  49  -  אופציות שנקנו

  
SWAPS  2,161  -  2,161 

  
 3,145  92  3,053  סך הכל

      

 
 . חוזים בגין מניות3

   

  
 -  -  -  FORWARDחוזי  

  
 579  579  -  (4)אופציות שנכתבו 

  
 579  579  -  (4)אופציות שנקנו 

  
 1,158  1,158  -  סך הכל

      

 
 . חוזי סחורות ואחרים4

   

  
 FORWARD  -  1,415  1,415חוזי  

  
 -  -  -  אופציות שנכתבו

  
 -  -  -  אופציות שנקנו

  
 1,415  1,415  -  סך הכל

 
 7,369  2,684  4,685  סך הכל סכום נקוב 

 

 
 הערות:

 

 מהווה יתרות בגין חוזי החלפת "שקל מדד". .1
 מיליון ש"ח. 306שבהם הבנק משלם שיעור ריבית קבוע בסך של  SWAPSמזה:  יתרות בגין חוזי  .2
 מיליון ש"ח. 124בסך של  SPOTהחלפת מטבע חוץ  מזה:  יתרות בגין חוזי .3
 יתרות בגין חוזי אופציה נסחרים בבורסה. .4
 לא היו בבנק עסקאות במכשירים נגזרים שסווגו כעסקאות גידור. 31.12.2018ליום  .5

  



 
 )המשך( מכשירים נגזרים - 28ביאור 

 
 

 

206  
 

 

 ש"ח()במיליוני  (3)שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים .ג
 
 
 

 
 2019בדצמבר  31

 
 התחייבויות בגין נגזרים ברוטו ברוטו נכסים בגין נגזרים

 

נגזרים 
שאינם 
 למסחר

נגזרים 
 סך הכל למסחר

נגזרים 
שאינם 
 למסחר

נגזרים 
 סך הכל למסחר

 26  -  26  3  -  3  חוזי ריבית

 60  1  59  20  1  19  חוזי מטבע חוץ

 9  9  -  9  9  -  חוזים בגין מניות

 50  50  -  51  51  -  חוזי סחורות ואחרים

 145  60  85  83  61  22  סך הכל נכסים/התחייבויות בגין נגזרים ברוטו

 -  -  -  -  -  -  סכומים שקוזזו במאזן

 145  60  85  83  61  22  (2()1)יתרה מאזנית
 
 
 

 
 2018בדצמבר  31

 
 התחייבויות בגין נגזרים ברוטו נכסים בגין נגזרים ברוטו

 

נגזרים 
שאינם 
 למסחר

זרים נג
 סך הכל למסחר

נגזרים 
שאינם 
 למסחר

נגזרים 
 סך הכל למסחר

 6  -  6  11  -  11  חוזי ריבית

 77  -  77  46  -  46  חוזי מטבע חוץ

 6  6  -  6  6  -  חוזים בגין מניות

 35  35  -  35  35  -  חוזי סחורות ואחרים

 124  41  83  98  41  57  סך הכל נכסים/התחייבויות בגין נגזרים ברוטו

 -  -  -  -  -  -  סכומים שקוזזו במאזן

 124  41  83  98  41  57  (2()1)יתרה מאזנית
 
 

מזה: התחייבויות בגין עסקאות במכשירים נגזרים שאינם למטרת מסחר, שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים שהסתכמו ליום  .1
 מיליון ש"ח(. 50 - 31.12.2018) מיליון ש"ח 41בסך  31.12.2019

מיליון  2  - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 3בסך  31.12.2019מזה: שווי הוגן נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים משובצים שאינם למטרת מסחר שהסתכם ליום  .2
 ש"ח(.

 זהה(. - 31.12.2018לא היו בבנק עסקאות במכשירים נגזרים שסווגו כעסקאות גידור ) 31.12.2019ליום  .3
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 )במיליוני ש"ח(סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה, במאוחד  .ד
 

 
 2019בדצמבר  31

 בנקים בורסות 

ממשלות 
ובנקים 
 סה"כ אחרים מרכזיים

 83  39  -  39  5  יתרה  מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:
 (62) (27) -  (35) -  (1)הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים  -     

 -  -  -  -  -  הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שנתקבל במזומן  -

 21  12  -  4  5  נכסים בגין מכשירים נגזרים, נטו

 75  13  -  3  59  (2)סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים

 96  25  -  7  64  יכון האשראי בגין מכשירים נגזריםסך ס

 145  78  -  63  4  יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:
 (62) (27) -  (35) -  מכשירים פיננסיים -     

 (17) -  -  (17) -  בטחון במזומן ששועבד -

 66  51  -  11  4  רים נגזרים, נטוהתחייבויות בגין מכשי
 

 
 2018בדצמבר  31

 בנקים בורסות 

ממשלות 
ובנקים 
 סה"כ אחרים מרכזיים

 98  23  -  73  2  יתרה  מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:
 (40) (16) -  (24) -  (1)הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים  -     

 (10) -  -  (10) -  הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שנתקבל במזומן  -

 48  7  -  39  2  נכסים בגין מכשירים נגזרים, נטו

 43  8  -  17  18  (2)סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים

 91  15  -  56  20  סך סיכון האשראי בגין מכשירים נגזרים

 124  82  -  39  3  אזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזריםיתרה מ

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:
 (40) (16) -  (24) -  מכשירים פיננסיים -     

 (13) -  -  (13) -  בטחון במזומן ששועבד -

 71  66  -  2  3  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים, נטו
 

 מיליון ש"ח(. 39 - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 62כשירים נגזרים הכפופים להסכמי קיזוז בסך של מזה שווי ההוגן של מ .1
סיכון ההפרש, אם הוא חיובי, בין סך הסכומים בגין מכשירים נגזרים שנכללו בחבות הלווה, כפי שחושבו לצורך מגבלות חבות של לווה, לפני הפחתת  .2

 בגין מכשירים נגזרים של הלווים. האשראי, לבין היתרה המאזנית של נכסים
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  סכומים נקובים במאוחד -פירוט מועדי פרעון  .ה
 
 

 
 2019בדצמבר  31

 
 חודשים 3עד  

חודשים  3מעל 
 ועד  שנה

 5מעל שנה ועד 
 סה"כ שנים 5מעל   שנים

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 חוזי ריבית:
 1,513  100  204  908  301  מדד -שקל      

 387  283  104  -  -  אחר

 3,510  12  321  1,614  1,563  חוזי מטבע חוץ

 3,982  -  -  2  3,980  חוזים בגין מניות

 734  -  -  675  59  חוזי סחורות ואחרים

 10,126  395  629  3,199  5,903  סך הכל

 7,369  495  768  2,008  4,098  2018בדצמבר  31
 
 
 

 מגזרי פעילות פיקוחיים - 29ביאור 

 

 כללי: .א

הנתונים הכלולים בביאור זה מציגים את התפלגות הנכסים ההתחייבויות ואת תוצאות הפעולות בבנק בחתך "מגזרי 
זה פעילות פיקוחיים" בהתאם להגדרות שנקבעו על ידי בנק ישראל במסגרת תיקון להוראות הדיווח לציבור, בנושא 

 , כדלקמן:2014בנובמבר  3שפורסם ביום 

 "מיליוני ש"ח(. 3 -": לקוחות פרטיים שהיקף תיק נכסיהם הפיננסיים אופיינים לאלו של משקי בית )נמוך ממשקי בית 

 "מיליון ש"ח. 3": לקוחות פרטיים שהיקף תיק נכסיהם הפיננסיים עולה על בנקאות פרטית 

 "מיליון ש"ח. 10 -ור פעילותם השנתי נופל מ": לקוחות עסקיים שמחזעסקים זעירים 

 ":"מיליון ש"ח. 50 -, ל10לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי נע בין  עסקים קטנים 

 :"מיליון ש"ח. 250 -, ל50לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי נע בין  "עסקים בינוניים 

 " :"מיליון ש"ח. 250ה על לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי עולעסקים גדולים 

 :"הכולל בעיקרו פעילות בנקאית שלא שויכה למגזרי הפעילות האחרים, לרבות: "מגזר ניהול פיננסי 

כגון, השקעה בניירות ערך למסחר, ופעילות במכשירים נגזרים שלא יועדה לגידור ואינה מהווה  -פעילות מסחר  -
 חלק ממערך ניהול הנכסים והתחייבויות של הבנק. 

פעילות במכשירים פיננסיים המהווה חלק מניהול הסיכונים ומניהול ההון  -פעילות ניהול הנכסים וההתחייבויות  -
הפעיל שלא למטרות מסחר, כגון: השקעה בניירות ערך זמינים למכירה ואגרות חוב מוחזקות לפדיון, פעילות 

 נקים וממשלות. במכשירים נגזרים במסגרת ניהול הנכסים וההתחייבויות ופעילות עם ב

 השקעה במניות של חברות כלולות והשקעה במניות זמינות למכירה.  -פעילות השקעה  -
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 )המשך(:כללי  א.
 

 

התוצאות העסקיות וסיווגן למגזרי הפעילות השונים, כאמור לעיל, מבוססת על המתודולוגיה שנקבעה בבנק  מדידת
 בנושא זה, כמפורט להלן:

 
 ר פעילות נזקף "מרווח ריבית" המהווה סיכום של המרכיבים הבאים:לכל מגז - הכנסות ריבית

 
ההפרש שבין הכנסות הריבית ששויכו לאותו מגזר )בפעילות אשראי(, לבין עלות הריבית המחושבת לפי  -

 מעבר". "מחיר  
 
אותם פקדונות, )בפעילות פקדונות(, לבין הכנסות הריבית בגין  ששויכו לאותו מגזר ת הריביתיוההפרש שבין עלו -

 כשהכנסות אלו מחושבות על פי "מחיר מעבר".
 

נקבע בהתבסס על מחירי ציטוט פקדונות בשוק המוסדי )ומהווה אינדיקציה לעלות השולית של גיוס  - "מחיר המעבר"
 פקדונות בבנק(.

 
מגזרי  –רי ההצמדה על פי מתודולוגיה זו, בה מותאם מחיר מעבר ספציפי לכל מוצר אשראי או פקדון, בכל אחד ממגז

 הפעילות אינם נושאים בסיכוני שוק אלא בסיכון אשראי בלבד.
רווחים או הפסדים מפעילות מימון הנובעים משינוי בתנאי השוק, נזקפים למרכז ניהול הנכסים וההתחייבויות )ננ"ה(, 

 למגזר: "ניהול פיננסי".שאליו נזקפות גם ההכנסות מניהול ההון הפעיל של הבנק. רווחים או הפסדים אלו סווגו 
 

 נזקפות למגזרי הפעילות השונים, בהתאם לשיוך הלקוח שבגינו נרשמו ההוצאות. - הוצאות בגין הפסדי אשראי
 

עמלות והכנסות תפעוליות אחרות נזקפות למגזרי הפעילות השונים, בהתאם לשיוך הלקוח שבגינו  - הכנסות תפעוליות
 נזקפה ההכנסה.

 
מכיוון שהתפלגות הפעילות בחתך "מגזרי פעילות פיקוחיים", אינה עולה בקנה אחד עם המבנה  - הוצאות תפעוליות

הארגוני בבנק, מבוססת הקצאת ההוצאות התפעוליות למגזרים אלו על התפלגות העלויות בחתך מגזרי פעילות 
 כנסות".באמצעות שימוש במפתח "התפלגות הה - ב"גישת ההנהלה", והתאמתן לחתך הפעילות ה"פיקוחי"

להלן פרטים באשר למתודולוגיה ששימשה את הבנק להקצאת עלויות תפעוליות בדיווח על מגזרי פעילות בגישת 
 ההנהלה:

 הוצאות ישירות הניתנות לזיהוי מדויק נזקפו למגזר הפעילות הרלוונטי.  -

שונים, בהתבסס על סווגו למגזרי הפעילות ה -הוצאות ישירות שאינן ניתנות לזיהוי מדויק והוצאות עקיפות  -
 אומדנים והערכות שנערכו ביחידות הבנק השונות. 

 
באשר להתפלגות התוצאות העסקיות של הבנק בחתך מגזרי פעילות, התואם את המבנה הארגוני של  למידע נוסף

 להלן. 29ראה ביאור  -הבנק )"מגזרי פעילות בגישת ההנהלה"( 
 

 בע"ממיזוג מוניציפל בנק  .ב

להלן(,  37)ראה ביאור  2019בדצמבר  1שנכנסה לתוקף ביום  בע"מ בין הבנק לבין מוניציפל בנק בעקבות עסקת המיזוג
הנכסים וההתחייבויות , 31.12.2019פעילות פיקוחיים ליום נכללו ביתרות הנכסים וההתחייבויות של הבנק בחתך מגזרי 

 במועד המיזוג.  ,בע"מ שנרכשו ממוניציפל בנק
 

כוללות הכנסות והוצאות הנובעות מהפעילות  2019של הבנק בחתך מגזרי פעילות לשנת  בנוסף, התוצאות הכספיות
. למידע נוסף באשר לכללי החשבונאות שיושמו 31.12.2019החל ממועד המיזוג, ועד ליום  בע"מ שנרכשה ממוניציפל בנק

 –פיות הנובעות מפעילות זו עבור הנכסים והתחייבויות שנרכשו במסגרת המיזוג והשלכותיהן על מדידת התוצאות הכס
 להלן. 37ראה ביאור 
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 )במיליוני ש"ח(: ריכוז -נתונים כספיים  .ג
 

  
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

משקי 
 בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים 
 (2)קטנים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 מוסדיים

ניהול 
 סך הכל פיננסי

 1,379  78  -  53  124  679  -  445  מחיצוניים -הכנסות מריבית 
 (178) (36) (20) (18) (4) (31) (14) (55) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 1,201  42  (20) 35  120  648  (14) 390  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו
 -  (31) 24  3  (7) (7) 19  (1) ריבית בין מגזרית

 1,201  11  4  38  113  641  5  389  הכנסות ריבית, נטו
 367  48  -  10  30  156  4  119  הכנסות שאינן מריבית

 1,568  59  4  48  143  797  9  508  סך ההכנסות

 188  -  -  (6) 22  117  -  55  הוצאות בגין הפסדי  אשראי

 913  17  1  13  54  463  12  353  הוצאות תפעוליות

 1,101  17  1  7  76  580  12  408  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 467  42  3  41  67  217  (3) 100  רווח )הפסד( לפני מיסים
 165  14  1  14  23  78  (1) 36  הפרשה למיסים על הרווח

 302  28  2  27  44  139  (2) 64  רווח )הפסד( לאחר מיסים
 3  3  -  -  -  -  -  -  חלק הבנק ברווחי חברה כלולה

 305  31  2  27  44  139  (2) 64  רווח נקי )הפסד(

 37,366  9,797  4  1,718  3,619  12,319  18  9,891  יתרה ממוצעת של נכסים:
 10  10  -  -  -  -  -  -  חברות כלולות -מזה 

 
 27,291  -  3  1,723  3,635  12,182  10  9,738  (1)אשראי לציבור -

 :(1)ף התקופהאשראי לציבור לסו
 406  -  -  13  70  280  -  43  חובות פגומים -        

 132  -  -  -  -  31  -  101  יום 90בפיגור מעל  -
 31,901  -  20  3,667  5,489  12,548  9  10,168  אחר -

 32,439  -  20  3,680  5,559  12,859  9  10,312  סך הכל אשראי לציבור

 ל התחייבויות:יתרה ממוצעת ש
 31,539  -  4,399  3,817  1,420  8,469  1,506  11,928  פקדונות הציבור -        

 2,961  2,286  2  17  44  343  9  261  אחר -

 34,500  2,286  4,401  3,834  1,464  8,811  1,515  12,189  סך הכל התחייבויות

 36,232  -  5,797  5,622  2,367  8,825  1,592  12,029  יתרת פקדונות לסוף התקופה:
 25,474  367  21  1,808  4,093  11,541  8  7,636  יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 27,834  439  30  2,532  4,985  11,893  9  7,946  יתרה לסוף תקופה -

 10,992  -  758  1,872  1,636  2,203  1,440  3,083  יתרה ממוצעת -נכסים בניהול 

 מרכיבי הכנסות הריבית:
 -  36  106  601  -  333  מרווח מפעילות מתן אשראי -        

 4  2  7  40  5  56  מרווח מפעילות קבלת פקדונות -  
 4  38  113  641  5  389  סך הכל הכנסות ריבית  

  
 

 הנתונים מתייחסים ליתרת החוב הרשומה של האשראי לציבור. .1
 רבות עסקים זעירים.ל .2
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 :)במיליוני ש"ח( )המשך( ריכוז -נתונים כספיים    .ג

  
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

משקי 
 בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים 
 (2)קטנים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 מוסדיים

ניהול 
 סך הכל פיננסי

 1,286  89  -  45  117  633  -  402  מחיצוניים -הכנסות מריבית 
 (206) (67) (25) (16) (3) (27) (15) (53) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 1,080  22  (25) 29  114  606  (15) 349  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו
 -  (42) 29  7  (10) (4) 19  1  ריבית בין מגזרית

 1,080  (20) 4  36  104  602  4  350  הכנסות ריבית, נטו
 368  50  -  8  (3)30  (3)154  4  122  הכנסות שאינן מריבית

 1,448  30  4  44  134  756  8  472  סך ההכנסות

 96  -  -  (2) (15) 82  -  31  הוצאות בגין הפסדי  אשראי

 985  18  2  14  (3)56  (3)497  13  385  הוצאות תפעוליות

 1,081  18  2  12  41  579  13  416  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 367  12  2  32  93  177  (5) 56  רווח )הפסד( לפני מיסים
 131  3  1  11  33  64  (2) 21  הפרשה למיסים על הרווח

 236  9  1  21  60  113  (3) 35  רווח )הפסד( לאחר מיסים
 3  3  -  -  -  -  -  -  חלק הבנק ברווחי חברה כלולה

 239  12  1  21  60  113  (3) 35  קי )הפסד(רווח נ

 35,128  9,978  7  1,515  3,329  11,273  15  9,011  יתרה ממוצעת של נכסים:
 7  7  -  -  -  -  -  -  חברות כלולות -מזה 

 
 24,862  -  5  1,529  3,350  11,138  6  8,834  (1)אשראי לציבור -

 :(1)אשראי לציבור לסוף התקופה
 248  -  -  19  27  174  -  28  חובות פגומים -        

 92  -  -  -  -  24  -  68  יום 90בפיגור מעל  -
 25,708  -  20  1,526  3,311  11,579  7  9,265  אחר -

 26,048  -  20  1,545  3,338  11,777  7  9,361  סך הכל אשראי לציבור

 יתרה ממוצעת של התחייבויות:
 29,843  -  4,622  3,806  1,378  7,553  1,471  11,013  פקדונות הציבור -        

 2,680  2,065  1  10  37  316  8  243  אחר -

 32,523  2,065  4,623  3,816  1,415  7,869  1,479  11,256  סך הכל התחייבויות

 30,551  -  5,034  3,007  1,362  7,910  1,646  11,592  יתרת פקדונות לסוף התקופה:
 23,489  477  26  1,725  3,860  10,559  6  6,836  יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 23,954  307  29  1,544  3,824  10,985  6  7,259  יתרה לסוף תקופה -

 10,299  -  836  1,988  720  2,079  1,331  3,345  יתרה ממוצעת -נכסים בניהול 

 נסות הריבית:מרכיבי הכ
 -  33  100  571  -  309  מרווח מפעילות מתן אשראי -        

 4  3  4  31  4  41  מרווח מפעילות קבלת פקדונות -  
 4  36  104  602  4  350  סך הכל הכנסות ריבית  
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משקי 
 בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים 
 (2)קטנים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 מוסדיים

ניהול 
 סך הכל פיננסי

 1,174  59  -  49  100  599  -  367  מחיצוניים -הכנסות מריבית 
 (155) (41) (11) (12) (3) (24) (13) (51) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 1,019  18  (11) 37  97  575  (13) 316  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו
 -  (24) 17  3  (8) (9) 16  5  ריבית בין מגזרית

 1,019  (6) 6  40  89  566  3  321  הכנסות ריבית, נטו
 325  13  -  10  (3)30  (3)150  4  118  הכנסות שאינן מריבית

 1,344  7  6  50  119  716  7  439  סך ההכנסות

 119  -  -  3  13  86  -  17  הוצאות בגין הפסדי  אשראי

 883  24  3  21  (3)52  (3)419  15  349  הוצאות תפעוליות
 1,002  24  3  24  65  505  15  366  ותסך ההוצאות התפעוליות והאחר

 342  (17) 3  26  54  211  (8) 73  רווח )הפסד( לפני מיסים
 124  (7) 1  9  20  77  (3) 27  הפרשה למיסים על הרווח

 218  (10) 2  17  34  134  (5) 46  רווח )הפסד( לאחר מיסים
 2  2  -  -  -  -  -  -  חלק הבנק ברווחי חברה כלולה

 220  (8) 2  17  34  134  (5) 46  רווח נקי )הפסד(

 33,002  9,421  4  1,623  2,840  10,803  17  8,294  יתרה ממוצעת של נכסים:
 7  7  -  -  -  -  -  -  חברות כלולות -מזה 

 
 23,306  -  2  1,640  2,864  10,677  6  8,117  (1)אשראי לציבור -

 :(1)ף התקופהאשראי לציבור לסו
 261  -  -  37  32  172  -  20  חובות פגומים -        

 83  -  -  -  -  17  -  66  יום 90בפיגור מעל  -
 23,947  -  -  1,469  3,012  10,997  4  8,465  אחר -

 24,291  -  -  1,506  3,044  11,186  4  8,551  סך הכל אשראי לציבור

 יבויות:יתרה ממוצעת של התחי
 28,100  -  3,903  3,582  1,334  7,266  1,442  10,573  פקדונות הציבור -        

 2,566  1,981  2  14  38  285  10  236  אחר -

 30,666  1,981  3,905  3,596  1,372  7,551  1,452  10,809  סך הכל התחייבויות

 28,836  -  4,320  3,645  1,469  7,153  1,538  10,711  יתרת פקדונות לסוף התקופה:
 22,143  526  21  1,969  3,577  9,915  8  6,127  יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 22,880  511  12  1,881  3,762  10,324  6  6,384  יתרה לסוף תקופה -

 10,170  -  785  2,276  585  1,903  1,385  3,236  יתרה ממוצעת -נכסים בניהול 

 מרכיבי הכנסות הריבית:
 -  37  85  539  -  284  מרווח מפעילות מתן אשראי -        

 6  3  4  27  3  37  מרווח מפעילות קבלת פקדונות -  
 6  40  89  566  3  321  סך הכל הכנסות ריבית  
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 )במיליוני ש"ח(: אנשים פרטיים - נתונים כספיים .ד
 

  
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
סך הכל  מגזר בנקאות פרטית מגזר משקי בית

אנשים 
 פרטיים

  

הלוואות 
 לדיור

כרטיסי 
 סך הכל אחר אשראי

הלוואות 
 לדיור

כרטיסי 
 הכלסך  אחר אשראי

 445  -  -  -  -  445  279  13  153  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (69) (14) (14) -  -  (55) (55) -  -  לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 376  (14) (14) -  -  390  224  13  153  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו

 18  19  19  -  -  (1) 80  (3) (78) ריבית בין מגזרית

 394  5  5  -  -  389  304  10  75  נסות ריבית, נטוהכ

 123  4  4  -  -  119  88  30  1  הכנסות שאינן מריבית

 517  9  9  -  -  508  392  40  76  סך ההכנסות

 55  -  -  -  -  55  50  -  5  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 365  12  12  -  -  353  291  28  34  הוצאות תפעוליות

 420  12  12  -  -  408  341  28  39  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 97  (3) (3) -  -  100  51  12  37  רווח )הפסד( לפני מיסים

 35  (1) (1) -  -  36  20  4  12  הפרשה למיסים על הרווח

 62  (2) (2) -  -  64  31  8  25  רווח נקי )הפסד(

 9,909  18  13  2  3  9,891  4,278  483  5,130  ים:יתרה ממוצעת של נכס

 9,748  10  5  2  3  9,738  4,140  470  5,128  (1)אשראי לציבור -מזה 

 :(1)אשראי לציבור לסוף התקופה
 43  -  -  -  -  43  43  -  -  חובות פגומים -         

 101  -  -  -  -  101  23  -  78  יום 90בפיגור מעל  -

 10,177  9  3  2  4  10,168  4,133  594  5,441  אחר -

 10,321  9  3  2  4  10,312  4,199  594  5,519  סך הכל אשראי לציבור

 יתרה ממוצעת של התחייבויות:
 13,434  1,506  1,506  -  -  11,928  11,928  -  -  פקדונות הציבור -         

 270  9  9  -  -  261  241  20  -  אחר -

 13,704  1,515  1,515  -  -  12,189  12,169  20  -  סך הכל התחייבויות

 13,621  1,592  1,592  -  -  12,029  12,029  -  -  יתרת פקדונות לסוף התקופה:

 7,644  8  4  3  1  7,636  3,928  524  3,184  יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 7,955  9  4  3  2  7,946  4,008  561  3,377  יתרה לסוף תקופה -

 4,523  1,440  1,440  -  -  3,083  3,083  -  -  יתרה ממוצעת -נכסים בניהול 

 מרכיבי הכנסות הריבית:
 333  -  -  -  -  333  248  10  75  מרווח מפעילות מתן אשראי -         

 61  5  5  -  -  56  56  -  -  מרווח מפעילות קבלת פקדונות -

 394  5  5  -  -  389  304  10  75  סך הכל הכנסות ריבית
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סך הכל  תמגזר בנקאות פרטי מגזר משקי בית

אנשים 
 פרטיים

  

הלוואות 
 לדיור

כרטיסי 
 סך הכל אחר אשראי

הלוואות 
 לדיור

כרטיסי 
 סך הכל אחר אשראי

 402  -  -  -  -  402  260  13  129  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (68) (15) (15) -  -  (53) (53) -  -  לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 334  (15) (15) -  -  349  207  13  129  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו

 20  19  19  -  -  1  71  (3) (67) ריבית בין מגזרית

 354  4  4  -  -  350  278  10  62  הכנסות ריבית, נטו

 126  4  4  -  -  122  95  25  2  הכנסות שאינן מריבית

 480  8  8  -  -  472  373  35  64  סך ההכנסות

 31  -  -  -  -  31  29  -  2  בגין הפסדי אשראיהוצאות 

 398  13  13  -  -  385  320  28  37  הוצאות תפעוליות

 429  13  13  -  -  416  349  28  39  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 51  (5) (5) -  -  56  24  7  25  רווח )הפסד( לפני מיסים

 19  (2) (2) -  -  21  10  2  9  הפרשה למיסים על הרווח

 32  (3) (3) -  -  35  14  5  16  רווח נקי )הפסד(

 9,026  15  10  2  3  9,011  4,102  444  4,465  יתרה ממוצעת של נכסים:

 8,840  6  1  2  3  8,834  3,941  433  4,460  (1)אשראי לציבור -מזה 

 :(1)אשראי לציבור לסוף התקופה
 28  -  -  -  -  28  28  -  -  בות פגומיםחו -         

 68  -  -  -  -  68  19  -  49  יום 90בפיגור מעל  -

 9,272  7  2  2  3  9,265  3,996  531  4,738  אחר -

 9,368  7  2  2  3  9,361  4,043  531  4,787  סך הכל אשראי לציבור

 יתרה ממוצעת של התחייבויות:
 12,484  1,471  1,471  -  -  11,013  11,013  -  -  ות הציבורפקדונ -         

 251  8  8  -  -  243  225  18  -  אחר -

 12,735  1,479  1,479  -  -  11,256  11,238  18  -  סך הכל התחייבויות

 13,238  1,646  1,646  -  -  11,592  11,592  -  -  יתרת פקדונות לסוף התקופה:

 6,842  6  2  3  1  6,836  3,521  478  2,837  יתרה ממוצעת -כון נכסי סי

 
 7,265  6  2  3  1  7,259  3,768  504  2,987  יתרה לסוף תקופה -

 4,676  1,331  1,331  -  -  3,345  3,345  -  -  יתרה ממוצעת -נכסים בניהול 

 מרכיבי הכנסות הריבית:
 309  -  -  -  -  309  237  10  62  אשראימרווח מפעילות מתן  -         

 45  4  4  -  -  41  41  -  -  מרווח מפעילות קבלת פקדונות -

 354  4  4  -  -  350  278  10  62  סך הכל הכנסות ריבית
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סך הכל  מגזר בנקאות פרטית מגזר משקי בית

אנשים 
 פרטיים

  

הלוואות 
 לדיור

כרטיסי 
 סך הכל אחר אשראי

הלוואות 
 לדיור

כרטיסי 
 סך הכל אחר אשראי

 367  -  -  -  -  367  243  12  112  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (64) (13) (13) -  -  (51) (51) -  -  לחיצוניים -ריבית  הוצאות

 303  (13) (13) -  -  316  192  12  112  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו

 21  16  16  -  -  5  68  (3) (60) ריבית בין מגזרית

 324  3  3  -  -  321  260  9  52  הכנסות ריבית, נטו

 122  4  4  -  -  118  92  24  2  הכנסות שאינן מריבית

 446  7  7  -  -  439  352  33  54  סך ההכנסות

 17  -  -  -  -  17  14  -  3  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 364  15  15  -  -  349  283  27  39  הוצאות תפעוליות

 381  15  15  -  -  366  297  27  42  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 65  (8) (8) -  -  73  55  6  12  )הפסד( לפני מיסים רווח

 24  (3) (3) -  -  27  20  2  5  הפרשה למיסים על הרווח

 41  (5) (5) -  -  46  35  4  7  רווח נקי )הפסד(

 8,311  17  11  2  4  8,294  3,877  439  3,978  יתרה ממוצעת של נכסים:

 8,123  6  -  2  4  8,117  3,724  426  3,967  (1)אשראי לציבור -מזה 

 :(1)אשראי לציבור לסוף התקופה
 20  -  -  -  -  20  20  -  -  חובות פגומים -         

 66  -  -  -  -  66  18  -  48  יום 90בפיגור מעל  -

 8,469  4  -  2  2  8,465  3,825  492  4,148  אחר -

 8,555  4  -  2  2  8,551  3,863  492  4,196  סך הכל אשראי לציבור

 יתרה ממוצעת של התחייבויות:
 12,015  1,442  1,442  -  -  10,573  10,573  -  -  פקדונות הציבור -         

 246  10  10  -  -  236  218  18  -  אחר -

 12,261  1,452  1,452  -  -  10,809  10,791  18  -  סך הכל התחייבויות

 12,249  1,538  1,538  -  -  10,711  10,711  -  -  יתרת פקדונות לסוף התקופה:

 6,135  8  2  2  4  6,127  3,100  448  2,579  יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 6,390  6  2  2  2  6,384  3,229  464  2,691  יתרה לסוף תקופה -

 4,621  1,385  1,385  -  -  3,236  3,236  -  -  יתרה ממוצעת -נכסים בניהול 

 מרכיבי הכנסות הריבית:
 284  -  -  -  -  284  223  9  52  מרווח מפעילות מתן אשראי -         

 40  3  3  -  -  37  37  -  -  מרווח מפעילות קבלת פקדונות -

 324  3  3  -  -  321  260  9  52  סך הכל הכנסות ריבית
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סך הכל  עסקים גדולים עסקים בינוניים עסקים קטנים וזעירים

פעילות 
 עסקית

  

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר דל"ןונ

 856  53  44  9  124  97  27  679  497  182  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (53) (18) (18) -  (4) (2) (2) (31) (25) (6) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 803  35  26  9  120  95  25  648  472  176  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו

 (11) 3  5  (2) (7) (5) (2) (7) 5  (12) ריבית בין מגזרית

 792  38  31  7  113  90  23  641  477  164  הכנסות ריבית, נטו

 196  10  7  3  30  19  11  156  132  24  הכנסות שאינן מריבית

 988  48  38  10  143  109  34  797  609  188  סך ההכנסות

 133  (6) (7) 1  22  20  2  117  108  9  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 530  13  13  -  54  40  14  463  362  101  הוצאות תפעוליות

 663  7  6  1  76  60  16  580  470  110  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 325  41  32  9  67  49  18  217  139  78  רווח )הפסד( לפני מיסים

 115  14  11  3  23  17  6  78  52  26  הפרשה למיסים על הרווח

 210  27  21  6  44  32  12  139  87  52  רווח נקי )הפסד(

 17,656  1,718  1,429  289  3,619  2,889  730  12,319  8,709  3,610  יתרה ממוצעת של נכסים:
 17,540  1,723  1,431  292  3,635  2,903  732  12,182  8,609  3,573  (1)אשראי לציבור -מזה 

 :(1)אשראי לציבור לסוף התקופה
 363  13  9  4  70  40  30  280  202  78  חובות פגומים -          

 31  -  -  -  -  -  -  31  25  6  יום 90בפיגור מעל  -

 21,704  3,667  3,464  203  5,489  4,866  623  12,548  8,963  3,585  אחר -

 22,098  3,680  3,473  207  5,559  4,906  653  12,859  9,190  3,669  רסך הכל אשראי לציבו

 יתרה ממוצעת של התחייבויות:
 13,706  3,817  3,655  162  1,420  1,069  351  8,469  6,688  1,781  פקדונות הציבור -          

 403  17  16  1  44  34  10  342  267  75  אחר -

 14,109  3,834  3,671  163  1,464  1,103  361  8,811  6,955  1,856  ויותסך הכל התחייב

 16,814  5,622  5,509  113  2,367  1,996  371  8,825  7,022  1,803  יתרת פקדונות לסוף התקופה:

 17,442  1,808  1,540  268  4,093  3,315  778  11,541  8,238  3,303  יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 19,410  2,532  2,273  259  4,985  4,226  759  11,893  8,395  3,498  יתרה לסוף תקופה -

 5,711  1,872  1,858  14  1,636  407  1,229  2,203  1,773  430  יתרה ממוצעת -נכסים בניהול 

 מרכיבי הכנסות הריבית:
 743  36  29  7  106  84  22  601  445  156  מרווח מפעילות מתן אשראי -          

 49  2  2  -  7  6  1  40  32  8  מרווח מפעילות קבלת פקדונות -

 792  38  31  7  113  90  23  641  477  164  סך הכל הכנסות ריבית
 

 הנתונים מתייחסים ליתרת החוב הרשומה של האשראי לציבור. .1
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 :יליוני ש"ח( )המשך()במ פעילות עסקית -נתונים כספיים  .ה  
 

  
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
סך הכל  עסקים גדולים עסקים בינוניים עסקים קטנים וזעירים

פעילות 
 עסקית

  

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

 795  45  37  8  117  90  27  633  471  162  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (46) (16) (16) -  (3) (1) (2) (27) (22) (5) לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 749  29  21  8  114  89  25  606  449  157  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו

 (7) 7  9  (2) (10) (8) (2) (4) 4  (8) ריבית בין מגזרית

 742  36  30  6  104  81  23  602  453  149  הכנסות ריבית, נטו

 192  8  7  1  30  19  (2)11  154  132  (2)22  הכנסות שאינן מריבית

 934  44  37  7  134  100  34  756  585  171  סך ההכנסות

 65  (2) (3) 1  (15) (10) (5) 82  68  14  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 567  14  14  -  56  40  (2)16  497  391  (2)106  הוצאות תפעוליות

 632  12  11  1  41  30  11  579  459  120  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 302  32  26  6  93  70  23  177  126  51  רווח )הפסד( לפני מיסים

 108  11  9  2  33  25  8  64  46  18  הפרשה למיסים על הרווח

 194  21  17  4  60  45  15  113  80  33  רווח נקי

 16,117  1,515  1,236  279  3,329  2,554  775  11,273  8,057  3,216  יתרה ממוצעת של נכסים:
 16,017  1,529  1,247  282  3,350  2,576  774  11,138  7,963  3,175  (1)אשראי לציבור -מזה 

 :(1)אשראי לציבור לסוף התקופה
 220  19  15  4  27  2  25  174  109  65  םחובות פגומי -          

 24  -  -  -  -  -  -  24  19  5  יום 90בפיגור מעל  -

 16,416  1,526  1,267  259  3,311  2,617  694  11,579  8,243  3,336  אחר -

 16,660  1,545  1,282  263  3,338  2,619  719  11,777  8,371  3,406  סך הכל אשראי לציבור

 יתרה ממוצעת של התחייבויות:
 12,737  3,806  3,678  128  1,378  958  420  7,553  5,977  1,576  פקדונות הציבור -          

 363  10  10  -  37  26  11  316  247  69  אחר -

 13,100  3,816  3,688  128  1,415  984  431  7,869  6,224  1,645  סך הכל התחייבויות

 12,279  3,007  2,882  125  1,362  1,009  353  7,910  6,280  1,630  יתרת פקדונות לסוף התקופה:

 16,144  1,725  1,397  328  3,860  3,027  833  10,559  7,642  2,917  יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 16,353  1,544  1,278  266  3,824  2,989  835  10,985  7,809  3,176  יתרה לסוף תקופה -

 4,787  1,988  1,730  258  720  237  483  2,079  1,665  414  יתרה ממוצעת -נכסים בניהול 

 מרכיבי הכנסות הריבית:
 704  33  27  6  100  78  22  571  428  143  מרווח מפעילות מתן אשראי -          

 38  3  3  -  4  3  1  31  25  6  מרווח מפעילות קבלת פקדונות -

 742  36  30  6  104  81  23  602  453  149  סך הכל הכנסות ריבית
 

 הנתונים מתייחסים ליתרת החוב הרשומה של האשראי לציבור. .1
 ה'.1ראה ביאור  -סווג מחדש  .2
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 2017בדצמבר  31ום לשנה שהסתיימה בי

  
סך הכל  עסקים גדולים עסקים בינוניים עסקים קטנים וזעירים

פעילות 
 עסקית

  

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

 748  49  39  10  100  79  21  599  448  151  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (39) (12) (12) -  (3) (1) (2) (24) (20) (4) צונייםלחי -הוצאות ריבית 

 709  37  27  10  97  78  19  575  428  147  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו

 (14) 3  6  (3) (8) (7) (1) (9) -  (9) ריבית בין מגזרית

 695  40  33  7  89  71  18  566  428  138  הכנסות ריבית, נטו

 190  10  8  2  30  19  (2)11  150  129  (2)21  מריביתהכנסות שאינן 

 885  50  41  9  119  90  29  716  557  159  סך ההכנסות

 102  3  3  -  13  16  (3) 86  84  2  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 492  21  20  1  52  37  (2)15  419  341  (2)78  הוצאות תפעוליות

 594  24  23  1  65  53  12  505  425  80  ות והאחרותסך ההוצאות התפעולי

 291  26  18  8  54  37  17  211  132  79  רווח לפני מיסים

 106  9  6  3  20  14  6  77  49  28  הפרשה למיסים על הרווח

 185  17  12  5  34  23  11  134  83  51  רווח נקי

 15,266  1,623  1,325  298  2,840  2,228  612  10,803  7,745  3,058  יתרה ממוצעת של נכסים:
 15,181  1,640  1,339  301  2,864  2,253  611  10,677  7,648  3,029  (1)אשראי לציבור -מזה 

 :(1)אשראי לציבור לסוף התקופה
 241  37  37  -  32  21  11  172  120  52  חובות פגומים -          

 17  -  -  -  -  -  -  17  14  3  יום 90מעל  בפיגור -

 15,478  1,469  1,133  336  3,012  2,365  647  10,997  7,987  3,010  אחר -

 15,736  1,506  1,170  336  3,044  2,386  658  11,186  8,121  3,065  סך הכל אשראי לציבור

 יתרה ממוצעת של התחייבויות:
 12,182  3,582  3,490  92  1,334  907  427  7,266  5,896  1,370  ת הציבורפקדונו -          

 337  14  14  -  38  23  12  285  229  56  אחר -

 12,519  3,596  3,504  92  1,372  933  439  7,551  6,125  1,426  סך הכל התחייבויות

 12,267  3,645  3,581  64  1,469  1,011  458  7,153  5,750  1,403  יתרת פקדונות לסוף התקופה:

 15,461  1,969  1,578  391  3,577  2,788  789  9,915  7,227  2,688  יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 15,967  1,881  1,472  409  3,762  2,940  822  10,324  7,544  2,780  יתרה לסוף תקופה -

 4,764  2,276  1,950  326  585  242  343  1,903  1,531  372  יתרה ממוצעת -נכסים בניהול 

 מרכיבי הכנסות הריבית:
 661  37  30  7  85  68  17  539  405  134  מרווח מפעילות מתן אשראי -          

