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 הבנק* חברי דירקטוריון

 רו"ח זאב נהרי,
 ריון יושב ראש הדירקטו

 שובל זלמן

 )א( רו"ח אורבך, יהודה

 )א( ד"ר רות ארד
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 שובל גדעון 

1999. חברות, התשנ"ט- חוק ה ח"צ לפי ד )א(
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 *  ובאתר המגנא של רשות ניירות-ערך: 2016 ח התקופתי של הבנק לשנת בדו רי הנהלת הבנק ונושאי המשרה, מוצגים חב רטים נוספים על פ
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 ותפקידיהם* נושאי משרה הבנק, הנהלת חברי

 חברי הנהלת הבנק

 ורו"ח גיל טופז, עו"ד
 מנהל כללי

 טייר מיכאל
 חטיבת משאבים ראש משנה למנהל הכללי, 
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 חטיבה הקמעונאית משנה למנהל הכללי, ראש ה

 עו"ד וייסטוך, שרית
 ץ משפטי, ציות ואכיפה סגן מנהל כללי, היועצת המשפטית, מנהלת האגף ליעו

 רו"ח צמן, אלכסנדר זל
 חשבונאי ראשי, ראש אגף כספים סגן מנהל כללי, 

)א( לנדאו דפנה

 חטיבת הסיכונים ראש ראשית, סגן מנהל כללי, מנהלת סיכונים 

 משה עומר
 חטיבה פיננסית סגן מנהל כללי, ראש ה

 משרה שאינם חברי הנהלה נושאי

 שגיא רון
 ר פנימי ראשי סגן מנהל כללי, מבק

 עו"ד כרמל פלורנץ,
 חברות בנות זכיר הבנק ו מ

 פרץ דיין הגר
רטגיה מנהלת מטה מנכ"ל, שיווק ואסט

 )ב( עובדיה לירן 

 ר נדל"ן חלקת סקטו מנהל מ

 את קסירר פורר גבאי קוסט
 חשבון המבקרים של הבנק רואי ה

 חטיבת הסיכונים. רת הנהלה, מנהלת סיכונים ראשית וראש  כסגן מנהל כללי, חב 2017 ץ  במר 1 גברת דפנה לנדאו, החלה לכהן ביום )א(
2017. באוקטובר 31 , כמנהל מחלקת סקטור נדל"ן, גברת איילת רוסק סיימה כהונה ביום 2017 בנובמבר 1 חל לכהן ביום מר לירן עובדיה, ה )ב(

 *  ובאתר המגנא של רשות ניירות-ערך: 2016 ח התקופתי של הבנק לשנת בדו חברי הנהלת הבנק ונושאי המשרה, מוצגים פרטים נוספים על 
http://www.magna.isa.gov.il 
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 מידע כספי תמציתי על המצב הכספי ותוצאות הפעילות
 חים בבנקז הסיכונים המתפתריכו

 זרי ההצמדה השוניםחייבויות במגפערי הריבית בין נכסים כספיים והת
 זרי ההצמדה השוניםהיקף הפעילות והתרומה להכנסות ריבית נטו של מג

 שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי
 רךהתפתחות תיק ניירות ע
 התפתחות תיק האשראי
 הרכב פיקדונות הציבור

 יחסי הלימות הון ויחס מינוף
 והון כולל 2 , הון עצמי רובד1 תנועה בהון עצמי, הון עצמי רובד

 יחס מינוף
 זרי פעילותהרווח הנקי מפעולות רגילות לפי מג

 זרי פעילותחייבויות ששימשו למגיתרות ממוצעות של נכסים והת
 ר משקי הביתתמצית תוצאות הפעילות של מגז
 רטיתזר בנקאות פתמצית תוצאות הפעילות של מג

 תמצית תוצאות הפעילות של המגזר העסקי
 ר גופים מוסדייםתמצית תוצאות הפעילות של מגז
 זר ניהול פיננסיתמצית תוצאות הפעילות של מג

 סיכון אשראי ונכסים שאינם מבצעים
 זנייםחובות פגומים מאתנועה תקופתית ב

 314 ח להוראות ניהול בנקאי תקיןהלוואות לדיור בפיגור לפי הנספ
 שיעורי הפרשה מסיכון אשראי לציבור

 סיכון האשראי לפי ענפי משק
 זרות חשיפה למדינות

 זרים חשיפות אשראי למוסדות פיננסיים
 חות ביצועי האשראי לדיור ומדדי ביצוע עיקרייםהתפת

 פרטים בגין מאפייני סיכון שונים בתיק ההלוואות לדיור
 יתרת האשראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור(

 חיקות חשבונאיות בגין אשראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור(מ
 רטיים )שאינו לדיור( ללקוחות עו”ש פעיליםיתרות ממוצעות של סיכון אשראי לאנשים פ

 חות ביצועי הלוואות צרכניות סולו ומדדי ביצוע עיקרייםהתפת
 שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק

 יים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנקהשפעת שינויים היפותט
 חשיפות לשינויים בלתי צפויים בריביתתמצית ה

 חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
 חייבויותמשך החיים הממוצע של הנכסים והת

 זר הצמדהחשיפה לפי מג שיעורי
 חירים לצרכןרגישות הון הבנק לשינויים במדד המ

 רגישות הון הבנק לשינויים בשערי מטבע
 זילותחס כיסוי ני

 זומנים וניירות ערךשיעבוד מ
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 2017 בספטמבר 30 הדירקטוריון וההנהלה ליום דו”ח

להלן הדין וחשבון של בנק ירושלים בע”מ.

של חדים המאו הכספיים חות הדו את ולפרסם ר לאש חלט הו , 2017 בנובמבר 14 ביום שהתקיימה הדירקטוריון בישיבת 
ערוכים הדוחות . 2017 בספטמבר 30 ליום שלו הבנות חברות וה ירושלים”( “בנק או “הבנק” )להלן: בע”מ ירושלים בנק 

הנתונים חיותיו. והנ הבנקים על ח המפק של לציבור ח הדיוו להוראות ובהתאם ראל ביש מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם 
 ליום השנתי ח הדו בעריכת ששימשו לכללים עקביים הינם אלו חות דו בעריכת שיושמו הכללים חים. מדוו בסכומים מוצגים 

.2016 ח השנתי של הדו חד עם חות אלה בי . יש לעיין בדו2016 בדצמבר 31

 ואסטרטגיה יעדים - סקירה כללית, 1 פרק 

 העיקריים שלו עילות הפ ותחומי של הבנק ציתי תמ תיאור 1.1
בשם: , 1983 התשמ”ג- חדש ח נוס חברות ה פקודת פי על כהגדרתה ציבורית, כחברה 1963 בשנת נוסד בע”מ ירושלים בנק 
ציבורית, חברה ל הפך ובהתאמה לציבור, מניותיו את הבנק הציע 1992 בשנת בע”מ. ולמשכנתאות ח לפיתו ירושלים בנק 

בעלי בדבר לפרטים חי. הנוכ לשמו הבנק שם שונה 1996 בשנת בע”מ. אביב בתל ערך רות לניי בבורסה חרות נס שמניותיה 
. ח השנתי חים לדו ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספ ח פרק בעלי השליטה בבנק בדו השליטה בבנק ראה 

 משנת החל חרי מס כבנק ופועל , 1981 התשמ”א- רישוי(, ) הבנקאות חוק פי על בנק רשיון בעל בנקאי, תאגיד הינו הבנק 
 חומי המשכנתאות, חוץ ופועל בעיקר בת רחב של משקי בית, תושבי ישראל ותושבי חות . הבנק נשען על בסיס לקו1998

רים ופעילות בשוק ההון. חסכונות ופיקדונות, מימון בניה למגו ראי צרכני, אש

 סניפים, 22 באמצעות פועל הבנק ח הדו” פרסום לתאריך נכון סיטי(. )איירפורט התעופה שדה בקרית שוכנת הבנק הנהלת 
 . בפרק תיאור היעדים והאסטרטגיה העסקית רשת ראה להלן ץ, לפרטים אודות עידכון פרישת ה חבי הארזורים בר הפ

 . חיים זרי פעילות פיקו התאגיד לפי מג בפרק תיאור עסקי זרי הפעילות בהם פועל הבנק ראה להלן לתיאור מג
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חים שנתיים אפקטיביים מהיתרה לסוף תקופה. במונ )1(
ח. מיליוני ש" 21.0 ח נקי משמעותי בסך  נרשם רוו 2016 ץ  במר 31 חודשים שהסתיימו ביום בשלושה  )2( 

 הפעולות צאות ותו כספי ה המצב כספי תמציתי על מידע .1.2

 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 31/06/2017 30/09/2017 

 די ביצוע עיקריים )באחוזים(: ד מ

 11.9%)2( 8.9% 5.0% 3.0% 3.8% 3.0% 6.2% (1 ) ח הנקי להון עצמי תשואת הרוו

3.2% 9.2% 4.7% 2.4% 4.1% 3.3% 6.4% (1 ) ח הכולל להון עצמי תשואת הרוו

0.64%)2( 0.48% 0.27% 0.17% 0.22% 0.17% 0.37% (1 ) תשואה לנכסים 

 9.7% 9.7% 9.7% 10.1% 10.1% 10.1% 10.0% 1 יחס הון עצמי רובד 

 5.4% 5.2% 5.2% 5.3% 5.5% 5.5% 5.9% יחס המינוף

 309% 390% 493% 458% 367% 367% 324% זילותחס כיסוי הנ י

 64.3%)2( 78.5% 81.2% 81.5% 82.0% 82.2% 78.8% חרות מסך כל ההכנסות( יחס יעילות )הוצאות תפעוליות וא

 די איכות אשראי עיקריים )באחוזים(: מד

 0.49% 0.12% 0.28% 0.32% 0.46% 0.58% 0.30% (1 ) ר, נטו ראי לציבו הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האש

 1.09% 1.03% 1.02% 1.04% 1.09% 1.09% 1.06% הפרשה להפסדי אשראי רת שיעור ית

 ימים או יותר 90 חובות בפיגור ל- ר חובות פגומים או שיעו
 2.21% 2.11% 2.16% 2.01% 1.95% 2.29% 2.05% מתוך האשראי לציבור

 0.51% 0.32% 0.35% 0.38% 0.33% 0.43% 0.41% (1)חשבונאיות נטו מתוך אשראי ממוצע לציבור חיקות ר משיעו

 ד: נתונים עיקריים מדוח רווח והפס

 22.4)2( 17.2 9.9 6.1 7.6 6.0 12.5 חס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי ח נקי המיו רוו

 6.3 17.7 9.3 4.8 8.2 6.7 13.0 ח הכולל סך הרוו

 81.6 89.9 87.3 84.2 86.7 94.3 87.7 הכנסות ריבית, נטו

 12.3 3.1 7.1 7.9 11.0 13.9 7.2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 67.9)2( 34.2 30.7 35.0 34.9 28.1 33.5 הכנסות שאינן מריבית

 30.7 31.0 29.8 29.4 32.0 27.2 28.2 מזה: עמלות

 96.2 97.4 95.8 97.1 99.7 100.6 95.5 חרות הוצאות תפעוליות וא

 44.7 43.8 42.8 42.1 43.2 44.5 43.3 מזה: משכורות והוצאות נלוות

 0.32)2( 0.24 0.14 0.09 0.11 0.09 0.18 ח נקי בסיסי ומדולל למניה רוו

 נתונים עיקריים מהמאזן:

 13,794.8 14,629.9 14,654.9 14,202.0 13,817.0 13,739.8 13,040.6 סך כל הנכסים

 2,341.8 2,487.7 2,335.9 2,522.0 2,723.1 2,307.9 1,916.3 זומנים ופיקדונות בבנקים זה: מ מ

 1,099.9 1,574.0 1,754.2 1,434.5 1,108.7 1,387.0 1,020.9 ניירות ערך

 10,009.9 10,156.9 10,131.2 9,790.1 9,590.3 9,668.8 9,749.5 ראי לציבור, נטו אש

 13,004.5 13,821.9 13,846.2 13,393.7 13,003.5 12,923.7 12,211.5 חייבויות סך כל ההת

 39.5 40.1 40.7 36.5 36.8 37.5 37.8 זה: פיקדונות מבנקיםמ

 10,832.6 11,165.1 11,048.2 10,868.3 10,797.9 10,669.3 10,462.4 פיקדונות מהציבור

 1,566.7 1,634.1 1,568.6 1,582.1 1,501.1 1,445.6 1,366.2 חים חייבות נד חוב וכתבי הת רות איג

 790.3 808.0 808.7 808.3 813.5 816.1 829.1 חס לבעלי מניות התאגיד הבנקאיהון עצמי, המיו

 נתונים נוספים:

 7.164 7.835 7.919 7.694 7.937 7.887 6.548 חיר מניה מ

 0.0000 0.0000 0.1220 0.0738 0.0426 0.0255 0.0326 חולק למניה דיבידנד ש

 0.22% 0.21% 0.20% 0.21% 0.23% 0.20% 0.22% חס עמלות לנכסים י

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 אליהם חשוף הסיכונים העיקריים שהבנק של ציתי תמ . תיאור1.3

 מובילים ומתפתחים זיהוי גורמי סיכון
ניטור מבוצע ישראל, בנק של תקין בנקאי ניהול ראות ולהו הבנק של השונים הסיכונים ניהול מדיניות למסמכי בהתאם 

התממשותו מניעת הסיכון, לניהול מתאימה היערכות להבטיח נועד זה ניטור הבנק. חשוף אליהם הסיכונים אחר שוטף 
 חר א הדוק מעקב מבצע הבנק בנוסף, ישראל. ובנק הדירקטוריון ידי על שנקבעו המגבלות חום בת הבנק הימצאות וניטור 

על להשפיע או חול ל שעשויות או חלות ש וחקיקה וברגולציה כלכליים מאקרו בנתונים הפיננסיים, בשווקים חויות ההתפת
משמעותיים. לסיכונים הבנק חשיפות למנוע אמורים הקיים הפעילות ותמהיל העסקית האסטרטגיה עם חד י ואשר הבנק, 

הבא: באופן מזוהים אשר חים המתפת הסיכונים לבין המובילים הסיכונים בין היתר, בין חין, מב הבנק שזוהו, בסיכונים בטיפול 

צד שהבנק ההסכמים או שלו הנוכחית הפעילות בעקבות הבנק חשוף אליו משמעותי סיכון גורם מייצג מוביל סיכון  •
יותר. חמורה או “בינונית” ברמה חשיפה כ הבנק, למדיניות בהתאם מדורגת, אליו הבנק של החשיפה מידת אשר להם 

וההנהלה הדירקטוריון ח בדו 75 עמוד ראה הבנק על ההשפעה חשיפה/ ה מידת ודירוג הסיכון גורמי בדבר לפירוט 
. 2016 לשנת 

מידת על להצביע ניתן ולא בכלל, אם להתממשותו, ר בקש ודאות אי קיימת אשר סיכון הינו  ח מתפת סיכון  •
 האסטרטגיה בהתוויית הבנק הנהלת של מיוחדת לב תשומת יקבל זה סיכון זאת, עם שלו. האפשרית ההשפעה 

העסקית ומסגרת ניהול הסיכון המתאימה.

 חים בבנק ריכוז הסיכונים המתפת להלן 

 תיאור הסיכון הסיכון

 משמעותיות על פעילות הבנק והצבת רגולציה בכל הקשור להטלת מגבלות השלכות ה סיכון רגולטורי
 דרישות מכבידות.

 חוקית או רגולטורית, הפסד פיננסי מהותי סיכון הציות הינו הסיכון שעל תאגיד תוטל סנקציה סיכון ציות
 חוקים, תקנות, הוראות הרגולציה,הנהלים או פגיעה במוניטין כתוצאה מכישלון שלו לציית ל

 הפנימיים והקוד האתי.

 של הבנק ואתרי הבנק. IT אפשרות תקיפת הסייבר על מערכות סיכון סייבר

 ק עשוי להיות מושפע ממנו בעקבות הרעה בנתונים מקרו כלכליים בישראל סיכון שהבנ  וסיכון משקי סיכון מקרו-כלכלי
 חרים ובעיקר בגין שיעורי האבטלה. וסיכונים משקיים א

 .2016 ח הדירקטוריון וההנהלה לשנת  בדו 22-23 עמודים חים וניהולם ראה לפירוט נוסף אודות תיאור הסיכונים המתפת

 חים והמובילים בבנק. ח לא חלו שינויים מהותיים בסיכונים המתפתבמהלך תקופת הדו

דוח הדירקטוריון וההנהלה
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עסקית ה רטגיההאסטעדים ו הי . תיאור1.4
 והמשך במשכנתאות חה מתמ קמעונאית בפעילות מיקוד תוך רת מבוק חה צמי זה במרכ אשר אסטרטגית תוכנית לבנק 

ח האשראי הצרכני. פיתו

.2016 ח הדירקטוריון וההנהלה לשנת  בדו 1.4 ראה פרק לפרטים אודות היעדים האסטרטגיים של הבנק 

 התלות וצמצום הדיגיטליים הפתרונות חיזוק על בדגש האסטרטגית, התוכנית ביישום הבנק המשיך ח הדו תקופת במהלך 
בנקאים פתרונות למכור היכולות ובשכלול מוצרית חדשנות ב מתמקד הבנק בנקאיים. פתרונות רכישת ב הקיימת זית הפי

 מוקדי זוק חי לצד הדיגיטלי המערך את לעבות הבנק חליט ה לכך בהתאם לסניף. הגעה ללא מלא או חלקי דיגיטלי באופן 
השירות ופיתוח ערוצי מכירה מתקדמים נוספים.

את הבנק מעדכן והסלולארי רנט האינט המוקדים, זה ובכלל ח הלקו עם המגע נקודות של הכוללת הראיה במסגרת 
חודש במהלך קיימים. סניפים של צמצום לצד הבנק מסניפי חלק ב הפעילות של ועיבוי הרחבה באמצעות הסניפים פרישת 

, 2017 יוני חודש במהלך נוסף, כנדבך השנה. סוף עד נוספים סניפים 2 לצמצם וצפוי סניפים, 2 הבנק סגר 2017 אוקטובר 
מוצרים לרכוש המבקשים חות ללקו מענה נותן ובכך קמעונאיות מכירה בנקודות צרכני אשראי רת למכי זם מי הבנק השיק 

חות לקו לקהל הגעה תוך שלו, הגיאוגרפי זור הפי את חיב להר לבנק ר מאפש זה מהלך דיגיטליים. באמצעים בנקאי במימון 
הבנק, השיק הפרישה עדכון תהליך במסגרת חותיו. לקו קהל על נימנה לא כה עד אשר ר, יות נמוך סיכון פרופיל בעלי נוסף, 
מתוך חיצוניים ה המשכנתאות ליועצי ומקצועי ר מהי שירות מספק המוקד חיצוניים. ה המשכנתאות ליועצי ייעודי מוקד 

רואה ירושלים בנק משופר. רות שי יקבלו ביועצים זרים נע אשר הבנק חות שלקו כך והשירות, הזמינות את להגביר מטרה 
 זה. ץ חלק מיישום האסטרטגיה מתכנן להמשיך ולהשקיע בערו חשוב וכ ביועצי המשכנתאות ערוץ 

חות לקו תיק את השנה, אוקטובר חודש במהלך הבנק מכר הליבה, בפעילויות להתמקד הבנק אסטרטגיית מיישום חלק כ
להלן ראה המכירה אודות נוספים לפרטים דש, מיטב ההשקעות לבית והמוסדיים העצמאיים חות הלקו של ערך ניירות 

בפרק אירועים לאחר תאריך המאזן. 

 חיוב כרטיסי להנפיק חל וה ץ, באר נטענים חיוב רטיסי כ להנפקת מאסטרכארד חברת עם הבנק התקשר השנה במהלך 
 רת.סיקים השונים בארץ לשלם לעובדיהם באמצעות טעינת כרטיס החיוב במשכו אשר בין היתר מאפשרים למע

מאזן ה לאחר תאריך אירועים .1.5
“הרוכשות”( )להלן: בע”מ ז’ ברוקרא דש ומיטב בע”מ טרייד דש מיטב עם התקשר הבנק , 2017 באוקטובר 16 ביום 

( Brokerage ) ז’ הברוקרא פעילות חום בת הבנק של המוסדיים הלקוחות ותיקי העצמאיים הלקוחות תיקי למכירת בהסכמים 
ח )להלן יחד: “העסקה”(. מיליוני ש” 21 )להלן: “הממכר” ו-”הסכמי המכירה”, בהתאמה(, בתמורה כוללת של 

הפרת בגין לשיפוי הבנק של חייבות הת וכן זה, מסוג בעסקאות כמקובל שונים מצגים היתר, בין כוללים, המכירה הסכמי 
התמורה. מסכום 100% של מקסימאלית שיפוי ותקרת זמן למגבלת בכפוף זאת ו הממכר, עם בקשר ר עב חבויות ו מצגים 

 השלמת ממועד שנים ארבע עד למשך הבנק על החלות מסוימות חרות ת אי מגבלות המכירה הסכמי כוללים כן, כמו 
העסקה.

 עם הסכמים להסבת המוסמך המשפט בית ואישור עסקיים הגבלים על הממונה ר אישו לקבלת כפופה העסקה השלמת 
הנ”ל. המתלים התנאים התקיימות חר לא בסמוך תתקיים והיא , 1999 התשנ”ט- החברות, חוק ל 350 לסעיף בהתאם חות לקו

 התנאים כי ודאות כל קיימת לא זה במועד אולם האפשרי, בהקדם המתלים התנאים למילוי לפעול הצדדים בכוונת 
המתלים להשלמת העסקה אכן יתמלאו או כי העסקה אכן תושלם.

 זה רווח מס. לפני ש"ח מיליוני 20 כ- של משוער בסכום הכספיים חותיו בדו ח רוו לרשום צפוי הבנק העסקה, שתושלם ככל 
 אינו כולל מענק לעובדי הבנק שיפרשו ככל שתושלם העסקה.

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 עסקי ה צבצאות ולמ לתו הסבר וניתוח - 2 פרק

 התפתחויות ושינויים מהותיים עות, תופ מגמות, 2.1

 בסביבה הכלכלית התפתחויות
2015. ץ חל מחודש מר ה 0.1% ריבית בנק ישראל עומדת עד 

חוב ה איגרות מדד . 0.8% כ- של עלייה רשם 125 ת”א מדד , 3.4% כ- של ירידה רשם 35 ת”א מדד 2017 שנת מתחילת 
1.9% כ- של עלייה רשם הצמודות הממשלתיות חוב ה איגרות מדד , 2.8% כ- של עלייה רשם צמודות הלא הממשלתיות 

מיליארד 1.5 ב- הסתכם סל ובתעודות במניות הממוצע היומי זור המח . 4.2% כ- של עליה רשם 60 בונד התל ומדד )ריאלית( 
ידי על מניות של והקצאות הנפקות 2017 שנת חילת מת אשתקד. המקבילה התקופה לעומת 25% כ- של עליה שקלים, 
אשתקד. המקבילה התקופה לעומת 60.9% כ- של ירידה שקלים, מיליארד 10.9 כ- הסתכמו ובחו”ל רץ בא ראליות יש חברות 

(,2016 דצמבר מדד לעומת 2017 ספטמבר )מדד 0.3% של בשיעור עלה 2017 שנת חילת מת בגין לצרכן רים המחי מדד 
 שער (. 2016 נובמבר מדד לעומת 2017 אוגוסט )מדד 0.2% ב- עלה 2017 שנת מתחילת הידוע לצרכן המחירים מדד 

. 2.8% ומול האירו נחלש ב- 8.2% בשיעור של כ- 2017 חילת שנת זק מת חהשקל מול הדולר הת

. 2.4% של עליה רשם הדירות חירי מ מדד אוגוסט חודש ועד השנה חילת מת לסטטיסטיקה, זית המרכ הלשכה פי על 
 הדירות מספר לעומת 5.9% כ- של עליה חדשות, דירות 6,870 כ- נמכרו 2017 יוני-אוגוסט חרונים הא חודשים ה בשלושת 

(.2017 חודשים הקודמים )מרץ-מאי החדשות שנמכרו בשלושת ה

מיליארד 13.8 לעומת ח, ש” מיליארד 14.5 בסך לדיור הלוואות הבנקאית במערכת בוצעו 2017 שנת של השלישי ברבעון 
לעומת זאת , 3.7% על המדד צמוד זר ובמג 3.2% על עמד הממוצע הריבית שיעור השקלי זר במג הקודם. ברבעון ש”ח 

ז בהתאמה(. חו נקודות הא 0.1 ז ו- נקודות האחו 0.2 ברבעון הקודם בהתאמה )ירידה של כ- 3.8% ו- 3.4% ריבית של 

 שיעור פרטיים, אנשים בגין האשראי הפסדי בשיעור עליה של מגמה ניכרת בישראל, הבנקים של הכספיים חות הדו פי על 
. 30% בכ- 2017 ל- 2015 השנים בין עלה הבנקאית רכת במע פרטיים, לאנשים האשראי מיתרת חשבונאיות ה חיקות המ

 משמעותי גידול חל מכך וכתוצאה רגל, פשיטת הליכי בביצוע משמעותית רגולטורית מהקלה היתר בין נובע הגידול 
חייבים שנכנסים להליכים אלה. במספר ה

הרבעון לסוף 4.5% של שיעור לעומת , 4.1% על עמד 2017 שנת של השלישי הרבעון לסוף בישראל האבטלה שיעור 
 2017. השני של 

דוח הדירקטוריון וההנהלה
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 אחר כולל וברווח צאותכנסות, בהו התפתחויות מהותיות בה 2.2

 ורווחיות רווח
בתקופה ש"ח מיליוני 49.5 לעומת ח, ש" מיליוני 26.1 ב- הסתכם 2017 שנת של הראשונים חודשים ה בתשעת הנקי ח הרוו

 בנטרול ש"ח. מיליוני 21.0 כ- של בסך למכירה זמינות חוב אגרות ממימוש משמעותי נקי ח רוו כלל אשר אשתקד, המקבילה 
ח ברוו 9% של בשיעור הקיטון ח, ש" מיליוני 28.5 ב- הסתכם אשתקד הראשונים חודשים ה בתשעת הנקי ח הרוו זה ח רוו

אשתקד המקבילה בתקופה לעיל האמור הנטרול חר לא ח הרוו לעומת 2017 שנת של הראשונים חודשים ה בתשעת הנקי 
חרות. בעיקרו מגידול בהפרשה לחובות מסופקים ומגידול בהוצאות תפעוליות וא נובע 

8.4% לעומת 4.3% הייתה 2017 שנת של ראשונים ה חודשים ה בתשעת הממוצע העצמי ההון על הנקי ח הרוו תשואת 
 הייתה אשתקד התשואה לעיל, ר כאמו למכירה, זמינות ה חוב ה אגרות ממימוש ח הרוו בנטרול אשתקד, המקבילה בתקופה 

.4.8% 

 אשתקד, המקביל ברבעון ח ש” מיליוני 9.9 לעומת ש”ח, מיליוני 12.5 ב- הסתכם 2017 שנת של השלישי ברבעון הנקי ח הרוו
עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות מימון שאינן מריבית.

 המקביל ברבעון 5.0% לעומת 6.2% הייתה 2017 שנת של השלישי ברבעון הממוצע העצמי ההון על הנקי ח הרוו תשואת 
 אשתקד.

הכנסות והוצאות ריבית

 ח ש” מיליוני 258.8 לעומת ח, ש” מיליוני 268.7 ב- נטו ריבית, הכנסות הסתכמו 2017 שנת של הראשונים חודשים ה בתשעת 
חי הריבית. . הגידול נובע בעיקר משיפור במרוו4% בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-

 המקביל ברבעון ח ש” מיליוני 87.3 לעומת ש”ח, מיליוני 87.7 ב- נטו ריבית, הכנסות הסתכמו 2017 שנת של השלישי ברבעון 
 אשתקד.

 צאות ההתפתחויות בשיעורי הכנסות והו

 זרי ההצמדה השונים: חיבויות במג ריבית בין נכסים כספיים להת להלן פערי ה

 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

2017 2016 2017 2016 

 3.03% 3.07% 3.03% 3.25% לא צמוד

 2.33% 2.57% 2.33% 2.31% (1 )צמוד למדד

 1.76% 2.01% 1.92% 1.97% (2 ) ח ח וצמוד מט" מט"

 2.65% 2.82% 2.66% 2.87% סך הכל פער הריבית

 זרי ההצמדה השונים: להלן היקף הפעילות והתרומה להכנסות ריבית, נטו של מג

 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום  חו שלושה ל

2017 2016 

 תרומה להכנסות ריבית, נטו היקף פעילות תרומה להכנסות ריבית, נטו היקף פעילות

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

 58.6 67 60 61.9 71 64 לא צמוד

 20.7 24 28 18.8 21 27 (1 )צמוד למדד

 8.0 9 12 7.0 8 9 (2 ) ח צמוד מט"

 87.3 100 100 87.7 100 100 סך הכל

זרים. זר הצמוד כוללות גם הפרשי הצמדה ואינן כוללות השפעת מכשירים נג הכנסות המג )1( 
זרים.ר על הקרן והשפעת מכשירים נג ח אינן כוללות הפרשי שע זר המט" הכנסות מג )2( 
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 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום  חו תשעה ל

2017 2016 

 תרומה להכנסות ריבית, נטו היקף פעילות תרומה להכנסות ריבית, נטו היקף פעילות

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

 174.4 68 60 178.4 67 63 לא צמוד

 60.4 23 28 67.8 25 27 (1 )צמוד למדד

 24.0 9 12 22.5 8 10 (2 ) ח צמוד מט"

 258.8 100 100 268.7 100 100 סך הכל

זרים. זר הצמוד כוללות גם הפרשי הצמדה ואינן כוללות השפעת מכשירים נג הכנסות המג )1( 
זרים.ח אינן כוללות הפרשי שער על הקרן והשפעת מכשירים נג זר המט” הכנסות מג )2(

 ח בדוג חלק ריבית, והוצאות בהכנסות שינויים וניתוח שלו חדות מאו חברות וה הבנק של ריבית והוצאות הכנסות שיעורי ח נספ ראה חב נר לפירוט 
 . זה חים לדוח ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספ

הוצאות בגין הפסדי אשראי

22.5 כ- לעומת ח, ש” מיליוני 32.1 בכ- הסתכמו 2017 שנת של הראשונים חודשים ה בתשעת אשראי הפסדי בגין ההוצאות 
 ועלייה חשבונאיות ה חיקות במ מגידול נובע הגידול עיקר . 43% כ- של גידול אשתקד, המקבילה בתקופה ש”ח מיליוני 

בהפרשה הקבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים שלא לדיור.

 ח ש” מיליוני 7.1 כ- לעומת ש”ח, מיליוני 7.2 בכ- הסתכמו 2017 שנת של השלישי ברבעון אשראי הפסדי בגין ההוצאות 
 ברבעון המקביל אשתקד.

 חים שנתיים אפקטיבים: להלן שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי, במונ

 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 

 הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך
 0.49% 0.12% 0.28% 0.32% 0.46% 0.58% 0.44% האשראי לציבור נטו

 מזה הוצאות בגין הפרשה קבוצתית
 0.33% )0.18%( )0.06%( )0.03%( 0.11% 0.08% 0.03% מתוך האשראי לציבור נטו

 הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך כלל
 0.38% 0.09% 0.2% 0.24% 0.35% 0.38% 0.33% סיכון האשראי

.לעיל הפעולות ותוצאות הכספי המצב על תמציתי כספי מידע . 1.2 רקפ ראה רבעונית בפריסה נוספים אשראי איכות דדי למ

 ח לדו 3.1 פרק ב המופיעים האשראי סיכון על והדיון לציבור ראי האש התפתחות על הדיון רת במסג להלן ראה נוסף לפירוט 
 ח הכספי. לדו-13 ו 6 בביאורים ו זה

הכנסות שאינן מריבית

 מיליוני 132.8 לעומת ח, ש” מיליוני 96.5 ב- הסתכמו 2017 שנת של הראשונים החודשים בתשעת מריבית שאינן הכנסות 
ח בתקופה המקבילה אשתקד, כמפורט להלן: ש”

הכנסות לעומת ח, ש” מיליוני 0.5 בסך הסתכמו 2017 שנת של הראשונים החודשים בתשעת מריבית שאינן מימון הכנסות 
חוב אגרות ממימוש משמעותיות מהכנסות נובע הקיטון עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה שנרשמו ח ש” מיליוני 30.5 של 

ח בתקופה המקבילה אשתקד. מיליוני ש” 32.8 זמינות למכירה בסך של 

 בתקופה ח ש” מיליוני 91.5 לעומת ח, ש” מיליוני 87.4 ב- הסתכמו 2017 שנת של הראשונים חודשים ה בתשעת העמלות 
, הנובע בעיקרו מקיטון בהכנסות מפעילות ניירות ערך.4% המקבילה אשתקד, קיטון של כ-

ח ש” מיליוני 10.8 לעומת ש”ח, מיליוני 8.6 ב- הסתכמו 2017 שנת של הראשונים החודשים בתשעת חרות א הכנסות 
כמפורט פיננסים כלל רכישת מ ח רוו בגין חית נד הכנסה חתת הפ בעיקר כוללת זו הכנסה אשתקד. המקבילה בתקופה 
 לדוחות הכספיים. 1.4 בביאור 

 ברבעון ח ש” מיליוני 30.7 לעומת ח, ש” מיליוני 33.5 ב- הסתכמו 2017 שנת של השלישי ברבעון מריבית שאינן הכנסות 
 ריבית ומנגד קיטון בעמלות מניירות ערך. . הנובע מגידול בהכנסות מימון שאינן מ9% המקביל אשתקד, גידול של כ-
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צאות הו

289.4 לעומת ח, ש” מיליוני 295.8 ב- הסתכמו 2017 שנת של הראשונים החודשים בתשעת והאחרות התפעוליות ההוצאות 
חשוב. והמ רסום הפ חת, הפ בהוצאות מגידול נובע הגידול עיקר . 2% כ- של גידול   אשתקד המקבילה בתקופה ח ש” מיליוני 

 המקביל לרבעון בדומה ח, ש” מיליוני 95.5 ב- הסתכמו 2017 שנת של השלישי ברבעון והאחרות התפעוליות ההוצאות 
אשתקד.

 המקבילה לתקופה בדומה ח, ש” מיליוני 131.0 ב- הסתכמו 2017 שנת של הראשונים חודשים ה בתשעת השכר הוצאות 
אשתקד.

 המקביל ברבעון ח ש” מיליוני 42.8 לעומת ח ש” מיליוני 43.3 ב- הסתכמו 2017 שנת של השלישי ברבעון השכר הוצאות 
 אשתקד.

הפרשה למיסים

 לעומת ח, ש” מיליוני 11.2 כ- של בסך הסתכמה 2017 שנת של הראשונים החודשים בתשעת ח הרוו על למיסים ההפרשה 
אשתקד מקבילה בתקופה 37.9% לעומת , 30.0% הינו האפקטיבי המס ר שיעו אשתקד. מקבילה בתקופה ח ש” מיליוני 30.2

2017. לשנת 35.0% ולעומת שיעור מס סטטוטורי של 

אשר אשתקד המקבילה בתקופה המס שיעור מהורדת בעיקר נובע אשתקד לעומת האפקטיבי המס בשיעור הקיטון 
 נקודות 6 של האפקטיבי המס בשיעור גידול הינה זה אירוע השפעת מס. הוצאות כנגד חה הנד המס בנכסי לקיטון גרמה 

ז. חו הא

חת. לשיעור המס הסטטוטורי נובע בעיקר מהכנסות בשיעור מס מופ 2017 ההפרש בין שיעור המס האפקטיבי בשנת 

לצרכי לניכוי לדיור הלוואות בגין ההפרשה התרת בנושא הסכם המס לרשויות הבנקים בין חתם נ , 2017 יולי חודש במהלך 
הסכם מתקן זה הסכם השנתית. התנועה מן 35% של בשיעור בניכוי תותר ההפרשה 2014 משנת חל ה ההסכם, פי על מס. 

 מהותית. אינה הבנק של הכספיות התוצאות על ההסכם השפעת ההפרשה. סכום כל לניכוי הותר לפיו 2012 משנת קודם 

 אחר בסעיפי רווח כולל התפתחויות
 מיליוני 1.8 כ- של בסך הסתכם 2017 שנת של ראשונים ה חודשים ה בתשעת המס( השפעת )לאחר חר הא הכולל ח הרוו
 ח רוו בשל נובע השינוי עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ח ש” מיליוני 16.2 כ- של בסך חר א כולל הפסד לעומת ח, ש”

 ח והפסד בתקופה המקבילה אשתקד.חדש לדוח רוו רות חוב זמינות למכירה שסווג מ ממימוש אג

 לעומת ש”ח, מיליוני 0.5 כ- של בסך הסתכם 2017 שנת של השלישי ברבעון המס( השפעת חר )לא חר הא הכולל ח הרוו
 ח ברבעון המקביל אשתקד. מיליוני ש” 0.6 הפסד כולל אחר בסך של כ-

 . חות הכספיים לדו 4 ביאור ראה חר ח הכולל האלפרטים נוספים אודות הרוו

 . הכספיים חות  לדו 5 ראה ביאור זמן ושיעור הירידה חים של משך ה רטים אודות קרן הונית שלילית בחלוקה לטוו לפ

 כולל התפתחויות הרווח
 מיליוני 33.3 כ- לעומת ש”ח, מיליוני 27.9 כ- של בסך הסתכם 2017 שנת של הראשונים החודשים בתשעת הכולל ח הרוו סך 
ח בתקופה המקבילה אשתקד. ש”

 ברבעון ח ש” מיליוני 9.3 כ- לעומת ח, ש” מיליוני 13.0 כ- של בסך הסתכם 2017 שנת של השלישי ברבעון הכולל ח הרוו סך 
 רט לעיל. ריבית כפי שפו ר הגידול נובע מגידול בהכנסות שאינן מ המקביל אשתקד, עיק
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 ההון והמינוף הלימות ההון, כסים, ההתחייבויות, הנ של ההתפתחויות .2.3

 וההתחייבויות הנכסים עיפי ההתפתחויות בס
 , 2016 שנת בתום ש”ח מיליוני 14,202 לעומת ש”ח, מיליוני 13,041 ב- הסתכם , 2017 בספטמבר 30 ליום זןהמא כל סך 

 . 8% קיטון של כ-

 נכסים נזילים

ח, ש” מיליוני 2,937 ב- הסתכמה , 2017 בספטמבר 30 ליום ערך( וניירות בבנקים פיקדונות )מזומנים, זילים הנ הנכסים רת ית
26%. , קיטון של כ-2016 מיליוני ש”ח בתום שנת 3,957 לעומת 

 חייבות הת וכתבי חוב אגרות מפירעון וכן הכספיים חות לדו 7 בביאור כמפורט ציבור פיקדונות מפירעון ר בעיק נובע הקיטון 
שהונפקו והשאלות של ניירות ערך.

ח ש” מיליוני 2,522 לעומת ש”ח, מיליוני 1,916 ב- הסתכמה , 2017 בספטמבר 30 ליום בבנקים והפיקדונות זומנים המ יתרת 
 24%. , קיטון של כ-2016 בתום שנת 

 ח: רות הערך במיליוני ש" חות תיק ניילהלן התפת

 יתרה ליום
 (2 ) שערוך (1 ) תנועות שוטפות 31 2016 דצמבר  ב

 יתרה ליום
 בספטמבר 30 2017

 שינוי
 יתרות ב-%

 )29.6( 617 )3( )257( 877 זמינים למכירה רך ניירות ע

)27.6( 404 )3( )151( 558 חר ניירות ערך למס

 )28.9( 1,021 )6( )408( 1,435 (3) ניירות ערך סה"כ תיק 

כולל קניות מכירות, פדיונות ותקבולי ריבית. ( 1 )
רשי הפ ריבית, מ הכנסות חר, למס ערך ובניירות למכירה זמינים ערך בניירות הוגן לשווי מהתאמות מומשו ושטרם שמומשו )הפסדים( חים רוו כולל  )2( 

 שער ושערוך.
 )3( .2016 בדצמבר 31 מיליוני ש”ח ליום 312 ח לעומת  מיליוני ש” 114 בסך 2017 בספטמבר 30 זה השאלות לתיק הנוסטרו ליום מ

 אשראי לציבור

 ח: חות תיק האשראי במיליוני ש"להלן התפת

 יתרה ליום
 31 2016 צמבר ד ב

 ביצועים
 (1 ) בתקופה

 פירעונות
 בתקופה)2(

 יתרה ליום
 בספטמבר 30 2017

 שינוי
 יתרות ב-%

 3 7,214 )818( 1,018 7,014 אשראי לדיור

 9 1,022 )446( 533 935 אשראי צרכני

 4 8,236 )1,264( 1,551 7,949 צרכני דיור ו סך הכל אשראי ל

 )9( 866 )598( 510 954 חריים אשראי עסקי למעט נכסים מס

 )2( 452 )101( 92 461 חריים אשראי לרכישת נכסים מס

 )43( 300 )309( 80 529 חר א

 סך הכל אשראי לציבור לפני
 )0.4( 9,854 )2,272( 2,233 9,893 ה להפסדי אשראי הפרש

 1 )104( )103( הפרשה להפסדי אשראי

 )0.4()3( 9,750 9,790 ציבור נטו סך הכל אשראי ל

זורים. לא כולל מיח )1(
ח. מכירת תיק אשראי, צבירת ריבית, הפרשי הצמדה והפרשי שער בתקופת הדו כולל גם  )2(

)3( .3.8% חל קיטון של כ- 2016 בספטמבר 30 בהשוואה ליתרת אשראי לציבור ליום 

 ח לדו 3.1 פרק ב המופיעים האשראי סיכון על והדיון לציבור האשראי התפתחות על הדיון רת במסג להלן ראה נוסף לפירוט 
 , המוצג באתר האינטרנט של הבנק.2017 בספטמבר 30 ליום הסיכונים על ח בדו וכן זה
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 דונות הציבור פיק

 ח: להלן הרכב פיקדונות הציבור במיליוני ש"

 השינוי ב-% דצמבר  ב 31 2016 2017 בספטמבר 30

 )1( 8,450 8,407 (1)רטיים פיקדונות של אנשים פ

 )30( 1,005 699 פיקדונות של גופים מוסדיים

 )4( 1,413 1,356 חרים פיקדונות של תאגידים וא

 )4()3( 10,868 10,462 (2 ) דונות הציבור פיק ה״כ ס

ח(. מיליוני ש” - 2,636 2016 בדצמבר 31 חשבון עו”ש פעיל בבנק )ליום ח לאנשים פרטיים אשר יש להם  מיליוני ש” 2,551 זה סך של מ )1( 
)2( מהפיקדונות הם של אנשים פרטיים. 80% ח, וכ- מיליון ש” 1 מסך פיקדונות הציבור הינם עד 55% כ-

ראה גודל סדר לפי ופיקדונות פיקדונות סוגי אודות לפרטים . 5.3% כ- של קיטון חל 2016 בספטמבר 30 ליום ר הציבו פיקדונות ליתרת בהשוואה  )3(
 לתמצית הדוחות הכספיים. 7 ביאור 

די הציבור חזקים בי חוץ מאזנית בניירות ערך המו פעילות 
חות. לקו אלפי 14 כ- על עומד הבנק במשמרת ערך ניירות תיקי זיקים ח המ חות הלקו מספר 2017 בספטמבר 30 ליום נכון 
מיליארדי 10.0 כ- לעומת ח, ש” רדי מיליא 8.6 כ- על עומד , 2017 בספטמבר 30 ליום אלה לקוחות של רך ע ניירות תיקי שווי 
 השפעה זה לקיטון אין כאשר מוסדי, ח לקו של תיק מהקטנת בעיקרו נובע התיק בשווי הקיטון . 2016 שנת בסוף ש”ח 

מהותית על הכנסות הבנק.

 תיקי למכירת בהסכמים בע”מ ז’ ברוקרא דש ו-מיטב בע”מ טרייד דש מיטב עם התקשר הבנק , 2017 באוקטובר 16 ביום 
 מספר צפוי העסקה, השלמת עם ז’, הברוקרא פעילות בתחום הבנק של המוסדיים הלקוחות ותיקי העצמאיים חות הלקו
 . לעיל 1.5 פרק ראה וחות ושווי התיק לקטון באופן משמעותי. לפרטים נוספים אודות העסקה הלק

ניירות ערך שהושאלו
תיק עבור ש”ח מיליוני 114 זה )מ ש”ח מיליוני 147 בכ- 2017 בספטמבר 30 ביום הסתכמו שהושאלו ערך ניירות יתרת 

 מפעילות נובע הקיטון הנוסטרו(. תיק ר עבו ח ש” מיליוני 312 זה )מ 2016 שנת בתום ח ש” מיליוני 590 כ- לעומת הנוסטרו(, 
 חות. מול תיק הנוסטרו ומול לקו

דחים אגרות חוב וכתבי התחייבויות נ

 כתבי יתרת זה )מ ח ש” מיליוני 1,366 ב- 2017 בספטמבר 30 ביום הסתכמה חים נד חייבות הת וכתבי חוב אגרות יתרת 
חים נד חייבות הת כתבי יתרת )מזה 2016 שנת בתום ש”ח מיליוני 1,582 לעומת ש”ח(, מיליוני 394 של בסך נדחים חייבות הת

 חוב על פי תנאי הפירעון המקורי שלהן. רות  מיליוני ש”ח(. עיקר השינוי נובע מפדיון של אג 465 בסך של 

ם נגזרים נכסים והתחייבויות בגין מכשירי
 הינם ח ש” מיליוני 54 כ- )מזה ח ש” מליוני 55 ב- 2017 בספטמבר 30 ביום הסתכמה זרים נג מכשירים בגין נכסים יתרת 

חות(. ח הינם עבור פעילות לקו מיליוני ש” 144 . )מזה כ-2016 מיליוני ש”ח בתום שנת 151 חות(, לעומת עבור פעילות לקו

 הינם ח ש” מיליוני 54 כ- )מזה ש”ח מיליוני 58 ב 2017 בספטמבר 30 ביום הסתכמה זרים נג רים מכשי בגין התחייבויות יתרת 
 חות(.ח הינם עבור פעילות לקו מיליוני ש” 144 זה כ- . )מ2016 מיליוני ש”ח בתום שנת 147 חות(, לעומת ר לקו עבו

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 הון והלימות הון
 חס מינוף: להלן יחסי הלימות הון וי

 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/03/2016 30/06/2016 

5.7% 5.5% 5.5% 5.7% 5.9% 5.9% 6.4% זן הון למא

 9.7% 9.7% 9.7% 10.1% 10.1% 10.1% 10.0% (1) לרכיבי סיכון 1 יחס הון עצמי רובד 

 13.3% 14.6% 14.0% 14.5% 14.6% 14.5% 13.8% חס ההון הכולל לרכיבי סיכון י

5.4% 5.2% 5.2% 5.3% 5.5% 5.5% 5.9% יחס המינוף

 המזערי 1 יחס הון עצמי רובד 
 9.4% 9.5% 9.7% 9.8% 9.9% 9.9% 9.9% ח על הבנקים רש ע"י המפק הנד

 זערי הנדרש חס ההון הכולל המ י
12.9% 13.0% 13.2% 13.3% 13.4% 13.4% 13.4% ח על הבנקים ע"י המפק

ראות מעבר ואינו כולל התאמות הנובעות מהקלות בשל תוכנית התייעלות. לנכסי סיכון כמעט שאינו כולל השפעת הו 1 ההון העצמי רובד  )1(

 ח: והון כולל במיליוני ש" 2 , הון עצמי רובד 1 להלן תנועה בהון עצמי, הון עצמי רובד 

 הון עצמי
 הון עצמי
1  ד רוב

 הון עצמי
2  הון כולל ד רוב

 1,152.5 352.1 800.4 808.3 2016 בדצמבר 31 רה ליום ית

 26.1 26.1 26.1 (1) ח נקי לתקופה רוו

 )7.1( )7.1( )7.1( חולקדיבידנד ש

 1.8 1.8 1.8 חר השפעת המס חר, נטו לא ח כולל א רוו

)50.9( )50.9( 2 רים כהון רובד חים המוכ חייבות נד שינוי ביתרת כתבי הת

 2.7 2.7 2 שינוי בהפרשה קבוצתית המוכרת כהון רובד 

 )5.5( )5.5( חרא

 1,119.6 303.9 815.7 829.1 2017 בספטמבר 30 רה ליום ית

)1( . חר רווח הכולל הא חויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וב התפת חיות בפרק ח ורוו ראה לעיל פירוט רוו

 III זל ובא II זל בא המלצות את המאמצות מעודכנות תקין בנקאי נוהל הוראות ישראל בנק פרסם 2013 במאי 30 ביום 
(.201211 רכת הבנקאית בישראל )הוראות ניהול בנקאי תקין  במע 2014 בינואר 1 חל מיום ה

מזערי כולל הון חס ובי 9% של משוקללים סיכון לנכסי זערי מ 1 רובד עצמי הון חס בי לעמוד הבנק על אלה ראות הו פי על 
חיות הנ הבנקים על ח המפק פרסם , 2014 בספטמבר 28 ביום 2015 בינואר 1 מיום חל ה 12.5% של משוקללים סיכון לנכסי 
1 רובד עצמי הון יעד את להגדיל נדרשת הבנקאית רכת המע חיות להנ בהתאם לדיור, הלוואות למתן מגבלות בנושא 

 0.125% של רבעוניים בשיעורים המזערי ההון יעד את להגדיל הבנקים על ר. לדיו ההלוואות רת מית 1% המבטא בשיעור 
2017. בינואר 1 ועד ליום 2015 באפריל 1 חל מיום מיתרת ההלוואות לדיור ה

 הינו 2017 בספטמבר 30 ליום מהבנק הנדרש זערי מ 1 רובד עצמי הון חס י לעיל, המצויינות ח המפק להנחיות בהתאם 
.9.9%

המזערי ההון יעד שכן ממנו רים נגז השלבים יתר כאשר ההון תכנון בתהליך ומהותי חלתי הת שלב מהווה ההון יעדי קביעת 
והאסטרטגיה הרגולטורית בסביבה חשבות הת תוך נקבע ההון יעד תכנון. מגבלת למעשה, מהווה, ישראל בנק שקבע 

 ארוכת פעולה תכנית להכין ההנהלה את הדירקטוריון חה הנ דיוניו, ובמסגרת לעיל ר לאמו בהמשך הבנק. של העסקית 
 2019. בסוף שנת 10.5% רג לשיעור של  יגיע במדו 1 חס הון רובד ח הכוללת מתווה עולה בו י טוו

דוח הדירקטוריון וההנהלה
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 2 ד הון רוב

בהון הנכללת מוסדיים, חות ומלקו בית ממשקי שגויסו חים נד ופיקדונות לציבור שהונפקו נדחים חייבויות הת כתבי רת ית
מיליוני 263.3 לעומת ש”ח, מיליוני 212.4 ב 2017 בספטמבר 30 ב- הסתכמה הסיכון, לרכיבי ההון חס י חישוב לצורך 2 רובד 

2016. ש”ח בתום שנת 

 )להלן: הבנק של מלאה ובבעלות בשליטה בת רת חב בע”מ, ( 2005 ) והנפקות מימון ירושלים הנפיקה 2016 ביוני, 9 ביום 
COCO (Contingent Convertibles) מסוג 11 סדרה מותנים, נדחים התחייבות כתבי ח ש” מיליוני 128.4 הבת”(, רת “חב

 מיום מדף הצעת ח דו באמצעות הונפקו חייבות ההת כתבי קרן. חיקת מ באמצעות הפסדים לספיגת מנגנון גם הכוללים 
 ידי על ומוכרים 202 נב”ת הוראות בתנאי עומדים חייבות ההת כתבי . 2016 ביוני 9 מיום משלימה והודעה 2016 ביוני 7

2. ח על הבנקים כהון רובד המפק

 ח. מיליוני ש” 303.9 ח עומדת על  ליום הדו 2 יתרת ההון העצמי רובד 

 .2016 לשנת ריון וההנהלה ח הדירקטו ראו בדו רטים נוספים אודות ההנפקה לפ

 יחס מינוף

 דצמבר ב 31 בספטמבר 30

2017 2016 2016 

800.4 800.6 815.7 1 ד הון רוב

14,290.8 14,744.0 13,132.1 חשיפות מאזניות סך 

648.6 661.4 731.1 זניות( חשיפות מא חרות )לאחר מקדמי המרה ל זניות א חוץ מא חשיפות 

41.6 17.8 42.5 זרים חשיפה פוטנציאלית עתידית הקשורה לכל העסקאות בגין נג סכומי תוספות בגין 

 )7.9( )8.1( )13.4( 1 סכומים בגין נכסים שנוכו בקביעת הון עצמי רובד 

 14,973.1 15,415.1 13,892.3 סך החשיפות

 5.3% 5.2% 5.9% יחס המינוף

5.0% 5.0% 5.0% ח על הבנקים רי הנדרש על ידי המפק זע יחס המינוף המ

 “ההוראה”(. )להלן: מינוף” חס “י בנושא 218 תקין בנקאי ניהול הוראת את הבנקים על ח הפיקו פרסם , 2015 באפריל 28 ביום 
 מבוססות ההון לדרישות ואמינה משלימה כמדידה יפעל אשר סיכון, מבוסס שאינו ושקוף פשוט מינוף חס י קובעת ראה ההו

סיכון, ואשר נועד להגביל את צבירת המינוף בתאגיד הבנקאי.

זניים המא נכסיו שסך בנקאי תאגיד חד. מאו בסיס על 5% מ- חת יפ שלא מינוף ביחס יעמוד בנקאי תאגיד להוראה, בהתאם 
 . 6% מ- חת יפ שלא מינוף חס בי יעמוד הבנקאית, במערכת זניים המא הנכסים מסך יותר או 20% מהווה חד מאו בסיס על 

5%. רי שיידרש מהבנק הוא זע ר לעיל, יחס המינוף המ בהתאם לאמו

 עומד ההוראה פרסום ביום אשר בנקאי, תאגיד . 2018 בינואר 1 מיום חל ה המינוף חס בי לעמוד נדרש בנקאי תאגיד 
 חל עליו, לא ירד מהסף שנקבע בהוראה. זערי ה חס המינוף המ בדרישה של י

 הבנק עומד ביחס המינוף הקבוע בהוראה.

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 וחלוקת דיבידנדים דיבידנדים מדיניות חלוקת

דיבידנד”(. חלוקת )“מדיניות מעודכנת דיבידנד חלוקת מדיניות ץ לאמ הבנק דירקטוריון החליט , 2017 באפריל 27 ביום 
הבנק של הכספיים לדוחות בהתאם הבנק של הנקי מהרווח 30% עד כדיבידנד חלק ל יהיה ניתן זו, למדיניות בהתאם 
נקבע עוד הדיבידנד. חלוקת חר לא גם עליו חלים ה הרגולטורים ההון הלימות ביעדי יעמוד שהבנק לכך היתר, בין ובכפוף, 

לפעול הבנק הנהלת את הדירקטוריון חה שהנ כפי עולה ובמתווה ח הטוו רוכי א ההון הלימות ליעדי בהגעה כי במדיניות, 
ח מהרוו 50% עד של בסכום דיבידנד חלק ל יהיה ניתן (, 1 רובד עצמי הון חס י 10.5% המיידי, ח הדו למועד )נכון פיהן על 

מדיניות אודות )לפרטים הבנק על חלות ה ולמגבלות דין פי על חלוקה ל הדרושים התנאים יתר בכל לעמידה ובכפוף הנקי 
.2016 א)ב( לדוח הכספי של הבנק לשנת 25 ראה ביאור חלוקת הדיבידנד הקודמת של הבנק 

על שחלות הדין להוראות ובכפוף חלוקה, כל רם בט רקטוריון הדי של פרטניות חלטות לה כפופה בפועל הדיבידנד חלוקת 
 ולכן הבנק, על החלות ולמגבלות ישראל בנק והוראות 1999 התשנ”ט- חברות, ה חוק הוראות זה ובכלל דיבידנד חלוקת 

נסיבות מסוימות יכול וימנעו מהבנק את האפשרות לחלק דיבידנד.

לעת מעת שינויים בה להיות ועשויים חרת א ריון הדירקטו חליט ה לא עוד כל בתוקפה תישאר הדיבידנד חלוקת מדיניות 
הדין ובהוראות עסקיים בשיקולים חשב בהת לעת מעת חליט לה הבנק דירקטוריון מסמכות רוע לג כדי בה באמור ואין 

 או מסוימת תקופה בגין חולק שי הדיבידנד שיעור שינוי על או המדיניות שינוי על הבנק, על חלות ה רגולטוריות ובהוראות 
חלק דיבידנד בגין תקופה מסוימת. חליט שלא ל לה

חלוקה ל כלשהו שלישי צד כלפי התחייבות ליצור כדי דיבידנד חלוקת מדיניות ר באישו אין כי ספק, ר הס למען זה, ב מובהר 
בכל לעמידה כפוף יהיה בפועל דיבידנד של חלוקה כל וכי שיעורו ו/או דיבידנד תשלום מועדי ו/או בפועל דיבידנד של 

הדירקטוריון. של ספציפית ולהחלטה לחלוקה חס בהתיי הבנק על חלות ה ולמגבלות דין פי על לחלוקה הדרושים התנאים 

או חלקו או כולו להתממש שלא העשוי עתיד, פני צופה מידע מהווה הדיבידנד חלוקת בדבר לעיל האמור המידע 
זה מידע הבנק. דירקטוריון בפני שהיו שונות זיות ותח רכות הע על מתבסס זה מידע שנצפה. מכפי שונה באופן להתממש 

 כוללים המשפיעים הגורמים בלבד. הבנק בשליטת שאינם שונים בגורמים חול ל העשויים שינויים בשל יתממש שלא יכול 
 בתכנית הבנק ברווחיות ושינויים חרים וא ח פיקו גורמי הוראות חקיקה, במשק, הכלכלי במצב שינויים לגבי והערכות זיות תח

 האסטרטגית, ובתכנית העבודה.

 מיליוני ש”ח. 7.1 חולק דיבידנד בסך של ח במהלך תקופת הדו

 לדוח הכספי. 16 ראה ביאור לפרטים נוספים אודות חלוקת הדיבידנדים 

דוח הדירקטוריון וההנהלה
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 פעילות פיקוחיים הבנקאי לפי מגזרי התאגיד עסקי תיאור .2.4

 זרי פעילות עיקריים. חמישה מג חברות בנות ומספק מגוון שירותים בנקאיים בהבנק פועל באמצעות מטה הבנק, סניפיו ו

 ר להלן: חית כמתוא זרים הפיקו ח המג ח פעילות הבנק אינה שונה מהותית מגישת פילו גישת ההנהלה לפילו

זר בנקאות פרטית(. זר הינם אנשים פרטיים )למעט אלה הנכללים במג – לקוחות המג מגזר משקי הבית •

מיליוני 3 על העולה פיננסיים נכסים תיק יתרת להם פרטיים אנשים הינם ר המגז לקוחות פרטית בנקאות מגזר  • 
 ש”ח.

ות המגזר הינם חברות בניה, קבלנים וחברות נדל”ן, תאגידים ועמותות. ח – לקו מגזר עסקי •

נוספים. מוסדיים וגופים ח ביטו חברות חות, לקו כספי המנהלים בורסה חברי כוללים זר המג חות לקודיים מוס מגזר  • 

ילות הנוסטרו של הבנק ופעילות ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק. – המגזר כולל את פע הול פיננסי מגזר ני • 

זרים השונים: חלוקת תוצאות הפעילות בין המג להלן הכללים העיקריים שיושמו ב

הכסף ר מחי לבין זר המג חות ללקו שהועמד האשראי ריבית בין מההפרש המתקבל מרווח  נטו ריבית, הכנסות  • 
ח”מ האשראי(. חיר ההעברה הכלכלי התואם את מגזר ההצמדה ואת מ )מ

 הכלכלי ההעברה חיר )מ הכסף ר מחי לבין ר המגז חות ללקו שניתן הפיקדון ריבית בין מההפרש המתקבל ח רוו וכן 
 ח”מ הפקדון(. זר ההצמדה ואת מ התואם את מג

ר בו מסווגת פעילות הלקוח. רות למגז זקפות ישי - הכנסות שאינן מריבית נ הכנסות שאינן מריבית •

מסווגת בו הפעילות למגזר זקפה נ ההפרשה  צתית( הקבו ההפרשה )לרבות אשראי די הפס בגין צאות הו •
 זרלמג היא אף חסה יו הקטנתה או שבוצעה מהפרשה גביה דומה, באופן ההפרשה. בוצעה בגינה אשר ח הלקו פעילות 

בו מסווגת פעילות הלקוח.

ההוצאות יתרת הפעילות. למגזרי ספציפית זקפו נ זיהוי, ל הניתנות ישירות הוצאות  חרות וא תפעוליות הוצאות  •
מיוחסות אלו הוצאות לפיו מודל פי על חסו יו ספציפי, באופן לשייכן היה ניתן שלא הישירות ההוצאות או העקיפות 
 ח הלקו פעילות להיקף מיטבי אומדן המהווה בבנק המשרות מסך זר במג הישירות המשרות של חסי הי לחלקן בהתאם 

 במגזר הפעילות.

זר. חסו בהתאם לכל מג חושבו על פי שיעור המס האפקטיבי ויו - המיסים מיסים על הכנסה •

 תוצאות אודות נוספים ולפרטים השונים זרים המג בין הפעילות תוצאות חלוקת ב שיושמו העיקריים הכללים אודות לפרטים 
 לדוחות הכספיים. 12 ביאור ראה רים השונים הפעילות של המגז

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 זרי פעילות: ח הנקי )הפסד( לפי מג רוט הרוו להלן פי

דשים שהסתיימו לתשעה חו
 בספטמבר 30 ביום 

שינוי 2017 2016 

 ב-% מיליוני ש״ח מגזרים

 6 11.3 12.0 משקי בית

 )10( )2.8( )2.6( בנקאות פרטית

 1 15.5 15.8 עסקים קטנים וזעירים

 8 6.9 7.5 עסקים בינוניים וגדולים*

 45 )8.0( )11.7( גופים מוסדיים

 )81( 26.6 5.1 מגזר ניהול פיננסי

 )47( 49.5 26.1 סך הכל

דשים שהסתיימו לשלושה חו
 בספטמבר 30 ביום 

שינוי 2017 2016 

 ב-% מיליוני ש״ח מגזרים

 48 6.3 9.3 משקי בית

 )27( )1.1( )0.8( בנקאות פרטית

 )7( 5.7 5.3 עסקים קטנים וזעירים

 26 2.3 2.9 עסקים בינוניים וגדולים*

 54 )2.4( )3.7( גופים מוסדיים

 44 )0.9( )0.5( מגזר ניהול פיננסי

 26 9.9 12.5 סך הכל

 זרי פעילות: חייבויות ששימשו למג להלן פירוט היתרות הממוצעות של הנכסים וההת

 מגזרים

 התחייבות נכסים

 שינוי 2016 2017 שינוי 2016 2017

 ב-% מיליוני ש"ח ב-% מיליוני ש"ח

 )3( 6,859.4 6,621.0 8,323.5 8,348.7 משקי בית

 3 1,578.9 1,620.8 37 7.1 9.7 בנקאות פרטית

 )4( 983.0 943.5 )30( 1,348.7 943.8 עסקים קטנים וזעירים

 )2( 519.5 528.6 )22( 654.3 507.2 עסקים בינוניים וגדולים*

 )14( 1,100.8 950.2 )75( 45.5 11.2 גופים מוסדיים

 )12( 2,323.9 2,043.7 )2( 3,785.4 3,701.4 מגזר ניהול פיננסי

 )5( 13,365.5 12,707.8 )5( 14,164.5 13,522.0 סך הכל

 ר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי. *מגז

דוח הדירקטוריון וההנהלה

 

 

-

29 



 בית מגזר משקי

אינם )אשר פרטיים אנשים עבור פיננסיים ומוצרים שירותים של מגוון הבנק מספק הבית משקי זר מג פעילות רת במסג
פעילות זר מג במסגרת הבנק חות לקו לרשות העומדים העיקריים המוצרים פרטית”(. “בנקאות זר מג חות לקו עם נמנים 

צרכניות הלוואות מגורים, דירת חון בביט מטרה לכל הלוואות חריים, מס ונכסים מגורים דירת לרכישת הלוואות כוללים: זה 
השקעות. וייעוץ ערך בניירות ההון בשוק פעילות ושב, עובר מסגרות וחסכונות, פיקדונות עו”ש, חשבונות אשראי, וכרטיסי 

 ובאמצעות הבנק סניפי באמצעות בנקאות שירותי מהבנק מקבלים זה, פעילות זר למג המשתייכים הבנק לקוחות מרבית 
חות של הבנק. מוקד הלקו

 מהוות זה זר מג הוצאות הבנק, מהכנסות 73% כ- מהוות זה זר מג הכנסות , 2017 לשנת הראושנים החודשים בתשעת 
 מכלל הוצאות הבנק. 73% כ-

 להלן ראה לדיור שאינם פרטיים לאנשים הלוואות בתיק וסיכונים לדיור הלוואות בתיק סיכונים אודות נוספים לפרטים 
 . רק סקירת הסיכונים בפ

 ח: זר במיליוני ש" להלן תמצית תוצאות פעילות המג

 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו

2017 2016 

 הלוואות
 חר א דיור ל

 סך הכל
 משקי בית

 הלוואות
 חר א דיור ל

 סך הכל
 משקי בית

 195.6 99.7 95.9 217.2 114.9 102.3 סך הכנסות ריבית, נטו

 50.7 29.9 20.8 47.7 28.5 19.2 סך הכנסות שאינן מריבית

 21.5 27.6 )6.1( 33.2 34.5 )1.3( הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 206.5 155.9 50.6 214.5 163.2 51.3 חרות הוצאות תפעוליות וא

11.3 )33.5( 44.8 12.0 )38.0( 50.0 ח נקי )הפסד(רוו

 בסך נקי ח לרוו בהשוואה ח ש” מיליוני 12.0 בסך זה פעילות במגזר נקי רווח רשם נ השנה של ראשונים ה החודשים בתשעת 
ח בתקופה המקבילה אשתקד. מיליוני ש” 11.3

ברבעון ח ש” מיליוני 6.3 של ח לרוו בהשוואה ח ש” מיליוני 9.3 בסך ח רוו זה פעילות ר מגז רשם 2017 של השלישי ברבעון 
 נובע מגידול בהכנסות ריבית נטו, בגין שינויים במדד המחירים לצרכן. המקביל אשתקד. עיקר השינוי 
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 פרטית מגזר בנקאות
פיננסיים נכסים תיק להם פרטיים לאנשים הניתנים ומוצרים שירותים מספקת פרטית בנקאות זר במג הבנקאית הפעילות 

 מיליוני ש”ח. 3 העולה על 

 4% כ- מהוות זה זר מג הוצאות הבנק, מהכנסות 2 כ-% מהוות זה זר מג הכנסות , 2017 לשנת הראושנים חודשים ה בתשעת 
 מכלל הוצאות הבנק.

 ח: זר במיליוני ש" להלן תמצית תוצאות פעילות המג

 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו

2017 2016 

 1.8 3.3 הכנסות ריבית, נטו

 4.9 4.3 הכנסות שאינן מריבית

 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 11.2 11.4 חרות הוצאות תפעוליות וא

)2.8( )2.6( ד הפס

 בתקופה ש”ח מיליוני 2.8 של להפסד בהשוואה ח ש” מיליוני 2.6 בסך זה פעילות במגזר הפסד נרשם ח הדו בתקופת 
 המקבילה אשתקד.
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 עסקי מגזר

הבנק, חות ללקו ניתנים אלה רותים שי עסקיים. חות ללקו בנקאיים שירותים הבנק מספק העסקי זר המג פעילות במסגרת 
לבניה פרוייקטים ליווי של הנדל”ן בסקטור פעילות כולל זר המג הקמעונאית. חטיבה ה ובאמצעות הנדל”ן סקטור באמצעות 

 הניתן אשראי הבנק מנהל בנוסף, לסוגיה. 38 תמ”א לפי פרוייקטים מימון היתר, בין הסגור, הליווי בשיטת בעיקר למגורים 
 רית, בין אם על ידו בלבד ובין אם במימון משותף עם גופים פיננסיים. חום האנרגיה הסולא למימון פרוייקטים בת

 זרים להלן: חולק לתתי מג זר העסקי מ המג

ח. מיליוני ש" 50 זור פעילותם קטן מ- ח רים – עסקים שמ זעי מגזר עסקים קטנים ו • 

• מליוני ש"ח. 50 זור פעילותם גדול או שווה ל- ח זר עסקים בינוניים וגדולים* – עסקים שמ מג

 והוצאות הבנק מהכנסות 16% כ- מהוות בכללותו העיסקי זר המג הכנסות , 2017 שנת של הראשונים החודשים בתשעת 
 מכלל הוצאות הבנק. 9% זר העיסקי בכללותו מהוות כ- המג

 ח(: זרים )במליוני ש” זר העסקי לפי תתי מג להלן תוצאות הפעילות של המג

 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו

2017 2016 

 בינוי
 סך הכל חר א ונדל”ן

 בינוי
 סך הכל חר א דל”ן ונ

 מגזר עסקים קטנים וזעירים

 23.8 1.8 22.0 19.8 1.7 18.1 סך הכנסות ריבית, נטו

 22.1 9.7 12.4 20.5 8.0 12.5 סך הכנסות שאינן מריבית

 0.3 0.1 0.2 )1.8( )1.8( הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 20.9 9.4 11.5 19.6 8.0 11.6 חרות הוצאות תפעוליות וא

 15.5 1.3 14.2 15.8 1.2 14.6 רווח נקי

 דולים* מגזר עסקים בינוניים וג

 11.1 11.1 9.2 0.1 9.1 סך הכנסות ריבית, נטו

 6.6 0.5 6.1 8.2 0.4 7.8 סך הכנסות שאינן מריבית

 0.7 0.7 0.7 0.7 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 5.8 5.8 5.9 5.9 חרות הוצאות תפעוליות וא

6.9 0.3 6.6 7.5 0.3 7.2 רווח נקי

 ח ש” מיליוני 22.4 בסך ח לרוו בהשוואה ש”ח מיליוני 23.3 בסך בכללותו העיסקי זר במג נקי ח רוו נרשם ח הדו בתקופת 
 בתקופה המקבילה אשתקד.

ר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי. מגז * 
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 מוסדיים מגזר גופים

 חברות חות, לקו כספי המנהלים בורסה רי חב ל בנקאיים שירותים מספק הבנק מוסדיים, גופים זר מג פעילות במסגרת 
ח וגופים מוסדיים נוספים. ביטו

 מהוות זה זר מג והוצאות הבנק מהכנסות 5% כ- מהוות זה זר מג הכנסות , 2017 שנת של הראשונים חודשים ה בתשעת 
 מכלל הוצאות הבנק. 11% כ-

 ח: זר במיליוני ש" להלן תמצית תוצאות פעילות המג

 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו

2017 2016 

 1.6 1.4 הכנסות ריבית, נטו

 18.0 15.4 הכנסות שאינן מריבית

 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 32.5 33.6 חרות הוצאות תפעוליות וא

)8.0( )11.7( ד הפס

 בתקופה ח ש" מיליוני 8.0 בסך להפסד בהשוואה ש"ח מיליוני 11.7 בסך זה פעילות במגזר הפסד נרשם ח הדו בתקופת 
המקבילה אשתקד.

זה. זר למג זקפו שנ הישירות בהוצאות עליה וכן שנגבו בעמלות מקיטון נובע ח הדו בתקופת שנרשם בהפסד הגידול עיקר 

 תיקי למכירת בהסכמים בע"מ ז' ברוקרא דש ו-מיטב בע"מ טרייד דש מיטב עם התקשר הבנק , 2017 באוקטובר 16 ביום 
העסקה אודות נוספים לפרטים ז', הברוקרא פעילות חום בת הבנק של המוסדיים חות הלקו ותיקי העצמאיים חות הלקו

 לעיל. 1.5 ראה פרק 
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 ניהול פיננסי מגזר

 הפעילות חומי ת הבנק. חות לקו מול פעילות כוללות ואינן הבנק, של הכספי הניהול את כוללות זה ר במגז הפעילויות 
 זה הם: זר העיקריים במג

ניהול ההון הפיננסי הפנוי של הבנק. • 

ניהול נכסים והתחייבויות. • 

ניהול תיק הנוסטרו של הבנק. •

חשיפות בסיס, ריבית ונזילות. ניהול החשיפות לסיכוני שוק לרבות  • 

חו”ל. ץ וב פעילות מול בנקים באר •

 4% כ- מהוות זה זר מג הוצאות הבנק, מהכנסות 5% כ- מהוות זה זר מג הכנסות 2017 של הראשונים חודשים ה בתשעת 
 מכלל הוצאות הבנק.

 ח: זר במיליוני ש" להלן תמצית תוצאות פעילות המג

 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו

2017 2016 

 24.9 17.8 הכנסות ריבית, נטו

 30.5 0.4 הכנסות שאינן מריבית

 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 12.5 10.8 חרות הוצאות תפעוליות וא

26.6 5.1 רווח נקי

בתקופה ח ש” מיליוני 26.6 בסך לרווח בהשוואה ש”ח מיליוני 5.1 בסך זה פעילות במגזר נקי ח רוו רשם נ ח הדו בתקופת 
מקבילה בתקופה למכירה זמינות חוב אגרות ממימוש משמעותי נקי ח מרוו נובע ח ברוו הקיטון עיקר אשתקד. המקבילה 

 ח. מיליוני ש" 21.0 אשתקד בסך של 

 עיקריות חברות מוחזקות 2.5

חזקות. חברות מו חויות מהותיות בפעילות של חלו התפת חת לא במהלך התקופה המדוו

 .2016 לשנת הכספיים חות לדו 15 ביאור ראה זקות עיקריות ח חברות מו לפרטים נוספים על 
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 סקירת הסיכונים - 3 פרק 

ראי אש סיכון 3.1

 בעמידה ייכשל הבנק של נגדי צד או שלווה מהפוטנציאל הנובע הבנק בשווי לפגיעה הסיכון הוא האשראי סיכון 
חונות שהועמדו על ידם. חס לתנאים שסוכמו או עקב הרעה באיכות הלווים ושווי הביט חייבויותיו ביבהת

 מהפעילות 90% כ- כאשר הבנק. של הליבה מעסקי נובעת זה סיכון מהותיות הבנק. של העיקרי הסיכון הוא האשראי סיכון 
 חות קמעונאיים. מתבצעת מול לקו

 האשראי. בתיק ענפי זור פי מהיעדר הנובע הנדל”ן לענף זיות הריכו סיכון את מנהל הבנק האשראי סיכון מניהול חלק כ
 ר תיק האשראי בין לווים רבים מענפי משק שונים. זיות הענפי פועל הבנק לפיזו במטרה לצמצם את סיכון הריכו

 ריים: זיות האשראי בבנק מספר היבטים עיק לסיכון ריכו

זיות לווים סיכון ריכו •

זיות ענפי משק ריכו סיכון  • 

זיות גיאוגרפית סיכון ריכו •

זרי זיות מג ריכו סיכון  • 

 .44-60 עמודים ,2016 לשנת השנתי ח בדו חסות לניהול סיכוני אשראי ראה חשיפה והתיי לפירוט נוסף של ה

 הוי וטיפול באשראי בעייתי והפרשה להפסדי אשראי זי

בכל המיושמת בעייתיים חובות זיהוי ו לאיתור מתודולוגיה קיימת האשראי, סיכוני לניהול הבנק שמפעיל מהאמצעים חלק כ
ח בדו-13 ו 6 ביאורים ראה אשראי, להפסדי והפרשה בעייתי באשראי וטיפול זיהוי אודות נוספים לפרטים העסקים. קווי 

 (.46-49 עמודים ) 2016 לשנת וההנהלה רקטוריון הדי ח לדו הסיכונים סקירת זה וכן בפרק 

 ח: להלן טבלה המציגה סיכון אשראי ונכסים שאינם מבצעים במיליוני ש”

 ליום (3)יתרת סיכון אשראי

 דצמבר  ב 31 2016 מבר  בספט 30 2016 2017 מבר  בספט 30

מאזני
 חוץ 
מאזני וללכ מאזני

 חוץ 
מאזני וללכ מאזני

 חוץ 
 וללכ מאזני

(1). סיכון אשראי בעייתי1

 50.8 4.9 45.9 53.7 7.3 46.4 45.6 4.1 41.5 פגום סיכון אשראי 

 16.9 0.6 16.3 14.4 0.6 13.8 16.7 0.5 16.2 חותראי נסיכון אש

 148.9 148.9 174.8 0.1 174.7 151.7 151.7 (2)חדתחה מיוסיכון אשראי בהשג

 216.6 5.5 211.1 242.9 8.0 234.9 214.0 4.6 209.4 סך הכל סיכון אשראי בעייתי*

 * יום 90 ר של פגומים, בפיגו חובות שאינם זה:   מ
 153.1 153.1 174.6 174.6 156.6 156.6 (4)או יותר )בעיקר דיור(

צעים:. נכסים שאינם מב2

38.4 4.9 33.5 40.5 7.3 33.2 34.5 4.1 30.4 (4)פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית חובות 

 38.4 4.9 33.5 40.5 7.3 33.2 34.5 4.1 30.4 מבצעים סך הכל נכסים שאינם 

חדת. חות או בהשגחה מיו סיכון אשראי פגום, נ ( 1 )
90 של בפיגור הנמצאות ר הפיגו עומק לפי רשה הפ קיימת לא שבגינן לדיור הלוואות ובגין הפיגור עומק לפי הפרשה שבגינן הלוואות בגין לרבות   )2( 

ר. יום או יות
ושל לווה של חבות לצורך לניכוי המותרים חונות בט השפעת ולפני אשראי להפסדי ההפרשה השפעת לפני מוצג מאזני חוץ ו מאזני אשראי סיכון  )3( 

קבוצת לווים.
זומן. חובות שהכרת הכנסות בגינן נעשית על בסיס מ לא כולל  )4( 
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 ח:זניים במיליוני ש” להלן תנועה תקופתית בחובות פגומים מא

 מבר בספט 30 שהסתיימו ביום דשים  חו לתשעה

2017 2016

 25.7 45.9 חילת השנה חובות פגומים לת יתרת 

 29.4 14.5 חובות שסווגו כחובות פגומים במהלך השנה

 )6.3( רו לסיווג שאינו פגום חז חובות ש

 )3.9( )2.5( חשבונאיות חיקות מ

 )4.8( )10.1( זומן גבייה על בסיס מ

 חר א

46.4 41.5 התקופה יתרת חובות פגומים לסוף 

 לעומת ח, ש” מיליוני 19.6 ב- 2017 בספטמבר 30 ביום הסתכמה בעיתיים חובות של חדש מ בארגון חובות יתרת כן, כמו 
 , בהתאמה.2016 בדצמבר 31 ו- 2016 בספטמבר 30 מיליוני ש”ח ביום 21.8 ח ו- מיליוני ש” 19.8

 ח: במיליוני ש" 314 ח להוראות ניהול בנקאי תקין מספר להלן פרטים על הלוואות לדיור בפיגור לפי הנספ

 2017 בספטמבר 30

 עומק הפיגור

בפיגור
 30 של 

 89 ד וע
ימים

 ימים או יותר 90 בפיגור של 

 יתרות בגין
 הלוואות
 בפיגור

 סך הכל שמוחזרו)3(

 90 ימים
 6 ד וע
דשים חו

 6 מעל 
 חודשים

 15 ד ע
 דשים חו

 מעל 15
 חודשים
33  ד ע

 דשים חו
 מעל 33

 דשים חו

 סך הכל
 מעל 90

 ימים

 15.6 14.9 6.7 3.5 2.4 2.3 0.7 סכום הפיגור

1.8 1.8 1.7 0.1 (1) זה: יתרת ההפרשה לריבית מ

 180.5 9.0 133.4 7.7 12.8 45.2 67.7 36.8 חוב רשומה יתרת 

20.4 1.0 19.4 5.9 7.9 5.6 (2 ) רת ההפרשה להפסדי אשראי ית

 160.1 8.0 115.3 1.8 6.2 39.6 67.7 36.8 חוב נטו יתרת 
ר. בגין ריבית על סכומים בפיגו )1( 

לא כולל יתרת ההפרשה לריבית. )2( 
שה שינוי בלוח הסילוקין בגין יתרת ההלוואה שטרם הגיע מועד פרעונן. זר פיגורים של לווה, כאשר נע חתם הסדר להחהלוואות בהן נ )3( 

 להלן פרטים בנוגע לשיעורי הפרשה מסיכון אשראי לציבור:

 בספטמבר 30
2017 

 בספטמבר 30
2016 

 צמברד ב 31
2016

0.34% 0.32% 0.31% (1 )ריבית מיתרת האשראי לציבור שיעור יתרת אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות 

 1.55% 1.71% 1.59% ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 90 שיעור יתרת אשראי לציבור שאינו פגום שנמצא בפיגור של 

 1.04% 1.02% 1.06% ראי לציבור מיתרת האשראי לציבור שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אש

 שה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת אשראי לציבור פגום שאינו שיעור יתרת ההפר
 305% 313% 343% ( 1 )צובר הכנסות ריבית

 שה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת אשראי לציבור פגום שאינו שיעור יתרת ההפר
 55% 50% 56% ימים או יותר 90 ר הכנסות ריבית בתוספת יתרת אשראי לציבור אשר נמצא בפיגור של צוב

 1.87% 2.02% 1.81% ראי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור שיעור סיכון אש

 0.31% 0.29% 0.44% (2)שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור

0. 40% 0.39% 0.41% (2)רת האשראי לציבור הממוצעת חיקות נטו בגין אשראי לציבור מית שיעור המ

 38.4% 38.3% 38.3% (2 )לציבור ראי אש בגין אשראי להפסדי ההפרשה מיתרת ר לציבו האשראי בגין נטו חיקות המ שיעור 

חוב פגום אינו רלוונטי להלוואות לדיור. ב תיק האשראי של הבנק שהינו מוטה הלוואות לדיור, כאשר לרוב סיווג חס מושפע מהרכ הי )1( 
במונחים שנתיים אפקטיביים. )2( 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 ענפי משק לפי  לציבור האשראי הכולל סיכון
 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

 2017 בספטמבר 30

 (3 ) חוץ מאזני )למעט נגזרים( וסיכון אשראי (2 ) חובות (1 )סיכון אשראי כולל

 הפסדי אשראי)4(

 סך הכל

 דירוג
 צוע בי

 סך הכל (5)בעייתי (7) אשראי

 מזה
 צאות הו

 בגין
 הפסדי
 אשראי

 מחיקות
 חשבונאיות

 נטו

 יתרת
 הפרשה

 דילהפס
אשראי  פגום בעייתי)5( חובות)2(

 ציבור - מסחרי

5.3 0.2 )0.1( 25.5 26.0 865.8 1,868.3 26.0 1,842.3 1,868.3 (6)בינוי ונדל"ן - בינוי

 3.1 )0.2( )0.6( 4.0 7.8 451.9 462.4 7.8 454.6 462.4 בנדל"ן פעילויות ונדל"ן בינוי 

 0.2 )0.2( 133.4 316.9 369.6 369.6 שירותים פיננסיים

 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 18.0 24.7 0.4 24.8 25.3 חרים* א

 8.7 0.1 )0.8( 29.9 34.2 1,469.1 2,672.3 34.2 2,691.3 2,725.6 סך הכל מסחרי

 43.6 )0.1( )1.3( 1.3 143.7 7,213.9 7,745.1 143.7 7,430.0 7,745.1 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

 55.2 30.0 34.2 14.4 36.1 1,170.9 1,330.5 36.1 1,251.6 1,330.5 חר אנשים פרטיים - א

 ציבור - פעילות  הכל סך
 107.5 30.0 32.1 45.6 214.0 11,747.9 9,853.9 214.0 11,372.9 11,801.2 בישראל

 1.9 1.9 בנקים בישראל

 892.6 892.6 ממשלת ישראל

 107.5 30.0 32.1 45.6 214.0 11,747.9 9,853.9 214.0 12,267.4 12,695.7 סך הכל פעילות בישראל

 0.1 0.1 בנקים בחו"ל

 121.1 121.1 חו"לממשלות ב

107.5 30.0 32.1 45.6 214.0 11,747.9 9,853.9 214.0 12,388.6 12,816.9 סך הכל

נכסים ח, ש" מיליוני - 1,014.3 ח אג" ח, ש" מיליוני - 9,853.9 חובות כולל: זרים. נג מכשירים לרבות מאזני, חוץ אשראי וסיכון זני מא אשראי סיכון  )1(
- 1,893.9 לווה של חבות מגבלות לצורך חושב ש כפי זניים מא ץ חו פיננסיים במכשירים ראי אש וסיכון ח, ש" מיליוני 54.8רים נגז מכשירים בגין 

 ח. ש" מיליוני
חוזר. רכשו במסגרת הסכמי מכר ח וניירות ערך שנשאלו או נ חרים, למעט אג"חובות א אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים ו (2 )

זרים. חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נג חושב לצורך מגבלות זניים כפי ש ץ מא חו סיכון אשראי במכשירים פיננסיים  )3(
חרות(. זן בסעיף התחייבויות א זניים )מוצגים במא ץ מא חו כולל בגין מכשירי אשראי  )4(

והלוואות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות חדת, מיו חה בהשג או חות נ פגום, זני מא ץ חו ו זני מא ראי אש סיכון  )5(
 יותר. או ימים 90 לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 

אלו לקבוצות שהועמדו ומסגרות ח ש" מיליוני 192.3 של בסך בנייה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישה לקבוצות הועמדו אשר לדיור הלוואות כולל  )6(
 מיליוני 152.5 :2016 בדצמבר 31 וליום בהתאמה ח, ש" מיליוני 224.8 ו- ח ש" מיליוני 147.4 :2016 בספטמבר 30 )ליום ש"ח מיליוני 265.3 של בסך 

 בהתאמה(. ח, ש" מיליוני 219.7 ח ו- ש"
ח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדו )7( 

זו. ח אינה מוצגת בתוספת  מיליוני ש" 0.1 יתרה נמוכה מ- )8( 

דוח הדירקטוריון וההנהלה
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 ענפי משק )המשך( לפי ציבור ל האשראי הכולל סיכון
 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

 2016 בספטמבר 30

 (3) חוץ מאזני )למעט נגזרים( וסיכון אשראי (2 ) חובות (1 )סיכון אשראי כולל

 הפסדי אשראי)4(

 סך הכל

 דירוג
 צוע בי

 סך הכל (5)בעייתי (7) אשראי

 מזה
 צאות הו

 בגין
 די הפס

 אשראי

 מחיקות
 חשבונאיות

 נטו

 יתרת
 הפרשה

 דילהפס
אשראי  פגום בעייתי)5( חובות)2(

 ציבור - מסחרי

6.1 0.5 25.6 26.5 1,051.5 1,931.7 26.5 1,828.1 1,931.7 (6)בינוי ונדל"ן - בינוי

 3.3 0.5 11.4 16.5 472.8 484.6 16.5 468.1 484.6 בנדל"ן פעילויות ונדל"ן בינוי 

 0.5 0.2 388.4 651.6 791.1 791.1 שירותים פיננסיים

 0.4 0.1 0.1 0.6 1.1 51.8 67.7 1.1 67.7 68.8 חרים* א

 10.3 0.1 1.3 37.6 44.1 1,964.5 3,135.6 44.1 3,155.0 3,276.2 סך הכל מסחרי

 47.4 6.7 )6.1( 163.8 7,125.4 7,390.5 163.8 7,119.2 7,390.5 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

 49.3 23.1 27.3 16.1 35.0 1,145.3 1,335.6 35.0 1,242.0 1,335.6 חר אנשים פרטיים - א

 ציבור - פעילות  הכל סך
 107.0 29.9 22.5 53.7 242.9 10,235.2 11,861.7 242.9 12,002.3 11,516.2 בישראל

 7.8 7.8 בנקים בישראל

 1,363.4 1,363.4 ממשלת ישראל

 107.0 29.9 22.5 53.7 242.9 10,235.2 11,861.7 242.9 13,373.5 12,887.4 סך הכל פעילות בישראל

 בנקים בחו"ל

 371.5 371.5 ממשלות בחו"ל

107.0 29.9 22.5 53.7 242.9 10,235.2 11,861.7 242.9 13,745.0 13,258.9 סך הכל

נכסים ח, ש" מיליוני - 1,741.8 ח אג" ש"ח, מיליוני - 10,235.2 חובות כולל: נגזרים. רים מכשי לרבות זני, מא ץ חו אשראי וסיכון זני מא אשראי סיכון  )1(
- 1,626.5 לווה של חבות מגבלות לצורך חושב ש כפי זניים מא ץ חו פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון ח ש" מיליוני 141.5זרים נג מכשירים בגין 

 ח. ש" מיליוני
חוזר. רות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר ח וניי חרים, למעט אג" חובות א ר, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים ואשראי לציבו )2(

זרים. חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נג חושב לצורך מגבלות זניים כפי ש ץ מא חו סיכון אשראי במכשירים פיננסיים  )3(
חרות(. זן בסעיף התחייבויות א זניים )מוצגים במא ץ מא חו כולל בגין מכשירי אשראי  )4( 

ח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. ראי שלו במועד הדו סיכון אשראי אשר דירוג האש )5(
והלוואות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות חדת, מיו חה בהשג או חות נ פגום, מאזני ץ חו ו זני מא ראי אש סיכון  )6(

ר. יות או ימים 90 לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
אלו לקבוצות שהועמדו ומסגרות ח ש" מיליוני 147.4 של בסך בנייה, בהליכי הנמצאות מסוימות רכישה לקבוצות הועמדו אשר לדיור הלוואות כולל  )6(

 זו. ח אינה מוצגת בתוספת  מיליוני ש" 0.1 מיליוני ש"ח. יתרה נמוכה מ- 224.8.5 בסך של 
זו. ח אינה מוצגת בתוספת  מיליוני ש" 0.1 יתרה נמוכה מ- )7( 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 ענפי משק )המשך( לפי ציבור ל האשראי הכולל סיכון
 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

 2016 דצמבר  ב 31

 (3 ) חוץ מאזני )למעט נגזרים( וסיכון אשראי (2 ) חובות (1 )סיכון אשראי כולל

 הפסדי אשראי)4(

 סך הכל

 דירוג
 צוע בי

 סך הכל (5)בעייתי (7) אשראי

 מזה
 צאות הו

 בגין
 הפסדי
 אשראי

 מחיקות
 חשבונאיות

 נטו

 יתרת
 הפרשה

 דילהפס
אשראי  פגום בעייתי)5( חובות)2(

 ציבור - מסחרי

5.6 23.5 24.1 953.8 1,861.3 24.1 1,729.0 1,861.3 (6)בינוי ונדל"ן - בינוי

 3.5 0.1 0.8 11.0 17.5 460.9 471.5 17.5 454.0 471.5 בנדל"ן פעילויות ונדל"ן בינוי 

 0.4 0.1 321.2 558.6 702.9 702.9 שירותים פיננסיים

 0.1 0.1 )0.2( 0.6 0.6 18.7 34.1 0.6 34.3 34.9 חרים*א

 9.6 0.2 0.7 35.1 42.2 1,754.6 2,925.5 42.2 2,920.2 3,070.6 סך הכל מסחרי

 44.8 7.7 )7.7( 137.4 7,014.1 7,237.4 137.4 6,819.3 7,237.4 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

 51.0 31.5 37.4 15.7 37.0 1,123.9 1,291.5 37.0 1,195.1 1,291.5 חר אנשים פרטיים - א

 ציבור - פעילות  הכל סך
 105.4 39.4 30.4 50.8 216.6 9,892.6 11,454.4 216.6 10,934.6 11,599.5 בישראל

 5.7 5.7 בנקים בישראל

 1,168.4 1,168.4 ממשלת ישראל

 105.4 39.4 30.4 50.8 216.6 9,892.6 11,454.4 216.6 12,108.7 12,773.6 סך הכל פעילות בישראל

 1.1 1.1 בנקים בחו"ל

 259.2 259.2 ממשלות בחו"ל

105.4 39.4 30.4 50.8 216.6 9,892.6 11,454.4 216.6 12,369.0 13,033.9 סך הכל

נכסים ח, ש" מיליוני - 1,428.4 ח אג" ח, ש" מיליוני - 9,892.6 חובות כולל: זרים. נג מכשירים לרבות מאזני, חוץ אשראי וסיכון זני מא אשראי סיכון  )1(
- 1,561.8 לווה של חבות מגבלות לצורך חושב ש כפי זניים מא ץ חו פיננסיים רים במכשי אשראי וסיכון ש"ח, מיליוני 151.1זרים נג רים מכשי בגין 

 מיליוני ש"ח.
חוזר. רכשו במסגרת הסכמי מכר ח וניירות ערך שנשאלו או נ חרים, למעט אג" חובות א אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים ו ( 2 )

זרים.חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נג חושב לצורך מגבלות זניים כפי ש ץ מא חו סיכון אשראי במכשירים פיננסיים  )3(
חרות(. זן בסעיף התחייבויות א ץ מאזניים )מוצגים במא חו כולל בגין מכשירי אשראי  )4(

והלוואות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות חדת, מיו חה בהשג או חות נ פגום, זני מא ץ חו ו זני מא ראי אש סיכון  )5(
ר. ימים או יות 90 לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 

לקבוצות שהועמדו ומסגרות ש"ח מיליוני 152.5 של בסך בנייה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישה לקבוצות הועמדו אשר לדיור הלוואות כולל  )6(
 ח. מיליוני ש" 219.7 אלו בסך של 

ח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדו )7( 
זו. ח אינה מוצגת בתוספת  מיליוני ש" 0.1 יתרה נמוכה מ- )8( 

דוח הדירקטוריון וההנהלה

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

                  

                    

                

                  

                  

                 

                    

     
 

             

            

            

                  

            

            

                   

    
  

 
 
 

  

   
 

 
 

- - 

- - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

-

-

-

39 



1) ) זרות למדינות חשיפה

לכל החשיפה סכום שסך דינות למ חשיפות דבר וב זרות דינות למ החשיפות כל סך דבר ב מידע א' חלק 
 הון, לפי הנמוך ביניהם: מ 20% ד או מעל ח מסך נכסי המאו 1% אחת מהן הוא מעל 

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

 המדינה

 2017 בספטמבר 30

 (2)חשיפה מאזנית
 חשיפה חוץ
 מאזנית)2()3(

 חשיפה
 זנית מעברמא

לגבול)2(  זנית מעבר לגבולחשיפה מא

 סך כל
 חשיפהה

 זניתהמא

 ריםחלא לבנקים (4לממשלות

 סיכון
 אשראי

 זנימא
 בעייתי

 חובות
 פגומים

 סך
 חשיפה

 ץחו
 זניתמא

 מזה: סיכון
אשראי

 זנימא חוץ 
 בעייתי

 רעוןלפ
 עד
 שנה

 רעוןלפ
 מעל
 שנה

 195.1 124.6 18.7 319.7 192.8 14.3 112.6 ארצות הברית

 136.1 62.0 7.6 198.1 156.0 33.6 8.5 חרותא

 331.2 186.6 26.3 517.8 348.8 47.9 121.1 דינות זרותחשיפות למסך כל ה

 LDC(5) 3.6 3.6 3.6 חשיפות למדינות זה: סך כל המ

 GIIPS6) 3.9 3.9 3.9חשיפות למדינות ה-זה: סך כל המ

 2016 בספטמבר 30

 255.0 214.1 3.1 469.1 253.0 2.7 213.4 ארצות הברית

 151.6 257.4 18.4 409.0 217.9 33.0 158.1 חרותא

 406.6 471.5 21.5 878.1 470.9 35.7 371.5 דינות זרותחשיפות למסך כל ה

 LDC(5) 4.6 4.6 4.6 חשיפות למדינותזה: סך כל המ

 חשיפות למדינות זה: סך כל המ
 GIIPS(6) 3.4 3.4 3.4ה-

 2016 דצמבר  ב 31

 290.9 67.3 358.2 194.3 14.7 149.2 ארצות הברית

 151.9 136.6 5.3 288.5 165.4 13.1 110.0 חרותא

 442.8 203.9 5.3 646.7 359.7 27.8 259.2 דינות זרותחשיפות למסך כל ה

 LDC(5) 4.5 4.5 4.5 חשיפות למדינות זה: סך כל המ

 חשיפות למדינות זה: סך כל המ
 GIIPS(6) 3.4 3.4 3.4ה-

רי אשראי. זילים ונגז חונות נ חר השפעת ערבויות, בט על בסיס סיכון סופי, לא )1(
חונות בט השפעת ולפני אשראי, להפסדי ההפרשה השפעת לפני מוצגים פגומים וחובות בעייתי ראי אש סיכון זני, מא ץ חו מאזני אשראי סיכון  )2( 
רים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים. המות

חבות של לווה. חושב לצורך מגבלות זניים כפי ש ץ מא חו סיכון אשראי במכשירים פיננסיים  )3( 
 ממשלות, מוסדות, רשמיים ובנקים מרכזיים. (4 )

חות( כוללת את ליבריה בלבד. )מדינות פחות מפות LDC חשיפה למדינות ה- ה )5( 
)6( כוללת את המדינות: פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד. GIIPS חשיפה למדינות ה- ה

ד במאוח הנכסים מסך 1% לבין 0.75% בין הינו מהן אחת לכל חשיפה ה שסך דינות מ דבר ב דע -המי ב' חלק 
 מהותי אינו מההון 20% לבין 15% או בין 

 הדיווח אינה מהותית. דינות זרות עם בעיות נזילות לתקופת חשיפה המאזנית למ חלק ג' -ה

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 (3 ) למוסדות פיננסיים זרים (2 ()1 )חשיפות אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

 צוני דרוג אשראי חי

 (3)סך חשיפת אשראי

 דצמבר ב 31 בספטמבר 30

2017 2016 2016 

AAA - עד AA 35 50 26 

A- עד + A 41 24 13 

BBB עד + BBB36 34 25 

 2 54 2 ללא דרוג

 66 162 114 סך הכול חשיפה

זקה של בנקים, בנקים להשקעות וברוקרים. ח בנקים, חברות א ( 1 )
ח אינן מוצגות. מיליוני ש” 1 , יתרות נמוכות מ-S&P ץ מאזני, דירוג עפ”י חברת הדירוג חו פיקדונות ויתרות עו”ש בבנקים, אין לבנק סיכוני אשראי  )2(
זני. ץ מא חו פיקדונות ויתרות עו”ש בבנקים, אין לבנק סיכון אשראי  )3( 

 חות או בהשגחה מיוחדת וכן לא קיימת הפרשה להפסדי אשראי. לא קיימים מוסדות פיננסיים אשר מסווגים כחוב פגום, נ (4 )

ץ. ללות בטבלה לעיל כוללות בעיקר מוסדות הפועלים בארה”ב, בלגיה ושווי היתרות הנכ

 גופים של חוסנם על שוטף מעקב ומנהל בחו”ל פיננסיים למוסדות המותרת המרבית החשיפה על מגבלות קבע הבנק 
 חרים המעידים על מצבן הכלכלי. אלה בהסתמך על דירוג החברות ונתוני שוק א

 סביבתיים לסיכונים חשיפה
כפועל הסביבתי. לסיכון נמוכה חשיפה להם ר אש הקמעונאי זר מהמג בלווים מתמקדת הבנק של חית הנוכ הפעילות 

חרית מס ופעילות הנדל”ן הבניה, חומי בת אשראי במתן הבנק פעילות גם משמעותית. אינה זה לסיכון הבנק חשיפת יוצא 
 בענפים אשראי ממתן הבנק הימנעות לאור היתר בין משמעותי סביבתי לסיכון הבנק את חושפת אינה ויחידים לתאגידים 

 המועדים לזיהום הסביבה.
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 בתיק הלוואות לדיור סיכונים

חתת במסגרת ניהול סיכוני אשראי, הבנק נוקט אמצעים שונים להפ

בהתחשב ר לדיו ראי האש פעילות על שונות מגבלות האשראי מדיניות במסגרת קבע הבנק לדיור. ראי אש ממתן הנובעים 
(,LTV ) המימון שיעור הינם: ר לדיו הלוואות חום בת הסיכון תיאבון להגדרת העיקריים הפרמטרים זיים. המרכ הסיכון בגורמי 
 הסיכון פרופיל את שוטף באופן ר מנט הבנק ההלוואה. ותקופת ההלוואה מטרת (, PTI ) מהכנסה זר הח יחס הנכס, מיקום 

 של תיק המשכנתאות לנוכח תיאבון הסיכון שקבע.

 ריים: ומדדי ביצוע עיק (1 ) להלן התפתחות ביצועי האשראי לדיור

 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 

 331 290 229 105 261 306 383 ביצועים במטבע ישראלי )במיליוני ש”ח(

 59 74 31 13 28 23 16 ח )במיליוני ש”ח( ביצועים במט”

 390 363 260 119 289 330 399 ח( )במיליוני ש” (2 ) סך הכל ביצוע

 24% )7%( )28%( )54%( 143% 14% 21% חס לרבעון קודםז השינוי בביצועים בי חו א

 31% 31% 29% 29% 28% 29% 28% שנים 5רה מ-ביצועים בריבית משתנה בתדירות קצ

 241 249 251 237 246 245 256 תקופת ההלוואה ממוצעת בחודשים

 4,468 4,416 3,915 4,843 4,448 5,641)4( 4,460 ח(הכנסה לנפש בממוצע בהלוואות במטבע ישראלי )ש”

 (LTV ) )2( צוע לפי שיעור מימון הנכס התפלגות סכום בי

0%-60% 84% 86% 91% 92% 86% 85% 88% 

61%-75% 16% 14% 9% 8% 14% 15% 12%

 75% מעל 

 (2 )הלוואות למטרת מגורים ( בPTI חזר מהכנסה ) צוע לפי שיעור ה התפלגות סכום בי

23% 22% 21% 25% 28% 29% 29% ( ממוצע PTI זר מהכנסה ) ח שיעור ה

92% 98% 99% 100% 99% 98% 99% 40% עד 

 8% 2% 1% 1% 2% 1% *40% מעל 

 2% 1% 1% 60% ז הביצועים בעלי שיעור מימון מעל זה: אחו * מ

 התפלגות מספר הסכמים על פי סכום ביצוע:

0-500 43% 45% 38% 36% 50% 47% 58% 

500-1,000 38% 37% 41% 40% 32% 37% 25%

 17% 16% 18% 24% 21% 18% 19% (1 )1,000 מעל 

682 733 730 908 800 727 744 ח( סכום הסכם ממוצע )באלפי ש"

 מיליון ש"ח להלוואה: 2 הלוואות בסך העולה על 

 12 11 5 2 12 9 17 מספר הלוואות

39 44 15 5 39 23 47 ח( סכום כולל )במיליוני ש"

חזורים(. חדשות בלבד )לא כולל מי הלוואות  )1( 
 )2( לפיקוח על הבנקים. 876 ח הנתונים לפי דיוו

)3( 1%. מציין סכום הנמוך מ-
לנפש ההכנסה זו הלוואה בנטרול חריג. באופן גבוהה לנפש הכנסה בעל ח ללקו הלוואה בוצעה 2017 ליוני 30 ביום שהסתיימו חודשים 3 במהלך  )4( 

 ש”ח. 4,471 עומדת על 2017 ביוני 30 חודשים שהסתיימו ביום 3 בממוצע בהלוואות במטבע ישראלי ל-
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 ח: ש” במיליוני רכישה( קבוצות )ללא 2017 בספטמבר 30 ליום לדיור ההלוואות בתיק שונים סיכון מאפייני בגין פרטים להלן 

 2017 בספטמבר 30

 שיעור מימון
 חזר שיעור הה

 מההכנסה הקבועה

 ההלוואה( ד מתן חלף ממוע )זמן ש (1 ) גיל ההלוואה

 3 ד ע
 דשים חו

 חודשים 3
 ד שנה ע

1-2 
 שנים

2-5 
 שנים

5-10 
 שנים

 שנים 10
סך הכל ומעלה

 2,209.9 92.0 390.5 774.4 451.7 322.3 179.0 40% עד 45% עד 

40%-50% 2.1 4.1 19.8 84.2 59.9 14.1 184.2 

50%-80% 4.5 12.7 5.7 63.2 76.4 18.4 180.9

 49.0 7.6 34.1 7.3 80% מעל 

 2,624.0 132.1 560.9 929.0 477.2 339.1 185.6 סך הכל

 2,548.8 225.6 670.0 811.6 447.1 241.0 153.5 40% עד 60%-45%

40%-50% 5.7 3.6 22.6 137.2 122.8 32.7 324.6 

50%-80% 1.7 6.7 7.2 83.7 129.6 35.7 264.6

 88.5 11.1 61.1 16.3 80% מעל 

 3,226.5 305.1 983.5 1,048.8 476.9 251.3 160.9 סך הכל

 928.0 79.2 316.4 243.2 152.7 68.4 68.1 40% עד 75%-60%

40%-50% 0.1 0.2 7.6 29.1 41.1 14.0 92.1 

50%-80% 0.1 1.5 29.1 57.8 12.3 100.8

 26.2 5.7 16.4 4.1 80% מעל 

1,147.1 111.2 431.7 305.5 161.8 68.7 68.2 סך הכל

 141.5 32.3 31.9 24.5 17.9 31.7 3.2 40% עד 75% מעל 

40%-50% 0.2 5.2 5.2 7.7 18.3 

50%-80% 1.2 4.3 9.9 5.3 20.7

 9.5 0.1 5.2 4.2 80% מעל 

 190.0 45.4 52.2 38.2 19.1 31.9 3.2 סך הכל

 21.0 1.2 0.3 0.4 5.6 13.5 40% עד חרים שיעבודים א

40%-50% 2.0 0.2 0.1 2.3 

50%-80% 2.8 2.8

 0.2 0.2 80% מעל 

 26.3 1.2 3.4 0.4 5.8 15.5 סך הכל

 7,213.9 595.0 2,031.7 2,322.0 1,140.8 706.5 417.9 סך הכל

ר. זו ח זור, הגיל הינו מיום ביצוע המיכאשר מדובר במיח )1( 
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 האשראי לדיור תיק מאפייני

 ניתן בבנק לדיור האשראי עיקר ומעלה. האמצעי מהעשירון אוכלוסיות עם נמנים לדיור הלוואות חום בת הבנק חות לקו
 בעלי ביישובים נכסים ולרכישת במשק הממוצעת מההכנסה חתת פו שאינה רוטו ב חתית משפ הכנסה בעלי חות ללקו

זור גוש דן וירושלים רבתי. מהאשראי ניתן לנכסים בא 50% חירות נכסים גבוהה, כאשר כ- ס

29% כ- על עמד הממוצע להכנסה זר הח חס י שיעור 2017 שנת של הראשונים חודשים ב בתשעת לדיור הלוואות בביצועי 
 בשיעור ניתנו מההלוואות 99% כ 2017 שנת של הראשונים חודשים ה בתשעת אשתקד. המקבילה בתקופה 22% לעומת 

 משווי הנכס. 60% מההלוואות ניתנו בשיעור מימון שאינו עולה על 86% מההכנסה וכ- 40% זר של עד ח ה

 שנים 25 על העולה לתקופה ניתנו ח( ש” מיליוני 17 ) לדיור האשראי ביצועי מסך 4% כ- 2017 שנת של השלישי ברבעון 
ח( בתקופה המקבילה אשתקד. מיליוני ש” 16 ) 6% בריבית קבועה לעומת כ-

לתקופה הלוואות מעניק לא הבנק שנים 25 מ- נמוכה לדיור האשראי תיק מיתרת 94% של המקורית ההלוואה תקופת 
 שנים. 30 העולה על 

יתרה לעומת , 2017 בספטמבר 30 ליום ש”ח מיליוני 142.4 על עומדת ימים 90 ל מעל של בפיגור לדיור ההלוואות יתרת 
ח הנספ לפי בפיגור לדיור הלוואות בדבר טבלה לעיל ראה נוספים לפרטים , 2017 בדצמבר 31 ליום ח ש” מיליוני 137.4 של 

314. להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

נוסף ולמידע הבנק של 2016 לשנת הכספיים לדוחות וההנהלה ריון הדירקטו דו”ח ראה לדיור האשראי מתן תהליך לתיאור 
 הבנק של האינטרנט באתר הנמצא , 2017 בספטמבר 30 ליום הסיכונים על ח בדו ראה לדיור ההלוואות בתיק סיכונים על 

 לדוחות הכספיים. 3 ב13 ביאור וכן ב

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 פרטיים ללא הלוואות לדיור סיכונים בתיק ההלוואות לאנשים

 ח: להלן יתרת האשראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור( במיליוני ש"

 דצמבר ב 31 בספטמבר 30

2017 2016 2016 

 935.1 945.8 1,022.1 הלוואות צרכניות סולו

188.8 199.5 148.8 (1 )חר ראי קמעונאי א אש

1,123.9 1,145.3 1,170.9 ( *) דיור(הכל אשראי לאנשים פרטיים )שאינו ל סך 

 1,087.0 1,110.4 1,134.9 לא בעייתיים )*( מזה: 

 10.6 10.1 11.0 יום 90 חות מ- בעייתיים פ

 10.6 8.7 10.6 יום 90 בעייתיים יותר מ-

 7.2 7.6 6.7 פגומים שצוברים הכנסות ריבית

8.5 8.5 7.7 פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית

3.3% 3.0% 3.1% לדיור( )שאינו פרטיים לאנשים האשראי מסך כבעייתי שמסווג האשראי שיעור 

 האשראי רת ית בעוד 9% כ- של בשיעור גדלה סולו הצרכני האשראי יתרת 2017 שנת של הראשונים חודשים ה בתשעת 
 21%. הקמעונאי האחר ירדה בשיעור של כ-

 ( הרכב:1 )

 דצמבר ב 31 בספטמבר 30

2017 2016 2016 

 18.5 18.5 18.2 חובה יתרות עו”ש ב

 170.3 181.0 130.6 חר רכב, כרטיסי אשראי וא

 188.8 199.5 148.8 חר סך הכל אשראי קמעונאי א

 ראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור(: חיקות החשבונאיות בגין אש להלן נתוני המ

 ה ביום לשנה שהסתימ דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו
דצמבר  ב 31 2016  בספטמבר 30 2016 2017 בספטמבר 30

41.3 30.1 37.3 חשבונאיות מחיקות 

 )9.8( )7.0( )7.3( חקו בשנים קודמות חובות שנמ גביית 

 31.5 23.1 30.0 חשבונאיות נטו חיקות מ

 2.8% 2.7% 3.4% חיקות נטו מיתרת האשראי לסוף התקופה* ר המ שיעו

חים שנתיים אפקטיביים *במונ

30 ליום פעילים עו”ש חות ללקו לדיור( )שאינו פרטיים לאנשים אשראי* סיכון של ממוצעות יתרות אודות נתונים להלן 
 ח(: )באלפי ש” 2017 בספטמבר 

 דצמבר ב 31 בספטמבר 30

2017 2016 2016 

 20.7 20.9 19.1 (*) סיכון אשראי ממוצע

 5.0 5.1 4.7 זה מסגרת עו”ש מאושרתמ

 חותחות עו”ש פעילים בבנק מסך לקו שיעור ללקו
 16% 17% 15% ראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור( האש

 רות שטרם נוצלו בעו”ש, כרטיסי אשראי והלוואות.  כולל יתרות חובה ומסגרות מאוש )*(
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 ריים: חות ביצועי הלוואות צרכניות סולו ומדדי ביצוע עיק להלן התפת

 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 30/09/2016 30/06/2016 31/03/2016 

 ביצועים במהלך התקופה
 177 170 169 118 219 189 124 ח( )במיליוני ש”

 ה הכוללת של הלווה ההכנס חזר הלוואה שבוצעה מ צוע יחס ה שיעור בי

 94% 94% 95% 96% 94% 96% 96% 20% זר עד ל- ח יחס ה

 6% 6% 5% 4% 6% 4% 4% 20% זר מעל ל- חס הח י

ה מקורית של ההלוואה צוע לפי תקופ שיעור בי

99.9% 99.7% 99.8% 99.9% 100.0% 100.0% 100% שנים 6 עד 

 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% שנים 6 מעל 

 תקופת הלוואה ממוצעת
 5.3 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.1 )בשנים(

צוע לפי סכומי הלוואות )באלפי ש”ח( שיעור בי

68% 69% 72% 78% 55% 67% 61% 50 עד 

7% 7% 5% 4% 6% 4% 3% 60 ל- 50 בין 

11% 10% 10% 7% 7% 4% 5% 70 ל- 60 בין 

8% 7% 7% 6% 24% 17% 20% 80 ל- 70 בין 

 6% 7% 6% 5% 8% 8% 11% 80 מעל 

 סכום הלוואה ממוצע
45 44 44 43 50 48 48 ח( )באלפי ש”

צרכניות סולו של הבנק מאפייני תיק האשראי ללקוחות הלוואות 

עיקר קצובה. לתקופה מטרה, לכל אשראי לקבל המבקשים ישראל תושבי פרטיים, חות ללקו ניתנות סולו צרכניות הלוואות 
 אלו חות לקו הבנק. בסניפי או דיגיטליים בערוצים אחר בבנק שלהם העו"ש חשבון את שמנהלים ללקוחות ניתן האשראי 

חיתום ביום מתן ההלוואה בבנק. מדורגים על פי מודל ה

תלות לבנק אין ולכן יחסית, נמוך בסכום ראי אש ניתן מהם חד א לכל ר אש חות לקו של רב זור בפי מאופיינת הפעילות 
 120 עד פרטי ח ללקו חשיפה ה סכומי הגדלת שאפשר באופן חיתום ה מודל עודכן 2017 במהלך בודד. ח בלקו מהותית 
זאת ע”פ המודל. ח ללווים אשר פרופיל הסיכון שלהם מאפשר אלפי ש”

 עד הינה ככלל ההלוואה תקופת זאת, עם בריבית. לשינויים חשופות ולפיכך הפריים ריבית בסיס על ניתנות אלו הלוואות 
חסית, י נמוך לרוב חודשי ה זר ההח וסכום מוקדם( רעון פי חת הנ )ללא שנים 2.7 על עומד הממוצע ח”מ המ כאשר שנים 6

חסית. חשיפת הלקוח לגידול בתשלומים עקב העלאת ריבית הינה בסיכון נמוך י ולכן 

בשיעור הכוללת להכנסה מבוקשת הלוואה זר ח ה חס בי מאופיין סולו הצרכני האשראי ביצועי של חלט המו הרוב כן כמו 
 ח הלקו חייבויות הת כלל של חזר הה סך בין היחס את גם חן בו הבנק הבנק, של האשראי למדיניות בהתאם . 20% עד של 

ח. לבין סך ההכנסה הכוללת של הלקו

המבקשים ללקוחות מענה נותן ובכך קמעונאיות רה מכי בנקודות צרכני אשראי למכירת זם מי הבנק השיק השנה, במהלך 
 הגעה תוך שלו, הגיאוגרפי זור הפי את חיב להר לבנק ר מאפש זה מהלך דיגיטליים. באמצעים בנקאי במימון מוצרים לרכוש 

לקהל לקוחות נוסף.

 ח ש” מיליוני 158.8 כ- על עומדת 2017 בספטמבר 30 ליום בבנק פעילים עו”ש חות ללקו סולו הצרכניות ההלוואות יתרת 
 של יתרה ולעומת האשראי( מיתרת 17% )כ- 2016 בדצמבר 31 ביום 160.8 של יתרה לעומת האשראי( מיתרת 16% )כ-
 מיתרת האשראי(. 16% )כ- 2016 בספטמבר 30 מיליוני ש”ח ליום 164.4 כ-

הדירקטוריון דו”ח ראה הסיכון, מאפייני אחר ומעקב ח ופיקו סולו צרכניות להלוואות האשראי מתן תהליך אודות רטים לפ
 56-57. עמודים 2016 וההנהלה של הבנק לשנת 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 נדל”ן פרויקטי למימון הקמת אשראי
לצרכים בהתאם לסוגיהן ערבויות מעמיד וכן הסגור הליווי בשיטת למגורים פרויקטים הקמת למימון אשראי נותן הבנק 

ח נפת לפרויקט הלקוח. פעילות משאר הפרויקט מופרד הסגור הליווי בשיטת מאפייניו. פי ועל פרויקט כל של הספציפיים 
ואשראי העצמי ההון הדיור, יחידות רוכשי מ התקבולים כספי מופקדים ואליו בלבד הפרויקט לצורכי המשמש ייעודי חשבון 
במסגרת חה. מומ ח מפק דוחות ע”פ הבניה התקדמות קצב לפי ררים ומשוח הפרויקט לביצוע משמשים אלו כספים הבנק. 
בפרויקט. חידות י לרוכשי מכר חוק וערבויות כספיות ערבויות ביצוע, רבויות ע גם הבנק מעמיד לבנייה הפרויקט מימון 

 ח ביטו חברות ידי על המכר חוק חות בטו מונפקות העסקאות במרבית הבנק. לטובת משועבדים והתקבולים המקרקעין 
עימן קיים לבנק הסכם שיתוף פעולה.