 34  3  3  -  4  3  1  27  23  4  מרווח מפעילות קבלת פקדונות -

 695  40  33  7  89  71  18  566  428  138  סך הכל הכנסות ריבית
 

 הנתונים מתייחסים ליתרת החוב הרשומה של האשראי לציבור. .1
 ה'.1ראה ביאור  -סווג מחדש  .2
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 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

פעילות 
 למסחר

ניהול נכסים 
 והתחייבויות

לות פעו
 סך הכל אחר השקעה

 78  -  -  78  -  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (36) -  -  (36) -  לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 42  -  -  42  -  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו

 (31) -  -  (31) -  ריבית בין מגזרית

 11  -  -  11  -  הכנסות ריבית, נטו

 48  10  1  35  2  הכנסות שאינן מריבית

 59  10  1  46  2  סך ההכנסות

 -  -  -  -  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 17  1  1  13  2  הוצאות תפעוליות

 17  1  1  13  2  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 42  9  -  33  -  רווח )הפסד( לפני מיסים

 14  2  -  12  -  הפרשה למיסים על הרווח

 28  7  -  21  -  לאחר מיסים רווח )הפסד(

 3  -  3  -  -  חלק הבנק ברווחי חברה כלולה

 31  7  3  21  -  רווח נקי )הפסד(

 (9,797) -  (22) (9,679) (96) (1)יתרה ממוצעת של נכסים
 (10) -  (10) -  -  (1)חברות כלולות -מזה 

 (367) -  (32) (323) (12) (2()1)יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 (439) -  (36) (400) (3) (2)יתרה לסוף תקופה -

 2,286  -  -  2,286  -  (1)של התחייבויות -יתרה ממוצעת 

 מרכיבי הכנסות מימון:
 5  -  -  5  -  (3)הפרשי שער, נטו -     

 (2) -  -  (2) -  (3)הפרשי מדד, נטו -
 18  -  -  17  1  (3)חשיפות ריבית, נטו -

 21  -  -  20  1  ת המימון על "בסיס צבירה"סך הכנסו

 42  -  -  42  -  רווחים ממימוש אגרות חוב, נטו -
 שינויים בפער שבין בסיס "שווי הוגן", -
 (16) -  -  (16) -  לבסיס "צבירה", במדידת נגזרים  

 12  10  1  -  1  הכנסות )הוצאות( מימון אחרות -

 38  10  1  26  1  ס צבירה"סך הכנסות מימון שלא על "בסי

 59  10  1  46  2  סך הכנסות המימון
 

 יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת החודש. .1
 נכסי סיכון כפי שחושב לצורך הלימות הון. .2
   לרבות בגין ניירות ערך ומכשירים נגזרים. .3
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 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

פעילות 
 למסחר

ניהול נכסים 
 והתחייבויות

פעולות 
 סך הכל אחר השקעה

 89  -  -  89  -  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (67) -  -  (67) -  לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 22  -  -  22  -  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו

 (42) -  -  (42) -  ין מגזריתריבית ב

 (20) -  -  (20) -  הכנסות ריבית, נטו

 50  1  2  46  1  הכנסות שאינן מריבית

 30  1  2  26  1  סך ההכנסות

 -  -  -  -  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 18  1  1  14  2  הוצאות תפעוליות

 18  1  1  14  2  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 12  -  1  12  (1) רווח )הפסד( לפני מיסים

 3  (1) -  4  -  הפרשה למיסים על הרווח

 9  1  1  8  (1) רווח )הפסד( לאחר מיסים

 3  -  3  -  -  חלק הבנק ברווחי חברה כלולה

 12  1  4  8  (1) רווח נקי )הפסד(

 9,978  -  20  9,863  95  (1)יתרה ממוצעת של נכסים
 7  -  7  -  -  (1)רות כלולותחב -מזה 

 477  -  27  436  14  (2()1)יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 307  -  29  237  41  (2)יתרה לסוף תקופה -

 2,065  -  -  2,065  -  (1)של התחייבויות -יתרה ממוצעת 

 מרכיבי הכנסות מימון:
 4  -  -  4  -  (3)הפרשי שער, נטו -     

 6  -  -  6  -  (3), נטוהפרשי מדד -
 (12) -  -  (13) 1  (3)חשיפות ריבית, נטו -

 (2) -  -  (3) 1  סך הכנסות המימון על "בסיס צבירה"

 11  -  -  11  -  רווחים ממימוש אגרות חוב, נטו -
 שינויים בפער שבין בסיס "שווי הוגן", -
 18  -  -  18  -  לבסיס "צבירה", במדידת נגזרים  

 2  -  2  -  -  הכנסות )הוצאות( מימון אחרות -

 31  -  2  29  -  סך הכנסות מימון שלא על "בסיס צבירה"

 29  -  2  26  1  סך הכנסות המימון
 

 יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות לתחילת החודש. .1
 נכסי סיכון כפי שחושב לצורך הלימות הון. .2
 ומכשירים נגזרים. לרבות בגין ניירות ערך .3
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  :)המשך( )במיליוני ש"ח( מגזר ניהול פיננסי -נתונים כספיים  .ו
 

  
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

פעילות 
 למסחר

ניהול נכסים 
 והתחייבויות

פעילות 
 סך הכל אחר השקעה

 59  -  -  59  -  מחיצוניים -הכנסות מריבית 

 (41) -  -  (41) -  לחיצוניים -הוצאות ריבית 

 18  -  -  18  -  הכנסות ריבית מחיצוניים, נטו

 (24) -  -  (24) -  ריבית בין מגזרית

 (6) -  -  (6) -  הכנסות ריבית, נטו

 13  5  (2) 10  -  הכנסות שאינן מריבית

 7  5  (2) 4  -  סך ההכנסות

 -  -  -  -  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 24  1  2  20  1  הוצאות תפעוליות

 24  1  2  20  1  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 (17) 4  (4) (16) (1) רווח )הפסד( לפני מיסים

 (7) 1  (1) (7) -  הפרשה למיסים על הרווח

 (10) 3  (3) (9) (1) רווח )הפסד( לאחר מיסים

 2  -  2  -  -  חלק הבנק ברווחי חברה כלולה

 (8) 3  (1) (9) (1) רווח נקי )הפסד(

 9,421  -  20  9,390  11  (1)יתרה ממוצעת של נכסים
 7  -  7  -  -  (1)חברות כלולות -מזה 

 526  -  28  493  5  (2()1)יתרה ממוצעת -נכסי סיכון 

 
 511  -  24  480  7  (2)יתרה לסוף תקופה -

 1,981  -  -  1,981  -  (1)של התחייבויות -יתרה ממוצעת 

 מרכיבי הכנסות מימון:
 (3) -  -  (3) -  (3)הפרשי שער, נטו -     

 4  -  -  4  -  (3)הפרשי מדד, נטו -
 (10) -  -  (11) 1  (3)חשיפות ריבית, נטו -

 (9) -  -  (10) 1  סך הכנסות המימון על "בסיס צבירה"

 16  -  -  16  -  רווחים ממימוש אגרות חוב, נטו -
 בפער שבין בסיס "שווי הוגן",שינויים  -
 (2) -  -  (2) -  לבסיס "צבירה", במדידת נגזרים  

 (3) -  (2) -  (1) הכנסות )הוצאות( מימון אחרות -

 11  -  (2) 14  (1) סך הכנסות מימון שלא על "בסיס צבירה"

 2  -  (2) 4  -  סך הכנסות המימון
 

 לתחילת החודש.יתרות ממוצעות מחושבות על בסיס יתרות  .1
 נכסי סיכון כפי שחושב לצורך הלימות הון. .2
 לרבות בגין ניירות ערך ומכשירים נגזרים. .3
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 כללי .א

בהתאם להוראות בנק ישראל בנושא: "דיווח על מגזרי פעילות", נדרשו התאגידים הבנקאיים להציג את נכסיהם, 
 לעיל(. 29פיקוחיים" )ראה באור  התחייבויותיהם, ותוצאות פעולותיהם בחתך "מגזרי פעילות

 

בנוסף, נדרשו תאגידים בנקאיים, שמגזרי הפעילות שלהם שונים מהותית מההגדרות שנקבעו בתיקון להוראה, כאמור, 
לתת גילוי נוסף באשר להתפלגות תוצאותיהם העסקיות בחתך מגזרי פעילות, המבוסס על ההגדרות הספציפיות 

 הלן: "דיווח בגישת ההנהלה"(.שנקבעו בכל בנק למגזרים אלה )ל
 

 הפעילות העסקית בבנק, סווגה לחמישה מגזרי פעילות, התואמים את המבנה הארגוני של הבנק, כמפורט להלן:
 

 :"מגזרים הנמצאים באחריות ה"חטיבה הקמעונאית 
 

הפרטיים במסגרת זו נכללים השירותים שמעניק הבנק בתחומי הבנקאות ושוק ההון ללקוחות  -מגזר משקי בית 
 מיליון ש"ח(. 3 -של הבנק, שהיקף נכסיהם אופייניים לאלו של משקי בית )נמוך מ 

 

זו נכללים השירותים שמעניק הבנק בתחומי הבנקאות ושוק ההון ללקוחות גרת סבמ -מגזר עסקים קטנים 
 ח.מליון ש" 7עסקיים )יחידים ותאגידים(, שהיקף האשראי שניתן להם אינו עולה, בדרך כלל, על 

 

במסגרת זו נכללים השירותים בתחומי הבנקאות ושוק ההון שמספק הבנק ללקוחותיו  -מגזר בנקאות פרטית 
 מליון ש"ח(. 3הפרטיים, בעלי עושר פיננסי בינוני )שהיקף נכסיהם הפיננסיים עולה על 

 
 מסחרית: לבנקאות מגזרים הנמצאים באחריות החטיבה 

 
ללים שירותי בנקאות שמספק הבנק ללקוחותיו העסקיים )יחידים זו נכ במסגרת -מגזר בנקאות מסחרית 

 .)ראה גם סעיף ב' להלן( ותאגידים( בעלי היקף פעילות בינוני ומעלה שאינם משתייכים למגזר "עסקים קטנים"
 

כן כולל המגזר את פעילות הבנק בתחום הנדל"ן )קבלנות ביצוע ונדל"ן מניב(, ללקוחות שהיקף האשראי שניתן 
מיליון ש"ח, והפעילות בתחום "ליווי בניה" )לרבות מימון "קבוצות רכישה" שהיקף  7עולה, בדרך כלל, על להם 

 יחידות דיור(. 10פעילותן עולה על 
 
 :פעילות אחרת 

 
במסגרת זו נכללת הפעילות שאינה משויכת ללקוחות הבנק )כגון: פעילות בתיק ניירות  -מגזר ניהול פיננסי 

 הערך של הבנק(.
 

יווג התוצאות הכספיות של הבנק למגזרי הפעילות השונים, כאמור לעיל מבוסס על המתודולוגיה שנקבעה בבנק, ס
 כדלקמן:

 
לזיהוי נזקפו למגזר הפעילות המתאים. הוצאות עקיפות או הוצאות ישירות  תהוצאות ישירות הניתנ -הוצאות תפעוליות 

ילות השונים, בהתבסס על אומדנים והערכות שנערכו ביחידות הבנק סווגו למגזרי הפע -שאינן ניתנות לזיהוי מדוייק 
 השונות. 

 

 א' לעיל.  29ראה ביאור  -למידע נוסף באשר למתודולוגיה ששימשה את הבנק להקצאת הכנסות והוצאות אחרות 
 

 בע"מ מיזוג מוניציפל בנק .ב

להלן(, כוללות  37)ראה ביאור  2019בדצמבר  1בע"מ, שנכנס לתוקף ביום  בעקבות המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק
יתרות הנכסים וההתחייבויות של הבנק, בחתך מגזרי פעילות פיקוחיים, יתרות נכסים והתחייבויות שנרכשו ממוניציפל 

, הכנסות 2019לשנת  בחתך מגזרי פעילות ,במועד המיזוג. בנוסף, כוללת התוצאות הכספיות של הבנק בע"מ בנק
. למידע 31.12.2019, כאמור, החל ממועד המיזוג, ועד ליום בע"מ מהפעילות שנרכשה ממוניציפל בנק והוצאות הנובעות

 עבור הנכסים וההתחייבויות שנרכשו במסגרת המיזוג כאמור, והשלכותיהן על  יושמוש לכללי החשבונאות   כספי באשר
להלן. 37ראה ביאור  -דידת התוצאות הכספיות הנובעות מפעילות זו מ
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  :)במיליוני ש"ח( רכבהה .ג

 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 משקי בית

עסקים 
 קטנים

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 פרטית

ניהול 
 פיננסי

סך הכל 
 מאוחד

 הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו
 1,201  42  (14) 260  523  390  מחיצוניים -      

 -  (31) 19  8  5  (1) בין מגזרי -

 1,201  11  5  268  528  389  נסות )הוצאות( מריביתסך הכל הכ

 38  38  -  -  -  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 1,239  49  5  268  528  389  סך הכל הכנסות מימון

 329  10  4  52  144  119  עמלות והכנסות אחרות

 1,568  59  9  320  672  508  סך ההכנסות

 188  -  -  56  77  55  הפסדי אשראי הוצאות )הכנסות( בגין

 913  17  12  122  409  353  הוצאות  תפעוליות ואחרות

 1,101  17  12  178  486  408  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 467  42  (3) 142  186  100  רווח )הפסד( לפני מיסים

 165  14  (1) 50  66  36  הפרשה למיסים על הרווח

 302  28  (2) 92  120  64  הפסד( לאחר מיסיםרווח )

 3  3  -  -  -  -  חלק הבנק ברווחים, נטו, של חברה כלולה

 305  31  (2) 92  120  64  רווח )הפסד( נקי לשנה

 37,366  9,797  18  9,106  8,553  9,891  יתרה ממוצעת של נכסים

 26,885  -  10  9,001  8,247  9,627  יתרה ממוצעת של אשראי לציבור, נטו

 31,539  -  1,385  10,585  7,702  11,867  יתרה ממוצעת של פקדונות

 31,967  -  9  13,620  8,131  10,207  אשראי לציבור, נטו, לסוף השנה

 מרכיבי הכנסות ריבית:
 -  252  491  333  מרווח מפעילות מתן אשראי      

  
 5  16  37  56  מרווח מפעילות קבלת פקדונות

  
 5  268  528  389  סך הכל הכנסות ריבית
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 )המשך(: )במיליוני ש"ח( ההרכב .ג
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 משקי בית

עסקים 
 קטנים

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 פרטית

ניהול 
 פיננסי

סך הכל 
 מאוחד

 הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו
 1,080  22  (15) 229  495  349  מחיצוניים -      

 -  (42) 19  17  5  1  בין מגזרי -

 1,080  (20) 4  246  500  350  סך הכל הכנסות )הוצאות( מריבית

 49  49  -  -  -  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 1,129  29  4  246  500  350  סך הכל הכנסות מימון

 319  1  4  (1)49  143  122  עמלות והכנסות אחרות

 1,448  30  8  295  643  472  סך ההכנסות

 96  -  -  (17) 82  31  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 985  18  13  (1)124  445  385  הוצאות  תפעוליות ואחרות

 1,081  18  13  107  527  416  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 367  12  (5) 188  116  56  רווח )הפסד( לפני מיסים

 131  3  (2) 67  42  21  הפרשה למיסים על הרווח

 236  9  (3) 121  74  35  רווח )הפסד( לאחר מיסים

 3  3  -  -  -  -  חלק הבנק ברווחים, נטו, של חברה כלולה

 239  12  (3) 121  74  35  רווח )הפסד( נקי לשנה

 35,128  9,978  14  7,903  8,222  9,011  יתרה ממוצעת של נכסים

 24,492  -  5  7,814  7,923  8,750  יתרה ממוצעת של אשראי לציבור, נטו

 29,843  -  1,386  10,496  6,948  11,013  יתרה ממוצעת של פקדונות

 25,675  -  8  8,447  7,948  9,272  אשראי לציבור, נטו, לסוף השנה

 מרכיבי הכנסות ריבית:
 -  231  473  309  ילות מתן אשראימרווח מפע      

  
 4  15  27  41  מרווח מפעילות קבלת פקדונות

  
 4  246  500  350  סך הכל הכנסות ריבית

  
 

 ה'.1ראה ביאור  –סווג מחדש  .1
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 :)המשך( )במיליוני ש"ח( ההרכב .ג
 

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 משקי בית

עסקים 
 קטנים

בנקאות 
 חריתמס

בנקאות 
 פרטית

ניהול 
 פיננסי

סך הכל 
 מאוחד

 הכנסות )הוצאות( ריבית , נטו
 1,019  18  (13) 223  475  316  מחיצוניים -      

 -  (24) 16  2  1  5  בין מגזרי -

 1,019  (6) 3  225  476  321  סך הכל הכנסות )הוצאות( מריבית

 10  8  -  1  1  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 1,029  2  3  226  477  321  סך הכל הכנסות מימון

 315  5  4  (1)49  139  118  עמלות והכנסות אחרות

 1,344  7  7  275  616  439  סך ההכנסות

 119  -  -  20  82  17  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 883  24  15  (1)120  375  349  הוצאות  תפעוליות ואחרות

 1,002  24  15  140  457  366  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות

 342  (17) (8) 135  159  73  רווח )הפסד( לפני מיסים

 124  (7) (3) 49  58  27  הפרשה למיסים על הרווח

 218  (10) (5) 86  101  46  רווח )הפסד( לאחר מיסים

 2  2  -  -  -  -  חלק הבנק ברווחים, נטו, של חברה כלולה

 220  (8) (5) 86  101  46  רווח )הפסד( נקי לשנה

 33,002  9,421  17  7,384  7,926  8,254  יתרה ממוצעת של נכסים

 22,954  -  6  7,293  7,655  8,000  יתרה ממוצעת של אשראי לציבור, נטו

 28,100  -  1,366  9,710  6,451  10,573  יתרה ממוצעת של פקדונות

 23,939  -  4  7,849  7,623  8,463  אשראי לציבור, נטו, לסוף השנה

 מרכיבי הכנסות ריבית:
 -  210  452  284  מרווח מפעילות מתן אשראי      

  
 3  15  24  37  מרווח מפעילות קבלת פקדונות

  
 3  225  476  321  סך הכל הכנסות ריבית

   
 ה'.1ראה ביאור  –סווג מחדש  .1
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 ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (1)חובות .א

 )במיליוני ש"ח( תנועה בהפרשה להפסדי אשראי .1
 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 אשראי  לציבור

 
  

 פרטי
 

בנקים 
 סך הכל וממשלות

 
 סך הכל אחר לדיור מסחרי

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 391  -  391  68  21  302  יתרת הפרשה לתחילת השנה

 188  -  188  50  5  133  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (218) -  (218) (84) -  (134) מחיקות חשבונאיות

 105  -  105  47  -  58  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

 (113) -  (113) (37) -  (76) מחיקות חשבונאיות, נטו

 25  -  25  -  -  25  (2)הפרשות שהוכרו בעסקת המיזוג

 491  -  491  81  26  384  יתרת הפרשה לסוף השנה*

 19  -  19  2  -  17  *מזה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 377  -  377  62  19  296  יתרת הפרשה לתחילת השנה

 96  -  96  29  2  65  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (180) -  (180) (68) -  (112) יקות חשבונאיותמח

 98  -  98  45  -  53  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

 (82) -  (82) (23) -  (59) מחיקות חשבונאיות, נטו

 391  -  391  68  21  302  יתרת הפרשה לסוף השנה*

 18  -  18  2  -  16  *מזה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
 

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 376  -  376  59  17  300  יתרת הפרשה לתחילת השנה

 119  -  119  14  3  102  הוצאות  )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 (218) -  (218) (57) (1) (160) מחיקות חשבונאיות

 100  -  100  46  -  54  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

 (118) -  (118) (11) (1) (106) ת חשבונאיות, נטומחיקו

 377  -  377  62  19  296  יתרת הפרשה לסוף השנה*

 25  -  25  2  -  23  *מזה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1
 להלן. 37ראה ביאור  -ו במועד המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ הפרשות להפסדי אשראי שהוכר .2



 
 )המשך( אשראי מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי - 31ביאור 
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 )המשך( ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (1)חובות .א

 )במיליוני ש"ח(בגינם היא חושבה ( 1)ועל החובות (1)מידע נוסף על דרך חישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות .2
 

  
 2019בדצמבר  31

  
 אשראי  לציבור

  
   

 פרטי
 

בנקים 
  וממשלות

  
 סך הכל סך הכל אחר לדיור מסחרי

 :(1)יתרת חוב רשומה של חובות
 19,961  1,042  18,919  61  -  18,858  (3)שנבדקו על בסיס פרטני•       

 שנבדקו על בסיס קבוצתי :• 
      

 
 5,542  -  5,542  -  5,523  19  לפי עומק הפיגור -

 
 7,978  -  7,978  4,718  -  3,260  אחר -

 33,481  1,042  32,439  4,779  5,523  22,137  (1)סך הכל חובות

 (1)הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות
 311  -  311  4  -  307  שנבדקו על בסיס פרטני•       

 שנבדקו על בסיס קבוצתי :• 
      

 
 7  -  7  -  7  -  לפי עומק הפיגור -

 
 154  -  154  75  19  60  אחר -

 472  -  472  79  (2)26  367  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי
 

  
 2018בדצמבר  31

  
 אשראי  לציבור

  
   

 פרטי
 

בנקים 
  וממשלות

  
 סך הכל סך הכל אחר לדיור מסחרי

 :(1)יתרת חוב רשומה של חובות
 13,940  438  13,502  43  -  13,459  (3)שנבדקו על בסיס פרטני•       

 שנבדקו על בסיס קבוצתי :• 
      

 
 4,812  -  4,812  -  4,790  22  לפי עומק הפיגור -

 
 7,734  -  7,734  4,513  -  3,221  אחר -

 26,486  438  26,048  4,556  4,790  16,702  (1)סך הכל חובות

 (1)הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות
 228  -  228  1  -  227  דקו על בסיס פרטנישנב•       

 שנבדקו על בסיס קבוצתי :• 
      

 
 4  -  4  -  4  -  לפי עומק הפיגור -

 
 141  -  141  65  17  59  אחר -

 373  -  373  66  (2)21  286  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי
 

 ות אחרים, למעט אג"ח.אשראי  לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחוב .1
מיליון ש"ח  1כולל יתרת הפרשה להפסדי אשראי מעבר להפרשה המתחייבת מהחישוב לפי שיטת "עומק הפיגור", שחושבה על בסיס פרטני בסך של  .2

 מיליון ש"ח(. 17 - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 19מיליון ש"ח(, ושחושבה על בסיס קבוצתי בסך של  1 - 31.12.2018)
מיליון ש"ח(, ההפרשה בגין אשראי זה חושבה  13,692 - 31.12.2018מיליון ש"ח ) 19,555רבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך ל .3

 על בסיס קבוצתי.



 
 המשך() אשראי אשראי לציבור והפרשה להפסדי מידע נוסף על סיכון אשראי, - 31ביאור 

  

 

 

228  
 

 

  (1)חובות ב.
 )במיליוני ש"ח(: איכות אשראי ופיגורים .1
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 (2)בעייתיים

 
 חובות לא פגומים

  
 סך הכל אחר (3)פגומים לא בעייתיים

בפיגור של 
יום  90

 (4)ומעלה

בפיגור של 
 89ועד  30
 (5)יום

 פעילות בישראל:
 מסחרי: -ציבור       
 בינוי ונדל"ן      
 46  5  2,404  20  54  2,330  בינוי -          

 
 1  1  2,155  4  57  2,094  פעילות בנדל"ן -

 1  -  732  57  3  672  שירותים פיננסיים
 64  25  16,441  176  243  16,022  אחר

 112  31  21,732  257  357  21,118  סך הכל  מסחרי
 אנשים פרטיים

      
 

 40  78  5,516  (6)97  -  5,419  הלוואות לדיור -

 
 58  23  4,777  49  43  4,685  אחר -

 210  132  32,025  403  400  31,222  סך הכל ציבור בישראל
 -  -  714  -  -  714  בנקים בישראל

 210  132  32,739  403  400  31,936  סך הכל פעילות בישראל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור       
 -  -  20  -  -  20  בינוי ונדל"ן      

 -  -  385  -  6  379  מסחרי אחר

 -  -  405  -  6  399  סך הכל מסחרי
 אנשים פרטיים

      
 

 -  -  7  -  -  7  הלוואות לדיור -

 
 -  -  2  -  -  2  אחר -

 -  -  414  -  6  408  סך הכל ציבור בחו"ל
 -  -  328  -  -  328  בנקים בחו"ל

 -  -  742  -  6  736  סך הכל פעילות בחו"ל

 210  132  32,439  403  406  31,630  סך הכל ציבור
 -  -  1,042  -  -  1,042  סך הכל בנקים

 210  132  33,481  403  406  32,672  סך הכל
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1
ק הפיגור, והלוואות לדיור אחרות הנמצאות סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומ .2

 יום ומעלה. 90בפיגור של 
 ()ג'( להלן.3)ב()31ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש, ראה ביאור  .3
 מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים, צוברים הכנסות ריבית. .4
 מיליון ש"ח, סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומים. 46יום בסך של  89ועד  30ים הכנסות ריבית. חובות בפיגור של צובר .5
מיליון ש"ח, לגביהן נערכה הפרשה לפי עומק הפיגור, בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של הלווה, הכולל בלוח  1כולל יתרת הלוואות לדיור בסך  .6

 הסילוקין של ההלוואה.



 
 )המשך( אשראי מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי - 31ביאור 
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 )המשך( (1)חובות ב.
 )במיליוני ש"ח( )המשך(: איכות אשראי ופיגורים .1
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 (2)בעייתיים

 
 חובות לא פגומים

  
 סך הכל אחר (3)פגומים לא בעייתיים

בפיגור של 
יום  90

 (4)ומעלה

בפיגור של 
 89ועד  30
 (5)יום

 פעילות בישראל:
 מסחרי: -ציבור       
 ינוי ונדל"ןב      
 16  5  2,330  25  41  2,264  בינוי -          

 
 3  -  2,033  2  53  1,978  פעילות בנדל"ן -

 -  -  588  -  3  585  שירותים פיננסיים
 71  19  11,453  133  115  11,205  אחר

 90  24  16,404  160  212  16,032  סך הכל  מסחרי
 אנשים פרטיים

      
 

 27  49  4,765  (6)73  -  4,692  הלוואות לדיור -

 
 52  19  4,553  43  28  4,482  אחר -

 169  92  25,722  276  240  25,206  סך הכל ציבור בישראל
 -  -  107  -  -  107  בנקים בישראל

 169  92  25,829  276  240  25,313  סך הכל פעילות בישראל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור       
 -  -  23  -  -  23  בינוי ונדל"ן      

 5  -  275  -  8  267  מסחרי אחר

 5  -  298  -  8  290  סך הכל מסחרי
 אנשים פרטיים

      
 

 -  -  25  -  -  25  הלוואות לדיור -

 
 -  -  3  -  -  3  אחר -

 5  -  326  -  8  318  סך הכל ציבור בחו"ל
 -  -  331  -  -  331  בחו"ל בנקים

 5  -  657  -  8  649  סך הכל פעילות בחו"ל

 174  92  26,048  276  248  25,524  סך הכל ציבור
 -  -  438  -  -  438  סך הכל בנקים

 174  92  26,486  276  248  25,962  סך הכל
 

 

 אחרים, למעט אג"ח. אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות .1
מצאות סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור, והלוואות לדיור אחרות הנ .2

 יום ומעלה. 90בפיגור של 
 ()ג'( להלן.3)ב()31ם שאורגנו מחדש, ראה ביאור ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים מסויימי .3
 מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים, צוברים הכנסות ריבית. .4
 מיליון ש"ח, סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומים. 48יום בסך של  89ועד  30צוברים הכנסות ריבית. חובות בפיגור של  .5
מיליון ש"ח, לגביהן נערכה הפרשה לפי עומק הפיגור, בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של הלווה, הכולל שינוי  1כולל יתרת הלוואות לדיור בסך של  .6

 בלוח הסילוקין של ההלוואה.



 
 המשך() אשראי אשראי לציבור והפרשה להפסדי מידע נוסף על סיכון אשראי, - 31ביאור 
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 )המשך(: ( 1)חובות ב.

 :אשראיה תיק איכות .2

 כללי א.

דע איכותי בהוראות שפרסם בנק ישראל, נדרשו התאגידים הבנקאיים לכלול  בדוחותיהם הכספיים מי
 וכמותי שיהווה אינדיקציה לאיכות תיק האשראי שלהם.

גורם מרכזי  ומקיים תהליכי בקרת אשראי המהווים אשראי לניטור כשלית ומערכב עושה שימושהבנק 
  .בתהליך שמירת איכות תיק האשראי

ב במסגרת זו פיתח הבנק מודלים לדירוג אשראי, המהווים מערכת "תומכת החלטה" ומתקיים מעק
שוטף לזיהוי ואיתור סממנים המצביעים על ירידה אפשרית בכושר הפירעון של הלווים, בין היתר 

 באמצעות ניטור תקופת הפיגור של החובות, בתדירות יומית.
 
 נתונים כמותיים ב.

  
ים פיננסיים מסויימים המשמשים להערכת איכות תיק האשראי, בחתך קבוצות מדדלהלן נתונים לגבי  

 אשראי:
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 אנשים פרטיים

 
 

 סך הכל אחר לדיור מסחרי

 
% % % % 

 0.6  1.0  0.1  0.6  שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי

 1.3  0.9  -  1.6  שיעור החובות הפגומים מתוך האשראי

 2.5  1.9  1.8  2.8  שיעור החובות הבעייתיים מתוך האשראי

 1.1  1.7  2.1  0.6  יום מתוך האשראי 30גור מעל שיעור החובות בפי
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 אנשים פרטיים

 
 

 סך הכל אחר לדיור מסחרי

 
% % % % 

 0.4  0.6  -  0.4  שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי

 1.0  0.6  -  1.3  שיעור החובות הפגומים מתוך האשראי

 2.0  1.6  1.5  2.3  וך האשראישיעור החובות הבעייתיים מת

 1.0  1.6  1.6  0.7  יום מתוך האשראי 30שיעור החובות בפיגור מעל 
 
 

הנהלת הבנק עוקבת אחרי התפתחות אינדיקטורים אלו בתדירות רבעונית ובוחנת את משמעות 
 . התוצאות שהתקבלו, הן ביחס לתקופות קודמות והן ביחס לנתונים המקבילים במערכת הבנקאית

 
שנה ור ההוצאה להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור, ביחס לשיעב העלינרשמה  2019בשנת 

 )כגון: שיעור החובות הפגומים ושיעור החובות הבעייתיים(. אחרים פרמטריםוכן הרעה ב ,הקודמת
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1
  



 
 )המשך( אשראי מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי - 31ביאור 
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 )המשך( ( 1)חובות ב.
 )במיליוני ש"ח(: מידע נוסף על חובות פגומים .3

 )במיליוני ש"ח(חובות פגומים והפרשה פרטנית  (א)
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חובות פגומים בגינם נערכה 
 הפרשה להפסדי אשראי

חובות פגומים 
 חובות פגומים סך הכל אחרים

  
 יתרה חוזית יתרה רשומה יתרה רשומה (2)יתרת הפרשה יתרה רשומה

 פעילות בישראל:
 מסחרי: -ציבור      
 בינוי ונדל"ן     
     

 
 152  54  8  12  46  בינוי -

 
 76  57  15  4  42  פעילות בנדל"ן -

 8  3  -  3  3  שירותים פיננסיים

 670  243  35  64  208  אחר

 906  357  58  83  299  סך הכל  מסחרי

 אנשים פרטיים
     

 
 -  -  -  -  -  הלוואות לדיור -

 
 202  43  7  4  36  אחר -

 1,108  400  65  87  335  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  -  -  -  בנקים בישראל

 1,108  400  65  87  335  סך הכל פעילות בישראל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור      
 -  -  -  -  -  בינוי ונדל"ן     

 27  6  6  -  -  ראח

 27  6  6  -  -  סך הכל ציבור בחו"ל

 -  -  -  -  -  בנקים בחו"ל

 27  6  6  -  -  סך הכל פעילות בחו"ל

 1,135  406  71  87  335  סך הכל ציבור

 -  -  -  -  -  סך הכל בנקים

 1,135  406  71  87  335  (3)סך הכל

 . מזה:3
 חינמדד לפי ערך נוכ -     
 466  344  55  74  289  של תזרימי מזומנים     

 214  165  34  21  131  חובות בארגון מחדש -
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1
   הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני. .2



 
 המשך() אשראי אשראי לציבור והפרשה להפסדי מידע נוסף על סיכון אשראי, - 31ביאור 
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 )המשך( ( 1)חובות ב.
 )במיליוני ש"ח(: יםמידע נוסף על חובות פגומ .3

 :)במיליוני ש"ח( )המשך(חובות פגומים והפרשה פרטנית  (א)
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חובות פגומים בגינם נערכה 
 הפרשה להפסדי אשראי

חובות פגומים 
 חובות פגומים סך הכל אחרים

  
 יתרה חוזית יתרה רשומה יתרה רשומה (2)יתרת הפרשה יתרה רשומה

 פעילות בישראל:
 מסחרי: -ציבור      
 בינוי ונדל"ן     
     

 
 154  41  9  10  32  בינוי -

 
 64  53  20  2  33  פעילות בנדל"ן -

 9  3  -  3  3  שירותים פיננסיים

 521  115  26  27  89  אחר

 748  212  55  42  157  סך הכל  מסחרי

 אנשים פרטיים
     

 
 -  -  -  -  -  הלוואות לדיור -

 
 185  28  7  2  21  אחר -

 933  240  62  44  178  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  -  -  -  בנקים בישראל

 933  240  62  44  178  סך הכל פעילות בישראל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור      
 -  -  -  -  -  בינוי ונדל"ן     

 28  8  8  -  -  אחר

 28  8  8  -  -  בחו"לסך הכל ציבור 

 -  -  -  -  -  בנקים בחו"ל

 28  8  8  -  -  סך הכל פעילות בחו"ל

 961  248  70  44  178  סך הכל ציבור

 -  -  -  -  -  סך הכל בנקים

 961  248  70  44  178  (3)סך הכל

 . מזה:3
 נמדד לפי ערך נוכחי -     
 266  169  41  33  128  של תזרימי מזומנים     

 166  136  30  16  106  חובות בארגון מחדש -
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1
 הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני. .2

  



 
 )המשך( אשראי מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי - 31ביאור 
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 )המשך( ( 1)חובות ב.
 :)המשך( )במיליוני ש"ח( מידע נוסף על חובות פגומים .3

 במיליוני ש"ח(:)ממוצעת והכנסות ריבית יתרה  )ב(

  

  
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
יתרה ממוצעת 

של חובות 
 (2)פגומים

יתרה ממוצעת  (4()3)הכנסות ריבית שנרשמו
של חובות 

 (2)פגומים

 (4()3)הכנסות ריבית שנרשמו

  

על בסיס 
 אחר מזומן

ס על בסי
 אחר מזומן

 פעילות בישראל:
 מסחרי: -ציבור       
 בינוי ונדל"ן      
 -  -  46  -  1  64  בינוי -          

 
 -  2  70  -  3  73  פעילות בנדל"ן -

 -  -  3  -  -  3  שירותים פיננסיים

 2  2  160  1  4  283  אחר

 2  4  279  1  8  423  סך הכל מסחרי

 ייםאנשים פרט
      

 
 -  -  -  -  -  -  הלוואות לדיור -

 
 -  -  36  1  -  55  אחר -

 2  4  315  2  8  478  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  -  -  -  -  בנקים בישראל

 2  4  315  2  8  478  סך הכל פעילות בישראל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור       
 -  -  -  -  -  -  בינוי ונדל"ן      

 -  -  10  -  -  7  אחר

 -  -  10  -  -  7  סך הכל ציבור בחו"ל

 -  -  -  -  -  -  בנקים בחו"ל

 -  -  10  -  -  7  סך הכל פעילות בחו"ל

 2  4  325  2  8  485  סך הכל ציבור

 -  -  -  -  -  -  סך הכל בנקים

 2  4  325  2  8  485  סך הכל
 

 ות:הער       
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1
 יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. .2
מיליון  17של בסך  2019הכנסות הריבית על בסיס חוזי שהיו נרשמות אילו החובות הפגומים היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים, הסתכמו בשנת  .3

 מיליון ש"ח(. 13 - 2018ש"ח )
 הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בתקופה בה החובות סווגו כפגומים. .4



 
 המשך() אשראי אשראי לציבור והפרשה להפסדי מידע נוסף על סיכון אשראי, - 31ביאור 
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 )המשך( ( 1)חובות ב. 
 :)המשך()במיליוני ש"ח( מידע נוסף על חובות פגומים .3

 :במיליוני ש"ח( )המשך(יתרה ממוצעת והכנסות ריבית ) )ב(
 

  
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
יתרה ממוצעת של 

 (2)חובות פגומים
 (4()3)הכנסות ריבית שנרשמו

  
 אחר על בסיס מזומן

 פעילות בישראל:
 מסחרי: -ציבור    
 בינוי ונדל"ן   
 -  1  38  בינוי -       

 
 -  1  39  פעילות בנדל"ן -

 -  -  3  פיננסיים שירותים

 2  3  208  אחר

 2  5  288  סך הכל מסחרי

 אנשים פרטיים
   

 
 -  -  -  הלוואות לדיור -

 
 -  -  26  אחר -

 2  5  314  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  -  בנקים בישראל

 2  5  314  סך הכל פעילות בישראל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור    
 -  -  -  דל"ןבינוי ונ   

 -  -  23  אחר

 -  -  23  סך הכל ציבור בחו"ל

 -  -  -  בנקים בחו"ל

 -  -  23  סך הכל פעילות בחו"ל

 2  5  337  סך הכל ציבור

 -  -  -  סך הכל בנקים

 2  5  337  סך הכל
 

 הערות:                       
 

 ים וחובות אחרים, למעט אג"ח.אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנק .1
 יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. .2
בסך  2017הכנסות הריבית על בסיס חוזי שהיו נרשמות אילו החובות הפגומים היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים, הסתכמו בשנת  .3

 מיליון ש"ח. 14של 
 הדיווח בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בתקופה בה סווגו כפגומים.הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת  .4

  



 
 )המשך( אשראי מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי - 31ביאור 

  

 

 
 

235 
 

 )המשך(( 1)חובות ב.
 )המשך(: מידע נוסף על חובות פגומים .3

  :במיליוני ש"ח() (3( )2)חובות בעייתיים בארגון מחדש  )ג(
 

  
 2019בדצמבר  31

   
 צובר הכנסות ריבית

 

  

אינו צובר 
 ריבית

 90ל בפיגור ש
 יום ומעלה

 30בפיגור של 
 יום 89ועד 

חוב שאינו 
 (2)סך הכל בפיגור

 פעילות בישראל:
     

 מסחרי: -ציבור 
 בינוי ונדל"ן     
     

 
 26  6  -  -  20  בינוי -

 
 12  4  -  -  8  פעילות בנדל"ן -

 -  -  -  -  -  שירותים פיננסיים

 83  26  -  -  57  אחר

 121  36  -  -  85  ריסך הכל  מסח

 43  13  -  -  30  אחר -אנשים פרטיים  

 164  49  -  -  115  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  -  -  -  בנקים בישראל

 164  49  -  -  115  סך הכל פעילות בישראל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור      
     

 -  -  -  -  -  בינוי ונדל"ן

 1  -  -  -  1  מסחרי אחר

 1  -  -  -  1  סך הכל ציבור בחו"ל

 -  -  -  -  -  בנקים בחו"ל

 1  -  -  -  1  סך הכל פעילות בחו"ל

 165  49  -  -  116  סך הכל ציבור

 -  -  -  -  -  סך הכל בנקים

 165  49  -  -  116  סך הכל
 

 ג"ח.אשראי לציבור, פקדונות בבנקים וחובות אחרים למעט א .1
 נכלל בחובות פגומים. .2
 מיליון ש"ח . 3בסך  31.12.2019קיימת התחייבות למתן אשראי נוסף בגין חובות בעייתים שאורגנו מחדש ליום  .3

  



 
 המשך() אשראי אשראי לציבור והפרשה להפסדי מידע נוסף על סיכון אשראי, - 31ביאור 
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 )המשך(( 1)חובות ב.  
 )המשך(: מידע נוסף על חובות פגומים .3

  :)המשך( במיליוני ש"ח() (3()2)חובות בעייתיים בארגון מחדש )ג(
 
 
 
 
 

  
 2018בדצמבר  31

   
 צובר הכנסות ריבית

 

  