 תוך חיות, הרוו והשאת ההון של מיטבי ניצול לצורך רויקט לפ אשראי בהעמדת פיננסיים גופים עם פעולה משתף הבנק 
פיזור סיכוני האשראי ועמידה במגבלות רגולטוריות נדרשות.

האשראי 2017 בספטמבר 30 ליום נכון השונים. הבנייה שלבי רך ד רקע, הק רכישת משלב חל ה הפרויקטים את מממן הבנק 
 מהאשראי 89% כי יצויין הבנק. של הנדל”ן מתיק חבות חי במונ 47% מהווה קרקע בשלב שנמצאים רוייקטים לפ שניתן 

 חודשים. 12 זמינים לבניה תוך רויקטים שנמצאים בשלב הקרקע ניתן לפרוייקטים ה הקיים בפ

חודשים מיום מימון הקרקע. 24 זמן בנייתן הצפוי לא יעלה על רקעות ש ככלל האשראי למימון קרקעות ניתן לק

מתיק אשראי היקפי חי במונ 62% מהווה רץ הא מרכז זור בא לפרוייקטים שניתן האשראי 2017 בספטמבר 30 ליום נכון 
 בשאר הארץ. 25% בירושלים רבתי ו- 13% הנדל”ן של הבנק, 

 בשתוף ניתן הכספי האשראי פרויקטים 50 בכ- מהם פרויקטים 235 כ 2017 לשנת השלישי הרבעון לסוף נכון מנהל הבנק 
 פעולה עם גורמים מוסדיים.

חריות הבנק והיתרה עבור הגופים מוסדיים. מיליארד בא 1.1 מיליארד ש”ח מזה כ- 6.6 היקף התיק המנוהל הינו כ-

 .2016 רטים נוספים לשנת ח ממשל תאגידי ופ דו לפרטים נוספים ראה 

 צד נגדי וסיכון סיכוני סליקה
סליקת בגין חו”ל ב מוכרים פיננסיים ומוסדות ובחו”ל רץ בא בנקים מול מתהווה נגדי צד לסיכון הבנק חשיפות עיקר 

זרים. ערך בניירות עסקאות סליקת בגין ערך בניירות קסטודיאן שירות ונותני רים ברוק ומול ( OTC ) בנגזרים עסקאות 
 אותם של האשראי ממסגרות חלק כ הבנק בדירקטוריון לשנה חת א לפחות מאושרות אלו מוסדות עם הפעילות מסגרות 
מוסדות.

של 2016 לשנת וההנהלה הדירקטוריון חדו” ראה הסיכון ניהול ואופן נגדי צד לסיכון הבנק חשיפת על נוספים לפרטים 
 ביאור ראה זיים מרכ נגדיים לצדדים חשיפות בגין הון דרישות בנושא הבנקים על ח המפק הוראת אודות לפרטים הבנק. 

 לדוחות הכספיים. 1.5.3

 סיכון שוק 3.2
שמקורם שוק לסיכוני חשופים המזומנים זרימי ות העצמי ההון חייבויות, ההת הנכסים, של ההוגן השווי העסקיות, התוצאות 

נוספים. כלכליים ובמדדים חו”ל וב בארץ ערך ניירות חירי במ חירים, המ במדד חליפין, ה רי בשע הריבית, בשיעורי בתנודתיות 

 בסיס על דומה, באופן בבנק והמנוהלים בהמשך המפורטים ספציפיים, סיכונים סוגי ר מספ כלולים זו סיכונים בקבוצת 
ריון. מסגרת עבודה, מדיניות ומגבלות שקבע הדירקטו

VaR ה- ערך עמד 2017 בספטמבר 30 ביום ח. ש” מיליוני VaR 18 - ה- סך הכלכלי(: VaR )ה- לסיכון הנתון לערך מגבלות קבע הבנק 
31 ביום ש”ח מיליוני 7.9 לעומת ח, ש” מיליוני 9.2 על ימים 2,000 של דגימה ותקופת ימים 10 של זקה ח ה לתקופת ההיסטורי 
ערך לעומת ח, ש” מיליוני 10.4 חת המדוו התקופה במהלך היה חודש( )סופי הכלכלי VaR ה- של המרבי הערך . 2016 בדצמבר 

 חרון הא ברבעון Back-Testing ה- בדיקות תוצאות . VaR ה- לתוצאות Back-Testing תהליך מבצע הבנק . 2016 בשנת 8.9 של מרבי 
היו תקינות.

 הבנק של 2016 לשנת וההנהלה רקטוריון הדי ח דו ראה הסיכון ניהול ואופן שוק לסיכוני הבנק חשיפת על נוספים לפרטים 
 , באתר האינטרנט של הבנק.2017 בספטמבר 30 ליום הסיכונים על ח דו וכן ב
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סיכון הריבית
את להתאים במטרה הפיקדונות, כנגד ההלוואות של הריבית סיכון לאמידת מקובלים מדדים אחר מעקב מנהל הבנק 

אלו כלים בין הבנק. של הסיכון לתיאבון שלו הנקי הפיננסי התזרים שווי על הריבית בשיעורי רי אפש שינוי של ההשפעה 
 היקף חר א הבנק עוקב כן, כמו תרחישים. של במגוון חשיפה ה ונאמדת VaR באמצעות כימות מבוצע ח”מ, מ פערי נמדדים 

ח”מ האפקטיבי. הפירעונות המוקדמים בהלוואות, להם השפעה מהותית על המ

 הבנק של 2016 לשנת וההנהלה הדירקטוריון ח דו” ראה הסיכון ניהול ואופן ריבית לסיכוני הבנק חשיפת על נוספים לפרטים 
, באתר האינטרנט של הבנק.2017 בספטמבר 30 דוח על הסיכונים ליום וכן ב

שינויים )לפני כספיים לא פריטים למעט שלו, חדות המאו חברות ו הבנק של הפיננסיים המכשירים של הוגן שווי   א.
 היפותטיים בשיעורי הריבית(:

 2017 בספטמבר 30

מטבע חוץ)2( מטבע ישראלי

 סה”כ חר א דולר ד ד צמוד מ ד צמו לא 

 12,664.0 309.5 921.4 3,259.6 8,173.5 (1 ) נכסים פיננסיים

 599.8 65.4 194.5 0.0 339.9 (3 ) זרים סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נג

 12,151.1 342.9 1,020.9 2,853.8 7,933.5 חייבויות פיננסיות הת

602.3 33.6 99.9 330.8 138.0 (3 ) זרים סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נג

 510.4 )1.6( )4.9( 75.0 441.9 חיובי )שלילי( שווי הוגן נטו 

 2016 בספטמבר 30

מטבע חוץ)2( מטבע ישראלי

 סה”כ חר א דולר ד ד צמוד מ ד צמו לא 

 14,284.1 427.8 1,234.3 3,686.9 8,935.1 (1 ) נכסים פיננסיים

 267.7 45.8 132.2 89.7 (3 ) זרים סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נג

 13,688.6 432.6 1,248.2 3,450.9 8,556.9 חייבויות פיננסיות הת

280.8 42.3 122.0 116.5 (3 ) זרים סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נג

 582.4 )1.3( )3.7( 236.0 351.4 חיובי )שלילי( שווי הוגן נטו 

 2016 דצמבר  ב 31

מטבע חוץ)2( מטבע ישראלי

 סה”כ חר א דולר ד ד צמוד מ ד צמו לא 

 13,726.0 356.3 1,147.8 3,340.2 8,881.7 (1 ) נכסים פיננסיים

 399.5 60.9 196.2 142.4 (3 ) זרים סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נג

 13,251.4 372.3 1,199.6 3,302.4 8,377.1 חייבויות פיננסיות הת

395.1 43.3 139.3 50.0 162.5 (3 ) זרים סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נג

 479.0 1.6 5.1 )12.2( 484.5 חיובי )שלילי( שווי הוגן נטו 

זניים. ץ מא חו זרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים זניות של מכשירים פיננסיים נג לא כולל יתרות מא )1(
חוץ. לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע  )2(

השווי חישוב ל שימשו אשר בריביות מהוונים כשהם מאזניים, ץ חו פיננסיים מכשירים ובגין זרים נג פיננסיים מכשירים בגין )לשלם( לקבל סכומים  )3( 
 ההוגן.

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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חדות מאו חברות ו הבנק של הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי על הריבית בשיעורי (2 ) היפותטיים שינויים השפעת   ב.
 שלו, למעט פריטים לא כספיים:

2017 בספטמבר 30

 חר הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לא שווי 
 שינוי בשווי הוגן השפעת שינויים בשיעורי ריבית )במיליוני ש”ח(

 באחוזים במיליוני ש”ח מטבע חוץ)1( מטבע ישראלי

 סה”כ סה”כ חר א דולר ד דצמוד מ ד צמו לא השינוי בשיעורי הריבית

)3.94%( )20.1( )3.6( )5.3( 48.2 451.5 חת ז א חו גידול מיידי מקביל של נקודת א

 )0.41%( )2.1( )1.8( )4.9( 72.2 442.8 ז חו נקודת א 0.1 גידול מיידי מקביל של 

 4.64% 23.7 0.6 )4.4( 105.1 432.8 חת ז א חו קיטון מיידי מקביל של נקודת א

 השינוי בשיעורי הריבית

2016 בספטמבר 30

 חר הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לא שווי 
 שינוי בשווי הוגן השפעת שינויים בשיעורי ריבית )במיליוני ש”ח(

באחוזים במיליוני ש”ח מטבע חוץ)1( מטבע ישראלי

 סה”כ ה”כ ס חר א דולר ד דצמוד מ ד צמו לא 

0.15% 0.9 )0.7( )1.6( 232.7 325.9 חת ז א חו גידול מיידי מקביל של נקודת א

 0.01% )1.2( )3.5( 235.6 351.5 ז חו נקודת א 0.1 גידול מיידי מקביל של 

 0.09% 0.5 )2.0( )6.4( 240.1 351.2 חת ז א חו קיטון מיידי מקביל של נקודת א

 2016 דצמבר  ב 31

 השינוי בשיעורי הריבית

 חר שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לא
 שינוי בשווי הוגן השפעת שינויים בשיעורי ריבית )במיליוני ש”ח(

באחוזים במיליוני ש”ח מטבע חוץ)1( מטבע ישראלי

 סה”כ ה”כ ס חר א דולר ד דצמוד מ ד צמו לא 

)3.03%( )14.5( )0.4( 5.0 )20.6( 480.5 חת ז א חו גידול מיידי מקביל של נקודת א

 )0.33%( )1.6( 1.4 5.1 )13.1( 484.0 ז נקודת אחו 0.1 גידול מיידי מקביל של 

 4.18% 20.0 3.6 4.8 )2.2( 492.8 חתז א חו קיטון מיידי מקביל של נקודת א

ח: לשינויים בלתי צפויים בריבית במיליוני ש" (2 )חשיפות להלן תמצית ה  ג.

 די מקביל בעקום השפעת שינוי מיי
 התשואות

 בספטמבר 30

2017 2016 2017 2016 

 ציאלי בשווי הכלכלי – השינוי הפוטנ
 דת אחוז אחת דה של נקו ד( כאשר יש עליה/ ירי רווח )הפס

 השינוי הפוטנציאלי ברווח
 ח )הפסד( השנתי – רוו

 דה ירי עלייה דה ירי עלייה

 25.3 27.7 )0.2( 1.5 )9.1( 9.1 לא צמוד

 )5.3( )4.0( 4.1 )3.3( 30.1 )26.8( צמוד

 8.7 1.4 )3.4( 2.7 2.7 )2.4( (1) ח מט

 28.7 25.1 0.5 0.9 23.7 )20.1( סך הכל

 )30.0( )30.0( )40.0( )40.0( )40.0( )40.0( מגבלה

 26.6 37.3 7.3 10.9 23.6 0.1 מקסימום במהלך התקופה

18.2 25.1 )10.6( )4.7( 4.6 )20.1( מינימום במהלך התקופה

חוץ. לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע  )1(
חלקל מתייחס הבנק העבר, ניסיון פי על חיבויות וההת הנכסים של הפרעון זמני ל ר באש שונות התנהגותיות חות הנ כוללים חשיפה ה חישובי  )2(

 משמעותית חשיבות אלו להערכות במשכנתאות. המוקדמים לפירעונות חס בהתיי חות הנ קיימות כן כמו ארוך. זמן ל חייבויות כהת העו"ש מיתרות 
 לתוצאות החשיפה.
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 לשינויים בשיעורי הריבית שלו וחברות מאוחדות הבנק חשיפה של

זניות. רעון" מוצגות יתרות מאבטור "ללא תקופת פי )1( 
 ץ.חו פעילות מקומית, לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע ( 2 )

 הערות
זר לפי סעיפי המאזן השונים יימסרו לכל מבקש. חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מג פירוט נוסף על ה  א.

שיעור לפי מהוונים כשהם פיננסי, מכשיר כל של העתידיים זומנים המ רמי ז של חי הנוכ הערך את מציגים תקופות לפי הנתונים זה, ח בלו ב.
 ההוגן השווי חושב שלפיהם חות להנ בעקביות הכספי, ח בדו 21 בביאור הפיננסי המכשיר בגין הכלול ההוגן השווי אל אותם שמנכים הריבית 

 של המכשיר הפיננסי.

 2017 בספטמבר 30

 עם
 דרישה

 עד
 חודש

 מעל
חודש

 3 עד 
חודשים

 3 מעל 
 חודשים

 עד
 שנה

 מעל
שנה
 3 עד 

שנים

 3 מעל 
שנים
 5 עד 

שנים

 5 מעל 
שנים
 10 עד 

 שנים

ח מיליוני ש"
 ד צמו מטבע ישראלי לא 

 218.5 309.1 696.6 1,080.1 286.5 5,497.4 נכסים פיננסיים
 280.2 50.3 8.7 זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג

 218.5 309.1 696.6 1,360.3 336.8 5,506.1 סה"כ שווי הוגן
 )8.9( )767.9( )1,396.3( )1,006.5( )320.5( )4,431.2( חייבויות פיננסיות הת

 )1.7( )135.7( זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג
 )8.9( )767.9( )1,398.0( )1,006.5( )320.5( )4,566.9( סה"כ שווי הוגן

 מכשירים פיננסיים, נטו
 209.6 )458.8( )701.4( 353.8 16.3 939.2 זר ריבית במג רי ה חשיפה לשינויים בשיעו ה

 358.7 149.1 607.9 1,309.3 955.5 939.2 צטברת במגזר החשיפה המ
 ד ד ד למ מטבע ישראלי צמו

 350.8 762.3 924.7 694.2 182.5 47.5 נכסים פיננסיים
זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג

 350.8 762.3 924.7 694.2 182.5 47.5 סה"כ שווי הוגן
 )125.9( )682.5( )704.8( )965.2( )170.2( )204.4( חייבויות פיננסיות הת

 )280.7( )50.1( זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג
 )125.9( )682.5( )704.8( )1,245.9( )220.3( )204.4( סה"כ שווי הוגן

 מכשירים פיננסיים, נטו
 224.9 79.8 219.9 )551.7( )37.8( )156.9( זר ריבית במג רי ה חשיפה לשינויים בשיעו ה

 )221.8( )446.7( )526.5( )746.4( )194.7( )156.9( צטברת במגזר החשיפה המ
 (2 ) מטבע חוץ

 31.6 90.8 166.3 164.1 64.6 717.1 נכסים פיננסיים
 0.1 259.8 זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג

 31.6 166.3 164.1 64.7 976.9 סה"כ שווי הוגן
 )0.5( 90.8 )20.4( )570.5( )103.8( )668.6( חייבויות פיננסיות הת

 )0.1( )133.4( זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג
 )0.5( )20.5( )570.5( )103.8( )802.0( סה"כ שווי הוגן

 מכשירים פיננסיים, נטו
 31.1 90.8 145.8 )406.4( )39.1( 174.9 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

 )2.9( )34.0( )124.8( )270.6( 135.8 174.9 צטברת במגזר החשיפה המ
 חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

 600.9 1,162.2 1,787.6 1,938.4 533.6 6,262.0 סך כל הנכסים
 280.2 50.4 268.5 זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג

 600.9 1,162.2 1,787.6 2,218.6 584.0 6,530.5 סה"כ שווי הוגן
 )135.3( )1,450.4( )2,121.5( )2,542.2( )594.5( )5,304.2( חייבויות סך כל ההת

 )1.8( )280.7( )50.1( )269.1( זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג
 )135.3( )1,450.4( )2,123.3( )2,822.9( )644.6( )5,573.3( סה"כ שווי הוגן

 מכשירים פיננסיים, נטו
 465.6 )288.2( )335.7( )604.3( )60.6( 957.2 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

 134.0 )331.6( )43.4( 292.3 896.6 957.2 צטברת במגזר החשיפה המ

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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2016 דצמבר  ב 31 2016 בספטמבר 30 )המשך( 2017 בספטמבר 30
 10 מעל 
שנים
 20 עד 

 שנים

 מעל
20 

 שנים

 ללא
 תקופת
 סך הכל (1 ) פירעון

 שיעור
 תשואה

 פנימי

 משך
 חיים

 סך הכל ממוצע

 שיעור
 תשואה

 פנימי

 משך
 חיים

 סך הכל ממוצע

 שיעור
 תשואה

 פנימי

 משך
 חיים

 ממוצע

 שנים % שנים % שנים % ח מיליוני ש"

77.4 4.5 3.4 8,173.5 4.21 0.72 8,935.1 4.02 1.16 8,881.7 3.82 0.86 
0.7 339.9 0.51 89.7 0.44 142.4 0.50 

77.4 5.2 3.4 8,513.4 4.21 0.71 9,024.8 4.02 1.15 9,024.1 3.82 0.85 
)2.2( )7,933.5( 0.50 0.79 )8,556.9( 0.45 0.40 )8,377.1( 0.55 0.42 

)0.6( )138.0( 0.24 )116.5( 0.15 )162.5( 0.09 
)2.2( )0.6( )8,071.5( 0.50 0.78 )8,673.4( 0.45 0.39 )8,539.6( 0.55 0.42 

75.2 4.6 3.4 441.9 3.70 )0.08( 351.4 3.57 0.76 484.5 3.27 0.44 
433.9 438.5 441.9 441.9 351.4 484.5 

265.5 32.1 3,259.6 4.55 3.64 3,686.9 4.02 3.10 3,340.2 4.48 3.02 

265.5 32.1 3,259.6 4.55 3.64 3,686.9 4.02 3.10 3,340.2 4.48 3.02 
)0.8( )2,853.8( 1.28 1.81 )3,450.9( 1.28 2.09 )3,302.4( 1.17 2.00 

)330.8( 0.96 )50.0( 1.00 
)0.8( )3,184.6( 1.28 1.72 )3,450.9( 1.28 2.09 )3,352.4( 1.17 1.98 

264.7 32.1 75.0 3.28 1.92 236.0 2.74 1.01 )12.2( 3.30 1.03 
42.9 75.0 75.0 75.0 236.0 )12.2( 

)3.6( 1,230.9 3.05 0.75 1,662.1 3.16 1.46 1,504.1 2.80 1.19 
259.9 0.08 178.00.14 257.1 0.21 

)3.6( 1,490.8 3.05 0.64 1,840.1 3.16 1.33 1,761.2 2.80 1.04 
)1,363.8( 0.56 0.27 )1,680.8( 0.47 0.22 )1,571.9( 0.55 0.24 

)133.5( 0.08 )164.3( 2.23 )182.6( 0.28 
)1,497.3( 0.56 0.26 )1,845.1( 0.47 0.40 )1,754.5( 0.55 0.24 

)3.6( )6.5( 2.48 0.38 )5.0( 2.69 0.93 6.7 2.25 0.80 
)6.5( )6.5( )6.5( )6.5( )5.0( 6.7 

339.3 36.6 3.4 12,664.0 4.18 1.47 14,284.1 3.92 1.69 13,726.0 3.87 1.42 
0.7 599.8 0.32 267.7 0.24 399.5 0.32 

339.3 37.3 3.4 13,263.8 4.18 1.42 14,551.8 3.92 1.67 14,125.5 3.87 1.39 
)3.0( )12,151.1( 0.69 0.97 )13,688.6( 0.66 0.80 )13,251.4( 0.70 0.79 

)0.6( )602.3( 0.60 )280.8( 1.37 )395.1( 0.30 
)0.6( )12,753.4( 0.69 0.96 )13,969.4( 0.66 0.81 )13,646.5( 0.70 0.78 

)3.0( 
336.3 36.7 3.4 510.4 3.49 0.46 582.4 3.26 0.85 479.0 3.16 0.61 
470.3 507.0 510.4 510.4 582.4 479.0 

 לשינויים בשיעורי הריבית )המשך( שלו וחברות מאוחדות הבנק חשיפה של

ח בדו 21 בביאור בגינו הכלול ההוגן השווי אל פיננסי ממכשיר הצפויים זומנים המ זרימי ת את המנכה הריבית שיעור היינו פנימי תשואה שיעור   ג.
הכספי.
התשואה בשיעור קטן משינוי כתוצאה שיגרם ההוגן בשווי זים חו בא לשינוי קירוב מהווה פיננסיים מכשירים קבוצת של אפקטיבי ממוצע חיים משך   ד.

 חד מהמכשירים הפיננסיים. הפנימי של כל א

דוח הדירקטוריון וההנהלה
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חייבויות )בשנים(: להלן משך החיים הממוצע )מח”מ( של הנכסים וההת

דצמבר  ב 31 2016 2016 בספטמבר 30 30 2017 בספטמבר 

 ד צמו ד צמו לא 

 מט"ח
 דצמוו

 ד צמו ד צמו לא מט"ח

 מט"ח
 דצמוו

 ד צמו ד צמו לא מט"ח

 מט"ח
 דצמוו

 מט"ח

 1.04 3.02 0.85 1.33 3.10 1.15 0.64 3.64 0.71 (1)ח"מ הנכסים מ

 0.24 1.98 0.42 0.40 2.09 0.39 0.26 1.72 0.78 (1 )חייבויות מח"מ הת

 0.80 1.03 0.44 0.93 1.01 0.76 0.38 1.92 )0.08( פער המח"מ בשנים

 2.25 3.30 3.27 2.69 2.74 3.57 2.48 3.28 3.7 רש שת"פ )%( הפ

ות ואופציות, ובהסתמכות על נתוני שווי הוגן של המכשירים הפיננסים. כולל עסקאות עתידי )1( 

 אינפלציה וסיכון ער חליפין ש סיכון
 החליפין. ובשער חירים המ במדד משינויים לנבוע יכולה חש, להתר שעלול בהפסד המתבטאת הבסיס, לסיכון חשיפה ה

חויות בשווקים הפיננסיים. חשיפת הבסיס באופן מבוקר ובהתאם להתפת המדיניות של הבנק לנהל את הסיכונים מ

הכלים מגוון באמצעות השונים ההצמדה זרי במג הפוזיציות את שוטף באופן מנהל הבנק השוק, סיכוני ניהול במסגרת 
 הנובעים הסיכונים על שוטפת ובקרה רלוונטיים כלכליים בנתונים חלים ה בשינויים חשבות הת תוך זאת שלרשותו, הפיננסיים 

 בהתאם קצרה בתקופה השונות הפוזיציות את לשנות ויכולתו הבנק גמישות על שמירה תוך נקבעו המגבלות זו. חשיפה מ
 בכל חשיפה ה של המרביים שיעוריה את הבנק דירקטוריון קבע זה, לסיכון חשיפה ה את להגביל כדי הכלכליות. זיות ח לת

מגזר הצמדה.

 על המשפיעה חשיפה ה בהכרח )שאיננה ריון הדירקטו שקבע כפי הצמדה זר מג בכל חשיפה ה רי שיעו על המגבלות להלן 
 זר: חייבויות בכל מג ח והפסד(. המגבלות הינן על סכומי העודף )הגרעון( של הנכסים על ההת חשבון רוו

 2017 בספטמבר 30

 חשיפה בפועל ה המאושרת המגבל (1 )המגבלה המאושרת

 במיליוני ש"ח (2 ) חוזים מההון הפיננסי בא

 מינימלית מקסימלית מינימלית מקסימלית

 574 326 816 50% 125% לא צמוד

 85 )163( 326 )25%( 50% (3 ) הצמדה למדד

 15 )35( 35 )5.5%( 5.5% ח במט״ח ובהצמדה למט״

 )1( 2015. חודש דצמבר ריון ב ריון הבנק. המגבלות עודכנו על ידי הדירקטו רביות לפי אישור דירקטו המגבלות המ
ההון הפיננסי הינו ההון העצמי בניכוי נכסים לא כספיים במאוחד. )2(

תוכניות כולל המאושרת )המגבלה ח ש” מיליוני 306 כ- על עומדת 2017 לספטמבר 30 ליום נכון אשר שקלית רצפה עם חסכון תוכניות כולל לא  )3(
ח(. מיליוני ש” 391 חשיפה בפועל הינה כ-ח, וה מיליוני ש” 653 , כ-100% חסכון עם רצפה שקלית הינה 

 ניהול על חראיות הא חידות לי ח מדוו זה מידע שוטף. באופן השונים ההצמדה בבסיסי שלו זיציות הפו את מודד הבנק 
 לניהול הועדה של בישיבות שוטף באופן ח מדוו זיציות הפו גובה בדבר המידע עליה. החלות למגבלות והתאמתה זיציה הפו

חרים הפעילים בניהול סיכונים. חייבויות, ובישיבות של פורומים א נכסים והת

 לדוחות הכספיים. 14 ביאור ראה לפרטים נוספים אודות בסיסי ההצמדה השונים 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 ח: חירים לצרכן במיליוני ש" שפעה על הון הבנק לפני השפעת המס בעקבות שינויים תאורטיים במדד המ להלן הה

 השפעת התרחיש תרחיש
ליום 30 בספטמבר 2017

חיובית מקסימלית השפעה 
 התרחיש בתשעה חודשים של 

 )1(ראשונים של 2017

השפעה שלילית מקסימלית
 התרחיש בתשעה חודשים של 

ראשונים של 2017)1(

 16.1 11.1 (1 ) במדד 5% עלייה של 

 )47.8( )41.5( (2 ) במדד 5% ירידה של 

)1( 2017. חודשים ינואר עד ספטמבר נמדד לפי יום פרסום המדד ב
)2( מיליוני ש"ח. 306 גבוהה מהמדד בפועל בסכום של כ- 2017 בספטמבר 30 חסכון עם רצפת הצמדה למדד אשר ליום כולל השפעת תוכניות 
)3( מיליוני ש"ח. 723 נמוכה מהמדד בפועל בסכום של כ- 2017 בספטמבר 30 חסכון עם רצפת הצמדה למדד אשר ליום כולל השפעת תוכניות 

 כתוצאה הכלכלי בשווי התיאורטי )השינוי ח ש” במיליוני מטבע בשערי לשינויים הבנק הון רגישות אודות נתונים להלן 
 זקות המטבע הנדון כנגד השקל(: ח זקות פירושו הת חיש התח חיש, כאשר תר מהתר

 תרחיש

 מינימום שנת 2017 2017 מקסימום שנת 2017 בספטמבר 30

 חר א דולר ארה"ב חר א דולר ארה"ב חר א דולר ארה"ב

 0.1 )1.3( 1.0 1.9 0.3 0.7 10% חזקות של הת

 0.1 )0.7( 0.5 1.0 0.2 0.4 5% חזקות של הת

 )1.0( )1.9( )0.1( 1.3 )0.3( )0.7( 10% חלשות של ה

 )0.5( )1.0( )0.1( 0.7 )0.2( )0.4( 5% חלשות של ה

במכשירים עסקאות היתר בין הבנק מבצע שוק, לסיכוני החשיפה רמת לניהול הבנק של הכוללת מהאסטרטגיה חלק כ
חר סו כמתווך, הינה רים נגז פיננסיים במכשירים הבנק פעילות אלו. לסיכונים שלו החשיפה את להקטין כדי זרים נג פיננסיים 

 עתידיים זים וחו ( Swap ) מטבעות בין חלפה לה עתידיות עסקאות כגון זרים נג פיננסיים מכשירים לבנק סופי. כמשתמש או 
(.Forward להגנה על שערי מטבע )

ח רוו ח בדו שוטף באופן רשמים נ ההוגן בשווי ושינויים הוגן שווי לפי נרשמות זרים הנג הפיננסיים במכשירים העסקאות 
הבנק מדיניות משובצים. נגזרים מכילים הם אך רים נגז מכשירים אינם עצמם שבפני זים חו ב מתקשר הבנק כן, כמו והפסד. 

 מנוהלת הבין-מטבעית חשיפה ה השונים. חוץ ה מטבעות בין חליפין ה שער לסיכוני חשיפה מ האפשר ככל להימנע היא 
רת מצומצמת ובגבולות שאושרו על ידי דירקטוריון הבנק. במסג

 בדוחות הכספיים. 11 ראה בביאור לפרטים נוספים 

הנכסים של רעון( )ג העודף סכומי על מגבלות קבע הבנק דירקטוריון ץ. חו במטבע זיציה הפו את שוטף באופן מנהל הבנק 
 הפיננסי. להון חס בי מידתיים ובהיקפים זיים מרכ במטבעות רק זיציות פו לקחת מתירה הבנק מדיניות חייבויות. ההת על 

 זרים. רעון( כולל השפעה של נגחישוב העודף )ג

 מחיר מניות סיכון
ח ש” מיליוני 40 כ- של מצומצמת מסגרת קבע הבנק דירקטוריון שוק(, )סיכוני הפיננסיים הסיכונים מדיניות במסגרת 

יתרת הבנקאי(. בתיק מניות לרכישת מסגרת )אין למכירה זמין ה ובתיק חר למס בתיק ומניות סל בתעודות להשקעה 
 בהשוואה ש”ח מיליוני 6.6 ב- הסתכמה זמין( ה ובתיק חר למס )בתיק בספטמבר 30 ליום סל ובתעודות במניות ההשקעה 

 2016. בדצמבר 31 מיליוני ש”ח ליום 6.1 ל-
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 נזילות ומימון סיכון 3.3

 סיכון הנזילות
יחס נזילות מזערי

זרים הת לבין זילות הנ כרית בין היחס שהינו זערי המ זילות נ חס י מודל באמצעות יום מידי שלו זילות הנ מצב את חן בו הבנק 
ועל עיתוים על המוקדמים, רעונות הפי שיעור על נתונים הבנק אסף המודל רך לצו קיצון. חיש בתר נטו היוצא הפוטנציאלי 

 חיש תר רגיל, עסקים חיש תר חישים: תר בארבעה נבחן זערי המ הנזילות חס י חסכונות. וה הפיקדונות של זור המח שיעור 
 זה נבדלים השונים חישים התר מערכתי. חץ ול לבנק ספציפי משולב רחיש ות מערכתי ץ” ח “ל חיש תר לבנק, ספציפי חץ” “ל
נבדלים המזערי זילות הנ חס י תוצאות זילים. הנ הנכסים של המימוש וביכולת הפיקדונות של זור ח המ בשיעור בעיקר זה מ

חות מההנ מהותי באופן שמרניות פרטיים חות מלקו פיקדונות זור ח מ חות הנ כתוצאה בעיקר זילות הנ כיסוי חס י מתוצאות 
עמד הנ”ל התרחישים פי על המינימאלי זערי המ נזילות חס י זילות. הנ כיסוי חס בי 221 תקין בנקאי נוהל פי על לקחת שיש 
 140%. על 2017 בספטמבר 30 ביום 

(LCR יחס כיסוי נזילות )

 תקין בנקאי ניהול הוראת את הבנקים על הפיקוח פירסם , III זל בא ליישום ההיערכות רת במסג , 2014 בספטמבר 28 ביום 
(.Liquidity Coverage Ratio - LCR זילות ) בנושא יחס כיסוי הנ 221

 המורכב משועבדים, לא גבוהה באיכות זילים נ נכסים של הולם מלאי חזיק י בנקאי שתאגיד ח להבטי נועדה ההוראה 
לענות מנת על קטן, ערך אובדן עם או ערך אובדן ללא פרטיים בשווקים זומן למ להמירם שניתן מנכסים או זומן ממ
הנזילים הנכסים מלאי חות, הפ לכל ימים. 30 הנמשך זילות נ של קיצון חיש בתר הבנקאי התאגיד של הנזילות צורכי על 

זמן ובפרק הקיצון, חיש תר של 30 ה- היום עד לשרוד הבנקאי לתאגיד לאפשר צריך משועבדים שאינם גבוהה באיכות 
 הבנקאי התאגיד את לפרק יהיה שניתן או נאותות, מתקנות פעולות לנקוט יוכלו והמפקחים שההנהלה היא חה ההנ זה 
 ייתפסו שאלה במקרה המתבקשים באמצעים לנקוט נוסף זמן זי המרכ לבנק מעניקה זו תקופה בנוסף, מסודרת. רה בצו
 רחיים. כהכ

 יחס כיסוי הנזילות מכיל שני מרכיבים:

(( בתנאי קיצון )מונה(.High Quality Liquid Assets – HQLA שווי מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה ) • 

• הימים הקלנדרים הבאים )מכנה(. 30 זרים מזומנים יוצא נטו במהלך סך ת

 הנכסים מלאי דהיינו, . 100% מ- יפחת לא חס הי של ערכו (, financial stress ) פיננסי ץ לח של מצב למעט ההוראה, פי על 
זומנים היוצא נטו על בסיס שוטף. הנזילים באיכות גבוהה ישתווה לכל הפחות לסך תזרים המ

 כאמור ליחס בדרישה עומד אשר בנקאי תאגיד אולם , 2017 בינואר 1 מיום חל ה כאמור חס בי לעמוד נדרש בנקאי תאגיד 
 , לא ירד מהסף שנקבע בהוראה.2015 לאפריל 1 ראה, ה- חולת ההו במועד ת

 זילות הקבוע בהוראה.חס הנ הבנק עומד בי

 ח: חים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדוו זילות המוצג במונ חס כיסוי נ להלן י

 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

 דצמבר ב 31 בספטמבר 30

2017 2016 

 באחוזים

 458 324 זילות חס כיסוי נ י

 100 100 ח על הבנקים רי הנדרש ע"י המפק זע זילות המ יחס כיסוי הנ

משום היתר, בין גבוהה, אינה האמור לסיכון חשיפה ה חרונות, הא בשנים הפיקדונות חזור מי בשיעורי חשב בהת הבנק, רכת להע
מפקידים על ההישענות מידת את ולצמצם המפקידים בסיס את חיב להר מקפיד שלו, המימון רות מקו את מגוון שהבנק 
 נדרש. ה חס מהי גבוה זילים הנ הנכסים שיחס בכך ביטוי לידי הבאה מספקת נזילות כרית לשמר מקפיד הבנק כן כמו גדולים. 

ח.  מיליוני ש” 504הגדולות עומד על כ- ון למועד הדוח יתרת סך פיקדונות הציבור של שלושת קבוצות המפקידים נכ

 לדוחות הכספיים. 7 ביאור ראה לפרטים אודות תמהיל פיקדונות הציבור 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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(NSFR חס מימון יציב ) י

 NSFR ה- מודל לעקרונות בהתאם פנימי יציב מימון חס י מודל באמצעות ח הטוו ארוכת זילות נ ר אח עוקב הבנק בנוסף 
Net Stable Funding Ratio) ) זל בא ראות בהו III 30 ביום עמד היציב המימון חס י . 342 תקין בנקאי ניהול להוראת בהתאם

 . 109% על 2017 בספטמבר 

 של האינטרנט באתר המופיע , 2017 בספטמבר 30 ליום הסיכונים על ח בדו ראה זילות הנ סיכון אודות נוספים רטים לפ
 הבנק.

חס קצר ארוך י

לפדיון בתקופות המאופיין לדיור אשראי הינו האשראי מתיק 73% כ- חסית. י ארוכים שימושים כולל הבנק של זן המא מבנה 
על הכספיות וההתחייבויות הנכסים בין ח”מ המ פער ח הדו ליום יותר. קצרה רות המקו של לפירעון התקופה מנגד, ארוכות. 

 ח”מ ומ מוקדמים פירעונות כגון התנהגותיים מרכיבים חשבון ב לוקח אינו זה פער אולם, שנים. 3 כ- הינו הסילוקין לוחות פי 
אפקטיבי של המקורות, אשר מקטינים באופן מהותי את הסיכון.

 של הינם הבנק של הציבור מפיקדונות 80 כ-% בית. ממשקי יציבים מקורות גיוס על דגש שמה הבנק מדיניות בנוסף, 
ח. מיליוני ש” 1 מסך פיקדונות הציבור הינם בסכום של עד 55% אנשים פרטיים. וכ-

 חשיפה. ה היקף לכימות ייעודיים מודלים ידי על שוטף, באופן שלו חייבויות והת הנכסים בין ח”מ המ פער את מנהל הבנק 
רקטוריון הבנק מספר מגבלות, ביניהן: לצורך ניהול סיכון קצר ארוך קבע די

 הפיקדונות, חיר מ עליית של חיש בתר המרבי ההפסד על מגבלה הקרובות, השנים בשלוש נדרשים גיוס להיקפי תקרה 
 חס פיקדונות ממשקי בית מסך הפקדונות וכדומה. רצפה לי

סיכון המימון
מסה”כ בית ממשקי המקורות משקל הגדלת תוך המקורות, גיוס חבת הר של טווח ארוכת מדיניות לעצמו קבע הבנק 

להיקף חס בהתיי נעשה ארוך זמן ל פיקדונות גיוס מוסדיים. מלקוחות המקורות גיוס יכולת על ושמירה הציבור, פיקדונות 
 פי על פיקדונות מגייס והנפקות, מימון ירושלים הבת רה חב ה באמצעות הבנק, בנוסף, ארוך. זמן ל חדש אשראי ביצועי 

חים על פי צרכי ההון שלו. חייבות נד צרכי הגיוס של הבנק וכתבי הת

 לדוחות הכספיים. 7 ביאור ראה לפרטים נוספים אודות פיקדונות הציבור 

 עמידתם חר א שוטף מעקב ומנוהל הפעילות חומי ת בכל המטה חידות ולי לסניפים ספציפיים יעדים קובעת הבנק הנהלת 
ביעדים.

 הבנק. של 2016 לשנת וההנהלה רקטוריון הדי חדו ראה הסיכון ניהול ואופן מימון לסיכון הבנק חשיפת על נוספים לפרטים 

 ח: זומנים וניירות ערך במיליוני ש" להלן פרטים אודות שיעבוד מ

 2017 בספטמבר 30

 דלא משועב חה ד כבטו משועב ערך במאזן

 1,901.3 15.0 1,916.3 חרים זילים א זומן ונכסים נ מ

 884.8 136.1 1,020.9 רך ניירות ע

 2016 בספטמבר 30

 דלא משועב חה ד כבטו משועב ערך במאזן

 2,312.3 23.6 2,335.9 חרים זילים א זומן ונכסים נ מ

 1,488.8 265.4 1,754.2 רך ניירות ע

 2016 דצמבר  ב 31

 דלא משועב ד כבטוחה משועב ערך במאזן

 2,502.9 19.1 2,522.0 חרים זילים א זומן ונכסים נמ

 1,121.1 313.4 1,434.5 ניירות ערך

חה, שועבדו לטובת מסלקות הבורסה והמעו"ף. הנכסים ששועבדו כבטו

 הבנק. של האינטרנט באתר המופיע , 2017 בספטמבר 30 ליום הסיכונים על ח בדו ראה המימון סיכון אודות נוספים לפרטים 

דוח הדירקטוריון וההנהלה
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עולי תפ סיכון 3.4
אירועים או מערכות, אנשים, פנימיים, תהליכים של כשל או נאותות מאי כתוצאה להפסד כסיכון מוגדר תפעולי סיכון 

הסיכונים מוניטין. סיכוני או אסטרטגיים סיכונים כוללת איננה היא אך משפטיים סיכונים כוללת הסיכון הגדרת חיצוניים. 
פעילויות במגוון פועל הבנק בבנק. העבודה תהליכי בכל ומובנים השונות הבנקאיות הפעילויות בכל גלומים התפעוליים 

 עסקית המשכיות המידע, טכנולוגיית סיכוני והונאות, מעילות סיכוני היתר, בין הכוללים, תפעוליים לסיכונים חשוף ו פיננסיות 
רים כגון סיכוני אשראי וסיכוני שוק. ר השלכות גם על סיכונים אח חת מידע. הסיכון התפעולי יוצ ואבט

 מדידה, הערכה, זיהוי, של פרו-אקטיבי תהליך וכולל הגנה קווי 3 על מושתת רושלים י בבנק התפעוליים הסיכונים ניהול 
חתה של הסיכונים. ניטור, דיווח ובקרה/הפ

ותפקודן איכותן, על בשמירה רבים משאבים משקיע הבנק סייבר. סיכוני ובהם המידע טכנולוגיית סיכוני הינו סיכון מוקד 
 הסיכונים של ובקרה לניהול ונאותים סדורים ונהלים תהליכים קיום ידי על והמחשוב המידע מערכות של והתקין הרציף 

הנובעים מטכנולוגיות המידע.

מערך ניהול על הבנק מקפיד לכך בהתאם ר, סייב למתקפות אטרקטיבית מטרה מהווה פיננסי כארגון ירושלים בנק 
 חדירות, ו חה אבט סקרי סיכונים, סקרי ביצוע בקרות, ביצוע מידע, חת אבט מוצרי של הטמעה כולל הולם מידע אבטחת 

חריגה ומתקפות סייבר. ר פעילות קיום מוקד ניטו

קובעת היא כי ירושלים, לבנק המשפטים( במשרד ומידע טכנולוגיה למשפט, רשות )ה רמו”ט הודיעה 2017 ביוני 21 ביום 
 שהיו בכך חו, מכו שהותקנו לתקנות 3 ותקנה 1981 התשמ”א- הפרטיות הגנת חוק ל 17 סעיף הוראות את הפר שהבנק 

חת מידע בקשר עם מידע שהיה במאגר מידע שבבעלותו. ליקויי אבט

2016. ינואר חודש ב רע אי אשר הבנק, שבבעלות ערך בניירות ונתונים מידע ר מאת מידע דלף רוע לאי בהקשר נקבעה זו קביעה 

 הבנק לגבי הפעולות והצעדים שננקטו לתיקון הליקויים מקובלים עליה. זה הודיעה רמו”ט לבנק כי הודעת בהקשר 

קביעת ההפרה האמורה פורסמה באתר האינטרנט של רמו”ט.

 הורד ההודעה נשוא האתר וכי הבנק, על כספי עיצום או קנס להטלת עילה להוות יכולה אינה האמורה הקביעה כי יצויין 
זמת הבנק עוד לפני שנודע לבנק על אירוע דלף המידע. רשת ביו מה

 משנת החל אלמנטארי(. ח )ביטו נכסים ח ביטו וכן מקצועית חריות וא משרה ונושאי רקטורים די ח ביטו שנה מידי רוכש הבנק 
הטכנולוגי. חום בת ולכשלים חשב מ פשעי בגין זקים לנ חב מור חי ביטו כיסוי מקנה אשר סייבר ביטוח גם הבנק רוכש 2015

חשיפה ה על נוסף למידע הציות. וסיכוני מוניטין סיכוני עסקית, המשכיות כגון: נוספים תפעוליים לסיכונים חשוף הבנק 
 . של הבנק 2016 ח הדירקטוריון וההנהלה לשנת  דו” ראה לסיכונים הנ”ל ולאופן ניהולם 

 אחרים סיכונים 3.5
 סיכונים משפטיים

רגולציה, הוראות או תקנות, חוקים, של מהפרה כתוצאה להפסד מהפוטנציאל הנובע סיכון הינה המשפטי הסיכון רת הגד
 אכיפה, יכולת ללא זים חו ישנם כאשר גם חל הסיכון כנדרש. מבוססות שאינן הבנק של חובות או זכויות מ כתוצאה או 

זכויות הבנק. טיות, או שיקול דעת מוטעה, אשר עלולים להקשות על מימוש או לפגוע ב תביעות משפ

חיצוניים מגורמים כתוצאה וכן הבנק, פעל עליה בהסתמך אשר שגויה או לקויה משפטית מתשתית לנבוע עלול המשפטי הסיכון 
 שיפוטית ערכאה של תקדימית פסיקה או שונות ח פיקו הוראות או תקנות חוק, הוראות שינוי כגון: בבנק, תלויים אינם אשר 

גבוהה.

והיועצת סמנכ”ל ויסטוך, רית ש עו”ד הבנק. חשוף אליהם התפעוליים הסיכונים ממכלול חלק הינם המשפטיים הסיכונים 
הבנק. של המשפטית חלקה המ בעובדי כך לשם ונעזרת הבנק, של המשפטיים הסיכונים ניהול על הממונה היא המשפטית, 

עד ר זעלמ במטרה כתובים ומדיניות בנהלים המעוגנת ומובנית, מוסדרת רה בצו בבנק מנוהל והרגולטורי המשפטי הסיכון 
בפועל. יתממש אכן זה כ וסיכון במקרה לבנק רמים הנג זקים הנ את זער ולמ אלו סיכונים של התממשותם את האפשרי למינימום 

 המשפטית חלקה המ לטיפול מועברת הבנק עסקי ניהול במסגרת העולה משפטית סוגיה כל ונהליו הבנק מדיניות לפי 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 ח לקו של פניה וכל הבנק מעובדי מי אל המגיעים בתביעה איום או משפטי, הליך תביעה, כל אחריותו(. חום בת חד א )כל 
חלקה המשפטית. לעובד בנק בשאלה משפטית מועברים לטיפול המ

הנ”ל לסיכונים חשיפה ה על נוסף למידע הון. הלבנת וסיכוני פנימית אכיפה סיכון כגון: נוספים חרים א לסיכונים חשוף הבנק 
 של הבנק. 2016 ריון וההנהלה לשנת ח הדירקטו דו” ולאופן ניהולם ראה 

 גורמי הסיכון השפעת 3.6

חומרתם. ח לא חלו שינויים בגורמי הסיכון ובהגדרת במהלך תקופת הדו

 של הבנק. 2016 הדירקטוריון וההנהלה לשנת ח דו ראה למידע נוסף 

דוח הדירקטוריון וההנהלה
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 ונהלים חשבונאיים קריטיים, בקרות מדיניות ואומדנים - 4 פרק

 שאים קריטיים חשבונאית בנו מדיניות 4.1
ח המפק הוראות פי ועל ( Israeli GAAP ) בישראל מקובלים חשבונאות עקרונות פי על ערוכים הבנק של הכספיים חות הדו
 הכספיים. לדוחות 1 בביאור מפורטים חשבונאית ה המדיניות עיקרי בנק. של כספי ח דו ריכת ע בדבר והנחיותיו הבנקים על 

 2016. חשבונאית של הבנק בנושאים קריטיים, בהשוואה לשנת במהלך התקופה המדווחת לא אירעו שינויים במדיניות ה

 ונהלים בקרות 4.2
בהתייחס Sox Act ה- של 404 ו- 302 סעיפים דרישות את בנקאיים תאגידים על חילות מ הבנקים על ח המפק הוראות 

ההנהלה חריות לא באשר הוראות  Company Accounting Oversight Board Public וה- SEC ה- ידי על נקבעו אלו לסעיפים 
 החשבון רואי דעת חוות ו הכספי ח הדיוו על הפנימית רה בק ולקיום הגילוי לגבי ונהלים בקרות של וקיומם לקביעתם 

 ח כספי. המבקרים לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיוו

הוראות המפקח קובעות:

• שפורסמו מכוחם. SEC וכן את הוראות ה- 404 ו- 302 תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיפים 

 • COSO 1992 (Committee ה- ומודל ומוכרת, מוגדרת מסגרת פי על בקרה מערך קיום חייבת מ נאותה פנימית בקרה 
(Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission הבקרה הערכת לצורך לשמש ויכול הדרישות על עונה 

 הפנימית.

 הבנק מיישם באופן שוטף את ההוראה.

 בדוח הכספי ונהלים לגבי הגילוי בקרות הערכת
האפקטיביות את זה ח בדו המכוסה התקופה לתום העריכו הבנק, של הראשי והחשבונאי המנכ”ל עם בשיתוף הבנק, הנהלת 

תקופה לתום כי הסיקו הראשי חשבונאי וה הבנק מנכ”ל זו, הערכה בסיס על הבנק. של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של 
 נדרש שהבנק המידע על ולדווח לסכם לעבד, לרשום, כדי אפקטיביים הינם הבנק של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות זו 

 ח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו. ח לציבור של המפק לגלות בדוח הכספי בהתאם להוראות הדיוו

 דיווח כספי על פנימית בקרה
אשר כספי ח דיוו על הבנק של הפנימית בבקרה שינוי כל אירע לא 2017 בספטמבר 30 ביום שהסתיים הרבעון במהלך 

 ח כספי. סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיוו השפיע באופן מהותי, או 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 גיל טופז זאב נהרי

 מנהל כללי דירקטוריון יו"ר ה

 2017 בנובמבר 14

 נוסף מידע - 5 פרק

 קהילתית תרומות ופעילות 5.1
 ועדת להחלטות ובהתאם מראש המאושר הבנק תקציב במסגרת שונות רתיות חב למטרות רבות שנים מזה תורם הבנק 

ח לגוף יחיד. אלפי ש” 50 הנהלת הבנק ונוהל עבודת הועדה. בתקופת הדוח לא ניתנו תרומות מעל תרומות של

זית. ופי כלכלית זקקות, ונ חלשות מו לאוכלוסיות רה ועז תמיכה לסיוע, הפועלות בעמותות בעיקר מתמקדות הבנק תרומות 
ועוד. מוגבלויות בעלי כלכלית, זקקים נ במצוקה, ונוער לילדים לסיוע הפועלות עמותות למנות ניתן הללו העמותות בין 

 אותם ץ חל ול אנשים לאותם לסייע גם פועלות הללו, לאוכלוסיות ידן על הניתן הישיר לסיוע בנוסף אלה, מעמותות חלק 
ממעגל המצוקה בו הם נמצאים.

 מעודד הבנק הסניף. נמצא בה העיר חום בת שונות התנדבויות בפעילויות חלק הבנק סניפי עובדי נטלו חרונות, הא בשנים 
פעילויות אלה בסיוע ובתרומות.

 לעובדי כמתנות אותן ומעניק זקקות ונ מוגבלות אוכלוסיות המעסיקות עמותות או עסק מבתי מתנות הבנק רוכש בנוסף, 
חותיו או תורם אותן לאוכלוסיות נזקקות. ומנהלי הבנק ולקו

 עסקיו. לקידום ותרומתם המסורה עבודתם על הבנק, של ולמנהלים לעובדים ותודתו הערכתו את מביע הבנק דירקטוריון 

דוח הדירקטוריון וההנהלה
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 (certification) הצהרה

אני, גיל טופז, מצהיר כי:

)להלן: 2017 בספטמבר 30 ביום שהסתיים לרבעון "הבנק"( )להלן: בע"מ ירושלים בנק של הרבעוני ח הדו את סקרתי  .1 
ח"(. "הדו

ץ הנחו מהותית עובדה של מצג בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו ח הדו ידיעתי, על בהתבסס  .2 
ח. ת בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדו כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבו

המהותיות, חינות הב מכל נאות, באופן משקפים ח בדו הכלול חר א כספי ומידע הכספיים חות הדו ידיעתי, על בהתבסס  .3
 המוצגים ולתקופות לימים הבנק של המזומנים זרימי ות העצמי בהון השינויים הפעולות, תוצאות הכספי, המצב את 
ח. בדו

הפנימית ולבקרה הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם חראים א זו רה הצה המצהירים בבנק חרים וא אני  .4 
של הבנק על דיווח כספי. וכן:

ח להבטי המיועדים כאלה, ונהלים בקרות של חנו פיקו תחת לקביעתם גרמנו או כאלה, ונהלים בקרות קבענו  א.
 ובאותם בבנק אחרים ידי על לידיעתנו מובא שלו, מאוחדים תאגידים לרבות לבנק, חס המתיי מהותי שמידע 

ח; תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדו

זו, כ כספי ח דיוו על פנימית בקרה של פיקוחנו חת ת לקביעתה גרמנו או כזו, כספי דיווח על פנימית בקרה קבענו  ב.
חיצוניות למטרות הכספיים חות שהדו ולכך הכספי ח הדיוו מהימנות לגבי חון ביט של סבירה מידה לספק המיועדת 

 חיותיו; ח על הבנקים והנ חשבונאות מקובלים ולהוראות המפק ערוכים בהתאם לכללי 

לגבי מסקנותינו את ח בדו והצגנו הבנק של הגילוי לגבי והנהלים רות הבק של האפקטיביות את רכנו הע  ג.
לים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן האפקטיביות של הבקרות והנה

או מהותי, באופן שהשפיע זה ברבעון שאירע כספי ח דיוו על הבנק של הפנימית בבקרה שינוי כל ח בדו גילינו   ד.
ח כספי; וכן סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיוו

של הביקורת ולוועדות לדירקטוריון המבקר, חשבון ה לרואה גילינו זו רה הצה המצהירים בבנק חרים וא אני  .5 
ח כספי: בנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיוו הדירקטוריון של ה

ח דיוו על הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות חולשות וה המשמעותיים הליקויים כל את   א.
ח על מידע כספי; וכן אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדוו כספי,

תפקיד להם שיש חרים א עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה מהותית, שאינה ובין מהותית בין תרמית, כל   ב.
 ח כספי. משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיוו

 חר, על פי כל דין. חריות כל אדם א חריותי או מא אין באמור לעיל כדי לגרוע מא

 גיל טופז
 מנהל כללי

 חות הכספיים: תאריך אישור הדו
 2017 בנובמבר 14

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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(certification) הצהרה

זלצמן, מצהיר כי: אני, אלכסנדר 

)להלן: 2017 בספטמבר 30 ביום שהסתיים לרבעון "הבנק"( )להלן: בע"מ ירושלים בנק של הרבעוני ח הדו את סקרתי  .1 
ח"(. "הדו

ץ הנחו מהותית עובדה של מצג בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו ח הדו ידיעתי, על בהתבסס  .2 
ח. ת בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדו כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבו

המהותיות, חינות הב מכל נאות, באופן משקפים ח בדו הכלול חר א כספי ומידע הכספיים חות הדו ידיעתי, על בהתבסס  .3
 המוצגים ולתקופות לימים הבנק של המזומנים זרימי ות העצמי בהון השינויים הפעולות, תוצאות הכספי, המצב את 
ח. בדו

הפנימית ולבקרה הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם חראים א זו רה הצה המצהירים בבנק חרים וא אני  .4 
של הבנק על דיווח כספי. וכן:

ח להבטי המיועדים כאלה, ונהלים בקרות של חנו פיקו תחת לקביעתם גרמנו או כאלה, ונהלים בקרות קבענו  א.
 ובאותם בבנק אחרים ידי על לידיעתנו מובא שלו, מאוחדים תאגידים לרבות לבנק, חס המתיי מהותי שמידע 

ח; תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדו

זו, כ כספי ח דיוו על פנימית בקרה של פיקוחנו חת ת לקביעתה גרמנו או כזו, כספי דיווח על פנימית בקרה קבענו  ב.
חיצוניות למטרות הכספיים חות שהדו ולכך הכספי ח הדיוו מהימנות לגבי חון ביט של סבירה מידה לספק המיועדת 

חיותיו; ח על הבנקים והנ חשבונאות מקובלים ולהוראות המפק ערוכים בהתאם לכללי 

לגבי מסקנותינו את בדוח והצגנו הבנק של הגילוי לגבי והנהלים רות הבק של האפקטיביות את הערכנו   ג.
ח בהתבסס על הערכתנו; וכן אפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדו ה

או מהותי, באופן שהשפיע זה ברבעון שאירע כספי ח דיוו על הבנק של הפנימית בבקרה שינוי כל ח בדו גילינו   ד.
ח כספי; וכן סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיוו

של הביקורת ולוועדות לדירקטוריון המבקר, חשבון ה לרואה גילינו זו הצהרה המצהירים בבנק חרים וא אני  .5 
ח כספי: ר לגבי הבקרה הפנימית על דיוו של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביות ן ו י ר ו ט ק ר י ד ה

ח דיוו על הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות חולשות וה המשמעותיים הליקויים כל את   א.
ח על מידע כספי; וכן אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדוו כספי,

תפקיד להם שיש חרים א עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה מהותית, שאינה ובין מהותית בין תרמית, כל   ב.
 ח כספי. משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיוו

 חר, על פי כל דין. חריות כל אדם א חריותי או מא אין באמור לעיל כדי לגרוע מא

 חות הכספיים: תאריך אישור הדו
 2017 בנובמבר 14

 צמןדר זל אלכסנ
 סמנכ"ל, מנהל אגף

 חשבונאי ראשי הכספים ו
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דוחות כספיים   תמצית
 מאוחדים ביניים

בנק ירושלים בע"מ וחברות מוחזקות שלו

 2017 בספטמבר 30 תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 



תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 תוכן העניינים כספיים - צית דוחות תמ

 67 חשבון המבקרים ח סקירה של רואי ה דו

69 2017 בספטמבר 30 הסתיימה ביום ד לתקופה ש ד מאוח ח רווח והפס דו צית תמ

 70 2017 בספטמבר 30 ד על הרווח הכולל לתקופה שהסתיימה ביום דוח מאוח תמצית 

 71 2017 בספטמבר 30 ד ליום תמצית מאזן מאוח

72 2017 בספטמבר 30 ד ליום ח על השינויים בהון מאוח דו צית תמ

 73 2017 בספטמבר 30 ד לתקופה שהסתיימה ביום דוח על תזרימי מזומנים מאוח תמצית 

 חדים ביניים מאו חות כספיים דו צית ביאורים לתמ

חשבונאית  עיקרי המדיניות ה 1. 75 

 75 ( כללי1 )

 75 ח הכספי ( עקרונות הדיוו2 )

 75 חות כספיים ( שימוש באומדנים בעריכת דו3 )

 75 חות הכספיים בעת צירופי עסקים חשבונאית שיושמה בעריכת הדו ( מדיניות 4 )

 76 ח על הבנקים חשבונאית והוראות הפיקו חקיקה חשבונאות, עדכוני ראשונה של תקני ( יישום ל5 )

 78 ח על הבנקים בתקופה שלפני ישומם חדשות של הפיקו חדשים והוראות ( תקני חשבונאות 6 )

 80 .2  הכנסות והוצאות ריבית

 81 .3  הכנסות מימון שאינן מריבית

חר מצטבר ח )הפסד( כולל א  רוו 4. 82 

רך  השקעות בניירות ע 5. 84 

 88 .6  סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי

 91 .7  פיקדונות הציבור

 92 8.  זכויות עובדים

ח על הבנקים  הלימות הון, מינוף ונזילות לפי הוראות המפק 9. 93 

חדות חייבויות תלויות והתקשרויות מיו  הת 10. 95 

זרים  פעילות במכשירים נג 11. 97 

חיים זרי פעילות פיקו  מג 12. 103 

 109 .13  מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי

חייבויות לפי בסיסי הצמדה  נכסים והת 14. 123 

 126  יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים א.15

 129 ריטים הנמדדים בשווי הוגן  פ ב.15

 132 3 רמה ר ונשנה שנכללו ב חוז  שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס ג.15

 132 3 זר ונשנה שנכללו ברמה חו  מידע כמותי על פרטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס ד.15

זן חר תאריך המא  נושאים שונים ואירועים לא 16. 133 

דוחות כספיים
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+ 972-3-6232525 ל.ט רירסק את יאבג ררופטסוק
 972-3-5622555+ סקפ,144ןיגב םחנמ 'רח
 6492101ey.com יבאב-תל

בע"מ ירושלים בנק של המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי של סקירה דוח

 ואבמ

 ,"הבנק"( ן:הל)ל ושל הבנות חברותו מ"בע ושליםיר קבנ של רףוהמצ כספיה המידע את ורנקס
 םייתיתמצה חותוהד אתו2017,רמבפטסב 30 םולי חדואמה יתיתמצה ייםבינהןזאמה את ללוהכ
 של ותופקלת מניםוזמה ימזריות בהון יםנוישיה ל,כול חוור ד,סהפו חוור לע חדיםואמה ייםבינ
הלעריכ איםחראהההנהלוןווריטקהדיריך.ארת ובאות ומייסתהש םשיחודהשוושל השעת
אלישרבבליםוקמנאותושבח כללילםאהתבהאלםייבינ תוופקלתכספיעמיד של ההצגול
(Israeli GAAP) וותינחיהו יםקבנה על חקמפה ראותוהל אםובהת ייםבינ ופותקלת כספי חוולדי. 