אינו צובר 
 ריבית

 90בפיגור של 
 יום ומעלה

 30בפיגור של 
 יום 89ועד 

חוב שאינו 
 (2)סך הכל בפיגור

 פעילות בישראל:
     

 מסחרי: -ציבור 
 בינוי ונדל"ן     
     

 
 17  3  -  -  14  בינוי -

 
 18  4  3  -  11  פעילות בנדל"ן  -

 -  -  -  -  -  שירותים פיננסיים

 70  23  -  -  47  אחר

 105  30  3  -  72  סך הכל  מסחרי

 28  8  -  -  20  אחר -אנשים פרטיים  

 133  38  3  -  92  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  -  -  -  בנקים בישראל

 133  38  3  -  92  סך הכל פעילות בישראל

 ל:פעילות בחו"
     

 מסחרי: -ציבור 
     

 -  -  -  -  -  בינוי ונדל"ן

 3  3  -  -  -  מסחרי אחר

 3  3  -  -  -  סך הכל ציבור בחו"ל

 -  -  -  -  -  בנקים בחו"ל

 3  3  -  -  -  סך הכל פעילות בחו"ל

 136  41  3  -  92  סך הכל ציבור

 -  -  -  -  -  סך הכל בנקים

 136  41  3  -  92  סך הכל
 

 אשראי לציבור, פקדונות בבנקים וחובות אחרים למעט אג"ח. .1
 נכלל בחובות פגומים. .2
 מיליון ש"ח . 1בסך  31.12.2018קיימת התחייבות למתן אשראי נוסף בגין חובות בעייתים שאורגנו מחדש ליום  .3



 
 )המשך( אשראי מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי - 31ביאור 
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 )המשך(( 1)חובות ב.
 :)המשך( מידע נוסף על חובות פגומים .3

  :במיליוני ש"ח()( 2)חובות בעייתיים בארגון מחדש )ד(
 

  
 ארגונים מחדש שבוצעו

  

 31בשנה שהסתיימה ביום 
 2019בדצמבר 

 31בשנה שהסתיימה ביום 
 2018בדצמבר 

   
 יתרת חוב רשומה

 
 יתרת חוב רשומה

  

מספר 
 חוזים

לפני 
 הארגון

אחרי 
 (2)הארגון

מספר 
 חוזים

לפני 
 הארגון

אחרי 
 (2)גוןהאר

 פעילות בישראל:
 

     
 מסחרי: -ציבור 

 
     

 בינוי ונדל"ן
 

     

 
 16  17  123  26  27  199  בינוי -

 
 1  1  9  3  3  8  פעילות בנדל"ן -

 -  -  2  -  -  1  שירותים פיננסיים

 57  61  476  70  73  632  אחר

 74  79  610  99  103  840  סך הכל  מסחרי

 ים פרטייםאנש
      

 
 -  -  -  -  -  -  הלוואות לדיור -

 
 27  31  951  45  47  1,561  אחר -

 101  110  1,561  144  150  2,401  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  -  -  -  -  בנקים בישראל

 101  110  1,561  144  150  2,401  סך הכל פעילות בישראל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ור ציב      
 -  -  -  -  -  -  בינוי ונדל"ן      

 -  -  -  -  -  -  מסחרי אחר

 -  -  -  -  -  -  סך הכל מסחרי

 -  -  -  -  -  1  אנשים פרטיים

 -  -  -  -  -  1  סך הכל ציבור בחו"ל

 -  -  -  -  -  -  בנקים בחו"ל

 -  -  -  -  -  1  סך הכל פעילות בחו"ל

 101  110  1,561  144  150  2,402  כל ציבורסך ה

 -  -  -  -  -  -  סך הכל בנקים

 101  110  1,561  144  150  2,402  סך הכל
 
 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים למעט אג"ח. .1
   נכלל בחובות פגומים. .2



 
 המשך() אשראי אשראי לציבור והפרשה להפסדי מידע נוסף על סיכון אשראי, - 31ביאור 
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 )המשך(( 1)חובות ב.
 )המשך(: ות פגומיםמידע נוסף על חוב .3

  )המשך(: במיליוני ש"ח()( 2)חובות בעייתיים בארגון מחדש )ד(
 

  
 ארגונים מחדש שבוצעו

  
 2017בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום 

   
 יתרת חוב רשומה

  
 (2)אחרי הארגון לפני הארגון מספר חוזים

    פעילות בישראל:
 מסחרי: -ציבור 

   
    בינוי ונדל"ן

 
 13  14  80  בינוי -

 
 5  5  4  פעילות בנדל"ן -

 -  -  2  שירותים פיננסיים

 47  48  344  אחר

 65  67  430  סך הכל  מסחרי

 אנשים פרטיים
   

 
 -  -  -  הלוואות לדיור -

 
 14  17  889  אחר -

 79  84  1,319  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  -  בנקים בישראל

 79  84  1,319  ת בישראלסך הכל פעילו

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור    
 -  -  -  בינוי ונדל"ן   

 -  -  -  מסחרי אחר

 -  -  -  סך הכל מסחרי

 -  -  1  אנשים פרטיים

 -  -  1  סך הכל ציבור בחו"ל

 -  -  -  בנקים בחו"ל

 -  -  1  סך הכל פעילות בחו"ל

 79  84  1,320  סך הכל ציבור

 -  -  -  סך הכל בנקים

 79  84  1,320  סך הכל
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים למעט אג"ח. .1
 נכלל בחובות פגומים. .2

  



 
 )המשך( אשראי מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי - 31ביאור 
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 )המשך(( 1)חובות ב.
 )המשך(: מידע נוסף על חובות פגומים .3

  :)המשך( במיליוני ש"ח()( 2)חובות בעייתיים בארגון מחדש )ד(
 

  
 (3)ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו

  

 31בשנה שהסתיימה ביום 
 2019בדצמבר 

 31בשנה שהסתיימה ביום 
 2018בדצמבר 

  
 מספר חוזים

יתרת חוב 
 מספר חוזים רשומה

יתרת חוב 
 רשומה

 פעילות בישראל:
 

   
 מסחרי: -ציבורי 

 
   

 בינוי ונדל"ן
 

   

 
 4  34  5  70  בינוי -

 
 7  4  -  2  פעילות בנדל"ן -

 -  -  -  -  שירותים פיננסיים

 10  158  14  232  אחר

 21  196  19  304  סך הכל  מסחרי

 אנשים פרטיים
    

 
 -  -  -  -  הלוואות לדיור -

 
 2  248  6  421  אחר -

 23  444  25  725  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  -  -  בנקים בישראל

 23  444  25  725  פעילות בישראל סך הכל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור     
 -  -  -  -  בינוי ונדל"ן    

 -  -  -  -  מסחרי אחר

 -  -  -  -  סך הכל ציבור בחו"ל

 -  -  -  -  בנקים בחו"ל

 -  -  -  -  סך הכל פעילות בחו"ל

 23  444  25  725  סך הכל ציבור

 -  -  -  -  סך הכל בנקים

 23  444  25  725  סך הכל
 
 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1
 כלולים בחובות פגומים. .2
ימים ומעלה, אשר אורגנו מחדש במהלך השנה שקדמה למועד סיווגם כ"חובות  30חובות שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של  .3

 פיגור".ב



 
 המשך() אשראי אשראי לציבור והפרשה להפסדי מידע נוסף על סיכון אשראי, - 31ביאור 
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 )המשך(( 1)חובות ב.
 )המשך(: מידע נוסף על חובות פגומים .3

  )המשך(: במיליוני ש"ח()( 2)חובות בעייתיים בארגון מחדש (ד)
  

  
 (3)ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו

  
 2017בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום 

  
 יתרת חוב רשומה מספר חוזים

   פעילות בישראל:
   חרי:מס -ציבורי 

   בינוי ונדל"ן

 
 2  23  בינוי -

 
 4  5  פעילות בנדל"ן -

 -  -  שירותים פיננסיים

 7  88  אחר

 13  116  סך הכל  מסחרי

 אנשים פרטיים
  

 
 -  -  הלוואות לדיור -

 
 3  187  אחר -

 16  303  סך הכל ציבור בישראל

 -  -  בנקים בישראל

 16  303  סך הכל פעילות בישראל

 פעילות בחו"ל:
 מסחרי: -ציבור   
 -  -  בינוי ונדל"ן  

 -  -  מסחרי אחר

 -  -  סך הכל ציבור בחו"ל

 -  -  בנקים בחו"ל

 -  -  סך הכל פעילות בחו"ל

 16  303  סך הכל ציבור

 -  -  סך הכל בנקים

 16  303  סך הכל
 

 ם וחובות אחרים, למעט אג"ח.אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקי .1
 כלולים בחובות פגומים. .2
ימים ומעלה, אשר אורגנו מחדש במהלך השנה שקדמה למועד סיווגם כ"חובות  30חובות שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של  .3

 בפיגור".
 



 המשך() אשראי י לציבור והפרשה להפסדימידע נוסף על סיכון אשראי, אשרא - 31ביאור 
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 )המשך(( 1)חובות ב.

 הלוואות לדיורמידע נוסף על  .4

 

 
 2019בדצמבר  31

  
 הלוואה לדיור יתרת

 
 (2)שיעור המימון

ללא מרכיבים 
 נדחים

מרכיבים 
 סך הכל נדחים

מזה: ריבית 
 משתנה

סיכון אשראי 
 חוץ מאזני

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח אחוזים איכות הבטחון

 369  2,707  4,097  102  3,995  60%עד   - שיעבוד ראשון

 
 161  911  1,377  16  1,361  60%מעל   -

 שיעבוד משני או ללא
 שיעבוד 

 
 49  -  49  -  - 

 סך הכל
 

 5,405  118  5,523  3,618  530 
 

 
 2018בדצמבר  31

  
 יתרת הלוואה לדיור

 
 (2)שיעור המימון

ללא מרכיבים 
 נדחים

מרכיבים 
 סך הכל נדחים

מזה: ריבית 
 משתנה

סיכון אשראי 
 חוץ מאזני

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח אחוזים ות הבטחוןאיכ

 297  2,416  3,588  99  3,489  60%עד   - שיעבוד ראשון

 
 88  781  1,151  6  1,145  60%מעל   -

 שיעבוד משני או ללא
 שיעבוד 

 
 51  -  51  1  - 

 סך הכל
 

 4,685  105  4,790  3,198  385 
 

 אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח. .1
 היחס בין המסגרת המאושרת לבין שווי הנכס,  במועד אישור המסגרת. .2

 

 הלוואות ה ופעילות ניהולסינדיקצי .ג

 ר סוגי אשראי, כדלקמן:פהגילוי שנכלל במסגרת ביאור זה כולל מס 

 גרת הקרן לעסקים קטניםאשראי בסינדיקציה במס (1)
 האשראי זה כולל הלוואות שניתנו ביוזמת הבנק במסגרת "הקרן" לעידוד עסקים קטנים המובטחות בחלק

בערבות המדינה. ההלוואות שניתנו ללקוחות במסגרת קרן זו, ניתנו על ידי הבנק בשיתוף גוף מוסדי )כמתחייב 
 מתנאי המכרז שפורסם על ידי משרד האוצר(.

 

 בע"מ ממוניציפל בנק ושנרכש ופעילות ניהול הלוואות סינדיקציהאשראי ב (2)
במסגרתו רכש  בנק בע"מ, נכנס לתוקף הסכם המיזוג שנחתם בין הבנק לבין מוניציפל 2019בדצמבר  1ביום 

 37ראה ביאור  – , לרבות נכסיו והתחייבויותיובנק בע"מ א הפעילות של מוניציפלונק במועד המיזוג את מלבה
 להלן.

 

 כללה שירותי ניהול הלוואות כדלקמן: ,כאמור ,פעילות שנרכשהה

 ניהול הלוואות לרשויות מקומיות שנמכרו בעבר על ידי מוניציפל בנק לגופים מוסדיים. -
 ניהול הלוואות לרשויות מקומיות שנמכרו בעבר על ידי מוניציפל בנק לתאגיד בנקאי. -
 ציפל בנק, בשיתוף גופים מוסדיים.הלוואות לגופים מסחריים שניתנו בעבר על ידי מוני -
   ניהול הלוואות שניתנו על ידי המדינה לרשויות מקומיות. -
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 )המשך( הלוואות ה ופעילות ניהולסינדיקצי  ג.

 )במיליוני ש"ח(: ההרכב .1
 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 חלקם של אחרים חלק הבנק חלקם של אחרים חלק הבנק התפלגות החובות

 -  -  251  61  מקומיותאשראי לרשויות 

 311  466  608  625  אשראי מסחרי אחר

 10  16  6  9  )*(סיכון אשראי חוץ מאזני

 321  482  865  695  סך הכל סיכון אשראי

 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלת חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים.  **

   ות ניהול הלוואותפעיל .2
 הבנק מנהל עבור אחרים הלוואות, הנובעת מפעילות שנרכשה על ידו ממוניציפל בנק, עובר למועד המיזוג. 

 ,מיליון ש"ח 2,274 -הסתכמה ב 31.12.2019, שיתרתן ליום משני סוגים במסגרת זו מנוהלות על ידי הבנק הלוואות
  .ש"ח מיליון 1,260 בסך - לגופים מסחריים בעבר יפלהלוואות שנמכרו על ידי בנק מוניצ -כדלקמן: 
 מיליון ש"ח. 1,014 בסך -ה נהלוואות שניתנו לרשויות מקומיות מתקציב המדי -           

  מיון יתרות האשראי לציבור וסיכון אשראי חוץ מאזני לפי גודל האשראי של לווה ד.

 
 2019בדצמבר  31

 מדרגות האשראי )אלפי ש"ח(
 

 (3()2)סיכון אשראי (2()1)אשראי
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח (4)מספר לווים עד מ

0  10  88,736  165  36 

 10  20  37,381  339  221 

 20  40  39,972  824  344 

 40  80  35,661  1,611  435 

 80  150  23,076  2,121  387 

 150  300  12,038  2,175  326 

 300  600  7,423  2,842  339 

 600  1,200  5,130  3,780  493 

 1,200  2,000  1,565  2,055  302 

 2,000  4,000  915  2,241  289 

 4,000  8,000  497  2,363  401 

 8,000  20,000  331  3,705  582 

 20,000  40,000  167  4,134  513 

 40,000  200,000  89  3,939  1,033 

 200,000  400,000  1  227  - 

 5,701  32,521  252,982  סך הכל
 

 לרבות השקעות באגרות חוב של הציבור ונכסים הנובעים מפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים של הציבור. .1
י לצורך חבות של לווים האשראי וסיכון האשראי החוץ מאזני מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת הבטחונות המותרים לניכו .2

 ושל קבוצת לווים.
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים וחוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלת החבות של לווה. .3
 מספר הלווים לפי סה"כ אשראי וסיכון אשראי. .4

 .ש"חמיליוני  227 -במסתכמת תקרת האשראי במדרגה העליונה 
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 )המשך( )במיליוני ש"ח( יכון אשראי חוץ מאזני לפי גודל האשראי של לווהמיון יתרות האשראי לציבור וס   ד.
 2018בדצמבר  31 מדרגות האשראי )אלפי ש"ח(

 (3()2)סיכון אשראי (2()1)אשראי (4)מספר לווים עד מ

0  10  85,474  163  21 
 10  20  37,896  347  219 
 20  40  38,010  785  327 
 40  80  33,310  1,508  402 
 80  150  22,036  2,021  367 
 150  300  11,839  2,147  311 
 300  600  7,141  2,731  316 
 600  1,200  4,631  3,395  438 
 1,200  2,000  1,349  1,795  250 
 2,000  4,000  845  2,082  270 
 4,000  8,000  424  1,991  333 
 8,000  20,000  288  3,145  483 
 20,000  40,000  91  2,016  507 
 40,000  200,000  45  2,001  688 
 200,000  400,000  -  -  - 

 4,932  26,127  243,379  סך הכל
 

 לרבות השקעות באגרות חוב של הציבור ונכסים הנובעים מפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים של הציבור. .1
החוץ מאזני מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת הבטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווים האשראי וסיכון האשראי  .2

 ושל קבוצת לווים.
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים וחוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלת החבות של לווה. .3
 מספר הלווים לפי סה"כ אשראי וסיכון אשראי. .4

 .ש"חמיליוני  162 -במסתכמת האשראי במדרגה העליונה  תקרת
 
 
 

 ים חוץ מאזנייםימכשירים פיננס .ה
 

 )במיליוני ש"ח( יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף השנה
 

 
 2018בדצמבר   31 2019בדצמבר  31

 

יתרת 
 (1)החוזה

הפרשה להפסדי 
 (2)אשראי

יתרת 
 (1)החוזה

הפרשה להפסדי 
 (2)אשראי

 עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי
 -  59  1  72  אשראי תעודות    

 5  279  6  275  ערבויות להבטחת אשראי
 1  1,071  -  906  ערבויות לרוכשי דירות

 5  1,047  3  1,215  ערבויות והתחייבויות אחרות
 -  106  -  98  מסגרות לפעילות במכשירים נגזרים שלא נוצלו

 1  919  1  994  )*(ת אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלומסגרו
 מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות 

 4  1,423  4  1,675  לפי דרישה שלא נוצלו 

 -  381  -  318  התחייבויות להוצאת ערבויות
 התחייבויות בלתי חוזרות למתן אשראי שאושר

 2  704  4  1,026  (3)ועדיין לא ניתן  
 

 ללא תנאי. -מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי ניתנות לביטול בכל עת * 
 יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף השנה, לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי.. 1
 יתרת הפרשה להפסדי אשראי. .2
 כולל התחייבות עקרונית להעמדת הלוואות לדיור. . 3
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 2019בדצמבר  31

 
פריטים  (1)מטבע חוץ  ימטבע ישראל

שאינם 
 (2)כספיים

 

 
 סך הכל אחר דולר צמוד מדד לא צמוד

 נכסים
 6,708  -  121  533  62  5,992  מזומנים ופקדונות בבנקים      

 4,806  12  70  374  164  4,186  ניירות ערך

 31,967  -  166  221  3,401  28,179  אשראי לציבור, נטו

 12  10  -  -  2  -  כלולות השקעה בחברות

 391  391  -  -  -  -  בניינים וציוד

 4  4  -  -  -  -  נכסים בלתי מוחשיים

 80  9  57  -  2  12  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 466  10  -  -  2  454  נכסים אחרים

 44,434  436  414  1,128  3,633  38,823  סך הכל נכסים

 התחייבויות
 36,232  -  533  1,817  2,106  31,776  פקדונות הציבור      

 510  -  18  46  -  446  פקדונות מבנקים

 141  -  -  19  -  122  פקדונות הממשלה

 2,662  -  -  -  1,843  819  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 145  9  52  9  41  34  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 1,686  28  16  17  8  1,617  יבויות אחרותהתחי

 41,376  37  619  1,908  3,998  34,814  סך הכל התחייבויות

 3,058  399  (205) (780) (365) 4,009  הפרש

 מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:
 -  -  190  774  675  (1,639) מכשירים נגזרים )למעט אופציות(      

 -  -  -  -  -  1  )במונחי נכס בסיס( אופציות בכסף נטו

 -  -  -  -  -  -  אופציות מחוץ לכסף נטו )במונחי נכס בסיס(

 3,058  399  (15) (7) 310  2,371  סך הכל כללי

 -  -  -  (1) -  1  אופציות בכסף נטו )סכום נקוב מהוון(

 -  -  -  -  -  -  אופציות מחוץ לכסף נטו )סכום נקוב מהוון(
 

 כולל צמודי מטבע חוץ. .1
  לרבות יתרות בגין מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם הינו פריט לא כספי. .2
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 2018בדצמבר  31

 
פריטים  (1)מטבע חוץ  מטבע ישראלי

שאינם 
 (2)כספיים

 

 
 סך הכל אחר דולר צמוד מדד לא צמוד

 נכסים
 3,102  -  67  331  68  2,636  מזומנים ופקדונות בבנקים      

 6,599  11  -  1,148  461  4,979  ניירות ערך

 25,675  -  31  514  1,793  23,337  אשראי לציבור, נטו

 9  7  -  -  2  -  השקעה בחברות כלולות

 351  351  -  -  -  -  בניינים וציוד

 96  6  37  43  9  1  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 387  11  -  -  1  375  נכסים אחרים

 36,219  386  135  2,036  2,334  31,328  סך הכל נכסים

 התחייבויות
 30,551  -  175  3,276  2,144  24,956  פקדונות הציבור      

 296  -  1  57  -  238  פקדונות מבנקים

 145  -  -  23  -  122  פקדונות הממשלה

 942  -  -  -  585  357  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 124  6  36  26  50  6  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 1,438  26  3  9  7  1,393  התחייבויות אחרות

 33,496  32  215  3,391  2,786  27,072  סך הכל התחייבויות

 2,723  354  (80) (1,355) (452) 4,256  הפרש

 מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:
 -  -  79  1,329  623  (2,031) מכשירים נגזרים )למעט אופציות(      

 -  -  -  (2) -  2  אופציות בכסף נטו )במונחי נכס בסיס(

 -  -  -  -  -  -  אופציות מחוץ לכסף נטו )במונחי נכס בסיס(

 2,723  354  (1) (28) 171  2,227  סך הכל כללי

 -  -  -  (2) -  2  אופציות בכסף נטו )סכום נקוב מהוון(

 -  -  -  -  -  -  אופציות מחוץ לכסף נטו )סכום נקוב מהוון(
 
 כולל צמודי מטבע חוץ. .1
 לרבות יתרות בגין מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם הינו פריט לא כספי. .2
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 2019בדצמבר  31

 
 (1)תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

 

עם דרישה 
 ועד חודש

דש ועד מחו
 חודשים 3

חודשים  3 -מ
 ועד שנה

משנה ועד 
 שנתיים

משנתיים 
 שנים 3ועד 

משלוש ועד 
 ארבע שנים

 
 (3)מטבע ישראלי        

       
        

 3,357  3,517  5,414  5,566  4,433  10,477  נכסים
 

 341  966  1,439  6,965  4,784  23,042  התחייבויות
 

 3,016  2,551  3,975  (1,399) (351) (12,565) הפרש
 

 -  -  143  (702) (317) (110) מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(
 

 3,016  2,551  4,118  (2,101) (668) (12,675) הפרש לאחר מכשירים נגזרים
 

 (6)מטבע חוץ        
       

        
 70  132  80  111  68  748  נכסים

 
 5  7  11  326  186  1,983  התחייבויות

 
 65  125  69  (215) (118) (1,235) )*(הפרש

 
 -  -  (143) 702  317  110  מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(

 
 65  125  (74) 487  199  (1,125) הפרש לאחר מכשירים נגזרים

 
 63  95  62  (191) (142) (899) הפרש בדולר -* מזה 

 
 סך הכל        

 3,427  3,649  5,494  5,677  4,501  11,225  (8)נכסים       
 346  973  1,450  7,291  4,970  25,025  (9)התחייבויות 
 

 3,081  2,676  4,044  (1,614) (469) (13,800) הפרש

 
        
 2,488  3,264  4,437  5,408  4,453  4,757  אשראי לציבור -. מזה 8

 
 169  341  1,128  6,170  4,947  23,282  פקדונות הציבור -מזה  .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ת למועד הפרעון בביאור זה מוצגים תזרימי מזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרו .1
 נים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי.החוזי של כל תזרים. הנתו

 מיליון ש"ח שזמן פרעונם עבר. 95כולל נכסים בסך  -נכסים ללא תקופות פרעון  .2
 כולל הצמדה, לרבות צמוד למטבע חוץ. .3
 ומים חוץ מאזניים בגין נגזרים )הנסלקים במלואם ללא קיזוז(."נכסים והתחייבויות לפי בסיס הצמדה", לרבות סכ 32כפי שנכללה בביאור מס'  .4
 ה המאזנית שלו.שיעור תשואה חזוי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים המוצגים בביאור זה בגין פריט כספי אל היתר .5
 לא כולל מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. .6
 מיליון ש"ח אשראי בתנאי חריגה מחח"ד )סווג בתקופה: "ללא תקופת פרעון"(. 185 -מיליון ש"ח , מזה כ 2,731אשראי בתנאי חח"ד בסך הסעיף כולל  .7
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 (4)יתרה מאזנית

 

מארבע ועד 
 חמש שנים

מחמש ועד 
 עשר שנים

מעשר ועד 
 עשרים שנה

מעל עשרים 
 שנה

הכל תזרימי  -סך
 מזומנים

ללא תקופת 
 סך הכל (2)פרעון

שיעור תשואה 
 (5)חוזי

         
         
         

 
 2,220  6,638  3,557  1,037  46,216  722  42,581  3.43 

 
 228  895  451  96  39,207  -  38,826  0.66 

 
 1,992  5,743  3,106  941  7,009  722  3,755  2.77 

 
 -  -  -  - (986)  - (982) 

 

 
 1,992  5,743  3,106  941  6,023  722  2,773 

 
         
         
         

 
 42  212  1  -  1,464  11  1,417  1.35 

 
 4  11  -  -  2,533  -  2,513  0.69 

 
 38  201  1  - (1,069)  11 (1,096)  0.66 

 
 -  -  -  -  986  -  982 

 

 
 38  201  1  - (83)  11 (114) 

 

 
 6  162  -  - (844)  4 (873) 

 
         
         

 
 2,262  6,850  3,558  1,037  47,680  733  43,998(7)  3.37 

 
 232  906  451  96  41,740  -  41,339  0.66 

 

 2,030  5,944  3,107  941  5,940  733  2,659  2.71 

         

 
 1,884  4,810  3,234  833  35,568  469  31,967(7)  4.35 

 
 50  180  156  2  36,425  -  36,232  0.54 

 



 
 המשך() )במיליוני ש"ח(ולפי תקופה לפרעון נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 33ביאור 
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 2018בדצמבר  31

 
 (1)תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

 

עם דרישה 
 ועד חודש

מחודש ועד 
 חודשים 3

חודשים  3 -מ
 ועד שנה

משנה ועד 
 שנתיים

משנתיים ועד 
 שנים 3

משלוש ועד 
 ארבע שנים

 
 (3)אלימטבע ישר        

       
        

 2,160  3,619  4,573  6,380  4,087  6,531  נכסים
 

 610  334  1,488  4,943  3,728  18,210  התחייבויות
 

 1,550  3,285  3,085  1,437  359  (11,679) הפרש
 

 -  (36) (29) (278) (259) (823) מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(
 

 1,550  3,249  3,056  1,159  100  (12,502) מכשירים נגזרים הפרש לאחר
 

 (6)מטבע חוץ        
       

        
 389  86  105  125  387  564  נכסים

 
 3  4  17  406  175  2,966  התחייבויות

 
 386  82  88  (281) 212  (2,402) )*(הפרש

 
 -  36  29  278  259  823  מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(

 
 386  118  117  (3) 471  (1,579) הפרש לאחר מכשירים נגזרים

 
 377  73  48  (263) 195  (2,093) הפרש בדולר -* מזה 

 
 סך הכל        

 2,549  3,705  4,678  6,505  4,474  7,095  (8)נכסים       
 613  338  1,505  5,349  3,903  21,176  (9)התחייבויות 
 

 1,936  3,367  3,173  1,156  571  (14,081) הפרש

 
        
 1,914  2,699  3,983  4,663  4,114  4,007  אשראי לציבור -. מזה 8

 
 156  179  1,186  5,242  3,847  19,826  פקדונות הציבור -. מזה 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפרעון בביאור זה מוצגים תזרימי מזומנים העת .1
 החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי.

 שזמן פרעונם עבר.מיליון ש"ח  54כולל נכסים בסך  -נכסים ללא תקופות פרעון  .2
 כולל הצמדה, לרבות צמוד למטבע חוץ. .3
 "נכסים והתחייבויות לפי בסיס הצמדה", לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים )הנסלקים במלואם ללא קיזוז(. 32כפי שנכללה בביאור מס'  .4
 ם החוזיים הצפויים המוצגים בביאור זה בגין פריט כספי אל היתרה המאזנית שלו.שיעור תשואה חזוי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיי .5
 לא כולל מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. .6
 מיליון ש"ח אשראי בתנאי חריגה מחח"ד )סווג בתקופה: "ללא תקופת פרעון"(. 186 -מיליון ש"ח , מזה כ 2,517הסעיף כולל אשראי בתנאי חח"ד בסך  .7
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 (4)יתרה מאזנית

 

מארבע ועד 
 חמש שנים

מחמש ועד 
 עשר שנים

מעשר ועד 
 עשרים שנה

מעל עשרים 
 שנה

הכל תזרימי  -סך
 מזומנים

ללא תקופת 
 סך הכל (2)פרעון

שיעור תשואה 
 (5)חוזי

         
         
         

 
 2,053  4,757  2,644  828  37,632  603  33,841  4.06 

 
 46  534  367  97  30,357  -  29,888  0.69 

 
 2,007  4,223  2,277  731  7,275  603  3,953  3.37 

 
 -  -  -  - (1,425)  - (1,426) 

 

 
 2,007  4,223  2,277  731  5,850  603  2,527 

 
         
         
         

 
 136  320  2  -  2,114  10  1,992  2.12 

 
 4  14  -  -  3,589  -  3,576  1.38 

 
 132  306  2  - (1,475)  10 (1,584)  0.74 

 
 -  -  -  -  1,425  -  1,426 

 

 
 132  306  2  - (50)  10 (158) 

 

 
 128  208  1  - (1,326)  4 (1,435) 

 
         
         

 
 2,189  5,077  2,646  828  39,746  613  35,833(7)  3.96 

 
 50  548  367  97  33,946  -  33,464  0.77 

 

 2,139  4,529  2,279  731  5,800  613  2,369  3.19 

         

 
 1,374  3,249  2,591  744  29,338  417  25,675(7)  5.01 

 
 36  162  119  -  30,753  -  30,551  0.69 

 



 
  ומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסייםיתרות וא - 34ביאור 
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 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .א

 בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים. הביאור כולל מידע 
 

לרוב המכשירים הפיננסיים בבנק לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי  
ור כיון בשיעיהמהוון בריבית נ ,כגון ערך נוכחי של תזרים מזומן עתידי ,ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור

 המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי, לפי הערכת ההנהלה.

. יסובייקטיב מהווים אומדן ,כיוןיהערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הנ המבוססים עלהשווי ההוגן  חישובי 
 ו שליקציה לשווי מימושבהכרח אינדמהווה לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה 

 המכשיר הפיננסי ביום הדיווח. 
  
 שיעורי הריבית. בהערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון תנודתיות  
אמורים לגבי תחת הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי. בעיקר הדברים  

 המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית. 
בנוסף, בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן אינם  

 כוללים את השפעת המס. 
  
ימומש מכיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק  יותר מכך, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא 

את המכשיר הפיננסי עד לפרעון. בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על שווי 
הבנק. כמו כן, בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי 

 הר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים.ההוגן, יש להיז
 

 השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים .ב

)לרבות אגרות חוב  והתחייבויות בגין אגרות חוב שהונפקו ע"י הבנק ניירות ערך: השקעה במכשירים פיננסיים סחירים 
 במסגרת עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק 1.12.2019מבנק מוניציפל ביום  וכתבי התחייבות נדחים שהתקבלו

 השווי ההוגן נקבע לפי שווי שוק. - להלן( 37שנכנסה לתוקף במועד זה )ראה ביאור  בע"מ
 

 )למעט מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים(: מכשירים פיננסיים שאינם סחירים 
עתידי לפי  מזומניםהיוון תזרים  באמצעותשאינם סחירים נקבע, בדרך כלל,  הוגן של מכשירים פיננסייםהשווי ה 

 , כמפורט להלן:שיעורי ריבית שבהם ביצע הבנק או היה מבצע, עסקאות דומות במועד הדיווח
  

  – אשראי לציבור

 כללי (א)
ם מנוכים השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיי

 לכל הלוואה בנפרד, תזרים התקבולים העתידי )קרן וריבית(הערך הנוכחי נמדד עבור כיון מתאים. יבשיעור נ
 . בשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכון הגלומה באשראי

 
קביעת רמת הסיכון, כאמור, נגזרת ממודל דירוג לווים המשמש את הבנק ובוחן את רמת הסיכון של הלקוח 

ששימשו לצורך היוון תזרימי ריבית ה יבדרך כלל שיעורפרמטרים פיננסיים, ניהוליים וענפיים.  בהתבסס על
 נעשות בבנק עסקאות דומות במועד הדיווח. המזומנים נקבעו לפי שיעורי ריבית לפיהם 

 
 בע"מ אשראי שנרכש ממוניציפל בנק (ב)

במסגרתה רכש הבנק  בנק בע"מ ציפלף עסקת המיזוג בין הבנק לבין מוניקנכנסה לתו 2019בדצמבר  1ביום 
  להלן(. 37)ראה ביאור  , עובר ליום המיזוגבע"מ את מלוא הפעילות של מוניציפל בנק

האשראי שנרכש במסגרת המיזוג, כאמור, נרשם על בסיס שוויו ההוגן, בהתבסס על מרווח סיכון האשראי של 
"משתתף בשוק", למועד המיזוג.



 
 )המשך( יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 34ביאור 
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 )המשך(לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים השיטות וההנחות העיקריות  ב.

 )המשך( בע"מ אשראי שנרכש ממוניציפל בנק )ב(
 

 ,, כוללות אשראי שנרכש ממוניציפל בנק בע"מ, כאמור31.12.2019יתרות השווי ההוגן של האשראי לציבור ליום 
רד, בשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכון שוויו ההוגן מבוסס על היוון תזרימי העתידי עבור כל הלוואה בנפו

 ח בחשבון עסקאות מכירה שנרשמו בעבר עבור סוג אשראי זה.וקהללתאריך המאזן של "משתתף שוק" 
 

 חובות בעייתיים (ג)
כיון המשקפים את סיכון האשראי הגלום יתיים חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית ניהשווי ההוגן של חובות בעי
כיון אלה לא פחתו משיעור הריבית הגבוה ביותר המשמש את הבנק בעסקאותיו יבהם. בכל מקרה שיעורי נ

 להפסדי אשראי.כוי הפרשות ייתיים, חושבו לאחר ניבמועד הדיווח. תזרימי המזומנים עבור חובות בע
 

 הלוואות לדיור (ד)

וערכו על פי תזרימי המזומנים בגין הלוואות לדיור המסולקות לעיתים לפני המועד החוזי שנקבע לפרעונן, ה
 תחזית לפרעון מוקדם של אשראים אלו המבוססת על מודל סטטיסטי.

היוון תזרים המזומנים, כאמור, על פי מועדי הפרעון הצפויים, במקום על פי מועדי הפרעון החוזיים של אותם 
 מיליון ש"ח. 41 -אשראים, הגדיל את השווי ההוגן של אותם אשראים בכ

 

בשיטת היוון תזרימי השווי ההוגן של יתרת פקדונות וכתבי התחייבות נאמד  -דחים פקדונות וכתבי התחייבות נ
, מזומנים עתידיים לפי שיעור הריבית בו מגייס הבנק פקדונות דומים או כתבי התחייבות דומים לתאריך המאזן

 בהתבסס על פרמטרים כגון: תקופת הפקדון, סוג ההצמדה וגודל הפקדון. 
 

של פקדונות הצמודים למדד או לשקל לפי ברירה, נלקחו בחשבון גם השינויים בשווי ההוגן של בחישוב השווי ההוגן 
 הפקדון, בהתחשב בערך הזמן של הברירה ובשינויים הצפויים במדד המחירים עד למועד הפרעון של הפקדונות.

 

תקופות מאוחרות יותר, תזרימי המזומנים בגין חלק מפקדונות הציבור בחשבונות העובר ושב לפי דרישה יוחסו ל
יוון תזרימי המזומנים העתידיים ה בהתבסס על פי ניסיון העבר שנצבר בגין פקדונות אלו )להלן: "הפקדונות היציבים"(.

בגין הפקדונות היציבים, בהתבסס על מודל זה, במקום על מועד הפרעון המקורי של אותם פקדונות, הקטין את השווי 
 מיליון ש"ח. 23 -גין פקדונות אלו בההוגן של התחייבויות הבנק ב

 
פקדונות הציבור כוללים "תכניות חיסכון", המהווים פקדונות לתקופת פרעון ארוכה יחסית. על פי הנסיון שנצבר בבנק 

חלק מהמפקידים נוהג לפרוע את הפקדונות קודם לתאריך הפרעון החוזי שלהם תמורת שוויים החוזי בניכוי "קנס  -
 פרעון מוקדם". 

 
תזרימי המזומנים הצפויים בגין תכניות החסכון הוצגו בהתבסס על נתונים סטטיסטיים הכוללים תחזיות לפרעונות 

היוון תזרימי המזומנים, על פי התחזית לפרעונות מוקדמים של תוכניות חיסכון, הקטין את  מוקדמים של אותן תכניות.
 ח.מיליון ש" 25 -השווי ההוגן של אותן תוכניות חיסכון בכ

 

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
השווי ההוגן הוערך בהתאם לעמלות בעסקאות  -מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי 

 תוך התאמה ליתרת תקופת העסקה ולאיכות האשראי של הצד הנגדי. ,דומות במועד הדיווח
כללה התייחסות להפרש בין , אשראי שאושר ועדיין לא ניתן" תןמהערכת השווי ההוגן של "התחייבויות בלתי חוזרות ל

 לבין הריבית בעסקאות דומות במועד הדיווח.    ,הריבית שנקבעה בהסכם
  

שוק. מכשירים נגזרים שאינם נסחרים המכשירים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי  -מכשירים נגזרים 
הלוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים , ם את הבנק בפעילותו השוטפתהוערכו לפי מודלים המשמשי, בשוק פעיל

 (. CVA, לרבות סיכון האשראי של צד נגדי )במכשיר הפיננסי
סחירים של הצד הנגדי לעסקה )במידה  CDSסיכון האשראי של צד נגדי מבוסס על מרווחי האשראי של חוזי 

 .אשראי של הלקוחוקיימים כאלה(, או על מרווחים המבוססים על דירוג ה
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 ההרכב במאוחד  ג.

 
 

 
 2019בדצמבר  31

 יתרה במאזן 
 שווי הוגן

 
 

 סך הכל (3)3רמה  (2)2רמה  (1)1רמה 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 נכסים פיננסיים
     

 6,736  756  -  5,980  6,708  מזומנים ופקדונות בבנקים

 4,858  12  444  4,402  4,806  (4)ירות ערךני

 32,470  32,469  1  -  31,967  אשראי לציבור, נטו

 80  35  36  9  80  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2  2  -  -  2  הלוואה לחברה כלולה

 87  85  2  -  87  נכסים פיננסיים אחרים

 44,233  33,359  483  10,391  (5)43,650  סך הכל נכסים פיננסיים

 התחייבויות פיננסיות
     

 36,415  15,263  21,152  -  36,232  פקדונות הציבור

 511  -  511  -  510  פקדונות מבנקים

 145  23  122  -  141  פקדונות הממשלה

 2,719  875  9  1,835  2,662  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 145  47  89  9  145  נגזרים התחייבויות בגין מכשירים

 1,033  1,033  -  -  1,033  התחייבויות פיננסיות אחרות

 40,968  17,241  21,883  1,844  (5)40,723  סך הכל התחייבויות פיננסיות

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
     

 21  21  -  -  21  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי
 

 הערות:
 
 הנתונים מבוססים על מחירי שוק שצוטטו ב"שוק פעיל". .1
 הנתונים מבוססים על מידע נצפה משמעותי אחר. .2
 הנתונים מבוססים על מידע לא נצפה משמעותי. .3
 .12ראה ביאור   -לפירוט נוסף לגבי היתרות במאזן ונתוני השווי ההוגן  .4
 מיליון ש"ח שיתרתם במאזן זהה או מהווה קירוב לשווי ההוגן. 15,255יות בסך מיליון ש"ח והתחייבו10,589נכסים בסך   -מזה  .5
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 )המשך( ההרכב במאוחד ג.

 
 

 
 2018בדצמבר  31

 יתרה במאזן 
 שווי הוגן

 
 

 סך הכל (3)3רמה  (2)2רמה  (1)1רמה 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 נכסים פיננסיים
     

 3,117  432  -  2,685  3,102  מזומנים ופקדונות בבנקים

 6,605  11  1,165  5,429  6,599  (4)ניירות ערך

 26,085  26,085  -  -  25,675  אשראי לציבור, נטו

 96  26  64  6  96  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2  2  -  -  2  הלוואה לחברה כלולה

 68  65  3  -  68  נכסים פיננסיים אחרים

 35,973  26,621  1,232  8,120  (5)35,542  סך הכל נכסים פיננסיים

 התחייבויות פיננסיות
     

 30,767  12,104  18,663  -  30,551  פקדונות הציבור

 296  -  296  -  296  פקדונות מבנקים

 148  26  122  -  145  פקדונות הממשלה

 993  723  9  261  942  יבות נדחיםאגרות חוב וכתבי התחי

 124  51  67  6  124  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 938  938  -  -  938  התחייבויות פיננסיות אחרות

 33,266  13,842  19,157  267  (5)32,996  סך הכל התחייבויות פיננסיות

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
     

 20  20  -  -  20  מייצגת סיכון אשראיעסקאות בהן היתרה 
 

 הערות:
 הנתונים מבוססים על מחירי שוק שצוטטו ב"שוק פעיל". .1
 הנתונים מבוססים על מידע נצפה משמעותי אחר. .2
 הנתונים מבוססים על מידע לא נצפה משמעותי. .3
 .12ראה ביאור  -לפירוט נוסף לגבי היתרות במאזן ונתוני השווי ההוגן  .4
 מיליון ש"ח שיתרתם במאזן זהה או מהווה קירוב לשווי ההוגן. 11,118מיליון ש"ח והתחייבויות בסך  9,086נכסים בסך  -מזה  .5

.
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 )במיליוני ש"ח(מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה  
 

  
 2019בדצמבר  31

  
 מדידות שווי הוגן המתבססות על

  

  

מחירים 
טטים בשוק מצו

 (1פעיל )רמה 
נתונים נצפים 
 (2אחרים )רמה 

נתונים לא 
 (3נצפים )רמה 

השפעת 
 יתרה מאזנית הסכמי קיזוז

 נכסים
 314  -  -  -  314  מזומנים ופקדונות בבנקים     

 -אגרות חוב זמינות למכירה 
 אגרות חוב•      
     

 
 4,036  -  -  320  3,716  של ממשלת ישראל -

 
 118  -  -  118  -  של ממשלות זרות -

 

של מוסדות פיננסים  -
 39  -  -  -  39  בישראל

 
 6  -  -  6  -  אחרות  -

 12  -  12  -  -  -מניות שאינן למסחר 
 -ניירות ערך למסחר 

 73  -  -  -  73  ממשלתיות -אגרות חוב •      

 4,284  -  12  444  3,828  סך הכל ניירות ערך
 1  -  -  1  -  נגזרים משובצים -אשראי לציבור 

 2  -  -  2  -  נכסים פיננסיים אחרים
 -נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 חוזי ריבית•      
     

 
 3  -  3  -  -  שקל מדד -

 
 -  -  -  -  -  אחר -

 17  -  9  8  -  חוזי מטבע חוץ• 
 9  -  -  -  9  חוזים בגין מניות• 
 51  -  23  28  -  חוזי סחורות ואחרים• 

 80  -  35  36  9  סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

 4,681  -  47  483  4,151  סך הכל נכסים

 התחייבויות
 -  -  -  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות     

 -התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 חוזי ריבית•      
     

 
 6  -  6  -  -  דשקל מד -

 
 20  -  -  20  -  אחר -

 60  -  41  19  -  חוזי מטבע חוץ• 
 9  -  -  -  9  חוזים בגין מניות• 
 50  -  -  50  -  חוזי סחורות ואחרים• 

 145  -  47  89  9  סה"כ התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

   145  -  47  89  9  סך הכל התחייבויות
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 )במיליוני ש"ח( )המשך( ים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנהמכשיר ד.
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 מדידות שווי הוגן המתבססות על

  

  

מחירים 
מצוטטים בשוק 

 (1פעיל )רמה 
נתונים נצפים 
 (2אחרים )רמה 

נתונים לא 
 (3נצפים )רמה 

השפעת 
 יתרה מאזנית הסכמי קיזוז

 נכסים
 21  -  -  -  21  זומנים ופקדונות בבנקיםמ     

 -ניירות ערך זמינים למכירה 
 אגרות חוב•      
     

 
 5,266  -  -  648  4,618  של ממשלת ישראל -

 
 475  -  -  475  -  של ממשלות זרות -

 
 26  -  -  23  3  אחרות  -

 10  -  10  -  -  (1)מניות• 

 -ניירות ערך למסחר 
 381  -  -  -  381  ממשלתיות -אגרות חוב•      

 6,158  -  10  1,146  5,002  סך הכל ניירות ערך

 3  -  -  3  -  נכסים פיננסיים אחרים

 -נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 חוזי ריבית•      
     

 
 9  -  9  -  -  שקל מדד -

 
 2  -  -  2  -  אחר -

 44  -  4  40  -  חוזי מטבע חוץ• 

 6  -  -  -  6  חוזים בגין מניות• 

 35  -  13  22  -  חוזי סחורות ואחרים• 
 96  -  26  64  6  סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

 6,278  -  36  1,213  5,029  סך הכל נכסים

 התחייבויות
 -  -  -  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות     

 -נגזרים  התחייבויות בגין מכשירים
 חוזי ריבית•      
     

 
 1  -  1  -  -  שקל מדד -

 
 5  -  -  5  -  אחר -

 77  -  50  27  -  חוזי מטבע חוץ• 

 6  -  -  -  6  חוזים בגין מניות• 

 35  -  -  35  -  חוזי סחורות ואחרים• 

 124  -  51  67  6  סה"כ התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 124  -  51  67  6  התחייבויות סך הכל
 

 סווג מחדש. .1
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 )במיליוני ש"ח( 3שינויים במכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה  
 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

שווי הוגן לתחילת 
 השנה

רווחים שמומשו 
 סילוקים (2)ושטרם מומשו

שווי הוגן לסוף 
 נההש

רווחים שטרם 
 (2()1)מומשו 

 -  12  -  -  12  מניות שאינן למסחר
 התחייבויות, נטו, בגין 

 מכשירים נגזרים: 
 

    
 (11) (3) (3) (8) 8  חוזי ריבית

 1  (32) 6  8  (46) חוזי מטבע חוץ

 23  23  (14) 24  13  חוזי סחורות

 13  (12) (11) 24  (25) סך הכל
 

 
 2018בדצמבר  31ה ביום לשנה שהסתיימ

 

שווי הוגן לתחילת 
 השנה

רווחים שמומשו 
 סילוקים (2)ושטרם מומשו

שווי הוגן לסוף 
 השנה

רווחים שטרם 
 (2()1)מומשו

 ניירות ערך זמינים
 -  10  -  -  10  (3)למכירה  

 התחייבויות, נטו, בגין 
 מכשירים נגזרים: 

 
    

 7  8  (3) 10  1  חוזי ריבית

 5  (46) (19) 16  (43) מטבע חוץחוזי 

 13  13  (8) 21  -  חוזי סחורות

 25  (25) (30) 47  (42) סך הכל
 

 בגין מכשירים המוחזקים לסוף התקופה. .1
 נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית. .2
 סווג מחדש. .3

 

 )במיליוני ש"ח( שנהפריטים הנמדדים בשווי הוגן שאינו על בסיס חוזר ונ 
 

 
 2019בדצמבר  31

 
 מדידות  השווי  ההוגן  המתבססות  על

 
 

 הפסד סך הכל "3"רמה  "2"רמה  "1"רמה 

 (32) 62  62  -  -  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
 -  -  -  -  -  ניירות ערך

 (32) 62  62  -  -  סך הכל
 

 
 2018בדצמבר  31

 
 הוגן  המתבססות  עלמדידות  השווי  ה

 
 

 הפסד סך הכל "3"רמה  "2"רמה  "1"רמה 
 (11) 79  79  -  -  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון

 -  -  -  -  -  (1)ניירות ערך

 (11) 79  79  -  -  סך הכל
 
 
 
 
 
 
 

 סווג מחדש .1
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 :"3 במדידת שווי הוגן של פריטים שסווגו ל"רמהמידע נוסף בגין נתונים לא נצפים משמעותיים וטכניקות הערכה ששימשו 
 

 מידע כמותי .1
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 נתונים לא נצפים טכניקת הערכה שווי הוגן  
 מידע  כמותי

  
 (2)תוצאה (1)טווח 

  
 מיליוני ש"ח

  
% % 

 אשראי פגום שגבייתו  •
 אמדן שווי הבטוחה ציטוט שווי הוגן 62  מותנית בבטחון

 שווי החברה הערכת שווי 12  ירות ערךני •    
    

 נכסים )התחייבויות(, נטו,  •
 בגין מכשירים נגזרים:

       

 
 0.3  (1.6) - 1.2  (4)ציפיות אינפלציה היוון תזרימי מזומנים (3) שקל מדד -חוזי ריבית  -

 
 (1.5) (1.5) - (1.5) (4)ציפיות אינפלציה היוון תזרימי מזומנים - (32) חוזי מטבע חוץ -

   
 0.2  0.0 - 2.4  (3)סיכון אשראי צד נגדי מודל דירוג -

 
 0.0 0.0 - 0.0 (3)סיכון אשראי צד נגדי מודל דירוג 23  חוזי סחורות -

 
 

  
 2018בדצמבר  31

 נתונים לא נצפים טכניקת הערכה שווי הוגן  
 מידע  כמותי

  
 (2)תוצאה (1)טווח 

  
 מיליוני ש"ח

  
% % 

 אשראי פגום שגבייתו  •
 אמדן שווי הבטוחה ציטוט שווי הוגן 79  מותנית בבטחון

 שווי החברה הערכת שווי 10  ניירות ערך •    
    

 נכסים )התחייבויות(, נטו,  •
 בגין מכשירים נגזרים:

       

 
 0.3  (1.6) - 1.5  (4)ציפיות אינפלציה היוון תזרימי מזומנים 8  שקל מדד -חוזי ריבית  -

 
 (1.6) (1.6) - (1.6) (4)ציפיות אינפלציה היוון תזרימי מזומנים - (46) חוזי מטבע חוץ -

   
 0.1  0.0  - 0.5  (3)סיכון אשראי צד נגדי מודל דירוג -

 
 0.1  0.1  - 0.2  (3)סיכון אשראי צד נגדי מודל דירוג 13  חוזי סחורות -

   
 לפרעון של כל אחד מהמכשירים הנגזרים.הטווח נגזר מהתקופה המשוקללת  .1
 ממוצע משוקלל. .2
 הנתונים המתייחסים לסיכון אשראי צד נגדי מייצגים את השפעת הסיכון על השווי ההוגן של המכשיר הנגזר. .3
 עד שנה. .4

 
 
 

 מידע איכותי .2
 דת שווי הוגן של עקום "ציפיות האינפלציה" לשנה הקרובה הינו הנתון הלא נצפה המשמעותי המשמש במדי

מכשירים פיננסיים נגזרים. עליה בתחזית האינפלציה תגרום לירידה בשווי ההוגן של התחייבות צמודה למדד 
 ולהיפך. -בגין מכשיר פיננסי נגזר )ולעליית השווי ההוגן של נכס צמוד למדד( 

 

 ה. עליה מקדם "סיכון אשראי צד נגדי" מבטא את ההסתברות לכשל אשראי של הצד הנגדי לעסק 
 בהסתברות לכשל מקטינה את השווי ההוגן של העסקה, ולהיפך.

 



 
 בעלי עניין וצדדים קשורים  - 35ביאור 
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  )במיליוני ש"ח( יתרות .א
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צדדים קשורים  בעלי עניין אחרים מחזיקי מניות

 אחרים
  

 (1)אחרים נושאי משרה חברה אם

  

היתרה 
לסוף 
 השנה

היתרה 
הגבוהה 
במשך 
 השנה

היתרה 
לסוף 
 השנה

היתרה 
והה הגב

במשך 
 השנה

היתרה 
לסוף 
 השנה

היתרה 
הגבוהה 
במשך 
 השנה

היתרה 
לסוף 
 השנה

היתרה 
הגבוהה 
במשך 
 השנה

 בסעיפי המאזן כלולות יתרות עם (1)
 צדדים קשורים כדלקמן:  

        

 
 נכסים

        

 
 -  -  11  6  -  -  472  358  פקדונות בבנקים

 
 -  -  250  250  3  2  -  -  אשראי לציבור

 
 -  -  (2) (2) -  -  -  -  הפרשה להפסדי אשראי

 
 -  -  248  248  3  2  -  -  אשראי לציבור, נטו

 
 -  -  6  6  -  -  9  5  נכסים אחרים

 
 -  -  12  12  -  -  -  -  השקעות בחברות כלולות

 
 12  12  -  -  -  -  -  -  ניירות ערך

  
 -  -  -  -  -  -  -  - 

 
 -  -  -  -  -  -  -  -  התחייבויות

 
 18  14  1,459  1,459  12  11  -  -  פקדונות הציבור

 
 -  -  1  1  -  -  154  35  פקדונות מבנקים

 
 -  -  838  838  18  18  74  34  התחייבויות אחרות

 
 -  -  121  121  -  -  647  346  כתבי התחייבות נדחים

 
 -  -  -  -  -  -  3,058  3,058  מניות )כלול בהון(

  
 -  -  -  -  -  -  -  - 

 בהתחייבויות תלויות כלולות יתרות  (2)
 -  -  -  -  -  -  -  -  עם צדדים קשורים כדלקמן: 

 
 -  -  33  32  -  -  -  -  ערבויות שניתנו -

 
 -  -  3  3  1  1  -  -  מסגרות אשראי שלא נוצלו -

 

 אי חוץ מאזני בגין סיכון אשר -
 -  -  -  -  -  -  5  5  עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים   

  
 -  -  -  -  -  -  -  - 

 ערבויות שהתקבלו בגין אשראי (3)
 -  -  -  -  -  -  215  215  ללקוחות  

 
מיליון ש"ח בגין  2,393מיליון ש"ח, והתחייבויות בסך  44סים בסך בגין בעלי עניין כהגדרתם בחוק ניירות ערך כוללות נכ 2019בדצמבר  31היתרות ליום  .1

או יותר מהון המניות המונפק שלהם או מכח ההצבעה בהם, או שבעלי עניין אלו רשאים  25%תאגידים המוחזקים על ידי בעלי עניין אלו בשיעור של 
 למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלהם.



 
 המשך()בעלי עניין וצדדים קשורים  - 35ביאור 
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 א.

 
 )המשך( במיליוני ש"ח() יתרות

 

  
 2018בדצמבר  31

  
צדדים קשורים  בעלי עניין אחרים מחזיקי מניות

 אחרים
  

 (1)אחרים נושאי משרה חברה אם

  

היתרה 
לסוף 
 השנה

היתרה 
הגבוהה 
במשך 
 השנה

היתרה 
לסוף 
 השנה

היתרה 
הגבוהה 
במשך 
 השנה

היתרה 
לסוף 
 השנה

היתרה 
הגבוהה 
במשך 
 השנה

היתרה 
לסוף 

 שנהה

היתרה 
הגבוהה 
במשך 
 השנה

 בסעיפי המאזן כלולות יתרות עם (1)
 צדדים קשורים כדלקמן:  

        

 
 נכסים

        

 
 -  -  10  6  -  -  305  62  פקדונות בבנקים

 
 -  -  171  163  5  5  -  -  אשראי לציבור

 
 -  -  (1) (1) -  -  -  -  הפרשה להפסדי אשראי

 
 -  -  170  162  5  5  -  -  ר, נטואשראי לציבו

 
 -  -  5  3  -  -  11  4  נכסים אחרים

 
 -  -  9  9  -  -  -  -  השקעות בחברות כלולות

 
 10  10  -  -  -  -  -  -  ניירות ערך

          

 
 התחייבויות

        

 
 20  16  1,011  1,011  11  11  -  -  פקדונות הציבור

 
 -  -  1  1  -  -  450  -  בנקיםפקדונות מ

 
 -  -  701  692  19  18  46  38  התחייבויות אחרות

 
 -  -  63  63  -  -  187  185  כתבי התחייבות נדחים

 
 -  -  -  -  -  -  2,723  2,723  מניות )כלול בהון(

 בהתחייבויות תלויות כלולות יתרות  (2)          
 קמן:עם צדדים קשורים כדל 

        

 
 -  -  35  32  -  -  -  -  ערבויות שניתנו -

 
 -  -  7  2  1  1  -  -  מסגרות אשראי שלא נוצלו -

 

 סיכון אשראי חוץ מאזני בגין  -
 -  -  -  -  -  -  3  2  עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים   

 ערבויות שהתקבלו בגין אשראי (3)          
 -  -  -  -  -  -  33  28  ללקוחות  

  
מיליון ש"ח בגין  1,686מיליון ש"ח, והתחייבויות בסך  18בגין בעלי עניין כהגדרתם בחוק ניירות ערך כוללות נכסים בסך  2018בדצמבר  31היתרות ליום  .1

ח ההצבעה בהם, או שבעלי עניין אלו רשאים או יותר מהון המניות המונפק שלהם או מכ 25%תאגידים המוחזקים על ידי בעלי עניין אלו בשיעור של 
 למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלהם.

 



 
 המשך()בעלי עניין וצדדים קשורים  - 35ביאור 
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 )במיליוני ש"ח(: תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ב
 

 

  
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
צדדים  בעלי עניין אחרים מחזיקי מניות

קשורים 
 אחרים

  
 אחרים אםחברה 

נושאי 
 אחרים משרה

 הכנסות מריבית, נטו (1)
     

 
 בגין נכסים

     

 
 -  -  -  -  7  פקדונות בבנקים -

 
 -  4  -  -  -  מאשראי לציבור -

 
 -  4  -  -  7  סך הכל ריבית בגין נכסים

       

 
 בגין התחייבויות

     

 
 -  (2) -  -  -  על פקדונות הציבור -

 
 -  -  -  -  -  ל פקדונות מבנקיםע -

 
 -  (3) -  -  (7) על כתבי התחייבות נדחים -

 
 -  (5) -  -  (7) סך הכל ריבית על התחייבויות

 
 -  (1) -  -  -  סך הכל הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו

 
 -  (1) -  -  -  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 

 )הכנסות( בגין הפסדי הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות 
 -  (2) -  -  -  אשראי

 הכנסות שאינן מריבית (2)
     

 
 -  -  -  -  7  הכנסות מימון שאינן מריבית -

 
 -  41  -  -  7  הכנסות מעמלות -

 
 -  41  -  -  14  סך הכנסות שאינן מריבית

 -  (26) (20) -  (38) )ראה ג' להלן( )*(הוצאות תפעוליות ואחרות (3)

 
 -  13  (20) -  (24) רווח )הפסד( לפני מיסים

 -  3  -  -  -  חלק הבנק ברווחים של חברות כלולות, לאחר מיסים (4)

 
 -  (23) -  -  (21) הוצאות מחשב -* מזה 

  



 
 המשך()רים בעלי עניין וצדדים קשו - 35ביאור 
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 :)המשך( )במיליוני ש"ח( תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.
 

  
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
צדדים  בעלי עניין אחרים מחזיקי מניות

קשורים 
 אחרים

  
 אחרים חברה אם

נושאי 
 אחרים משרה

 הכנסות מריבית, נטו (1)
     

 
 בגין נכסים

     

 
 -  -  -  -  3  פקדונות בבנקים -

 
 -  3  -  -  -  מאשראי לציבור -

 
 -  3  -  -  3  סך הכל ריבית בגין נכסים

       

 
 בגין התחייבויות

     

 
 -  (2) -  -  -  על פקדונות הציבור -

 
 -  -  -  -  -  על פקדונות מבנקים -

 
 -  (1) -  -  (7) על כתבי התחייבות נדחים -

 
 -  (3) -  -  (7) סך הכל ריבית על התחייבויות

 
 -  -  -  -  (4) סך הכל הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו

 
 -  -  -  -  -  )הכנסות( בגין הפסדי אשראי הוצאות

 

 הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי 
 -  -  -  -  (4) אשראי

 הכנסות שאינן מריבית (2)
     

 
 -  1  -  -  6  הכנסות מימון שאינן מריבית -

 
 -  42  -  -  6  הכנסות מעמלות -

 
 -  43  -  -  12  סך הכנסות שאינן מריבית

 -  (23) (21) -  (34) )ראה ג' להלן( )*(הוצאות תפעוליות ואחרות (3)

 
 -  20  (21) -  (26) רווח )הפסד( לפני מיסים

 -  3  -  -  -  חלק הבנק ברווחים של חברות כלולות, לאחר מיסים (4)

 
 -  (23) -  -  (23) הוצאות מחשב -* מזה 

 



 
 המשך()בעלי עניין וצדדים קשורים  - 35ביאור 
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 :)המשך( )במיליוני ש"ח( בעלי עניין וצדדים קשורים תמצית תוצאות עסקיות עם ב.
 

  
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
צדדים  בעלי עניין אחרים מחזיקי מניות

קשורים 
 אחרים

  
 אחרים חברה אם

נושאי 
 אחרים משרה

 הכנסות מריבית, נטו (1)
     

 
 בגין נכסים

     

 
 -  -  -  -  4  פקדונות בבנקים -

 
 -  2  -  -  -  מאשראי לציבור -

 
 -  2  -  -  4  סך הכל ריבית בגין נכסים

       

 
 בגין התחייבויות

     

 
 -  (2) -  -  -  על פקדונות הציבור -

 
 -  -  -  -  -  על פקדונות מבנקים -

 
 -  -  -  -  (4) על כתבי התחייבות נדחים -

 
 -  (2) -  -  (4) סך הכל ריבית על התחייבויות

 
 -  -  -  -  -  סך הכל הכנסות )הוצאות( ריבית, נטו

 
 -  (1) -  -  -  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 

 הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי 
 -  1  -  -  -  אשראי

 הכנסות שאינן מריבית (2)
     

 
 -  (1) -  -  -  הוצאות מימון שאינן מריבית -

 
 -  38  -  -  5  הכנסות מעמלות -

 
 -  37  -  -  5  סך הכנסות שאינן מריבית

 -  (19) (21) -  (28) )ראה ג' להלן( )*(הוצאות תפעוליות ואחרות (3)

 
 -  19  (21) -  (23) רווח )הפסד( לפני מיסים

 -  2  -  -  -  חלק הבנק ברווחים של חברות כלולות, לאחר מיסים (4)

 
 -  (19) -  -  (23) הוצאות מחשב -* מזה 

 
 



 המשך()בעלי עניין וצדדים קשורים  - 35ביאור 
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 בהוצאות התפעוליות והאחרות נכללו הטבות לבעלי ענין כדלקמן: .ג
 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 נושאי משרה החברה האם

 
מספר בעלי 

 הטבה
מספר בעלי  סך הטבות

 הטבה
 סך הטבות

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 -  -  2  -  ה אםדמי ניהול לחבר

 *18  10  -  -  שכר לבעל עניין המועסק בבנק

 2  7  0  2  שכר חברי דירקטוריון שאינם מועסקים בקבוצת הבנק

     
 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 נושאי משרה החברה האם

 
מספר בעלי 

 הטבה
מספר בעלי  סך הטבות

 הטבה
 סך הטבות

 
 י ש"חמיליונ מיליוני ש"ח

 -  -  2  -  דמי ניהול לחברה אם

 *18  10  -  -  שכר לבעל עניין המועסק בבנק

 3  9  -  2  שכר חברי דירקטוריון שאינם מועסקים בקבוצת הבנק

     
 

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 נושאי משרה החברה האם

 
מספר בעלי 

 הטבה
מספר בעלי  סך הטבות

 הטבה
 סך הטבות

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 -  -  2  -  דמי ניהול לחברה אם

 *18  10  -  -  שכר לבעל עניין המועסק בבנק

 3  10  -  2  שכר חברי דירקטוריון שאינם מועסקים בקבוצת הבנק
 

מיליון  16 - 2018סכום זניח ) -טבות לזמן ארוך מיליון ש"ח, וה 1בסך  -מיליון ש"ח, הטבות לאחר סיום העסקה  17מזה הטבות לעובדים לזמן קצר בסך  *
 סכום זניח, בהתאמה(.-מיליון ש"ח ו 1מיליון ש"ח,  17 - 2017מיליון ש"ח, בהתאמה,  1 -מיליון ש"ח ו 1ש"ח, 

 
 עסקאות עם צדדים קשורים .ד

שאינם  עסקאות עם צדדים קשורים נעשו במהלך העסקים הרגיל ובתנאים דומים לאלה של עסקאות עם צדדים -
 קשורים. הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות אלה כלולות בסעיפים המתאימים בדוח רווח והפסד.

 (.8ב' )25ראה ביאור  -לענין ההתקשרות עם החברה האם בנושא שירותי מחשב  -

 (.9ב' )25ראה ביאור  -לענין התחייבות הבנק למתן פטור מראש ולשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בבנק  -

מיליוני ש"ח  260מנגנונים "לספיגת הפסדים" בסך של  יםהכולל יםהתחייבות נדח ילפרטים נוספים, באשר לכתב -
 . , לעיל20ראה ביאור  - 2019 -, ו2017שנים לחברה האם ב ושהונפק

דל"ן לפרטים נוספים באשר לכתב שיפוי שהנפיקה החברה האם, לבנק בגין חשיפת הבנק ללקוחות מסוימים בענף הנ -
 (. 12ב')25ראה ביאור  -

פרויקט  עשרות של הבנק ביחד עם החברה האם וחברה נוספת בקבוצת דיסקונט לביצוקלפרטים נוספים באשר להת -
  (.10ב')25ראה ביאור  -לראשון לציון  ,מטהויחידות ה הנהלההלהעתק משרדי 

יהיה המנכ"ל זכאי עם  ,העסקה שנקבעו לובהתאם לתנאי ה .(1)המנכ"ל מכהן לתקופת העסקה קצובה בת חמש שנים -
פרישתו לקבלת הכספים שנצברו לזכותו ביעודה לפיצויים ולמענק הסתגלות בהיקף של ארבע משכורות. בדוחות 

 הכספיים נכללו הפרשות מתאימות לכיסוי התחייבות הבנק בגין זכויות אלה.  
 
 .תפועלים להארכת תוקף ההסכם, לתקופת העסקה נוספהצדדים  (1)



 
 דוחות כספיים של הבנק - 36ביאור 
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 בדצמבר 31לשנים שהסתיימו ביום רווח והפסד  ותדוח .א
 

 
2019 2018 2017 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 1,174  1,286  1,379  הכנסות ריבית

 155  206  178  הוצאות ריבית

 1,019  1,080  1,201  הכנסות ריבית, נטו

 119  96  188  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 900  984  1,013  ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי הכנסות

 הכנסות שאינן מריבית
   

 10  49  38  הכנסות מימון שאינן מריבית

 (1)309  (1)319  320  עמלות

 5  -  8  הכנסות אחרות

 324  368  366  סך כל הכנסות שאינן מריבית

 הוצאות תפעוליות ואחרות
   

 533  615  550  ות נלוותמשכורות והוצא

 158  153  152  אחזקה ופחת בניינים וציוד

 (1)192  (1)217  211  הוצאות אחרות

 883  985  913  סך כל הוצאות תפעוליות ואחרות

 341  367  466  רווח לפני מיסים

 124  131  165  הפרשה למיסים על הרווח

 217  236  301  רווח לאחר מיסים

 3  3  4  ברווחים, נטו, של חברות מוחזקות חלק הבנק

 220  239  305  רווח נקי

 רווח למניה )באלפי שקלים חדשים(
   

 1.77  1.92  2.45  ערך נקוב: -שקלים חדשים  0.1מניה בת 

 
 ', לעיל. ה1ראה ביאור  -סווג מחדש  .1

  



 )המשך( דוחות כספיים של הבנק - 36 יאורב
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 נים מאז .ב
 

 

בדצמבר  31
2019 

בדצמבר  31
2018 

 
 ש"ח מיליוני מיליוני ש"ח

 נכסים
  

 3,102  6,708  מזומנים ופקדונות בבנקים

 6,599  4,806  ניירות ערך

 26,048  32,439  אשראי לציבור, ברוטו

 (373) (472) הפרשה להפסדי אשראי

 25,675  31,967  אשראי לציבור, נטו

 9  12  השקעה בחברות מוחזקות

 351  391  בניינים וציוד

 -  4  נכסים בלתי מוחשיים

 96  80  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 387  466  נכסים אחרים

 36,219  44,434  סך הכל נכסים

 התחייבויות והון
  

 30,551  36,232  פקדונות הציבור

 296  510  פקדונות מבנקים

 145  141  פקדונות הממשלה

 942  2,662  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 124  145  ין מכשירים נגזריםהתחייבויות בג

 1,438  1,686  התחייבויות אחרות

 33,496  41,376  סך הכל התחייבויות

 2,723  3,058  הון עצמי

 36,219  44,434  סך הכל התחייבויות והון עצמי
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 כללי .א

יציפל"(, במסגרתו, בכפוף , נחתם הסכם מיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ )להלן: "מונ2018בנובמבר  13ביום 
לתנאים מתלים, יתמזג מוניציפל עם ולתוך הבנק במיזוג הסכמי לפי הפרק הראשון לחלק השמיני לחוק החברות, התשנ"ט 

(, עבור מלוא "התמורה"מיליון ש"ח )להלן:  670 -. בתמורה התחייב הבנק לשלם לבעלי המניות של מוניציפל כ1999 -
 .(ראה הרחבה להלן) ף להתאמותבכפו –המניות של מוניציפל 

 
 , אלא אם הסכימו הצדדים בכתב לדחות מועד זה. 2019ביוני  1המועד המקורי לפקיעת ההסכם המקורי נקבע ליום 

, להאריך 2019באוקטובר  10, וביום 2019ביוני  30לפיכך, אישרה האסיפה הכללית של מוניציפל בישיבות שהתקיימו ביום 
 .2019בדצמבר  1 את תוקף ההסכם עד ליום

 
בנוסף, נקבע בהסכם המקורי, ובהחלטות שהתקבלו במסגרת ההסכמות להארכת תוקף ההסכם, כי ככל שהמועד 

, יהיו בעלי המניות של מוניציפל זכאים לתמורה נוספת )להלן: "התמורה 2019באפריל  1 -להשלמת המיזוג, יחול לאחר ה
 מן:קהנוספת"(, כדל

 .לחודש מיליון ש"ח 1.25 - 2019במאי  31ועד ליום  2019יל באפר 1עבור התקופה שמיום  -
 

 מיליון ש"ח לחודש. 2.25סך של  - 2019באוגוסט  31, ועד ליום 2019ביוני  1עבור התקופה שמיום  -
 

מיליון ש"ח לחודש ובלבד שהתמורה  4.5סך של  -, ועד ל"מועד ההשלמה" 2019בספטמבר  1עבור התקופה שמיום  -
 מיליון ש"ח. 691 -מהכוללת לא תפחת 

 
כאמור, הסכם המיזוג הוכפף לקיום תנאים מתלים שונים ובכללם: אישור הממונה על התחרות, אישור בנק ישראל, ואישור 

התקבלו האישורים  2019במהלך שנת  פטור ממס הכנסה ומס רווח לחברות המתמזגות(.ברשות המיסים לביצוע המיזוג )
 הנדרשים להשלמת העסקה, כדלקמן:

, התקבל אישור הרשות לתחרות להסכם המיזוג, בכפוף לקיום תנאים מתלים שעיקרם מכירת 2019במאי  23ביום  -
, להסכם בין הבנק, מוניציפ 2019בנובמבר  11חלק מתיק האשראי של מוניציפל )לאור האמור לעיל נחתם ביום 

, חלק 2019בנובמבר  30לבנק איגוד ביום "בנק איגוד"(, במסגרתו מכר מוניציפל  ובנק איגוד לישראל בע"מ )להלן:
 להלן: "הסכם המכר"(. - מתיק האשראי שלו

 
, התקבל בבנק אישור רשות המיסים, המסדיר את סוגיות המיסים בעת השלמת המיזוג ולאחריו 2019במאי  30ביום  -

 )ראה הרחבה בסעיף ג' להלן(.
 

וע המיזוג, בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי הרשות , התקבל אישור הפיקוח על הבנקים לביצ2019בספטמבר  2ביום  -
 לתחרות.

 
מרשם  2019בדצמבר  1, התקבלה ביום 2019בנובמבר  30קיום התנאים המתלים כאמור, הושלם עד ליום מכיוון שו ,לפיכך

שלום החברות "תעודת מיזוג", המאשרת את מיזוג מוניציפל עם ולתוך הבנק, וביטול הון המניות של מוניציפל, כנגד ת
שנקבע בהסכם המקורי  המורהת סכום מיליון ש"ח לבעלי המניות של מוניציפל )המהווה 693 -במזומן בסך של כ

 והתמורה הנוספת, כאמור(.
 

הנכסים וההתחייבויות של מוניציפל, עובר ליום המיזוג, ונכללו במסגרת  2019בדצמבר  1, מוזגו ביום לאור האמור לעיל
 הבנק החל ממועד זה, ואילך.נכסיו והתחייבויותיו של 

 
 לעיל, כאמור ,, הגיש בנק ירושלים לבית הדין לתחרות, ערר על החלטת הממונה על התחרות2019ביולי  26יצוין כי ביום 
מוניציפל עם הבנק, מהווה לטענתו מיזוג בין מתחרים ובין שחקנים מובילים הנותנים שירותי בנקאות לרשויות  גמכיוון שמיזו
, על הסף, מכיוון שטיעוני בנק לדחות את הערר שהוגש הדין לתחרותהחליט בית  2020בפברואר  25ביום המקומיות. 

 ירושלים אינם מבססים ולו לכאורה פגיעת הגבל עסקי, עקב אישור המיזוג.
 

ציפל בנק בע"מ". ההחלטה , החליטה אסיפת בעלי המניות של בנק דקסיה ישראל בע"מ, לשנות את שם הבנק ל"מוני2019בפברואר  12ביום  .1
 .2019בפברואר,  28אושרה על ידי רשם החברות ביום 



 )המשך( בנק דקסיה לישראל בע"מ()לשעבר  מיזוג מוניציפל בנק בע"מ - 37 יאורב
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 כללי החשבונאות והמדידה שיושמו במועד המיזוג ולאחריו .ב

 -, במועד עסקת המיזוג, כאמור 2019בדצמבר  1הנכסים וההתחייבויות שהיו בבעלות מוניציפל, ונרכשו על ידי הבנק ביום 
וויים ההוגן )לרבות השווי ההוגן של נכסים בלתי מוחשיים שהוכרו במועד המיזוג(, בהתבסס נרשמו בספרי הבנק על בסיס ש

הוגן של המקרקעין שנרכשו השווי הה, בין היתר, על הערכות מכת שווי שנערכה על ידי מעריך שווי מוסמך )שנסכעל הער
 אקטואר מוסמך, בהתאמה(.תשלום זכויות עובדים, שנערכו על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ולוההתחייבויות 

 
 שנרכשו במועד המיזוג להלן נתונים באשר לשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות

 

 
 2019בדצמבר  1

 
 מיליוני ש"ח

 1,142  מזומנים ופקדונות בבנקים

 941  ניירות ערך

 4,687  (1)אשראי לציבור

 36  בניינים וציוד

 4  (2)נכסים בלתי מוחשיים

 147  נכסים אחרים

 6,957  סך הנכסים שנרכשו

 4,184  פקדונות הציבור

 20  פקדונות מבנקים

 2,028  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 32  (3)התחייבויות אחרות

 6,264  סך ההתחייבויות שהתקבלו

 693  סך התמורה ששולמה בעסקת המיזוג
 
 

 הערות:
 מיליון ש"ח. 25אשראי על בסיס קבוצתי בסך  האשראי לציבור מוצג בניכוי הפרשה להפסדי .1

ההפרשה להפסדי אשראי, כאמור, חושבה כמכפלה של יתרות האשראי שנרכשו במסגרת עסקת המיזוג 
)המפולחות בחתך "ענפי משק"(, ב"מקדם הפרשה להפסדי אשראי" )כמפורט להלן( עבור כל אחד מענפי המשק, 

 חר".תוך אבחנה בין "אשראי בעייתי", ל"אשראי א
 

 יא', לעיל(.1מקדם ההפרשה להפסדי אשראי מהווה צירוף של: "מקדם ההחלטה" ו"מקדם ההחלטה" )ראה ביאור 
 

יא', לעיל(. נתוני "טווח ההפרשות", במועד המיזוג, 1"מקדם ההחלטה" נגזר מ"טווח ההפרשות" )כהגדרתו בביאור 
בגין האשראי יים, נטו, שנרשמו בשני הבנקים, חושבו מחדש רטרואקטיבית, בהתבסס על נתוני המחיקות ההיסטור

 מענפי המשק. בכל אחד
 

הנכסים הבלתי מוחשיים מהווים "קשרי לקוחות", שהוכרו במועד המיזוג, בהתבסס על הערכת השווי של נכס זה,  .2
 למועד המיזוג, שנערכה על ידי מעריך שווי מוסמך.

 
מיליון  17ים שהוערכו על בסיס אקטוארי במועד המיזוג בסך של סעיף ההתחייבויות האחרות, כולל זכויות עובד .3

   ית בגין התחייבויות אלו(.נ, נטו )לאחר ניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכש"ח
 



 
 )המשך( )לשעבר בנק דקסיה לישראל בע"מ(מיזוג מוניציפל בנק בע"מ  – 37ביאור 
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 )המשך( כללי החשבונאות והמדידה שיושמו במועד המיזוג ולאחריו .ב

 :)המשך( הערות

במסגרת עסקת המיזוג בסך הבנק לסווג אגרות חוב שנרכשו  במסגרת ניהול הסיכונים, החליטובעקבות המיזוג,  .4
 מוחזקות לפדיון", ל"תיק אגרות החוב הזמינות למכירה".החוב המיליון ש"ח, מתיק "אגרות  495

  
 הנכסים וההתחייבויות שנרכשו, כאמור לעיל, נרשמו בספרי הבנק במועד המיזוג על פי שוויים ההוגן, כמפורט לעיל.

 
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, יתרות נכסים  2019בדצמבר  31ם הדוחות הכספיים של הבנק ליום לפיכך, כוללי

והתחייבויות שנרכשו בעסקת המיזוג, כאמור )לרבות התאמות הנגזרות מ"ערך הזמן" שחלף ממועד המיזוג(, וכן הכנסות 
 .2019בדצמבר  31, ועד 2019בדצמבר  1והוצאות הנובעות מנכסים והתחייבויות אלו, לתקופה שמיום  

 
 היבטי המיסוי .ג

לא תחויב במס, בכפוף לקיום תנאים מתלים  –בהתאם לפקודת מס הכנסה, העברת נכסים במסגרת עסקת מיזוג 
 מסוימים, ולקבלת אישורה המוקדם של רשות המיסים.

ט')ד'( 103סעיף , בהתאם למס בבקשה לפטור את העסקה ממסה רשויות, ל2019במאי,  28לפיכך, פנה הבנק ביום 
 לפקודה.

 
על החלטתה לפטור את עסקת המיזוג ממס בכפוף לקיום המצגות  ,, הודיעה נציבות מס הכנסה לבנק2019במאי  30ביום 

 הבנק, ולהנחיות שנכללו בהחלטה, כדלקמן: תשנכללו בבקש
 

 ללא חבות  -כם המיזוג, לבנק , בהתאם להסוהנכסים וההתחייבויות שהיו, עובר למועד המיזוג בבעלות מוניציפל, יועבר
 במס. 

 
  לפיכך: .30.9.2019 -מועד המיזוג לצורכי מס, נקבע לתום הרבעון שקדם למועד המיזוג, דהיינו 

 על מוניציפל. תחול ,30.9.2019חבות המס הנובעת מפעילות מוניציפל לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  -
 תחול על הבנק. -ועד למועד המיזוג  1.10.2019חבות המס הנובעת מפעילות מוניציפל בתקופה שמיום  -

 
 ר לצורכי מס.כעלות השקעה של הבנק במוניציפל תבוטל, ולא תו 

 
 .עלות הנכסים הקבועים שהועברו לבנק, במסגרת עסקת המיזוג, תקבע בהתאם למחירם המקורי בספרי מוניציפל 

 
 לא יוכרו  -י מוניציפל, עובר למועד המיזוג בעקבות המיזוג, שלא היו רשומים בספר בנקנכסים שיירשמו בספרי ה

 לצורכי מס.
 

  ם במועד המיזוג, ימשווי 0.5%המקרקעין שנרכשו על ידי הבנק במסגרת עסקת המיזוג, יחויבו במס בשיעור של
 בהתבסס על הערכת שווי שימציא הבנק למנהל מיסוי מקרקעין.

 
  ,והעברת קופות הפיצויים הרשומות על שם העובדים העברת העובדים שהועסקו במוניציפל, עובר למועד המיזוג

 עבודתםיב במס. על העובדים שעברו לבנק במסגרת עסקת המיזוג, יחול "רצף זכויות", ותקופת ולא תח -הנ"ל, לבנק 
 במוניציפל תובא בחשבון לעניין חישוב הפטור ממס על מענקי פרישה שישולמו להם בעתיד. 