 ו.תנירקס על ססתבהבהאל ייםבינ תופוקלת יספעל מידע כ הנקסמעהביא להי ותנוחריא

 הקירסה יקףה

עמיד שלהקירס"אלישרבןושבח ואירכתשלשל1הקירסקןלת אםבהת ותנקירסאתוכנער
 ומושישי הקירסןקות ת"ושהי של מבקרהןובשחההאורייד על כתרהנע םייבינ תוופקלת כספי

 מידע לשהקירס ו.ייותחוהנ קיםבנה על חקמפה ראותוה לפי עקבנ ייםאקבנ אגידיםתלשהקירסב
יםכספיהייניםלענאיםחראהשיםאנ עםיקרבעם,ורימבירבתרכומייםבינ ופותקלת כספי

 המידבהקפהיב מתצומצמההינ הקירסם.חריאו ייםטאנלי הרקיס הלינםושיומי ,ייםאשבונחהו
 מאפשרת האינ ךלפיכו אלישרב בליםוקמ רתוקבי קנילת אםבהת כתרהנע רתוקבי אשרמ רתניכ
 ת.קורבבי היםוזמ יותהל יכולים והיש יםותיהמשמע ייניםהענ ללכ עוודישנ וןחטבי שיגהלולנ

 .רתוקבי של עתות דוח יםווחמואנ ןך, אילכ אםבהת

 הסקנמ

 ואינ "להנ כספיה שהמידע סבורלולנ רםוהג ברדובנלי מתושלת אבאלו,תנקירס על ססתבהב
(Israeli GAAP)אלישרב בליםוקמ נאותושבח כלליל אםבהת ת,ותיוהמהתוחינהב כלמ וך,ער
 .וייותחוהנ קיםבנה על חקמפה ותאהוראם לובהת יםיות בינופקלת יספח כוולדי

קסירר את גבאי פורר קוסט  ,אביב-תל
 ןובשח יואר 2017 מבר,ובבנ 14
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 2017 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה לתקופה מאוחד והפסד רווח דוח תמצית

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו

דשים שהסתיימו לשלושה חו
 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו לתשעה חו
 ביום  בספטמבר 30

 לשנה שהסתיימה
דצמבר ב 31  ביום 

 2016 2016 2017 2016 2017 ביאור

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 438.3 336.1 351.2 126.7 101.8 2 הכנסות ריבית

 95.3 77.3 82.5 39.4 14.1 2 הוצאות, ריבית

 343.0 258.8 268.7 87.3 87.7 2 הכנסות ריבית, נטו

 30.4 22.5 32.1 7.1 7.2 6,13 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 חר הכנסות ריבית, נטו לא
 312.6 236.3 236.6 80.2 80.5 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הכנסות שאינן מריבית

 35.4 30.5 0.5 )1.9( 2.4 3 הכנסות )הוצאות( מימון שאינן מריבית

 120.9 91.5 87.4 29.8 28.2 עמלות

11.5 10.8 8.6 2.8 2.9 חרות הכנסות א

 167.8 132.8 96.5 30.7 33.5 ההכנסות שאינן מריבית סך כל 

 חרות צאות תפעוליות וא הו

 173.4 131.3 131.0 42.8 43.3 משכורות והוצאות נילוות

 89.9 67.3 70.7 22.9 23.7 חת בניינים וציוד זקה ופ אח

 123.2 90.8 94.1 30.1 28.5 חרות הוצאות א

 386.5 289.4 295.8 95.8 95.5 חרות סך כל ההוצאות התפעוליות והא

 93.9 79.7 37.3 15.1 18.5 ח לפני מיסים רוו

 38.3 30.2 11.2 5.2 6.0 ח הפרשה למיסים על הרוו

 55.6 49.5 26.1 9.9 12.5 רווח נקי

 רווח למניה )בש"ח(

 ח נקי בסיסי ומדולל למניה רוו
 0.79 0.70 0.37 0.14 0.18 ח( חס לבעלי מניות הבנק )ש" המיו

 חות הכספיים: תאריך אישור הדו
 2017 בנובמבר 14

 חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדו

 זאב נהרי
 רקטוריון יו"ר הדי

 גיל טופז
 מנהל כללי

 צמן דר זל אלכסנ
 סמנכ"ל, מנהל אגף

 חשבונאי ראשי הכספים ו

דוחות כספיים
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 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה לתקופה הכולל הרווח על מאוחד דוח צית תמ
2017 

 ח   חים במיליוני ש"סכומים מדוו

דשים שהסתיימו לשלושה חו
 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו לתשעה חו
 ביום  בספטמבר 30

 לשנה שהסתיימה
דצמבר ב 31  ביום 

 2016 2016 2017 2016 2017 ביאור

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 55.6 49.5 26.1 9.9 12.5 ח נקי רוו

חר: ד( כולל א רווח )הפס

 ניירות ערך זמינים התאמות בגין הצגת 
 )27.7( )25.6( 2.5 )0.9( 0.7 למכירה לפי שווי הוגן, נטו

 התאמות של התחייבויות בגין הטבות
 )0.2( 0.3 לעובדים

 )27.7( )25.8( 2.8 )0.9( 0.7 חר לפני מיסים: ח )הפסד( כולל ארוו

 10.2 9.6 )1.0( 0.3 )0.2( השפעת המס המתייחס

 )17.5( )16.2( 1.8 )0.6( 0.5 4 חר מיסיםד( כולל אחר לארווח )הפס

 38.1 33.3 27.9 9.3 13.0 ח הכולל סך הכל הרוו

 חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדו

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 2017 פטמברבס 30 מאוחד ליום צית מאזןתמ

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

 דצמבר ב 31 בספטמבר 30

 2016 2016 2017 ביאור

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 נכסים

 2,522.0 2,335.9 1,916.3 זומנים ופיקדונות בבנקים מ

 1,434.5 1,754.2 1,020.9 5 (1 ) רך ניירות ע

 9,892.6 10,235.2 9,853.9 6,13 אשראי לציבור

 )102.5( )104.0( )104.4( 6,13 הפרשה להפסדי אשראי

 9,790.1 10,131.2 9,749.5 6,13 ראי לציבור, נטו אש

 157.8 153.5 148.2 בניינים וציוד

0.8 0.9 0.5 נכסים בלתי מוחשיים

 151.1 141.5 54.8 11 רים מכשירים נגז נכסים בגין 

 145.7 137.7 150.4 חרים נכסים א

 14,202.0 14,654.9 13,040.6 סך כל הנכסים

 חייבויות והון הת

 10,868.3 11,048.2 10,462.4 7 פיקדונות הציבור

 36.5 40.7 37.8 פיקדונות מבנקים

 1.1 פיקדונות הממשלה

590.4 892.7 147.0 רות ערך שהושאלו ניי

 1,582.1 1,568.6 1,366.2 חים חייבויות נד חוב וכתבי הת אגרות 

 146.7 154.6 58.0 11 זרים מכשירים נג חייבויות בגין הת

 168.6 141.4 140.1 (2 ) חרות חייבויות א הת

 13,393.7 13,846.2 12,211.5 סך כל ההתחייבויות

808.3 808.7 829.1 הון עצמי

 14,202.0 14,654.9 13,040.6 חייבויות וההון ההת סך כל 

 )1( .5 ראה ביאור ר ניירות ערך ששועבדו, ר ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן ובדב לפרטים בדב
בדצמבר 31 ו 2016 בספטמבר 30 ,2017 בספטמבר 30 לימים ובמאוחד בבנק זניים מא חוץ אשראי מכשירי בגין ראי אש להפסדי הפרשה זה מ )2( 

 מיליון ש"ח, בהתאמה. 2.9 ח ו- מיליון ש" 3.0 ח,  מיליון ש" 3.1 בסך 2016

 חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדו

דוחות כספיים
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 2017 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה לתקופה מאוחד בהון השינויים על דוח

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו

 קרנות הון

 דפיםעו
 )גרעונות(

 צברושנ

 הון
 המניות
 מפרמיה הנפרע

 מהטבה
 בשל

 עסקאות
 תשלום
 מבוסס
 מניות

 סך הכל
 הון

 המניות
הנפרע
 הון וקרנות 

 חרוו
 ד()הפס
 חרכולל א

 מצטבר
 סך הכל

צמיהון ע

 )בלתי מבוקר( 2016 ולשנת 2017 בספטמבר לשנת 30 דשים שהסתיימו ביום חו ח על השינויים בהון העצמי לתקופות של שלושה דו א. 

 816.1 588.8 0.5 226.8 99.5 127.3 2017 ביוני 30 רה ליום ית

 12.5 12.5 ח נקי בתקופה רוו

0.5 0.5 ח כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס רוו

 829.1 601.3 1.0 226.8 99.5 127.3 2017 בספטמבר 30 יתרה ליום 

 808.0 580.1 1.1 226.8 99.5 127.3 2016 ביוני 30 רה ליום ית

 9.9 9.9 ח נקי בתקופה רוו

 )8.6( )8.6( דיבידנד

 )0.6( )0.6( הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

808.7 581.4 0.5 226.8 99.5 127.3 2016 בספטמבר 30 יתרה ליום 

 )בלתי מבוקר( 2016 ולשנת 2017 בספטמבר לשנת 30 דשים שהסתיימו ביום ח על השינויים בהון העצמי לתקופות של תשעה חו דו ב. 

 808.3 582.3 )0.8( 226.8 99.5 127.3 )מבוקר( 2016 בדצמבר 31 רה ליום ית

 26.1 26.1 ח נקי בתקופה רוו

 )7.1( )7.1( דיבידנד

1.8 1.8 חר השפעת מס ח כולל אחר, נטו לא רוו

 829.1 601.3 1.0 226.8 99.5 127.3 2017 בספטמבר 30 יתרה ליום 

 784.0 540.5 16.7 226.8 4.2 95.3 127.3 )מבוקר( 2015 בדצמבר 31 רה ליום ית

 49.5 49.5 ח נקי בתקופהרוו

 )8.6( )8.6( דיבידנד

 )4.2( 4.2 פקיעת אופציות

 )16.2( )16.2( חר השפעת מס הפסד כולל אחר, נטו לא

808.7 581.4 0.5 226.8 99.5 127.3 2016 בספטמבר 30 יתרה ליום 

 )מבוקר( 2016 ח על השינויים בהון העצמי לשנת דו ג. 

 784.0 540.5 16.7 226.8 4.2 95.3 127.3 2015 בדצמבר 31 רה ליום ית

 55.6 55.6 ח נקי בתקופה רוו

 )13.8( )13.8( דיבידנד

 )4.2( 4.2 פקיעת הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

 )17.5( )17.5( חר השפעת מס הפסד כולל אחר, נטו לא

 808.3 582.3 )0.8( 226.8 99.5 127.3 2016 דצמבר  ב 31 יתרה ליום 

 חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדו

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 30 ביום שהסתיימה לתקופה מאוחד מזומנים תזרימי על דוח צית תמ
 2017 טמברבספ

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

דשים שהסתיימו לשלושה חו
 בספטמבר 30 ביום 

דשים שהסתיימו לתשעה חו
 בספטמבר 30 ביום 

 לשנה שהסתיימה
דצמבר ב 31  ביום 

2017 2016 2017 2016 2016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 55.6 49.5 26.1 9.9 12.5 רווח נקי לשנה

 התאמות:

 52.1 38.6 41.4 12.8 13.8 חת על בניינים וציוד פ

 30.4 22.5 32.1 7.1 7.2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 )35.2( )36.1( )1.6( )0.9( )1.3( זמינים למכירה ח ממכירת ניירות ערך רוו

 0.1 0.1 0.1 )0.5( זמינים למכירה ירידת ערך של ניירות ערך 

ח שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן רוו
 0.1 )11.9( 2.7 2.8 0.6 חר ניירות ערך למס של 

 25.4 10.6 13.6 )1.1( 4.3 חים, נטו מיסים נד

 0.7 0.9 0.7 )0.2( זכויות עובדים חייבות נטו בגין שינוי בהת

 11.1 11.4 7.1 5.8 )5.4( הפרשי צבירה שנכללו בפעולות השקעה ומימון

 שינוי נטו בנכסים שוטפים:

68.7 )264.4( 8.5 18.6 )87.9( אשראי לציבור

 44.0 53.6 96.3 )11.6( 22.5 זרים מכשירים נג נכסים בגין 

 10.4 )313.7( 150.8 )62.5( 227.5 חר ניירות ערך למס

 )34.9( )12.8( )19.0( )11.0( )9.6( חרים נכסים א

 שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות:

 )2.9( 1.3 1.3 0.6 0.3 פיקדונות מבנקים

 )150.7( 29.2 )405.9( )116.9( )206.9( פיקדונות הציבור

 0.3 )0.8( )1.1( )0.1( פיקדונות הממשלה

 203.1 505.4 )443.4( 205.6 )399.0( ניירות ערך שהושאלו

 )48.5( )40.6( )88.7( 10.8 )19.1( זרים מכשירים נג חייבויות בגין הת

 39.0 7.0 0.3 4.9 )5.6( חרות חייבויות א הת

 268.8 49.8 )578.8( 75.0 )446.9( מזומנים נטו מפעילות שוטפת

 חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדו

דוחות כספיים
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30 ביום שהסתיימה לתקופה מאוחד מזומנים תזרימי על דוח תמצית
 )המשך( 2017 בספטמבר 

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

דשים שהסתיימו לשלושה חו
 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו לתשעה חו
 ביום  בספטמבר 30

 מהה שהסתיילשנ
דצמבר ב 31  ביום 

2017 2016 2017 2016 2016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 )4,365.4( )3,515.3( )2,386.9( )770.7( )943.2( זמינים למכירה רכישת ניירות ערך 

 4,281.9 3,542.5 2,089.4 513.0 797.0 זמינים למכירה תמורה ממכירת ניירות ערך 

 414.3 322.7 554.6 131.3 292.1 זמינים למכירה רות ערך תמורה מפדיון ניי

 )50.9( )39.0( )38.1( )15.2( )11.4( רכישת בניינים וציוד

 279.9 310.9 219.0 )141.6( 134.5 מזומנים נטו מפעילות בהשקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 224.5 126.2 חים חייבות נד חוב וכתבי הת הנפקת איגרות 

 )309.3( )214.3( )238.8( )76.6( )76.9( חים חייבות נד חוב וכתבי הת רות פדיון איג

 )13.8( )8.6( )7.1( )8.6( )2.3( דיבידנד לבעלי מניות

 )98.6( )96.7( )245.9( )85.2( )79.2( מזומנים נטו מפעילות מימון

 )7.8( )7.8( )4.0( )3.3( )0.6( חליפין על יתרות המזומניםהשפעת תנועות בשער ה

 457.9 271.8 )601.7( )148.5( )391.0( זומנים ופיקדונות בבנקים גידול )קיטון( במ

2,071.9 2,071.9 2,522.0 2,487.7 2,307.9 חילת השנה זומנים ופיקדונות בבנקים לת יתרת מ

 2,522.0 2,335.9 1,916.3 2,335.9 1,916.3 השנה יתרת מזומנים ופיקדונות בבנקים לסוף 

 ריבית ומיסים ששולמו ו/או התקבלו:

 611.0 465.4 448.0 157.6 136.1 ריבית שהתקבלה

 163.5 128.4 116.7 33.0 31.4 ריבית ששולמה

 24.8 20.0 25.2 9.8 9.5 מיסים על הכנסה ששולמו

18.6 17.3 16.0 16.3 מיסים על ההכנסה שהתקבלו

 דוח השקעה שלא במזומן בתקופת ה פעולות 

 10.6 4.8 4.3 4.8 4.3 רכישת רכוש קבוע באשראי

 חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדו

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 ונאית  חשב מדיניות - 1 ביאור

. כללי1
 במימון חר, א קמעונאי ואשראי לדיור אשראי במתן בעיקר העוסק חרי מס בנק הינו "הבנק"( )להלן בע"מ ירושלים בנק 

זמן קצוב ופעילות בשוק ההון. בנייה לדיור וכן בגיוס פיקדונות ל

ערך לניירות בבורסה חר למס רשומות ומניותיו "יצוא"(   )להלן בע"מ להשקעות חברה "יצוא" של בת חברה הינו הבנק 
בתל-אביב.

הבנות החברות ושל הבנק של אלה את כוללת , 2017 בספטמבר 30 ליום חדים המאו הביניים הכספיים חות הדו תמצית 
כספיים חות בדו הנדרש המידע כל את כוללת אינה חדים המאו הביניים הכספיים חות הדו תמצית "הקבוצה"(. )להלן שלו 

 והביאורים , 2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה ולשנה ליום הכספיים חות הדו עם יחד אותם לקרוא יש מלאים. שנתיים 
חות השנתיים"(. הנלווים להם )להלן – "הדו

חות בדו שיושמה המדיניות הינה אלה, חדים מאו ביניים הכספיים חות הדו בתמצית הקבוצה של חשבונאית ה המדיניות 
 להלן. 6 ו- 5 השנתיים למעט המפורסם בסעיפים 

 חות מאוחדים בלבד. חות הכספיים הוא על בסיס דו רסום תמצית הדו חיות המפקח על הבנקים, פ בהתאם להנ

 2017. בנובמבר 14 פיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הבנק ביום חות הכס תמצית הדו

2. הכספי הדיווח  עקרונות
להוראות ובהתאם )Israeli GAAP( בישראל מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם ערוכים הבנק של הכספיים הדוחות תמצית 
המקובלים החשבונאות כללי על מבוססות אלה הוראות הנושאים, ר בעיק חיותיו. והנ הבנקים על ח המפק של לציבור הדיווח 

 כללי ועל ( IFRS ) בינלאומיים כספי ח דיוו תקני על מבוססות ההוראות מהותיים, חות פ שהם הנותרים, בנושאים בארה"ב. 
או חלופות, מספר רים מאפש ( IFRS ) בינלאומיים כספי דיווח תקני ר כאש (. Israeli GAAP ) בישראל המקובלים חשבונאות ה

 כללי על בעיקר המבוססות ספציפיות, יישום חיות הנ אלה בהוראות נקבעו מסוים, למצב ספציפית חסות התיי כוללים אינם 
 חשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. ה

3. כספיים ש באומדנים בעריכת דוחות  שימו
 הבנקים על ח המפק ראות והו )Israeli GAAP( בישראל מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הכספיים, חות הדו הכנת 

 הסכומים ועל המדיניות יישום על המשפיעים דעת ושיקול הערכות באומדנים, שימוש מההנהלה דורשת חיותיו, והנ
 חייבויות תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות חס לנכסים תלויים והת חים של נכסים והתחייבויות, על הגילוי המתיי המדוו

ר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.ח. יובה בתקופת הדיוו

 חות הנ ח להני הבנק הנהלת נדרשת הבנק, של הכספיים חות הדו בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת 
 הבנק הנהלת מתבססת האומדנים, בקביעת דעתה בשיקול משמעותית. וודאות באי הכרוכים ואירועים לנסיבות ר באש

חות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. חיצוניים ועל הנ רמים על ניסיון העבר, עובדות שונות, גו

 האומדנים תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים שוטף. באופן נסקרים שבבסיסם חות וההנ האומדנים 
 ובכל תקופה עתידית מושפעת.

4.  עסקים צירופי הכספיים בעת הדוחות בעריכת חשבונאית שיושמה מדיניות
31 ליום זוג המי תכנית אושרה לפיו, מבנה שינוי לביצוע המיסוי חלטת ה המיסים מרשות נתקבלה , 2014 במרס 12 ביום 

בע"מ ז' רא ברוק חה בטו פיננסים כלל הבת, חברת ו בע"מ השקעות ניהול בטוחה פיננסים כלל חברת של , 2013 בדצמבר 
בהתאם , 2013 שנת לתום ח ש" מיליוני 217.5 בכ- הסתכמו אשר אלו חברות של העסקיים ההפסדים ירושלים. בנק לתוך 

 מן 50% על יעלה לא שנה לכל הניכוי שסכום ובלבד שנים, 9 פני על מס לצורך בניכוי מותרים המס, רשויות עם להסכם 
כתוצאה העשירית. בשנה במלואו יותר זו, מגבלה עקב יותר שלא ההפסד יתרת שנה. באותה חברות מס לצרכי ח הרוו

 מיליוני 57.1 של בסך מרכישה ח רוו נוצר חה, בטו פיננסיים כלל רכישת בעת הבנק ידי על שנרכשו הנכסים שווי מהתאמת 
5 של תקופה פני על חת מופ ר אש הבנק, זן במא נדחית כהכנסה נרשם זה ח רוו הבנקים, על ח הפיקו הנחיית פי על ח. ש"

 חרות. א הכנסות בסעיף והפסד ח רוו ח בדו הרכישה ממועד ( 2018 ד ע 2014 בשנים לשנה ח ש" מיליוני 11.4 ) ישר בקו שנים 

ביאורים לדוחות הכספיים
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 ונאית )המשך( חשב מדיניות - 1 ביאור

 הבנקים על הפיקוח ראות והו ונאית חשב תקינה עדכוני ונאות, חשב תקני של שונהלרא יישום .5
 להלן: חשבונאיים והוראות כמפורט לראשונה תקנים  מיישם הבנק 2017 בינואר 1 ביום ח המתחילות חל מתקופות הדיוו ה

 בישראל אשראי כרטיסי חברות ו בנקאיים תאגידים של דיווח " בנושא הבנקים על ח הפיקו הוראות 5.1
לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב".

אשראי כרטיסי חברות ו בנקאיים תאגידים של "דיווח בדבר חוזר הבנקים על הפיקוח פרסם 2016 במרס 21 ביום 
חשבונאות תקני ץ ומאמ חשבונאי ה הטיפול את מעדכן זר חו ה רה"ב". בא המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל 

ץ, חו במטבע סוגיות ASC 830 בנשוא בארה"ב בבנקים המקובלים חשבונאות ה כללי הבאים: בנושאים אמריקאים 
חשבונאיים באומדנים שינויים חשבונאית, מדיניות   250 בנושא בארה"ב בבנקים המקובלים חשבונאות ה כללי 

זן. חר תאריך המא - אירועים לא ASC 855-10 חשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא וטעויות; וכן כללי ה

בהתאם לפעול נדרש לראשונה, היישום בעת ואילך. 2017 בינואר 1 מיום חלות זר חו ל בהתאם שנקבעו ההוראות 
אם ההשוואה, מספרי של רע למפ תיקון כולל האמור חייבים. המת בשינויים נושאים, באותם שנקבעו המעבר להוראות 

חות מדוו בתקופות ץ", חו "מטבע בדבר בקודיפיקציה 830 נושא חיות הנ ביישום אלה. לנושאים בהתאם נדרש הדבר 
מההתאמות חלק כ למכירה זמינות חוב איגרות בגין השער הפרשי את יכלול לא בנקאי תאגיד , 2019 בינואר 1 ליום עד 

 זה. ץ נושא ח לציבור לפני אימוראות הדיוו חוב אלו, אלא ימשיך לטפל בהם כפי שנדרש בהו לשווי הוגן של איגרות 

 2017. בספטמבר 30 חות הכספיים ביניים אינה מהותית ליום ץ ההוראות הנ"ל על תמצית הדו ההשפעה של אימו

 בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים דים תאגי של דיווח " בנושא הבנקים על ח המפק הוראות 5.2
חשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מיסים על ההכנסה" לפי כללי ה

 כללי לפי בישראל חכ"א ו בנקאיים תאגידים של ח "דיוו בדבר ר חוז הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 באוקטובר 22 ביום 
את לאמץ נדרשים חכ"א ו בנקאי תאגיד חוזר, ל בהתאם ההכנסה". על מסים בנושא בארה"ב המקובלים חשבונאות ה

והגילוי המדידה ההצגה, כללי את היתר, ובין ההכנסה, על מסים בנושא בארה"ב בבנקים המקובלים חשבונאות ה כללי 
"סוגיות בדבר בקודיפיקציה 830-740 ובנושא ההכנסה" על "מסים בדבר בקודיפיקציה 740 נושא בהוראות שנקבעו 
מספר הכולל זר חו הבנקים על ח הפיקו רסם פ 2016 באוקטובר 23 ביום בנוסף, ההכנסה". על מסים חוץ במטבע 
 מיום זר בחו שנקבע החדשות, ההוראות של לראשונה היישום אופן את מעדכן וכן לציבור, ח הדיוו בהוראות עדכונים 

 2015. באוקטובר 22

 רה של השינויים העיקריים בעקבות היישום לראשונה של ההוראות כאמור: להלן סקי

חים: הכרה בנכסי מסים נד •

 valuation ) נדחים" מסים נכסי בגין רשה "הפ יצירת באמצעות חתים ומופ במלואם מוכרים חים נד מסים נכסי 
allowance ) לא" מאשר סביר "יותר של סבירות רמת ב לקבוע ניתן לא לגביהם אשר בסכומים ( more likely than 

not ואילך. 2017 בינואר 1 חל מיום זה מיושמות ה זר חו ( שהנכס ימומש. הוראות 

חברות בנות מקומיות: השקעה ב •

והתאגיד ממס פטור בסיס על מושבת להיות יכולה ההשקעה אם למעט חים, נד מסים חייבות בהת להכיר נדרש 
 זה בסופו של דבר. הבנקאי צופה להשתמש באמצעי 

 חוקי המס: שיעורי המס ו •

 רשומות". חשב כ"חוקק" רק עם פרסומו ב"חוק י חקקו. חים מתבסס על שיעורי מס שנ חישוב מיסים שוטפים ונד

ר השנה: הקצאת הוצאות או הכנסות מסים עבו •

הרכיבים בין בתקופה המסים הכנסות או הוצאות סך להקצאת כללים מתווים בארה"ב מקובלים חשבונאות כללי 
 או בחובה הנזקפים ופריטים חר א כולל רווח שהופסקו, פעילויות נמשכות, )פעילויות הכספיים חות בדו השונים 

 ח ברוו מוכרים המס בשיעור שינוי בעקבות חים נד במסים עוקבים שינויים זו, במסגרת עצמי(. להון רות ישי זכות ב
 ח והפסד. ץ לרוו ר הוכרו בעבר מחו חסים לפריטים אש או הפסד גם אם הם מתיי

תשלום מבוסס מניות: • 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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ונאית )המשך( חשב מדיניות - 1 ביאור

 שינויים השכר(. בעלות להכרה )מקביל השירות תקופת פני על ומוכר הענקה במועד נמדד חים נד מסים נכס 
היות פקיעה, או סילוק לפני כלשהן להתאמות גורמים ולא חים הנד המסים נכס על משפיעים לא המניה חיר במ

או כהוצאות מוכרים מס רעונות גי וכן עודפות מס הטבות כל הענקה. במועד השווי לפי נמדדת המס והטבת 
)השפעה נפרד ריט כפ תוכר הובשלו או שמומשו מענקים בגין המס השפעת והפסד. ח רוו בדוח מס כהכנסות 

בקביעת זו השפעה את חשבון ב יביאו לא ישויות )לאמור, רחשה הת שבה ח הדיוו בתקופת ביניים( בדוח דיסקרטית 
 ההטבה אם קשר ללא והפסד, ח ברוו עודפות מס בהטבות תכיר ישות השנתי(. האפקטיבי הממוצע המס שיעור 

 ( בתקופה השוטפת.tax payable מקטינה יתרת מס לשלם )

 ח רווח והפסד: סיווג ריבית וקנסות בדו •

ים על הכנסה וכן קנסות לרשויות המס יסווגו בסעיף "מסים על הכנסה". הכנסות והוצאות ריבית בגין מס
 להיות ממשיכים קודמות תקופות בגין זמניים רשים הפ ואילך. 2017 בינואר 1 מיום חלות החדשות ההוראות 

 . 2016 בדצמבר 31 חלו עד ליום מטופלים לפי ההוראות ש

 ץ ההוראות הנ"ל על תמצית הדוחות הכספיים ביניים אינה מהותית. ההשפעה של אימו

דיים מרכזיים"דים נג ד צ דרישות הון בגין חשיפות ל הוראות המפקח על הבנקים בנושא " 5.3

בקשר 204 ו 203 תקין בנקאי ניהול ראות הו את המעדכן זר חו הבנקים על ח המפק פרסם , 2015 באוקטובר 22 ביום 
מגבלת 204 ו- 203 בהוראות הוסדרה זו בהזדמנות זיים. מרכ נגדיים לצדדים בנקים של חשיפות בגין הון דרישות עם 

 מספר תקין בנקאי ניהול להוראת 72 סעיף לפי חת מופ סיכון משקל המאפשרת ח, ש" מיליוני 5 בגובה ההלוואה סכום 
 חובות בביטחון נכס למגורים. בנושא 203

 עיקרי התיקונים להוראות הינם כדלקמן:

ביחס מפורטת מסגרת כעת וכולל עודכן ח הנספנגדי צד של אשראי בסיכון טיפול 203 להוראה ג' ח נספ א.
 זי מרכ נגדי צד בין מבדילות חיות ההנ זים. מרכ נגדיים לצדדים בנקאיים תאגידים של חשיפות בגין הון לדרישות 

חתות. חרון נקבעו דרישות הון מופ שאינו כשיר לבין צד נגדי מרכזי כשיר. לא

ח, לקו מסלקה, חבר כשיר, זי מרכ נגדי צד מרכזי, נגדי צד לרבות שונים, רלוונטיים חים מונ התווספו להוראות   ב.
רה לקרן סיכונים. חר והעב חשיפת מס חון משתנה, חון ראשוני, ביט ביט

חירים ס זרים נג עסקאות , OTC זרי מנג הנגרמות מרכזיים נגדיים לצדדים חשיפות על יחולו חדשות ה ההנחיות   ג.
בבורסה ועסקאות מימון ניירות ערך.

כשיר. זי מרכ נגדי לצד חשיפות בגין ההון ודרישת הסיכון נכסי חישוב אופן את המסדירים סעיפים התווספו   ד.
חשיפות הבאים:ר, מסדירים את סוגי ה הסעיפים, בין הית

של סיכון משקל חס ליי יש אלה חשיפות ל ככלל, זי. מרכ נגדי לצד מסלקה חבר בנקאי תאגיד של חשיפות  .1 
חשיפה אפס ערב התיקון(. )לעומת ערך 2%

אלה לחשיפות ההון דרישת את לחשב יש התיקון, פי על בבורסה. הפעיל ח ללקו בנקאי תאגיד של חשיפות  .2
 כה עד נהוגה שהייתה חישוב ה שיטת CVA. סיכון בגין הון הקצאת לרבות דו-צדדית, בעסקה מדובר כאילו 

- חישוב לפי כללי הבורסה – תבוטל.

חבר מסלקה. ח הפועל באמצעות חשיפות של תאגיד בנקאי לקו .3

חבר מסלקה לקרן הסיכונים. העברות של תאגיד בנקאי  .4

זי. חבר מסלקה או אצל צד נגדי מרכ ביטחונות שהפקיד תאגיד בנקאי אצל  .5

כשיר. שאינו זי מרכ נגדי לצד חשיפות בגין ההון ודרישת הסיכון נכסי חישוב אופן את המסדירים סעיפים התווספו  ה.
 לצד הרלוונטי הסיכון למשקל בהתאם ישוקללו כשיר שאינו זי מרכ נגדי לצד חשיפות כי קובעים אלו סעיפים 

 .1,250% רן סיכונים ישוקללו ב-הנגדי, בעוד העברות לק

 2017. בינואר 1 חל מיום זה מיושמות ה זר חו ראות הו

ביאורים לדוחות הכספיים
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ונאית )המשך( חשב מדיניות - 1 ביאור

 נגדיים כצדדים מעו"ף ומסלקת הבורסה מסלקת סיווג את אישור בו מכתב הבנקים על ח פיקו פרסם , 2017 ביולי 2 ביום 
203. ח ג' להוראה זיים, כאמור בנספחשיפות לצדדים נגדיים מרכ חישוב דרישות הון בגין זיים כשירים לצרכי רכ מ

 מרכזיים". נגדיים לצדדים חשיפות בגין הון "דרישות בנושא מכתב הבנקים על ח המפק פרסם , 2016 בדצמבר 28 ביום 
 חישים, התר גישת פי על המעו"ף בבורסת הפעילים חות לקו בגין חשיפה ה סכום חישוב המשך אושר זה, מכתב רת במסג

(.CCRSA חדשה ליישום )גישת ראל של הגישה ה זאת עד ליישום ביש ו

 של העצמי ההון חס י על מהותית השפעה הייתה לא ראה בהו שנכללו חיות ההנ ליישום ראה. ההו את מיישם הבנק 
 הבנק.

דש של חוב בעייתי" הבנקים בנושא "ארגון מח ח על  הוראות המפק 5.4

זה. זר חו הובא תיאור של 2016 בדצמבר 31 לדוחות הכספיים ליום 7 סעיף ה. 1 בביאור 

של חדש מ ארגון בנושא לציבור ח הדיוו הוראות את המעדכן זר חו הבנקים על ח המפק רסם פ , 2016 במאי 22 ביום 
 FASB ה- שפרסם לקודיפיקציה 2011-02 מספר לעדכון בהתאם לציבור ח הדיוו הוראות את מעדכן ר חוז ה בעייתי. חוב 

 רגולטוריות בארה"ב. חדשות של הרשויות ה חיות ולאור הנ

 רגנו מחדש בבנק לא הייתה השפעה מהותית. חובות שאו זו על מלאי ה ראה ליישום הו

 יישומם שלפני בתקופה הבנקים על המפקח של חדשות והוראות חדשים חשבונאות תקני .6

ה מחוזים עם לקוחות" המפקח על הבנקים בנושא "הכנס הוראות 6.1

עדכון אימוץ בנושא לציבור ח הדיוו ראות להו תיקונים ובו זר חו הבנקים על ח המפק פרסם 2015 בינואר 11 ביום 
 לכללי לציבור ח הדיוו הוראות את להתאים נועדו התיקונים חות". לקו עם זים חו מ "הכנסה בנושא חשבונאות לכללי 

חות". זים עם לקורה"ב בנושא "הכנסה מחו חשבונאות המקובלים באה

חלופה ב או השוואה מספרי של חדש מ הצגה ידי על למפרע יישום של חלופה ב חור לב ניתן לראשונה היישום בעת 
 זקיפת תוך ראשונה ל התקן יישום של ( Cumulative Effect ) רת המצטב ההשפעה של רישום ידי על למפרע יישום של 

ראשונה להון. ר במועד היישום ל רת שתוכ ההשפעה המצטב

ייושמו לציבור הדיווח להוראות התיקונים כי נקבע ובו זר חו הבנקים על ח המפק פרסם 2016 בפברואר 10 ביום 
 חויבויות מ או זכויות ו פיננסיים מכשירים על השאר, בין חל, אינו חדש ה התקן . 2018 בינואר 1 מיום חל ה לראשונה 

 על חלות אינן התקן הוראות בפרט, רים. ונגז ערך ניירות חכירות, כולל לקודיפיקציה 310 פרק בתחולת אשר זיות חו
 חשבונאי בהכנסות והוצאות ריבית והכנסות מימון שאינן מריבית. הטיפול ה

 זר לא צפויה להיות השפעה מהותית על הבנק. חו הבנק נערך ליישום ההוראה, ליישום ה

דת מכשירים פיננסיים" די דש בנושא "מ ח תקן אמריקאי 6.2
 טרם הבנקים על המפקח זה. זר חו של תיאור הובא 2016 בדצמבר 31 ליום השנתיים בדוחות 5 ה. סעיף 1 בביאור 

 פרסם הנחיות מחייבות לגבי מועד יישום הוראות אלו.

 בישראל אשראי כרטיסי חברות ו בנקאיים דים תאגי של ח דיוו " בנושא הבנקים על ח המפק הוראות 6.3
לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב"

 כרטיסי חברות ו בנקאיים תאגידים של "דיווח בנושא זר חו הבנקים על ח המפק פרסם , 2016 באוקטובר 13 ביום 
 לכללי שונים בנושאים חשבונאי ה הטיפול את המתאים בארה"ב" המקובלים חשבונאות ה כללי לפי ראל ביש ראי אש

 חשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. ה

להלן עיקר התיקונים להוראות:

205-20 נושא את לאמץ נדרש בנקאי תאגיד  שהופסקו ופעילויות למכירה זקים ח המו שוטפים לא נכסים   א.
 בקודיפיקציה בדבר "פעילויות שהופסקו".

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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ונאית )המשך( חשב מדיניות - 1 ביאור

בקודיפיקציה 360 נושא את ץ לאמ נדרש בנקאי תאגיד להשקעה נדל"ן קבוע, רכוש ערך ירידת קבוע, רכוש   ב.
בדבר "רכוש קבוע".

ח למניה". בקודיפיקציה בדבר "רוו 260 רווח למניה - תאגיד בנקאי נדרש לאמץ את נושא  ג.

זרים ת חות "דו בדבר בקודיפיקציה 230-10 נושא את ץ לאמ נדרש בנקאי תאגיד  מזומנים זרימי ת על ח דו  ד.
 מזומנים".

לתקופות כספי ח "דיוו בדבר בקודיפיקציה 270 כנושא את ץ לאמ נדרש בנקאי תאגיד ביניים לתקופות ח דיוו  ה.
ביניים".

ו. בקודיפיקציה בדבר "היוון ריבית". 835-20 היוון ריבית - תאגיד בנקאי נדרש לאמץ את נושא 

ז. בקודיפיקציה בדבר "ערבויות". 460 ערבויות - תאגיד בנקאי נדרש לאמץ את נושא 

 רי השוואה, אם הדבר נדרש. ואילך ויכללו תיקון למפרע של מספ 2018 בינואר 1 חל מיום זה ייושמו ה זר חו הוראות 

 זר לא צפויה להיות השפעה מהותית על הבנק. חו הבנק נערך ליישום ההוראה, ליישום ה

חדש בנושא חכירות תקן אמריקאי 6.4

זה. זר חו הובא תיאור של 2016 בדצמבר 31 לדוחות הכספיים ליום 6 סעיף ה. 1 בביאור 

חר לא המתחילות שנתיות ותקופות ביניים מתקופות חל ה רה"ב בא חדשים ה הכללים את ליישם רש נד לעדכון, בהתאם 
 ח על הבנקים טרם פרסם הנחיות מחייבות לגבי מועד יישום הוראות אלו. . המפק2018 בדצמבר 15 ה- 

 דבר מכשירים פיננסיים - הפסדי אשראי ב FASB דיפיקציה של ה- לקו 2016-13 תיקון מספר 6.5

שימושי מידע לספק הינה העיקרית שמטרתו "העדכון"(, )להלן: ASU 2016-13 ת א FASB ה- פרסמה 2016 יוני חודש ב
חרות א חויבויות מ ובגין פיננסיים מכשירים בגין הצפויים האשראי להפסדי בנוגע הכספיים חות הדו למשתמשי יותר 

אשראי להפסדי ההפרשה שיטת את חליפים מ זה בעדכון התיקונים כך, רך לצו ח. דיוו מועד בכל אשראי, למתן 
 של יותר חב ר ח בטוו חשבות הת ודורשת צפויים אשראי הפסדי המשקפת בשיטה שהתהוו, הפסדים על המבוססת 

מידע סביר ותומך בהערכת הפסדי אשראי.

הבנקים על ח הפיקו 2016 בדצמבר 15 יום חר לא חילות המת שנתיות מתקופות בארה"ב יחולו זה בעדכון התיקונים 
 מסוימים נתונים לאסוף זה בשלב התבקשו הבנקים אך האמורים, הכללים יישום לגבי והמועד האופן מהו קבע טרם 

 לצורך יישום עתידי של התקן.

 דור דש בנושא נגזרים וחשבונאות גי ח דכון תקינה ע 6.6

 815 בנושא והמדידה ההצגה כללי את המעדכן 2017-12 תקינה עדכון FASB ה- פירסם 2017 אוגוסט חודש ב
חשבונאות גידור. רים ו בקודיפיקציה בדבר נגז

שלהם, הסיכונים ניהול פעילויות את יותר טובה בצורה להציג לישויות יאפשר ובכך הגידור במודל שינויים הציג העדכון 
 אפקטיביות חוסר על בנפרד ח ולדוו למדוד רישה הד ביטול הוגן, שווי בגידור המורכבות חתת הפ ידי על בעיקר זאת 

בגידורים מסוימים, הקלה בדרישות התיעוד וכדומה.

 חיות הנ פרסם טרם בישראל הבנקים על ח המפק . 2019 בינואר 1 מ- חל ה בארה"ב ציבוריות ישויות על חולו י ההוראות 
 חייבות לגבי מועד אימוץ העדכון. מ

ביאורים לדוחות הכספיים
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

        

 ריבית צאותהכנסות והו-2 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

330.8 347.7 125.3 100.7 

0.7 0.9 0.2 0.3 

0.1 - 0.1 -

3.5 2.6 0.9 0.8 

1.0 - 0.2 -

336.1 351.2 126.7 101.8  סך הכל הכנסות הריבית

ב. הוצאות ריבית

53.7 54.5 26.1 11.6  פיקדונות הציבור על

1.3 1.4 0.6 0.3  על פיקדונות מבנקים

0.3 0.2 0.3 -  ניירות ערך שהושאלו על

22.0 26.4 12.4 2.2  חיםחייבות נדעל תעודות התחייבות וכתבי הת

77.3 82.5 39.4 14.1 

258.8 268.7 87.3 87.7 

2.6 2.3 0.4 0.7 

0.9 0.3 0.5 0.1 

3.5 2.6 0.9 0.8 

 לשלושה חודשים
בספטמבר 30  שהסתיימו ביום

 לתשעה חודשים
בספטמבר 30  שהסתיימו ביום

2017201620172016 

 )בלתי מבוקר(

 א. הכנסות ריבית

 מאשראי לציבור

 זומניםמפיקדונות בבנק ישראל וממ

 מפיקדונות בבנקים

 חוב מאגרות

 חריםמנכסים א

 סך הכל הוצאות הריבית

 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 צבירה מאיגרות חוב ג. פירוט הכנסות ריבית על בסיס

 זמינות למכירה

 חרלמס

 סך הכל כלול בהכנסות ריבית
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 מריבית שאינן כנסות מימוןה-3 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

לשלושה חודשים
בספטמבר 30  שהסתיימו ביום

 לתשעה חודשים
בספטמבר 30 ביום שהסתיימו

2017201620172016 

)בלתי מבוקר(

 חרהכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מס א. 

 ALM(1()2) זריםמכשירים נג . הכנסות )הוצאות( נטו בגין1

 זרים(רשי שער, נטו )ללא השפעת נג. הפ2

 חוב . מהשקעה באיגרות3

 (3)זמינות למכירה חחים ממכירת אג"רוו

 (3)זמינות למכירה חהפסדים ממכירת אג"

 (3)ח זמין למכירהרידת ערך בגין אג"ביטול הפרשה לי

6.4 )5.1( 1.3 )0.2( 

)7.3( 2.3 )1.5( )0.4( 

36.3 2.4 0.7 1.5 

)0.3( )0.8( )0.1( )0.2( 

- - - 0.5 

36.0 1.6 0.6 1.8  סך הכל מהשקעה באג"ח

 . מהשקעה במניות4

)0.1( - )0.1( -  (3)זמינות למכירה רידת ערך בגין מניותהפרשה לי

)0.2( - - -  (3)זמינות למכירה הפסדים ממכירת מניות

- )0.3( הכל מהשקעה במניות סך )0.1( -

- חים בגין הלוואות שנמכרו. רוו5 1.6 - 1.6 

34.8 0.4 0.3  2.8 חרסך הכל בגין פעילויות שאינן למטרות מס

חרהכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרות מס ב.

)18.8( )0.5( )1.2(  0.1 חריםזרים אמכשירים נג הכנסות )הוצאות( נטו בגין

 חים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אגרותרוו
14.5 0.6 )1.0(  )0.5((4)ר, נטוחוב למסח

 )0.4( )2.2( 0.1 )4.3( חרסך הכל בגין פעילויות למטרת מס

 2.4 )1.9( 0.5 30.5 צאות( מימון שאינן מריביתהוהכנסות ) סך הכל

)1( 
)2(

 )3( 
)4( 

)5( 

חסי גידור.חייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחלק ממערך ניהול הנכסים וההת זרים המהוויםמכשירים נג
חודשים לתשעה חש" מיליוני (0.3ו-) ש"ח מיליוני 0.7 של בסך 2017 בספטמבר 30 ליום מוטב הבנקאי התאגיד בהם אשראי, זרינג בגין זהמ

 חודשים(. ח לתשעה חודשים ולשלושהמיליוני ש" 0 בסך של 2016 בספטמבר 30 חודשים בהתאמה )ליום ושלושה 
ר מצטבר.ח כולל אחחדש מרווסווג מ

בספטמבר 30-ו 2017 בספטמבר 30 לימים חד,ובמאו בבנק זןהמא ליום זקותחמו שעדיין רלמסח חלאג" הקשורים )הפסדים( חיםהרוו חלק זהמ
 בהתאמה. ש"ח, מיליוני 6.0ח ו-( מיליוני ש"0.6בסך של ) 2016

בספטמבר 30-ו 2017 בספטמבר 30 לימים חד,ובמאו בבנק זןהמא ליום זקותחמו שעדיין רלמסח למניות הקשורים )הפסדים( הרווחים חלק זהמ
 מיליוני ש"ח, בהתאמה. 0.1ח ו-מיליוני ש" 0 בסך של 2016
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 צטברמ כולל אחר פסד(- רווח )ה 4 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 חר השפעת מסחר מצטבר לאהפסד( כולל אח )שינויים ברוו א.

 )בלתי מבוקר( 2016 ולשנת 2017 בספטמבר לשנת 30 דשים שהסתיימו ביוםלתקופות של שלושה חו 1.

 התאמות בגין הצגת
 ניירות ערך זמינים

 למכירה לפי שווי הוגן, נטו

 התאמות
 בגין הטבות
 סה"כ לעובדים

0.5 0.9 )0.4(  )בלתי מבוקר( 2017 ביוני 30 רה ליוםית

0.5 - 0.5  שינוי נטו במהלך התקופה

1.0 0.9 0.1  2017 בספטמבר 30 יתרה ליום

 )בלתי מבוקר( 2016 ביוני 30 רה ליוםית

 שינוי נטו במהלך התקופה

1.1 0.6 0.5 

)0.6( - )0.6( 

 )0.1( 0.6 20160.5 בספטמבר 30 יתרה ליום

 )בלתי מבוקר( 2016 ולשנת 2017 בספטמבר לשנת 30 דשים שהסתיימו ביוםלתקופות של תשעה חו 2.

 )מבוקר( 2016 בדצמבר 31 רה ליוםית

 שינוי נטו במהלך התקופה

)0.8( 0.7 )1.5( 

1.8 0.2 1.6 

1.0 0.9 0.1  2017 בספטמבר 30 יתרה ליום

16.7 0.7 16.0  )מבוקר( 2015 בדצמבר 31 רה ליוםית

)16.2( )0.1( )16.1(  שינוי נטו במהלך התקופה

0.5 0.6 )0.1(  2017 בספטמבר 30 יתרה ליום

 )מבוקר( 2016 לשנת .3

16.7 0.7 16.0  2015 בדצמבר 31 רה ליוםית

)17.5( - )17.5(  שינוי נטו במהלך התקופה

)0.8( 0.7 )1.5(  2016 דצמברב 31 יתרה ליום
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- - - - - - 

- - - - - - 

 צטבר )המשך(אחר מ רווח )הפסד( כולל-4 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
צטבר, לפני השפעת מס ואחרי השפעת מסחר מד( כולל אח )הפסהשינויים במרכיבי רווב.

חודשים שהסתיימו ביום  לשלושה

2017 בספטמבר 302016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 לפני
 מס

 השפעת
 מס

 לאחר
 מס

 לפני
 מס

 השפעת
 מס

 לאחר
 מס

 ניירות ערך צגתהתאמות בגין ה
 זמינים למכירה לפי שווי הוגן

2.5 )0.9( 1.6 )0.4( 0.2 )0.2( רווחים )הפסדים( נטו שטרם מומשו  מהתאמות לשווי הוגן

)1.8( 0.7 )1.1( )0.5( 0.1 )0.4( בגין ני"ע זמינים למכירה חים( הפסדים)רוו  (1)ח והפסדח רוולדו חדשוגו משסו

)0.6( 0.3 )0.9( 0.5 )0.2( 0.7  התקופה הלךסך הכל השינוי נטו במ

 הטבות לעובדים

 חים )הפסדים( אקטוארי נטו בתקופהרוו

 חחים( הפסדים נטו שסווגו מחדש לדו)רוו
 (2)ח והפסדרוו

- - - - - -  התקופה סך הכל השינוי נטו במהלך

ח כולל אחר נטוסך הכל השינוי ברוו
)0.6( 0.3 )0.9( 0.5 )0.2( 0.7  התקופה במהלך

 לשנה שהסתיימה ביום לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

2017 בספטמבר 302016 בספטמבר 302016 בדצמבר 31 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 לפני
 מס

 השפעת
 מס

 לאחר
 מס

 לפני
 מס

 השפעת
 מס

 לאחר
 מס

 לפני
 מס

 השפעת
 מס

 לאחר
 מס

 ה לפי שווי הוגןניירות ערך זמינים למכיר צגתהתאמות בגין ה

 רווחים )הפסדים( נטו שטרם מומשו
 מהתאמות לשווי הוגן

 בגין ני"ע זמינים למכירה חים( הפסדים)רוו
 (1)ח והפסדח רוולדו חדשוגו משסו

4.7 )2.6( 7.3 6.5 )3.6( 10.1 2.6 )1.5( 4.1 

)22.2( 12.8 )35.0( )22.6( 13.1 )35.7( )1.0( 0.6 )1.6( 

)17.5( 10.2 )27.7( )16.1( 9.5 )25.6( 1.6 )0.9( 2.5  התקופה סך הכל השינוי נטו במהלך

 הטבות לעובדים

0.2 )0.1( 0.3 )0.1( 0.1 )0.2( 0.3 )0.2( 0.5  חים )הפסדים( אקטוארי נטו בתקופהרוו

)0.2( 0.1 )0.3( - - - )0.1( 0.1 )0.2(  חים( הפסדים נטו שסווגו מחדש)רוו
 (2)ח והפסדח רוולדו

- התקופה סך הכל השינוי נטו במהלך - - )0.1( 0.1 )0.2( 0.2 )0.1( 0.3 

חר, נטוהשינוי ברווח כולל א הכל סך
 2.8 )1.0( 1.8 )25.8( 9.6 )16.2( )27.7( 10.2 )17.5( התקופה במהלך 

)1( 
)2( 

 .3 ראה ביאור הכנסות מימון שאינן מריבית, לפרטים ח והפסד בסעיףרוו חח בדוהסכום לפני מס מדוו
ר.רווח והפסד בסעיף הוצאות שכ חח בדוהסכום לפני מס מדוו
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 ערך ניירות-5 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

495.2 0.1 0.4 494.9 495.2 

121.1 0.2 - 121.3 121.1 

0.6 - 0.1 0.5 0.6 

616.9 )2(0.3 )2(0.5 616.7 616.9 

397.4 1.3 0.6 398.1 397.4 

0.8 - 0.1 0.7 0.8 

398.2 )3(1.3 )3(0.7 398.8 398.2 

5.8 0.2 0.2 5.8 5.8 

404.0 1.5 0.9 404.6 404.0 

1,020.9 1.8 1.4 1,021.3 1,020.9 

2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

הערך
 במאזן

 עלות מופחתת
 )במניות - עלות(

 רווח כולל אחר מצטבר

שווי הוגן)1( הפסדים רווחים

 ניירות ערך זמינים למכירה א. 

 אגרות חוב:

 (4)של ממשלת ישראל

 זרות של ממשלות

 חרים בישראלשל א

 ניירות ערך זמינים למכירה סך הכל

 הערך
 במאזן

 עלות מופחתת
 )במניות - עלות(

 רווחים
 שטרם
 הוכרו

 מהתאמות
 לשווי הוגן

 הפסדים
 שטרם
 הוכרו

 מהתאמות
שווי הוגן)1( לשווי הוגן

 חרניירות ערך למס ב. 

 דות סל:אגרות חוב ותעו

 (5)של ממשלת ישראל

 תעודות סל

 סך הכל אגרות חוב ותעודות סל

 מניות

 חרניירות ערך למס סך הכל

 ניירות ערך סך הכל

 ב.5 רהערות שוליים בסוף ביאו
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 ערך )המשך( ניירות-5 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

543.6 0.8 0.3 544.1 543.6 

309.9 0.1 - 310.0 309.9 

0.8 - 0.1 0.7 0.8 

0.3 - - 0.3 0.3 

854.6 0.9 0.4 855.1 854.6 

5.9 - 0.3 5.6 5.9 

860.5 )2(0.9 )2(0.7 860.7 860.5 

819.8 2.1 3.2 818.7 819.8 

61.6 - 5.1 56.5 61.6 

5.8 - - 5.8 5.8 

0.3 - - 0.3 0.3 

4.2 0.2 - 4.4 4.2 

891.7 2.3 8.3 885.7 891.7 

2.0 0.1 - 1.9 2.0 

893.7 )3(2.4 )3(8.3 887.6 893.7 

1,754.2 3.3 9.0 1,748.3 1,754.2 

2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 הערך
 במאזן

 עלות מופחתת
 )במניות - עלות(

 רווח כולל אחר מצטבר
שווי הוגן)1( הפסדים רווחים

 ניירות ערך זמינים למכירה א. 

 דות סל:אגרות חוב ותעו

 (4)של ממשלת ישראל

 זרות של ממשלות

 חרים בישראלשל א

 תעודות סל

 סך הכל אגרות חוב ותעודות סל

 מניות וקרנות

 ניירות ערך זמינים למכירה סך הכל

 הערך
 במאזן

 עלות מופחתת
 )במניות - עלות(

 רווחים
 שטרם
 מומשו

 מהתאמות
 לשווי הוגן

 הפסדים
 שטרם
 מומשו

 מהתאמות
 שווי הוגן)1( לשווי הוגן

 חרניירות ערך למס

 דות סל:אגרות חוב ותעו

 (5)של ממשלת ישראל

 זרות של ממשלות

 של מוסדות פיננסיים בישראל

 חרים בישראלשל א

 תעודות סל

 סך הכל אגרות חוב ותעודות סל

 מניות וקרנות

 חרסך הכל ניירות ערך למס

 סך הכל ניירות ערך

 ב.5 ביאור בסוף שוליים הערות



86 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017

  

 

 

          

          

         

          

         

        

 
 

 
 

 
 

          

         

        

          

  
  
        

          
       

        
 

     

 ערך )המשך( ניירות-5 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

2016 בדצמבר 31 

 )מבוקר(

 הערך במאזן
עלות מופחתת
 )במניות - עלות(

 רווח כולל אחר מצטבר

שווי הוגן)1( הפסדים רווחים

 ניירות ערך זמינים למכירה א. 

 אגרות חוב

637.2 3.4 0.5 640.1 637.2  (4)של ממשלת ישראל

232.8 0.2 0.3 232.7 232.8  זרות של ממשלות

0.8 - 0.1 0.7 0.8  חרים בישראלשל א

870.8 3.6 0.9 873.5 870.8  סך הכל אגרות חוב

6.1 מניות וקרנות - 0.4 5.7 6.1 

 876.9 879.2 1.3)2( 3.6)2( 876.9 ניירות ערך זמינים למכירה סך הכל

 הערך במאזן

עלות מופחתת
 )במניות -

 עלות(

 רווחים
 שטרם
 מומשו

 מהתאמות
 לשווי הוגן

 הפסדים שטרם
 מומשו

 מהתאמות
שווי הוגן)1( לשווי הוגן

 חרניירות ערך למס ב. 