 
 או על ידי מוניציפל לצורכי המיזוג )לרבות: הוצאות משפטיות, ביקורת, מומחים, כל ההוצאות שהוצאו על ידי הבנק ,

 לא יותרו בניכוי לצורכי מס. -יועצים ואגרות למיניהם( 
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 נתוני פרופורמה .ד

 כללי (1)

מובאים להלן נתונים כספיים, פרופורמה, המתייחסים לנכסים ולהתחייבויות מסוימים של הבנק לימים 
ותמצית התוצאות הכספיות שלו לכל אחת מהשנים שהסתיימו בתאריכים הנ"ל, לו  31.12.2018 -ו 31.12.2019

 ., בכפוף להנחות הפרופורמה, כמפורט להן2018בינואר  1היה המיזוג נכנס לתוקף ביום 
 

ככלל, נתוני הפרופורמה לימים ותקופות שצוינו לעיל, מהווים צירוף של הנכסים וההתחייבויות ושל ההכנסות 
 הנ"ל, בכפוף להתאמות, כדלקמן: ולתקופות דיםעוהוצאות שנרשמו בכל אחד מהבנקים, למו

 

הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ממוניציפל, במסגרת עסקת המיזוג, נכללו בספרי הבנק בהתבסס על שווים  -
 (. 1.1.2018ההוגן, במועד המיזוג, פרופורמה )

(, נכללו 1.1.2018זוג, במועד המיזוג פרופורמה )הנכסים הבלתי מוחשיים שהוכרו במסגרת עסקת המי -
 מחוסר מהותיות. - 1.12.2019ים ההוגן ביום יבביאור זה, בהתבסס על שוו

מחודש מרס המקרקעין שנרכשו במסגרת עסקת המיזוג, כלולים בהתבסס על הערכת שמאי מקרקעין  -
2016. 

שו, נגזרו משווים ההוגן של הנכסים ההכנסות וההוצאות, פרופורמה, בגין הנכסים וההתחייבויות שנרכ -
 וההתחייבויות למועד המיזוג, פרופורמה.

נתוני הפרופורמה אינם כוללים השלכות הנובעות מהסכמי העבודה הקיבוצים המיוחדים והסכמי ההבנות  -
 (, לעיל(.5א')22)ראה ביאור  2019 -ו 2018שנחתמו בשנים 

חושבה  –ראי שנרכש במועד המיזוג, פרופורמה ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי, בגין האש -
 בהתאם לעקרונות שפורטו בסעיף ב' לעיל.

 
 אינם כוללים הוצאות חד פעמיות שהוצאו במסגרת המיזוג, כגון: 2019נתוני ההוצאות פרופורמה לשנת  -

 הוצאות ששולמו ליועצים )עורכי דין, כלכלנים ורואי חשבון(. -

 רישה, הנובעים מעסקת המיזוג.מענקי שכר והוצאות בגין פיצויי פ -

 
 

 נתונים כספיים, פרופורמה: (2)

 תמצית נתונים תוצאתיים 
 

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 נתונים בפועל

התאמות 
 נתוני פרופורמה פרופורמה

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 1,294  6  1,288  הכנסות ריבית, נטו

 195  8  187  יהוצאות בגין הפסדי אשרא

 1,099  (2) 1,101  הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

 379  -  379  הכנסות שאינן מריבית

 953  (29) 982  הוצאות תפעוליות ואחרות

 525  27  498  רווח לפני הוצאות מיסים

 184  5  179  מיסים על הכנסה

 341  22  319  רווח לאחר מיסים

 3  -  3  ק הבנק ברווחי חברה כלולהחל

 344  22  322  רווח נקי



 
 )המשך( )לשעבר בנק דקסיה לישראל בע"מ(מיזוג מוניציפל בנק בע"מ  – 37ביאור 
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 )המשך( נתוני פרופורמה ד.

 :)המשך( נתונים כספיים, פרופורמה (2)

  המשך(:תמצית נתונים תוצאתיים( 
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 נתונים בפועל

התאמות 
 נתוני פרופורמה פרופורמה

 
 מיליוני ש"ח ני ש"חמיליו מיליוני ש"ח

 1,183  22  1,161  הכנסות ריבית, נטו

 99  9  90  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 1,084  13  1,071  הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

 378  (9) 387  הכנסות שאינן מריבית

 1,039  1  1,038  הוצאות תפעוליות ואחרות

 423  3  420  יםרווח לפני הוצאות מיס

 150  1  149  מיסים על הכנסה

 273  2  271  רווח לאחר מיסים

 3  -  3  חלק הבנק ברווחי חברה כלולה

 276  2  274  רווח נקי
 

 

 נתונים מאזניים 

 
 2019בדצמבר  31ליום 

 
 נתונים בפועל

התאמות 
 נתוני פרופורמה פרופורמה

 
 חמיליוני ש" מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 31,976  50  31,926  אשראי לציבור, נטו

 36,231  1  36,230  פקדונות הציבור

 2,647  47  2,600  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 נתונים בפועל

התאמות 
 נתוני פרופורמה פרופורמה

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 30,400  135  30,265  אשראי לציבור, נטו

 34,631  2  34,629  פקדונות הציבור

 3,017  67  2,950  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
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2019       
 דין וחשבון שנתי בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ     
 
 
   
    

 ממשל תאגידי
 ביקורת ופרטים  
 נוספים על הבנק  

  ממשל תאגידי וביקורת א.

 
 

 273 וריון וההנהלההדירקט

  
 תהפנימי תהמבקר

 
279 

  
 שכר רואי החשבון המבקרים

 
281 

  
 הליכים משפטיים נוספים

 
281 

  
 שכר בכירים

 
282 

  
 עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים

 
284 

    

  פרטים נוספים הנוגעים לעסקי הבנק .ב 
   

 מבנה הקבוצה והשליטה בבנק
 

285 
   

 קבוע ומתקניםרכוש 
 

286 
   

 הון אנושי
 

287 
   

 הסכמים מהותיים
 

289 
   

 מגבלות בתחום החקיקה והתקינה
 

292 
   

 דירוג אשראי
 

300 
   

 מגזרי פעילות פיקוחיים
 

300 
    

  נספחים לדוח השנתי ג. 

 שיעורי הכנסות והוצאות ריבית - 1נספח   
 מאוחד -וניתוח השינויים              

 
308 

   
  –רווח והפסד ומאזן  - 2נספח 

 מידע רב רבעוני               

 
 

313 
   

 דוח רווח והפסד מאוחד  - 3נספח 
 לחמש השנים האחרונות             

 
 

315 
   

 מאזן מאוחד - 4נספח 
 לחמש השנים האחרונות                  

 
 

316 
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 כללי
תאגידי והביקורת בבנק, וכן פרטים נוספים על עסקי הבנק ואופן ניהולם. הדוח מהווה דוח זה, כולל מידע באשר לממשל ה

 חלק אינטגרלי מהדוחות השנתיים של הבנק.
 

 ממשל תאגידי וביקורת -' א חלק
 

 הדירקטוריון וההנהלה .1

 הדירקטוריון .א
 מידע באשר לחברי הדירקטוריון (1)

 אסתר דויטש

 ;הדירקטוריון ר"יו

 .2019  באפריל 1 וםמי החל הדירקטוריון ר"כיו מכהנת

(, 2006 בבנק דיסקונט לישראל בע"מ )החל משנת ההנהל כסמנכ"לית בכירה וחברת מכהנת –בנוסף 
 בתפקיד ראש חטיבת ניהול קבוצתי ורגולציה.

 ; מ"בע קפיטל דיסקונטיו"ר  ;(2019 ,מאוגוסט החל) מ"בע לישראל אשראי כרטיסי חברת ר"כיו מכהנת
 (; 2017 משנת החל)  Discount   Reinsurance   International  Limited  ,Guernseyבחברתדירקטורית 

חשבונאית ופיננסית  מומחיות בעלת .בירושלים העברית מהאוניברסיטה במשפטים ראשון תואר בעלת
 .ישראל בנק בהוראות כהגדרתו", בנקאי ניסיון" ובעלת)ראה סעיף ב' להלן( 

 

 

 יוסף ברסי

 . 2012ביולי  2; מכהן כחבר בדירקטוריון הבנק החל מיום לותגמו חבר בועדת ביקורת
מכהן כסמנכ"ל בכיר וחבר הנהלה בבנק דיסקונט לישראל בע"מ, בתפקיד החשבונאי הראשי  -בנוסף 
 החשבות. חטיבתוראש 

  Discount-בע"מ, נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ וב מכהן כדירקטור בבד"ל שירותי מחשב ומינהלה
Reinsurance  International Limited ,Guernsey. 

 

 תל אביב.  מאוניברסיטתבעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות 
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )ראה סעיף ב' להלן(, ובעל "ניסיון בנקאי" כהגדרתו בהוראות בנק 

 ישראל.
 

 
 

 *חגי הלר

כהן כחבר בדירקטוריון הבנק החל מ נהל;יבועדת אשראים ובועדת מ)יו"ר(;  ותגמול ביקורת בועדתחבר 
  .(תאגיד בשליטתו). בנוסף, משמש כמנכ"ל הלר פיננסים בע"מ 2018באוגוסט  31מיום 

 

 בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב.
 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )ראה סעיף ב' להלן( ובעל "ניסיון בנקאי" כהגדרתו בהוראות בנק 
  ישראל.

 

 *חנן זלינגר

 19ועדת ניהול סיכונים. מכהן כחבר בדירקטוריון הבנק החל מיום בו ותגמול חבר בועדת ביקורת
 .2012בפברואר 

משמש כיועץ חיצוני של משרד עורכי דין, לוכטנשטיין, לוי, ויסמן ושות', משרד  2016החל ממחצית שנת 
 משרד עורכי הדיןמו הוקם עם פרישתעורכי דין פרטי העוסק בתחומי המשפט המסחרי והעסקי, ש

בראשו עמד. זלינגר, קונפינו, בן צבי, לוכטנשטיין ושות', 
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 )המשך(הדירקטוריון  א.

 )המשך( *חנן זלינגר

עוסק בפעילויות ייעוץ שונות לחברות ולגופים אחרים; מכהן כדירקטור בקרנות ממועד פרישתו  בנוסף,
קרן הווארד גילמן לתרבות ישראל, קרן מתנה, קרן בטי וולטר  ,קרן יאיר –הפועלות בנושאי חברה ותרבות 

 בעלהטניס בישראל )חל"צ(;  ובדירקטוריון של מרכז  של עמותת קולות  וכן מכהן בוועד המנהל  ארצ'ט 
 .NEW YORK UNIVERSITY -מ  במשפטים  ותואר מוסמך  תל אביב  במשפטים מאוניברסיטת  ראשון תואר
 
 

 אלי חוטר 

 .2006ביולי  25מכהן כחבר בדירקטוריון הבנק החל מיום  .ניהול סיכוניםובועדת  )יו"ר( נהלימ דתחבר בוע
 

בקבוצת  כדירקטור מכהן -בנוסף משמש כדירקטור ב"סיס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ" )תאגיד בשליטתו(. 
ועד המנהל של חבר בוועד המנהל של החברה להגנת הטבע, ובחבר הנאמנים וב קלי סוכנויות לביטוח,

בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במינהל  המכללה האקדמית בית ברל;
 עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

 
 בעל "ניסיון בנקאי", כהגדרתו בהוראות בנק ישראל.

 
 

 שאוקי ח'טיב

 .2015במאי  26מיום  . מכהן כחבר בדירקטוריון הבנק החלובועדת ניהול סיכונים חבר בועדת אשראים
 

; יו"ר דירקטוריון "אלפנאר" )תאגיד בשליטתו( מנכ"ל חברת שאוקי ח'טיב ייעוץ, ניהול וייזום בע"ממשמש כ
  בע"מ. לקידום תעסוקת ערבים -
 

 בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית מהטכניון בחיפה.
 
 

 תמר סלמניק

 1 ת כחברה בדירקטוריון הבנק החל מיום. מכהנובועדת ניהול סיכונים חברה בועדת אשראים )יו"ר(
 .2016באפריל 

 

בעלת תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובעלת תואר שני במשפטים 
 מאוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם ברקלי קליפורניה. 

 

 בעלת "ניסיון בנקאי" כהגדרתו בהוראות בנק ישראל.
 

 *פרופ' דן עמירם

מכהן כחבר בדירקטוריון הבנק  .אשראים ובועדתבועדת ביקורת ותגמול  ;)יו"ר( יכוניםחבר בועדת ניהול ס
 .2018בפברואר  26  החל מיום

 

מכהן כחבר  סגן הדקאן ופרופסור למינהל עסקים בבית הספר לניהול באוניברסיטת תל אביב.
דה המייעצת של האו"ם יו"ר הוע;  Opportunity Networkבדירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת והכספים של

   לעניני בקרה פנימית וניהול סיכונים.
 

בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון, תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון, 
 בעל דוקטורט במינהל עסקים מאוניברסיטת צפון קרולינה בצ'אפל היל.ו
 

ב' להלן(.בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )ראה סעיף 
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 )המשך(הדירקטוריון   .א

 
 יוסי פרץ

 .2016באפריל  1. מכהן כחבר בדירקטוריון הבנק החל מיום ותגמול ובועדת מינהל חבר בועדת ביקורת
 . בע"מ 2005וכדירקטור בדיינרס קלוב ישראל )מימון(  בנוסף, מכהן כדירקטור בדיינרס קלוב ישראל בע"מ

 
אוניברסיטת תל אביב, תואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה בעל תואר ראשון במדעי החברה מ
 )שלוחת לונדון בישראל(.  Thames Valley University  -ובעל תואר שני במינהל עסקים מ

 
 בעל "ניסיון בנקאי" כהגדרתו בהוראות בנק ישראל.

  
 

 שינויים בדירקטוריון (2)

 חילופי היו"ר (א)

  אבידן על החלטתו לסיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריוןהודיע מר יאיר  2018בדצמבר  30ביום 
 .2019בחודש מרס לתוקף  נכנסהשה יהבנק. הפר

 

  כחברה  דויטש סתר, החליט דירקטוריון הבנק למנות את גב' א2018בדצמבר  30ביום
  .2019באפריל  1ביום לתוקף  נכנסכיו"ר הדירקטוריון. המינוי בדירקטוריון הבנק ו

 

 דירקטוריוןשינויים אחרים ב (ב)

 את כהונתו בדירקטוריון הבנק. שאול דאנג'לים מר , סיי2019 במאי 31ביום 

 את כהונתו בדירקטוריון הבנק. ריאד חוריסיים מר  ,2019 במאי 31ביום 

 * דירקטור חיצוני
 

 

 דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .ב

בנושא: "הדירקטוריון", נקבע בין היתר, רף מינימלי  301 בהתאם להנחיות שנכללו בהוראת ניהול בנקאי מס'
לחברי הדירקטוריון שהינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, בשיעור שלא יפחת מחמישית מכלל חברי 
הדירקטוריון. בנוסף, קובעת ההוראה, כי ב"ועדת הביקורת" יכהנו לפחות שני דירקטורים בעלי מומחיות 

 נק מקיים את ההנחיות שנקבעו בנושא זה.חשבונאית ופיננסית. הב
 

חברי הדירקטוריון, שהינם "בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית", והרקע העובדתי שבגינו ניתן לראותם כבעלי 
 מיומנות זו, הינם כמפורט להלן:

 

עורכת דין על פי הכשרתה; בעלת תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית  - אסתר דויטש
מכהנת כחברת הנהלה בבנק דיסקונט וכראש חטיבת ניהול קבוצתי ורגולציה.  2006החל משנת  בירושלים.

ם העסקיים והן בתחומי בקרה וניהול יבמגוון תפקידים בכירים בקבוצת דיסקונט, הן בתחומ כיהנה ומכהנת
 סיכונים.

בת הייעוץ משפטית הראשית של קבוצת דיסקונט וראש חטיהכיהנה כיועצת  2006-2019בין השנים 
כיהנה כחברת דירקטוריון  2007-2009המשפטי והרגולציה בבנק דיסקונט לישראל בע"מ; בין השנים 
כיהנה כדירקטורית חליפית  2013-2015בבורסה לניירות ערך בתל אביב מטעם בנק דיסקונט; בין השנים 
"ר דיסקונט נאמנות ה כיוכיהנ 2007-2010בבורסה לניירות ערך בתל אביב מטעם בנק דיסקונט; בין השנים 

 2017החל משנת  ; BANK LTD (SWISS)IDB -חברת דירקטוריון בככיהנה  2014-2017בע"מ; בין השנים 
מחודש   החל;  Discount   Reinsurance   International  Limited  ,Guernseyמכהנת כחברה בדירקטוריון 

  בע"מ.מכהנת כיו"ר חברת כרטיסי אשראי לישראל  2019אוגוסט 

 עות לגילוי ודיווח. גבמסגרת תפקידים אלה רכשה ניסיון בכל הקשור לניתוח דוחות כספיים וסוגיות הנו

 מכהנת כיו"ר דירקטוריון הבנק.
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 )המשך(דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  ב.

אביב. מכהן -יברסיטת תלבעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאונ רו"ח על פי הכשרתו; -יוסף ברסי 
 Discount-כדירקטור בבדל שרותי מחשב ומינהלה בע"מ, בחברת נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ וב

Reinsurance International Limited, Guernsey.  

כיהן  2008כמו כן, משמש כחשבונאי הראשי וחבר הנהלה בכיר בבנק דיסקונט לישראל בע"מ. עד לשנת 
 של דיסקונט גמל בע"מ; כיו"ר הדירקטוריון 

 
כיהן  2010 - 2011כיהן כדירקטור בדיינרס קלוב ישראל בע"מ; בין השנים  2011 - 2015בין השנים 

כדירקטור בדיסקונט  כיהן 1999 - 2012כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ובין השנים  -כדירקטור בכ.א.ל 
 דירקטוריון הבנק.ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ. מכהן כחבר בועדת הביקורת של 

 

 . בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב ראשון תואר בעל הכשרתו;  פי על רו"ח - חגי הלר

שימש כמנהל החטיבה  1992 - 1995ובין השנים  כיהן כחשב בנק כללי לישראל בע"מ 1984-1992 השנים יןב
מרכנתיל דיסקונט בע"מ ובשנים  כיהן כחשב בנק 1995 - 1997הבנקאית בבנק כללי לישראל בע"מ. בשנים 

 שימש כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף חשבות ותפעול במנורה חברה לביטוח בע"מ.  1997-2000
 

 2012-2016כיהן כסמנכ"ל ומנהל אגף כספים בלאומיקארד בע"מ ובין השנים  2000 - 2012  בנוסף, בשנים
 כיהן כמנכ"ל לאומיקארד בע"מ. 

)יו"ר(, ועדת אשראים  בועדת ביקורת ותגמול; מכהן כחבר (תאגיד בשליטתו), משמש כמנכ"ל הלר פיננסים בע"מ
 של דירקטוריון הבנק. נהליוועדת מ

 

, גוריון בן מאוניברסיטתת וחשבונאו בכלכלה ראשון בעל תואר הכשרתו;  פי על רו"ח - פרופ' דן עמירם
מאוניברסיטת צפון קרולינה  ים, ובעל דוקטורט במינהל עסקגוריון בן מאוניברסיטת בכלכלה שני תואר

  למינהל עסקים בבית הספר לניהול באוניברסיטת תל אביב. סגן הדקאן ופרופסור בצ'אפל היל.
 

יו"ר הועדה המייעצת של  ;Opportunity Networkמכהן כחבר בדירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת והכספים של 
 ועדת ביקורת ותגמול ,)יו"ר( ר בועדת ניהול סיכוניםהאו"ם לעניני בקרה פנימית וניהול סיכונים. מכהן כחב

 וועדת אשראים של דירקטוריון הבנק.

 מידע לגבי ישיבות הדירקטוריון .ג
 ישיבות של ועדות הדירקטוריון. 50ישיבות. בנוסף, התקיימו  18קיים הדירקטוריון  2019בשנת 

 

 הנהלת הבנק .ד

 מידע לגבי חברי ההנהלה (1)

 יהושע בורשטיין

  מנכ"ל הבנק;

. בעל תואר ראשון במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית 2015באוגוסט  17מכהן בתפקידו החל מיום 
 בירושלים. 

כיהן במגוון תפקידים בבנק לאומי לישראל בע"מ, ובכללם: מנהל הסניף  1989 - 2008בין השנים 
 2008 - 2012המרכזי בתל אביב, סגן ראש החטיבה העסקית וסגן ראש חטיבת שוקי הון; בין השנים 

כיהן כמנכ"ל בכלל ניהול  2013 - 2015כיהן כמנכ"ל בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ובין השנים 
 פיננסים בע"מ )כ.נ.ף(, מנהל ההשקעות הראשי וכיו"ר דירקטוריון כלל ביטוח אשראי בע"מ.
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 )המשך(הנהלת הבנק  ד.

 אבי רישפן

 סמנכ"ל בכיר, החשבונאי הראשי של הבנק. 

; בעל רישיון רואה חשבון; בעל תואר ראשון בכלכלה 1999במרס  15ידו החל מיום מכהן בתפק
 וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה. 

 
 

 גלעד אליגון 

 ( של הבנק. CROסמנכ"ל, מנהל החטיבה לניהול סיכונים ומנהל הסיכונים הראשי )

וחשבונאות  ; רואה חשבון; בעל תואר ראשון בכלכלה2012במאי  1 מכהן בתפקידו החל מיום
)התמחות במינהל  .Clark Univ -מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במינהל ציבורי מהמכללה לישראל 

 כיהן כמבקר הפנימי של הבנק וחברות הבת שלו. 2002 - 2012מערכות פיננסיות(. בין השנים 
 

 ציון בקר

 . (CFO) סמנכ"ל, מנהל החטיבה הפיננסית
 

 ; בעל תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב2009ואר בינ 9מכהן בתפקידו החל מיום 
 . (2018בתוכנית למנהיגות פיננסית )החל משנת  ASPEN ועמית במכון

 
כיהן כמנכ"ל משותף באקסלנס נשואה, שירותי בורסה בע"מ ושימש  2005 - 2008בין השנים 

 בורסה לניירות ערך בע"מ.כדירקטור במסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ ודירקטור )חליף( ב
עבד ברשות לניירות ערך ובתפקידו האחרון שימש כעוזר בכיר למנהל  2000 - 2004בין השנים 

 מחלקת חקירות.

חברה  ESOPהחברה הישראלית לדירוג,  -" SPשימש כדירקטור ב"מעלות  2006 - 2007בין השנים 
וחבר דירקטוריון במספר חברות בנות ועד היום משמש כיו"ר, מנכ"ל  2009לנאמנות בע"מ, ומשנת 

 של הבנק.
 

 שמואל ברמן

 סמנכ"ל, מנהל אגף אסטרטגיה. 

 .2015ביוני  1, וחבר הנהלה החל מיום 2007בפברואר  1מכהן בתפקידו החל מיום 
 

בעל תואר ראשון בכלכלה ומינהל מהמכללה האקדמית של תל אביב יפו ותואר שני במינהל עסקים 
 מאוניברסיטת דרבי. 

כיהן במגוון תפקידים בתחום הבנקאות בבנק הפועלים, ובין השאר, שימש  1998 - 2003בין השנים 
 כיהן כמנהל בכיר בדלויט יועצים. 2003 - 2007בין השנים    כמנהל מחלקה עסקית, וכמנהל סניף;

 
 מיכל הנר דויטש

 סמנכ"ל, היועצת המשפטית הראשית. 

; בעלת תואר ראשון במשפטים מהמרכז הבינתחומי 2013בנובמבר  1מכהנת בתפקידה החל  מיום 
 ללימודי עסקים, משפט וטכנולוגיה, הרצליה. 

ניהלה את אגף חברות בת מהותיות ומיסוי בבנק דיסקונט לישראל בע"מ,  2011-2013בין השנים 
במסגרתו שימשה כאחראית ניהולית מטעמו של מנכ"ל קבוצת דיסקונט על חברות בת מהותיות 

שימשה כיועצת משפטית לענייני  2006-2011"(; בין השנים IDBNY"-)"כ.א.ל", "מרכנתיל" ו בקבוצה
 חקיקה ברשות המיסים.
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 )המשך(הנהלת הבנק  ד.

 ציונה כהן 

 סמנכ"ל, המבקרת הפנימית הראשית. 

; בעלת תואר ראשון במשפטים ממכללת שערי 2012באוגוסט  1מכהנת בתפקידה החל מיום 
 אילן. -ני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ברמשפט, תואר ש

כיהנה כמנהלת מטה הביקורת הפנימית בבנק אוצר החייל בע"מ ובין  2006 - 2012בין השנים 
 כיהנה כמנהלת מטה הביקורת הפנימית בבנק מסד בע"מ. 2008 - 2012השנים 

 
 דוד מימון

 אית. סמנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונ

ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב  . בעל תואר2016בספטמבר  1מכהן בתפקידו החל מיום 
 ובעל תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת דרבי. 

 2014מנהל החטיבה הקמעונאית; בין  השנים  כיהן כמנהל אגף אשראי ומ"מ 2015-2016בין השנים 
 ניהל סניפים שונים בבנק. 1997 - 2008בין השנים כיהן כמנהל אזור ירושלים והדרום ו 2008 -

 

 יאיר פלדמן

 . תפעול ומידעאגף מנהל  ,סמנכ"ל

מינהל עסקים )מורחב(  -בכלכלה  ; בעל תואר ראשון 2013נובמבר ב 1החל מיום  מכהן בתפקידו
 מאוניברסיטת בר אילן. 

  
 2005 - 2009הבנק; בין השנים כיהן כמנהל מערך בקרת ניהול סיכונים של  2009 - 2013בין השנים 

שימש כמנהל הכללי  2001 - 2004שימש כמנהל ובעלים של חברת קיריבטי ניהול בע"מ ובין השנים 
 ובעל מניות בחברת מלל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ.

 
 

 ליאת פרידמן

  .סמנכ"ל, מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומנהל

   .2019ביוני  1מכהנת בתפקידה החל מ 
נהל עסקים ימזרח תיכון והיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב ובעלת תואר שני במ -ואר ראשון בעלת ת

  .מהקריה האקדמאית בקרית אונו
 

-2012בין השנים  ;כיהנה כסמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש בחברת דואר ישראל 2016-2019בין השנים 
-2007הוותיקות ובין השנים  כיהנה כסמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל בחברת עמיתים קרנות פנסיה 2016
 כיהנה כמנהלת משאבי אנוש במכון התקנים 2012

 

 אמיר קליבנוב

 סמנכ"ל, מנהל החטיבה לבנקאות מסחרית. 

; בעל תואר ראשון במדעי המדינה ולימודים כלליים 2012במאי  1מכהן בתפקידו החל מיום 
 אביב. מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל 

 
כיהן כעוזר בכיר למנכ"ל, בתפקיד ראש אגף אשראי וכלכלה וסגן מנהל החטיבה  2007-2012בין השנים 

 לבנקאות קמעונאית.
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 שינויים בהנהלת הבנק (2)

על  ,הודיעה הגב' רוני לרס, סמנכ"ל ומנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל 2019בפברואר  13ביום  -
 . 2019במאי  31ה נכנסה לתוקף ביום ישודעת הפרה לסיים את תפקידה בבנק.  התהחלט

 
, החליט הדירקטוריון למנות את הגב' ליאת פרידמן לתפקיד מנהלת חטיבת 2019 במרס, 31ביום  -

 . 2019ביוני  1המינוי נכנס לתוקף ביום  משאבי אנוש ומנהל בדרגת סמנכ"ל וחברת הנהלת הבנק.
 
סמנכ"ל ומנהל אגף תפעול ומידע, על החלטתו  הודיע מר יאיר פלדמן, ,2019בדצמבר  16ביום  -

 .2020הודעת הפרישה תיכנס לתוקף בסוף חודש מרס  ,לסיים את תפקידו בבנק
 
, החליט הדירקטוריון למנות את מר נועם לזר לתפקיד מנהל אגף תפעול 2020בינואר  21ביום  -

 .2020חודש מרס סוף המינוי עתיד להכנס לתוקף ב .ומידע בדרגת סמנכ"ל וחבר הנהלת הבנק
  

 תהפנימי תהמבקר .2
 תהפנימי תפרטי המבקר .א

 .2012באוגוסט  1המבקרת הפנימית של הבנק הינה גב' ציונה כהן, המכהנת בתפקיד זה החל מיום 
 

המבקרת הפנימית אינה בעלת עניין בבנק או קרובה של בעל עניין בבנק, ואינה רואה החשבון המבקר או מי 
 מטעמו. 

 
לחוק  8)ב( לחוק החברות, סעיף  146ועובדי הביקורת הפנימית עומדים בהוראות סעיף המבקרת הפנימית 

 בנושא: "פונקציית הביקורת הפנימית". 307הביקורת הפנימית, והוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 

המבקרת הפנימית הינה עובדת הבנק. בנוסף לתפקיד זה מכהנת המבקרת הפנימית גם כאחראית על פניות 
  , וכמבקרת הפנימית של חברות בנות.בבנק הציבור

 
 דרך המינוי .ב

, ועל ידי הדירקטוריון בתאריך 2012באפריל  22מינוי המבקרת הפנימית אושר על ידי ועדת הביקורת בתאריך 
. המינוי אושר על סמך הכישורים, הניסיון וההשכלה של גב' ציונה כהן, אשר הינה בעלת תואר 2012באפריל  24

ה, ובעלת תואר ראשון ושני במשפטים ושימשה קודם מינויה כאחראית על הביקורת הפנימית ראשון בכלכל
 בבנק אוצר החייל בע"מ ובבנק מסד בע"מ.

 
 

 תהפנימי תזהות הממונה על המבקר .ג
 הינו יו"ר הדירקטוריון. תהפנימי תהממונה הארגוני על המבקר

 

 

 תכנית העבודה .ד

 דה שנתית, שהיא חלק מתכנית עבודה רב שנתית לחמש שנים. הביקורת הפנימית פועלת על פי תכנית עבו
 

תכניות העבודה השנתית והרב שנתית )להלן: "תכניות העבודה"(, נקבעו תוך הסתמכות על סקר הערכת סיכונים 
שביצעה המבקרת הפנימית, על פי מתודולוגיות מקובלות, ותוך התבססות על ההנחיות שנכללו בהוראת ניהול 

 , בנושא: "פונקציית הביקורת הפנימית". 307ס' בנקאי תקין מ
 

תכנית העבודה אינה כוללת ביקורת על מערכות מחשב המנוהלות על ידי החברה האם, הואיל והביקורת עליהן 
 מתבצעת על ידי המבקר הפנימי של החברה האם.

 
כללי, המבקר הפנימי של טיוטת תכנית העבודה הוגשה לעיון יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת, המנהל ה

החברה האם וקצין הציות. תכניות העבודה נדונו בועדת הביקורת של הדירקטוריון, ובהמלצתה הן הועלו לדיון 
 בדירקטוריון ואושרו על ידי יו"ר הדירקטוריון.

 
בתכניות העבודה אין התייחסות לשיקול הדעת שיש למבקרת הפנימית לסטות מהן, אולם בנוהל הביקורת 

ימית נקבע, כי ביטול מטלה מהותית מתכנית העבודה כרוך באישור יו"ר הדירקטוריון ובדיווח לועדת הפנ
 הביקורת. 
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 )המשך(תכנית העבודה  ד.

כמו כן, מדווחת המבקרת הפנימית ליו"ר הדירקטוריון וליו"ר ועדת הביקורת, על סטיות משמעותיות מתוכנית 
 העבודה.

 

תיבדק  – 2019בדצמבר  1ביום  בע"מ המיזוג בין הבנק לבין מוניציפל בנקבעקבות כניסתה לתוקף של עסקת 
 .2020במחצית הראשונה של שנת  ,העסקה כעסקה מהותית )כהגדרתה בהוראות בנק ישראל(

 
 
 

 ביקורות של תאגידים מוחזקים .ה
נק לב .תכנית העבודה של הביקורת הפנימית כוללת גם ביקורת בתאגידים מוחזקים מהותיים של הבנק

 אין פעילות מחוץ לישראל. על ידומוחזקים הולתאגידים 
 

 

 היקף העסקה .ו

המבקרת הפנימית והעובדים הכפופים לה מועסקים במשרה מלאה. מספר המשרות הממוצע של עובדים 
 17.7 - 2018משרות ) 17.3 -הסתכם ב - 2019שעסקו בביקורת פנימית )לרבות המבקרת הפנימית(, בשנת 

 משרות(. 
 

הממוצע של המשרות המתייחסות לעובדי האגף לביקורת פנים, הכפופים למבקרת הפנימית ועסקו המספר 
 (.משרות 1.9 - 2018משרות ) 2 -בכ 2019בפניות הציבור, הסתכם בשנת 

 

בנוסף לאמור לעיל, בוצעו מספר ביקורות פנימיות בבנק על ידי המבקר הפנימי של החברה האם, ועל ידי 
 משרות(.  0.3 -הבנק ב"מיקור חוץ" )בהיקף של כ מבקר שהועסק על ידי

 

 עריכת הביקורת .ז

בנושא: "פונקציית  307 מס' תכנית הביקורת הפנימית נערכת, בין היתר, בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין
הביקורת הפנימית", חוק הביקורת הפנימית, הוראות ניהול בנקאי תקין, הנחיות המפקח על הבנקים, ותקנים 

 ם של לשכת המבקרים הפנימיים.מקצועיי
 

הדירקטוריון וועדת הביקורת קיימו דיונים, בין היתר, על תכנית העבודה של הביקורת הפנימית, על סיכום 
הפעילות השנתי של הביקורת הפנימית, ועל דוחות ביקורת שנערכו על ידי גורמי חוץ )כגון: רואי החשבון 

 המבקרים( ושל הפיקוח על הבנקים. 
 

הביקורת קיימה דיונים גם על דוחות ביקורת של המבקרת הפנימית, ועל דוחות ביקורת של המבקר ועדת 
הפנימי של החברה האם. בדיונים הנ"ל קיבלו חברי הדירקטוריון וועדת הביקורת מידע על דרך פעילותה 

 לעיל.של המבקרת הפנימית, ונחה דעתם כי היא פועלת על פי החוקים, ההוראות והתקנים האמורים 
 
 

 גישה למידע .ח

לחוק הביקורת  9למבקרת הפנימית הומצאו כל המסמכים והמידע שנדרשו על ידה, כאמור בסעיף 
הפנימית, וכן ניתנה לה גישה למידע כאמור באותו סעיף, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית 

 למערכות המידע של הבנק, לרבות נתונים כספיים. 
 

 ום האמור לעיל, בנוהלי הביקורת הפנימית ובסדרי עבודתה.בתאגידים מוחזקים הובטח קי
 

 תהפנימי תדין וחשבון המבקר .ט

 מוגשים בכתב. תהפנימי תכל דוחות המבקר
 

, למבקר הפנימי של כל דו"ח ביקורת מוגש, בין היתר, ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, ליו"ר ועדת הביקורת
)עם דונים תקצירים של הדוחות ים השוטפים של ועדת הביקורת נולרואי החשבון המבקרים. בדיוני החברה האם

 . (דוחות מהותיים נידונים במלואםזאת, 
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 תבדוחות הסיכום החצי שנתיים של המבקר ,כמו כן, התקיימו דיונים בועדת הביקורת ובמליאת הדירקטוריון
 , הכוללים בין היתר רשימה של דוחות הביקורת שפורסמו, כדלקמן:תהפנימי

 

במליאת ו ,6.3.2019יום נדון בועדת הביקורת ב 2018הדו"ח על סיכום פעילות האגף לביקורת פנים לשנת  -
 .31.3.2019הדירקטוריון ביום 

 
נדון בועדת הביקורת ביום  2019הדו"ח על סיכום פעילות האגף לביקורת פנים למחצית הראשונה של שנת  -

 .23.9.2019ובמליאת הדירקטוריון ביום  15.9.2019
 

 תהפנימי תהערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר .י

סבירים  בודתהותכנית ע תהפנימי תלדעת הדירקטוריון וועדת הביקורת, היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר
 בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בבנק.

 

 תגמול .יא
 הסתכם כדלקמן:ת הפנימי תהיקף התשלומים למבקר

 

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 783  780  שכר

 305  302  מענקים

 245  277  הוצאות נלוות

 1,333  1,359  סך הכל שכר ונלוות
 

 

 שכר רואי החשבון המבקרים .3

 , ומשמשים בתפקידם זה, כדלקמן:מבקרים משותפים -  וזיו האפטרואי החשבון המבקרים של הבנק הינם סומך חייקין 
 

 .1972שרד סומך חייקין, החל משנת מ -
 .1998משרד זיו האפט, החל משנת  -

 

, בגין שירותים עבור הבנק וחברות מאוחדות שלו המשותפים להלן פרטים על השכר ששולם לרואי החשבון המבקרים
 כדלקמן:

 

 
 הבנק המאוחד

 

2019 2018 2019 2018 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 2,225  2,586  2,241  2,602  דוחות הכספייםביקורת ה

 346  389  346  389  (1)שירותים הקשורים לביקורת

 217  184  217  184  שירותי מס

 2,788  3,159  2,804  3,175  סך הכל
 

 כולל בעיקר ביקורת בנושאים ספציפיים וביקרות לצורך אישורים מיוחדים. .1
 

 הליכים משפטיים נוספים .4

בקשה לגילוי מסמכים,  ,המחוזי בחיפה שפטלבית המ ,הגיש אחד מבעלי המניות בחברה האם, 2020בפברואר  5 ביום
התבקש בית המשפט להורות לבנק ולחברה האם שלו,  ה, במסגרת1999 -התשנ"ט  א' לחוק החברות198מכח סעיף 

, או "שה לאישור "תביעה נגזרתה, לצורך בחינת אפשרות להגשת בקקשלמסור לעיון המבקש מסמכים המנויים בב
 התנהלות הבנק והחברה האםל קשר"הגנה נגזרת" בשם הבנק ו/או בנק דיסקונט לישראל בע"מ )החברה האם(, ב

 .( בדוחות הכספיים('()י6ב') 25משפטיים באוסטרליה )ראה ביאור ההליכים בעניינים נשואי ה
 

 .2020במאי  13הדיון בבקשה נקבע ליום 
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 ח("באלפי ש) בכיריםשכר  .5
 

 2019שנת 

  
 (1)תגמול עבור שרותים

הלוואות שנתנו בתנאי 
 (3)הטבה

 (1)מענקים (1)שכר תפקיד (4)שם העובד
הפרשות 
 (2)סוציאליות

הטבות 
 אחרות

סך 
 הכל

יתרת 
 הלוואות

תקופה 
ממוצעת 

לפרעון 
 )שנים(

הטבה 
 שנתית

 -  -  -  2,176  103  289  550  1,234  המנהל הכללי בורשטיין יהושע

 1  0.30  11  1,918  105  293  478  1,042  החשבונאי הראשי רישפן אבי

 מנהל החטיבה  בקר ציון
 -  -  -  1,634  89  268  420  857  הפיננסית

 מנהל החטיבה  מימון דוד
 -  -  -  1,523  76  275  392  780  הקמעונאית

 מנהל החטיבה  קליבנוב אמיר
 -  -  -  1,383  84  224  302  773  לבנקאות מסחרית

 
 

 2018שנת 

  
 (1)תגמול עבור שרותים

הלוואות שנתנו בתנאי 
 (3)הטבה

 (1)מענקים (1)שכר תפקיד (4)שם העובד
הפרשות 
 (2)סוציאליות

הטבות 
 אחרות

סך 
 הכל

יתרת 
 הלוואות

תקופה 
ממוצעת 

לפרעון 
 )שנים(

הטבה 
 שנתית

 -  -  -  2,270  95  236  705  1,234  המנהל הכללי בורשטיין יהושע

 2  1.21  37  1,948  91  329  460  1,068  החשבונאי הראשי רישפן אבי

 מנהל החטיבה  בקר ציון
 -  -  -  1,512  74  125  424  889  הפיננסית

 מנהל החטיבה  קליבנוב אמיר
 -  -  -  1,403  75  187  359  782  לבנקאות מסחרית

 נהל החטיבה מ מימון דוד
 -  -  -  1,399  65  196  361  777  הקמעונאית

 
 התגמולים הינם במונחי עלות לבנק ואינם כוללים מס שכר. .1
 העתודות בגין תגמולים, קרן השתלמות, חופשה, ביטוח לאומי, וכן השלמת  לפיצויים,  כוללות הפרשות  הסוציאליות  ההפרשות  .2

  החשבון. נ"ל עקב שינויים בשכר בשנתה      
 תנאי ההלוואות דומים לאלו של כלל עובדי הבנק. סכומי ההלוואות נקבעים על פי קריטריונים אחידים, לכלל עובדי הבנק. .3
 (.100%כל נושאי המשרה הבכירה מועסקים בבנק בהיקף משרה מלא ) .4

 

  הערות:
 

 הרווחיות ושיעור התשואה על ההון. בקביעת השכר והמענקים נלקחו בחשבון בין היתר היקף העסקים של הבנק,   א.  
כירים, לרבות כל הפעילות במסגרתם, דומים לתנאים הניתנים לכלל עובדי הבנק. על פי רוב בהתנאים לניהול החשבונות בבנק לנושאי המשרה ה ב.

יות שניתנו לנושאי המשרה תנאים אלו אינם עדיפים על התנאים שמקבלים לקוחות אחרים, בעלי פרופיל בנקאי דומה. מכלול ההטבות הבנקא
 הבכירה אינו מהותי.

 התגמולים מכל הסוגים נכללו בסעיף "שכר והוצאות נלוות" בדוח הרווח והפסד. ג.
הדירקטורים בבנק )למעט דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברה האם(, זכאים לתגמול שאינו חורג מהמקובל, ומשולם בהתאם לתקנות  ד.

 בדוחות הכספיים. 35אור יכמפורט בב - 2000מול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס החברות )כללים בדבר ג
 בדוחות הכספיים.( 9)' ב25ביאור  לפרטים נוספים בדבר החלטה למתן פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, ראה ה.

ראה גילוי בדוח על הסיכונים המתפרסם באתר האינטרנט של  - ו.    לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול בבנק והשלכותיה על ההנהלה הבכירה
 הבנק בכתובת:

2019reports/-ualreports/ann-mercantile/financial-https://www.mercantile.co.il/MB/private/about 
  

https://www.mercantile.co.il/MB/private/about-mercantile/financial-reports/annual-reports/2019
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(,  1970להלן פרטים נוספים לגבי "מרכיבי התגמול" )כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 של נושאי המשרה הבכירים בבנק:

 
, אישר הדירקטוריון את תנאי ההעסקה של מר יהושע בורשטיין המכהן 2015ביולי  28ביום  -מר יהושע בורשטיין  .1

על חמש שנים.  -כמנהל הכללי של הבנק. על פי החלטת הדירקטוריון נקצבה תקופת ההעסקה של המנכ"ל ל
יצוין אף האמור לעיל יוכלו הצדדים לסיים את ההתקשרות ביניהם בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים. 

 בהקשר זה כי הצדדים פועלים להארכת תוקף ההסכם, לתקופת העסקה נוספת.
 

דתו יהיה המנכ"ל זכאי לקבלת הכספים שנצברו עבורו בקרן הפיצויים ולמענק מיוחד בהיקף של עם סיום עבו
 ארבע משכורות )שרבע ממנו ייחשב כ"מענק משתנה", כהגדרתו במדיניות התגמול של הבנק(. 

 במשך ארבעה חודשים. -לאחר סיום עבודתו ייאסר על המנכ"ל לעסוק בעיסוק שיהווה תחרות לבנק 
  

ל המנכ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן. בנוסף, זכאי המנכ"ל לימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, רכב שכרו ש
צמוד על חשבון הבנק, הפרשות סוציאליות )לרבות: פיצויי פיטורין, תגמולים, אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות( 

 והטבות נוספות.
 

ק, מועסק בבנק על פי הסכם העסקה אישי לתקופת סמנכ"ל בכיר והחשבונאי הראשי של הבנ -מר אבי רישפן  .2
של מר רישפן. על אף האמור לעיל, יוכלו הצדדים לסיים את ההתקשרות בגיל הפרישה העסקה שמסתיימת 

 ביניהם בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים.
 

פן עד , להאריך את הסכם ההעסקה של מר ריש19.12.2019בהמשך לאמור לעיל, החליטה ועדת התגמול ביום 
 לא שינוי ביתר תנאי ההעסקה.ל, 2021ביוני  30ליום 

  
עם סיום עבודתו יהיה מר רישפן זכאי לפיצויי פיטורין ולמענק מיוחד בהיקף של תשע משכורות. לאחר סיום 

 במשך שלושה חודשים. -עבודתו ייאסר על מר רישפן לעסוק בעיסוק שיהווה תחרות לבנק 
  

המחירים לצרכן. בנוסף, זכאי מר רישפן לימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה,  שכרו של מר רישפן צמוד למדד
רכב צמוד על חשבון הבנק, הפרשות סוציאליות )לרבות: פיצויי פיטורין, תגמולים, אבדן כושר עבודה וקרן 

 השתלמות( והטבות נוספות. 
 

העסקה אישי, לתקופת העסקה  סמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית, מועסק בבנק על פי הסכם -מר בקר ציון  .3
בלתי קצובה. על פי ההסכם זכאי כל אחד מהצדדים לסיים את ההתקשרות ביניהם בהודעה מוקדמת של 

 שלושה חודשים.
  

עם סיום עבודתו יהיה מר בקר זכאי לפדיון כספי הפיצויים שנצברו לזכותו, ולמענק מיוחד בהיקף של שש 
במשך שלושה חודשים.  -מר בקר לעסוק בעיסוק שיהווה תחרות לבנק משכורות. לאחר סיום עבודתו ייאסר על 

 בתמורה לקיום התחייבות זו, יהיה מר בקר זכאי לקבלת מענק מיוחד נוסף בהיקף של שלוש משכורות. 
 

שכרו של מר בקר צמוד למדד המחירים לצרכן. בנוסף, זכאי מר בקר לימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, 
ון הבנק, הפרשות סוציאליות )לרבות: פיצויי פיטורין, תגמולים, אבדן כושר עבודה וקרן רכב צמוד על חשב

 השתלמות(, והטבות נוספות.
 

סמנכ"ל ומנהל החטיבה הקמעונאית, מועסק בבנק על פי הסכם העסקה אישי, לתקופת  -מר דוד מימון  .4
שרות ביניהם בהודעה מוקדמת ההסכם זכאי כל אחד מהצדדים לסיים את ההתק העסקה בלתי קצובה. על פי

 של שלושה חודשים.
 

עם סיום עבודתו יהיה מר מימון זכאי לפדיון כספי הפיצויים שנצברו לזכותו )בכפוף לאמור להלן(, ולמענק מיוחד 
 בהיקף של עד ארבע משכורות, ובתנאי שמועד סיום ההעסקה יהא לפני גיל הפרישה של מר מימון. 

 במשך שלושה חודשים.  -מר מימון לעסוק בעיסוק שיהווה תחרות לבנק  לאחר סיום עבודתו ייאסר על
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 )המשך( מר דוד מימון .4
 

למרות האמור לעיל, ככל שסיום ההעסקה של מר מימון ייגרם ביוזמת הבנק יהיה מר מימון זכאי לתשלום 
 פיצויי פיטורין, כמפורט להלן:

 
ן )עבור כל תקופת עבודתו בבנק(, ככל שמועד ממשכורתו האחרונה של מר מימו 250%תשלום בשיעור  -

 החודשים הראשונים, מכניסת הסכם ההעסקה לתוקף. 30סיום תקופת ההעסקה, יחול בתקופה של 

ככל  ,ממשכורתו האחרונה של מר מימון )עבור כל תקופת עבודתו בבנק( 175%תשלום בשיעור של  -
חודשים, מכניסת הסכם  60ועד  חודשים 30שמועד סיום תקופת ההעסקה, יחול בתקופה שבין 

 ההעסקה לתוקף.

שכרו של מר מימון צמוד למדד המחירים לצרכן. בנוסף, זכאי מר מימון לימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, 
רכב צמוד על חשבון הבנק, הפרשות סוציאליות )לרבות: פיצויי פיטורין, תגמולים, אבדן כושר עבודה וקרן 

 .השתלמות(, והטבות נוספות
  

 

העסקה אישי,  סמנכ"ל ומנהל החטיבה העסקית מסחרית, מועסק בבנק על פי הסכם -מר קליבנוב אמיר  .5
לתקופת העסקה בלתי קצובה. על פי ההסכם זכאי כל אחד מהצדדים לסיים את ההתקשרות ביניהם בהודעה 

 מוקדמת של שלושה חודשים.
 

 י פיטורין, כדלקמן:לתשלום פיצוי - עם סיום עבודתו יהיה מר קליבנוב זכאי

מכפלת המשכורת האחרונה במספר שנות הותק, לתקופה שממועד תחילת עבודתו של מר קליבנוב בבנק  -
 ההעסקה לתוקף. הסכם ועד למועד כניסת

תקופה ב פדיון כספי הפיצויים שנצברו לזכותו )או למכפלת המשכורות האחרונה במספר שנות הותק   -
 במקרה של פיטורין(. - ועד לסיום תקופת העסקה שממועד כניסת הסכם ההעסקה לתוקף

 מענק מיוחד בהיקף של שש משכורות. -
 

סיום עבודתו ייאסר על מר קליבנוב לעסוק בעיסוק שיהווה תחרות לבנק  במשך שלושה חודשים. לאחר 
 בתמורה לקיום התחייבות זו, יהיה מר קליבנוב זכאי לקבלת מענק מיוחד נוסף בהיקף של שלוש משכורות.

שכרו של מר קליבנוב צמוד למדד המחירים לצרכן. בנוסף, זכאי מר קליבנוב לימי חופשה, ימי מחלה, דמי 
הבראה, רכב צמוד על חשבון הבנק, הפרשות סוציאליות )לרבות: פיצויי פיטורין, תגמולים, אבדן כושר עבודה 

 וקרן השתלמות(, והטבות נוספות.
 
 

 םעסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורי .6

 הסכמים לקבלת שירותי מיחשוב ותפעול .א

מערכות המיחשוב המרכזיות של הבנק מבוססות על מערכות המחשב של חברת האם, המתפעלת ומתחזקת 
אותן. שירותי המיחשוב והתפעול המסופקים לבנק על ידי החברה האם, מכח הסכמים שנחתמו בין הבנק 

 לחברה האם המבוססים על עקרונות כלכליים.
 

 אמור לעיל, הבנק התקשר בהסכמים לקבלת שירותי תפעול מסוימים מהחברה האם. בנוסף ל
 א' להלן.10ראה פרק  -לפרטים נוספים באשר להסכמים לקבלת שירותי מיחשוב ותפעול 

 
 

 מתן פטור והתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה .ב

ים ונושאי משרה אחרים בחברות בנות הבנק התחייב לפטור מראש דירקטורים ונושאי משרה בבנק וכן דירקטור
מסוימות )כהגדרתם במסמך ההתחייבות(, מאחריות בשל נזק שייגרם לבנק )ולאותן חברות בנות(, עקב הפרת 

 חובת זהירות מצד הדירקטור או נושא המשרה.
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 )המשך( עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים .6

 )המשך( ושאי משרהמתן פטור והתחייבות לשיפוי דירקטורים ונ ב.
  

, התחייב הבנק לשפות דירקטורים ונושאי משרה, בשל התחייבות כספית אפשרית שתוטל עליהם, ובגין כמו כן
 הוצאות התדיינות סבירות בגין סוגי אירועים מסוימים המפורטים במסמך.

  
)ראה  2019בדצמבר  1ם ף ביוקבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ שנכנסה לתוהבנוסף, בעקבות העסקה למיזוג בין 

 30.11.2019בדוחות הכספיים(, והצורך לערוך ולפרסם דוחות כספיים של מוניציפל בנק בע"מ ליום  37ביאור 
על שני  גם )עובר ליום המיזוג( ולתקופה שהסתיימה באותו תאריך, הורחבו הפטור וכתב השיפוי הנ"ל והוחלו

 חריותם לעריכת הדוחות הכספיים הנ"ל.נושאי משרה לשעבר במוניציפל בנק בע"מ, בגין א
  

 ( בדוחות הכספיים.9ב' )25ראה ביאור  –לפרטים נוספים בנושא זה 

 
 

 

ראה ביאור  - 2019לפרטים נוספים באשר לעסקאות שנקשרו בין הבנק לבעלי שליטה וצדדים קשורים בשנת  .ג
 בדוחות הכספיים. 35

 
 
 
 
 
 

 

 פרטים נוספים בנוגע לעסקי הבנק -' ב חלק
 צה והשליטה בבנקמבנה הקבו .7

 השליטה בבנק .א
במלוא הבעלות  ,למועד פרסום דוחות אלה מחזיק בנק דיסקונט לישראל  בע"מ )להלן: "בנק דיסקונט"(

א' 10פרק ראה  -הסכמים מהותיים שבין הבנק לבנק דיסקונט ללפרטים נוספים בקשר  (.100%והשליטה בבנק )
  להלן.

 
שקעות במניות הבנק ולא בוצעו עסקאות במניות הבנק על ידי לא בוצעו ה ובשנה שקדמה לה בתקופת הדוח
 החברה האם.

 
 

 

 .31.12.2019ליום  -תרשים החזקות עיקריות  .ב

ח  ו   י  סיו    י י   י  יי   וק ההון

מר  תיל 

מ ה פקות בע

תפ ית דיסקו    יהול

מ תיקי השקעות בע

אמריקה ישראל. י.א14.8%

מ להשקעות בע

100%

31%

 מרבי 

מ לבי וח בע סו  יות

100%

מ ה פקות בע מו יציפל
100%
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 (1)רכוש קבוע ומתקנים .8

 כללי .א
 , מסתכמות כדלקמן:31.12.2019ות הבנק ברכוש קבוע ומתקנים ליום השקע

 

 

בניינים 
 (2)ומקרקעין

ד ריהוט וכלי צי
 סך הכל עלויות תוכנה רכב

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 1,432  557  430  445  עלות

 1,041  460  351  230  פחת נצבר

 391  97  79  215  31.12.2019ליום  -עלות מופחתת 
 

 בדוחות הכספיים. 15ראה ביאור  –למידע נוסף בדבר זכויות הבנק בבניינים וציוד  .1
  
 

  -בניינים ומקרקעין  .ב

 כללי (1)
מדיניות הבנק הינה להחזיק אך ורק נכסים הדרושים לתפעול השוטף של הבנק, או שיש צפי שיידרשו לו 

מוצעים על ידי הבנק למכירה, או מושכרים לתקופת  -בעתיד. נכסים שאינם עומדים בקריטריונים אלו 
 ירתם.ביניים, עד שיבשילו התנאים למכ

  
זכויות הבנק במקרקעין ובבניינים הינם בדרך של בעלות או בדרך של חכירה ושכירות מוגנת. בנוסף, 

 נכסים, אותם שכר הבנק בשכירות חופשית. 77 נמצאים בשימוש הבנק
   

 -הבנק בוחן באופן שוטף הפרשים בין השווי ההוגן או הערך בר השבה של נכסים הנמצאים בבעלותו 
. במקרים 36המופחתת של נכסים אלו בספריו, בהתאם לתקן החשבונאות הבינלאומי מס'  לבין העלות

 -בהם עולה העלות המופחתת של נכסים אלו על השווי ההוגן שלהם )או הערך בר השבה, לפי העניין( 
לא נרשמו הפרשות לירידת ערכם של  2019עורך הבנק הפרשה לירידת ערך בגין נכסים אלו. בשנת 

 זהה(. - 2018יועדים למימוש )בשנת מבנים המ
 
 
 

 : )במטרים ריבועים( 31.12.2019להלן פרטים על המקרקעין והבניינים המשמשים את הבנק ליום 
 

 

 

שטחים בבעלות 
 או בחכירה

שטחים בשכירות 
 מוגנת

שטחים בשכירות 
 סה"כ חופשית

 מ"ר מ"ר מ"ר מ"ר סוג הנכס

 25,669  19,942  396  5,331  סניפים

 13,115  6,816  -  6,299  שרדיםמ

 1,277  1,139  -  138  שטחי עזר )אחסון וכו'(

 1,584  480  -  1,104  (1)שטחים שאינם בשימוש הבנק

 41,645  28,377  396  12,872  סך הכל
  

 ולה על שווי השוק שלהם.ומוצגים לפי העלות שאינה ע -השטחים הפנוים שבשימוש הבנק, מיועדים לשימוש עתידי, או למכירה  .1
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 רכוש קבוע ומתקנים  .8
 )המשך(:בניינים ומקרקעין  ב.

 תוכנית להעתקת הנהלת הבנק ויחידות המטה המרכזיות (2)

 הנהלת הבנק ויחידות המטה המרכזיות, פועלים כיום בשלושה מתחמים נפרדים.
ההנהלה, חתם הבנק  במסגרת צעדי ההתייעלות הננקטים על ידי הבנק ובמטרה לשפר את עבודת

 2016ביוני  27ביחד עם החברה האם וחברות נוספות ב"קבוצת דיסקונט" )להלן: "יזמי הפרויקט"(, ביום 
דונם, המיועד להקמת  20על הסכם, במסגרתו רכשה הקבוצה מעיריית ראשון לציון, קרקע בשטח של 

 בנייני הנהלה, מטה ויחידות תפעוליות, שישמשו את החברות הרוכשות.
 
 

דונם(, המיועד להקמת מבנה שירכז  2 -עלות רכישת החלק היחסי של השטח עבור הבנק )בהיקף של כ
 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ. 10.5 -את פעילות הנהלת הבנק ויחידות המטה שלה בעתיד, הסתכמה בכ

 
 

ל הסכם, )יחד עם יתר החברות בקבוצה השותפות למיזם(, ע 2017בדצמבר  25בנוסף, חתם הבנק ביום 
במסגרתו מימשו יזמי הפרויקט אופציה לרכישת זכויות לבניית שטחי מסחר במתחם שנרכש בשנת 

מ"ר(, הסתכמה בסך של  140 -עלות רכישת החלק היחסי בזכויות אלו על ידי הבנק )בהיקף של כ .2016
 מע"מ. מיליון ש"ח, בתוספת 0.75 -כ

 
 

ט" לקידום בניית המתחם )"קמפוס קבוצת דיסקונט"(. נערכו "יזמי הפרויק 2017 - 2019 השניםבמהלך 
 :במסגרת זו

 

 מתכננים ויועצים שונים ,נערכה התקשרות למינוי מנהל לפרויקט הבניה והתקשרות למינוי אדריכלים -
 קביעת המתכונת התכנונית למתחם. לצורך

ומות החניה הוכנו תוכניות למבנה הקמפוס והוחל בעבודות חפירה ודיפון שיהוו תשתית לבנית ק -
 ושטחי התפעול התת קרקעיים בקמפוס.

 הוחל בעבודות חפירה במתחם ויציקת קומות המרתף. 2019במהלך שנת  -

עם קבלן ראשי להקמת הפרויקט. היקף  להתקשרהשותפים בפרויקט , החליטו 2020בחודש ינואר  -
 רויקט.ייגזר מחלקו בפ מיליארד ש"ח. חלקו של הבנק בהתקשרות 0.5 -ההתקשרות נאמד בכ

 
מיליון ש"ח )לרבות אומדנים הנוגעים  200 -להערכת הבנק, היקף ההשקעה בפרויקט צפוי להסתכם בכ

מיליון  28 -הסתכמו השקעות הבנק בבינוי המיזם בכ 31.12.2019להשקעות בשטחים משותפים(. עד ליום 
  ש"ח.

 

 הון אנושי .9

 התפתחויות במבנה הארגוני .א

 פיהרחבת פעילות יחידת התפעול העור

המשנה את תפיסת  האסטרטגיביישום  2019, המשיך הבנק בשנת התוכנית למיקוד עסקי והתייעלות במסגרת
 הפעילות בסניפי הבנק ויחידות המטה התפעוליות.

 
 רוכזושבוצעו בעבר בסניפי הבנק ונוספות פעילויות תפעוליות  2019הועתקו במהלך שנת  ,במסגרת תוכנית זו

  .עודיותביחידות תפעול עורפי יי
 

כרוך בהשקעת תשומות ות התפעול העורפיות ותהליכי העבודה בסניפים וביחידמלווה בשינויים ביישום התוכנית 
)כמו גם בצורך לקיים תהליכי עבודה כפולים בשלבים  הנדרשות להקניית התפיסות ושיטות העבודה החדשות

  .הראשונים, להעתקת מקטעי פעילויות שונים(
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 המשך()הון אנושי  .9
 

 מצבת כח אדם .ב

 כללי (1)

משרות  34 -ב 2019עלה בשנת מספר המשרות של עובדים המועסקים בבנק ובחברות מאוחדות שלו, 
  .2018משרות בסוף שנת  1,488משרות, לעומת  1,522 -ב 2019והסתכם בסוף שנת 

 
 

המיזוג )ראה ביאור משרות של עובדים שהועסקו, עובר ליום  39 כוללים 31.12.2019נתוני המשרות, ליום 
, במצבת כח האדם של 2019בדצמבר  1, ונכללו החל מיום בע"מ במוניציפל בנק ,בדוחות הכספיים( 37

 2019בשנת  ירד מספר המשרות בבנק ,בעקבות עסקת המיזוג הבנק. בניטרול העובדים שנוספו כאמור,
 משרות.  5 -ב
  

משרות,  1,502 -ב 2019רות והסתכם בשנת מש 10 -בממוצע, ירד מספר משרות העובדים המועסקים ב
 .2018משרות בשנת  1,512לעומת 

 
 ר להתפתחות מצבת כח האדם בבנק:שלהלן נתונים בא

 

 
2019 2018 

 1,488  1,522  מספר משרות לסוף שנה

 1,512  1,502  מספר משרות ממוצע
  

)על בסיס  דם המועסק בבנקבכח א 0.7% -בשיעור של כ קיטוןחל  2019מנתונים אלה עולה כי בשנת 
 . מספר משרות ממוצע(

 
 . 2018ו בשנת ת לפרישה מרצון שיושמוהקיטון נגזר, בין היתר, מהשלכות התוכני

 
 התפלגות כח אדם בחתך מגזרי פעילות: (2)

 :(1)להלן נתונים לגבי התפלגות מספר משרות כח האדם הממוצע בבנק בחתך מגזרי פעילות
 

 )*(2018 2019 מגזרי פעילות

 583  562  משקי בית

 688  691  עסקים קטנים

 192  190  בנקאות מסחרית

 27  36  בנקאות פרטית

 22  23  ניהול פיננסי

 1,512  1,502  סך הכל
 

 סווג מחדש. *
_______ 

   הנהלה"(. "גישתב. התפלגות מספר המשרות בחתך מגזרי הפעילות נערכה על פי המבנה הארגוני של מגזרי הפעילות בבנק )1

 

 הסכמי עבודה בבנק .ג

 חוקת העבודה .1

יחסי העבודה בין הבנק לעובדיו, למעט עובדים בעלי חוזה אישי, מושתתים בעיקרם, על הסכם עבודה 
 קיבוצי בסיסי הקרוי "חוקת עבודה" והסכמים קיבוציים משלימים. 

 
וצמדו לתנאים הקיימים במסגרת הסכמים אלו נקבע כי תנאי השכר, העבודה והתנאים הנלווים להם, י

 . להלן( 2ראה סעיף  -)בכפוף לשינויים המתחייבים מעדכון הסכם השכר  בבנק לאומי לישראל בע"מ
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 )המשך(הון אנושי  .9

 )המשך( הסכמי עבודה בבנק . ג
 

פרט להסכמים אלו, נחתמים מעת לעת הסכמים פרטניים בין ההנהלה לנציגות העובדים, בגין נושאים 
 ספציפיים.

 

 תנאי העבודה של חברי הנהלת הבנק מוסדרים בחוזי העסקה אישיים.
 

 הסכם השכר .2

 העובדים הכללית הסתדרות ,הסכם קיבוצי מיוחד בין הבנק נחתם 2018בדצמבר  6יום ב
יחסי העבודה ותנאי השכר של עובדי הבנק  במסגרתו הוסדרו ,החדשה ונציגות העובדים

 )להלן: "תקופת ההסכם"(. 2023דצמבר ב 31ועד  2019בינואר  1לתקופה שמיום 
מספר ל בכפוף ,הקודמים העבודה שנקבעו בהסכמי עבודה והשכראת תנאי ה האריךההסכם 

 שינויים, ובכללם:

 לא יחולו על עובדי  -שינויים שיחולו בתנאי השכר של עובדי בנק לאומי, בתקופת ההסכם ה
 הבנק.

 

 בבנק  השנתילהלן: "השכר"(  -פיצויים )המהווה בסיס לחישוב חבות ה שיעור עליית השכר
 0.8%של  ממוצע )לרבות תוספת וותק בשיעור לשנה 3.9% -בתקופת ההסכם, יסתכם ב

 לשנה(.
 

  ש"ח לחודש )להלן: "רף השכר המינימלי"(.  6,500 -לא יפחת מהשכר המינימלי בבנק
 , כדלקמן:2019 - 2020העלאת השכר לעובדים הרלוונטיים, תיפרס לשנים 

 "ח.ש 6,200 -לא יפחת מ רף השכר המינימלי 2019ת בשנ -
 ש"ח.  6,500 -לא יפחת מ רף השכר המינימלי 2020משנת  -

 
 סינוף .ד

סניפים( במסגרת המדיניות לבחינה שוטפת של מערך  76 - 2018סניפים ) 75מנה הבנק  2019בסוף שנת 
טנציאל למתן שירותי בנקאות למגזר באיזור בעל פו אחד ונפתח סניף שני סניפיםבתקופת הדוח  והסינוף מוזג

  " ו"עסקים קטנים"(.הקמעונאי )"משקי בית
 
 

 הסכמים מהותיים .10

 הסכם לקבלת שירותי מחשב ותפעול .א

 הסכם לקבלת שירותי מחשב (1)

מערכות המיחשוב המרכזיות של הבנק מבוססות על מערכות המחשב של חברת האם, המתפעלת 
סופקים לבנק על ידי החברה האם, מכח הסכמים שנחתמו ומתחזקת אותן. שירותי המיחשוב והתפעול מ

 בין הבנק לחברה האם, המבוססים על עקרונות כלכליים.
 

הסכמים אלו מפרטים את היקף איכות וזמינות שירותי המחשב המסופקים לבנק ומבטיחים את 
יק את אם ירצה אחד מן הצדדים להפס -רציפותם, הן בתנאי ההתקשרות הנוכחית והן בתקופת מעבר 

 ההתקשרות הקיימת.
 

)להלן: "הסכם השירות"(, התחייבה החברה  2004בנובמבר  11בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים ביום 
האם לספק לבנק שירותי מחשב בהיקף ובדרגת איכות שפורטו בהסכם, לתקופה בלתי קצובה. על אף 

 וקדמת, כדלקמן:האמור לעיל, ההסכם מאפשר לכל אחד מהצדדים להביא לסיומו בהודעה מ

 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ: שנתיים. -

 בנק דיסקונט לישראל בע"מ: שלוש שנים. -
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 )המשך(:הסכמים מהותיים  .10

 )המשך(: הסכם לקבלת שירותי מחשב ותפעול א.

 )המשך( הסכם לקבלת שירותי מחשב ותפעול (1)
 

מחור תקופתיים, תמחור שירותי המחשב שמקבל הבנק מכח הסכם זה מבוסס על הסכמי ת
 המתחדשים מעת לעת )להלן: "הסכמי התמחור"(.

 

במהלך שנת , לפיכך, 31.12.2016שנקבעה בהסכם התמחור הקודם פגה ביום  עלות שירותי המחשב
גיבשו הצדדים, בסיוע מומחה חיצוני, מתווה להסכם תמחור חדש, ולמנגנון חישוב עלות שירותי  2017

 המחשוב.
 

  שגובש מנגנון התמחורל באשר ההבנות ם בין הצדדים הסכם, במסגרתו עוגנונחת 31.12.2019ביום 
  :בותרל ,במתווה

 
 64 -עלות שירותי המחשב שמשלם הבנק לחברה האם, תעלה בהדרגה במשך ארבע שנים מכ -

לם יעלות שירותי המחשב ששלפיכך,  .2021מיליון ש"ח בשנת  81 -, לכ2017מיליון ש"ח בשנת 
 מיליון ש"ח. 72 -בכ הסתכמה 2019שנת הבנק לחברה האם ב

 צמודה למדד המחירים לצרכן. שהוסכמה בין הצדדים תהיה עלות שירותי המחשב -

למשך כל תקופת ו 2018בינואר  1החל מיום  , תהיה בתוקףסכםעלות השירותים שנקבעה בה -
ותים, ההתקשרות לקבלת שירותי מחשב, אלא אם ייווצרו נסיבות שיחייבו לעדכן את עלות השיר

 כאמור.
 

 לקבלת שירותי תפעולהסכם  (2)

נחתם הסכם בין הבנק לחברה האם במסגרתו התחייבה החברה האם לספק  2004בנובמבר  11ביום 
לבנק שירותי תפעול מסוימים, שפורטו בהסכם, לתקופה בלתי קצובה. על אף האמור לעיל, ההסכם 

תאם למועדים שפורטו בהסכם מאפשר לכל אחד מן הצדדים להביא לסיומו בהודעה מוקדמת בה
 לקבלת שירותי מחשב. 

  
גיבשו הצדדים, בסיוע מומחה חיצוני מתווה, הכולל עקרונות ופרמטרים כלכליים  2017במהלך שנת 

 לחישוב עלות שירותי התפעול המסופקים לבנק על ידי חברת האם.
  

ההבנות באשר  עוגנו לת שירותי תפעול, במסגרתולקב הסכם נחתם בין הצדדים 31.12.2019ביום 
 במתווה.גובש התמחור ש למנגנון

  
העקרונות והפרמטרים המעודכנים לחישוב עלויות שירותי התפעול שנקבעו בהסכם, נכנסו לתוקף החל 

 .2018בינואר  1ביום 
  

הסתכמה  מההסכם,הנגזרת  העלות השנתית של שירותי התפעול המתקבלים באמצעות החברה האם
 מיליון ש"ח(. 8 - 2018) ליון ש"חמי 9 -בכ 2019בשנת 

 

 הסכמים למתן הלוואות במסגרת הקרן לעסקים קטנים  .ב

למידע מפורט באשר להסכם למתן הלוואות שנחתם בין הבנק )בשיתוף עם גוף מוסדי(, לבין הקרן ל"עסקים 
 ( להלן.7ב')13ראה פרק  -קטנים" 
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 )המשך(:הסכמים מהותיים  .10
  

 לחברה האם יםדחהתחייבות נ יהנפקת כתב .ג

"מנגנונים לספיגת הפסדים"  ים, הכולליםהתחייבות נדח יהנפיק הבנק לחברה האם כתב 2019 -ו 2017 יםבשנ
("coco") ראה  - ים אלההתחייבות נדח ימיליון ש"ח. לפרטים נוספים בקשר לתנאים הנלווים לכתב 260, בסך

 בדוחות הכספיים(. 20ביאור 
 

 יסי אשראיהסכם להנפקה משותפת של כרט .ד

 הבנק מנפיק כרטיסי אשראי בנקאיים בשיתוף עם חברת כ.א.ל כרטיסי אשראי לישראל בע"מ )להלן: כ.א.ל(.
 

אחריות לתהליכים התפעוליים השונים, ה: לרבות, של כרטיסי אשראי, כאמור תהמנגנונים להנפקה המשותפ
-מעוגנים במסגרת הסכמים דו ,שונים דיווחים שוטפים, מנגנוני התמחור ואחריות הצדדים לנזקים תפעוליים

הנפקה ההסכמי עדכן את , ככל שהצדדים בחרו שלא לאוטומטית ארכיםמוו ,צדדיים המתחדשים מעת לעת
 . המשותפים

 
הסכם  9.2.2020נחתם בין הצדדים ביום  ,31.12.2017ביום קף הסכם ההנפקה המשותפת הקודם פג מכיוון שתו

ההסכם החדש כולל  .31.12.2022ועד ליום  1.1.2019 בתקופה שמיום קףשיהיה בתו ,מעודכן משותפת הנפקה
שינויים הנגזרים מכניסתו לתוקף של החוק להגברת התחרות ולצמצום  לרבות ,שינויים בהיבטים תפעוליים שונים

בנוסף עודכנו היבטים שונים הנוגעים  .2017 -הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(, התשע"ז 
 בגין פעילות זו.ים מנגנוני התמחור והדיווחל
 
 

 סכמי עבודהה .ה

 ג' לעיל.9ראה פרק  -למידע באשר להסכמי העבודה הקיימים בבנק ולהתפתחויות שחלו בנושא זה 
 
 

 )לשעבר: "בנק דקסיה ישראל בע"מ( בע"מ מיזוג מוניציפל בנק .ו

 בע"מ מוניציפל בנקבמסגרתו יתמזג  ."מבע מוניציפל בנקנחתם הסכם בין הבנק לבין  2018בנובמבר  13ביום 
 מוניציפל בנקלבעלי המניות של  )בכפוף להתאמות( מיליון ש"ח 670עם ולתוך הבנק בתמורה לתשלום סך של 

 .בע"מ מוניציפל בנק, עבור מלוא המניות של בע"מ
 

 בהסכם. לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו 2019בדצמבר  1עסקת המיזוג נכנסה לתוקף ביום 
 

בדוחות  37ראה ביאור  –לפרטים נוספים באשר להסכם המיזוג והשלכותיו על הדוחות הכספיים של הבנק 
 הכספיים.

 

 הסכמים מהותיים שנחתמו עובר למועד המיזוג על ידי מוניציפל בנק בע"מ .ז

לדוחות  37ביאור בנק בע"מ )ראה , נכנסה לתוקף עסקת המיזוג בין הבנק, לבין מוניציפל 2019בדצמבר  1ביום 
הכספיים(. להלן פרטים באשר להסכמים משמעותיים שנחתמו על ידי מוניציפל בנק בע"מ )להלן: "מוניציפל"(, 

 עובר למועד המיזוג, והבנק נושא בהתחייבויות ובזכויות הנגזרות מהם, מכח עסקה זו.

 הסכם לניהול הלוואות תקציביות מכספי המדינה (1)

לנהל עבור  ם הסכם בין המדינה לבין מוניציפל, במסגרתו התחייב מוניציפל, נחת2012בפברואר  23 ביום
המדינה בתקופה של עשר שנים ממועד חתימתו, הלוואות שתעמיד המדינה מתקציבה ובאחריותה 

 מיתרת האשראי המנוהל, כאמור. 0.16%מים, תמורת עמלת ניהול בשיעור  ילרשויות מקומיות ולתאגיד

מד ההלוואות המנוהלות מכספי המדינה ביחס להלוואות שניתנו מכספי בנוסף, הוסדר בהסכם מע
פאסו(, לאשראים שניתנו על ידי הבנק לאותם -הבנק, ונקבע כי הלוואות אלו יהיו במעמד זהה )פארי

 גופים.
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 )המשך(: הסכמים מהותיים .10
 ך(:)המשהסכמים מהותיים שנחתמו עובר למועד המיזוג על ידי מוניציפל בנק בע"מ  .ז

 )המשך( הסכם לניהול הלוואות תקציביות מכספי המדינה (1)

נחתמה בין הצדדים )המדינה ומוניציפל( תוספת להסכם, המחילה את עקרונות  2017בדצמבר  3ביום 
ה ושדרוג של קמההסכם על הלוואות שהועמדו מתקציב המדינה לרשויות מקומיות ותאגידי מים בגין ה

 מתקני טיהור שפכים.

 , עובר ליום המיזוג.בנק בע"מ ם באשר לזכויות עובדי מוניציפלהסכמי (2)

עוגנו בשני הסכמי עבודה,  -זכויות עובדי מוניציפל בנק בע"מ, עובר ליום המיזוג, לקבלת פיצויי פרישה 
 כדלקמן:

שנחתם בין מוניציפל בנק בע"מ, לבין נציגות עובדיו  2018ביולי  30הסכם עבודה קיבוצי מיוחד מיום  -
 דרות העובדים הכללית החדשה.והסת

 בין הבנק לבין מוניציפל בנק בע"מ. 2019ביולי  22הסכם הבנות שנחתם ביום  -
 

בהתאם להסכמים אלו, עובדי מוניציפל )להלן: "העובדים"(, יהיו זכאים לקבלת פיצויים מוגדלים, ככל 
 תנאים הבאים:, ב31.12.2021שתבוצע עסקה למיזוג מוניציפל החל ממועד המיזוג, ועד ליום 

 
 ככל שהבנק יודיע למי מהעובדים על החלטתו לסיים את העסקתו בבנק. -

 
יום  10 -ככל שמי מהעובדים יודיע לבנק בתום תשעה חודשים ממועד המיזוג )אך לא יאוחר מ -

 לאחר מועד זה(, על רצונו להפסיק את עבודתו בבנק מרכנתיל דיסקונט.
 

ט מי מהעובדים שלא להיענות להצעה להיקלט כעובד למרות האמור לעיל, אם בתקופה זו החלי
הבנק )ככל שתימסר הצעה כזו על ידי הבנק(, יהיה העובד זכאי לקבלת הפיצויים המוגדלים, גם אם 

 טרם חלפו תשעה חודשים ממועד המיזוג.
 

בתקופה שמתום תשעה חודשים ממועד  בנוסף, הבנק התחייב להודיע לכל אחד מעובדים אלו -
 וחלטה, אם בכוונתו להעסיק מי מהם כ"עובדים קבועים" בבנק. עובד ש31.12.2021ליום עד ו המיזוג
להעסיקו בבנק במעמד "עובד קבוע", יהיה זכאי לקבלת הפיצויים המוגדלים )בתום עשרה  שלא

 ימים ממועד ההודעה(.
 

 מגבלות בתחום החקיקה והתקינה .11

 חקיקה בתחום כרטיסי האשראי .א

( )פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס חיוב ושל עסקאות צו הבנקאות )שירות ללקוח (1)
 2018 -חיוב מיידי(, התשע"ט 

 

(, נקבע בהסדר שגובש בשנת 0.70%שיעור העמלה הצולבת הנוכחי השורר בשוק כרטיסי האשראי )
 .2018בין שלוש חברות כרטיסי האשראי, במעורבות הרשות להגבלים עסקיים, ויסתיים בסוף שנת  2012

 
פורסם הצו, במסגרתו הוכרז השירות שנותן סולק לבית עסק בקשר לסליקה של  2018בנובמבר  25ביום 

עסקאות בכרטיסי חיוב, כשירות בר פיקוח, לעניין שיעור העמלה הצולבת, לפי סוג העסקה: עסקת חיוב 
 מיידי, או עסקת חיוב נדחה.

 
 , כדלקמן:0.50%, לשיעור של בעסקאות חיוב נדחה, תופחת העמלה הצולבת בהדרגה

  0.60% -ל ,נקודות האחוז 0.1 -ב שיעור העמלה הצולבתהופחת  - 2019בשנת  -

  0.575% -יסתכם ב שיעור העמלה הצולבת - 2020בשנת  -
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 )המשך(: מגבלות בתחום החקיקה והתקינה .11

 )המשך(: חקיקה בתחום כרטיסי האשראי .א

  0.55% -סתכם בישיעור העמלה הצולבת  - 2021בשנת  -

  0.525% -שיעור העמלה הצולבת יסתכם ב - 2022בשנת  -

    0.50% -שיעור העמלה הצולבת יסתכם ב - 2023החל משנת  -
 

את ה"עמלה הצולבת", בהדרגה, עד לשיעור של  תופחתבעסקאות המתבצעות בכרטיס חיוב מיידי, 
 כיום(, כדלקמן: 0.30%)במקום  0.25%

  0.275% -ור העמלה הצולבת יסתכם בשיע - 2021 - 2022בשנים  -

  0.25% -שיעור העמלה הצולבת יסתכם ב - 2023החל משנת  -
 

 , ומיושם על ידי הבנק החל ממועד זה.2019בינואר  1הצו נכנס לתוקף ביום 
 

הכנסות הבנק מעמלות בגין כרטיסי אשראי כוללות שעור מסוים מהעמלה הצולבת שגבתה חברת 
הלקוחות בכרטיסי אשראי שהונפקו על ידי הבנק(, מכח הסכם שנחתם בין  האשראי )הנובעת משימושי

 הבנק לבין חברת כרטיסי אשראי.
 