 אגרות חוב

531.2 6.4 3.7 533.9 531.2  (5)של ממשלת ישראל

26.4 2.7 - 29.1 26.4  זרות של ממשלות

557.6 )3(9.1 )3(3.7 563.0 557.6  חרניירות ערך למס סך הכל

1,434.5 12.7 5.0 1,442.2 1,434.5  ניירות ערך סך הכל

)1(
)2( 
)3 
)4( 

)5(

חיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.ח משקפים את המרסה אשר לא בהכרנתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בו
זמינים למכירה לפי שווי הוגן". כלולים בהון העצמי בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך 

 והפסד. חרוו חלדו נזקפו
בדצמבר 31-ו 2016 בספטמבר 2017,30 בספטמבר 30 לימים חש" מיליוני 78.9ו- חש" מיליוני 0 ח,ש" מיליוני 19.1 של סכום למלווים שועבד זהמ

 בהתאמה. ,2016
 31-ו 2016 בספטמבר 2017,30 בספטמבר 30 לימים חש" מיליוני 234.5ו- חש" מיליוני 265.4 ח,ש" מיליוני 117.0 של סכום למלווים שועבד זהמ

, בהתאמה.2016 בדצמבר

 3. ו- 2 ראה ביאורים חוב, לפירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות 
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 ניירות ערך )המשך(-5 ביאור

חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
למכירה זמינים ערך ניירות של ,(1)הערך דתירי ושיעור זמן משך לפי מומשו, שטרם דיםוהפס הוגן שווי ג.

 ד שטרם מומשציית הפסצאים בפוזיהנמ

2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(
חודשים)2(  פחות מ-12

 שווי
 הוגן

 הפסדים שטרם מומשו

 סה"כ 0-20%20-40%

 אגרות חוב

0.1 - 0.1 153.4  של ממשלת ישראל

0.2 - 0.2 121.1  זרות של ממשלות

0.3 - 0.3 274.5  ניירות ערך זמינים למכירה סך הכל

2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 אגרות חוב

0.8 - 0.8 74.7  של ממשלת ישראל

0.1 - 0.1 129.6  זרות של ממשלות

0.9 - 0.9 204.3  ניירות ערך זמינים למכירה סך הכל

2016 בדצמבר 31 

 )מבוקר(

 אגרות חוב

3.4 - 3.4 296.5  של ממשלת ישראל

0.2 - 0.2 87.6  זרות של ממשלות

3.6 - 3.6 384.1  ניירות ערך זמינים למכירה סך הכל

)1( 
)2( 

זמני ועל כן אין צורך ברישום ירידת ערך. ר זה הינן בעלות אופילהערכת הבנק ירידות הערך המוצגות בביאו
חודשים. 12 חות לא נרשמו הפסדים שטרם מומשו לתקופות העולות עלבתקופות המדוו
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 ראיאש פסדישה להוהפר ציבורל אשראי אשראי, סיכון-6 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
אשראי לציבור ויתרת ההפרשה להפסדי אשראי ,(1)חובות 1.

2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 פרטי אחר לדיור מסחרי
 סך הכל

 ציבור
 בנקים

 סך הכל וממשלות
 יתרת חוב רשומה)1(

 חובות שנבדקו על בסיס פרטני
 (*)חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי

 )*( מזה: לפי עומק הפיגור

1,170.3 - 1,170.3 17.2 1.3 1,151.8 
8,683.6 - 8,683.6 1,153.7 7,212.6 317.3 

6,971.3 - 6,971.3 - 6,779.0 192.3 

9,853.9 - 9,853.9 1,170.9 7,213.9 1,469.1  (**)סך הכל חובות

-  זה:)**( מ

19.6 - 19.6 14.3 - 5.3  חובות בארגון מחדש

21.9 - 21.9 0.1 1.3 20.5  חריםחובות פגומים א

41.5

156.6 

11.3 

-

-

-

41.5 

156.6 

11.3 

14.4 

10.6 

11.0 

1.3 

142.4 

-

25.8 

3.6 

0.3 

 סך הכל חובות פגומים

 ימים או יותר 90 חובות בפיגור

 חריםחובות בעייתים א

209.4

14.5
89.9 

43.3 

-

-
-

-

209.4 

14.5 

89.9 

43.3 

36.0 

9.5 

45.3 

-

143.7 

0.1 

43.1 

43.1 

29.7 

4.9 

1.5 

0.7 

 סך הכל חובות בעיייתים

די אשראי בגין חובותהפרשה להפס יתרת

 חובות שנבדקו על בסיס פרטני בגין 

 (*)חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי בגין

 )*( מזה: לפי עומק הפיגור

- 104.4(**)סך הכל 104.4 54.8 )2(43.2 6.4 

- 10.6 חובות פגומים זה: בגין)**( מ 10.6 9.4 0.1 1.1 

2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(
 יתרת חוב רשומה)1(

 חובות שנבדקו על בסיס פרטני

 (*)חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי

 )*( מזה: לפי עומק הפיגור

1,622.7 - 1,622.7 22.1 - 1,600.6 

8,612.5 - 8,612.5 1,123.2 7,125.4 363.9 

6,744.9 - 6,744.9 - 6,597.5 147.4 

10,235.2 - 10,235.2 1,145.3 7,125.4 1,964.5  (**)סך הכל חובות

 זה:)**( מ

22.4 - 22.4 16.1 - 6.3  חובות בארגון מחדש

24.0 - 24.0 - - 24.0  חריםחובות פגומים א

46.4

174.6 

13.9

-

-

-

46.4 

174.6 

13.9 

16.1 

8.7 

10.1 

-

163.8 

-

30.3 

2.1 

3.8 

 סך הכל חובות פגומים

 ימים או יותר 90 חובות בפיגור

 חריםחובות בעייתים א

234.9

17.0 

87.0 

47.6 

104.0 

-

-

-

-

-

234.9 

17.0 

87.0 

47.6 

104.0 

34.9 

9.8 

39.0 

-

48.8 

163.8 

-

47.2 

47.1 
)2(47.2 

36.2 

7.2 

0.8 

0.5 

8.0 

 הכל חובות בעייתים סך

די אשראי בגין חובותהפרשה להפס יתרת

 חובות שנבדקו על בסיס פרטני בגין 

 (*)חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי

 )*( מזה: לפי עומק הפיגור

 (**)סך הכל

 חובות פגומים זה: בגין)**( מ

 6.1. רות שוליים בסוף ביאורהע

11.1 - 11.1 9.7 - 1.4 
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 )המשך( ראיאש פסדילה שהוהפר ציבורל ראיאש אשראי, סיכון-6 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
די אשראי )המשך(ציבור ויתרת ההפרשה להפסאשראי ל ,(1)חובות 1.

)3(2016 בדצמבר 31 

 )מבוקר(

 פרטי אחר לדיור מסחרי
 סך הכל
 ציבור

 בנקים
 סך הכל וממשלות

 (1)יתרת חוב רשומה

1,265.2 - 1,265.2 19.7 - 1,245.5  חובות שנבדקו על בסיס פרטני

8,627.4 - 8,627.4 1,104.2 7,014.1 509.1  (*)חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי

6,822.2 - 6,822.2 - 6,669.7 152.5  )*( מזה: לפי עומק הפיגור

9,892.6 - 9,892.6 1,123.9 7,014.1 1,754.6  (**)סך הכל חובות

-

21.8 

24.1 

45.9

-

-

-

21.8 

24.1 

45.9 

15.7 

-

15.7 

-

-

-

6.1 

24.1 

30.2 

 זה:)**( מ

 חובות בארגון מחדש

 חריםחובות פגומים א

 סך הכל חובות פגומים

153.1 

12.1 

211.1

-

-

-

153.1 

12.1 

211.1 

10.6 

10.6 

36.9 

137.4 

-

137.4 

5.1 

1.5 

36.8 

 ימים או יותר 90 חובות בפיגור

 חריםחובות בעייתים א

 סך הכל חובות בעיייתים

די אשראי בגין חובותהפרשה להפס יתרת

 חובות שנבדקו על בסיס פרטני בגין 

 (*)חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי

 )*( מזה: לפי עומק הפיגור

15.7 - 15.7 9.8 - 5.9 

86.8 - 86.8 40.7 )2(44.6 1.5 

45.1 - 45.1 - 44.6 0.5 

- 102.5(**)סך הכל 102.5 50.5 )2(44.6 7.4 

- 11.1 חובות פגומים זה: בגין)**( מ 11.1 9.7 - 1.4 

חוזר. רכשו במסגרת הסכמי מכרח וניירות ערך שנשאלו או נחרים, למעט אג"חובות אאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים ו (1)
בסך קבוצתי בסיס על חושבהוש ח,ש" מיליוני 0.8 בסך פרטני בסיס על חושבהש הפיגור עומק שיטת לפי למתחייב מעבר הפרשה יתרות כולל )2(

 ח,ש" מיליוני 24.1ו- חש" מיליוני 1.0ו- ח,ש" מילוני 24.7ו- חש" מיליוני 2016:1.1 בדצמבר 31ו- 2016 בספטמבר 30 )לימים ש"ח. מיליוני 24.7
 בהתאמה(.
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 )המשך( אשראי להפסדי שהוהפר לציבור אשראי אשראי, סיכון-6 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 הפרשה להפסדי אשראי . תנועה ביתרת2

בספטמבר 30 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 )בלתי מבוקר(

 פרטי אחר לדיור מסחרי
 סך הכל
 ציבור

 בנקים
 סך הכל וממשלות

108.8 - 108.8 48.1 50.8 9.9  2016 ביוני 30 רשה להפסדי אשראי ליוםיתרת הפ

7.1 - 7.1 9.9 )3.1( 0.3  הוצאות בגין הפסדי אשראי

)11.3( - )11.3( )11.1( )0.3( 0.1  חשבונאיות חיקותמ

2.4 - 2.4 2.4 - -  חשבונאית בשנים קודמות חקוגביית חובות שנמ

)8.9( - )8.9( )8.7( )0.3( 0.1  חשבונאיות נטו חיקותמ

107.0 - 107.0 49.3 47.4 10.3  (*)2016 בספטמבר 30 די אשראי ליוםרשה להפסיתרת הפ

 2017 ביוני 30 רשה להפסדי אשראי ליוםיתרת הפ

 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 חשבונאיות חיקותמ

 חשבונאית בשנים קודמות חקוחובות שנמ גביית

 חשבונאיות נטו חיקותמ

109.5 - 109.5 57.9 42.9 8.7 

7.2 - 7.2 6.2 0.9 0.1 

)12.5( - )12.5( )12.2( )0.2( )0.1( 

3.3 - 3.3 3.3 - -

)9.2( - )9.2( )8.9( )0.2( )0.1( 

- 107.5(*)2017 בספטמבר 30 די אשראי ליוםרשה להפסיתרת הפ 107.5 55.2 43.6 8.7 

בספטמבר 30 לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

 )בלתי מבוקר(

114.4 - 114.4 45.1 60.2 9.1  2015 בדצמבר 31 רשה להפסדי אשראי ליוםיתרת הפ

22.5 - 22.5 27.3 )6.1( 1.3  הוצאות בגין הפסדי אשראי

)37.0( - )37.0( )30.1( )6.7( )0.2(  חשבונאיות חיקותמ

7.1 - 7.1 7.0 - 0.1  חשבונאית בשנים קודמות חקוחובות שנמ גביית

)29.9( - )29.9( )23.1( )6.7( )0.1(  חשבונאיות נטו חיקותמ

107.0 - 107.0 49.3 47.4 10.3  (*)2016 בספטמבר 30 די אשראי ליוםרשה להפסיתרת הפ

 (*)2016 בדצמבר 31 רשה להפסדי אשראי ליוםיתרת הפ

 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 חשבונאיות חיקותמ

 חשבונאית בשנים קודמות חקוחובות שנמ גביית

 חשבונאיות נטו חיקותמ

105.4 - 105.4 51.0 44.8 9.6 

32.1 - 32.1 34.2 )1.3( )0.8( 

)38.3( - )38.3( )37.3( )0.3( )0.7( 

8.3 - 8.3 7.3 0.4 0.6 

)30.0( - )30.0( )30.0( 0.1 )0.1( 

- 107.5(*)2017 בספטמבר 30 די אשראי ליוםרשה להפסיתרת הפ 107.5 55.2 43.6 8.7 

זנייםץ מאזה: בגין מכשירי אשראי חו)*( מ

 2017 בספטמבר 30 ליום 

 2016 בספטמבר 30 ליום

 2016 בדצמבר 31 ליום

3.1 - 3.1 0.4 0.4 2.3 

3.0 - 3.0 0.5 0.2 2.3 

2.9 - 2.9 0.5 0.2 2.2 
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 ציבורה פיקדונות-7 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

 דדונות לפי סוג המפקיא. סוגי פיק

)1(1,606.4 )1(1,563.2 1,449.9 
)1(1,533.7 )1(1,500.6 1,484.3 

)1(3,140.1 )1(3,063.8 2,934.2 
)1(7,728.2 )1(7,984.4 7,528.2 

10,868.3 11,048.2 10,462.4 

8,450.2 8,552.8 8,407.5 
)1(1,005.2 )1(1,065.3 699.3 
)1(1,412.9 )1(1,430.1 1,355.6 

5,773.6 5,705.1 5,781.9 

2,630.3 2,574.0 2,565.1 

319.4 310.3 318.3 

862.9 1,055.8 954.5 

394.6 186.4 131.7 

887.5 1,216.6 710.9 

10,868.3 11,048.2 10,462.4 

בספטמבר בדצמבר 30 31 

201720162016 

)מבוקר( )בלתי מבוקר(

 דרישה לפי 

 אינם נושאים ריבית

 נושאים ריבית

 דרישה סך הכל לפי

 לזמן קצוב

 (*)דונות הציבורפיק סך הכל

 זה:* מ

 רטייםפיקדונות של אנשים פ

 פיקדונות של גופים מוסדיים

 חריםפיקדונות של תאגידים וא

 דדל על בסיס מאוחדונות הציבור לפי גופיק ב.

תקרת הפיקדון במיליוני ש"ח

 1 עד 

 5 עד 1 מעל

 10 עד 5 מעל

 50 עד 10 מעל

 100 עד 50 מעל

 205 עד 100 מעל

 דונות הציבורסך הכל פק

חדש.סווג מ )1(
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 עובדים זכויות-8 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 דח והפס. רכיבי עלות ההטבה נטו שהוכרו ברוו1

3.5 2.6 2.6 0.9 0.9 

1.8 1.3 1.4 0.4 0.4 

)0.7( )0.5( )0.6( )0.1( )0.2( 

)0.3( )0.2( )0.2( - -

)0.3( )0.2( )0.2( - -

4.3 3.2 3.2 1.2 1.1 

4.0 2.9 3.1 1.0 1.0 

8.3 6.1 6.3 2.2 2.1 

לשלושה חודשים שהסתיימו
בספטמבר 30  ביום

 לתשעה חודשים
בספטמבר 30  שהסתיימו ביום

לשנה שהסתיימה
בדצמבר 31  ביום

20172016201720162016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 עלות שירות

 עלות ריבית

 זויה על נכסי תכניתח תשואה

 הפחתה של סכומים שלא הוכרו:

 ח )הפסד( אקטוארי נטורוו

 הפחתות של סכומים שלא הוכרו הכל סך

 סך עלות ההטבה, נטו

 דרתלהפקדה מוג סך הוצאה בגין תכניות

 צאות שנכללו במשכורות והוצאות נלוותסך הו

 דות. הפק2

 הפקדות בפועל

 תחזית)1(
לשלושה חודשים שהסתיימו

בספטמבר 30  ביום
 לתשעה חודשים

בספטמבר 30 שהסתיימו ביום
שהסתיימה  לשנה
בדצמבר 31  ביום

201720172016201720162016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 3.60.80.92.62.83.6 הפקדות

 2017. רת במהלך שנתאומדן ההפקדות שצפוי לשלמן להטבה מוגד )1(
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 על הבנקים המפקח ראותמינוף ונזילות לפי הו הלימות הון,-9 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
הלימות הון לפי המפקח על הבנקים 1.

 (2)בדבר "מדידה והלימות ההון" 299 והוראה 201-211 חושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספרמ

 דא. בנתוני המאוח
.

בספטמבר בדצמבר 30 31 

201720162016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

צורך חישוב יחס ההוןהון ל .1

800.4 800.6 815.7  חיות וניכוייםחר התאמות פיקו, לא1 הון עצמי רובד

- - -  חר ניכוייםנוסף, לא 1 הון רובד

352.1 354.3 303.9  חר ניכויים, לא2 הון רובד

1,152.5 1,154.9 1,119.6  הון כולל סך הכל

 נכסי סיכון . יתרות משוקללות של2

 סיכון אשראי

 סיכוני שוק

 סיכון תפעולי

7,148.4 7,441.5 7,291.9 

21.2 46.8 64.7 

753.9 743.8 762.8 

 8,119.4 8,232.1 7,923.5 נכסי סיכון סך הכל יתרות משוקללות של

 באחוזים

10.1 

14.5

9.8 

13.3 

9.7 

14.0 

9.7 

13.2 

10.0 

13.8 

9.9 

13.4

 . יחס ההון לרכיבי סיכון3

 לרכיבי סיכון 1 דיחס הון עצמי רוב

 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 (1)ח על הבנקיםרי הנדרש על ידי המפקזעהמ 1 יחס הון עצמי רובד

 (1)ח על הבנקיםרי הנדרש על ידי המפקזעיחס ההון הכולל המ

808.3

-

808.3 

808.7 

-

808.7 

829.1 

-

829.1 

 חד(חישוב יחס ההון )בנתוני המאו צורךב. רכיבי ההון ל

 1 ד. הון עצמי רוב1

 הון עצמי

 1 הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד

 וחויות וניכוייםהתאמות פיק , לפני1 צמי רובדסך הון ע

 התאמות פיקוחיות וניכויים:

)0.8( )0.9( )0.5(  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

)7.1( )7.2( )12.9(  חים לקבלמיסים נד

)7.9( )8.1( )13.4(  1 דהתאמות פיקוחיות וניכויים - הון עצמי רוב סך הכל

800.4 

263.3

88.8 

800.6 

265.2 

89.1 

815.7 

212.4 

91.5 

 התאמות פיקוחיות וניכויים , לאחר1 דסך הכל הון עצמי רוב

2 ד. הון רוב2

 רים, לפני ניכויים: מכשי2 הון רובד 

 רשות, לפני ניכויים: הפ2 הון רובד

352.1

-

352.1 

354.3 

-

354.3 

303.9 

-

303.9 

 , לפני ניכויים2 דסך הון רוב

 2 ניכויים - הון רובד

 2 דסך הכל הון רוב

 למועד לדיור ההלוואות מיתרת 1% המבטא בשיעור הון דרישת בתוספת 2015 בינואר 1 מיום הבנקים על חהמפק ידי על רשיםהנד ההון יחסי (1)
 .2017 בינואר 1 זו יושמה בהדרגה עד ליום ח. דרישההדיוו

 .1.5.3 ראה ביאור חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים" רטים אודות הוראות המפקח על הבנקים בנושא "דרישות הון בגיןלפ (2)



94

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017

       

      

    

 

 
 
 
 

 )המשך( הבנקים על המפקח ראותהו לפי ונזילות מינוף הון, הלימות-9 ביאור 

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

1 ג. השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד
בספטמבר בדצמבר 30 31 

201720162016 

)מבוקר( )בלתי מבוקר(

10.0% 9.7% 10.0%  (2()1)לרכיבי סיכון לפני השפעת הוראות המעבר 1 יחס הון עצמי רובד

0.1% )4(- )4(-  השפעת הוראות המעבר

10.1% 9.7% 10.0%  299 אהבהור המעבר הוראות השפעת לרכיבי סיכון לאחר 1 דהון עצמי רוב חסי

 (3)חד(ח על הבנקים )בנתוני המאו( לפי הוראות המפקLCR. יחס כיסוי הנזילות )2

 בדבר יחס כיסוי נזילות. 221 חושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספרמ

בספטמבר בדצמבר 30 31 

201720162016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

458% 493% 324%  זילותחס כיסוי הני

100% 100% 100%  ח על הבנקיםרי הנדרש על ידי המפקזעזילות המיחס כיסוי הנ

 חד(ח על הבנקים )בנתוני המאו. יחס המינוף לפי הוראות המפק3

 חס מינוף.י בדבר 218 ראות ניהול בנקאי תקין מספרחושב בהתאם להומ

בספטמבר בדצמבר 30 31 

201720162016 

)מבוקר( )בלתי מבוקר(

800.4 800.6 815.7  1 הון רובד

14,973.1 15,415.1 13,892.3  חשיפותסך ה

5.3% 5.2% 5.9%  יחס המינוף

5.0% 5.0% 5.0%  ח על הבנקיםרי הנדרש על ידי המפקזעיחס המינוף המ

)1(
)2( 
)3( 
)4( 

זן לא קיימת השפעה בגין תוכנית התייעלות.ריך המאלתא
זכויות עובדים. חשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא לרבות השפעת כללי 

ח.חים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווהמידע מוצג במונ
ז.חונקודות הא 0.1מציין השפעה הנמוכה מ-
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 והתקשרויות מיוחדות תלויות התחייבויות-10 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו

א - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות
 בשנים לתשלום רותהשכי דמי להארכה. אופציה הכוללים חטוו ארוכי שכירות זיחוב התקשרו חדתמאו חברהו הבנק 

 הבאות בגין התקשרויות כאמור, הינם כדלהלן:

בספטמבר בדצמבר 30 31 

201720162016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

17.2 17.3 17.4  שנה ראשונה

17.3 17.0 17.1  שנה שניה

17.0 16.8 15.1  שנה שלישית

14.7 15.0 11.5  שנה רביעית

107.3 109.0 101.2  חמישית ואילך שנה

 162.3175.1173.5 חוזי שכירות לזמן ארוך

ב - תביעות משפטיות
בעבר, חותיולקו או חותיו,לקו נגדו שנקטו ייצוגיות תובענות לאישור בקשות לרבות משפטיים, להליכים צד הינו הבנק  1
חוות על בהסתמך הבנק הנהלת לדעת הרגיל. העסקים במהלך הבנק מפעילות ניזוקים או נפגעים עצמם את שראו 
ולגבי ייצוגיות תביעות לאישור בקשות לרבות תלויות, תביעות לסיכויי באשר משפטיים יועצים של משפטיות דעת 

כל עקב אפשריים זקיםנ לכיסוי נאותות הפרשות אלה כספיים חותבדו נכללו תבוטלנה, או תדחנה לא ראש תביעות 
חשבונאות מקובלים. התובענות, במקום בו נדרשה הפרשה בהתאם לכללי 

כתובענה התובענה לאישור ובקשה תביעה כתב יפו אביב בתל זיהמחו המשפט לבית הוגשו 2016 באוגוסט 17 ביום  2
ואשר לקוחותיהם שהינם מעסקים גובים הבנקים לפיה בטענה נוספים, בנקים תשעה כנגד וכן הבנק, כנגד ייצוגית 

מבקשות לכן, תעריפוניהם. פי על לגבות להם רשמות למה בהתאם שלא עמלות קטן", "עסק בהגדרת נכללים אינם 
מבקשות כן, כמו כדין. שלא לטענתן, נגבו, אשר הללו, העמלות את אלו חותללקו להשיב הבנקים את חייבל התובעות 
 לפי שלא האמורים חותמהלקו עמלות ולגבות להוסיף עליהם יאסור אשר הנתבעים כנגד עשה צו ינתן כי התובעות 

 ריפוניהם.תע

נגרם לקבוצה כולה ע"י עשרת הבנקים הנתבעים, עומד על כמיליארד ש"ח.זק שריכו כי סכום הנהתובעות הע

נשוא בתקופה האמורים, המאפיינים בעלי ירושלים, בנק חותלקו ידי על שולמו ראש הרלוונטיות העמלות והיקף הואיל 
אינו ירושלים לבנק חסתמתיי שהיא ככל האמורה התביעה של הכספי ההיקף גם בהתאם זיא זניח, הינו התביעה, 

זאתו חש" 250,000 בסך ערובה להפקיד מהמבקשות חתא כל על כי המשפט בית קבע 2017 במאי 7 ביום מהותי. 
כייצוגית. התובענה לאישור בקשתה חקתימ כאמור הפקדה תבצע שלא מבקשת כי נקבע, כן .2017 ביוני 8 ליום עד 

להפקדת בבקשה ההחלטה על העליון המשפט לבית רעורע רשות בקשת 1 המבקשת הגישה ,2017 במאי 29 ביום 
ערובה. הפקידה לא והמבקשת חתה,נד הערעור רשות בקשת ראיה. לצירוף ובקשה ביצוע לעיכוב בקשה וכן ערובה 

 חקת את הבקשה לאישור התביעה הייצוגית.חלטה המוניתנה ה 2017 בנובמבר 7 לפיכך, ביום 

לאישור ובקשה תובענה אביב בתל הכלכלית חלקההמ- זיחוהמ המשפט לבית הוגשה 2014 בנובמבר 17 ביום 3
 כלל לפיה בטענה כלל, חברתב ריםכדירקטו שכיהנו נוספים נתבעים מספר וכנגד הבנק כנגד כייצוגית התובענה 

תוך זאתו אי.די.בי, מקבוצת חברות של ערך בניירות עסקאות חותיהלקו עבור ביצעה תיקים, כמנהל בכובעה חה,בטו
התובע, לטענת חותיה.לקו של האינטרסים פני על אי.די.בי בקבוצת שונות חברות ושל שלה האינטרסים של העדפה 

 כלל של האמונים חובת שעניינן השקעות, בייעוץ העיסוק חוק הוראות לרבות הדין, הוראות את חהבטו כלל הפרה 
לקבל ומבלי כאמור פעולות בביצוע לה הקיים עניינים ניגוד על חותיהלקו את ליידע חובתה חותיה,לקו כלפי חהבטו
 פיננסיים נכסים העדפת על איסור וכן עניינים, ניגוד משום בה שיש עיסקה כל של לביצועה עובר מראש הסכמתם את 



96

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017

 
  
  
    

 

    
 
 
 
  
  

    
  
 
 
    
 
 
 

 

    
  

 

  
  

     
 
  
 
  
  

    
 
 
  

 

    

 מיוחדות )המשך( והתקשרויות התחייבויות תלויות-10 ביאור 

חה,בטו כלל עם השקעות לניהול בהסכם קשור היה הוא התובע לטענת אליה. הקשור תאגיד או חהבטו כלל של
משמעותיים. הפסדים חהבטו כלל לו רמהג ובפעולותיה אי.די.בי, מקבוצת חברות של ערך ניירות לתיקו רכשה אשר 
התביעה סכום את זה בשלב ריךלהע ניתן לא כי ציין המבקש ש"ח. 19,000בכ- מוערך האישית התביעה סכום 

 הוגשה 2016 בינואר לבקשה. הבנק תגובת את הבנק, בשם פיננסים, כלל הגישה 2015 ביוני 30 ביום הקבוצתית. 
תשובת המבקש לתגובת המשיבים.

כנגד כייצוגית התובענה ניהול את המאשרת חלטה"()להלן:"הה האישור בבקשת חלטהה ניתנה 2017 בינואר 8 ביום 
שירותי שקיבל מי "כל הינם חלטהבה שנקבעו כפי הקבוצה חברי רקטורים.לדי בנוגע הבקשה את ודוחה בטוחה, כלל 

מטעמה( מי )או חהבטו עבורו רכשה התיקים ניהול ובמסגרת חה"()"בטו בטוחה פיננסים כלל מחברת השקעות ניהול 
נקבע כן זק.נ לו נגרם כאמור מהרכישה וכתוצאה ר,כאמו עסקה לכל ביחס מראש אישורו שהתקבל בלי ערך, ניירות 

טרם שנים 7 עד של בתקופה כאמור רךע ניירות של רכישות חשבונוב שבוצעו מי את תכלול הקבוצה כי בהחלטה 
 2017 במאי 28 ביום ירושלים. לבנק חהבטו כלל של זוגהמי עסקת הושלמה בו המועד ועד האישור בקשת הגשת 

הוגש כתב הגנה מטעם הבנק.

 זיקהחה אשר בע"מ, פיננסיים כלל חברתמ חהבטו כלל מניות מלוא את ירושלים בנק רכש 2013 באוגוסט 6 ביום 
חהבטו כלל חובותו חייבויותלהת גם הבנק חראיא רכישה,ה להסכם בהתאם לפיכך, חה.בטו כלל ממניות 100%ב-

מאירועים הנובעים זקיםנ בגין הבנק את לשפות פיננסיים כלל חייבותלהת בכפוף זאת, שתהיינה. ככל זו, תביעה בגין 
שהסך ככל שינתן, ככל זו, בתביעה שינתן דין פסק פי על תשלום ובכללם המכירה, מועד לפני חהבטו בכלל שאירעו 

זקותחה כלל בע"מ, פיננסיים כלל הודיעו 2014 בדצמבר 21 ביום ח.ש" מיליון 2.5 על יעלה אלו זקיםנ של הכולל 
10 סעיף פי על זכויותיהו חייבויותיההת את חתההמ בע"מ פיננסיים כלל כי ירושלים לבנק בע"מ חביטו עסקי 

על בע"מ פיננסיים כלל של לשיפוי חייבותההת חלה כיום לפיכך, בע"מ. חביטו עסקי זקותהח לכלל הרכישה להסכם 
 לסיכויי רבאש המשפטיים יועציו הערכת על המתבססת הבנק, הנהלת רכתלהע בע"מ. חביטו עסקי חזקותה כלל 

חות הכספיים בניכוי השיפוי הינה נאותה.התביעה, ההפרשה שנכללה בדו

הבנק כנגד כייצוגית התובענה לאישור ובקשה תובענה, יפו אביב בתל זיהמחו המשפט לבית הוגשה 2017 ביוני 5 ביום  4
 אשר החיוב בהם במקרים כדין, שלא חותיומלקו חיוב זרתהח עמלות גבה הבנק לפיה בטענה נוספים, בנקים 10 וכנגד 

חיוב.זרת החחשבון הלקוח היה בסכום נמוך יותר מגובה העמלה שגבה הבנק בגין הלא כובד ב

בנק לקוחות לכלל נגרם שלטענתו זקשהנ מעריך הוא אך ירושלים, בנק כנגד אישית תביעה עילת אין לתובע 
 זה. סך על הבנק כנגד תביעתו ומעמיד ח,ש" אלפי 200כ- הינו התביעה נשוא במקרים הבנק מהתנהלות ירושלים 

ריך את סיכויי התביעה.טרם הוגשה תגובת הבנק לבקשה ולתביעה, ולפיכך טרם ניתן להע

תובענה לאישור ז,רכמ זמחו זיחוהמ המשפט לבית שהוגשה בקשה, בבנק והתקבלה הוגשה 2017 באוגוסט 6 ביום  5
להטבות זכאים הנטען לפי אשר מלקוחות, הנגבות עו"ש בעמלות הטבות ביטול שעניינה הבנק, נגד כייצוגית 

ידו. על שהופצו רסומיםפ במסגרת הבנק ידי על לכאורה, הוטעו, אלו חותלקו הנטען, לפי זמן.ב הגבלה ללא אלו 
פיצוי לייצג התובעים מבקשים אותה לקבוצה לשלם הבנק את חייבי המשפט בית כי התובעים ביקשו היתר בין 

ייתן וכן העניין, בנסיבות לפסוק לנכון הנכבד המשפט בית ימצא אותו אחר סכום כל או ש"ח מיליוני 9.2 כולל בסך 
 ידם. על חשבוןה סגירת למועד עד העו"ש מעמלות פטור הקבוצה חברי וליתר לתובעים ליתן הבנק את חייבהמ צו 

ריך את סיכויי התביעה.טרם הוגשה תגובת הבנק לבקשה ולתביעה ולפיכך, טרם ניתן להע

הבנק כנגד כייצוגית התובענה לאישור ובקשה תובענה מרכז זיחוהמ המשפט לבית הוגשה 2017 ביולי 30 ביום  6
חרממס חקוונמ בבורסה חרונס שבעבר ערך ניירות בגין רךע נירות פקדון ניהול דמי חותיומלקו גובה הבנק כי בטענה 

ניהול דמי גם לדין בניגוד גובה הבנק כי נטען עוד כן כמו קטן. חיד/עסקלי הבנק ולתעריפון בדין לקבוע בניגוד בבורסה 
 בדצמבר 12 ליום עד לאישור לבקשה תגובה להגיש הבנק על בבורסה. חרלמס נרשמו לא שמעולם ערך רותני פקדון 
ריך את סיכויי התביעה.. טרם הוגשה תגובת הבנק לבקשה ולתיבעה ולפיכך בשלב זה לא ניתן להע2017

להתממשותן ההסתברות אשר נגדו שהוגשו תביעות בגין מהותית חשיפה אין לבנק 2017 בספטמבר 30 ליום נכון  7
 זה. לביאור 3 אינה קלושה למעט כמפורט בסעיף 
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 עוןפר ומועדי אשראי סיכוני היקף,- נגזרים במכשירים פעילות-11 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 דהיקף הפעילות על בסיס מאוח א.

 מכשירים נגזרים . סכום נקוב של1

2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 חוזי ריבית
 חוזי

 מטבע חוץ
 חוזים בגין

סך הכל מניות  אחר שקל - מדד

 ALM(1()2) א. נגזרים

- Forward183.9 זיחו 183.9 - -

649.6

833.5

319.6 

-

-

-

-

183.9 

-

319.6 

319.6 

319.6 

330.0 

330.0 

-

)*(Swaps 

 ALM(1()2) סך הכל נגזרים

 ( בהם הבנק הסכיםswapsחלפת שיעורי ריבית )חוזי ה זה )*( מתוך
 לשלם שיעור ריבית קבוע

60.7 

2,811.0 

2,811.0 

2,607.5 

2,607.5 

-

2,786.7 

2,786.7 

2,607.5 

2,607.5 

-

24.3 

24.3 

-

-

60.7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 (1)ב. נגזרים אחרים

 Futures זיחו

 רים בבורסהזי אופציה שנסחחו

 אופציות שנכתבו

 אופציות שנקנו

 חריםחרים אזי אופציה שנסחו

 אופציות שנכתבו

 אופציות שנקנו

10,897.7 10,788.4 48.6 60.7 -  (1)סך הכל נגזרים אחרים

 חלפת מטבע חוץ ספוטג. נגזרי אשראי וחוזי ה

89.5 - - 89.5 -  רי אשראי בהם הבנק מוטבנגז

84.7 - 84.7 - -  חוץ ספוט חלפת מטבעזי החו

174.2 חלפת מטבע חוץ ספוטסך הכל נגזרי אשראי וחוזי ה - 84.7 89.5 -

 330.0 469.8 317.2 10,788.4 11,905.4 ם נגזריםמכשירי סך הכל הסכום הנקוב של

ם נגזריםמכשירי . שווי הוגן ברוטו של2

ALM(1()2) א. נגזרים 

 חיובי שווי הוגן ברוטו 

 שווי הוגן ברוטו שלילי

(1)ב. נגזרים אחרים

 חיובי שווי הוגן ברוטו 

 שווי הוגן ברוטו שלילי

ג. נגזרי אשראי

 חיובי שווי הוגן ברוטו 

 שווי הוגן ברוטו שלילי

0.7 - 0.4 - 0.3 

4.0 - 0.9 2.5 0.6 

54.1 53.9 0.1 0.1 -

54.0 53.9 0.1 - -

0.7 - - 0.7 -

 0.3 0.8 0.5 53.9 55.5(4)סך הכל שווי הוגן חיובי

58.0(5)סך הכל שווי הוגן שלילי 53.9 1.0 2.5 0.6 

 .א.11 הערות שוליים בסוף ביאור
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 פרעון עדיומו אשראי סיכוני היקף,- נגזרים במכשירים עילותפ-11 ביאור
 )המשך(

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 דהיקף הפעילות על בסיס מאוח א.

 מכשירים נגזרים . סכום נקוב של1

2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 חוזי ריבית
 חוזי

 מטבע חוץ
 חוזים בגין

סך הכל מניות  אחר שקל - מדד

 ALM(1()2) א. נגזרים

- Forward260.1 זיחו 260.1 - -

351.8 

611.9

351.8 

-

-

-

-

260.1 

-

351.8 

351.8 

351.8 

-

-

-

)*(Swaps 

 ALM סך הכל נגזרים

 ( בהם הבנק הסכיםswapsחלפת שיעורי ריבית )חוזי ה זה )*( מתוך
 לשלם שיעור ריבית קבוע

1,074.1 

2,751.7 

2,751.7 

997.3 

997.3 

265.7 

-

2,485.9 

2,485.9 

997.3 

997.3 

-

-

265.8 

265.8 

-

-

-

1,074.1 

-

-

-

-

265.7 

-

-

-

-

-

-

 (1)ב. נגזרים אחרים

 Futures זיחו

 רים בבורסהזי אופציה שנסחחו

 אופציות שנכתבו

 אופציות שנקנו

 חריםחרים אזי אופציה שנסחו

 אופציות שנכתבו

 אופציות שנקנו
)*(Swaps 

8,837.8 6,966.4 531.6 1,339.8 -  (1)סך הכל נגזרים אחרים

76.7 - - 76.7 -  ( בהם הבנק הסכיםswapsחלפת שיעורי ריבית )חוזי ה זה )*( מתוך
 לשלם שיעור ריבית קבוע

 חלפת מטבע חוץ ספוטג. נגזרי אשראי וחוזי ה

6.4 - 6.4 - -  חוץ ספוט חלפת מטבעזי החו

-  1,691.6 798.1 6,966.4 9,456.1 ם נגזריםסך כל הסכום הנקוב של מכשירי

ם נגזריםמכשירי . שווי הוגן ברוטו של2

ALM(1()2) א. נגזרים 

1.9 - 1.9 - -  חיובי שווי הוגן ברוטו

13.7 - 0.3 13.4 -  שווי הוגן ברוטו שלילי

(1)ב. נגזרים אחרים

139.6 138.5 1.1 - -  חיובי שווי הוגן ברוטו

140.9 138.5 1.1 1.3 -  שווי הוגן ברוטו שלילי

- 3.0 138.5 141.5(4)סך הכל שווי הוגן חיובי -

154.6(5)סך הכל שווי הוגן שלילי 138.5 1.4 14.7 -

 א.11 הערות שוליים בסוף ביאור
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 פרעון עדיומו אשראי סיכוני היקף,- נגזרים במכשירים עילותפ-11 ביאור
 )המשך(

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ד )המשך(א. היקף הפעילות על בסיס מאוח

 מכשירים נגזרים . סכום נקוב של1

2016 בדצמבר 31 

 )מבוקר(

 חוזי חוזי ריבית
 מטבע חוץ

 חוזים בגין
סך הכל מניות אחר שקל - מדד

 ALM(1()2) א. נגזרים 

- Forward328.8 זיחו 328.8 - -

402.7 

731.5

352.7 

175.6 

-

-

-

-

-

328.8 

-

-

352.7 

352.7 

352.7 

175.6 

50.0 

50.0 

-

-

)*(Swaps 

 סך הכל

 ( בהם הבנק הסכיםswapsחלפת שיעורי ריבית )חוזי ה זה )*( מתוך
 לשלם שיעור ריבית קבוע

 (1)ב. נגזרים אחרים

 Futures זיחו

3,291.5 

3,291.5 

2,181.9 

2,181.9 

3,150.8 

3,150.8 

2,181.9 

2,181.9 

140.7 

140.7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 רים בבורסהזי אופציה שנסחחו

 אופציות שנכתבו

 אופציות שנקנו

 חריםחרים אזי אופציה שנסחו

 אופציות שנכתבו

 אופציות שנקנו

11,122.4 10,665.4 281.4 175.6 -  סך הכל

 חוץ ספוט חלפת מטבעחוזי הג. נגזרי אשראי ו

98.3 - - 98.3  - רי אשראי בהם הבנק מוטבנגז

17.9 - 17.9 - -  חוץ ספוט חלפת מטבעזי החו

116.2 חלפת מטבע חוץ ספוטחוזי הסך הכל נגזרי אשראי ו - 17.9 98.3 -

 50.0 626.6 628.1 10,665.4 11,970.1 ם נגזריםמכשירי סך הכל הסכום הנקוב של

ם נגזריםמכשירי . שווי הוגן ברוטו של2

ALM(1()2) א. נגזרים 

6.8 - 3.1 3.7 -  חיובי שווי הוגן ברוטו

2.3 - 1.0 1.3 -  שווי הוגן ברוטו שלילי

(1)ב. נגזרים אחרים

144.3 143.9 0.4 - -  חיובי שווי הוגן ברוטו

144.4 143.9 0.4 0.1 -  שווי הוגן ברוטו שלילי

151.1 143.9 3.5 3.7 -  (4)סך הכל שווי הוגן חיובי

- 1.4 1.4 143.9 146.7(5)סך הכל שווי הוגן שלילי

)1( 
)2( 
)3( 

)4(
)5(

 .SPOT ץחו זי החלפת מטבעחוזרי אשראי ולמעט נג
חסי גידור.חייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחלק ממערך ניהול הנכסים וההת זרים המהוויםנג
אגרות בסעיף זןבמא נרשם חש" מיליוני 0.7 בסך 2017 בספטמבר 30 ליום משובצים נגזרים ריםמכשי בגין נכסים של חיובי ברוטו הוגן שווי זהמ

 (.2016-0 בספטמבר 30ו- 2016 בדצמבר 31 חים )לימיםחייבות נדחוב וכתבי הת
זנית.זהה ליתרה המא חשבנות נטו או הסדרים דומיםזרים שאינם כפופים להסדר התזנית של נכסים בגין מכשירים נגיתרה מא

זיםחו למעט זניתהמא ליתרה זהה דומים הסדרים או נטו חשבנותהת להסדר כפופים שאינם נגזרים מכשירים בגין חייבויותהת של מאזנית יתרה 
 זנית(.זהה ליתרה המא 2016 בספטמבר 30ו- 2016 בדצמבר 31 מיליוני ש"ח )לימים 42.2 בגין מניות שיתרתם הינה 
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 פרעון עדיומו אשראי סיכוני היקף,- נגזרים במכשירים עילותפ-11 ביאור       
 )המשך(

חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 די לחוזהד נגמכשירים נגזרים לפי צ ב. סיכון אשראי בגין 

2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 סך הכל אחרים דילרים / ברוקרים בנקים בורסות

55.5 

)0.7( 

54.8

42.5

0.7 

)0.7( 

-

-

5.1 

-

5.1 

27.9 

2.0 

-

2.0 

5.6 

47.7 

-

47.7 

9.0 

 (2)זריםמכשירים נג זנית של נכסים בגיןיתרה מא

 זן:זו במאזסכומים ברוטו שלא קו

 זומן שהתקבלחון במחתת סיכון אשראי בגין ביטהפ

 מכשירים נגזרים סכום נטו של נכסים בגין

 (1)זריםמכשירים נג זני נטו בגיןחוץ מא סיכון אשראי

97.3 

58.0 

1.0

-

-

-

33.0 

5.1 

-

7.6 

3.9 

1.0 

56.7 

49.0 

-

 ם נגזריםמכשירי סך הכל סיכון אשראי בגין

 זריםמכשירים נג חייבויות בגיןזנית של התיתרה מא

 זן:זו במאזסכומים ברוטו שלא קו

 חון במזומן ששועבדביט

- 57.0 מכשירים נגזרים סכום נטו של התחייבויות בגין 5.1 2.9 49.0 

2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 סך הכלאחריםדילרים / ברוקרים בנקים בורסות

141.5 

-

141.5

35.3

-

-

-

-

26.4 

-

26.4 

-

3.6 

-

3.6 

5.7 

111.5 

-

111.5 

29.6 

 (2)זריםמכשירים נג זנית של נכסים בגיןיתרה מא

 זן:זו במאזסכומים ברוטו שלא קו

 זומן שהתקבלחון במחתת סיכון אשראי בגין ביטהפ

 מכשירים נגזרים סכום נטו של נכסים בגין

 (1)זריםמכשירים נג זני נטו בגיןחוץ מא סיכון אשראי

176.8 

154.6 

9.5

-

-

-

26.4 

26.4 

-

9.3 

15.0 

9.5 

141.1 

113.2 

-

 ם נגזריםמכשירי סך הכל סיכון אשראי בגין

 זריםמכשירים נג חייבויות בגיןזנית של התיתרה מא

 זן:זו במאזרוטו שלא קוסכומים ב

 חון במזומן ששועבדביט

- 145.1 מכשירים נגזרים סכום נטו של התחייבויות בגין 26.4 5.5 113.2 

 ג.11 רות שוליים בסוף ביאורהע
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 פרעון עדיומו אשראי סיכוני היקף,- נגזרים במכשירים עילותפ-11 ביאור
 )המשך(

חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 חוזה )המשך(די לד נגמכשירים נגזרים לפי צ ב. סיכון אשראי בגין 

2016 בדצמבר 31 

 )מבוקר(

 סך הכל אחרים דילרים / ברוקרים בנקים בורסות

151.1 - 38.1 8.0 105.0  (2)זריםמכשירים נג זנית של נכסים בגיןיתרה מא

 זן:זו במאזסכומים ברוטו שלא קו

)2.7( - - )2.7( -  זומן שהתקבלחון במחתת סיכון אשראי בגין ביטהפ

148.4 - 38.1 5.3 105.0  ם נגזריםמכשירי סכום נטו של נכסים בגין

40.3(1)זריםמכשירים נג זני נטו בגיןחוץ מא סיכון אשראי - 8.1 8.0 24.2 

- 188.7 ם נגזריםמכשירי סך הכל סיכון אשראי בגין 46.2 13.3 129.2 

146.7 - 26.4 2.4 117.9  זריםמכשירים נג חייבויות בגיןזנית של התיתרה מא

 זן:זו במאזרוטו שלא קוסכומים ב

0.3 - - 0.3 -  חון במזומן ששועבדביט

146.4 - 26.4 2.1 117.9  ם נגזריםמכשירי סכום נטו של התחייבויות בגין

 ג.11 רות שוליים בסוף ביאורהע
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 פרעון עדיומו אשראי סיכוני היקף,- נגזרים במכשירים עילותפ-11 ביאור
 )המשך(

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ג. פירוט מועדי פרעון )סכומי ערך נקוב(

2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

חודשים 3 עד
חודשים 3  מעל

 ועד שנה
 מעל שנה

שנים 5 שניםועד 5  סך הכל מעל

330.0 - 150.0 130.0 50.0  זי ריבית )שקל - מדד(חו

469.8 154.5 227.6 27.0 60.7  חר(זי ריבית )אחו

317.2 - - 1.3 315.9  ץחוזי מטבע חו

10,788.4 - 402.2 113.5 10,272.7  חוזים בגין מניות

11,905.4 154.5 779.8 271.8 10,699.3  סך הכל

2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

1,691.6 165.8 451.7 - 1,074.1  חר(זי ריבית )אחו

798.1 - - 120.9 677.2  ץחוזי מטבע חו

6,966.4 - 400.9 213.4 6,352.1  זים בגין מניותחו

9,456.1 165.8 852.6 334.3 8,103.4  סך הכל

2016 בדצמבר 31 

 )מבוקר(

50.0 - - 50.0 -  זי ריבית )שקל - מדד(חו

626.6 265.0 186.0 - 175.6  חר(זי ריבית )אחו

628.1 - - 85.7 542.4  ץחוזי מטבע חו

10,665.4 - 403.1 11.2 10,251.1  חוזים בגין מניות

11,970.1 265.0 589.1 146.9 10,969.1  סך הכל

)1( 

)2( 

שחושבו כפי הלווה, חבותב שנכללו שלילי( הוגן שווי עם זריםנג מכשירים )לרבות זריםנג מכשירים בגין הסכומים כל סך בין חיובי, הוא ההפרש
רים נגזרים של הלווה.זנית של נכסים בגין מכשיראי, לבין היתרה המאחבות של הלווה, לפני הפחתת סיכון אשלצורך מגבלות על ה

בסך 2016 בדצמבר 31ו- 2016 בספטמבר 2017,30 בספטמבר 30 לימים עצמם בפני העומדים זריםנג מכשירים של מאזנית יתרה זה מתוך 
 זרים.ח בהתאמה, הכלולה בסעיף נכסים בגין מכשירים נגמיליוני ש" 151.1ו- 54.8,141.5
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 פעילות פיקוחיים- מגזרי 12 ביאור 

 א.

ב.

 ג.

פעילות רימגז על חהדיוו ,2015 לשנת הכספי חמהדו החל ,2014 בנובמבר 3 מיום הבנקים, על חהפיקו זרחול בהתאם
 ח לציבור של הפיקוח על הבנקים.חיים מתבצע בהתאם למתכונת ולסיווגים שנקבעו בהוראות הדיוופיקו

דרותהג

או לבנק, חבות להם אין חהדיוו למועד אשר משותף, חשבון המנהלים חידיםי לרבות יחידים,- פרטיים אנשים * 
 חר".ר ואחבות שלהם סווגה בענף משק "אנשים פרטיים - הלוואות לדיושה

חדמאו בסיס על בבנק להם שיש הפיננסיים הנכסים תיק של היתרה אשר פרטיים אנשים- רטיתפ בנקאות רמגז *
 ח.מיליוני ש" 3 חרים( עולה עלרות ערך ונכסים כספיים א)לרבות פיקדונות כספיים, תיקי ניי

משקי בית - אנשים פרטיים, למעט לקוחות הנכללים בבנקאות פרטית. *

אינו נכלל בהגדרת "אנשים פרטיים" ואינו גוף מוסדי או תאגיד בנקאי.ח שעסק - לקו *

זור מכירות שנתי או היקף הכנסות שנתי.זור פעילות - מחמח*

ח.מיליוני ש" 10חזור פעילותו קטן מ-זעיר - עסק שמ עסק *

ח.מיליוני ש" 50מיליוני ש"ח וקטן מ- 10זור פעילותו גדול או שווה ל-חעסק קטן - עסק שמ *

 מיליוני ש"ח. 250מיליוני ש"ח וקטן מ- 50זור פעילותו גדול או שווה ל-חעסק בינוני - עסק שמ *

 מיליוני ש"ח. 250זור פעילותו גדול או שווה ל-חעסק גדול - עסק שמ *

פעילות שוק, עשיית פעילות למסחר, ערך בניירות השקעה הבאות: הפעילויות את יכלול- פיננסי ניהול זרמג *
 ץ ובעולם.חייבויות, פיקדונות בבנקים ומבנקים בארניהול נכסים והת

ות, הלוואות בניהול הבנק ונכסים הנובעים מפעילות לפי מידת הגבייה.חרות ערך של לקונכסים בניהול - ניי *

כללים העיקריים שיושמו בחלוקת תוצאות הפעילות בין המגזרים השונים:ה

הכנסות ריבית, נטו

 הכלכלי ההעברה )מחיר הכסף חירמ לבין זרהמג חותללקו שהועמד האשראי ריבית בין מההפרש המתקבל מרווח 
ח"מ האשראי(.זר ההצמדה ואת מהתואם את מג

 הכלכלי ההעברה חיר)מ הכסף רמחי לבין המגזר חותללקו שניתן הפיקדון ריבית בין מההפרש המתקבל רווח וכן 
 ח"מ הפקדון(.זר ההצמדה ואת מהתואם את מג

 הכנסות שאינן מריבית

 ח.רות למגזר בו מסווגת פעילות הלקוזקפות ישיהכנסות שאינן מריבית נ

הוצאות בגין הפסדי אשראי

 מהפרשה גביה דומה, באופן ההפרשה. בוצעה בגינה אשר חהלקו פעילות מסווגת בו הפעילות למגזר נזקפה ההפרשה 
 ח.שבוצעה או הקטנתה יוחסה אף היא למגזר בו מסווגת פעילות הלקו

חרותצאות תפעוליות ואהו

הישירות ההוצאות או העקיפות ההוצאות יתרת הפעילות. זרילמג ספציפית זקפונ זיהוי,ל הניתנות רותישי הוצאות 
 המשרות של חסיהי חלקןל בהתאם חסותמיו אלו הוצאות לפיו מודל פי על חסויו ישיר, באופן לשייכן היה ניתן שלא 

 ר הפעילות.זר מסך המשרות בבנק המהווה אומדן מיטבי להיקף פעילות הלקוח במגזהישירות במג

מיסים על הכנסה

 ר.חסו בהתאם לכל מגזחושבו על פי שיעור המס האפקטיבי ויו המיסים 
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 מגזרי פעילות פיקוחיים )המשך(-12 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 דע על מגזרי פעילות פיקוחייםג. מי

14.1 - 1.4 0.7 0.3 0.3 3.0 - 8.4 

87.7 - )0.1( )0.7( 3.7 8.5 )2.9( 51.0 79.2 

- - 0.9 1.2 )0.4( )1.8( 4.3  )15.2( )4.2( 

87.7 - 0.8 0.5 3.3 6.7 1.4 35.8 75.0 

33.5 - 2.4 4.3 2.9 7.3 1.1 6.4 15.5 

121.2 - 3.2 4.8 6.2 14.0 2.5 42.2 90.5 

7.2 - - - - )0.2( - 1.0 7.4 

95.5 - 4.1 10.4 1.9 6.3 3.7 16.7 69.1 

18.5 - )0.9( )5.6( 4.3 7.9 )1.2( 24.5 14.0 

6.0 - )0.4( )1.9( 1.4 2.6 )0.4( 8.1 4.7 

12.5 - )0.5( )3.7( 2.9 5.3 )0.8( 16.4 9.3 

43.0 - - )0.6( 3.7 7.6 0.6 22.3 31.7 

49.6 - 3.3 5.7 0.5 2.8 1.6 7.8 35.7 

45.9 - 0.8 4.7 1.4 3.5 2.1 8.9 33.4 

13,243.4 - 3,468.5 23.4 479.1 865.8 12.6 7,102.8 8,394.0 

9,720.9 - - 23.4 425.1 865.8 12.6 7,102.8 8,394.0 

9,853.9 - - 31.1 383.8 861.3 8.8 7,213.9 8,568.9 

41.5 - - - 16.9 8.9 - 1.3 15.7 

156.6 - - - - 3.6 - 142.4 153.0 

12,426.3 - 1,843.9 754.4 590.0 878.7 1,674.3 - 6,685.0 

10,528.4 - - 754.4 536.0 878.7 1,674.3 - 6,685.0 

10,462.4 - - 699.3 500.3 855.3 1,653.9 - 6,753.6 

7,982.5 - 479.5 42.6 678.8 1,108.1 20.1 4,031.8 5,653.4 

8,119.4 - 501.9 37.7 629.4 1,105.0 17.2 4,161.3 5,828.2 

10,171.7 - - - 3,042.5 775.2 2,552.3 865.9 3,801.7 

77.2 - - - 2.3 6.7 0.1 34.5 68.1 

8.8 - - 0.5 1.0 - 1.3 - 6.0 

1.7 - 0.8 - - - - 1.3 0.9 

87.7 - 0.8 0.5 3.3 6.7 1.4 35.8 75.0 

2017 בספטמבר 30 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 )בלתי מבוקר(

 פעילות בישראל
 משקי בית)1(

 סה"כ
 משקי
 בית

 מזה:
 הלוואות

 לדיור
 בנקאות
 פרטית

 עסקים
 קטנים

 וזעירים

 עסקים
 בינוניים

 וגדולים)2(
 גופים

 מוסדיים

מגזר
 ניהול

 פיננסי

 סכומים
 שלא

 סך הכל הוקצו

 87.651.00.18.84.0-1.3-101.8 הכנסות ריבית מחיצוניים

 חיצונייםהוצאות ריבית מ

 הכנסות ריבית, נטו:

 חיצונייםמ

זריבינמג

 סך הכנסות ריבית, נטו

 סך הכנסות שאינן מריבית

 סך ההכנסות

 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 חרותהוצאות תפעליות וא

 ד( לפני מיסיםרווח )הפס

 חהפרשה למיסים על הרוו

 ח נקי )הפסד(רוו

 צאות עקיפותרווח נקי לפני העמסת הו

 חרות:צאות תפעוליות ואמתוך סך הו

 הוצאות ישירות

 הוצאות עקיפות

 יתרה ממוצעת של נכסים

 אשראי לציבור רה ממוצעת שלית

 חיתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיוו

 חובות פגומים יתרת

 יום 90 חובות בפיגור מעל יתרת

 חייבויותיתרה ממוצעת של הת

 זה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבורמ

 חפיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיוו יתרת

 נכסי סיכון יתרה ממוצעת של

 חנכסי סיכון לסוף תקופת הדיוו יתרת

 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול

 ריבית נטו: פיצול הכנסות

 ח מפעילות מתן אשראימרוו

 ח מפעילות קבלת פיקדונותרוומ

 חרא

 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

)1( 
)2( 

ר היקפה אינו מהותי.רטיסי האשראי, אשזה כולל את הפעילות של כ זרמג
ר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי.זמג
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ביאורים לדוחות הכספיים

 

  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

                     

                    

             

            

                   

                 

                   

                  

                

             

           

             

              

    

                

                

                   

                    

                    

                       

                       

                     

                       

                       

                     

                    

                        

                       

                      

                    

                

  
 
 

 מגזרי פעילות פיקוחיים )המשך(-12 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 דע על מגזרי פעילות פיקוחייםג. מי

39.4 - 13.2 3.2 0.1 1.4 3.4 - 18.1 

87.3 - )12.9( )3.2( 4.6 10.3 )3.4( 72.8 91.9 

- - 19.8 3.9 )0.8( )2.5( 4.0  )39.4( )24.4( 

87.3 - 6.9 0.7 3.8 7.8 0.6 33.4 67.5 

30.7 - )2.0( 6.1 2.2 7.7 1.4 6.4 15.3 

118.0 - 4.9 6.8 6.0 15.5 2.0 39.8 82.8 

7.1 - - - 0.7 - - )3.3( 6.4

95.8 - 6.1 10.4 1.9 6.8 3.7 18.3 66.9 

15.1 - )1.2( )3.6( 3.4 8.7 )1.7( 24.8 9.5 

5.2 - )0.3( )1.2( 1.1 3.0 )0.6( 8.5 3.2 

9.9 - )0.9( )2.4( 2.3 5.7 )1.1( 16.3 6.3 

39.3 - )0.6( 0.6 3.2 8.3 0.4 22.2 27.4 

51.3 - 5.8 5.8 0.5 2.9 1.5 9.3 34.8 

44.5 - 0.3 4.6 1.4 3.9 2.2 9.0 32.1 

14,479.5 - 3,994.0 51.1 673.9 1,365.3 5.7 7,069.6 8,389.5 

10,347.0 - - 51.1 535.4 1,365.3 5.7 7,069.6 8,389.5 

10,235.2 - - 55.8 491.6 1,269.7 4.3 7,125.4 8,413.8 

46.4 - - - 19.8 10.5 - - 16.1 

174.6 - - - - 2.1 - 163.8 172.5 

13,666.9 - 2,538.3 1,108.3 628.8 934.7 1,593.2 - 6,863.6 

10,990.0 - - 1,108.3 490.2 934.7 1,593.2 - 6,863.6 

11,048.2 - - 1,065.3 497.8 932.3 1,601.7 - 6,951.1 

8,180.8 - 493.5 44.6 632.9 1,377.0 23.3 4,155.9 5,609.5 

8,232.1 - 513.7 43.6 664.5 1,379.0 22.3 4,169.2 5,609.0 

10,873.9 - - - 3,491.8 860.9 2,391.6 1,022.0 4,129.6 

74.1 - - - 3.7 7.1 - 32.0 63.3 

4.9 - - 0.7 - 0.3 0.5 - 3.4 

8.3 - 6.9 - 0.1 0.4 0.1 1.4 0.8 

87.3 - 6.9 0.7 3.8 7.8 0.6 33.4 67.5 

)3(2016 בספטמבר 30 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 )בלתי מבוקר(