 

להערכת הבנק הפחתת שיעור העמלה הצולבת הקטין את הכנסות הבנק מעמלות בגין כרטיסי אשראי 
כרטיסי  מיליון ש"ח. עם זאת, בעקבות עדכון ההסכם להנפקה משותפת בין הבנק לבין כ.א.ל 4 -בכ

, במסגרתו עודכנו העקרונות והפרמטרים המשמשים לחישוב (עילד' ל10)ראה פרק  אשראי לישראל
 לא נרשמה פגיעה בהכנסות הבנק מעמלות בגין כרטיסי אשראי. -העמלות המגיעות לבנק מפעילות זו 

 
 
 בנושא: "כרטיסי חיוב" 470תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס'  (2)

שינויים במתכונת המידע הנשלח  תיקון להוראה, הכולל בין היתר פורסם 2018 בנובמבר 13ביום 
 ללקוחות לגבי עסקאות שבוצעו על ידם בכרטיסי אשראי, לרבות:

 לבקשת לקוחותיהם(, מידע על כלל העסקאות שבוצעו על ידם בכרטיסי  ציגוי התאגידים הבנקאיים(
גם אם כרטיסי האשראי בהם  -אצלם  אשראי, ככל שתמורתן חויבה בחשבונות העו"ש המתנהלים

 נעשה שימוש לא הונפקו על ידם.
המידע האמור יוצג על ידי התאגידים הבנקאיים בערוצי התקשרות המוצעים על ידם, ולכל הפחות 

המידע בגין העסקאות שבוצעו בכרטיסי האשראי שלא  באתרי האינטרנט ובאפליקציות שלהם.
ינתן בפורמט זהה לזה המוצג בגין כרטיסי האשראי שהנפיקו הונפקו על ידי התאגידים הבנקאיים י

 על ידי התאגידים הבנקאיים.

  נקבעו כללים להצגת מידע על עסקאות שביצעו לקוחות בכרטיסי אשראי על ידי מנפיק כרטיס
 האשראי.

 
ז' לחוק הבנקאות 7של סעיף  החל ממועד תחולתו לתוקףנכנסו  ההנחיות החדשות שנכללו בהוראה

 .31.1.2020 - , דהיינות ללקוח()שירו
 

 הבנק מיישם את ההנחיות שנקבעו בהוראה החל ממועד כניסתן לתוקף.
 

 לקוח -יחסי בנק חקיקה בתחום  .ב

 2016 -חוק נתוני אשראי, התשע"ו  (1)

במסגרת החוק הוקם על ידי בנק ישראל מאגר מידע, הכולל מידע פיננסי על יחידים )לרבות עוסקים(, 
ים )לרבות תאגידים בנקאיים, חברות כרטיסי אשראי, בנק ישראל, בתי המשפט, כונס שנאסף מגופים שונ

 הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל וכו'(.
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 )המשך(: מגבלות בתחום החקיקה והתקינה .11

 )המשך(:לקוח  -חקיקה בתחום יחסי בנק  .ב

י אשראי, לפנות ללשכות אשראי , ומאפשרות לנותנ2019באפריל  12הוראות החוק נכנסו לתוקף ביום 
)שהורשו לפעול מכח החוק(, בבקשה לקבל מידע מסוגים שונים, על מבקשי אשראי, המבוסס על 

 הנתונים שנאספו במאגר המידע, כאמור, לרבות:
 
 אינדיקציה ליכולת הלקוח לעמוד בפירעון אשראי שיינתן על ידי נותן האשראי. -"חיווי אשראי"  -
הכולל נתוני אשראי מפורטים של הלקוח, לרבות הדירוג שנקבע ללקוח על ידי דוח  -"דוח אשראי"  -

 לשכת האשראי. קבלת הדוח מותנית בהסכמה מוקדמת של הלקוח.
 

החוק יאפשר לבנק לקבל מידע נוסף על הלקוחות שנכללו במאגר, לצורך הערכה מושכלת של סיכוני 
לת הסכמה מוקדמת של הלקוחות, או מסירת האשראי הכרוכים במתן אשראי ללקוחות אלו, בכפוף לקב

 כנדרש בחוק. –הודעה מתאימה ללקוחות, לפי העניין 
 

 2019 - פכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים(, התש" (2)
במסגרתו הוטלה חובה על , 1981 -, תוקן חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א 2018במרס  22ביום 

הפיננסית של לקוחות שיחפצו בכך, לבנק  םהכספיות ופעילות יהםתאגידים הבנקאיים להעברת יתרותה
 הקולט, באופן מקוון, נוח, אמין ומאובטח, ללא עלות ללקוח.

 
, בין היתר, את סוגי הפעילות הפיננסית שעליהן יחול הקובעים , פורסמו כללים2019 דצמברב 17ביום 

 התיקון לחוק.
 

 , בנושא זה.448פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  2019 צמברבד 16ביום 
 

 י"צרכנ, בנושא: "ניהול אשראי תקין טיוטת הוראת ניהול בנקאי (3)
על רקע שיעורי הריבית הנמוכים השוררים בשנים האחרונות והעליה בצריכה הפרטית, נרשמה בשנים 

ת המערכת הבנקאית וגופים חוץ האחרונות עליה משמעותית באשראי שניתן למשקי הבית באמצעו
   בנקאיים.

 
להערכת בנק ישראל, קיים חשש שתהליכים אלו עלולים לגרום לנטל חוב מופרז על משקי הבית, 

 ובעיקר על משקי הבית המדורגים בעשירוני ההכנסות הנמוכים.
 

שראי לאור האמור לעיל, ולאור החשש שהתנהגות לא נאותה של תאגידים בנקאיים בתהליך מתן הא
)המהווה מימוש של סיכון ההתנהגות(, עלולה לגרום גם להתממשות של סיכונים משפטיים ורגולטוריים, 

 פברוארב 19לנזקי מוניטין ואף לגרום להפסדים משמעותיים לתאגידים בנקאיים, הפיץ בנק ישראל ביום 
עקרונות ותנאי סף בכל י", הכוללת צרכנ, טיוטת הוראת ניהול בנקאי חדשה בנושא: "ניהול אשראי 2020

 הנוגע לשיווק, חיתום, בחינת הסיכונים והבקרות הכרוכים בנושא זה, ובכללם:
 
  הצרכניאשראי ההוטל על התאגידים הבנקאיים לגבש מדיניות ונהלים בנושא ניהול. 

 מסמך המדיניות יכלול מדדים כמותיים המתייחסים להערכת כושר הפירעון של הלווה ובכללם:

 ית פנויה מינימלית.הכנסה חודש -

 ההחזר החודשי להכנסה הפנויה. סך יחס מכסימלי בין -

 השנתית ברוטו.יחס מכסימלי בין כלל החובות הקמעונאיים של הלווה, להכנסתו  -
 

מסמך המדיניות יאושר על ידי הדירקטוריון. בנוסף, הוטל על הדירקטוריון לבחון מדיניות זו בתדירות 
 .שנתית לפחות

 
 וכן מאפיינים ברורים  צרכניי תגדיר אוכלוסיית יעד לשיווק יזום של אשראי מדיניות האשרא

 .)כגון: אוכלוסיות מוחלשות( יהוו יעד לשיווק יזום אוכלוסיות שלאל
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 )המשך(: מגבלות בתחום החקיקה והתקינה .11

 )המשך(:חקיקה בתחום יחסי בנק לקוח  .ב

 )המשך( י"צרכניהול אשראי יוטת הוראת ניהול בנקאי תקין, בנושא: "נט (3)

  ותגמול לעובדים העוסקים בשיווק יזום של  הערכה ,קביעת יעדיםל םמנגנונימדיניות האשראי תכלול
 .צרכני יבטיחו התנהלות הוגנת כלפי הלקוחות ולא יעודדו שיווק אגרסיבי של אשראישאשראי, 

 אחר הרכב ואיכות תיק  התאגידים הבנקאיים יחויבו לקיים תהליכים מובנים ושוטפים למעקב
, לרבות זוי, שיאפשרו לתאגיד הבנקאי להעריך את הסיכון המובנה בפעילות צרכנהאשראי ה

 המגמות בפעילות זו וזיהוי של סיכונים מתהווים וניהולם.

  י של התאגידים הבנקאיים יכללו מנגנונים שיימנעו שיווק צרכנפרקטיקות השיווק של אשראי
גורם בקרה שאיננו ת התבססות על תסריטי שיחה שיאושרו מראש על ידי אגרסיבי של אשראי, לרבו

 הגורם העסקי.

 י יכללו, בין היתר, מודל אוטומטי לדירוג סיכון הלווה, נהלים ומערכות צרכנתהליכי חיתום האשראי ה
 תפעוליות הולמות, שיאפשרו תמיכה בניתוח המידע וקבלת החלטות אשראי זהירות.

  י יידרשו התאגידים הבנקאיים להעריך את יכולת הפירעון צרכנהאשראי הבמסגרת תהליך חיתום
תהליך חיתום האשראי יתבסס על כושר  .שניתן לייחס לונטל החוב הכולל בהתייחס ל של הלווה

 לטובת פירעון האשראי. שהלווה יכול להעמיד בטחונות וערבויותללא תלות ב ,ההחזר של הלווה

הוראה מחייבת,  במסגרת עתידות להיכנס לתוקף, ככל שיפורסמו ההנחיות שנכללו בטיוטת ההוראה
 . 2020בספטמבר,  30ביום 

 
 בנקאות פתוחה בישראל" לשתקן , בנושא: "יישום 368מס'  ניהול בנקאי תקין תהורא (4)

 –בעקבות פרסום ה"חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ז 
התאגידים הבנקאיים, בין היתר, לאפשר ל"נותן שירות" לצפות במידע פיננסי של  ", במסגרתו נדרשו2017

לקוח, בהסכמתו )לאחר שייקבעו הוראות מתאימות לעניין צפיה במידע פיננסי מקוון והשימוש בו על ידי 
את ניהול רהו, 2020בפברואר  24בנק ישראל ביום  פרסם -ר בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל( צשר האו

מסדירה תשתית ליישום בנקאות ו רהי, המגדבנקאות פתוחה" תקן של ישוםיאי חדשה בנושא: "בנק
 פתוחה בישראל.

 
התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לאפשר לצד ג'  יידרשויות שנכללו בהוראה, חבמסגרת ההנ

את הסכמתו (, גישה לחשבון הלקוח )ככל שהלקוח נתן בשלב זה בנקים או חברות כרטיסי אשראי)
 המפורשת(, לצורך קבלת מידע או ביצוע פעולות.

 
מו לקידום התחרות והחדשנות במערכת הבנקאית בישראל, רלדעת בנק ישראל צעדי הסדרה אלו ית

 :31.12.2021ועד  31.12.2020וייכנסו לתוקף, בהדרגה, החל מיום 
 

תינתן גישה לצדדים  -ראה( )מועד תחילת יישום ההו 31.12.2020שייושם ביום  -בשלב הראשון  -
 שלישיים מורשים ומפוקחים, למידע באשר ליתרות ולתנועות בחשבונות העובר ושב של הלקוחות.

 
למידע באשר  גם תינתן לאותם צדדים שלישיים גישה - 1.7.2020ביום  שייושם -בשלב השני  -

וכן תינתן להם  בנקאיים(, בנקאיים וחוץ לתנועות בכרטיסי החיוב של הלקוחות )לרבות כרטיסי חיוב
 גישה לייזום תשלומים בחשבונות הבנק של הלקוחות.

מידע לגבי ל גם גישה ייםינתן לאותם צדדים שלישת - 31.12.2021ביום שייושם  -בשלב השלישי  -
ירות הערך שמנהל הלקוח ימידע לגבי תיקי נל גישה פקדונות וחסכונות של הלקוח וכןאשראי, 

  בחשבונותיו בבנק.
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 )המשך(: מגבלות בתחום החקיקה והתקינה .11

 )המשך(:לקוח  -חקיקה בנושא יחסי בנק  .ב

 )המשך( , בנושא: "יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל"368הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  (4)
 

 הפיננסי של לקוחות בסיס המידעיעמיד חלק משמעותי מם סטנדרט הבנקאות הפתוחה כאמור, יישו
, באופן לרשות צדדים שלישיים הנמצא כיום בידי המערכת הבנקאית בלבד, התאגידים הבנקאיים,

לפעול בתחום זה ועשוי  להיכנס ולהתחיל נטק(יגופי פוגופים נוספים )לרבות חברות טכנולוגיה לשיאפשר 
ם יילהוביל הן להגברת התחרות במערכת הבנקאית ומחוץ לה והן ליצירת ערך ללקוחות הפיננס

מלוא המידע הפיננסי  בז וכת במרצפושיאפשרו ללקוחות ל מערכות מידע חדשותות השקת עבאמצ
ים יובאמצעות קבלת הצעות להוזלת עלות השירותים הפיננס ,חשבונותיהם המנוהלים במקומות שוניםב
 .נוספים המותאמים לצורכיהםים פיננסיים צרמולו
 

 חקיקה בנושא עמלות  .ג

 .2008 -ירות ללקוח()עמלות(, התשס"ח תיקון לכללי הבנקאות )ש (1)

, תיקון 2019 מאיב 1בנק ישראל ביום  פרסםבהמשך לתיקוני חקיקה קודמים שפורסמו בנושא זה, 
לשינויים במתכונת גביית  הנחיותהכולל  ,"2008 -התשס"ח  ל"כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(,

 , כדלקמן:התאגידים הבנקאיים חותמלקו קהעמלות בגין ניהול חשבונות העובר ושב של חל

לקוחות "בעלי מוגבלות" או "אזרחים ותיקים" לשירות המסלולים,  ףלצר חויבו התאגידים הבנקאיים -
להפחתת  מביאהעל ידי התאגיד הבנקאי(, ששיטה זו  נערכוש יםתאם לתחשיבהתברר )בהל שככ

 .ים לקוחות אלומעובר ושב שמשלסכומי העמלות בגין ניהול חשבונות 
הוראה זו תיושם גם לגבי "עסקים קטנים" )לרבות יחידים עסקיים(, גם ביחס ל"מסלול העמלות  -

 המורחב".
 

בנוסף, הותר לתאגידים הבנקאיים, במסגרת התיקון לכללי העמלות, לקבוע בתעריפוניהם עמלות בגין 
טומטי באמצעות כרטיס שירותים נוספים, כגון: עמלה בגין ייעוץ פנסיוני, עמלת משיכת מזומן במכשיר או

, ועמלת משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס חיוב שאינו מקושר לחשבון עובר ושב נטען
 )או על ידי שלוחה של בנק זר(. שהונפק בחו"ל

 
ממועד פרסומם, למעט התיקונים המתייחסים לצירוף לקוחות  נכנסו לתוקףהתיקונים לכללי העמלות 

 .2019באוגוסט  1יום ב כנסו לתוקףנל"שירות המסלולים", ש
הבנק מיישם את ההנחיות שנכללו בתיקון לכללי הבנקאות; כאמור, החל מהמועד שנקבע לכניסתן 

 לתוקף.
 

מיליון ש"ח  5-10 -להערכת הבנק יישום הנחיות אלו עתידה להפחית את הכנסות הבנק מעמלות בכ
 לשנה.

 
 2019 -, התשע"ט )הוראת שעה((יפול בשיק דחויצו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות ט (2)

במסגרת החקיקה שנועדה להפחית את השימוש בשטרות כסף במשק, ובמטרה לעודד לקוחות להפקיד 
, (ריבוי הסבות כגון:) בתאגידים הבנקאיים שיקים מעותדים שאינם עומדים בכללי החקיקה החדשים

טיפול בשיקים  ופחתה העמלה המירבית בגיןה צו במסגרתה 2019באפריל  3בנק ישראל ביום  פרסם
 30 ליום , ועד2019באפריל  15, בתקופה שמיום ו על ידי לקוחות פרטיים ועסקים קטניםדשהופק דחויים
 , לסך של שני ש"ח לשיק.2019ביוני 

 
ההנחיות שנכללו בצו יושמו על ידי הבנק במועד שנקבע לכניסתן לתוקף. להערכת הבנק הגבלת 

 ים.ידת שיק דחוי, כאמור, הפחיתה את הכנסות הבנק מעמלות בסכומים לא מהותהתעריף להפק
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 )המשך(: מגבלות בתחום החקיקה והתקינה .11

 ההלוואות לדיורחקיקה בתחום  .ד

(, )דחיית מועד הפרעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות 30חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס'  (1)
 2018 -מיוחדות( התשע"ח 

, ובמסגרתו חויבו התאגידים הבנקאיים לאפשר ללקוחות 2018בדצמבר  27יקון לחוק פורסם ביום הת
המבקשים לקבל הלוואות לדיור לרכישת דירת מגורים יחידה, לכלול בהסכם ההלוואה הוראות שיאפשרו 
ללקוחות לדחות )בהתקיים תנאים מסוימים(, את מועד הפרעון של ההלוואה לתקופה שלא תעלה על 

 שלושה חודשים.
 

לכל היותר, ולא יותר משלוש פעמים לאורך  -הלקוח יוכל לדחות את מועד הפרעון, כאמור, אחת לשנה 
שישה חודשים ממועד  בתוםתקופת ההלוואה. התיקון חל על הסכמי הלוואה לדיור, כאמור, שנכרתו 

 פרסום התיקון לחוק, ואילך.
 

)דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור בשל פטירה(, התשע"ט  (31חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס'  (2)
- 2019  

, ובמסגרתו חויבו התאגידים הבנקאיים לדחות את מועדי 2019בינואר  7התיקון לחוק פורסם ביום 
 לתקופה של עד שנים עשר חודשים.  -הפרעון של הלוואות לדיור ללקוח שנפטר 

 
ר שנקבע בחוזה ההלוואה, בלבד, ולא ייגבו מהלקוח בתקופת הדחיה ההלוואה תישא ריבית בשיעו

 תשלומים נוספים, שלא היו חלים עליו, אלמלא הדחיה, לרבות ריבית פיגורים.
 

 התיקון חל על הסכמי הלוואות לדיור שנכרתו בתום שישה חודשים ממועד פרסום התיקון לחוק, ואילך.
  

 חקיקה בתחום ניהול הסיכונים .ה

 , בנושא: מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים313אי תקין מס' תיקון להוראת ניהול בנק (1)

לאור המאפיינים הייחודים של סיכון האשראי הטמון בפעילות לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך 
 27וחולשות של בנקים בארץ ובעולם בניהול הסיכון הטמון בפעילות זו, פרסם בנק ישראל ביום 

, בנושא: "מגבלת חבות של לווה ושל קבוצת 313ן להוראת ניהול בנקאי תקין מס' , תיקו2019באוקטובר 
 לווים", המטילה מגבלות על חבות של לקוחות העוסקים בפעילות זו, כדלקמן:

 נקבעה הגדרה ללווים העוסקים "בפעילות ספקולטיבית". -

מהון  10%ל היקף החבות המירבי לחבות של לווה העוסק בפעילות ספקולטיבית, לא יעלה ע -
 התאגיד הבנקאי.

 
. להערכת הבנק ליישום התיקונים הנ"ל לא תהיה השפעה 1.7.2020התיקונים להוראה ייכנסו לתוקף ביום 

 מהותית על פעילות הבנק. 

 בנושא: "ניהול סיכון האשראי" 311תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס'  (2)

בנושא: ניהול  311ת ניהול בנקאי תקין מס' פרסם בנק ישראל תיקון להורא 2019באוקטובר  27ביום 
 סיכון אשראי".

  
להנחיה במסגרתה נדרשו התאגידים הבנקאיים  ותהתיקון להוראה כולל, בין היתר, הבהרות והקלות הנוגע

 לבסס את תהליך חיתום האשראי על מידע כספי מעודכן, ובכללם:
יחשבו כבלתי  –רו לתאגיד הבנקאי הוגדרו המועדים שמעבר להם, דוחות כספיים של לקוחות שנמס -

 מעודכנים.

ניתן יהיה לדחות מועדים אלו, בהתקיים תנאים שונים, ובכללם: הסדרי אורכות שיש ללקוחות עם  -
 שלטונות המס.
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 )המשך(: מגבלות בתחום החקיקה והתקינה .11

 )המשך(:חקיקה בתחום ניהול הסיכונים  .ה

המתייחסות לאשראי שניתן לחייבים שנרכשו ב"עסקאות נקבעו הקלות לקבלת מידע כספי מעודכן,  -
מיליון  10(, ובלבד שסך החבות שבגינה ניתנו ההקלות אינה עולה על Factoringשל ניכיון חייבים" )

 ש"ח.

הותר לתאגיד הבנקאי, בנסיבות מסוימות, שלא להעמיד חוב לפירעון מידיי, בשל היעדר דוח כספי  -
 מעודכן.

בהם יתאפשר לתאגיד בנקאי להעניק "סמכות אשראי אישית". היקף  הוגדרו נסיבות וכללים -
 מיליון ש"ח. 1האשראי שניתן יהיה להעמיד במסגרת "סמכות אשראי אישית", לא יעלה על 

 
(, למעט הכללים המתייחסים ל"סמכות 27.10.2019התיקונים להוראה נכנסו לתוקף ביום פרסומה )

 , לכל המאוחר.2020דש אפריל אשראי אישית", שייכנסו לתוקף החל מחו
  

 "מגבלת חבות ענפיתבנושא: " ,315תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס'  (3)

הוגבל היקף החבות הענפי בתאגיד  315הוראת הניהול הבנקאי התקין, מס' בבהתאם להנחיות שנכללו 
 מסך כל חבויות הציבור לתאגיד הבנקאי. 20%הבנקאי, לשיעור שלא יעלה על 

 
ידול המשמעותי הצפוי של פרויקטים להקמת תשתיות לאומיות וחשיבותם לצמיחה הכלכלית לאור הג

בינואר  12של המשק, ובמטרה לאפשר הרחבת היצע האשראי לפרויקטים אלה, פרסם בנק ישראל בים 
, במסגרתו הועלתה מגבלת החבות הבנקאית ללקוחות 315, תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 2020

(, מכלל 20%)במקום  24%בענף "בינוי נדל"ן ותעשיה ומסחר של מוצרי בניה", לשיעור של  הפועלים
חבויות הציבור לתאגיד הבנקאי, ובתנאי שסך החבויות בענף זה, בניכוי החבות למימון פרויקטים 

מכלל חבויות הציבור  20%לא יעלה על  –המבוצעים בשיתוף של המגזר הציבור עם המגזר הפרטי 
 הבנקאי. לתאגיד 

 התיקון להוראות נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו.
 

 מכתב בנק ישראל בנושא: "עידוד חדשנות בבנקים ובסולקים" .ו

השינויים הטכנולוגיים המתרחשים בשנים האחרונות בארץ וברחבי העולם, נוגעים גם בעולמות התוכן הפיננסי 
כניסת שחקנים חדשים לתחום הפיננסי )כגון:  ומשפיעים על הסביבה שבה פועלים התאגידים הבנקאים, לרבות

 חברות פינטק וחברות טכנולוגיה גדולות( ויצירת מודלים עסקיים חדשים.
התפתחויות אלו מציבות אתגרים משמעותיים לתאגידים הבנקאיים, הפועלים לשפר את איכות השירותים 

ניים, תוך שיתוף פעולה עם חברות פינטק הבנקאיים וזמינותם באמצעות אימוץ טכנולוגיות וכלים דיגיטליים חדש
 ייעודיות בנושאים מסוימים.

 
מכתב בנושא זה, במסגרתו הודיע בנק ישראל  2019ביוני  23בעקבות התפתחויות אלו פרסם בנק ישראל ביום 

על תמיכתו בקידום הטמעת חדשנות טכנולוגית במערכת הבנקאית, באמצעות הסרת חסמים בתחום 
 ענן וכו'.הבנקאות בתקשורת, 

 בנוסף, פורטו במסגרת המכתב העקרונות הפיקוחיים והציפיות מהתאגידים הבנקאיים בנושא זה, ובכללם:
התאגידים הבנקאיים יידרשו לגבש גישה אסטרטגית ברורה והוליסטית לגבי אימוץ חדשנות בפעילותם  .1

הן עבור  -ירותי הבנקאות הבנקאית. הגישה האסטרטגית תתייחס, בין היתר, לשיפור חוויית הלקוח בש
 משקי הבית והן עבור עסקים, ייעול ואוטומציה של התהליכים התפעוליים ועוד.

 
 התאגידים הבנקאיים יביאו בחשבון סיכונים שונים הנובעים מהטמעת מוצרים ושירותים חדשניים. .2

 
אל את התאגידים מכיוון שיוזמות לחדשנות מלוות לעיתים בהתממשות סיכונים, מעודד בנק ישר .3

הבנקאיים ליצור סביבת ניסוי שתאפשר בחינת הסיכונים ויצירת תהליך יעיל ומותאם סיכון, לניסוי היוזמות 
 החדשות.
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 חקיקה בתחום הממשל התאגידי .ז

 עדכון הוראות הדיווח לציבור בנושא: "דוחות רואה החשבון המבקר" (1)

כון תקני ביקורת מסוימים בארה"ב בנוגע לדוחות רואה החשבון המבקר, פרסם בנק ישראל בעקבות עד
תיקון להוראות הדיווח לציבור, במסגרתו הורחבו דרישות הגילוי הנוגעות לרואי  2020בפברואר  17ביום 

 החשבון המבקר, כדלקמן:
לשמש כמבקר של חוות דעת רואה החשבון תכלול גילוי באשר לשנה שבה החל רואה החשבון  (א)

ההוראה תחול על כל  -מבקרים משותפים  מכהניםאשר בתאגיד הבנקאי כהתאגיד הבנקאי )
 אחד מרואי החשבון המבקרים, בנפרד(.

 
 לנושאים הקריטיים בביקורת. באשר חוות הדעת של רואה החשבון המבקר תכלול גילוי (ב)

 
מבקר לשמש בתפקידו, , יינתן גילוי לשנה שבה החל רואה החשבון ה2019בדוחות לשנת  (ג)

במסגרת הדו"ח על הממשל התאגידי ובמסגרת פרק "תיאור תמציתי של התאגיד הבנקאי" 
 שנכלל בדוח ההנהלה והדירקטוריון.

 
 לתוקף כדלקמן: וההנחיות שנכללו בתיקון להוראה ייכנס

ליום  על הדוחות הכספיים ויחול -גילוי כמפורט בסעיף )א'( לעיל ההנחיות המתייחסות להרחבת ה -
 , ואילך.31.12.2020

יחולו על הדוחות הכספיים ליום  -ת הגילוי כמפורט בסעיף )ב'( לעיל ההנחיות המתייחסות להרחב -
 ואילך. 31.12.2021

 
 .2019את ההנחיות שפורטו בסעיף ג' לעיל, וכלל את הגילוי הנדרש בדוחות לשנת הבנק יישם 

 
 החשבון המבקר"ה , בנושא: "פיקוח על עבודתו של רוא301טיוטת עדכון להוראות ניהול בנקאי תקין מס'  (2)

)להלן:  "ועדת באזל בדבר ביקורת חיצונית בתאגידים בנקאיים"הנחיות שנקבעו על ידי  םפרסובעקבות 
"ועדת באזל"(, והצורך להתאים את הוראות הניהול הבנקאי התקין, לסטנדרטים שנקבעו על ידי ועדת 

, 301טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס'  2020בינואר  20באזל, הפיץ בנק ישראל ביום 
במסגרת אחריותה לפקח על עבודתו של רואה החשבון )במסגרתה הוצע להטיל על ועדת הביקורת 

קאיים לענין נליישם, בין היתר, את הנחיות ועדת באזל בדבר ביקורת חיצונית בתאגידים הב - (המבקר
 החשבון המבקר.ה ביקורת ויחסיה עם רואהועדת 

 
במסגרת הוראה מחייבת, החל  יפורסמוההנחיות שנכללו בטיוטת התיקון להוראה, ייכנסו לתוקף, ככל ש

 , ואילך.2021בינואר  1מיום 
 

 דירוג האשראי .12

לאור יחסי הלימות ההון והרווחיות  .)להלן: "חברת הדירוג"( "P &S-התחייבויות הבנק מדורגות על ידי חברת "מעלות 
" )באופק דירוג יציב(, AAA" -, לעדכן את דירוג הבנק ל2019ביולי  11של הבנק, החליטה חברת הדירוג, ביום  הטובים

 המהווה שיפור בדרגה אחת ביחס לדירוג שנקבע לבנק אשתקד. 
 

 הנמוך בדרגה אחת מדירוג הבנק, לאור", +AA"כתבי ההתחייבות הנדחים של הבנק דורגו על ידי חברת הדירוג בדירוג 
כתבי  -(, לפיה P - &"Sהאם של "מעלות )חברת" Poor's" &Standard מתודולוגית הדירוג של חברת הדירוג הבינלאומית

אושרר דירוג האשראי על  2019בדצמבר  24ביום  התחייבות נדחים ידורגו  בדרגה  אחת  נמוכה יותר מדירוג המנפיק.
 .)באופק דירוג יציב( ידי חברת הדירוג

 
כי בהתאם למתודולוגיה של חברת הדירוג הבינלאומית, הוגדר הבנק על ידי חברת הדירוג כ"חברת ליבה" יצוין עוד, 

 חד ערכית בין דירוג החברה האם לדירוג הבנק. -בקבוצת דיסקונט. קביעה זו יוצרת זיקה חד 
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 מגזרי פעילות פיקוחיים .13

 כללי .א

שפורסמה על ידי בנק ישראל ביום  אי"ווח על מגזרי פעילות בתאגיד בנקיבנושא: "ד בהתאם להוראה
, נדרשו התאגידים הבנקאיים לכלול בדוחותיהם מידע איכותי וכמותי לגבי פעילותם הבנקאית בחתך 23.12.2001

 מגזרי פעילות. 
 

 על פי הוראה זו הוגדר "מגזר פעילות" כמרכיב בתאגיד הבנקאי שמתקיימים בו שלושה מאפיינים:

 קיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות.המרכיב עוסק בפעילויות עס -

תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת  -
 משאבים למגזר והערכת ביצועיו.

 קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. -
 

ת בחתך מגזרי פעילות שהוצג על ידי המידע באשר להתפלגות הנכסים, ההתחייבויות והתוצאות העסקיו
התאגידים הבנקאיים מכח הוראה זו, נגזר מהגדרות סובייקטיביות שנקבעו על ידי כל אחד מהבנקים לכל מגזר 

 פעילות, בהתאם למבנה הארגוני הספציפי בכל בנק.
 

דה, הגילוי בחתך מכיוון שהתפלגות הפעילות הבנקאית בחתך מגזרי פעילות הנגזרת ממתודולוגיה זו איננה אחי
 סובייקטיבי ואינו בר השוואה. -מגזרי פעילות המבוסס על הגדרות אלו 

 
במטרה להציג מידע השוואתי בנושא זה, פרסם בנק ישראל תיקון להוראות הדיווח לציבור, בנושא: "מגזרי 

וצאות פעילות", במסגרתו נדרשו התאגידים הבנקאיים לכלול בדוחותיהם הכספיים מידע נוסף באשר לת
 פעולותיהם בחתך "מגזרי  פעילות  פיקוחיים" )מעבר למידע הקודם, על פי "גישת ההנהלה"(.

 
מגזרי הפעילות הפיקוחיים, הוגדרו על ידי בנק ישראל בתיקון להוראה בהתבסס על מאפייני לקוחותיהם, כגון: 

חות העסקיים(, במתכונת אופי פעילותם )בהתייחס ללקוחות הפרטיים(, או מחזורם העסקי )בהתייחס ללקו
הקושרת על בסיס אחיד וחד ערכי, בין הלקוחות השונים בכלל המערכת הבנקאית, לבין מגזרי הפעילות 

 הפיקוחיים,  כדלקמן:

 3 -לקוחות פרטיים שהיקף תיק נכסיהם הפיננסיים אופייניים לאלו של משקי בית )נמוך מ "משקי בית": -
 מיליוני ש"ח(.

 מיליון ש"ח. 3ות פרטיים שהיקף תיק נכסיהם הפיננסיים עולה על לקוח "בנקאות פרטית": -

 מיליון ש"ח. 10 -לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי נופל מ "עסקים זעירים": -

 מיליון ש"ח. 50 -, ל10לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי נע בין  "עסקים קטנים": -

 מיליון ש"ח. 250 -, ל50תם השנתי נע בין לקוחות עסקיים שמחזור פעילו "עסקים בינוניים": -

 מיליון ש"ח. 250לקוחות עסקיים שמחזור פעילותם השנתי עולה על  "עסקים גדולים": -

 
הכולל בעיקרו פעילות בנקאית שלא שויכה למגזרי  -בנוסף, הוגדר בתיקון להוראה מגזר: "ניהול פיננסי" 

 ויות, השקעות ריאליות, וכו'(.הפעילות האחרים )כגון: מסחר, ניהול נכסים והתחייב
לפיכך, המידע המוצג בדוחות הכספיים, הנגזר מהגדרות אלה, כולל נתונים כספיים שהוגדרו כאמור, על בסיס 

 בגין כל אחד ממגזרי הפעילות. -אחיד ובר השוואה 
 

בחתך  , ולתוצאות הכספיות2019בדצמבר  31למידע נוסף באשר להתפלגות האשראי והפקדונות בבנק ליום 
 בדוחות הכספיים. 29ראה ביאור  -"מגזרי פעילות פיקוחיים" 

 
למידע נוסף באשר לפעילות הבנק בחתך מגזרי פעילות "בגישת ההנהלה" המבוסס על המבנה הארגוני של 

 בדוחות הכספיים. 30ראה ביאור  -הבנק 
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 )המשך(: מגזרי פעילות פיקוחים .13
 מבנה התחרות במגזרי הפעילות השונים .ב

 מגזר משקי בית (1)

מגזר משקי בית הינו אחד המגזרים המרכזיים בבנק ולפיכך מהווה יעד מרכזי בהתפתחותו העסקית של 
הבנק. מגזר זה מתאפיין בסיכון נמוך יחסית, עקב הפיזור הרחב של האשראי בין לקוחותיו ולכן הוא 

והבינוניים(, למרות  מהווה יעד מועדף להתרחבות יתר הבנקים במערכת )לרבות הבנקים הגדולים
 התשומות הגבוהות יחסית הנדרשות לתפעולו. 

 
 

לפיכך, קיימת תחרות רבה בין כל הבנקים על פלח לקוחות זה. במסגרת ההתמודדות מול יתר הבנקים 
מחויבות  תבמסרים המבליטים א -על פלח לקוחות זה, פונה הבנק ללקוחותיו, באמצעות ערוצים שונים 

 כותי ואישי ומסור ללקוחות המגזר.הבנק למתן שירות אי
 

בנוסף, חלק מהלקוחות המשתייכים למגזר פעילות זה מתגוררים ביישובים בהם קיים רוב מוחלט 
לאוכלוסיה הלא יהודית שבהם פועלים גם תאגידים בנקאיים אחרים. הבנק מתחרה עם הבנקים הנ"ל 

ות עובדים המעורים במנהגים ובתרבות על פלחי אוכלוסיה אלו, על ידי מתן שירות אישי ומסור באמצע
 של הלקוחות המשתייכים לפלחי אוכלוסיות אלו ומעניקים להם שירות התואם את צרכיהם היחודיים. 

  
ם הפונים ישירות לאוכלוסיות המתגוררות באזורים יבנוסף, משיק הבנק מעת לעת מסעי פרסום ייחודי

 באמצעות אמצעי מדיה מקומיים. -אלו 
 

שנים האחרונות החלו גופים פיננסיים שונים )בעיקר חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי( יצוין כי ב
להיערך למתן שירותים פיננסיים שונים ללקוחות המגזר )בעיקר שירותי אשראי(, אם במתכונת עצמאית, 

 או באמצעות שיתופי פעולה שונים עם תאגידים בנקאיים.
  

מגזר הקמעונאי בכלל, ובמגזר "משקי הבית" בפרט, לרבות למידע נוסף, באשר להתפתחות התחרות ב
מידע באשר לשינויים המבניים הצפויים, הן בהרכב נותני השירותים הפיננסיים ללקוחות המגזר והן 
בהטמעת ערוצי מידע נוספים שיעמדו לרשות הלקוחות במגזר זה, הנובעת מהתפתחות החקיקה בנושא 

 להלן. 6ראה סעיף  -זה 
   

 קאות פרטית מגזר בנ (2)

הלקוחות המשתייכים למגזר הבנקאות הפרטית מתאפיינים בתחכום רב ובדרישה לשירות ברמה 
גורם  -הגבוהה ביותר. נתון זה, בנוסף להיעדר "חסמי מעבר" אפקטיביים עבור לקוחות המגזר, כאמור 

 לתחרות גבוהה בין כל הבנקים הפועלים במערכת, על פלח לקוחות זה.
 

הן בתחום המחירים )עמלות ועלויות גיוס פקדונות( והן בתחום השירות. בנוסף  התחרות מתבטאת
לתחרות בתוך המערכת הבנקאית, קיימת תחרות על פלח לקוחות זה גם מצד גופים אחרים הפועלים 

 .בשוק ההון, כגון: חברות לניהול תיקים, ברוקרים פרטיים וכו'
 

באמצעות פיתוח ושדרוג התשתית הטכנולוגית הבנק מתמודד עם התחרות הגוברת במגזר זה, הן 
המקצועית והאנושית שהוא מעמיד לרשות לקוחות המגזר, הן באמצעות הצעת פתרונות ותנאים 
אטרקטיביים ללקוחות,  והן ביצירת שיתופי פעולה עם גורמים מוסדיים בתחום, לרבות חתימה על 

 הסכמי הפצה עם חברות לניהול קרנות נאמנות.
 

 ,בות יציאת הבנקים מתחום הניהול המוסדי של כספי עמיתים )לרבות ניהול קרנות נאמנות(בנוסף, בעק
הנגזרת מיישום החוקים שנחקקו במסגרת ה"רפורמה בשוק ההון", שכללו מכירות נכסים ומוצרי השקעה 

ה של לקוחות המשתייכים ברובם למגזר זה, לחברות ביטוח וגופים פיננסיים חוץ בנקאים אחרים, התגבר
 ים אחרים. יגם מצד חברות הביטוח וגופים פיננס -התחרות על פלח לקוחות זה 

  



 

302 
 

 

 )המשך(: מגזרי פעילות פיקוחים .13

 )המשך(:מבנה התחרות במגזרי הפעילות השונים  .ב

 )המשך( בנקאות פרטיתמגזר  (2)

עלאת רמתם במסגרת התחרות עם גופים אלה, מושקעים משאבים רבים בשיפור השירות ללקוחות, ה
 המקצועית של יועצי ההשקעות, שיפור התשתית הטכנולוגית ועדכון מוצרי ההשקעה המוצעים ללקוחות.

 
ים יבאשר לשינו מידע , לרבות"בנקאות הפרטית"ף באשר להתפתחות התחרות במגזר הסלמידע נו

ערוצי מידע פיננסיים ללקוחות המגזר והן בהטמעת הים הצפויים, הן בהרכב נותני השירותים יהמבנ
 6ראה סעיף  - , הנובעת מהתפתחות החקיקה בנושא זהנוספים שיעמדו לרשות הלקוחות במגזר זה

 להלן.
  
 

 עסקים קטנים וזעירים (3)

מגזר זה הינו אחד המגזרים הבולטים בבנק ולפיכך מהווה יעד מרכזי בהתפתחותו העסקית של הבנק. 
 ת )לרבות הבנקים הגדולים והבינוניים(.לקוחות המגזר חשופים לתחרות מצד כל הבנקים במערכ

 
קיימת תחרות רבה מצד  -מאחר שתחום פעילות זה מהווה יעד מועדף על בנקים אחרים במערכת 

 בנקים אחרים על פלח לקוחות זה. 
 

בנוסף, חלק מהלקוחות המשתייכים למגזר פעילות זה מתגוררים בישובים שבהם קיים רוב מוחלט 
, שבהם פועלים גם תאגידים בנקאיים אחרים, המתחרים בבנק במתן שירותים לאוכלוסיה ה"לא יהודית"

 ללקוחות אלו.

 

להתמודד עם התחרות הקיימת במתן שירותים בנקאיים לאוכלוסיות אלו, משקיע הבנק  במטרה
אמצעים בפרסום, יצירת קשרים אישיים עם הלקוחות, מתן שירות אישי, ומציאת פתרונות פיננסיים 

ו העסקיים של הלקוח, על ידי מתן שירותים בנקאיים באמצעות עובדים המעורים במנהגים למכלול צרכי
ובתרבות של הלקוחות המשתייכים לפלחי אוכלוסיות אלו ומעניקים להם שירות התואם את צרכיהם 

 הייחודיים.
 