 פעילות בישראל
 משקי בית)1(

 סה"כ
 משקי
 בית

 מזה:
 הלוואות

 לדיור
 בנקאות
 פרטית

 עסקים
 קטנים

 וזעירים

 עסקים
 בינוניים

 וגדולים)2(
 גופים

 מוסדיים

 מגזר
 ניהול

 פיננסי

 סכומים
 שלא

 סך הכל הוקצו

 110.072.8-11.74.7-0.3-126.7 הכנסות ריבית מחיצוניים

 חיצונייםהוצאות ריבית מ

 הכנסות ריבית, נטו:

 חיצונייםמ

זריבינמג

 סך הכנסות ריבית, נטו

 סך הכנסות שאינן מריבית

 סך ההכנסות

 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 חרותהוצאות תפעליות וא

 ד( לפני מיסיםרווח )הפס

 חהפרשה למיסים על הרוו

 ח נקי )הפסד(רוו

 רווח נקי )הפסד( לפני העמסת הוצאות עקיפות

 חרות:מתוך סך הוצאות תפעוליות וא

 הוצאות ישירות

 הוצאות עקיפות

 יתרה ממוצעת של נכסים

 אשראי לציבור רה ממוצעת שלית

 חיתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיוו

 חובות פגומים יתרת

 יום 90 חובות בפיגור מעל יתרת

 חייבויותיתרה ממוצעת של הת

 זה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבורמ

 חפיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיוו יתרת

 נכסי סיכון יתרה ממוצעת של

 חנכסי סיכון לסוף תקופת הדיוו יתרת

 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול

 ריבית נטו: פיצול הכנסות

 ח מפעילות מתן אשראימרוו

 רווח מפעילות קבלת פיקדונותמ

 חרא

 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

)1( 
)2( 
)3( 

זה כולל את הפעילות של כרטיסי האשראי, אשר היקפה אינו מהותי. זרמג
ר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי.זמג

חדש.סווג מ
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017

 

  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

                     

                    

             

         

                   

                   

                   

           

                 

               

            

               

              

                

                

                   

                    

                    

                      

                       

                    

                     

                     

                    

                   

                     

                   

                  

                    

                

  
 

 מגזרי פעילות פיקוחיים )המשך(-12 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 דע על מגזרי פעילות פיקוחייםג. מי

82.5 - 28.0 5.0 0.8 3.1 10.2 - 35.4 

268.7 - )24.4( )5.0( 10.9 23.4 )10.2( 199.5 274.0 

- - 42.2 6.4 )1.7( )3.6( 13.5  )97.2( )56.8( 

268.7 - 17.8 1.4 9.2 19.8 3.3 102.3 217.2 

96.5 - 0.4 15.4 8.2 20.5 4.3 19.2 47.7 

365.2 - 18.2 16.8 17.4 40.3 7.6 121.5 264.9  סך ההכנסות

32.1 - - - 0.7 )1.8( - )1.3( 33.2  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

295.8 - 10.8 33.6 5.9 19.6 11.4 51.3 214.5  חרותהוצאות תפעליות וא

37.3 - 7.4 )16.8( 10.8 22.5 )3.8( 71.5 17.2 

11.2 - 2.3 )5.1( 3.3 6.7 )1.2( 21.5 5.2 

26.1 - 5.1 )11.7( 7.5 15.8 )2.6( 50.0 12.0 

122.7 - 7.3 )2.2( 10.3 23.2 1.9 68.5 82.2 

157.0 - 7.8 19.9 1.8 8.8 4.9 24.6 113.8 

138.8 - 3.0 13.7 4.1 10.8 6.5 26.7 100.7 

13,522.0 - 3,701.4 11.2 507.2 943.8 9.7 7,032.8 8,348.7 

9,742.5 - - 11.2 437.5 935.4 9.7 7,032.8 8,348.7 

9,853.9 - - 31.1 383.8 861.3 8.8 7,213.9 8,568.9 

41.5 - - - 16.9 8.9 - 1.3 15.7 

156.6 - - - - 3.6 - 142.4 153.0 

12,707.8 - 2,043.7 950.2 528.6 943.5 1,620.8 - 6,621.0 

10,594.5 - - 950.2 475.7 926.8 1,620.8 - 6,621.0 

10,462.4 - - 699.3 500.3 855.3 1,653.9 - 6,753.6 

7,946.7 - 475.9 44.2 689.8 1,117.2 21.4 3,996.5 5,598.2 

8,119.4 - 501.9 37.7 629.4 1,105.0 17.2 4,161.3 5,828.2 

10,744.5 - - - 3,292.7 876.7 2,685.7 906.4 3,889.4 

226.3 - - - 8.9 19.2 - 100.3 198.2 

21.5 - - 1.4 0.3 0.6 3.3 - 15.9 

20.9 - 17.8 - - - - 2.0 3.1 

268.7 - 17.8 1.4 9.2 19.8 3.3 102.3 217.2 

2017 בספטמבר 30 לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

 )בלתי מבוקר(

 פעילות בישראל
 משקי בית)1(

 סה"כ
 משקי
 בית

 מזה:
 הלוואות

 לדיור
 בנקאות
 פרטית

 עסקים
 קטנים

 וזעירים

 עסקים
 בינוניים

 וגדולים)2(
 גופים

 מוסדיים

 מגזר
 ניהול

 פיננסי

 סכומים
 שלא

 סך הכל הוקצו

 309.4199.5-26.511.7-3.6-351.2 הכנסות ריבית מחיצוניים

 חיצונייםהוצאות ריבית מ

 הכנסות ריבית, נטו:

 חיצונייםמ

זריבינמג

 סך הכנסות ריבית, נטו

 סך הכנסות שאינן מריבית

 ד( לפני מיסיםרווח )הפס

 חהפרשה למיסים על הרוו

 ח נקי )הפסד(רוו

 ד( לפני העמסת הוצאות עקיפותרווח נקי )הפס

 חרות:מתוך סך הוצאות תפעוליות וא

 הוצאות ישירות

 הוצאות עקיפות

 יתרה ממוצעת של נכסים

 אשראי לציבור יתרה ממוצעת של

 חיתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיוו

 חובות פגומים יתרת

 יום 90 חובות בפיגור מעל יתרת

 חייבויותיתרה ממוצעת של הת

 זה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבורמ

 חפיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיוו יתרת

 נכסי סיכון יתרה ממוצעת של

 חנכסי סיכון לסוף תקופת הדיוו יתרת

 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול

 ריבית נטו: פיצול הכנסות

 ח מפעילות מתן אשראימרוו

 רווח מפעילות קבלת פיקדונותמ

 חרא

 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

)1( 
)2( 

ר היקפה אינו מהותי.רטיסי האשראי, אשזה כולל את הפעילות של כ זרמג
ר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי.זמג
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ביאורים לדוחות הכספיים

 

  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

                     

                    

             

         

                   

                

                   

                 

                

               

             

               

                

                 

                 

                   

                    

                    

                       

                       

                    

                     

                     

                    

                   

                     

                      

                     

                      

                

  
 

  

 מגזרי פעילות פיקוחיים )המשך(-12 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 דע על מגזרי פעילות פיקוחייםג. מי

77.3 - 23.3 9.3 0.1 1.8 9.8 - 33.0 

258.8 - )18.1( )9.3( 13.7 30.1 )9.8( 186.8 252.2 

- - 43.0 10.9 )2.6( )6.3( 11.6  )90.9( )56.6( 

258.8 - 24.9 1.6 11.1 23.8 1.8 95.9 195.6 

132.8 - 30.5 18.0 6.6 22.1 4.9 20.8 50.7 

391.6 - 55.4 19.6 17.7 45.9 6.7 116.7 246.3  סך ההכנסות

22.5 - - - 0.7 0.3 - )6.1( 21.5  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

289.4 - 12.5 32.5 5.8 20.9 11.2 50.6 206.5  חרותהוצאות תפעליות וא

79.7 - 42.9 )12.9( 11.2 24.7 )4.5( 72.2 18.3 

30.2 - 16.3 )4.9( 4.3 9.2 )1.7( 27.4 7.0 

49.5 - 26.6 )8.0( 6.9 15.5 )2.8( 44.8 11.3 

141.8 - 31.7 0.7 10.6 25.6 1.3 61.4 71.9 

153.4 - 10.0 18.8 1.8 9.0 4.5 23.9 109.3 

136.0 - 2.5 13.7 4.0 11.9 6.7 26.7 97.2 

14,164.5 - 3,785.4 45.5 654.3 1,348.7 7.1 7,064.4 8,323.5 

10,224.6 - - 45.5 549.8 1,298.7 7.1 7,064.4 8,323.5 

10,235.2 - - 55.8 491.6 1,269.7 4.3 7,125.4 8,413.8 

46.4 - - - 19.8 10.5 - - 16.1 

174.6 - - - - 2.1 - 163.8 172.5 

13,365.5 - 2,323.9 1,100.8 519.5 983.0 1,578.9 - 6,859.4 

10,937.1 - - 1,100.8 415.0 983.0 1,578.9 - 6,859.4 

11,048.2 - - 1,065.3 497.8 932.3 1,601.7 - 6,951.1 

8,136.3 - 485.8 50.8 536.5 1,469.0 24.2 4,137.6 5,570.0 

8,232.1 - 513.7 43.6 664.5 1,379.0 22.3 4,169.2 5,609.0 

11,907.8 - - - 3,721.3 1,513.1 2,426.1 1,069.9 4,247.3 

215.6 - - - 10.8 22.2 - 92.4 182.6 

14.4 - - 1.6 0.3 1.0 1.8 - 9.7 

28.8 - 24.9 - - 0.6 - 3.5 3.3 

258.8 - 24.9 1.6 11.1 23.8 1.8 95.9 195.6 

)3(2016 בספטמבר 30 לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

 )בלתי מבוקר(

 פעילות בישראל
 משקי בית)1(

 סה"כ
 משקי
 בית

 מזה:
 הלוואות

 לדיור
 בנקאות
 פרטית

 עסקים
 קטנים

 וזעירים

 עסקים
 בינוניים

 וגדולים)2(
 גופים

 מוסדיים

 מגזר
 ניהול

 פיננסי

 סכומים
 שלא

 סך הכל הוקצו

 285.2186.8-31.913.8-5.2-336.1 הכנסות ריבית מחיצוניים

 חיצונייםהוצאות ריבית מ

 הכנסות ריבית, נטו:

 חיצונייםמ

זריבינמג

 סך הכנסות ריבית, נטו

 סך הכנסות שאינן מריבית

 ד( לפני מיסיםרווח )הפס

 חהפרשה למיסים על הרוו

 ד(ח נקי )הפסרוו

 צאות עקיפותרווח נקי לפני העמסת הו

 חרות:הוצאות תפעוליות וא מתוך סך

 הוצאות ישירות

 הוצאות עקיפות

 יתרה ממוצעת של נכסים

 אשראי לציבור יתרה ממוצעת של

 חיתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיוו

 חובות פגומים יתרת

 יום 90 חובות בפיגור מעל יתרת

 חייבויותיתרה ממוצעת של הת

 זה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבורמ

 חפיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיוו יתרת

 נכסי סיכון יתרה ממוצעת של

 חנכסי סיכון לסוף תקופת הדיוו יתרת

 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול

 ריבית נטו: פיצול הכנסות

 ח מפעילות מתן אשראימרוו

 רווח מפעילות קבלת פיקדונותמ

 חרא

 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

)1( 
)2( 
)3( 

ר היקפה אינו מהותי.רטיסי האשראי, אשזה כולל את הפעילות של כ זרמג
ר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי.מגז

חדש.סווג מ
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 מגזרי פעילות פיקוחיים )המשך(-12 ביאור

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 דע על מגזרי פעילות פיקוחייםג. מי

95.3 - 31.1 8.3 0.1 1.5 13.4 - 40.9 

343.0 - )25.1( )8.3( 15.4 41.1 )13.4( 241.9 333.3 

- - 52.3 10.8 )3.6( )8.1( 15.9  )111.2( )67.3( 

343.0 - 27.2 2.5 11.8 33.0 2.5 130.7 266.0 

167.8 - 35.4 22.0 8.8 29.3 6.4 27.4 65.9 

510.8 - 62.6 24.5 20.6 62.3 8.9 158.1 331.9  סך ההכנסות

30.4 - - - 1.3 )0.4( 0.1  )7.9( 29.4  הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

386.5 - 10.7 39.3 7.5 26.9 14.5 64.5 287.6  חרותהוצאות תפעליות וא

93.9 - 51.9 )14.8( 11.8 35.8 )5.7( 101.5 14.9 

38.3 - 21.1 )6.2( 4.8 14.7 )2.3( 41.6 6.2 

55.6 - 30.8 )8.6( 7.0 21.1 )3.4( 59.9 8.7 

160.7 - 32.5 1.5 9.9 30.8 1.7 81.1 84.3 

212.5 - 8.4 22.0 2.8 11.4 5.9 30.8 162.0 

174.0 - 2.3 17.3 4.7 15.5 8.6 33.7 125.6 

14,190.3 - 3,873.0 41.4 595.6 1,350.1 6.6 7,040.3 8,323.6 

10,215.4 - - 41.4 493.7 1,350.1 6.6 7,040.3 8,323.6 

9,892.6 - - 2.2 408.9 1,191.0 6.3 7,014.1 8,284.2 

45.9 - - - 13.6 16.6 - - 15.7 

153.1 - - - - 5.1 - 137.4 148.0 

13,390.7 - 2,348.8 1,090.5 488.5 1,012.9 1,583.5 - 6,866.5 

10,940.1 - - 1,090.5 386.7 1,012.9 1,583.5 - 6,866.5 

10,868.3 - - 1,005.2 483.2 929.7 1,595.8 - 6,854.4 

8,131.4 - 485.4 49.1 559.7 1,436.4 23.9 4,131.6 5,576.9 

7,923.5 - 455.4 41.9 620.0 1,222.2 21.8 3,987.9 5,562.2 

11,540.7 - - - 3,502.1 1,404.5 2,447.5 1,041.0 4,186.6 

- -

290.0 - - - 11.7 31.3 - 125.1 247.0 

19.5 - - 2.5 0.1 1.0 2.5 - 13.4 

33.5 - 27.2 - - 0.7 - 5.6 5.6 

343.0 - 27.2 2.5 11.8 33.0 2.5 130.7 266.0 

2016 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום

 )מבוקר(

 פעילות בישראל
 משקי בית)1(

 סה"כ
 משקי
 בית

 מזה:
 הלוואות

 לדיור
 בנקאות
 פרטית

 עסקים
 קטנים

 וזעירים

 עסקים
 בינוניים

 וגדולים)2(
 גופים

 מוסדיים

 מגזר
 ניהול

 פיננסי

 סכומים
 שלא

 סך הכל הוקצו

 374.2241.9-42.615.5-6.0-438.3 הכנסות ריבית מחיצוניים

 חיצונייםהוצאות ריבית מ

 הכנסות ריבית, נטו:

 חיצונייםמ

זריבינמג

 סך הכנסות ריבית, נטו

 סך הכנסות שאינן מריבית

 ד( לפני מיסיםרווח )הפס

 חהפרשה למיסים על הרוו

 ד(ח נקי )הפסרוו

 צאות עקיפותרווח נקי לפני העמסת הו

 חרות:הוצאות תפעוליות וא מתוך סך

 הוצאות ישירות

 הוצאות עקיפות

 יתרה ממוצעת של נכסים

 אשראי לציבור רה ממוצעת שלית

 חיתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיוו

 חובות פגומים יתרת

 יום 90 חובות בפיגור מעל יתרת

 (3)חייבויותיתרה ממוצעת של הת

 (3)זה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבורמ

 (3)חפיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיוו יתרת

 נכסי סיכון יתרה ממוצעת של

 חנכסי סיכון לסוף תקופת הדיוו יתרת

 (3)יתרה ממוצעת של נכסים בניהול

 פיצול הכנסות ריבית נטו:

 ח מפעילות מתן אשראימרוו

 רווח מפעילות קבלת פיקדונותמ

 חרא

 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

)1( 
)2( 
)3( 

ר היקפה אינו מהותי.רטיסי האשראי, אשזה כולל את הפעילות של כ זרמג
זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי. זרמג

חדש.סווג מ



 פסדילה שה והפר ציבור ל ראי אש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 ראיאש

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ומכשירי אשראי חוץ מאזניים הפרשה להפסדי אשראי (1) חובות א.

 2017 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

 )בלתי מבוקר(

 הפרשה להפסדי אשראי
 אשראי לציבור

 בנקים
וממשלות  סך הכל סך הכל חר פרטי א לדיור חרי מס

 די אשראי. תנועה ביתרת הפרשה להפס1

 109.5 109.5 57.9 42.9 8.7 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה

 7.2 7.2 6.2 0.9 0.1 הוצאות בגין הפסדי אשראי

)12.5( )12.5( )12.2( )0.2( )0.1( חשבונאיות חיקות מ

 3.3 3.3 3.3)3()3( חשבונאית בשנים קודמות חקו חובות שנמ גביית 

 )9.2( )9.2( )8.9( )0.2( )0.1( חשבונאיות נטו חיקות מ

 107.5 107.5 55.2 43.6 8.7 ( *)2017 בספטמבר 30 די אשראי ליום יתרת הפרשה להפס

 3.1 3.1 0.4 0.4 2.3 זניים ץ מא זה: בגין מכשירי אשראי חו )*(מ

 2017 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו

 )בלתי מבוקר(

 105.4 105.4 51.0 44.8 9.6 חילת השנה יתרת הפרשה להפסדי אשראי לת

 32.1 32.1 34.2 )1.3( )0.8( הוצאות בגין הפסדי אשראי

)38.3( )38.3( )37.3( )0.3( )0.7( חשבונאיות חיקות מ

 8.3 8.3 7.3 0.4 0.6 חשבונאית בשנים קודמות חקו חובות שנמ גביית 

 )30.0( )30.0( )30.0( 0.1 )0.1( חשבונאיות נטו חיקות מ

 107.5 107.5 55.2 43.6 8.7 (* )2017 בספטמבר 30 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 3.1 3.1 0.4 0.4 2.3 זניים ץ מא זה: בגין מכשירי אשראי חו )*(מ

 2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 חושבה היא בגינם (  1)חובות , ועל (1) חובות די אשראי בגין חישוב ההפרשה להפס דרך דע נוסף על . מי2

 (1)חובות חוב רשומה של יתרת

 1,170.3 1,170.3 17.2 1.3 1,151.8 שנבדקו על בסיס פרטני

 8,683.6 8,683.6 1,153.7 7,212.6 317.3 (** ) שנבדקו על בסיס קבוצתי

 9,853.9 9,853.9 1,170.9 7,213.9 1,469.1 (1 ) סך הכל חובות

 6,971.3 6,971.3 6,779.0 192.3 חושבה לפי עומק הפיגור זה: שההפרשה בגינם )**( מ

 (1) חובות די אשראי בגיןהפרשה להפס

 14.5 14.5 9.5 0.1 4.9 שנבדקו על בסיס פרטני

 89.9 89.9 45.3 43.1 1.5 ( *** ) שנבדקו על בסיס קבוצתי

 104.4 104.4 54.8 43.2 6.4 סך ההפרשה להפסדי אשראי

 43.8 43.8 43.1 0.7 חושבה לפי עומק הפיגור רשה בגינם )***( מזה: שההפ

חוזר. רכשו במסגרת הסכמי מכר ח וניירות ערך שנשאלו או נ חרים, למעט אג" חובות א אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים ו ( 1 )
בסך קבוצתי בסיס על חושבה וש ח ש" מליוני 0.8 בסך פרטני בסיס על חושבה ש הפיגור עומק שיטת לפי חייב למת מעבר הפרשה יתרות כולל  )2( 
 מיליוני ש"ח. 24.7

ח. מיליוני ש" 0.1 יתרה נמוכה מ- )3( 

ביאורים לדוחות הכספיים
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 פסדילה שה והפר ציבור ל ראי אש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (1) חובות א.

 2016 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

 )בלתי מבוקר(

 הפרשה להפסדי אשראי
 אשראי לציבור

 בנקים
וממשלות  סך הכל סך הכל חר פרטי א לדיור חרי מס

 די אשראיהפרשה להפס . תנועה ביתרת 1

 108.8 108.8 48.1 50.8 9.9 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה

 7.1 7.1 9.9 )3.1( 0.3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 )11.3( )11.3( )11.1( )0.3( 0.1 חשבונאיות חיקות מ

 2.4 2.4 2.4 חשבונאית בשנים קודמות חקו חובות שנמ גביית 

 )8.9( )8.9( )8.7( )0.3( 0.1 חשבונאיות נטו חיקות מ

 107.0 107.0 49.3 47.4 10.3 (*)2016 בספטמבר 30 די אשראי ליום יתרת הפרשה להפס

 3.0 3.0 0.5 0.2 2.3 זניים ץ מא חו זה: בגין מכשירי אשראי )*( מ

 2016 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו

 )בלתי מבוקר(

 די אשראיהפרשה להפס . תנועה ביתרת 1

 114.4 114.4 45.1 60.2 9.1 חילת השנה יתרת הפרשה להפסדי אשראי לת

 22.5 22.5 27.3 )6.1( 1.3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 )37.0( )37.0( )30.1( )6.7( )0.2( חשבונאיות חיקות מ

 7.1 7.1 7.0 0.1 חשבונאית בשנים קודמות חקו חובות שנמ גביית 

 )29.9( )29.9( )23.1( )6.7( )0.1( חשבונאיות נטו חיקות מ

 107.0 107.0 49.3 47.4 10.3 (*)2016 בספטמבר 30 די אשראי ליום יתרת הפרשה להפס

 3.0 3.0 0.5 0.2 2.3 זניים ץ מא זה: בגין מכשירי אשראי חו)*( מ

 2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 חושבה היא בגינם (1)חובות , ועל (1) חובות די אשראי בגין חישוב ההפרשה להפס דרך דע נוסף על . מי2

 (1)חובות חוב רשומה של יתרת

 1,622.7 1,622.7 22.1 1,600.6 שנבדקו על בסיס פרטני

8,612.5 8,612.5 1,123.2 7,125.4 363.9 (**) שנבדקו על בסיס קבוצתי

 10,235.2 10,235.2 1,145.3 7,125.4 1,964.5 (1)חובות סך הכל 

 6,744.9 6,744.9 6,597.5 147.4 חושבה לפי עומק הפיגור זה: שההפרשה בגינם )**( מ

 (1)חובות די אשראי בגין הפרשה להפס

 17.0 17.0 9.8)1( 7.2 שנבדקו על בסיס פרטני

 87.0 87.0 39.0 47.2 )2( 0.8 (***) שנבדקו על בסיס קבוצתי

 104.0 104.0 48.8 47.2 8.0 סך ההפרשה להפסדי אשראי

 47.6 47.6 47.1 0.5 חושבה לפי עומק הפיגור רשה בגינם זה: שההפ )***( מ

חוזר. רכשו במסגרת הסכמי מכר ח וניירות ערך שנשאלו או נ חרים, למעט אג" חובות א אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים ו ( 1 )
בסך קבוצתי בסיס על חושבה וש ח ש" מליוני 1.1 בסך פרטני בסיס על חושבה ש הפיגור עומק שיטת לפי חייב למת מעבר הפרשה יתרות כולל  )2( 
 מיליוני ש"ח. 24.7

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 פסדילה שה והפר ציבור ל ראי אש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 חוץ מאזניים )המשך( ומכשירי אשראי (1) חובות א.

 הפרשה להפסדי אשראי

 2016 דצמבר  ב 31 הסתיימה ביום לשנה ש

 )מבוקר(

 סך הכל חרפרטי א לדיור חרי מס
 בנקים

 סך הכל וממשלות

די אשראיהפרשה להפס . תנועה ביתרת 1

 114.4 114.4 45.1 60.2 9.1 חילת השנה הפרשה להפסדי אשראי לת יתרת 

 30.4 30.4 37.4 )7.7( 0.7 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 )49.4( )49.4( )41.3( )7.7( )0.4( חשבונאיות חיקות מ

 10.0 10.0 9.8 0.2 חשבונאית בשנים קודמות חקו גביית חובות שנמ

 )39.4( )39.4( )31.5( )7.7( )0.2( חשבונאיות נטו חיקות מ

 105.4 105.4 51.0 44.8 9.6 (*) הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה יתרת 

 2.9 2.9 0.5 0.2 2.2 זניים ץ מא זה: בגין מכשירי אשראי חו)*( מ

 2016 דצמבר  ב 31

 )בלתי מבוקר(

 חושבה היא בגינם (1)חובות , ועל (1) חובות די אשראי בגין חישוב ההפרשה להפס דרך דע נוסף על . מי2

 (1)חובות חוב רשומה של יתרת

 1,265.2 1,265.2 19.7 1,245.5 שנבדקו על בסיס פרטני

 8,627.4 8,627.4 1,104.2 7,014.1 509.1 (**) שנבדקו על בסיס קבוצתי

 9,892.6 9,892.6 1,123.9 7,014.1 1,754.6 (1 ) סך הכל חובות

 6,822.2 6,822.2 6,669.7 152.5 חושבה לפי עומק הפיגור זה: שההפרשה בגינם )**( מ

 (1) די אשראי בגין חובות הפרשה להפס

 15.7 15.7 9.8 5.9 שנבדקו על בסיס פרטני

 86.8 86.8 40.7 44.6 )2( 1.5 (***) שנבדקו על בסיס קבוצתי

 102.5 102.5 50.5 44.6 7.4 סך ההפרשה להפסדי אשראי

 45.1 45.1 44.6 0.5 חושבה לפי עומק הפיגור רשה בגינם זה: שההפ )***( מ

חוזר. רכשו במסגרת הסכמי מכר ח וניירות ערך שנשאלו או נ חרים, למעט אג" חובות א אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים ו (1 )
בסך קבוצתי בסיס על חושבה וש ח ש" מליוני 1.0 בסך רטני פ בסיס על חושבה ש הפיגור עומק שיטת לפי חייב למת מעבר הפרשה רות ית כולל  )2( 
 מיליוני ש"ח. 24.1

ביאורים לדוחות הכספיים
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 פסדילה שה והפר ציבור ל ראי אש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ב. )המשך( (1 ) חובות

איכות אשראי ופיגורים .1 

 2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 (2 ) בעייתיים
 חובות לא פגומים

 דע נוסף מי

 סך הכל (3) פגומים לא פגומים לא בעייתיים פעילות לווים בישראל
 בפיגור של 90
 ימים או יותר)4(

 בפיגור של 30
 ועד  ימים 89 )5(

 ציבור מסחרי

 865.8 21.4 844.4 בינוי ונדל"ן - בינוי

 0.7 3.5 451.9 4.0 3.8 444.1 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

 133.4 133.4 שרותים פיננסים

 0.1 18.0 0.4 0.1 17.5 חר רי - א מסח

 0.7 3.6 1,469.1 25.8 3.9 1,439.4 סך הכל מסחרי

 36.8 142.4 7,213.9 1.3 142.4)6( 7,070.2 אנשים פרטים - הלוואות לדיור

18.3 10.6 1,170.9 14.4 21.6 1,134.9 חראנשים פרטיים - א

 55.8 156.6 9,853.9 41.5 167.9 9,644.5 ציבור- פעילות בישראל סך הכל 

 בנקים בישראל

 ממשלת ישראל

 55.8 156.6 9,853.9 41.5 167.9 9,644.5 סך הכל פעילות בישראל

 חו"ל בנקים ב

 55.8 156.6 9,853.9 41.5 167.9 9,644.5 סך הכל

 2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר( פעילות לווים בישראל

 ציבור מסחרי

 0.1 1,051.5 18.3 0.4 1,032.8 בינוי ונדל"ן - בינוי

 1.7 2.0 472.8 11.4 5.1 456.3 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

 388.4 388.4 שרותים פיננסים

 51.8 0.6 0.4 50.8 חר רי - א מסח

 1.7 2.1 1,964.5 30.3 5.9 1,928.3 סך הכל מסחרי

 22.0 163.8 7,125.4 163.8)6( 6,961.6 אנשים פרטים - הלוואות לדיור

22.1 8.7 1,145.3 16.1 18.8 1,110.4 חר אנשים פרטיים - א

 45.8 174.6 10,235.2 46.4 188.5 10,000.3 ציבור- פעילות בישראל סך הכל 

 בנקים בישראל

 ממשלת ישראל

 45.8 174.6 10,235.2 46.4 188.5 10,000.3 סך הכל פעילות בישראל

 בנקים בחו"ל

 45.8 174.6 10,235.2 46.4 188.5 10,000.3 סך הכל

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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חוזר. רות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכם מכר חרים, למעט אג"ח וניי אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות א ( 1 )
לא שבגינן לדיור הלוואות ר, הפיגו עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן ר לדיו הלוואות בגין לרבות חדת, מיו חה בהשג או חות נ פגום, אשראי סיכון  )2(

 ימים או יותר. 90 קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 ביאור ראה בעייתי חוב של מחדש רגון באי חדש מ שאורגנו מסויימים פגומים חובות על למידע ריבית. הכנסות צוברים אינם פגומים חובות ככלל, ( 3 )

 להלן. .ג 2 .ב.13
מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים צוברים הכנסות ריבית. )4(

 )5( 2016 בספטמבר 30 ) פגומים שאינם בעייתיים חובות כ סווגו ח ש" מיליוני 8.8 של בסך ימים 89 ועד 30 של בפיגור חובות ריבית. הכנסות צוברים 
ח, בהתאמה(. מיליוני ש" 8.6 ח ו- מיליוני ש" 6.7 :2016 בדצמבר 31 ו-

שינוי נעשה ר כאש לווה, של פיגורים זר ח לה הסדר חתם נ בהן הפיגור, עומק לפי הפרשה עם ש"ח מיליוני 9.0 בסך לדיור הלוואות רת ית כולל  )6(
 ח, מיליוני ש" 7.9 מיליוני ש"ח ו- 10.3 :2016 בדצמבר 31 ו- 2016 בספטמבר 30 פרעונה ) בגין יתרת ההלוואה שטרם הגיעה מועד בלוח הסילוקין 

 בהתאמה(.

 פסדילה שה והפר ציבור ל ראי אש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ב. )המשך( (1 ) חובות

איכות אשראי ופיגורים )המשך( .1 

 2016 דצמבר  ב 31

 )מבוקר(

 (2 )בעייתיים
 חובות לא פגומים

 דע נוסף מי

 סך הכל (3 ) פגומים לא פגומים לא בעייתיים פעילות לווים בישראל
 בפיגור של 90
 ימים או יותר)4(

 בפיגור של 30
 ועד  ימים 89 )5(

 ציבור מסחרי

 953.8 18.6 935.2 בינוי ונדל"ן - בינוי

 2.0 5.1 460.9 11.0 6.5 443.4 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

 321.2 321.2 שרותים פיננסים

 18.7 0.6 0.1 18.0 חר רי - א מסח

 2.0 5.1 1,754.6 30.2 6.6 1,717.8 סך הכל מסחרי

 29.3 137.4 7,014.1 137.4)6( 6,876.7 אנשים פרטים - הלוואות לדיור

24.8 10.6 1,123.9 15.7 21.2 1,087.0 חר אנשים פרטיים - א

 56.1 153.1 9,892.6 45.9 165.2 9,681.5 ציבור- פעילות בישראל סך הכל 

 בנקים בישראל

 ממשלת ישראל

 56.1 153.1 9,892.6 45.9 165.2 9,681.5 סך הכל פעילות בישראל

 בנקים בחו"ל

 56.1 153.1 9,892.6 45.9 165.2 9,681.5 סך הכל

ביאורים לדוחות הכספיים
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 פסדילה שה והפר ציבור ל ראי אש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 )המשך( (1 ) חובות ב. 

 חובות פגומים )המשך( דע נוסף על . מי2
חובות פגומים והפרשה פרטנית  א.

 2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 פעילות לווים בישראל

חובות  (2 ) יתרת

 פגומים בגינם
 קיימת הפרשה

 (3)פרטנית
 יתרת הפרשה

 (3 ) פרטנית

חובות (2)  יתרת
 פגומים בגינם לא

 רשה קיימת הפ
פרטנית)3(

 סך הכל יתרת)2( 
 חובות פגומים

זית רן חו יתרת ק
 חובות פגומים של 

 ציבור מסחרי

 28.8 21.4 21.4 בינוי ונדל"ן - בינוי

 5.3 4.0 4.0 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

 שרותים פיננסים

 0.5 0.4 0.4 חר רי - א מסח

 34.6 25.8 25.8 סך הכל מסחרי

 1.3 1.3 1.3 אנשים פרטים - הלוואות לדיור

34.7 14.4 14.4 חר אנשים פרטיים - א

 70.6 41.5 41.5 ציבור- פעילות בישראל סך הכל 

 בנקים בישראל

 ממשלת ישראל

 70.6 41.5 41.5 סך הכל פעילות בישראל

 בנקים בחו"ל

 70.6 41.5 41.5 סך הכל

 מזה:

4.5 4.5 רימי מזומניםחי של תזמדד לפי ערך נוכנ

 19.6 19.6 חובות בעייתיים חובות בארגון מחדש של 

 א.2 ב13 ביאור בסוף שוליים רות הע

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 פסדילה שה והפר ציבור ל ראי אש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 )המשך( (1 ) חובות ב. 

 חובות פגומים )המשך( דע נוסף על . מי2
חובות פגומים והפרשה פרטנית  א.

 2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 פעילות לווים בישראל

חובות  (2 ) יתרת

 פגומים בגינם
 קיימת הפרשה

 (3)פרטנית
 יתרת הפרשה

 (3 ) פרטנית

חובות (2)  יתרת
 פגומים בגינם לא

 רשה קיימת הפ
פרטנית)3(

 סך הכל יתרת)2( 
 חובות פגומים

זית רן חו יתרת ק
 חובות פגומים של 

 ציבור מסחרי

 25.7 18.3 18.3 בינוי ונדל"ן - בינוי

 12.6 11.4 11.4 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

 שרותים פיננסים

 0.7 0.6 0.6 חר רי - א מסח

 39.0 30.3 30.3 סך הכל מסחרי

 אנשים פרטים - הלוואות לדיור

32.9 16.1 16.1 חר אנשים פרטיים - א

 71.9 46.4 46.4 ציבור- פעילות בישראל סך הכל 

 בנקים בישראל

 ממשלת ישראל

 71.9 46.4 46.4 סך הכל פעילות בישראל

 בנקים בחו"ל

 71.9 46.4 46.4 סך הכל

 מזה:

5.5 5.5 רימי מזומניםחי של תזמדד לפי ערך נוכנ

 22.4 22.4 חובות בעייתיים חובות בארגון מחדש של 

ביאורים לדוחות הכספיים
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 פסדילה שה והפר ציבור ל ראי אש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 )המשך( (1 ) חובות ב. 

 חובות פגומים )המשך( דע נוסף על . מי2
חובות פגומים והפרשה פרטנית  א.

 2016 דצמבר  ב 31

 )מבוקר(

 פעילות לווים בישראל

חובות  (2 ) יתרת

 פגומים בגינם
 קיימת הפרשה

 (3)פרטנית
 יתרת הפרשה

 (3 ) פרטנית

חובות (2)  יתרת
 פגומים בגינם לא

 רשה קיימת הפ
פרטנית)3(

 סך הכל יתרת)2( 
 חובות פגומים

זית רן חו יתרת ק
 חובות פגומים של 

 ציבור מסחרי

 26.1 18.6 18.6 בינוי ונדל"ן - בינוי

 12.3 11.0 11.0 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

 שרותים פיננסים

 0.6 0.6 0.6 חר רי - א מסח

 39.0 30.2 30.2 סך הכל מסחרי

 אנשים פרטים - הלוואות לדיור

33.9 15.7 15.7 חר אנשים פרטיים - א

 72.9 45.9 45.9 ציבור- פעילות בישראל סך הכל 

 בנקים בישראל

 ממשלת ישראל

 72.9 45.9 45.9 סך הכל פעילות בישראל

 בנקים בחו"ל

 72.9 45.9 45.9 סך הכל

 מזה:

5.2 5.2 רימי מזומניםחי של תזמדד לפי ערך נוכנ

 21.8 21.8 חובות בעייתיים חובות בארגון מחדש של 

 חוזר. רות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכם מכר חרים, למעט אג"ח וניי ראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות א אשראי לציבור, אש (1 )
יתרת חוב רשומה. )2( 

רשה פרטנית להפסדי אשראי. הפ )3( 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 פסדילה שהוהפר לציבור ראיאש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ב. )המשך( (1 ) חובות
חובות פגומים )המשך( דע נוסף על מי .2 

יתרה ממוצעת והכנסות ריבית פעילות לווים בישראל  ב.

 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו
 2017 בספטמבר 30

 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו
 בספטמבר 30 2017

 )בלתי מבוקר(

 יתרה ממוצעת
 חובות ל ש

 (2 )פגומים
 הכנסות ריבית

 (3 ) שנרשמו
 זה נרשמו על מ

 זומן בסיס מ

 יתרה ממוצעת
 חובות ל ש

 פגומים)2(
 הכנסות ריבית

 שנרשמו)3(
 זה נרשמו על מ

 זומן בסיס מ

 ציבור מסחרי

 0.1 0.1 19.9)5()5( 20.3 בינוי ונדל"ן - בינוי

)5()5( 5.9)5()5( 4.1 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

)5()5( 0.5)5()5( 0.5 חר רי - א מסח

 0.1 0.1 26.3)5()5( 24.9 סך הכל מסחרי

 0.3 0.4 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

 1.2 1.3 15.1 0.4 0.4 14.9 חר אנשים פרטיים - א

 1.3 1.4)4( 41.7 0.4 0.4)4( 40.2 סך הכל

 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו
 2016 בספטמבר 30

 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו
 בספטמבר 30 2016

 )בלתי מבוקר(

 ציבור מסחרי

 0.6 0.3 8.6 0.2 0.2 11.9 בינוי ונדל"ן - בינוי

 0.1 0.1 6.9 0.1 0.1 10.7 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

 0.1 0.1 1.0 0.1 0.1 0.7 חר רי - אמסח

 0.8 0.5 16.5 0.4 0.4 23.3 סך הכל מסחרי

 רטיים - הלוואות לדיור אנשים פ

 0.6 0.6 16.9 0.2 0.2 17.0 חר אנשים פרטיים - א

 1.4 1.1)4( 33.4 0.6 0.6)4( 40.3 סך הכל

חוזר. רכשו במסגרת הסכמי מכר ח וניירות ערך שנשאלו או נ חרים, למעט אג" חובות א אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים ו ( 1 )
חובות פגומים בתקופת הדיווח. יתרת חוב רשומה ממוצעת של  )2( 

חובות סווגו כפגומים. זמן בו ה רק ה חובות הפגומים, בפ ח, בגין היתרה הממוצעת של ה הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיוו )3(
החודשים לתשעת ח, ש" מיליוני 0.6 ו- ש"ח מיליוני 1.8 בסך ריבית הכנסות נרשמות היו המקוריים התנאים לפי ריבית צוברים היו החובות אילו  )4(

החודשים ולשלושת חודשים ה לתשעת ח, ש" מיליוני 0.6 ו- ח ש" מיליוני 1.1 ו- בהתאמה , 2017 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו החודשים ולשלושת 
 , בהתאמה.2016 בספטמבר 30 שהסתיימו ביום 
ח. מיליוני ש" 0.1 יתרה נמוכה מ- )5( 

ביאורים לדוחות הכספיים
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 פסדילה שהוהפר לציבור ראיאש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ב. )המשך( (1 ) חובות
חובות פגומים )המשך( דע נוסף על מי .2 

חובות בעייתים בארגון מחדש פעילות לווים בישראל  ג.

 2017 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקר(

 יתרת חוב רשומה

 שאינו צובר
 הכנסות ריבית

 בפיגור (2 ) צובר
 ימים או 90 של 

 יותר

בפיגור (2 )  צובר
 של  ימים ועד 30
 ימים 89

 צובר)2(
 סך הכל)3( לא בפיגור

 ציבור מסחרי
 3.6 3.5 0.1 בינוי ונדל"ן - בינוי

 1.3 0.6 0.7 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן
 שרותים פיננסים

 0.4 0.4 חר רי - א מסח
 5.3 4.5 0.8 סך הכל מסחרי

 אנשים פרטים - הלוואות לדיור
 14.3 6.6 7.7 חר אנשים פרטיים - א

 19.6 11.1 8.5 סך הכל

 2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(
 ציבור מסחרי

 4.4 4.2 0.2 בינוי ונדל"ן - בינוי
 1.2 0.6 0.6 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

 שרותים פיננסים
 0.7 0.7 חר רי - א מסח

 6.3 5.5 0.8 סך הכל מסחרי
 אנשים פרטים - הלוואות לדיור

 16.1 7.6 8.5 חר אנשים פרטיים - א
 22.4 13.1 9.3 סך הכל

 2016 דצמבר  ב 31

 )מבוקר(
 ציבור מסחרי

 4.3 4.1 0.2 בינוי ונדל"ן - בינוי
 1.2 0.6 0.6 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

 שרותים פיננסים
 0.6 0.6 חר רי - א מסח

 6.1 5.3 0.8 סך הכל מסחרי
 אנשים פרטים - הלוואות לדיור

 15.7 7.2 8.5 חר אנשים פרטיים - א
 21.8 12.5 9.3 סך הכל

 חוזר. רכשו במסגרת הסכמי מכר ח וניירות ערך שנשאלו או נ חרים, למעט אג" חובות א אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים ו ( 1 )
צובר הכנסות ריבית. )2( 

נכלל בחובות פגומים. )3(
 במסגרתו בעייתי, חוב של חדש מ ארגון בוצע שלגביהם חייבים ל נוסף אשראי למתן התחייבויות בבנק קיימות לא , 2017 בספטמבר 30 ליום 

 בוצעו שינויים בתנאי האשראי.

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 פסדילה שהוהפר לציבור ראיאש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ב. )המשך( (1 ) חובות
חובות פגומים )המשך( דע נוסף על מי .2 

חדש - פעילות לווים בישראל רגון מ חובות בעייתים בא  ג.

דשים שהסתיימו בשלושה חו
 2017 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו בתשעה חו
 ביום  בספטמבר 30 2017

 )בלתי מבוקר(

 צעו דש שבו ארגונים מח

 מספר
 זים חו

 יתרת
 חוב

 רשומה
 לפני
 ארגון
 מחדש

 יתרת
 חוב

 רשומה
 חר לא

 ארגון
 חדש מ

 מספר
 זים חו

 יתרת
 חוב

 רשומה
 לפני
 ארגון
 מחדש

 יתרת
 חוב

 רשומה
 חר לא

 ארגון
 מחדש

 ציבור מסחרי

בינוי ונדל"ן - בינוי

בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

חר רי - א מסח

סך הכל מסחרי

אנשים פרטים - הלוואות לדיור

 4.8 4.8 199 1.9 1.9 70 חר אנשים פרטיים - א

 4.8 4.8 199 1.9 1.9 70 סך הכל פעילות בישראל

דשים שהסתיימו בשלושה חו
 2016 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו בתשעה חו
 ביום  בספטמבר 30 2016

 )בלתי מבוקר(

 ציבור מסחרי

)2()2( 1בינוי ונדל"ן - בינוי

בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

חר רי - א מסח

)2()2( 1סך הכל מסחרי

אנשים פרטים - הלוואות לדיור

 6.5 6.5 290 1.2 1.2 58 חר אנשים פרטיים - א

 6.5 6.5 291 1.2 1.2 58 סך הכל פעילות בישראל

 חוזר. חר רך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מ ח וניירות ע חרים, למעט אג" חובות א אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים ו (1 )
 )2( מיליוני ש"ח. 0.1 סכום הנמוך מ-

ביאורים לדוחות הכספיים
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 פסדילה שהוהפר לציבור ראיאש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ב. )המשך( (1 ) חובות
חובות פגומים )המשך( דע נוסף על מי .2 

רגון מחדש - פעילות לווים בישראלחובות בעייתים בא  ג.

דשים שהסתיימו בשלושה חו
 2017 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו בתשעה חו
 ביום  בספטמבר 30 2017

 )בלתי מבוקר(

 (2 ) דש שבצעו וכשלוארגונים מח

 מספר
זים חו

 חוב יתרת 
 רשומה

 מספר
זים חו

 חוב יתרת 
 רשומה

 ציבור מסחרי

בינוי ונדל"ן - בינוי

בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

חר רי - א מסח

סך הכל מסחרי

אנשים פרטים - הלוואות לדיור

 0.6)3( 35 0.6)3( 34 חר אנשים פרטיים - א

 0.6 35 0.6 34 סך הכל

דשים שהסתיימו בשלושה חו
 2016 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו בתשעה חו
 ביום  בספטמבר 30 2016

 )בלתי מבוקר(

 ציבור מסחרי

בינוי ונדל"ן - בינוי

בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן

חר רי - א מסח

סך הכל מסחרי

אנשים פרטים - הלוואות לדיור

 0.9)3( 73 0.9)3( 72 חר אנשים פרטיים - א

 0.9 73 0.9 72 סך הכל

חוזר. חר רך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מ ח וניירות ע חרים, למעט אג" חובות א אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים ו ( 1 )
שקדמו חודשים ה 12 במהלך בעייתי חוב של חדש מ בארגון חדש מ רגנו או ר אש יותר, או ימים 30 של בפיגור חובות ל ח הדיוו בשנת שהפכו חובות  )2( 

 למועד שבו הם הפכו לחובות בפיגור.
אשר אשראי, להפסדי והפרשה אשראי סיכון פגומים, חובות בנושא ותשובות שאלות לקובץ עדכון הבנק מיישם 2015 לשנת חות מהדו חל ה )3( 
 את יישם הבנק יום. 60 תוך חר המאו לכל חקו יימ כשל חדש מ וארגון חדש מ שאורגנו קבוצתי בסיס על המוערכים חובות ה כי היתר, בין חייב, מ

 רך של מכאן ולהבא. ההוראה בד

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 המסגרת לבין שווי הנכס, כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת. חס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת הי (1 )
 LTV חס ה- איכות אשראי - י

 הממומן הנכס של המוערך השווי לבין ההלוואה סכום בין חס י מהווה LTV ה- יחס אשראי. לאיכות הבנק של נוספת אינדיקציה מהווה LTV ה- חס י
רת. כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסג

 שיעבוד. ודרגות LTV חסי  מציג יתרות חוב בגין הלוואות לדיור תוך פילוח לפי טווח י 3 .ב.13 ביאור 

 פסדילה שה והפר ציבור ל ראי אש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

 חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 ב. )המשך( (1 ) חובות

דיור מידע נוסף על הלוואות ל .3 
 חזר וסוג ריבית , סוג ה)1( ( LTV ) רות לסוף שנה לפי שיעור המימון ית

 2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 סיכון אשראי דיור יתרת הלוואות ל
 זני חוץ מא

סך הכל  סך הכל
 זה: מ

 בולט ובלון
 זה: מ
 משתנה ריבית

488.8 4,128.5 361.7 5,850.5 60% עד שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 40.5 1,043.0 68.3 1,337.1 60% מעל 

 1.9 13.9 0.8 26.3 שיעבוד משני או ללא שיעבוד

 531.2 5,185.4 430.8 7,213.9 סך הכל

 2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 סיכון אשראי דיור יתרת הלוואות ל
 זני חוץ מא

סך הכל  סך הכל
 זה: מ

 בולט ובלון
 זה: מ
 משתנה ריבית

236.8 4,177.2 301.3 5,733.5 60% עד שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 27.7 1,108.7 54.3 1,374.8 60% מעל 

 0.6 8.0 4.3 17.1 שיעבוד משני או ללא שיעבוד

 265.1 5,293.9 359.9 7,125.4 סך הכל

 2016 דצמבר  ב 31

 )בלתי מבוקר(

 סיכון אשראי דיור יתרת הלוואות ל
 זני חוץ מא

סך הכל  סך הכל
 זה: מ

 בולט ובלון
 זה: מ
 משתנה ריבית

199.4 4,126.5 288.0 5,648.2 60% עד שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 23.4 1,092.6 54.3 1,348.8 60% מעל 

 0.5 9.4 2.1 17.1 שיעבוד משני או ללא שיעבוד

 223.3 5,228.5 344.4 7,014.1 סך הכל

ביאורים לדוחות הכספיים
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 פסדילה שהוהפר לציבור ראיאש ראי,אש סיכון על נוסף ע מיד- 13 ביאור
 )המשך( אשראי

חחים במיליוני ש"סכומים מדוו
 חוץ-מאזניים ג. מכשירים פיננסיים 

 יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף תקופה

 צמבר ד ב 31 2016 בספטמבר 30 2016 2017 בספטמבר 30

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 יתרות
 (1 ) זים חו

 יתרת
 הפרשה
 להפסדי
 (2 ) אשראי

 יתרות
)1(  זים חו

 יתרת
 הפרשה
 להפסדי
 אשראי)2(

 יתרות
)1(  זים חו

 יתרת
 הפרשה
 להפסדי
 אשראי)2(

 צגת סיכון אשראי: הן היתרה מיי עסקאות ב

 0.5 118.8 0.5 105.5 0.4 121.9 (1 ) ערבויות להבטחת אשראי

 0.1 32.2 0.1 38.1 0.1 18.8 ערבויות לרוכשי דירות

 0.3 131.9 0.4 131.4 0.3 128.0 חרות חייבויות א ערבויות והת

0.4 136.6 0.4 142.5 0.4 126.3 מסגרת אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

 חשבונות לפי דרישה חרות ב חח"ד ומסגרות אשראי א מסגרות 
)3( 31.0)3( 47.8)3( 33.4 שלא נוצלו

 1.6 1,124.9 1.6 1,174.7 1.9 1,479.2 ראי שאושר ועדין לא ניתן זרות לתת אש חו חייבויות בלתי הת

2.9 1,575.4 3.0 1,640.0 3.1 1,907.6 סך הכל

רשה להפסדי אשראי. חוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה, לפני השפעת הפ יתרות  )1( 
יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה. )2( 

ח. ש" מיליוני 0.1 יתרה נמוכה מ- )3( 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 צמדה ה בסיסי והתחייבויות לפי כסים על נ - דוח מאוחד 14 ביאור

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו

 2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

)1( מטבע ישראלי  ץ מטבע חו

 לא צמוד

 צמוד
 למדד

 חירים המ

 דולר
 של

 חר א ארה"ב

 פריטים
 שאינם
 סך הכל כספיים

 נכסים

 1,916.3 37.1 83.2 1,796.0 זומנים ופיקדונות בבנקיםמ

 1,020.9 76.6 118.5 24.4 801.4 ניירות ערך

 9,749.5 201.7 737.2 3,185.5 5,625.1 (2 ) ראי לציבור, נטו אש

 148.2 148.2 בניינים וציוד

 0.5 0.5 נכסים בלתי מוחשיים

 54.8 54.0 0.1 0.3 0.3 0.1 זרים נכסים בגין מכשירים נג

 150.4 64.3 4.4 81.7 חרים נכסים א

 13,040.6 267.0 315.5 939.2 3,214.6 8,304.3 סך הכל נכסים

 התחייבויות

 10,462.4 397.9 961.1 1,628.4 7,475.0 פיקדונות הציבור

 37.8 37.8 פיקדונות מבנקים

 147.0 21.6 125.4 רות ערך שהושאלו ניי

 1,366.2 1,110.9 255.3 חים חייבות נד חוב וכתבי הת רות אג

 58.0 54.0 0.1 0.8 0.6 2.5 זרים חייבויות בגין מכשירים נג הת

 140.1 58.1 6.9 75.1 חרות חייבויות א הת

 12,211.5 112.1 398.0 968.8 2,799.3 7,933.3 סך הכל התחייבויות

 829.1 154.9 )82.5( )29.6( 415.3 371.0 רשהפ

 (4 ) מכשירים נגזרים שאינם מגדרים

 84.4 42.3 )330.2( 203.5 זרים )למעט אופציות( מכשירים נג

829.1 154.9 1.9 12.7 85.1 574.5 סך הכל כללי

 14. הערות שוליים בסוף ביאור 

ביאורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( צמדהה בסיסי לפי והתחייבויות כסים נ על מאוחד דוח - 14 ביאור

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו

 2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

)1( מטבע ישראלי  ץ מטבע חו

 לא צמוד

 צמוד
 למדד

 חירים המ

 דולר
 של

 חר א ארה"ב

 ריטים פ
 שאינם
 סך הכל כספיים

 נכסים

 2,335.9 42.6 98.2 2,195.1 זומנים ופיקדונות בבנקיםמ

 1,754.2 12.3 193.1 213.6 103.7 1,231.5 רך ניירות ע

 10,131.2 204.1 930.0 3,481.6 5,515.5 (2 ) ר, נטו ראי לציבו אש

 153.5 153.5 בניינים וציוד

 0.9 0.9 נכסים בלתי מוחשיים

 141.5 139.6 0.1 1.8 (5 ) זרים נכסים בגין מכשירים נג

 137.7 51.9 6.0 79.8 חרים נכסים א

 14,654.9 358.2 439.9 1,241.8 3,591.3 9,023.7 סך הכל נכסים

 התחייבויות

 11,048.2 420.6 1,246.6 2,021.3 7,359.7 פיקדונות הציבור

 40.7 40.7 פיקדונות מבנקים

 892.7 191.8 700.9 רות ערך שהושאלו ניי

 1,568.6 0.3 1,150.6 417.7 חים חייבות נד חוב וכתבי הת רות אג

 154.6 139.6 1.0 11.4 2.6 (5 ) זרים חייבויות בגין מכשירים נג הת

 141.4 48.6 0.9 12.0 79.9 חרות חייבויות א הת

 13,846.2 188.2 422.5 1,270.3 3,404.4 8,560.8 סך הכל התחייבויות

 808.7 170.0 17.4 )28.5( 186.9 462.9 הפרש

 (4 ) מכשירים נגזרים שאינם מגדרים

 )13.2( 39.2 )26.0( זרים )למעט אופציות( מכשירים נג

808.7 170.0 4.2 10.7 186.9 436.9 סך הכל כללי

 .14 הערות שוליים בסוף ביאור 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 )המשך( צמדהה בסיסי לפי והתחייבויות כסים נ על מאוחד דוח - 14 ביאור

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו

 2016 דצמבר  ב 31

 )מבוקר(

)1( מטבע ישראלי  ץ מטבע חו

 לא צמוד

 צמוד
 למדד

 חירים המ

 דולר
 של

 חר א ארה"ב

 פריטים
 שאינם
 סך הכל כספיים

 נכסים

 2,522.0 28.6 75.6 2,417.8 זומנים ופיקדונות בבנקיםמ

 1,434.5 6.1 143.8 149.1 10.5 1,125.0 ניירות ערך

 9,790.1 187.5 893.3 3,403.8 5,305.5 (2 ) ראי לציבור, נטו אש

 157.8 157.8 בניינים וציוד

0.8 0.8 נכסים בלתי מוחשיים

 151.1 144.4 0.3 3.9 2.5 (5 ) זרים מכשירים נג נכסים בגין 

 145.7 44.5 5.6 95.6 חרים נכסים א

 14,202.0 353.6 360.2 1,121.9 3,419.9 8,946.4 סך הכל נכסים

 התחייבויות

 10,868.3 399.9 1,129.0 1,899.7)3( 7,439.7 פיקדונות הציבור

 36.5 36.5 פיקדונות מבנקים

 1.1 1.1 פיקדונות הממשלה

 590.4 175.3 415.1 רות ערך שהושאלו ניי

 1,582.1 0.3 1,153.2 428.6 חים חייבות נד חוב וכתבי הת רות אג

 146.7 144.4 0.5 0.7 1.1 (5 ) זרים מכשירים נג חייבויות בגין הת

 168.6 44.7 0.4 12.0 111.5 חרות חייבויות א הת

 13,393.7 189.1 400.8 1,142.0 3,264.7 8,397.1 סך הכל התחייבויות

 808.3 164.5 )40.6( )20.1( 155.2 549.3 רש הפ

 (4 ) מכשירים נגזרים שאינם מגדרים

 45.3 26.2 )50.0( )21.5( זרים )למעט אופציות( מכשירים נג

808.3 164.5 4.7 6.1 105.2 527.8 סך הכל כללי

חוץ. כולל הצמדה למטבע  )1( 
חסו לבסיסי ההצמדה. חר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יו לא )2(

)3( 30 ,2017 בספטמבר 30 לימים ח ש" מיליוני 490.2 ו- ח ש" מיליוני 314.1 ח, ש" מיליוני 306.0 של בסכום שקלית רצפה עם חסכון תוכניות כולל 
 , בהתאמה. 2016 בדצמבר 31 ו- 2016 בספטמבר 

ר חשבונאי. אינם מגדרים גידו )4( 
חדש. סווג מ )5( 

ביאורים לדוחות הכספיים
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 מכשירים פיננסיים הוגן של שווי - יתרות ואומדני א15 ביאור

א - שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

חס להערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים. זה מתיי המידע הכלול בבאור 

לפיכך, חרים. נס הם בו פעיל שוק קיים שלא מכיוון שוק" חיר "מ לצטט ניתן לא בבנק הפיננסיים המכשירים לרוב 
בריבית המהוון עתידי זומנים מ זרים ת של חי נוכ ערך כגון חור, לתמ מקובלים מודלים באמצעות נאמד ההוגן השווי 
 זרים ת הערכת באמצעות ההוגן השווי של אומדן הפיננסי. במכשיר הגלומה הסיכון רמת את המשקף ר בשיעו נכיון 

השווי רכת הע הפיננסיים, המכשירים רוב עבור לכן, סובייקטיבי. הינו הנכיון ריבית שיעור וקביעת העתידי זומנים המ
נערכה ההוגן השווי הערכת ח. הדיוו ביום הפיננסי המכשיר של מימוש לשווי אינדיקציה ח בהכר אינה דלעיל ההוגן 

 חת הנ חת ת הריבית. שיעורי של התנודתיות את חשבון ב לוקחת ואינה ח הדיוו למועד התקפים הריבית שיעורי לפי 
המכשירים לגבי אמורים הדברים בעיקר מהותי. באופן שונים שיהיו שיכול הוגן שווי ערכי יתקבלו חרים א ריבית רי שיעו

 העמלות בחשבון הובאו לא ההוגן השווי ערכי בקביעת בנוסף, ריבית. נושאים שאינם או קבועה בריבית הפיננסיים 
בלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת המס. שיתק

זיק ח לה עשוי הבנק המקרים שברוב מכיוון ימומש לא ההוגן השווי יתרות לבין במאזן היתרה בין והפער יתכן כי, נציין 
שווי על להצביע כדי זה בביאור הכלולים בנתונים אין כי להדגיש יש אלו כל בשל לפרעון. עד הפיננסי המכשיר את 

 של ריבוי בשל שונים בנקים בין הוגן שווי ערכי השוואות עריכת בעת להיזהר יש כן, כמו חי. כעסק הבנקאי התאגיד 
 ות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום בעת ביצוע הערכת השווי ההוגן. טכניק

חות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ב - השיטה וההנ

 לפי עתידיים זומנים מ זרימי ת היוון בשיטת לממשלה ואשראי חרים נס שאינם ומלוות חוב אגרות בבנקים, פקדונות 
 ח. שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע עסקאות דומות במועד הדיוו

חירים - לפי נתוני שערוך המתקבלים ממקורות חיצוניים. חירים - לפי שווי שוק, ניירות ערך לא ס ניירות ערך ס

עתידיים מזומנים זרימי ת של חי הנוכ הערך שיטת לפי נאמד לציבור האשראי יתרת של ההוגן השווי לציבור אשראי 
זרי מיג לפי חלוקה ב עיקריים אוכלוסיה סוגי לפי לקטגוריות חה פול האשראי רת ית מתאימים. נכיון בשיעורי מנוכים 

לשיעורי זהה ריבית בשיעורי הוונו ריבית( ו )קרן זומנים המ זרימי ת ומשתנה. קבועה ריבית בשיעורי ואשראי הצמדה 
פרעונות ההוגן השווי חישוב ב חשבון ב הובאו לא ח. הדיוו במועד דומות עסקאות בבנק נעשות לפיה הממוצעת הריבית 

 הוערך עו"ש בחשבונות חובה יתרות של ההוגן השווי משמעית. חד אינה השפעתם כאשר אשראים של מוקדמים 
זנית. בהתאם ליתרה המא

הגלום הגבוה האשראי סיכון את המשקפים נכיון ריבית רי בשיעו שימוש תוך חושב בעייתיים חובות של ההוגן השווי 
 זרימית הדיווח. במועד בעסקאותיו הבנק את המשמש ביותר הגבוה הריבית משיעור חתו פ לא אלה נכיון שיעורי בהם. 

 בחשבון הובאו לא אשראי. להפסדי והפרשות מחיקות ניכוי חר לא חושבו בעייתיים חובות עבור העתידיים זומנים המ
חד משמעית. חישוב השווי ההוגן פרעונות מוקדמים של אשראים כאשר השפעתם אינה ב

מגייס הבנק בו ריבית שיעור לפי עתידיים זומנים מ זרימי ת היוון בשיטת חים נד חייבות הת וכתבי חוב אגרות פיקדונות, 
חוב רות אג למעט ח, הדיוו ביום הבנק ידי על דומים, נדחים חייבות הת וכתבי חוב אגרות בהנפקת או דומים, פיקדונות 
 ללא פיקדונות ושל עו"ש בחשבונות זכות יתרות של ההוגן השווי שוק. שווי לפי המוצגות בבורסה ר למסח הרשומות 

זנית. זמן פירעון הוערכו בהתאם ליתרה המא

 של חי הנוכ הערך פי על הוערך וגן הה השווי ראי אש סיכון צגת מיי היתרה בהם זניים מא ץ חו פיננסיים מכשירים לגבי 
ח. הדיוו במועד דומה עסקה מבוצעת היתה בו הריבית רמת את המשקף ריבית בשיעור המהוון העתידי זומנים המ זרים ת

 על הוערכו פעיל בשוק חרים נס שאינם נגזרים ומכשירים שוק שווי לפי הוערכו פעיל שוק להם שיש זרים נג מכשירים 
הגלומים במכשיר הפיננסי. חשבון את הסיכונים בסיס מודלים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת והלוקחים ב

לשווי קירוב מהווה זן במא היתרה משתנה שוק ובריבית חודשים שלושה עד של מקורית לתקופה פיננסיים מכשירים 
 כפוף לשינויים בסיכוני אשראי ובמרווח הבנק בעיסקאות בריבית משתנה. הוגן 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך( שווי - יתרות ואומדני א15 ביאור 

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו

 2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 שווי הוגן

 סה"כ רמה 3)1( רמה 2)1( (1)1 רמה יתרה במאזן

 נכסים פיננסיים

 1,916.3 1,916.3 1,916.3 זומנים ופיקדונות בבנקים מ

 1,020.9 0.6 1,020.3 1,020.9 ( 2) רך ניירות ע

9,701.7 9,701.7 9,749.5 (3 ) ראי לציבור, נטו אש

 55.5 1.0 54.3 0.2 54.8 זרים מכשירים נג נכסים בגין 

 25.1 25.1 25.1 חרים נכסים פיננסיים א

 12,719.5 9,727.8 54.9 2,936.8 12,766.6 (4)סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות

 10,485.3 7,551.1 2,934.2 10,462.4 פיקדונות הציבור

 44.8 44.8 37.8 פיקדונות מבנקים

 147.0 147.0 147.0 ניירות ערך שהושאלו

 1,391.6 127.1 1,264.5 1,366.2 חים חייבות נד חוב וכתבי הת רות אג

 58.0 0.6 57.3 0.1 58.0 ריםמכשירים נגז חייבויות בגין הת

 82.4 82.4 82.4 חרות התחייבויות פיננסיות א

 12,209.1 7,806.0 2,991.5 1,411.6 12,153.8 (4 ) חייבויות הפיננסיות סך כל ההת

 2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 שווי הוגן

 סה"כ רמה 3)1( רמה 2)1( (1)1 רמה יתרה במאזן

 נכסים פיננסיים

 2,335.9 2,335.9 2,335.9 זומנים ופיקדונות בבנקים מ

 1,754.2 5.9 0.8 1,747.5 1,754.2 (2) רך ניירות ע

 10,187.5 10,187.5 10,131.2 (3 ) ראי לציבור, נטו אש

 141.5 140.4 1.1 141.5 זרים* נכסים בגין מכשירים נג

 6.5 6.5 6.5 חרים נכסים פיננסיים א

 14,425.6 10,199.9 141.2 4,084.5 14,369.3 * (4) סך הכל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות

 11,058.5 7,994.7 3,063.8 11,048.2 פיקדונות הציבור

 47.6 47.6 40.7 פיקדונות מבנקים

 892.7 892.7 892.7 ניירות ערך שהושאלו

 1,595.9 44.9 1,551.0 1,568.6 חים חייבות נד חוב וכתבי הת רות אג

 154.6 153.5 1.1 154.6 זרים* חייבויות בגין מכשירים נג הת

 93.9 93.9 93.9 חרות התחייבויות פיננסיות א

13,843.2 8,181.1 3,217.3 2,444.8 13,798.7 *(4 ) חייבויות הפיננסיות סך כל ההת

 א.15 הערות שוליים בסוף ביאור 

ביאורים לדוחות הכספיים
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חדש. סיווג מ *

משמעותיים נצפים בנתונים המשתמשות הוגן שווי מדידות 2 רמה פעיל. בשוק מצוטטים במחירים המשתמשות הוגן שווי מדידות 1 רמה  )1( 
 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. 3 רמה חרים. א

 )2( ניירות ערך. 5 ראה ביאור רך לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ע
 )3( 17.0 ח, ש" מיליון 4.2 בסך 2016 בדצמבר 31 ו- 2016 בספטמבר 30 ,2017 בספטמבר 30 לימים חון בביט מותנית שגבייתו פגום אשראי זה, מ

 מיליון ש"ח, בהתאמה. 24.3 ח ו- מיליון ש"
לתקופה )מכשירים הוגן לשווי רוב קי מהווה או הוגן( שווי לפי זן במא המוצגים )מכשירים הוגן לשווי זהה במאזן שלהם היתרה אשר נכסים זה: מ )4( 

 בדצמבר 31 ו 2016 בספטמבר 30 ,2017 בספטמבר 30 לימים הוגן( לשווי כקירוב זן במא ביתרה שימוש נעשה לגביהם חודשים 3 עד של רית מקו
הוגן לשווי זהה במאזן שלהם היתרה אשר חייבויות הת בהתאמה. ח, ש" מיליוני 4,132.6 ו- ח ש" מיליוני 4,238.1 ח, ש" מיליוני 3,017.1 בסך 2016

 ביתרה שימוש נעשה לגביהם חודשים 3 עד של רית מקו לתקופה )מכשירים הוגן לשווי קירוב מהווה או הוגן( שווי לפי זן במא המוצגים )מכשירים 
 ח ש" מיליוני 4,205.0 ח, ש" מיליוני 3,221.6 בסך 2016 בדצמבר 31 ו- 2016 בספטמבר 30 ,2017 בספטמבר 30 לימים הוגן( לשווי כקירוב זן במא

 ביאור ראה ונשנה זר חו שאינו בסיס ועל ונשנה זר חו בסיס על הוגן בשווי שנמדדו מכשירים על נוסף למידע בהתאמה. ח, ש" מיליוני 4,001.2 ו-
. ג15 ב ו- 15

 הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך( שווי - יתרות ואומדני א15 ביאור 

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו

 2016 דצמבר  ב 31

 )מבוקר(

 יתרה במאזן

שווי הוגן

 סה"כ רמה 3)1( רמה 2)1( (1)1 רמה 

 נכסים פיננסיים

 2,522.0 2,522.0 2,522.0 זומנים ופיקדונות בבנקים מ

 1,434.5 6.1 0.8 1,427.6 1,434.5 (2 ) רך ניירות ע

 9,744.5 9,744.5 9,790.1 (3 ) ראי לציבור, נטו אש

 151.1 150.7 0.4 151.1 זרים* נכסים בגין מכשירים נג

 25.0 25.0 25.0 חרים נכסים פיננסיים א

 13,877.1 9,775.6 151.5 3,950.0 13,922.7 *(4)סך הכל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות

 10,885.8 7,745.7 3,140.1 10,868.3 פיקדונות הציבור

 43.0 43.0 36.5 פיקדונות מבנקים

 1.1 1.1 1.1 פיקדונות הממשלה

 590.4 590.4 590.4 ניירות ערך שהושאלו

 1,607.1 43.0 1,564.1 1,582.1 חים חייבות נד חוב וכתבי הת רות אג

 146.7 146.2 0.5 146.7 רים*חייבויות בגין מכשירים נגזהת

 124.0 124.0 124.0 חרות התחייבויות פיננסיות א

 13,398.1 7,956.8 3,286.3 2,155.0 13,349.1 * (4 ) חייבויות הפיננסיות סך כל ההת

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 שנהבסיס חוזר ונ הוגן על הנמדדים בשווי - פריטים ב15 ביאור

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו
 דים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ד פריטים הנמ א.

 2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

דות שווי הוגן המשתמשות ב- מדי

 רמה 3)1( (1 )2 רמה (1 )1 רמה 
 סך הכל
 שווי הוגן

 נכסים

 ניירות ערך זמינים למכירה:

495.2 495.2 אגרות חוב ממשלת ישראל

 121.1 121.1 זרות חוב ממשלת אגרות 

0.6 0.6חרים אגרות חוב של א

 616.9 0.6 616.3 ניירות ערך זמינים למכירה סך הכל 

 חר : ניירות ערך למטרות מס

 397.4 397.4 אגרות חוב ממשלת ישראל

6.6 6.6 תעודות סל

404.0 404.0 חר ניירות ערך למס סך הכל 

 מכשירים נגזרים: נכסים בגין 

 0.3 0.3 זי ריבית - שקל מדד חו

 0.1 0.1 חר חוזי ריבית - א

 0.5 0.4 0.1 ץ חוזי מטבע חו

 53.9 53.9 זי מניות חו

0.7 0.7 זרי אשראי זים בגין נג חו

55.5 1.0 54.3 0.2 ם נגזרים מכשירי סך הכל נכסים בגין 

 1,076.4 1.0 54.9 1,020.5 הכל הנכסים הפיננסים סך 

 התחייבויות

147.0 147.0 ניירות ערך שהושאלו

 מכשירים נגזרים: התחייבויות בגין 

 0.6 0.6זי ריבית- שקל מדד חו

 2.4 2.4חר זי ריבית- א חו

 1.0 0.9 0.1 ץ חוזי מטבע חו

54.0 54.0 זי מניות חו

 58.0 0.6 57.3 0.1 מכשירים נגזרים סך הכל התחייבויות בגין 

205.0 0.6 57.3 147.1 חייבויות הפיננסיות סך הכל ההת

 ב.15 ביאור בסוף שוליים הערות 

ביאורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( ונשנה חוזר בסיס על הוגן שוויב הנמדדים יטיםפר- ב 15 ביאור

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו
 חוזר ונשנה )המשך( דים בשווי הוגן על בסיס ד פריטים הנמ א.

 2016 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

דות שווי הוגן המשתמשות ב- מדי

 רמה 3)1( (1 )2 רמה (1 )1 רמה 
 סך הכל
 שווי הוגן

 נכסים

 ניירות ערך זמינים למכירה :

543.6 543.6 אגרות חוב ממשלת ישראל

 309.9 309.9 זרות חוב ממשלות אגרות 

 1.1 0.8 0.3 מניות וקרנות

5.9 5.9 חרות אגרות חוב חברות א

 860.5 5.9 0.8 853.8 ניירות ערך זמינים למכירה סך הכל 

 חר: ניירות ערך למטרות מס

819.8 819.8 אגרות חוב ממשלת ישראל

 61.661.6 זרות חוב ממשלות אגרות 

 6.1 6.1 חרים חוב א רות אג

 4.2 4.2 תעודות סל

2.0 2.0 מניות וקרנות

893.7 893.7 חר ניירות ערך למס סך הכל 

 מכשירים נגזרים: נכסים בגין 

 חרחוזי ריבית - א

 3.0 1.9 1.1 ץ חוזי מטבע חו

138.5 138.5 זי מניות* חו

141.5 140.4 1.1 מכשירים נגזרים* סך הכל נכסים בגין 

 1,895.7 5.9 141.2 1,748.6 הכל הנכסים הפיננסים* סך 

 התחייבויות

892.7 892.7 ניירות ערך שהושאלו

 מכשירים נגזרים: התחייבויות בגין 

 14.7 14.7 חר חוזי ריבית - א

 1.4 0.3 1.1 ץ חוזי מטבע חו

 138.5 138.5 זי מניות* חו

 154.6 153.5 1.1 סך הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים*

1,047.3 153.5 893.8 סך הכל ההתחייבויות הפיננסיות*

 ב.15 הערות שוליים בסוף ביאור 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 )המשך( ונשנה חוזר בסיס על הוגן שוויב הנמדדים יטיםפר- ב 15 ביאור

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו
 חוזר ונשנה )המשך( דים בשווי הוגן על בסיס ד פריטים הנמ א.

 2016 דצמבר  ב 31

 )מבוקר(

דות שווי הוגן המשתמשות ב- מדי

 רמה 3)1( (1 )2 רמה (1 )1 רמה 
 סך הכל
 שווי הוגן

 נכסים

 ניירות ערך זמינים למכירה:

637.2 637.2 אגרות חוב ממשלת ישראל

 232.8 232.8 זרות חוב ממשלת אגרות 

 6.1 6.1 מניות וקרנות

0.8 0.8 חרות אגרות חוב חברות א

 876.9 6.1 0.8 870.0 ניירות ערך זמינים למכירה סך הכל 

 חר : ניירות ערך למטרות מס

531.2 531.2 אגרות חוב ממשלת ישראל

26.4 26.4 זרות חוב ממשלות אגרות 

557.6 557.6 חר ניירות ערך למס סך הכל 

 מכשירים נגזרים: נכסים בגין 

 3.7 3.7 חר זי ריבית- א חו

 3.5 3.1 0.4 ץ חוזי מטבע חו

 143.9 143.9 זי מניות* חו

151.1 150.7 0.4 סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים*

 1,585.6 6.1 151.5 1,428.0 הכל הנכסים הפיננסים* סך 

 התחייבויות

590.4 590.4 ניירות ערך שהושאלו

 מכשירים נגזרים: התחייבויות בגין 

 1.4 1.3 0.1 חר זי ריבית- א חו

 1.4 1.0 0.4 ץ חוזי מטבע חו

 143.9 143.9 זי מניות* חו

 146.7 146.2 0.5 סך הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים*

 737.1 146.2 590.9 סך הכל ההתחייבויות הפיננסיות*

 משמעותיים נצפים בנתונים המשתמשות הוגן שווי מדידות 2 רמה פעיל. בשוק מצוטטים חירים במ המשתמשות הוגן שווי מדידות 1 רמה (1 )
 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. 3 רמה חרים. א

סווג מחדש * 

ביאורים לדוחות הכספיים
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 שנהונ חוזר בסיס על הוגן בשווי הנמדדים בפרטים שינויים- ג15 ביאור
 3 ברמה שנכללו

 ח חים במיליוני ש"סכומים מדוו

 2017 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

 )בלתי מבוקר(

 שויי הוגן
 חילת לת

 תקופה

 דים( נטו רווחים )הפס
 שממושו ושטרם ממושו

 שנכללו

 שויי הוגן
 לסוף

 תקופה

 רווחים
 דים()הפס

 שטרם ממושו
 בגין מכשירים

 חזקיםהמו
 לסוף

 התקופה
 רווח דוח ב

 ד והפס
 ברווח כולל

 מכירות רכישות חר א

 )5.8( )0.4( 0.5 5.7 מניות וקרנות בתיק הזמין למכירה

0.7 0.7 )0.4( 1.1 זרי אשראי נכסים בגין נג

 0.3 0.3 0.3 זי ריבית -שקל מדד חו נכסים בגין 

 )0.6( )0.6( )0.2( )0.4( זי ריבית -שקל מדד חו חייבויות בגין הת

 2016 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לשלושה חו

 )בלתי מבוקר(

 )0.1( 5.9 0.1 )0.2( 6.0 רנות בתיק הזמין למכירה מניות וק

 2017 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו

 )בלתי מבוקר(

 )5.8( )0.2( )0.1( 6.1 רנות בתיק הזמין למכירה מניות וק

0.7 0.7 0.7 זרי אשראי נכסים בגין נג

 0.3 0.3 0.3 זי ריבית -שקל מדד חו נכסים בגין 

 )0.6( )0.6( )0.6( זי ריבית -שקל מדד חו חייבויות בגין הת

 2016 בספטמבר 30 דשים שהסתיימו ביום לתשעה חו

 )בלתי מבוקר(

 0.3 5.9 0.3 )0.3( 5.9 מניות וקרנות בתיק הזמין למכירה

 2016 דצמבר  ב 31 הסתיימה ביום לשנה ש

 )מבוקר(

 0.2 6.1 0.3 )0.1( 5.9 מניות וקרנות בתיק הזמין למכירה

 חוזר בסיס על הוגן בשווי הנמדדים פרטים על כמותי מידע- ד 15 ביאור
 3 ברמה שנכללו ונשנה

 חוזר ונשנה וגן על בסיס מדדים בשווי הפרטים הנ

 2017 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקר(

 ממוצע משוקלל נתונים לא נצפים הערכה טכניקת  שווי הוגן

 זרימי מזומנים היוון ת 0.7 זרי אשראי נכסים בגין נג
 ריבית משכנתאות

 2.61 סיכון לכשל המשכנתאות

 זי ריבית - שקל חו חייבויות בגין נכסים והת
 זרימי מזומנים היוון ת )0.3( מדד

 סיכון צד נגדי לעסקה
 0.19% ציפיות אינפלציה

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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 מאזן תאריך לאחר שונים ואירועים  נושאים - 16 ביאור

חלוקת דיבידנד: חלטות הדירקטוריון בדבר להלן פרטים אודות ה 1

 בסך הדיבידנד ש"ח. מיליוני 3 בסך זומן במ ביניים דיבידנד חלק ל הבנק דירקטוריון חליט ה 2017 בינואר 31 ביום 
הבנק במניות חזיקו שה המניות לבעלי , 2017 בפברואר 21 ביום שולם ע.נ. ח ש" 1 רגילה מניה לכל ח ש" 0.042542

 )המועד הקובע(. 2017 בפברואר 8 ביום 

 בסך הדיבידנד ח. ש" מיליוני 1.8 בסך במזומן ביניים דיבידנד חלק ל הבנק דירקטוריון חליט ה 2017 באפריל 27 ביום 
8 ביום הבנק במניות זיקו ח שי המניות לבעלי , 2017 במאי 21 ביום ישולם ע.נ. ש"ח 1 רגילה מניה לכל ש"ח 0.025525

 )המועד הקובע(. 2017 במאי 

 בסך הדיבידנד ש"ח. מיליוני 2.3 בסך זומן במ ביניים דיבידנד חלק ל הבנק ריון דירקטו החליט 2017 ביוני 15 ביום 
25 ביום הבנק במניות זיקו ח שה המניות לבעלי , 2017 ביולי 9 ביום שולם ע.נ. ח ש" 1 רגילה מניה לכל ח ש" 0.032616

 )המועד הקובע(. 2017 ביוני 

דיבידנד"(. חלוקת )"מדיניות מעודכנת דיבידנד חלוקת מדיניות ץ לאמ הבנק דירקטוריון חליט ה , 2017 באפריל 27 ביום  2
הבנק של הכספיים חות לדו בהתאם הבנק של הנקי ח מהרוו 30% עד כדיבידנד חלק ל יהיה ניתן זו, למדיניות בהתאם 
עוד הדיבידנד. חלוקת חר לא גם עליו החלים הרגולטורים ההון הלימות ביעדי יעמוד שהבנק לכך היתר, בין ובכפוף, 

הבנק הנהלת את רקטוריון הדי שהנחה כפי עולה ובמתווה הטווח רוכי א ההון הלימות ליעדי בהגעה כי במדיניות, נקבע 
50% עד של בסכום דיבידנד חלק ל יהיה ניתן (, 1 רובד עצמי הון חס י 10.5% המיידי, ח הדו למועד )נכון פיהן על לפעול 

)לפרטים הבנק על חלות ה ולמגבלות דין פי על חלוקה ל הדרושים התנאים יתר בכל לעמידה ובכפוף הנקי מהרווח 
.2016 א)ב( לדוח הכספי של הבנק לשנת 25 ראה ביאור חלוקת הדיבידנד הקודמת של הבנק אודות מדיניות 

חלות ש הדין להוראות ובכפוף חלוקה, כל בטרם הדירקטוריון של פרטניות חלטות לה כפופה בפועל הדיבידנד חלוקת 
 הבנק, על חלות ה ולמגבלות ישראל בנק והוראות 1999 התשנ"ט– חברות, ה חוק ראות הו זה ובכלל דיבידנד חלוקת על 

חלק דיבידנד. ולכן נסיבות מסוימות יכול וימנעו מהבנק את האפשרות ל

מעת שינויים בה להיות ועשויים חרת א הדירקטוריון חליט ה לא עוד כל בתוקפה תישאר הדיבידנד חלוקת מדיניות 
ובהוראות עסקיים בשיקולים חשב בהת לעת מעת להחליט הבנק דירקטוריון מסמכות לגרוע כדי בה באמור ואין לעת 
 תקופה בגין חולק שי הדיבידנד שיעור שינוי על או המדיניות שינוי על הבנק, על חלות ה רגולטוריות ובהוראות הדין 

חליט שלא לחלק דיבידנד בגין תקופה מסוימת. מסויימת או לה

 כלשהו שלישי צד כלפי חייבות הת ליצור כדי דיבידנד חלוקת מדיניות באישור אין כי ספק, הסר למען בזה, מובהר 
כפוף יהיה בפועל דיבידנד של חלוקה כל וכי שיעורו ו/או דיבידנד תשלום מועדי ו/או בפועל דיבידנד של חלוקה ל

 ספציפית חלטה ולה חלוקה ל בהתייחס הבנק על החלות ולמגבלות דין פי על חלוקה ל הדרושים התנאים בכל לעמידה 
של הדירקטוריון.

הבנק של המנפיק דירוג את מותירה היא כי Standard & Poor’s Maalot הדירוג חברת הודיעה 2017 במאי 9 ביום  3 
חיובית מיציבה. זית הדירוג ל , ומשנה את תחilA העומד על +

בהסכמים "הרוכשות"( )להלן: בע"מ ברוקראז' דש ו-מיטב בע"מ טרייד דש מיטב עם התקשר הבנק , 2017 באוקטובר 16 ביום  4 
)להלן: ( Brokerage ) ז' הברוקרא פעילות חום בת הבנק של המוסדיים חות הלקו ותיקי העצמאיים חות הלקו תיקי רת למכי

ח )להלן יחד: "העסקה"(. מיליוני ש" 21 "הממכר" ו-"הסכמי המכירה", בהתאמה(, בתמורה כוללת של 

לגרוע וכן זני( מא ץ חו או זני מא נכס מהווים )אינם ערך בניירות חות לקו נכסי בגין יתרות להעביר צפוי הבנק העסקה, השלמת עם 
ש"ח. מיליוני 50כ- של סך על עומדות 2017 בספטמבר 30 ליום נכון ר אש זרים נג מכשירים בגין חייבויות וה נכסים של זניות מא יתרות 

הפרת בגין לשיפוי הבנק של חייבות הת וכן זה, מסוג בעסקאות כמקובל שונים מצגים ר, הית בין כוללים, רה המכי הסכמי 
התמורה. מסכום 100% של מקסימאלית שיפוי ותקרת זמן למגבלת בכפוף וזאת הממכר, עם בקשר עבר חבויות ו מצגים 

העסקה. השלמת ממועד שנים ארבע עד למשך הבנק על חלות ה מסוימות רות תח אי מגבלות המכירה הסכמי כוללים כן, כמו 

הסכמים להסבת המוסמך המשפט בית ואישור עסקיים הגבלים על הממונה אישור לקבלת כפופה העסקה השלמת 
 התנאים התקיימות חר לא בסמוך תתקיים והיא , 1999 התשנ"ט- חברות, ה חוק ל 350 לסעיף בהתאם לקוחות עם 

המתלים הנ"ל.

 התנאים כי ודאות כל קיימת לא זה במועד אולם האפשרי, בהקדם המתלים התנאים למילוי לפעול הצדדים בכוונת 
המתלים להשלמת העסקה אכן יתמלאו או כי העסקה אכן תושלם.

 מס, לפני ש""ח מיליוני 20 כ- של משוער בסכום הכספיים בדוחותיו ח רוו לרשום צפוי הבנק העסקה, שתושלם ככל 
 ח זה אינו כולל מענק לעובדי הבנק שיפרשו ככל שתושלם העסקה. רוו

ביאורים לדוחות הכספיים
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קטוריוןהדיר
 2016 לשנת השנתי חבדו מפורט ראש הדירקטוריון, בהרכב שינויים חלו לא ח,הדו פרסום מועד ועד 2017 שנת מתחילת 

237. חל מעמודה

חברותה חוקב כהגדרתם חיצוניים רקטוריםדי שלושה בהם רקטוריםדי עשר חדא הבנק דירקטוריון מונה חהדו פרסום ליום 
 כהגדרתם תלויים בלתי דירקטורים שני וכן תקין בנקאי ניהול להוראות 301 הוראה פי על חיצוניים דירקטורים גם שהינם 

 להוראות ניהול בנקאי תקין. 301 חיצוניים לפי הוראה חברות שהנם גם דירקטוריםחוק הב

הבנק הדירקטוריון תפקוד חינתב רתבמסג הבנק, רקטוריוןלדי הבנקים על חהמפק פנה 2010 באוקטובר 14 ביום כי יצוין,
עמד ח,הדו פרסום ליום רים.אח ריםודירקטו חיצוניים דירקטורים שבין חסוהי הדירקטוריון הרכב לגבי כללים לקבוע ומבנהו, 

 חות)לפ הבנקים על חהפיקו עם המוסכם פי על ריםאח ודירקטורים חיצוניים דירקטורים שבין חסבי הבנק דירקטוריון הרכב 
 חמישה דירקטורים חיצוניים מתוך שנים עשר עד שלושה עשר דירקטורים(.

רה בכירהנושאי מש
לגמלאות לפרוש כוונתו על ישי, בן מיכאל מר המכהן, הראשי הסיכונים מנהל של הודעתו ולאור ,2016 בדצמבר 20 ביום 

ומנהלת הנהלה חברת כללי, מנהל סגן לתפקיד לנדאו דפנה גב' של מינויה את הבנק דירקטוריון אישר ,2017 בשנת 
הבנקים על חהמפק הודעת התקבלה 2017 בפברואר 7 ביום ישראל. בנק של לאישור בכפוף הבנק, של הראשית הסיכונים 

להודעת בהמשך הראשית. הסיכונים כמנהלת לנדאו דפנה גב' של למינויה התנגדות הבנקים על חלפיקו אין ולפיה בבנק, 
זה במועד חלהה לנדאו וגב' הבנק של הראשי הסיכונים כמנהל לכהן ישי בן מר חדל 2017 ץבמר 1 ביום כאמור, המפקח 

זה. את כהונתה בתפקיד 

 ואכיפה הציות חלקתמ הועברה לפיו אשר הארגוני במבנה שינוי על הדירקטוריון לאישור ובהמשך 2017 בפברואר 9 ביום 
 אגף למנהלת סמנכ"ל, וייסטוך, שרית גב' של מינויה את הבנק דירקטוריון אישר המשפטי, ץהייעו אל הסיכונים חטיבתמ

ץ המשפטי, ציות ואכיפה.הייעו

 כיהן למינוי )קודם למנכ"ל למשנה הבנק הנהלת חברו הקמעונאית חטיבהה מנהל לוי, דוד מר מונה ,2017 ביוני 15 ביום 
כסמנכ"ל בתפקיד הנ"ל(.

 בספטמבר 19 ביום בבנק. עבודתה סיום על הבנק של נדל"ן רסקטו מנהלת רוסק, איילת גב' הודיעה 2017 באוגוסט 5 ביום 
רוסק, גב' של במקומה הבנק, של נדל"ן סקטור למנהל עובדיה רןלי מר של מינויו את הבנק דירקטוריון אישר 2017

הבנקים על חתהמפק הודעת התקבלה 2017 באוקטובר 31 ביום הבנקים. על חהפיקו לאישור ובכפוף למנכ"ל, בכפיפות 
 חתהמפק להודעת בהמשך בבנק. נדל"ן סקטור כמנהל עובדיה מר של למינויו התנגדות הבנקים על חלפיקו אין ולפיה 

 .2017 באוקטובר 31 , וגברת רוסק חדלה לכהן ביום2017 לנובמבר 1 ר עובדיה לכהן בתפקיד מיוםחל מכאמור, ה

יטהעם בעל של קאותעס
בנקאיות לעסקאות חריגות בנקאיות עסקאות בין חנהלאב קריטריונים הביקורת ועדת אישרה ,2017 בפברואר 21 ביום 

 חת.חות )שאינן בנקאיות(. תוקף ההחלטה לשנה אזני ריטריונים להגדרת עסקאותחריגות וכן ק שאינן 

 253. , עמוד2016 ח הכספי המבוקר לשנתהצגה בדו זקות בבנק ראהחלפרטים אודות בעלי שליטה ותרשים מבנה ה

 הפנימי המבקר
 תוכנית הפנימית, רתהביקו פועלת לפיהם המקצועיים הסטנדרטים זה, ובכלל בבנק הפנימית הביקורת בדבר פרטים

2016. ח הכספי לשנתהעבודה השנתית והרב שנתית והשיקולים בקביעתה, נכללו בדו

20 ביום ובדירקטוריון ,2016 בדצמבר 8 ביום ביקורת בועדת אושרה 2017 לשנת הפנימית הביקורת של העבודה תוכנית 
 2016. בדצמבר 

 2017. בינואר 31 ביום ובדירקטוריון ,2017 בינואר 26 ביום ביקורת בועדת נדון 2016 לשנת הפנימי המבקר של השנתי חהדו
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צים מיוחדיםפיקוח ואילו הנחיות מגבלות חקיקה, תקינה,
הבורסה בע"מ, חבר אביב בתל ערך לניירות בבורסה חריםנס שלה הערך רותשניי ציבורית חרי, חברהמס בנק הינו הבנק 

חלים עליו עקב כך כל הדינים הרלבנטיים.חבר מסלקת הבורסה ומסלקת המעו"ף ו לניירות ערך בתל אביב בע"מ, 

כאמור, חודייםיי אינם אם גם חלקם,ו הבנקאית, למערכת חודייםיי חלקםש והוראות תקנות לחוקים, כפופה הבנק פעילות 
 אשר תקין בנקאי ניהול ראותוהו השונים הבנקאות חוקי הבנקאות, פקודת מפעילותו. מהותיים מקטעים על משפיעים 

היתר, בין מגדירים, אלו הבנק. של לפעילותו זיוהמרכ חוקיה הבסיס את מהווים לעת, מעת הבנקים על חהמפק רסםמפ
 הפעילות על חהדיוו אופן הבנק, בנכסי השימוש חותיו,ללקו הבנק בין חסיםהי מערכות לבנק, המותרת הפעילות גבולות את 

חברות הבת של הבנק ותנאי השליטה והבעלות בהן.ח על הבנקים ולציבור והפעילות המותרת להאמורה למפק

 חוםבת )למשל עצמו עבור והן חותיולקו עבור הן ההון בשוק פעילותו את המסדירה ענפה חקיקהל הבנק כפוף בצידם 
 פעילותו את המסדירות רהאוצ רדמש חיותלהנ וכן הביטוח(, חוםבת פעילות על ומגבלות ערך רותניי דיני ההשקעות, ץייעו

ח ממשלתיות.של הבנק כעושה שוק באג"

 פורטה בהם אשר תעריפונים קבע ראליש בנק כן, כמו ישראל. בנק ידי על חותמפוק ירושלים, בנק ובכללם הבנקים, עמלות 
 שבגינם בנקים יהיו רשאים לגבות עמלות, וכן אופן חישוב עמלות אלו. רשימת השירותים

הקשורה חקיקהה למשל כך ספציפיים. וכללים חובות בכללם, והבנק הבנקים, על מטילים חודיים,יי בנושאים נוספים, חוקים
חקיקה הקשורה בהלוואת דיור, דיני הערבות וכו'. חוק נתוני אשראי, באיסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, 

 זכיר,לה ראוי זה לעניין התנהלותו. על רבה השפעה לה יש הבנק לפעילות שלה הקשר שבשל חקיקה קיימת לאלה, בנוסף 
חוקי מס שונים.בין היתר, את דיני ההוצאה לפועל, דיני פירוקים וכינוסים, ו

 פעילות בתחומי נוספים חיםמפק גורמים של וכן הבנקים על הפיקוח של וביקורת חלפיקו נתונה הבנק של פעילותו 
 חיסכון במשרד האוצר והממונה על הגבלים עסקיים.ח וספציפיים, דוגמת רשות ניירות-ערך, הממונה על שוק ההון, ביטו

ח הוראות הדין.חובות החלות עליהם מכוהבנק וחברות הבת שלו פועלים בהתאם ל

הפרות בגין כספיים עיצומים עליו להטיל האפשרות הבנק פעילות על חליםה מהחוקים חלקב נקבעה חקיקה,ה במסגרת 
 חיות( שהוצאו או יוצאו מכוחם.זרים והנחקיקת משנה )לרבות חו חוק והוראות של הוראות 

ראלבנק יש ראותוהו עדכוני חקיקה
של הכספיים חותבדו תוארו 2016 לשנת הבנק של השנתי חהדו פרסום מועד עד התקבלו אשר רגולציהו חוק הוראות 

2016. הבנק לשנת 

 אשר חהדיוו לתקופת רלוונטיים הבנקים( על חהמפק של ראותהו )לרבות חקיקה שינויי של פירוט בתמצית, להלן, 
 משפיעים או עשויים להשפיע באופן משמעותי על פעילות הבנק:

2017.חקיקה( התשע"ז- צמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוניחרות ולהת חוק להגברתה

 חקיקה( )תיקוני בישראל הבנקאות בשוק זיותהריכו ולצמצום חרותהת להגברת חוקה פורסם 2017 בינואר 31 ביום 
 .2017ז-התשע"

 ביוני 3 ביום הוקמה אשר נפוצים ופיננסיים בנקאיים רותיםבשי רותהתח להגברת הועדה המלצות את חקיקהב מעגן חוקה
 חדשיםו עצמאיים חקניםש רתליצי להביא הבנקאית, רכתבמע כיום שקיימים חסמים להסיר רהבמט שטרום"(, )"ועדת 2015

זר הקמעונאי.חרות בשוק השירותים הבנקאיים והפיננסיים למגחולל תרות במערכת הבנקאית הקיימת ולחשיוכלו להת

בנק להקמת מתווה הגדרת תוך לבנקאות כניסה חסמי להסרת חדשה מדיניות הבנקים על חהפיקו פרסם לכך, במקביל 
.2016 אפריל בחודש בכנסת שאושר ראי,אש נתוני חוקל רפיםמצט שטרום ועדת המלצות עם חדי זו מדיניות בישראל. חדש 
בית משקי על נתונים יכיל אשר ישראל, בנק של חריותוא חתת מרכזי, אשראי נתוני רמאג יוקם כי קובע אשראי נתוני חוק 

 חבתהר ויאפשר לאשראי הנגישות את חיביר הקמעונאי, האשראי בשוק חרותהת רתלהגב יסייע זה מאגר קטנים. ועסקים 
רשות נותני האשראי בבואם להעריך את רמת סיכון האשראי של הלקוח.המידע העומד ל

 להוות ויכולות הבנקאי, בשוק רותחהת את להגביר צפויות חוקה ראותמהו חלק פעילותו. על החוק השלכות את חןבו הבנק 
 .2016 ח ממשל תאגידי ופרטים נוספים לשנתחקיקה בדו עדכוני ראו בפרק זדמנות עבור הבנק. לפרטים נוספיםה
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 – ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור 411 הוראת ניהול בנקאי תקין 

להתאים שמטרתה טרור, מימון ואיסור הון הלבנת איסור בנושא מעודכנת 411 נב"ת הוראת פורסמה 2017 ץלמר 9 ביום
 להלן .FATFה- ארגון של טרור מימון ואיסור הון הלבנת איסור בנושא הבינלאומיים לסטנדרטים הישראלית הרגולציה את 

 חובות הנוספות המוטלות על הבנק על פי הוראות התיקון:עיקרי ה

חשבון גורמי סיכון רבים נוספים המפורטים בהוראה.בקביעת מדיניות הבנק ונהליו יש להביא ב •

הבנק שעל המידע בסיס פורט וכן לקוחותיו, של סיכונים" "הערכת לבצע הבנק נדרש פיהם על פרמטרים נקבעו  • 
חיצוניים על מנת לגבש את הערכת הסיכונים האמורה.לאסוף מגורמים פנימיים ו

מול בפעילות הנשקפת הסיכון רמת להערכת ככלי בו ולהשתמש ח",הלקו את "הכר שאלון את למכן נדרש  • 
 ח בהתבסס על משתני הסיכון שפורטו בהוראה.הלקו

בכיר תפקיד ובעלי מקומיים ציבור אישי גם שתכלול כך ציבורית" חינהמב חשופים חות"לקו הגדרת חבההור • 
 זו. י. הבנק נדרש לרכוש מאגר אישי ציבור מקומיים על מנת לעמוד בדרישהבארגון בינלאומ

חשבונות לקוחות הבנק.חשודות ב ח בקרות שונות, לצורך ניטור פעולותנדרש לפת • 

 וכן התומכות, חשובהמ מערכות בהתאמת חלוה ההוראה ליישום נערך הבנק ,2018 לינואר 1 ביום ההוראה: חולתת
בהתאמת מדיניותו ונהליו בנושא.

הול "גמ"ח קטן" בבנקהמפקחת על הבנקים בנושא ני מכתב 

 עיקרי קטן. גמ"ח עבור בנק חשבונות ניהול בנושא לבנקים מכתב הבנקים על חתהמפק פרסמה 2017 ביולי 3 ביום 
 :המכתב הינם כדלהלן

1  – מנהל .2 פיננסי. מוסד .1. להלן המצטברים התנאים לשלושת שעונה מי הינו קטן" ח"גמ" כי הוגדר במכתב
עולה אינו נכסיו היקף .3 דולר. 50,000 על עולה לא מהם חדא בכל הסכום אשר פיננסיים חשבונות ללקוחותיו 

.רמליון דול 50 על 

הצהרה טופס לה מסר כי המיסים מרשות אישור יציג אשר קטן, חלגמ" חשבון חמלפתו ימנע לא הבנק כי נקבע .2
)בנוסח שנקבע על ידיהם( לגבי פעילותו והכנסותיו.

חשבונותיהםב לפעול חיםלגמ" ולאפשר האמורה, חיהלהנ יום 90 בתוך ונהליו מדיניותו את להתאים נדרש הבנק .3
 הסיכונים את לנהל הבנק של חובתומ לגרוע כדי לעיל באמור אין כי חתהמפק הורתה זאת, עם חדי בבנק. 

 ח.הנובעים מניהול חשבון גמ"

הבנק מתאים את מדיניותו ונהליו לאמור במכתב.

דירקטוריוןה-301 תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין 

 בנושא הדירקטוריון )"התיקון"(. 301 פורסם תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 2017 ביולי 5 ביום 

 להתקיים הנדרשת המקצועית והכשירות בנקאי תאגיד של ריוןהדירקטו הרכב עם בקשר שונים עדכונים כולל התיקון
 ריון כמכלול. בין השאר נקבעו בתיקון ההוראות הבאות:בדירקטו

דירקטוריון של תאגיד בנקאי ימנה, ככלל, לא יותר מעשרה דירקטורים;

 יקבע מדיניות לגבי משך הכהונה המקסימאלי של יושב ראש הדירקטוריון; הדירקטוריון 

 ניסיון בעלי להיות הנדרשים בדירקטוריון דירקטורים של יותר גבוה שיעור ונקבע בנקאי" ניסיון "בעל של ההגדרה חבההור
רי הדירקטוריון(;חבבנקאי כאמור )שליש מ

 רקטוריוןבדי חדא רקטורדי חותלפ וכי מקצועית", "כשירות בעלי יהיו בדירקטוריון מהדירקטורים מחצית חותלפ כי נדרש 
חומי טכנולוגיית המידע.ח בתיהיה בעל ניסיון מוכ

 בדיוניו יותר רב זמן להקצות לו ולאפשר הדירקטוריון עבודת אפקטיביות את לשפר שמטרתם עדכונים התיקון כולל עוד 
לנושאים מהותיים לתאגיד הבנקאי.

הבנקאיים התאגידים של הדירקטוריונים בהרכב שינויים המחייבות הוראות למעט פרסומו, במועד לתוקף נכנס התיקון 
 .2020 ביולי 1 חברי הדירקטוריון( אשר ייכנסו לתוקפן ביום כאמור לעיל )לרבות לעניין צמצום מספר 

 הבנק נערך ליישום הוראות הנב"ת המתוקן.
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תיקון חוק ני"ע בנושא שינוי מבנה הבורסה

 הוראות סיכום להלן הבורסה. מבנה שינוי בעניין ערך ניירות חוקל 63 מס' תיקון ברשומות פורסם 2017 באפריל 6 ביום 
התיקון הרלבנטיות לבנק:

 חלקהת אשר מניות, הון בעלת חברהל בערבות, מוגבלת מחברה והפכה המשפט, בית באישור מבני שינוי עברה הבורסה 
בין חברי הבורסה.

 חקיימ הבורסה, ידי על חיםרוו חלוקת איסור בדבר ערך, ניירות חוקל (2)ב()45 בסעיף היום הקבוע התנאי התיקון, פי על 
חלק דיבידנד לבעלי מניותיה.ח ותוכל לחברה הפועלת למטרות רווויתבטל. כך, הבורסה תהפוך ל

המשפט בית אישר שבו במועד חלה זיא הבורסה, ממניות 5%מ- יותר זיקחלה יכול לא בנק כי קובע חוקל שהתיקון מכיוון 
,5% של לשיעור מעבר שהינן הבנק(, חזקותה )לרבות הקיימים הבורסה חברי של זקותיהםהח הנ"ל, המבני השינוי את 

זכות. יורדמו ולא יקנו להם כל 

ממועד שנים חמש תום עד ,5% של לשיעור מעבר זקהחה כל רלמכו הקיימים הבורסה חברי על הנ"ל, להוראה בהתאם 
הון חלוקת להסדר בהתאם המוקדם(. )לפי חרלמס ורישומן לציבור הבורסה מניות הנפקת מועד עד או ההסדר, אישור 

מניות 94,000,000 מתוך ע"נ ללא רגילות מניות 5,390,416 הבנק שם על הוקצו הבורסה, חברי בין רסההבו של המניות 
זיקחמ הבנק אלו, במניות זקתוחא בגין מניה תעודת נמסרה לבנק הכל, בסך הבורסה חברי לכלל שהוקצו ע"נ ללא רגילות 

 מהון המניות. 0.73% ממניות הבורסה ולפיכך יהיה עליו למכור 5.73% לאחר השינוי המבני הנ"ל 

אך כאמור, בבורסה שלהם זקותההח מכירת בגין לתמורה זכאים יהיו ירושלים( בנק )לרבות הקיימים הבורסה חברי כן, כמו
 זקתםחה חלק פי על ח(ש" מיליוני 508.4)2015 לשנת הכספיים חותיהלדו בהתאם הבורסה של העצמי מההון יותר לא 

את לבורסה יעבירו כאמור, זקותיהםחה את שימכרו הקיימים הבורסה חברי כי חוק,ב נקבע לכן הבורסה. במניות חסיהי
העצמי להון בהתאם ידם, על שנמכרו זקותחהה שווי לבין כאמור, בידיהם שהתקבלה רההמכי תמורת שבין ההפרש מלוא 
רק לא חולת הקיימים, הבורסה חברי של זקותחהה מכירת תמורת קבלת על האמורה המגבלה – יודגש .2015 שנת לסוף 

 מועד לפני ידם על זקוחשהו מניות של מכירה כל על אלא לעיל, כאמור למכור חויביםמ הם אותן העודפות המניות על 
אישור ההסדר.

 על עומדת זקותיוחא מלא רתמכי של במקרה לה זכאי יהיה ירושלים שבנק המירבית התמורה לעיל, לאמור בהתאם 
 חותיובדו הנ"ל המניות הקצאת בגין זקותיוחה שווי את עדכן לא הבנק ,2017 בספטמבר 30 ליום נכון ח.ש" מיליוני 29.1

הכספיים.

A329 הוראת ניהול בנקאי תקין 

 שעניינה "יועצי משכנתאות". A329 פורסמה הוראה 2017 בספטמבר 13 ביום 

שתתייחס מדיניות כתיבת לרבות משכנתאות, יועצי מול ההתנהלות אופן לעניין שונות חובות הבנק על מטילה ההוראה
הלוואות במתן הבנק של העבודה ולתהליכי מסוימים, יועצים מול עבודה תתאפשר לא פיהם שעל לקריטריונים היתר בין 

בתהליך שלב בשום ח,הלקו נציג מול לפעול לסרב הבנק על איסור ההוראה כוללת כן משכנתאות. ץיוע באמצעות לדיור 
חשש סביר לפגיעה בלקוח או בבנק. לקיחת הלוואה לדיור, אלא אם כן מצוי בידי הבנק מידע המעלה 

 2017. באוקטובר 31 ההוראה נכנסה לתוקפה ביום 

 הבנק מיישם את ההוראה.

חוק אשראי הוגן()2017 ( התשע"ז –5 דרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס'חוק הס

 שמו שונה השאר בין לפיו ,2017התשע"ז– (5 מס' )תיקון בנקאיות ץחו הלוואות רתהסד חוק פורסם 2017 לאוגוסט 9 ביום 
חוק:חוק אשראי הוגן". להלן עיקרי התיקון לל"

שנותן מי כל לחוק, התיקון של לתוקף כניסתו עם חולתו.מת לחלוטין הוחרגו עזר ותאגידי בנקים חוק,ל לתיקון עד .1
 אליו "הלוואה" חהמונ של הגדרה נוספה כן, כמו "מלווה". הגדרת חתת יכללו זר(ע ותאגידי בנקים )לרבות הלוואה 

 חוק כך שהיא כוללת כל עסקת אשראי לרבות ניכיון שטרות.חס המתיי

ר ריבית הפיגורים המרבי.ראי ולעניין שיעוחוק קובע תקרות חדשות לעניין שיעור העלות המרבית של האשה.2

 בהלוואה ומדובר במידה הליבור ריבית )או ישראל בנק ריבית שהיא פלילית" "ריבית חוקל התיקון קובע בנוסף 
. מי שילווה מעל תקרת הריבית הפלילית צפוי מאסר עד שלוש שנים.30% ץ( בתוספתהניתנת במטבע חו

העמדה לפני התראה חמשלו חובת רבדב ח(ללקו )שירות הבנקאות חוקב הקיימת זול דומה הוראה נקבעה .3
 יום לפני מועד ההעמדה לפירעון כאמור. 21 לפירעון מיידי 

בנקאיות. חוץ הלוואות על חלוש הקודמות לדרישות ביחס ההלוואה הסכם במסגרת רוטוהפי הגילוי חובות חבוהור.4
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 1.ש. ~

הוגן אשראי חוק הוראות של שונות להפרות סנקציות נקבעו וכן עונשיות סנקציות ראשונהל קובע חוקל התיקון .5
 ר.הכוללות עיצומים כספיים, קנסות ואף מאס

חולתו ואילך.רק על הלוואות שנכרתו מיום ת חולחודשים מיום פרסומו והוא י 15 חוק ייכנס לתוקף בתוךהתיקון ל

 את ההתאמות הנדרשות במסמכיו ובנהליו על מנת ליישם את הוראות החוק. הבנק יבצע 

 הבנק של ראיהאש דירוג
 המנפיק דירוג את מותירה היא כי "מעלות"( )להלן: Standard & Poor’s Maalot הדירוג חברת הודיעה 2017 במאי 9 ביום

חיובית מיציבה.זית הדירוג לח, ומשנה את תilAשל הבנק העומד על +

 יותר נמוכה חתא רמה משקף והנפקות, מימון ירושלים הבת חברת ידי על שהונפקו חיםהנד חייבותההת כתבי של דירוגם 
 .ilAרי דירוג של -מדירוג המנפיק, ק

lll. זלבהתאם להוראות המעבר של בא 2 חים אלו כשירים להכרה כהון רובדחייבות נדכתבי הת

 .ilBBB+ אוה lll זלבא להוראות בהתאם 2 רובד כהון להכרה כשירים אשר (COCO) המותנים חיםהנד חייבותהת כתבי דירוג 

 2017 בנובמבר, 14



דשים שהסתיימו ה חו לשלוש
 2017 בספטמבר 30 ביום 

 ה חודשים שהסתיימו לשלוש
 ביום  בספטמבר 30 2016

 יתרה
 (2)ממוצעת

 הכנסות
 ריבית

 שיעורי
 הכנסה

 יתרה
 ממוצעת)2(

 הכנסות
 ריבית

 שיעורי
 הכנסה

 ז אחו ח מיליוני ש" זאחו ח מיליוני ש"

 נכסים נושאי ריבית

 5.08 125.3 10,059.3 4.25 100.7)7( 9,628.6 (3)אשראי לציבור

 0.29 0.1 137.5 172.3 פקדונות בבנקים

 0.08 0.2 1,018.3 0.09 0.3 1,375.0 זיים פקדונות בבנקים מרכ

0.20 0.4 801.6 0.54 0.7 524.3 (4)זמינות למכירה זקות לפדיון ו ח ח מו אג"

 0.23 0.5 888.0 0.09 0.1 462.7 ( 4) חר חוב למס אגרות 

 27.44)10( 0.2 3.2 3.8 חרים נכסים א

 3.98 126.7 12,907.9 3.39 101.8 12,166.7 סך כל הנכסים נושאי ריבית

 35.8 31.9 ראי שאינם נושאים ריבית רטיסי אש חייבים בגין כ

 1,535.8 1,045.1 (5 ) חרים שאינם נושאים ריבית נכסים א

 3.55 126.7 14,479.5 3.11 101.8 13,243.7 הנכסים סך כל 

דשים שהסתיימוה חו לשלוש
 2017 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו ה חו לשלוש
 ביום  בספטמבר 30 2016

 יתרה
 (2)ממוצעת

 הכנסות
 ריבית

 שיעורי
 הכנסה

 יתרה
 ממוצעת)2(

 הכנסות
 ריבית

 שיעורי
 הכנסה

 ז אחו ח מיליוני ש" ז אחו ח מיליוני ש"

 חייבויות נושאות ריבית הת

 1.11 26.1 9,468.4 0.51 11.6 9,030.0 פקדונות הציבור

)11()11( 1,515.7)11( 0.11 0.4 1,545.9 לפי דרישה

 1.32 )11( 26.1)11( 7,952.7)11( 0.60 11.2 7,484.1 לזמן קצוב

 6.11 0.6 40.2 3.24 0.3 37.5 פקדונות מבנקים

 פקדונות הממשלה

0.15 0.3 821.2 317.5 זר חו ני"ע שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 

 3.15 12.4 1,594.7 0.63 2.2 1,400.0 חוב אגרות 

 1.32 39.4 11,924.5 0.52 14.1 10,785.0 סך הכל התחייבויות הנושאות ריבית

 1,521.6)11( 1,498.4 פקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית

 220.7 142.9 (7 ) חרות שאינן נושאות ריבית חייבויות א הת

 1.16 39.4 13,666.8 0.45 14.1 12,426.3 סך כל ההתחייבויות

 812.7 817.4 צעיים ההוניים סך כל האמ

 14,479.5 13,243.7 צעיים ההונייםחייבויות והאמ הת סך כל ה

 2.66 2.87 פער הריבית

2.73 87.3 12,907.9 2.91 87.7 12,166.7 על נכסים נושאי ריבית (8 ) ה נטו תשוא

 מאוחדותה והחברות הבנק של- ריבית צאותוהו כנסותה שיעורי- נספח 
 ריבית צאותכנסות והו השינויים בה וניתוח 1))שלו

 חלק א' - יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית - נכסים
 חים סכומים מדוו

 חייבויות והון צעות ושיעורי ריבית - התחלק ב' - יתרות ממו
 חים סכומים מדוו

 הערות שוליים בסוף הנספח.

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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דשים שהסתיימו ה חו לתשע
 2017 בספטמבר 30 ביום 

 ה חודשים שהסתיימו לתשע
 ביום  בספטמבר 30 2016

 יתרה
 (2)ממוצעת

 הכנסות
 ריבית

 שיעורי
 הכנסה

 יתרה
 ממוצעת)2(

 הכנסות
 ריבית

 שיעורי
 הכנסה

 ז אחו ח מיליוני ש" ז אחו ח מיליוני ש"

 נכסים נושאי ריבית

 4.45 330.8 9,970.7 4.86 347.7)7( 9,598.8 (3 ) אשראי לציבור

 0.08 0.1 165.3 178.9 פקדונות בבנקים

 0.09 0.7 1,001.7 0.09 0.9 1,312.4 זיים פקדונות בבנקים מרכ

0.43 2.6 798.8 0.44 2.3 703.1 (4 ) זמינות למכירה זקות לפדיון וח ח מו אג"

 0.15 0.9 805.0 0.08 0.3 524.5 ( 4 ) חרחוב למס אגרות 

 41.03)10( 1.0 3.4 3.4 חרים נכסים א

 3.53 336.1 12,744.9 3.82 351.2 12,321.1 סך כל הנכסים נושאי ריבית

 34.8 32.3 רטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית חייבים בגין כ

 1,384.8 1,168.6 (5 ) חרים שאינם נושאים ריבית נכסים א

 3.18 336.1 14,164.5 3.48 351.2 13,522.0 הנכסים סך כל 

דשים שהסתיימו ה חו לתשע
 2017 בספטמבר 30 ביום 

 ה חודשים שהסתיימו לתשע
 ביום  בספטמבר 30 2016

 יתרה
 (2)ממוצעת

 הכנסות
 ריבית

 שיעורי
 הכנסה

 יתרה
 ממוצעת)2(

 הכנסות
 ריבית

 שיעורי
 הכנסה

 ז אחו ח מיליוני ש" ז אחו ח מיליוני ש"

 חייבויות נושאות ריבית הת

 0.75 53.7 9,498.6 0.80 54.5 9,082.4 פקדונות הציבור*

 0.06)11( 0.7)11( 1,545.9)11( 0.05 0.6 1,494.2 לפי דרישה

 0.89)11( 53.0)11( 7,952.7)11( 0.95 53.9 7,588.2 לזמן קצוב

4.23 1.3 41.2 4.48 1.4 41.9 פקדונות מבנקים

0.07 0.3 608.4 0.06 0.2 434.5 זרחו ני"ע שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 

 1.85 22.0 1,591.9 2.41 26.4 1,465.8 חוב אגרות 

 0.88 77.3 11,740.1 1.00 82.5 11,024.6 סך הכל התחייבויות הנושאות ריבית

 1,438.5)11( 1,512.1 ר שאינם נושאים ריבית* פקדונות הציבו

 186.9 171.1 (7 ) חרות שאינן נושאות ריבית חייבויות א הת

 0.77 77.3 13,365.5 0.86 82.5 12,707.8 סך כל ההתחייבויות

 799.0 814.2 צעיים ההוניים סך כל האמ

 14,164.5 13,522.0 צעיים ההוניים חייבויות והאמ הת סך כל ה

 2.65 2.82 פער הריבית

2.72 258.8 12,744.9 2.92 268.7 12,321.1 על נכסים נושאי ריבית (8 ) ה נטו תשוא

 מאוחדותה והחברות הבנק של- ריבית צאותוהו כנסותה שיעורי- נספח 
 ריבית צאותכנסות והו השינויים בה וניתוח 1))שלו

 חלק א' - יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית - נכסים
 חים סכומים מדוו

 חייבויות והון צעות ושיעורי ריבית - התחלק ב' - יתרות ממו
 חים סכומים מדוו

 ח. הערות שוליים בסוף הנספ

ממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים
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 מאוחדותה והחברות הבנק של- ריבית צאותוהו כנסותה שיעורי- נספח 
צאות ריבית )המשך( והו כנסות בה השינויים וניתוח 1))שלו
 לפעילות המיוחסים ריבית נושאי חייבויות והת נכסים על נוסף מידע ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות ג חלק 

 בישראל

 חים סכומים מדוו

דשים שהסתיימוה חו לשלוש
 2017 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו ה חו לשלוש
 ביום  בספטמבר 30 2016

 יתרה
 (2)ממוצעת

 הכנסות/
 הוצאות( )

 ריבית

 שיעורי
 הכנסה
 )הוצאה(

 יתרה
 ממוצעת)2(

 הכנסות/
 הוצאות( )

 ריבית

 שיעורי
 הכנסה
 )הוצאה(

ז חו א ח מיליוני ש" ז אחו ח מיליוני ש"

 ד צמו מטבע ישראלי לא 

 3.64 69.4 7,723.4 3.90 73.4 7,640.4 סך נכסים נושאי ריבית

 )0.61()11( )10.8()11( 7,013.9)11( )0.65( )11.5( 7,055.0 חייבויות נושאות ריבית סך הת

 3.03 3.25 פער הריבית

 ד דד למ מטבע ישראלי צמו

 5.41 47.3 3,565.8 2.34 19.0 3,269.9 סך נכסים נושאי ריבית

 )3.08( )26.6( 3,492.8 )0.03( )0.2( 2,820.1 חייבויות נושאות ריבית סך הת

2.33 2.31 פער הריבית

 ד למטבע חוץ( צמו חוץ )לרבות מטבע ישראלי מטבע 

 2.49 10.0 1,618.7 3.03 9.4 1,256.4 סך נכסים נושאי ריבית

 )0.57( )2.0( 1,417.8 )1.06( )2.4( 909.9 חייבויות נושאות ריבית סך הת

 1.92 1.97 פער הריבית

 סך פעילות בישראל

 3.98 126.7 12,907.9 3.39 101.8 12,166.7 סך נכסים נושאי ריבית

 )1.32( )39.4( 11,924.5 )0.52( )14.1( 10,785.0 חייבויות נושאות ריבית סך הת

 2.66 2.87 פער הריבית

 הערות שוליים בסוף הנספח.