י אשראי(, יצוין כי, בשנים האחרונות החלו גופים פיננסיים שונים )בעיקר חברות ביטוח וחברות כרטיס
להיערך למתן שירותים פיננסים שונים ללקוחות המגזר )בעיקר שירותי אשראי(, אם במתכונת עצמאית, 

ראה הרחבת  -או באמצעות שיתופי פעולה שונים עם תאגידים בנקאיים )כגון: במסגרת "קרנות עסקים" 
 להלן(. 7בסעיף 

 

לל, ובמגזר "עסקים קטנים וזעירים" למידע נוסף, באשר להתפתחויות התחרות במגזר הקמעונאי בכ
בפרט, לרבות באשר לשינויים המבניים הצפויים הן בקרב נותני השירותים הפיננסיים ללקוחות המגזר והן 
בהטמעת ערוצי מידע נוספים שיעמדו לרשות הלקוחות במגזר זה, הנובעת מהתפתחות החקיקה 

 להלן. 6ראה סעיף  -בתחום זה 
 

 עסקים בינוניים (4)

המגזר מתאפיינים ברמת תחכום עסקית גבוהה יחסית. נתון זה, בצירוף חסמי מעבר נמוכים לקוחות 
יוצרים תשתית לתחרות גבוהה בין כל הבנקים במערכת. התחרות מתבטאת הן  -יחסית במגזר זה 

בתחום המחירים )מרווחי ריבית ושיעורי עמלות( והן ברמות חשיפה גבוהות יותר לסיכוני אשראי אותם 
 ם מתחרים להציע.מוכני

 

האמצעים בהם נוקט הבנק במסגרת ההתמודדות בתחום זה, כוללים: שיפור השירות ללקוח )לרבות 
 זמינות השירות( ושמירה על קשר אישי.
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 עסקים גדולים (5)

, פיכךת התחכום העסקית הגבוהה ביותר ביחס לכלל מגזרי הפעילות. ללקוחות המגזר מתאפיינים ברמ
מתקיימת תחרות עזה בין כל הבנקים  -ועקב היעדר חסמי מעבר אפקטיביים עבור לקוחות המגזר 

במערכת, במגזר פעילות זה. התחרות מתבטאת הן בתחום המחירים )מרווחי ריבית ושיעורי עמלות( והן 
 בתחום השירות. 

 
 

 החקיקה על מבנה השירותים הבנקאים ועל התחרות במגזרי הפעילותהשפעת  (6)

  זבשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(, התשע" הריכוזיותהחוק להגברת התחרות ולצמצום - 
2017 

 31ביום  פורסם(, 2016ביולי  6בעקבות ההמלצות שפרסמה "ועדת שטרום" בנושא זה )ביום 
ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני ה"חוק להגברת התחרות  2017בינואר 

 ", המיישם את המלצות "ועדת שטרום".2017 - זחקיקה(, התשע"
 

במטרה לעודד גופים  מבניים במערכת הפיננסית שינוייםהוראות לגבי  , בין היתרהחוק כולל
טנים נוספים לספק שירותים פיננסיים ללקוחות המגזר הקמעונאי )"משקי בית", "עסקים ק

וזעירים", ו"בנקאות פרטית"(, כתחליף לשירותים שסופקו בעבר, בעיקר, על ידי המערכת 
 הבנקאית, לרבות:

הוראה במסגרתה חויבו שני הבנקים הגדולים )"לאומי" ו"פועלים"( למכור את החזקותיהם  -
 בחברת כרטיסי האשראי הנמצאות בבעלותם.

רכת הבנקאית, באמצעות פרסום הפחתת חסמים המעכבים כניסת גופים מתחרים למע -
 מכרז להקמת תשתית טכנולוגית שתספק שירותי מיחשוב לגופים פיננסיים.

 ימסגרות האשראי שהעמידו הבנקים הגדולים ללקוחותיהם באמצעות כרטיס פיצמצום היק -
 אשראי.

 )או לנותן שירות שקיבל ייפוי כח ללקוחותיהם אפשרהטלת חובה על התאגידים הבנקאיים ל -
 .הנוגע לחשבונותיהםלצפות באופן מקוון במידע פיננסי  ,(וחותמהלק

נותן השירות רשאי לפנות לגופים פיננסיים אחרים, ולקבל מהם הצעות להפחתת עלויות 
 , בהתבסס על המידע הפיננסי שקיבל נותן השירות, כאמור.הלקוח בחשבונותיו

 תינתן ללקוחותהרחבת הגישה למקורות אשראי נוספים מחוץ למערכת הבנקאית, ש -
קמעונאיים באמצעות מתן אפשרות לייצור שיעבוד נוסף, נחות בדרגתו, בגין נכסים ששועבדו 

 על ידם, קודם לכן, לתאגידים הבנקאים.
 

 :הקמת בנק חדש בישראל" מסמך מדיניות בנושא" 
 ,מסמך 2018ני ביו 3במטרה להגביר את התחרות במגזר הקמעונאי הפיץ בנק ישראל ביום 

 . בנושא: "מתווה להקמת בנק חדש בישראל" את מדיניות בנק ישראל המציג
 

כולל הקלות הן באשר לתנאי הסף הנדרשים מגופים המעוניינים לקבל "רישיון בנק" והן  המסמך
באשר למגבלות הקיימות בנושא תשתית והסדרה, שיקלו על גופים נוספים להקים בנקים חדשים, 

 גזר הקמעונאי. שיפעלו להספקת שירותי בנקאות למ
 

 , טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין2020 פברוארב 16בהמשך לאמור לעיל, הפיץ בנק ישראל ביום 
בנק "על  שיחולו, העוסקת בהתאמת הוראות הניהול הבנקאי התקין הקיימות, להוראות חדשה
 יםשונ ההנחיות הכלולות בטיוטת ההוראה החדשה כוללות הקלות בנושאים רגולטוריים ."חדש

 שיחולו על "בנק חדש" )כהגדרתו בטיוטת ההוראה(, וצפויות להיכנס לתוקף עם פרסום ההוראה.
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 קוחות בין התאגידים הבנקאייםרת מעבר לדהס 

, במסגרתו הוטלה 1981 -, תוקן חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א 2018במרס  22ביום 
יתרותיהם ופעילותם הפיננסית של לקוחות שיחפצו בכך,  תחובה על התאגידים הבנקאיים להעבר

 לבנק הקולט, באופן מקוון, נוח, אמין ומאובטח, ללא עלות ללקוח.
 

, פורסמו כללים המתייחסים, בין היתר, לסוגי הפעילות הפיננסית שעליהן 2019בדצמבר  17ביום 
 יחול התיקון לחוק.

 
 , בנושא זה.448הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  2019בדצמבר  16פורסמה ביום  ,במקביל

 
 הסדרת הפעילות למתן שירותים פיננסיים על ידי גופים חוץ בנקאיים 

 2016 -תים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו חוק הפיקוח על שירו (א)

תני שירותים פיננסיים ו, ועוסק בהסדרת פעילותם של נ2016באוגוסט  1החוק פורסם ביום 
 או שירותי פקדון ואשראי.)"נותני שירותי מטבע"( ונותני שירותי אשראי 

 

הרישיונות  כאמור. יםחובת רישוי על עיסוק במתן שירות נקבעהחוק הבהתאם להוראות 
 פוקחו על ידיי, וינתנו מכח חוק זה ידורגו בהתאם להיקף הפעילות של נותן השירותיש

  המפקח על שירותים פיננסיים, כהגדרתו בחוק.
 
 

פרק ט' לחוק התוכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  (ב)
 2016 -(, התשע"ז 2018 -, ו2017

את חוק הפיקוח על שירותים , בין היתר, קןיתו 2016בדצמבר  29ורסם ביום החוק פ
של  פעילותןבאופן המסדיר את , 2016 -פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו 

 אגודות אשראי ופיקדון.
 

במסגרת החוק הוסדרה פעילותן של אגודות שיתופיות שהיקף האשראי או הפקדונות 
 מיליארד ש"ח. 1.5אינו עולה  על  המנוהלים על ידן,

 
פעילותן של אגודות שיתופיות אלו )שיעסקו גם במתן שירותי בנקאות בסיסיים(, חויבה 

 , כהגדרתו בחוק.ברישוי ותפוקח על ידי המפקח על שירותים פיננסיים
 

יחויבו בקבלת רישיון מבנק  -אגודות שיתופיות שיבקשו לפעול בהיקפים גבוהים יותר 
 ישראל.

 
 .כרטיסי אשראירישיון הנפקה של ל אשרהוראות ב חוקב נקבעובנוסף, 

 

חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים,  (ג)
 2019 -התשע"ט 

ועוסק, בין היתר, בהסדרת פעילותן של מוסדות  2019בינואר  13החוק פורסם ביום 
חברות לתועלת הציבור( העוסקות במתן שירותי ועמותות,  ,לגמילות חסדים )יחידים

 קדונות ללא ריבית(.יבנקאות בסיסיים )מתן הלוואות וגיוס פ
 

 שירותי אשראי ופקדונות מתןפעילותן הפיננסית של מוסדות לגמילות חסדים, כאמור, ב
, תחויב ברישוי, ותפוקח על ידי המפקח על ש"ח מיליארד 8 עדמיליון ש"ח ו בהיקף שבין

 ות לגמילות חסדים, כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות הגמל.מוסד
 

מיליארד ש"ח )המוגדר בחוק כ"היקף  8אשראי ופקדונות בהיקף העולה על  שירותי מתן
 תחויב בקבלת רישיון מבנק ישראל. ,פעילות בנקאי"(
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 המשך( הסדרת הפעילות למתן שירותים פיננסיים על ידי גופים חוץ בנקאיים( 

חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים,  (ג)
 )המשך( 2019 -התשע"ט 

נכללו בחוק עתידות להיכנס לתוקף בתום שלוש וחצי שנים ממועד פרסום ההנחיות ש
"פקודות מס  החוק )למעט מספר סעיפים הנוגעים להיבטים שונים בחוקים אחרים, כגון

שייכנסו לתוקף במועדים  –ור הלבנת הון" סהחוק לאי"חוק הבנקאות", ו"הכנסה", 
 מוקדמים יותר(.

 
 ס המידע הפיננסי על לקוחות המערכת הבנקאיתהגברת התחרות באמצעות הרחבת בסי 

 2016 -חוק נתוני אשראי, התשע"ו  (א)

, המיישם, את 2016 -פורסם חוק שירות נתוני אשראי, התשע"ו  2016באפריל  12ביום 
המלצות "ועדת דורפמן", וקובע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי, במסגרתו נדרשו גופים 

מידע בנושא אשראי, שיכלול הן נתונים חיוביים והן נתונים  פיננסיים וגופים ציבוריים לאסוף
יחידים )שאינם שליליים. הנתונים שייאספו ירוכזו במאגר נתוני אשראי שיכיל מידע על 

 ויהיה באחריות בנק ישראל. קטינים( ועל עוסקים מורשים
 

 .2019 פרילבא 12ף ביום קהוראות החוק נכנסו לתו
 

 "שמירת מידע לצורך מסירותו למאגר נתוני אשראי", בנושא 100הוראת שעה מס'  (ב)

 21בעקבות חקיקת "חוק שירות נתוני אשראי" )להלן: "החוק"(, פרסם בנק ישראל ביום 
 הוראת שעה בנושא: "שמירת מידע לצורך מסירתו למאגר נתוני אשראי", 2016ביוני 

קאי או מנפיק המסדירה את חובת ואופן שמירת המידע על נתוני אשראי בידי תאגיד בנ
 כרטיס חיוב, לשם מסירתו למאגר נתוני אשראי שיוקם וינוהל על ידי בנק ישראל.

 
 בנקאות פתוחה בישראל" תקן של: "יישום , בנושא368מס'  הוראת ניהול בנקאי תקין (ג)

יישום תקן של הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה בנושא: " פורסמה 2020בפברואר  24ביום 
ם הבנקאיים וחברות כרטיסי יבמסגרתה יידרשו התאגיד ,"בנקאות פתוחה בישראל

האשראי, לאפשר לצדדים שלישיים מורשים, גישה לחשבונות לקוחותיהם )ככל שהלקוחות 
 נתנו את הסכמתם המפורשת(, לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות.

 
ם , ועד ליו31.12.2020 בהדרגה בתקופה שמיוםלתוקף  וכנסההנחיות שנכללו בהוראה יי

31.12.2021. 
 

להערכת בנק ישראל צעדי הסדרה אלו יתרמו לקידום התחרות במערכת הבנקאית 
על לקוחות המערכת  הפיננסי ומחוצה לה, באמצעות הרחבת בסיס המשתמשים במידע

להיכנס  גופים נוספים )לרבות חברות טכנולוגיה וגופי פינטק(לשיאפשר  ,הבנקאית
  .בתחום זה לפעול ולהתחיל

 
ת בנק ישראל גופים חדשים שיחלו לפעול בתחום הפיננסי, במקביל לתאגידים להערכ

ם להציע ללקוחות המערכת הבנקאית ערכים מוספים הן באמצעות מתן יעשויהבנקאים, 
לים על ידם בגופים והמידע מרוכז לגבי מלוא היקף פעילותם הפיננסית בחשבונות המנ

ולגרום בכך להוזלת עלויות  -תים חדשים הצעת מגוון מוצרים ושירו תשונים והן באמצעו
 ים ללקוחות המערכת הבנקאית.ירותים הפיננסיהש

 
תפעוליים ועל ולמידע מפורט באשר להליכי חקיקה נוספים, העשויים להשפיע על תהליכים בנקאיים 

 לעיל. 11ראה פרק  -מערכת היחסים שבין הבנק ללקוחותיו 
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 התפתחות התחרות במגזר עסקים קטנים  (7)

במטרה לאפשר לגופים המוסדיים גישה לשימושים ולהכנסות שהיו קודם לכן נחלת המערכת הבנקאית 
בלבד )ולתרום בכך להרחבת היצע ספקי האשראי ולהגברת התחרות בתחום זה(, פרסם משרד האוצר 

גרתו התחייבו התאגידים הבנקאיים הזוכים, להעמיד הלוואות לעסקים קטנים בשיתוף עם מכרז במס
 גופים מוסדים.

 
 ומוסדי נוסף(, נבחר כאחד הזוכים במכרז. יתרת ההלוואות לעסקים קטנים שהעמיד גוף הבנק )בשיתוף

 - 31.12.2018)מיליון ש"ח  1,023בסך של  31.12.2019במסגרת זו הסתכמה ליום  והגוף המוסדי הבנק
 מיליון ש"ח(. 777

 
 התפתחות במגזר עסקים בינוניים ועסקים גדולים (8)

ממוניציפל בנק בע"מ,  2019בדצמבר  1למידע נוסף באשר לנכסים וההתחייבויות שנרכשו ביום 
בעיקר  יםבמסגרת עסקת המיזוג בין הבנק, לבין מוניציפל בנק בע"מ שנכנסה לתוקף במועד זה הכולל

שסווגו בעיקר  –פקדונות שגויסו מאותם גופים כן לרשויות מקומיות ותאגידי עזר עירוניים ו אשראי שניתן
 בדוחות הכספיים. 37ראה ביאור  –למגזר עסקים בינוניים ועסקים גדולים 
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2019       
 דין וחשבון שנתי בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ     

 
 
 
 

  
 

 
  

 

 והוצאות ריבית שיעורי הכנסות – 1נספח   
 מאוחד -וניתוח השינויים               

 
308 

 
 

 ממשל תאגידי
ביקורת ופרטים 

 נוספים על הבנק  
 
 נספחים - 

  
 

 

  
  –והפסד ומאזן  רווח – 2נספח 

 רב רבעונימידע               

 
 

313 
  

 
 

 דוח רווח והפסד מאוחד – 3נספח  
 ות  לחמש השנים האחרונ             

 
315 

  
 

 

 מאזן מאוחד – 4נספח  
 לחמש השנים האחרונות               
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 (1) מאוחד –הוצאות ריבית וניתוח השינויים שיעורי הכנסות ו – 1נספח 
  בסכומים מדווחים
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 יתרות ממוצעות ושיעורי הריבית  .א
 

 
2019 

 
 שיעור הכנסה הכנסות ריבית (2)יתרה ממוצעת 

 

 
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 

 שאי ריבית *:נכסים נו
 4.88  (6)1,306  26,732  (3)אשראי לציבור     

 1.50  12  789  פקדונות  בבנקים 
 0.26  6  2,617  פקדונות בבנקים מרכזיים 
 1.11  55  4,920  (4)אגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה  
 0.16  -  96  אגרות חוב למסחר 
 -  -  12  נכסים אחרים 
 

 3.92  1,379  35,166  הכל נכסים נושאי ריביתסך 
 -  -  559  חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאי ריבית 
 -  -  1,641  (5)נכסים אחרים שאינם נושאי ריבית  
 

 3.92  1,379  37,366  סך הכל הנכסים
 

 התחייבויות נושאות ריבית*:
 (0.09) (3) 2,942  לפי דרישה -פקדונות הציבור     

 (0.70) (144) 20,787  לזמן קצוב -פקדונות הציבור  
 (1.12) (2) 145  פקדונות הממשלה 
 (0.39) -  145  פקדונות מבנקים 
 (2.59) (29) 1,115  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 

 (0.71) (178) 25,134  סך הכל התחייבויות נושאות ריבית
 -  -  7,810  ם ריביתפקדונות הציבור שאינם נושאי 
 -  -  559  זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית 
 -  -  997  (7)התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית  
 

 (0.71) (178) 34,500  סך הכל התחייבויות
 -  -  2,866  אמצעים ההוניים 
 

 (0.71) (178) 37,366  סך הכל התחייבויות והאמצעים ההוניים
 

 פער הריבית
  

 3.21 
 

 3.40  1,201  35,166  על הנכסים  נושאי הריבית (8)תשואה נטו 

  
 הנתונים מתייחסים לנכסים ולהתחייבויות של הבנק בישראל. *
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2018 2017 

 
 שיעור הכנסה הכנסות ריבית (2)יתרה ממוצעת  שיעור הכנסה הכנסות ריבית (2)יתרה ממוצעת 

 
 אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח אחוזים מיליוני ש"ח חמיליוני ש"

    

   

 
 24,356  1,217(6)  5.00  22,849  1,120(6)  4.90 

 
 637  8  1.24  650  7  1.05 

 
 3,037  3  0.11  2,102  2  0.10 

 
 5,001  58  1.15  5,532  45  0.82 

 
 95  -  0.30  11  -  1.55 

 
 7  -  -  6  -  - 

 
 33,133  1,286  3.88  31,150  1,174  3.77 

 
 506  -  -  457  -  - 

 
 1,489  -  -  1,395  -  - 

 
 35,128  1,286  3.88  33,002  1,174  3.77 

       

 
 1,984  - (0.02)  2,245 (1) (0.03) 

 
 20,990 (162) (0.77)  19,811 (119) (0.60) 

 
 144 (2) (1.15)  145 (2) (1.15) 

 
 143  - (0.33)  154  - (0.24) 

 
 1,027 (42) (4.05)  924 (33) (3.59) 

 
 24,288 (206) (0.85)  23,279 (155) (0.67) 

 
 6,869  -  -  6,044  -  - 

 
 507  -  -  458  -  - 

 
 859  -  -  885  -  - 

 
 32,523 (206) (0.85)  30,666 (155) (0.67) 

 
 2,605  -  -  2,336  -  - 

 
 35,128 (206) (0.85)  33,002 (155) (0.67) 

   
 3.03 

  
 3.10 

 

 33,133  1,080  3.26  31,150  1,019  3.27 
 
 



 
 )המשך( (1) מאוחד –שיעורי הכנסות והוצאות ריבית וניתוח השינויים  – 1נספח 

 בסכומים מדווחים
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 מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית )במיליוני ש"ח( –יתרות ממוצעות ושיעורי הריבית  .ב
 

 

2019 

   ר הכנסהשיעו הכנסות ריבית (2)יתרה ממוצעת 

 
   אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 מטבע ישראלי לא צמוד:
    

 4.07  1,271  31,247  סך נכסים נושאי ריבית
 

   (0.52) (106) 20,201  סך התחייבויות  נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 3.55   

 מטבע ישראלי צמוד למדד:
    

 2.94  71  2,389  סך נכסים נושאי ריבית
 

   (1.91) (54) 2,833  סך התחייבויות  נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 1.03   

 מטבע חוץ*:
    

 2.44  37  1,530  סך נכסים נושאי ריבית
 

   (0.87) (18) 2,100  סך התחייבויות  נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 1.57   

 סך פעילות בישראל:
    

 3.92  1,379  35,166  סך נכסים נושאי ריבית
 

   (0.71) (178) 25,134  סך התחייבויות  נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 3.21   
 

.*לרבות מטבע ישראל צמוד למטבע חוץ  
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2018 2017 

 
 שיעור הכנסה הכנסות ריבית (2)יתרה ממוצעת  שיעור הכנסה הכנסות ריבית (2)יתרה ממוצעת 

 
 אחוזים מיליוני ש"ח יליוני ש"חמ אחוזים מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

       

 
 28,762  1,154  4.01  25,984  1,060  4.08 

 
 18,922 (90) (0.48)  17,857 (80) (0.45) 

   
 3.53 

  
 3.63 

       

 
 2,304  86  3.72  3,285  72  2.18 

 
 2,844 (88) (3.09)  3,076 (64) (2.09) 

   
 0.63 

  
 0.09 

       

 
 2,067  46  2.23  1,881  42  2.28 

 
 2,522 (28) (1.10)  2,346 (11) (0.49) 

   
 1.13 

  
 1.79 

       

 
 33,133  1,286  3.88  31,150  1,174  3.77 

 
 24,288 (206) (0.85)  23,279 (155) (0.67) 

   
 3.03 

  
 3.10 

 



 
 )המשך( (1) מאוחד –שיעורי הכנסות והוצאות ריבית וניתוח השינויים  – 1נספח 

 בסכומים מדווחים 
 

312 
 

 

 ניתוח השינויים בהכנסות הריבית ובהוצאות הריבית .ג
 
 

 
 2018לעומת  2019

 
 2017לעומת  2018

 
 גידול )קיטון(

  
 גידול )קיטון(

 

 
 שי וי   ו (10)מחיר  (9)כמות 

 
 שינוי נטו (10)מחיר  (9)כמות 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 נכסים נושאי ריבית
       

 89  (27) 116  אשראי לציבור
 

 75  22  97 

 4  4  -  נכסים נושאי ריבית אחרים
 

(5)(11)  20(11)  15 

 93  (23) 116  סך הכל הכנסות ריבית
 

 70  42  112 

 התחייבויות נושאות ריבית
       

 15  20  (5) פקדונות הציבור
 

(6)(11) (36)(11) (42) 

 13  15  (2) התחייבויות נושאות ריבית אחרות
 

(4)(11) (5)(11) (9) 

 28  35  (7) סך הכל הוצאות ריבית
 

(10) (41) (51) 
 

 
 הערות :        

 
 הנתונים בלוחות אלה ניתנים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים. .1

 על בסיס יתרות יומיות(. -על בסיס יתרות לתחילת החודשים )במגזר מטבע ישראלי לא צמוד  .2

מוצעת של הפרשות להפסדי אשראי, לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות לפני ניכוי היתרה המאזנית המ .3
 ריבית.

מהיתרה הממוצעת של אגרות חוב זמינות למכירה נוכתה )נוספה( היתרה הממוצעת של רווחים )הפסדים( הכלולים  .4
למכירה לפי שווי הוגן",  בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים

 מיליון ש"ח(. 21 - 2017( מיליון ש"ח ; 22)  - 2018מיליון ש"ח ) 52בסך 

 לרבות מכשירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. .5

 מיליון ש"ח(. 118 - 2017מיליון ש"ח ;  126 - 2018מיליון ש"ח ) 136הכנסות הריבית כוללות עמלות בסך  .6

 לרבות מכשירים נגזרים. .7

 הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית. -תשואה נטו  .8

 השפעת הכמות חושבה על ידי הכפלת המחיר הנוכחי, בשינוי בכמות. .9

 קד.השפעת המחיר חושבה על ידי הכפלת השינוי במחיר, ביתרות הממוצעות בתקופה המקבילה אשת .10

 מחדש. סווג .11

 



 דוח רווח והפסד מאוחד –מידע רב רבעוני  – 2נספח 
 )במיליוני ש"ח( בסכומים מדווחים
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2019 

 
2018 

 
 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

 
 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

 328  376  329  346  הכנסות ריבית
 

 333  325  336  292 

 35  86  24  33  הוצאות ריבית
 

 51  51  75  29 

 293  290  305  313  הכנסות ריבית, נטו
 

 282  274  261  263 

 38  53  39  58  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 

 26  29  27  14 
 הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות

 255  237  266  255  בגין הפסדי אשראי 
 

 256  245  234  249 

 הכנסות שאינן מריבית
         

 (4) 28  2  12  הכנסות )הוצאות( מימון שאינן מריבית
 

 3  8  21  17 

 79  77  80  85  עמלות
 

 83(1)  79(1)  79(1)  78(1) 

 2  6  -  -  הכנסות )הוצאות( אחרות
 

(2)  -  -  2 

 77  111  82  97  סך כל הכנסות שאינן מריבית
 

 84  87  100  97 

 הוצאות תפעוליות ואחרות
         

 142  137  133  138  משכורות והוצאות נלוות
 

 193  139  137  146 

 38  38  36  40  אחזקה ופחת בניינים וציוד
 

 37  38  39  39 

 50  49  57  55  הוצאות אחרות
 

 63(1)  61(1)  49(1)  44(1) 

 230  224  226  233  סך כל הוצאות תפעוליות ואחרות
 

 293  238  225  229 

 102  124  122  119  רווח לפני מיסים
 

 47  94  109  117 

 36  42  44  43  מיסים על הרווחהפרשה ל
 

 18  33  39  41 

 66  82  78  76  רווח לאחר מיסים
 

 29  61  70  76 

 1  -  1  1  חלק הבנק ברווחי חברות כלולות
 

 1  1  -  1 

 67  82  79  77  רווח נקי

 

 30  62  70  77 

 רווח למניה )באלפי שקלים חדשים(
         

          
 0.54  0.66  0.63  0.62  ערך נקוב: -שקלים חדשים  0.1 מניה בת

 

 0.24  0.50  0.56  0.62 

 
 ה' בדוחות הכספיים.1ראה ביאור  -סווג מחדש בגין השינוי בסיווג תשלומי עמלות למבטחי משנה  .1



   מאזן מאוחד לסופי רבעון   –מידע רב רבעוני  – 2נספח 
  )במיליוני ש"ח( בסכומים מדווחים
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2019 

 
2018 

 
 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

 
 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

 םנכסי
         

 3,612  5,098  4,453  6,708  מזומנים ופקדונות בבנקים
 

 3,102  4,784  4,662  5,699 

 5,291  4,694  4,809  4,806  ניירות ערך
 

 6,599  5,093  4,924  4,201 

 26,785  27,364  27,666  32,439  אשראי לציבור
 

 26,048  25,790  25,164  24,647 

 (380) (404) (416) (472) שראיהפרשה להפסדי א
 

(373) (371) (363) (358) 

 26,405  26,960  27,250  31,967  אשראי לציבור, נטו
 

 25,675  25,419  24,801  24,289 

 10  10  11  12  השקעה בחברות כלולות
 

 9  8  7  7 

 346  348  349  391  בניינים וציוד
 

 351  360  361  359 

 -  -  -  4  מוחשייםנכסים בלתי 
 

 -  -  -  - 

 38  33  75  80  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 

 96  51  56  24 

 420  433  436  466  נכסים אחרים
 

 387  394  382  439 

 36,122  37,576  37,383  44,434  סך הכל נכסים

 

 36,219  36,109  35,193  35,018 

 התחייבויות והון
         

 30,353  31,728  31,465  36,232  ונות הציבורפקד
 

 30,551  30,550  29,657  29,705 

 262  274  105  510  פקדונות מבנקים
 

 296  252  329  150 

 148  145  143  141  פקדונות הממשלה
 

 145  150  153  134 

 939  943  941  2,662  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 

 942  1,027  1,026  1,021 

 82  81  146  145  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 

 124  94  103  78 

 1,521  1,492  1,587  1,686  התחייבויות אחרות
 

 1,438  1,371  1,313  1,384 

 33,305  34,663  34,387  41,376  סך הכל התחייבויות
 

 33,496  33,444  32,581  32,472 

 2,817  2,913  2,996  3,058  הון
 

 2,723  2,665  2,612  2,546 

 36,122  37,576  37,383  44,434  סך הכל התחייבויות והון

 

 36,219  36,109  35,193  35,018 
 

 
 



  דוח רווח והפסד מאוחד לחמש השנים האחרונות – 3נספח 
  )במיליוני ש"ח( בסכומים מדווחים
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333333 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

 974  1,057  1,174  1,286  1,379  הכנסות ריבית

 101  124  155  206  178  הוצאות ריבית

 873  933  1,019  1,080  1,201  הכנסות ריבית, נטו

 67  36  119  96  188  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות
 806  897  900  984  1,013  בגין הפסדי אשראי 

 הכנסות שאינן מריבית
     

 37  36  10  49  38  שאינן מריבית הכנסות מימון

 310  (1)301  (1)310  (1)319  321  עמלות

 33  9  5  -  8  הכנסות אחרות

 380  346  325  368  367  סך כל הכנסות שאינן מריבית

 הוצאות תפעוליות ואחרות
     

 506  545  533  615  550  משכורות והוצאות נלוות

 152  154  158  153  152  יודאחזקה ופחת בניינים וצ

 183  (1)208  (1)192  (1)217  211  הוצאות אחרות

 841  907  883  985  913  סך כל הוצאות תפעוליות ואחרות

 345  336  342  367  467  רווח לפני מיסים

 137  145  124  131  165  הפרשה למיסים על הרווח

 208  191  218  236  302  רווח לאחר מיסים
 חלק הבנק ברווחים של חברות כלולות, לאחר 

 2  2  2  3  3  מיסים

 210  193  220  239  305  רווח נקי לשנה

 רווח למניה )באלפי שקלים חדשים(
     

 1.69  1.55  1.77  1.92  2.45  ערך נקוב: -שקלים חדשים  0.1מניה בת 
 

 
 

 ה' בדוחות הכספיים.1ראה ביאור  -עמלות למבטחי משנה  סווג מחדש בגין השינוי בסיווג תשלומי .1
  



  מאזן מאוחד לחמש השנים האחרונות – 4נספח 
  )במיליוני ש"ח( בסכומים מדווחים
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 בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

 נכסים
     

 5,502  3,422  4,339  3,102  6,708  מזומנים ופקדונות בבנקים

 3,432  6,002  5,076  6,599  4,806  ניירות ערך

 20,754  22,349  24,291  26,048  32,439  אשראי לציבור

 (337) (348) (352) (373) (472) הפרשה להפסדי אשראי

 20,417  22,001  23,939  25,675  31,967  אשראי לציבור, נטו

 7  9  6  9  12  השקעה בחברות כלולות

 346  358  351  351  391  בניינים וציוד

 -  -  -  -  4  נכסים בלתי מוחשיים

 31  26  27  96  80  נגזריםנכסים בגין מכשירים 

 341  346  399  387  466  נכסים אחרים

 30,076  32,164  34,137  36,219  44,434  סך הכל נכסים

 התחייבויות והון
     

 25,388  27,199  28,836  30,551  36,232  פקדונות הציבור

 459  259  200  296  510  פקדונות מבנקים

 151  149  140  145  141  פקדונות הממשלה

 672  926  1,026  942  2,662  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 122  79  101  124  145  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 1,181  1,308  1,361  1,438  1,686  התחייבויות אחרות

 27,973  29,920  31,664  33,496  41,376  סך הכל התחייבויות

 2,103  2,244  2,473  2,723  3,058  הון

 30,076  32,164  34,137  36,219  44,434  סך הכל התחייבויות והון
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 ין וחשבון שנתיד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
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  מילון מונחים
 

 אופציה
 

חוזה בין שני צדדים במסגרתו מעניק אחד הצדדים )כותב האופציה( לצד 
הנגדי זכות לרכוש או זכות למכור נכס שנקבע בחוזה, תמורת מחיר קבוע 

 ד קבוע מראש או לפניו.מראש, במוע

 
 איגרת חוב

 

 
נייר ערך הכולל התחייבות של המנפיק לשלם למחזיק נייר הערך )איגרת 
החוב(, את הקרן שנקבעה באיגרת החוב בתוספת ריבית, במועדים קבועים 

 או בהתקיים תנאי מסוים )בהתאם לתנאים שנקבעו באיגרת החוב(. 

 
 ארצות פחות מפותחות

 (LDC - Least Developed Countries) 

 
 בקבוצת הכנסה נמוכה או בינונית.הבנק העולמי  ארצות המסווגות על ידי

 

 יםמורכבו רכיבי הון המשמשים בחישוב יחסי יציבות )כגון: הלימות הון( הון פיקוחי
 שני רבדים: מ
הון ברובד הראשון הכולל את ההון העצמי החשבונאי לאחר התאמות  .א

 (.202ראת ניהול בנקאי תקין פיקוחיות )כהגדרתן בהו

הון ברובד השני הכולל בעיקר מכשירי חוב הוניים, והתאמות פיקוחיות  .ב
 אחרות.

 
 חבות 

 
אשראי והתחייבויות למתן אשראי )מאזני וחוץ מאזני( כמשמעותם בהוראת 

 .313ניהול בנקאי תקין מס' 

  מיוחדת של  תשומת לב  שת חוב שיש לו חולשות פוטנציאליות בגינן נדר  חוב בהשגחה מיוחדת 
 הרעה בסיכויים לפירעון האשראי או  תיתכןאם לא יטופלו, , אשר ההנהלה 
 במעמדו של הבנק כנושה. 

 חוב בעייתי 
 

 חוב המסווג כ"פגום", "נחות" או ב"השגחה מיוחדת".

חוב אשר אינו מוגן באופן מספק על ידי בטחונות או יכולת התשלום של  חוב נחות 
וקיימת אפשרות ברורה כי הבנק יספוג בגינו הפסד אם הליקויים לא החייב 
 יתוקנו.

    מהחייב, במועדים חוב שהבנק צופה כי לא יוכל לגבות את הסכומים המגיעים  חוב פגום 

 על פי הסכם החוב. ושנקבע 

עמדו חוב פגום שלהערכת הבנק, פרעונו צפוי ממימוש הבטוחות שהו חוב שגבייתו מותנית בביטחון
 להבטחתו, בלבד, מכיוון שלחייב אין מקורות זמינים אחרים לפירעונו.

 
 יחס הלימות הון כולל

 

 
היחס שבין סך אמצעי ההון )ברובד הראשון וברובד השני(, לבין סך נכסי 

 הסיכון של הבנק.

 יחס כיסוי נזילות 

(LCR - Liquidity Coverage Ratio) 

גבוהה ובין תזרים המזומנים היוצא נטו היחס בין הנכסים הנזילים באיכות 
הימים הבאים, בתרחיש קיצון. היחס משמש כמדד ליכולת הבנק  30 -ל

 יום. 30לעמוד בצרכי נזילותו לתקופה עתידית של 

 היחס )באחוזים( שבין "מדידת ההון" לבין "מדידת החשיפה". יחס מינוף

ה, פרמיה או ניכיון שטרם הופחתו, חוב, לרבות ריבית צבורה שהוכרהיתרת  יתרת חוב רשומה
וטרם יתרת החוב שנזקפו לנטו או עלויות נדחות נטו, עמלות נדחות 

 חוב שנמחק חשבונאית. חלק מהבניכוי כל ו ,הופחתו

כללים לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל, העוסקת  כללי באזל
 לם.סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעובפיקוח ובקביעת 
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  )המשך( מילון מונחים 
 
 
 
 

 
 כתבי התחייבות נדחים

 
נדחות מפני תביעותיהם של  המוקנות מכוחםכתבי התחייבות שהזכויות 

 .של הבנק, למעט כתבי התחייבות אחרים מאותו סוג הנושים יתר

 
 מכשירי אשראי חוץ מאזניים

 
שירים מכשירי חוב כגון התקשרויות למתן אשראי וערבויות )לא כולל מכ

 נגזרים(.

 במצטבר:מאפיינים ה שלוש שמתקיימים בומכשיר פיננסי או חוזה אחר  מכשיר נגזר

 בסיס וסכום נקוב הקובעים את סכום הסילוק של המכשיר. .א

ההשקעה הראשונית נטו הנדרשת קטנה מזו שהיתה נדרשת בסוגי  .ב
חוזים אחרים, החשופים בצורה דומה לשינויים בגורמי שוק )או שלא 

 ת כל השקעה(.נדרש

 תנאיו דורשים או מתירים סילוק נטו.  .ג

 מכשיר פיננסי
 

 :כדלקמן ,יםתנאאו חוזה המקיים שני  ,מזומן, ראייה לזכות בעלות בתאגיד
 

או מכשיר  ,מטיל על צד אחד מחויבות חוזית להעביר מזומןהמכשיר  .א
להחליף מכשירים פיננסיים אחרים עם הצד  או אחר לצד שני, פיננסי 

 הצד הראשון. בתנאים העלולים להיות לרעת ,השני
 

מעניק לצד השני זכות חוזית לקבל מזומן או מכשיר פיננסי המכשיר  .ב
להחליף מכשירים פיננסיים אחרים עם הצד  או, אחר מהצד הראשון

 הצד השני. הראשון בתנאים העשויים להיות לטובת

ן ותשלומי הריבית של מכשירים הממוצע המשוקלל של זמן פירעון הקר משך חיים ממוצע )מח"מ(
 פיננסיים נושאי ריבית.

 
 OTC נגזר

Over the counter)) 

 
נוצרו במסגרת בבורסה רשמית, ו יםנסחרם אשר אינמכשירים נגזרים 

 התקשורת בין שני צדדים נגדיים.

 
 סיכון אשראי צד נגדי 

(CVA - Credit Valuation Adjustment) 

 
אם הצד הנגדי לעסקה במכשיר נגזר,  החשיפה להפסד שעלול להיגרם,

 לא יעמוד בתנאי העסקה. 

 שוק פעיל
 

שוק בו עסקאות בנכס או בהתחייבות מתקיימות בתדירות ובנפח 
על  הנכסים וההתחייבויות תמחור על מנת לספק מידע על ,מספיקים

 בסיס שוטף.

 
 שיעור המימון

(LTV - Loan To Value Ratio) 

 
רת של החוב בעת העמדת המסגרת, לבין שווי היחס בין המסגרת המאוש

הנכס המבטיח את החוב, כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת 
 המסגרת, המשמש בחישוב "הלימות ההון". 

 
FATCA 

(Foreign Accounts Tax 
 Compliance Act) 

 
חוק אמריקאי הנועד לשיפור אכיפת המס, וקובע כי גופים פיננסיים מחוץ 

בדיווח לרשות המס האמריקאית על חשבונות לקוחות לארה"ב חייבים 
 המנוהלים אצלם, החייבים בדיווח לרשות זו, גם אם אינם תושבי ארה"ב.

 
ICAAP 

(Internal Capital Adequacy Assessment 
Process) 

 
תהליך פנימי להערכת הלימות ההון של הבנק,  המשמש לצורך בחינת 

 -בסיכונים הכרוכים בפעילותו  היקף ההון הדרוש לבנק, בכדי לתמוך
 במטרה לוודא שהיקף ההון הנדרש אינו עולה על ההון הקיים בבנק.
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 אינדקס
 

 עמוד 

  א

 105 - 113 אומדנים חשבונאיים קריטיים

 64-65, 235 - 240 ארגון מחדש של חובות בעייתיים

 35 - 36 אשראי לציבור

 ה

 
 40-44, 187 - 192 הון והלימות הון

 107 - 109 ,151 - 152, 177 - 187 הטבות לעובדים

 24-26, 157 הכנסות ריבית

 70 - 74 ,241,  243 הלוואות לדיור

 27-28, 67, 170, 226 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 67, 146-148, 168-170, 226 - 227 הפרשה להפסדי אשראי

 107,152,193-200 התחייבויות תלויות

     ח

 36, 168-169, 228-230 ג בעייתיחובות בסיוו

 143-148,168-169, 228-240 חובות פגומים

     י     

 113 ,149-150 ירידת ערך

 43-44, 192 יחס המינוף

  
     מ

 44-58,156,208-225 מגזרי פעילות

 137-156 מדיניות חשבונאית

 69-70 מוסדות פיננסים זרים

 79 מימון ממונף

 154, 161-163 סים על הכנסהימ

 38,86,153,203-208 מכשירים נגזרים
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  )המשך(אינדקס 
 

             נ

 32-34,143,166-167 ניירות ערך

 17, 59-62 ניהול סיכונים
 41, 190 נכסי סיכון

  ס

 62-79 סיכון אשראי

 87-89 סיכון בסיס
 90-97 סיכון נזילות

 80-86 סיכון ריבית

 80-90 סיכון שוק

 98 ן תפעוליסיכו

 ע

 
 28, 159 עמלות

 35, 68, 102 ענפי משק

 פ

 
 172 פחת והפחתות

 174, 36 פיקדונות הציבור

 צ

 
 258-263,284-285 צדדים קשורים

 ר

 
 102 ריכוזיות לווה וקבוצת לווים

 ש

 
 82-86, 110 - 112, 154-156,  250 - 257 שווי הוגן

 ת

 282-284 תגמול 

 17-20 תתוכנית אסטרטגי

 17,24 תשואה להון
 