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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הערות שוליים בסוף הנספח.

 מאוחדותה והחברות הבנק של- ריבית צאותוהו כנסותה שיעורי- נספח 
צאות ריבית )המשך( והו כנסות בה השינויים וניתוח 1))שלו
 לפעילות המיוחסים ריבית נושאי חייבויות והת נכסים על נוסף מידע ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות ג חלק 

 בישראל

 חים סכומים מדוו

דשים שהסתיימו ה חו לתשע
 2017 בספטמבר 30 ביום 

 דשים שהסתיימו ה חו לתשע
 ביום  בספטמבר 30 2016

 יתרה
 (2)ממוצעת

 הכנסות/
 הוצאות( )

 ריבית

 שיעורי
 הכנסה
 )הוצאה(

 יתרה
 ממוצעת)2(

 הכנסות/
 הוצאות( )

 ריבית

 שיעורי
 הכנסה
 )הוצאה(

ז חו א ח מיליוני ש" ז אחו ח מיליוני ש"

 ד צמו מטבע ישראלי לא 

 3.60 204.8 7,608.8 3.75 214.4 7,657.6 סך נכסים נושאי ריבית

 )0.57()11( )30.4()11( 7,041.0)11( )0.68( )36.0( 7,075.8 חייבויות נושאות ריבית סך הת

 3.03 3.07 פער הריבית

 ד דד למ מטבע ישראלי צמו

 3.91 101.3 3,471.2 4.38 108.6 3,321.7 סך נכסים נושאי ריבית

 )1.58( )40.9( 3,464.8 )1.81( )40.8( 3,001.7 חייבויות נושאות ריבית* סך הת

2.33 2.57 פער הריבית

 ד למטבע חוץ( צמו חוץ )לרבות מטבע ישראלי מטבע 

 2.41 30.0 1,664.9 2.81 28.2 1,341.8 סך נכסים נושאי ריבית

 )0.65( )6.0( 1,234.3 )0.80( )5.7( 947.1 חייבויות נושאות ריבית סך הת

 1.76 2.01 פער הריבית

 סך פעילות בישראל

 3.53 336.1 12,744.9 3.82 351.2 12,321.1 סך נכסים נושאי ריבית

 )0.88( )77.3( 11,740.1 )1.00( )82.5( 11,024.6 חייבויות נושאות ריבית סך הת

 2.65 2.82 פער הריבית

ממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים
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 מאוחדותה והחברות הבנק של- ריבית צאותוהו כנסותה שיעורי- נספח 
צאות ריבית )המשך( והו כנסות בה השינויים וניתוח 1))שלו
 ד- ניתוח השינויים בהכנסות ריבית והוצאות ריבית חלק 

 חים סכומים מדוו

ה חודשים שהסתיימו לשלוש
 2017 בספטמבר 30 ביום 

דשים שהסתיימו ה חולעומת שלוש
 2016 בספטמבר 30 ביום 

 ה חודשים שהסתיימו לתשע
 ביום  בספטמבר 30 2017

 דשים שהסתיימו ה חו לעומת תשע
 ביום  בספטמבר 30 2016

 גידול )קיטון(
 (9)כמות

 בגלל שינוי
 שינוי נטו חיר מ

 גידול )קיטון(
 כמות)9(

 בגלל שינוי
 שינוי נטו חיר מ

 ח מליוני ש" ח מליוני ש"

 נכסים נושאי ריבית

16.9 30.4 )13.5( )24.6( )20.1( )4.5( אשראי לציבור בישראל

 )1.8( )1.5( )0.3( )0.3( 0.1 )0.4( חרים בישראלריבית א נכסים נושאי 

 15.1 28.9 )13.8( )24.9( )20.0( )4.9( סך הכל הכנסות הריבית

 חייבויות נושאות ריבית הת

 0.8 3.3 )2.5( )14.5( )13.9( )0.6( פקדונות הציבור בישראל

 4.4 6.7 )2.3( )10.8( )10.5( )0.3( חרות התחייבויות נושאות ריבית א

 5.2 10.0 )4.8( )25.3( )24.4( )0.9( סך כל הוצאות הריבית

זרים מגדרים. חר השפעת מכשירים נג הנתונים לא )1( 
ראלי לא צמוד - על בסיס יתרות יומיות(. זר מטבע יש חודשים )במג חילת ה רות לת על בסיס ית )2( 

חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית. זנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות לפני ניכוי היתרה המא )3(
מהתאמות מומשו רם שט רווחים/הפסדים של הממוצעת היתרה נוכתה/נוספה רה למכי זמינות ח אג" ושל למסחר ח אג" של הממוצעת מהיתרה  )4(

בסעיף מצטבר אחר כולל רווח במסגרת העצמי בהון הכלולים רה, למכי זמינות ח אג" בגין חים/הפסדים רוו וכן חר למס אג"ח של הוגן לשווי 
2016 בספטמבר 30 ו- 2017 בספטמבר 30 בימים שהסתיימו חודשים לתשעה הוגן" שווי לפי למכירה זמינים ערך ניירות הצגת בגין "התאמות 

 ח ש" מיליון 0.7 בסך 2016 בספטמבר 30 ו- 2017 בספטמבר 30 בימים שהסתיימו חודשים ולשלושה ח, ש" מיליון ( 25.6 ו-) ש"ח מיליון 2.5 בסך 
 ( מיליון ש"ח.0.9 ו-)

רשה להפסדי אשראי. ריבית ובניכוי הפ רים שאינם נושאים זרים, נכסים אח לרבות מכשירים נג )5(
בספטמבר 30 ו 2017 בספטמבר 30 בימים שהסתיימו חודשים שלושה של בתקופות ריבית בהכנסות נכללו ש"ח, מיליוני 0.8 ו 0.9 בסך עמלות  )6( 

 בהתאמה. 2016
 בספטמבר 30 ו 2017 בספטמבר 30 בימים שהסתיימו חודשים תשעה של בתקופות ריבית בהכנסות נכללו ש"ח, מיליוני 4.2 ו 1.3 בסך עמלות 

 בהתאמה. 2016
זרים. לרבות מכשירים נג )7( 

חלק לסך הנכסים נושאי הריבית. תשואה נטו - הכנסות ריבית, נטו ל )8(
הכמות הכפלת ידי על חושב חיר במ לשינוי המיוחס השינוי בכמות. בשינוי חדש ה חיר המ הכפלת ידי על חושב בכמות לשינוי חס המיו השינוי  )9( 

 הישנה בשינוי במחיר.
 ח. זומן והוכרו בתקופת הדיוו שיעור ההכנסה נובע מהכנסות שהתקבלו על בסיס מ (10 )
 חדש. ( סווג מ11 )

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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אינדקס ומילון מונחים
 (.312-317 )עמודים 2016 ראה בדוח הכספי השנתי של הבנק לשנת למילון המונחים ששימשו בעריכת דוח זה, 

 אינדקס

נא
13, 16, 18, 21, 23, 24, 47, 55, 70, 71, 73, רךע ניירות13, 16, 23, 36, 37, 38, 39, 65, 71, 73, לציבור אשראי 

 ,123 ,103 ,96 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,80 ,78 ,77 ,74  ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,90 ,89 ,88
 ,141 ,140 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 

148 ,142 148 ,145 ,144 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 

 ב
 17,19,25,27,133,137,139,140,142 בנק ישראל

 ד
 5,27,52,53,55,59,75,133,139,141 רקטוריוןדי

ה
25,93 הון כולל 
25 הון רובד  1,26,93,94
 ,16,21,28,31,33,34,37 אשראי הפסדי בגין הוצאות 

 93,104,105,106,107,108 סיכון נכסי

 ס
 17,56 סייבר
 11,54 זילותנ סיכון
 17 ציות סיכון
 17 רגולטורי סיכון
 11,47 שוק סיכון
 11,56,93 תפעולי סיכון

111 ,110 ,109 ,103 ,90 ,73 ,69 ,39 ,38 
80,104,105,106,107,108 ריבית הוצאות

 21,65,81,83 הכנסות מימון שאינן מריבית 

 ע
 16,69,95,96,140,148 עמלות

 פ
73 חתפ13,25,65,93,94 הון הלימות

 הציבור פיקדונות ,16,23,37,38,39,41,71,88 אשראי להפסדי הפרשה 
148 ,122 ,111 ,110 ,109 ,90 ,89

,91 ,80 ,73 ,71 ,65 ,55 ,54 ,24 ,13
128 ,127 ,125 ,124 ,123 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 

 ר 22,69,104,105,106,107,108 הפרשה למיסים
 16,22,52,53,65,69,75,77,83,86,132 והפסד חרוו י
22,25,72,76,84,85,86,148 כולל חרוו 13,26,94 חס מינוףי

16, 20, 25, 30, 32, 34, 69, 70, 72, 73, 104, נקי חרוו מ

 105, 106, 107, 108 ,17,18,25,37,38,39,40,41,42,47,53,55 מגבלות

140 ,137 ,133 ,102 
73,93 חיםנד מיסים

,20,21,24,37,38,39,53,71,73,81 זריםנג מכשירים 
 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 

148 ,133 ,131 ,130 ,129 ,128 
 16,69 משכורות

 132,142 משכנתאות

 אינדקס ומילון מונחים

https://www.bankjerusalem.co.il/media/2135/540011624.pdf
https://www.bankjerusalem.co.il/media/2135/540011624.pdf


 בנות הבנק וחברות סניפי

 המרכזית ההנהלה

 התעופה , קרית שדה2 הנגב רח'
 91022 ירושלים ,2 מען לדיוור: רח' הרברט סמואל 

 נדל"ן סקטור
 התעופה , קרית שדה2 הנגב רח'

סניף בנקאות פרטית
 92149 ירושלים ,18 רח' קרן היסוד 

סניף ירושלים
 91022 ירושלים ,2 רח' הרברט סמואל 

 רוממה גאולה - סניף
 , ירושלים21 רח' שמגר 

 אביב סניף תל
 65251 , ת"א 21 רח' אחד העם 

סניף באר שבע
 84221 ע , באר שב90 רח' הדסה 

סניף חיפה
 33095 צים(, חיפה  )בית 9 רח' פל-ים 

 ברק בני סניף
 51512 , בני ברק 2 חזון איש רח'

 אשקלון סניף
 78601 , אשקלון 5 צל רח' הר

סניף אשדוד
 77273 , אשדוד 118 ציון רח' שבי 

 ציון ראשון ל סניף
 75267 צ  ראשל" ,63 צל רח' הר

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 30 בספטמבר 2017
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סניף חולון
 58256 , חולון 28 רח' סוקולוב 

סניף פתח תקוה
 49591 פ"ת ,10 רח' ההגנה 

 סניף נתניה
 42401 נתניה ,45 צל רח' הר

 עילית סניף מודיעין
 עילית , מודיעין18 נזר  אבני רח'

 קיריון סניף
 27000 , קרית ביאליק 192 עכו דרך

 סניף נצרת
 16000 נצרת ,6092/50 ריאד  אל מרכז

 סחנין סניף
 קניון סחנין מול, כביש ראשי סחנין

 סניף כרמיאל
 חוצות כרמיאל, כרמיאל , קניון5 כמון רח' מעלה

 סניף אום אל פחם
 ראשי, אום אל פחם כביש קניון אלהרם,

 עד אל סניף
 עד אל 94 הנשיא,  יהודה רח' רבי

סניף בית שמש
 שמש בית , קניון נעימי,2 רח' רבין 

עלית סניף ביתר 
 עלית תמרים, ביתר  חיים זקן – , מרכז2 רח' ישמח ישראל 

 ע"מ ( ב2005 ירושלים מימון והנפקות )
 91022 ירושלים ,2 רח' הרברט סמואל

סניפי הבנק
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	TR
	.ב סמ תורטמל תויוליעפ ןיגב תיבירמ ןניאש ןומימ תוסנכהרח

	)18.8( 
	)18.8( 
	)0.5( 
	)1.2(
	ןיגב וטנ )תואצוה( תוסנכה גנ םירישכמא םירזםירח 0.1 

	TR
	וורתורגא לש ןגוה יוושל תומאתהמ ושמומ םרטשו ושמומש םיח 

	14.5 
	14.5 
	0.6 
	)1.0(
	חסמל בוחוטנ ,ר(4))0.5( 


	סמ תרטמל תויוליעפ ןיגב לכה ךסרח 
	סמ תרטמל תויוליעפ ןיגב לכה ךסרח 

	)4.3( 0.1 )2.2( )0.4( 
	לכה ךס ( תוסנכהוהתיבירמ ןניאש ןומימ )תואצ 
	לכה ךס ( תוסנכהוהתיבירמ ןניאש ןומימ )תואצ 

	30.5 0.5 )1.9( 2.4 
	)1( )2(
	 )3( )4( 
	)5( 
	3020170.70.3)3020160 302017 -30 2016 0.66.0 302017 -30 20160 0.1 
	גנ םירישכמםיווהמה םירז תההו םיסכנה לוהינ ךרעממ קלחיל ודעוי אל רשא ,קנבה לש תויובייח.רודיג יסחמהז ןיגב גנירז ,יארשא םהב דיגאתה יאקנבה בטומ םויל 
	 רבמטפסב 
	 ךסב לש 
	 ינוילימ ח"ש (-ו
	 ינוילימ "שח העשתל םישדוח השולשו םויל( המאתהב םישדוח 
	 רבמטפסב 
	 לש ךסב 
	"ש ינוילימהשולשלו םישדוח העשתל ח .)םישדוח מ גווסוורמ שדחחא ללוכ ח.רבטצמ רמהז קלח וורהםיח )םידספה( םירושקה "גאלח חסמלר ןיידעש ומחתוקז םויל אמהןז קנבב ואמבו,דח םימיל 
	 רבמטפסב 
	ו
	רבמטפסב
	( לש ךסב
	"ש ינוילימ )-ו ח
	ינוילימ ,ח"ש .המאתהב מהז קלח םיחוורה )םידספה( םירושקה תוינמל חסמלר ןיידעש ומחתוקז םויל אמהןז קנבב ואמבו,דח םימיל 
	 רבמטפסב 
	ו
	רבמטפסב
	 לש ךסב 
	"ש ינוילימ-ו ח
	.המאתהב ,ח"ש ינוילימ 

	4 
	רואיב 
	ה( חוור -)דספ רחא ללוכ מרבטצ 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	.א וורב םייוניש( חא ללוכ )דספהאל רבטצמ רחסמ תעפשה רח 
	.א וורב םייוניש( חא ללוכ )דספהאל רבטצמ רחסמ תעפשה רח 

	.1 
	3020172016 
	וח השולש לש תופוקתלםויב ומייתסהש םישד 
	 תנשל רבמטפסב 
	 תנשלו 
	)רקובמ יתלב( 

	תגצה ןיגב תומאתה םינימז ךרע תוריינ וטנ ,ןגוה יווש יפל הריכמל תומאתה תובטה ןיגב םידבועל כ"הס 
	0.5 
	0.5 
	0.5 
	0.9 
	)0.4(
	תיםויל הר 30 ינויב 2017 )רקובמ יתלב( 

	0.5
	0.5
	-
	0.5
	הפוקתה ךלהמב וטנ יוניש 

	1.0 
	1.0 
	0.9 
	0.1
	םויל הרתי 30 רבמטפסב 2017 


	302016 
	תיםויל הר 
	 ינויב 
	)רקובמ יתלב( הפוקתה ךלהמב וטנ יוניש 

	1.1 0.6 0.5 )0.6( -)0.6( 
	1.1 0.6 0.5 )0.6( -)0.6( 
	302016
	םויל הרתי 
	 רבמטפסב 

	0.5 0.6 )0.1( 
	0.5 0.6 )0.1( 
	.2 
	3020172016 
	וח העשת לש תופוקתלםויב ומייתסהש םישד 
	 תנשל רבמטפסב 
	 תנשלו 
	)רקובמ יתלב( 

	312016 
	תיםויל הר 
	 רבמצדב 
	)רקובמ( הפוקתה ךלהמב וטנ יוניש 

	)0.8( 0.7 )1.5( 1.80.2 1.6 
	)0.8( 0.7 )1.5( 1.80.2 1.6 
	)0.8( 0.7 )1.5( 1.80.2 1.6 

	1.0 
	1.0 
	0.9 
	0.1
	םויל הרתי 30 רבמטפסב 2017 

	16.7 
	16.7 
	0.7 
	16.0
	תיםויל הר 31 רבמצדב 2015 )רקובמ( 

	)16.2( 
	)16.2( 
	)0.1( 
	)16.1(
	הפוקתה ךלהמב וטנ יוניש 


	0.5
	0.5
	0.5
	0.6 
	)0.1(
	םויל הרתי 30 רבמטפסב 2017 

	TR
	3. תנשל 2016 )רקובמ( 

	16.7 
	16.7 
	0.7 
	16.0
	תיםויל הר 31 רבמצדב 2015 

	)17.5( 
	)17.5( 
	-
	)17.5(
	הפוקתה ךלהמב וטנ יוניש 

	)0.8( 
	)0.8( 
	0.7 
	)1.5(
	םויל הרתי 31 ברבמצד 2016 







	4-
	4-
	רואיב 
	ללוכ )דספה( חוור מ רחא)ךשמה( רבטצ 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	.בוור יביכרמב םייונישהספה( חא ללוכ )דמ רחסמ תעפשה ירחאו סמ תעפשה ינפל ,רבטצ
	.בוור יביכרמב םייונישהספה( חא ללוכ )דמ רחסמ תעפשה ירחאו סמ תעפשה ינפל ,רבטצ

	םויב ומייתסהש םישדוחהשולשל 2017רבמטפסב302016רבמטפסב30)רקובמ יתלב( ינפל סמ תעפשה סמ רחאל סמ ינפל סמ תעפשה סמ רחאל סמ 
	Sect
	Table
	TR
	ה ןיגב תומאתהתגצ ךרע תוריינ 

	TR
	ןגוה יווש יפל הריכמל םינימז 

	TR
	ושמומ םרטש וטנ )םידספה( םיחוור 

	)0.2( 
	)0.2( 
	0.2 
	)0.4( 
	1.6 
	)0.9( 
	2.5

	TR
	ןגוה יוושל תומאתהמ 

	TR
	וור(םידספה )םיח הריכמל םינימז ע"ינ ןיגב 

	)0.4( 
	)0.4( 
	0.1 
	)0.5( 
	)1.1( 
	0.7 
	)1.8(
	וסשמ וגושדח ודלוור חדספהו ח(1) 

	)0.6( 
	)0.6( 
	0.3 
	)0.9( 
	0.5 
	)0.2( 
	0.7
	מב וטנ יונישה לכה ךסךלה הפוקתה 


	םידבועל תובטה 
	םידבועל תובטה 

	וורהפוקתב וטנ יראוטקא )םידספה( םיח 
	וורהפוקתב וטנ יראוטקא )םידספה( םיח 

	וור(ודל שדחמ וגווסש וטנ םידספה )םיחח וורדספהו ח
	וור(ודל שדחמ וגווסש וטנ םידספה )םיחח וורדספהו ח
	(2) 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ךלהמב וטנ יונישה לכה ךס הפוקתה 

	TR
	וורב יונישה לכה ךסוטנ רחא ללוכ ח

	)0.6( 
	)0.6( 
	0.3 
	)0.9( 
	0.5 
	)0.2( 
	0.7
	ךלהמב הפוקתה 



	םויב ומייתסהש םישדוח העשתל םויב המייתסהש הנשל 2017רבמטפסב302016רבמטפסב302016רבמצדב31 )רקובמ יתלב( )רקובמ( ינפל סמ תעפשה סמ רחאל סמ ינפל סמ תעפשה סמ רחאל סמ ינפל סמ תעפשה סמ רחאל סמ 
	ה ןיגב תומאתהתגצ ריכמל םינימז ךרע תוריינןגוה יווש יפל ה 
	ה ןיגב תומאתהתגצ ריכמל םינימז ךרע תוריינןגוה יווש יפל ה 
	ה ןיגב תומאתהתגצ ריכמל םינימז ךרע תוריינןגוה יווש יפל ה 

	ושמומ םרטש וטנ )םידספה( םיחוור ןגוה יוושל תומאתהמ 
	ושמומ םרטש וטנ )םידספה( םיחוור ןגוה יוושל תומאתהמ 

	וור(םידספה )םיח הריכמל םינימז ע"ינ ןיגב וסשמ וגושדח ודלוור חדספהו ח
	וור(םידספה )םיח הריכמל םינימז ע"ינ ןיגב וסשמ וגושדח ודלוור חדספהו ח
	(1) 


	4.7 )2.6( 7.3 6.5 )3.6( 10.1 2.6 )1.5( 4.1 )22.2( 12.8 )35.0( )22.6( 13.1 )35.7( )1.0( 0.6 )1.6( 
	)17.5( 
	)17.5( 
	)17.5( 
	10.2 
	)27.7( 
	)16.1( 
	9.5 
	)25.6( 
	1.6 
	)0.9( 
	2.5
	ךלהמב וטנ יונישה לכה ךס הפוקתה 

	TR
	םידבועל תובטה 

	0.2 
	0.2 
	)0.1( 
	0.3 
	)0.1( 
	0.1 
	)0.2( 
	0.3 
	)0.2( 
	0.5
	וורהפוקתב וטנ יראוטקא )םידספה( םיח 

	)0.2( 
	)0.2( 
	0.1 
	)0.3( 
	-
	-
	-
	)0.1( 
	0.1 
	)0.2(
	וור(שדחמ וגווסש וטנ םידספה )םיח ודלוור חדספהו ח(2) 


	ךלהמב וטנ יונישה לכה ךס הפוקתה 
	ךלהמב וטנ יונישה לכה ךס הפוקתה 
	ךלהמב וטנ יונישה לכה ךס הפוקתה 

	---)0.1( 0.1 )0.2( 0.2 )0.1( 0.3 
	ךס לכה א ללוכ חוורב יונישהוטנ ,רח ךלהמב הפוקתה 
	ךס לכה א ללוכ חוורב יונישהוטנ ,רח ךלהמב הפוקתה 


	)17.5( 10.2 )27.7( )16.2( 9.6 )25.8( 1.8 )1.0( 2.8 
	)1( )2( 
	)1( )2( 
	. 
	וודמ סמ ינפל םוכסהודב חח וורףיעסב דספהו ח םיטרפל ,תיבירמ ןניאש ןומימ תוסנכה
	 רואיב האר 

	3
	וודמ סמ ינפל םוכסהודב חח כש תואצוה ףיעסב דספהו חוור.ר



	5-
	5-
	רואיב 
	תוריינ ךרע 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	495.20.1 0.4 494.9 495.2 121.1 0.2 -121.3 121.1 0.6-0.1 0.5 0.6 
	495.20.1 0.4 494.9 495.2 121.1 0.2 -121.3 121.1 0.6-0.1 0.5 0.6 
	616.9 0.3 0.5 616.7 616.9 
	)2(
	)2(

	397.4 1.3 0.6 398.1 397.4 

	0.8 -0.1 0.7 0.8 
	0.8 -0.1 0.7 0.8 
	0.8 -0.1 0.7 0.8 

	398.2 1.3 0.7 398.8 398.2 
	398.2 1.3 0.7 398.8 398.2 
	398.2 1.3 0.7 398.8 398.2 
	)3(
	)3(

	5.80.2 0.2 5.8 5.8 
	404.01.5 0.9 404.6 404.0 
	1,020.9 1.8 1.4 1,021.3 1,020.9 

	2017רבמטפסב30)רקובמ יתלב( ךרעהןזאמב תתחפומ תולע )תולע - תוינמב( רבטצמ רחא ללוכ חוור םיחוור םידספה )1(ןגוה יווש
	 .א הריכמל םינימז ךרע תוריינ 
	 .א הריכמל םינימז ךרע תוריינ 
	 .א הריכמל םינימז ךרע תוריינ 

	:בוח תורגא 
	:בוח תורגא 

	לארשי תלשממ לש
	לארשי תלשממ לש
	(4) 
	תולשממ לש תורז א לשלארשיב םירח 

	לכה ךס הריכמל םינימז ךרע תוריינ 
	לכה ךס הריכמל םינימז ךרע תוריינ 


	ךרעה ןזאמב תתחפומ תולע )תולע - תוינמב( םיחוור םרטש ורכוה תומאתהמ ןגוה יוושל םידספה םרטש ורכוה תומאתהמ ןגוה יוושל )1(ןגוה יווש
	 .ב סמל ךרע תוריינרח 
	 .ב סמל ךרע תוריינרח 
	 .ב סמל ךרע תוריינרח 

	ועתו בוח תורגא:לס תוד 
	ועתו בוח תורגא:לס תוד 

	לארשי תלשממ לש
	לארשי תלשממ לש
	(5) 
	לס תודועת 

	לס תודועתו בוח תורגא לכה ךס 
	לס תודועתו בוח תורגא לכה ךס 

	תוינמ 
	תוינמ 

	לכה ךס סמל ךרע תוריינרח 
	לכה ךס סמל ךרע תוריינרח 

	לכה ךס ךרע תוריינ 
	לכה ךס ךרע תוריינ 


	5
	ואיב ףוסב םיילוש תורעהר 
	.ב 




	5-
	5-
	רואיב 
	תוריינ )ךשמה( ךרע 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	543.60.8 0.3 544.1 543.6 
	543.60.8 0.3 544.1 543.6 
	309.9 0.1 -310.0 309.9 0.8 -0.1 0.7 0.8 0.3 --0.3 0.3 
	854.6 0.9 0.4 855.1 854.6 
	5.9-0.3 5.6 5.9 
	860.5 0.9 0.7 860.7 860.5 
	)2(
	)2(

	819.82.1 3.2 818.7 819.8 61.6 -5.1 56.5 61.6 5.8 --5.8 5.8 0.3 --0.3 0.3 4.2 0.2 -4.4 4.2 
	891.7 2.3 8.3 885.7 891.7 

	2.0 0.1 -1.9 2.0 
	2.0 0.1 -1.9 2.0 
	2.0 0.1 -1.9 2.0 

	893.7 2.4 8.3 887.6 893.7 
	893.7 2.4 8.3 887.6 893.7 
	893.7 2.4 8.3 887.6 893.7 
	)3(
	)3(

	1,754.23.3 9.0 1,748.3 1,754.2 

	2016רבמטפסב30)רקובמ יתלב( ךרעה ןזאמב תתחפומ תולע )תולע - תוינמב( רבטצמ רחא ללוכ חוור )1(ןגוה יוושםיחוור םידספה
	 .א הריכמל םינימז ךרע תוריינ 
	 .א הריכמל םינימז ךרע תוריינ 
	 .א הריכמל םינימז ךרע תוריינ 

	ועתו בוח תורגא:לס תוד 
	ועתו בוח תורגא:לס תוד 

	לארשי תלשממ לש
	לארשי תלשממ לש
	(4) 
	תולשממ לש תורז א לשלארשיב םירח לס תודועת 

	לס תודועתו בוח תורגא לכה ךס 
	לס תודועתו בוח תורגא לכה ךס 

	תונרקו תוינמ 
	תונרקו תוינמ 

	לכה ךס הריכמל םינימז ךרע תוריינ 
	לכה ךס הריכמל םינימז ךרע תוריינ 


	ךרעה ןזאמב תתחפומ תולע )תולע - תוינמב( םיחוור םרטש ושמומ תומאתהמ ןגוה יוושל םידספה םרטש ושמומ תומאתהמ ןגוה יוושל )1(ןגוה יווש 
	סמל ךרע תוריינרח 
	סמל ךרע תוריינרח 
	סמל ךרע תוריינרח 

	ועתו בוח תורגא:לס תוד 
	ועתו בוח תורגא:לס תוד 

	לארשי תלשממ לש
	לארשי תלשממ לש
	(5) 
	תולשממ לש תורז לארשיב םייסנניפ תודסומ לש א לשלארשיב םירח לס תודועת 

	לס תודועתו בוח תורגא לכה ךס 
	לס תודועתו בוח תורגא לכה ךס 

	תונרקו תוינמ 
	תונרקו תוינמ 

	סמל ךרע תוריינ לכה ךסרח 
	סמל ךרע תוריינ לכה ךסרח 

	ךרע תוריינ לכה ךס 
	ךרע תוריינ לכה ךס 


	5
	תורעה םיילוש ףוסב רואיב 
	.ב 




	5-
	5-
	רואיב 
	תוריינ )ךשמה( ךרע 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	2016רבמצדב31 )רקובמ( ןזאמב ךרעה תתחפומ תולע)תולע - תוינמב( רבטצמ רחא ללוכ חוור םיחוור םידספה )1(ןגוה יווש
	Table
	TR
	 .א הריכמל םינימז ךרע תוריינ 

	TR
	בוח תורגא 

	637.2
	637.2
	3.4 
	0.5 
	640.1 
	637.2
	לארשי תלשממ לש(4) 

	232.8 
	232.8 
	0.2 
	0.3 
	232.7 
	232.8
	תולשממ לש תורז 

	0.8 
	0.8 
	-
	0.1 
	0.7 
	0.8
	א לשלארשיב םירח 

	870.8 
	870.8 
	3.6 
	0.9 
	873.5 
	870.8
	בוח תורגא לכה ךס 


	תונרקו תוינמ 
	תונרקו תוינמ 

	6.1-0.4 5.7 6.1 
	לכה ךס הריכמל םינימז ךרע תוריינ 
	לכה ךס הריכמל םינימז ךרע תוריינ 

	876.9 3.6 1.3 879.2 876.9 
	)2(
	)2(

	ןזאמב ךרעה תתחפומ תולע- תוינמב( )תולע םיחוור םרטש ושמומ תומאתהמ ןגוה יוושל םרטש םידספה ושמומ תומאתהמ ןגוה יוושל )1(ןגוה יווש
	Table
	TR
	 .ב סמל ךרע תוריינרח 

	TR
	בוח תורגא 

	531.2
	531.2
	6.4 
	3.7 
	533.9 
	531.2
	לארשי תלשממ לש(5) 

	26.4
	26.4
	2.7 
	-
	29.1 
	26.4
	תולשממ לש תורז 

	557.6
	557.6
	)3(9.1 
	)3(3.7 
	563.0 
	557.6
	לכה ךס סמל ךרע תוריינרח 

	1,434.5 
	1,434.5 
	12.7 
	5.0 
	1,442.2 
	1,434.5
	לכה ךס ךרע תוריינ 


	)1()2( )3 )4( 
	)1()2( )3 )4( 
	)5(
	19.1078.9302017,302016 -31 2016117.0265.4234.5302017,302016 -31 2016
	וב ירעש לע ללכ ךרדב םיססובמ ןגוה יווש ינותנרכהב אל רשא הסרמה תא םיפקשמ ח.םילודג םיפקיהב ךרע תוריינ תריכממ לבקתיש ריח ךרע תוריינ תגצה ןיגב תומאתה" ףיעסב ימצעה ןוהב םילולכ ."ןגוה יווש יפל הריכמל םינימזופקזנ ודלח וורח .דספהו מהז דבעוש םיוולמל םוכס לש 
	 ינוילימ "ש,ח 
	 ינוילימ "שח -ו
	 ינוילימ "שח םימיל 
	 רבמטפסב 
	 רבמטפסב 
	ו
	רבמצדב
	, .המאתהב מהז דבעוש םיוולמל םוכס לש 
	 ינוילימ "ש,ח 
	 ינוילימ "שח -ו
	 ינוילימ "שח םימיל 
	 רבמטפסב 
	 רבמטפסב 
	ו
	רבמצדב 
	.המאתהב ,


	 תורגאב תועקשהב תוליעפה תואצות טוריפל ,בוח םירואיב האר 
	 תורגאב תועקשהב תוליעפה תואצות טוריפל ,בוח םירואיב האר 
	.
	2 
	-ו 
	3 



	5-
	5-
	רואיב 
	)ךשמה( ךרע תוריינ 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח

	,
	.ג יווש ןגוה ספהוםיד םרטש ,ושמומ יפל ךשמ ןמז רועישו יריתד ךרעה
	(1)
	 לש תוריינ ךרע םינימז הריכמלמנהיזופב םיאצספה תייצשמומ םרטש ד 

	2017רבמטפסב30)רקובמ יתלב( )2(םישדוח12-מ תוחפ יווש ןגוה ושמומ םרטש םידספה 0-20%20-40% כ"הס 
	Sect
	Table
	TR
	בוח תורגא 

	0.1
	0.1
	-
	0.1 
	153.4
	לארשי תלשממ לש 

	0.2
	0.2
	-
	0.2 
	121.1
	תולשממ לש תורז 

	0.3 
	0.3 
	-
	0.3 
	274.5
	לכה ךס הריכמל םינימז ךרע תוריינ 



	2016רבמטפסב30)רקובמ יתלב( 
	Sect
	Table
	TR
	בוח תורגא 

	0.8
	0.8
	-
	0.8 
	74.7
	לארשי תלשממ לש 

	0.1
	0.1
	-
	0.1 
	129.6
	תולשממ לש תורז 

	0.9 
	0.9 
	-
	0.9 
	204.3
	לכה ךס הריכמל םינימז ךרע תוריינ 



	2016רבמצדב31 )רקובמ( 
	Sect
	Table
	TR
	בוח תורגא 

	3.4
	3.4
	-
	3.4 
	296.5
	לארשי תלשממ לש 

	0.2
	0.2
	-
	0.2 
	87.6
	תולשממ לש תורז 

	3.6 
	3.6 
	-
	3.6 
	384.1
	לכה ךס הריכמל םינימז ךרע תוריינ 


	)1( )2( 
	12 
	ואיבב תוגצומה ךרעה תודירי קנבה תכרעהליפוא תולעב ןניה הז ר .ךרע תדירי םושירב ךרוצ ןיא ןכ לעו ינמזוודמה תופוקתבלע תולועה תופוקתל ושמומ םרטש םידספה ומשרנ אל תוח 
	.םישדוח



	6-
	6-
	רואיב 
	ןוכיס ,יארשא יארשא לרוביצ רפהוהל השידספ שאיאר 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	.1 
	, 
	, 
	תובוח
	(1)
	יארשא ידספהל השרפהה תרתיו רוביצל יארשא


	2017רבמטפסב30)רקובמ יתלב( ירחסמ רוידל רחא יטרפ לכה ךס רוביצ םיקנב תולשממו לכה ךס )1(המושר בוח תרתי 
	*
	*
	ינטרפ סיסב לע וקדבנש תובוח יתצובק סיסב לע וקדבנש תובוח
	(
	) 
	רוגיפה קמוע יפל :הזמ )*( 

	1,170.3 -1,170.3 17.2 1.3 1,151.8 8,683.6 -8,683.6 1,153.7 7,212.6 317.3 6,971.3 -6,971.3 -6,779.0 192.3 
	9,853.9 
	9,853.9 
	9,853.9 
	-
	9,853.9 
	1,170.9 
	7,213.9 
	1,469.1
	תובוח לכה ךס(**) 

	-
	-
	מ )**(:הז 

	19.6 
	19.6 
	-
	19.6 
	14.3 
	-
	5.3
	שדחמ ןוגראב תובוח 

	21.9 
	21.9 
	-
	21.9 
	0.1 
	1.3 
	20.5
	א םימוגפ תובוחםירח 


	41.5156.6 11.3 
	41.5156.6 11.3 
	41.5156.6 11.3 
	---
	41.5 156.6 11.3 
	14.4 10.6 11.0 
	1.3 142.4 -
	25.8 3.6 0.3 
	םימוגפ תובוח לכה ךס רוגיפב תובוח 90 רתוי וא םימי א םיתייעב תובוחםירח 

	209.414.589.9 43.3 
	209.414.589.9 43.3 
	----
	209.4 14.5 89.9 43.3 
	36.0 9.5 45.3 -
	143.7 0.1 43.1 43.1 
	29.7 4.9 1.5 0.7 
	םיתיייעב תובוח לכה ךס תרתי ספהל השרפהתובוח ןיגב יארשא יד ןיגב ינטרפ סיסב לע וקדבנש תובוח ןיגב יתצובק סיסב לע וקדבנש תובוח(*) רוגיפה קמוע יפל :הזמ )*( 


	**
	לכה ךס
	(
	)

	104.4 -104.4 54.8 43.2 6.4 
	104.4 -104.4 54.8 43.2 6.4 
	)2(

	מ )**(ןיגב :הז םימוגפ תובוח 
	מ )**(ןיגב :הז םימוגפ תובוח 



	10.6 -10.6 9.4 0.1 1.1 
	10.6 -10.6 9.4 0.1 1.1 
	10.6 -10.6 9.4 0.1 1.1 

	2016רבמטפסב30)רקובמ יתלב( )1(המושר בוח תרתי 
	*
	*
	ינטרפ סיסב לע וקדבנש תובוח יתצובק סיסב לע וקדבנש תובוח
	(
	) 
	רוגיפה קמוע יפל :הזמ )*( 

	1,622.7 -1,622.7 22.1 -1,600.6 8,612.5 -8,612.5 1,123.2 7,125.4 363.9 6,744.9 -6,744.9 -6,597.5 147.4 
	10,235.2 
	10,235.2 
	10,235.2 
	-
	10,235.2 
	1,145.3 
	7,125.4 
	1,964.5
	תובוח לכה ךס(**) 

	TR
	מ )**(:הז 

	22.4 
	22.4 
	-
	22.4 
	16.1 
	-
	6.3
	שדחמ ןוגראב תובוח 

	24.0 
	24.0 
	-
	24.0 
	-
	-
	24.0
	א םימוגפ תובוחםירח 


	46.4174.6 13.9
	46.4174.6 13.9
	46.4174.6 13.9
	---
	46.4 174.6 13.9 
	16.1 8.7 10.1 
	-163.8 -
	30.3 2.1 3.8 
	םימוגפ תובוח לכה ךס רוגיפב תובוח 90 רתוי וא םימי א םיתייעב תובוחםירח 

	234.917.0 87.0 47.6 104.0 
	234.917.0 87.0 47.6 104.0 
	-----
	234.9 17.0 87.0 47.6 104.0 
	34.9 9.8 39.0 -48.8 
	163.8 -47.2 47.1 )2(47.2 
	36.2 7.2 0.8 0.5 8.0 
	ךס םיתייעב תובוח לכה תרתי ספהל השרפהתובוח ןיגב יארשא יד ןיגב ינטרפ סיסב לע וקדבנש תובוח יתצובק סיסב לע וקדבנש תובוח(*) רוגיפה קמוע יפל :הזמ )*( לכה ךס(**) 



	.6.1 
	מ )**(ןיגב :הז םימוגפ תובוח עהרואיב ףוסב םיילוש תור 

	11.1 -11.1 9.7 -1.4 
	11.1 -11.1 9.7 -1.4 



	6-
	6-
	רואיב 
	ןוכיס ,יארשא שאיאר לרוביצ רפהוהש הלידספ שאיאר )ךשמה( 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	.1 
	, 
	, 
	תובוח
	(1)
	ל יארשאספהל השרפהה תרתיו רוביצ)ךשמה( יארשא יד


	)3(2016רבמצדב31 )רקובמ( ירחסמ רוידל רחא יטרפ לכה ךס רוביצ םיקנב תולשממו לכה ךס 
	Sect
	Table
	TR
	המושר בוח תרתי(1) 

	1,265.2 
	1,265.2 
	-
	1,265.2 
	19.7 
	-
	1,245.5
	ינטרפ סיסב לע וקדבנש תובוח 

	8,627.4 
	8,627.4 
	-
	8,627.4 
	1,104.2 
	7,014.1 
	509.1
	יתצובק סיסב לע וקדבנש תובוח(*) 

	6,822.2 
	6,822.2 
	-
	6,822.2 
	-
	6,669.7 
	152.5
	רוגיפה קמוע יפל :הזמ )*( 

	9,892.6 
	9,892.6 
	-
	9,892.6 
	1,123.9 
	7,014.1 
	1,754.6
	תובוח לכה ךס(**) 


	-21.8 24.1 45.9
	-21.8 24.1 45.9
	-21.8 24.1 45.9
	---
	21.8 24.1 45.9 
	15.7 -15.7 
	---
	6.1 24.1 30.2 
	מ )**(:הז שדחמ ןוגראב תובוח א םימוגפ תובוחםירח םימוגפ תובוח לכה ךס 

	153.1 12.1 211.1
	153.1 12.1 211.1
	---
	153.1 12.1 211.1 
	10.6 10.6 36.9 
	137.4 -137.4 
	5.1 1.5 36.8 
	רוגיפב תובוח 90 רתוי וא םימי א םיתייעב תובוחםירח םיתיייעב תובוח לכה ךס 


	תרתי ספהל השרפהתובוח ןיגב יארשא יד
	תרתי ספהל השרפהתובוח ןיגב יארשא יד

	*
	 ןיגב ינטרפ סיסב לע וקדבנש תובוח יתצובק סיסב לע וקדבנש תובוח
	(
	) 
	רוגיפה קמוע יפל :הזמ )*( 

	15.7 -15.7 9.8 -5.9 86.8 -86.8 40.7 44.6 1.5 45.1 -45.1 -44.6 0.5 
	)2(

	**
	לכה ךס
	(
	)


	102.5 -102.5 50.5 44.6 7.4 
	102.5 -102.5 50.5 44.6 7.4 
	102.5 -102.5 50.5 44.6 7.4 
	)2(

	מ )**(ןיגב :הז םימוגפ תובוח 
	מ )**(ןיגב :הז םימוגפ תובוח 

	11.1 -11.1 9.7 -1.4 

	(1) 
	ו םיקנבב תונודקיפ ,תולשממל יארשא ,רוביצל יארשאא תובוח"גא טעמל ,םירחנ וא ולאשנש ךרע תוריינו חרכמ ימכסה תרגסמב ושכר .רזוח

	)2( 
	0.8
	ללוכ תורתי השרפה רבעמ בייחתמל יפל תטיש קמוע רוגיפה שהבשוח לע סיסב ינטרפ ךסב 
	 ינוילימ "ש,ח שוהבשוח לע סיסב יתצובק ךסב

	24.7302016 312016:1.124.71.024.1
	 ינוילימ .ח"ש םימיל( 
	 רבמטפסב 
	-ו
	 רבמצדב 
	 ינוילימ "שח -ו
	 ינולימ "ש,ח -ו
	 ינוילימ "שח -ו
	 ינוילימ "ש,ח .)המאתהב 



	6-
	6-
	רואיב 
	ןוכיס ,יארשא יארשא רוביצל רפהוהש ידספהל יארשא )ךשמה( 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	2
	תרתיב העונת . יארשא ידספהל השרפה 

	רבמטפסב30םויב ומייתסהש םישדוח השולשל)רקובמ יתלב( ירחסמ רוידל רחא יטרפ לכה ךס רוביצ םיקנב תולשממו לכה ךס 
	108.8 
	108.8 
	108.8 
	108.8 
	-
	108.8 
	48.1 
	50.8 
	9.9
	פה תרתיםויל יארשא ידספהל השר 30 ינויב 2016 

	7.1 
	7.1 
	-
	7.1 
	9.9 
	)3.1( 
	0.3
	יארשא ידספה ןיגב תואצוה 

	)11.3( 
	)11.3( 
	-
	)11.3( 
	)11.1( 
	)0.3( 
	0.1
	מתוקיח תויאנובשח 

	2.4 
	2.4 
	-
	2.4 
	2.4 
	-
	-
	מנש תובוח תייבגוקח תומדוק םינשב תיאנובשח 

	)8.9( 
	)8.9( 
	-
	)8.9( 
	)8.7( 
	)0.3( 
	0.1
	מתוקיח וטנ תויאנובשח 

	107.0 
	107.0 
	-
	107.0 
	49.3 
	47.4 
	10.3
	פה תרתיספהל השרםויל יארשא יד 30 רבמטפסב 2016(*) 


	302017 
	פה תרתיםויל יארשא ידספהל השר 
	 ינויב 
	יארשא ידספה ןיגב תואצוה מתוקיח תויאנובשח תייבג מנש תובוחוקח תומדוק םינשב תיאנובשח מתוקיח וטנ תויאנובשח 

	109.5 -109.5 57.9 42.9 8.7 7.2 -7.2 6.2 0.9 0.1 )12.5( -)12.5( )12.2( )0.2( )0.1( 
	3.3 -3.3 3.3 --)9.2( -)9.2( )8.9( )0.2( )0.1( 
	302017*
	פה תרתיספהל השרםויל יארשא יד 
	 רבמטפסב 
	(
	)


	107.5 -107.5 55.2 43.6 8.7 
	רבמטפסב30םויב ומייתסהש םישדוח העשתל)רקובמ יתלב( 
	114.4 
	114.4 
	114.4 
	114.4 
	-
	114.4 
	45.1 
	60.2 
	9.1
	פה תרתיםויל יארשא ידספהל השר 31 רבמצדב 2015 

	22.5 
	22.5 
	-
	22.5 
	27.3 
	)6.1( 
	1.3
	יארשא ידספה ןיגב תואצוה 

	)37.0( 
	)37.0( 
	-
	)37.0( 
	)30.1( 
	)6.7( 
	)0.2(
	מתוקיח תויאנובשח 

	7.1 
	7.1 
	-
	7.1 
	7.0 
	-
	0.1
	תייבג מנש תובוחוקח תומדוק םינשב תיאנובשח 

	)29.9( 
	)29.9( 
	-
	)29.9( 
	)23.1( 
	)6.7( 
	)0.1(
	מתוקיח וטנ תויאנובשח 

	107.0 
	107.0 
	-
	107.0 
	49.3 
	47.4 
	10.3
	פה תרתיספהל השרםויל יארשא יד 30 רבמטפסב 2016(*) 


	312016*
	פה תרתיםויל יארשא ידספהל השר 
	 רבמצדב 
	(
	) 
	יארשא ידספה ןיגב תואצוה מתוקיח תויאנובשח תייבג מנש תובוחוקח תומדוק םינשב תיאנובשח מתוקיח וטנ תויאנובשח 

	105.4 -105.4 51.0 44.8 9.6 32.1 -32.1 34.2 )1.3( )0.8( )38.3( -)38.3( )37.3( )0.3( )0.7( 

	8.3 -8.3 7.3 0.4 0.6 )30.0( -)30.0( )30.0( 0.1 )0.1( 
	8.3 -8.3 7.3 0.4 0.6 )30.0( -)30.0( )30.0( 0.1 )0.1( 
	8.3 -8.3 7.3 0.4 0.6 )30.0( -)30.0( )30.0( 0.1 )0.1( 
	302017*
	פה תרתיספהל השרםויל יארשא יד 
	 רבמטפסב 
	(
	)


	107.5 -107.5 55.2 43.6 8.7 
	107.5 -107.5 55.2 43.6 8.7 
	302017 302016 312016 
	302017 302016 312016 
	מ )*(וח יארשא ירישכמ ןיגב :הזאמ ץםיינז םויל 
	 רבמטפסב 
	םויל 
	 רבמטפסב 
	םויל 
	 רבמצדב 

	3.1-3.1 0.4 0.4 2.3 3.0-3.0 0.5 0.2 2.3 2.9 -2.9 0.5 0.2 2.2 




	7-
	7-
	רואיב 
	תונודקיפ הרוביצ 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	קיפ יגוס .איקפמה גוס יפל תונודד 
	קיפ יגוס .איקפמה גוס יפל תונודד 

	1,606.4 1,563.2 1,449.9 1,533.71,500.6 1,484.3 
	1,606.4 1,563.2 1,449.9 1,533.71,500.6 1,484.3 
	)1(
	)1(
	)1(
	)1(

	3,140.1 3,063.8 2,934.2 
	)1(
	)1(

	7,728.27,984.4 7,528.2 
	)1(
	)1(

	10,868.3 11,048.2 10,462.4 
	8,450.2 
	8,450.2 
	8,450.2 
	8,552.8 
	8,407.5 

	)1(1,005.2 
	)1(1,005.2 
	)1(1,065.3 
	699.3 

	)1(1,412.9
	)1(1,412.9
	)1(1,430.1 
	1,355.6 

	5,773.6
	5,773.6
	5,705.1 
	5,781.9 

	2,630.3
	2,630.3
	2,574.0 
	2,565.1 

	319.4
	319.4
	310.3 
	318.3 

	862.9
	862.9
	1,055.8 
	954.5 

	394.6
	394.6
	186.4 
	131.7 

	887.5 
	887.5 
	1,216.6 
	710.9 


	10,868.3 11,048.2 10,462.4 

	רבמטפסב30 רבמצדב31 201720162016 )רקובמ יתלב( )רקובמ(
	 יפל השירד 
	 יפל השירד 
	 יפל השירד 

	תיביר םיאשונ םניא תיביר םיאשונ 
	תיביר םיאשונ םניא תיביר םיאשונ 

	יפל לכה ךס השירד 
	יפל לכה ךס השירד 

	בוצק ןמזל 
	בוצק ןמזל 

	*
	לכה ךס קיפרוביצה תונוד
	(
	) 

	מ *:הז פ םישנא לש תונודקיפםייטר םיידסומ םיפוג לש תונודקיפ או םידיגאת לש תונודקיפםירח 
	מ *:הז פ םישנא לש תונודקיפםייטר םיידסומ םיפוג לש תונודקיפ או םידיגאת לש תונודקיפםירח 


	.ב קיפוג יפל רוביצה תונודחואמ סיסב לע לדד 
	.ב קיפוג יפל רוביצה תונודחואמ סיסב לע לדד 

	ח"ש ינוילימב ןודקיפה תרקת
	ח"ש ינוילימב ןודקיפה תרקת
	ח"ש ינוילימב ןודקיפה תרקת

	1 15 510 1050 50100 100205 
	 דע 
	לעמ 
	 דע 
	לעמ 
	 דע 
	לעמ 
	 דע 
	לעמ 
	 דע 
	לעמ 
	 דע 

	קפ לכה ךסרוביצה תונוד 
	קפ לכה ךסרוביצה תונוד 


	)1( 
	מ גווס.שדח
	מ גווס.שדח
	מ גווס.שדח



	8-
	8-
	רואיב 
	תויוכז םידבוע 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	1
	וורב ורכוהש וטנ הבטהה תולע יביכר .ספהו חד 

	3.5 
	3.5 
	3.5 
	3.5 
	2.6 
	2.6 
	0.9 
	0.9 

	1.8
	1.8
	1.3 
	1.4 
	0.4 
	0.4 

	)0.7( 
	)0.7( 
	)0.5( 
	)0.6( 
	)0.1( 
	)0.2( 

	)0.3( 
	)0.3( 
	)0.2( 
	)0.2( 
	-
	-


	)0.3( )0.2( )0.2( --
	4.3 3.2 3.2 1.2 1.1 
	4.0 2.9 3.1 1.0 1.0 
	8.3 6.1 6.3 2.2 2.1 

	ומייתסהש םישדוח השולשלרבמטפסב30םויב םישדוח העשתל רבמטפסב30םויב ומייתסהש המייתסהש הנשלרבמצדב31םויב 20172016201720162016 )רקובמ יתלב( )רקובמ( 
	תוריש תולע תיביר תולע האושת חתינכת יסכנ לע היוז 
	תוריש תולע תיביר תולע האושת חתינכת יסכנ לע היוז 
	תוריש תולע תיביר תולע האושת חתינכת יסכנ לע היוז 

	:ורכוה אלש םימוכס לש התחפה 
	:ורכוה אלש םימוכס לש התחפה 

	וורוטנ יראוטקא )דספה( ח 
	וורוטנ יראוטקא )דספה( ח 

	ךס לכה ורכוה אלש םימוכס לש תותחפה 
	ךס לכה ורכוה אלש םימוכס לש תותחפה 

	וטנ ,הבטהה תולע ךס 
	וטנ ,הבטהה תולע ךס 

	תוינכת ןיגב האצוה ךס גומ הדקפהלתרד 
	תוינכת ןיגב האצוה ךס גומ הדקפהלתרד 

	וה ךסתוולנ תואצוהו תורוכשמב וללכנש תואצ 
	וה ךסתוולנ תואצוהו תורוכשמב וללכנש תואצ 


	2
	קפה .תוד 

	לעופב תודקפה )1(תיזחת ומייתסהש םישדוח השולשלרבמטפסב30םויב םישדוח העשתל רבמטפסב30םויב ומייתסהשהמייתסהשהנשל רבמצדב31םויב 201720172016201720162016 )רקובמ יתלב( )רקובמ( תודקפה 3.60.80.92.62.83.6 
	)1( 
	)1( 

	.2017 
	דגומ הבטהל ןמלשל יופצש תודקפהה ןדמואתנש ךלהמב תר 


	9-
	9-
	רואיב 
	,ןוה תומילה וה יפל תוליזנו ףונימתואר חקפמה םיקנבה לע 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	.1 
	םיקנבה לע חקפמה יפל ןוה תומילה
	םיקנבה לע חקפמה יפל ןוה תומילה

	201-211299 
	מרפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל םאתהב בשוח 
	 הארוהו 
	"ןוהה תומילהו הדידמ" רבדב
	(2) 

	חואמה ינותנב .אד 
	חואמה ינותנב .אד 

	.
	רבמטפסב30 רבמצדב31 201720162016 )רקובמ יתלב( )רקובמ( 
	Table
	TR
	1. ל ןוהןוהה סחי בושיח ךרוצ

	800.4
	800.4
	800.6 
	815.7
	דבור ימצע ןוה 1אל ,וקיפ תומאתה רחםייוכינו תויח 

	-
	-
	-
	-
	דבור ןוה 1 אל ,ףסונםייוכינ רח 

	352.1
	352.1
	354.3 
	303.9
	דבור ןוה 2אל ,םייוכינ רח 

	1,152.5 
	1,152.5 
	1,154.9 
	1,119.6
	לכה ךס ללוכ ןוה 


	2
	לש תוללקושמ תורתי . ןוכיס יסכנ יארשא ןוכיס קוש ינוכיס ילועפת ןוכיס 

	7,148.4 
	7,148.4 
	7,148.4 
	7,441.5 
	7,291.9 

	21.2 
	21.2 
	46.8 
	64.7 

	753.9
	753.9
	743.8 
	762.8 


	לש תוללקושמ תורתי לכה ךס ןוכיס יסכנ 
	לש תוללקושמ תורתי לכה ךס ןוכיס יסכנ 

	7,923.5 8,232.1 8,119.4 
	םיזוחאב 
	10.1 14.59.8 13.3 
	10.1 14.59.8 13.3 
	10.1 14.59.8 13.3 
	9.7 14.0 9.7 13.2 
	10.0 13.8 9.9 13.4
	3ןוכיס יביכרל ןוהה סחי . בור ימצע ןוה סחיד 1 ןוכיס יביכרל ןוכיס יביכרל ללוכה ןוהה סחי דבור ימצע ןוה סחי 1 מהעזקפמה ידי לע שרדנה ירםיקנבה לע ח(1) מה ללוכה ןוהה סחיעזקפמה ידי לע שרדנה ירםיקנבה לע ח(1) 

	808.3-808.3 
	808.3-808.3 
	808.7 -808.7 
	829.1 -829.1 
	ל ןוהה יביכר .בךרוצ ואמה ינותנב( ןוהה סחי בושיח)דח 1בור ימצע ןוה .ד 1 ימצע ןוה דבור ימצע ןוה ןיבל ימצע ןוה ןיב םילדבה 1 ע ןוה ךסדבור ימצ 1ינפל , קיפ תומאתהםייוכינו תויוחו 


	Table
	TR
	:םייוכינו תויחוקיפ תומאתה 

	)0.8( 
	)0.8( 
	)0.9( 
	)0.5(
	םיישחומ יתלב םיסכנו ןיטינומ 

	)7.1( 
	)7.1( 
	)7.2( 
	)12.9(
	דנ םיסימלבקל םיח 

	)7.9( 
	)7.9( 
	)8.1( 
	)13.4(
	לכה ךס בור ימצע ןוה - םייוכינו תויחוקיפ תומאתהד 1 

	800.4 263.388.8 
	800.4 263.388.8 
	800.6 265.2 89.1 
	815.7 212.4 91.5 
	בור ימצע ןוה לכה ךסד 1רחאל , םייוכינו תויחוקיפ תומאתה 2בור ןוה .ד 2 דבור ןוה 2ישכמ :םייוכינ ינפל ,םיר דבור ןוה 2פה :םייוכינ ינפל ,תושר 

	352.1-352.1 
	352.1-352.1 
	354.3 -354.3 
	303.9 -303.9 
	בור ןוה ךסד 2םייוכינ ינפל , דבור ןוה - םייוכינ 2 בור ןוה לכה ךסד 2 


	(1)120151%12017. 
	 יסחי ןוהה דנהםישר לע ידי קפמהח לע םיקנבה םוימ 
	 ראוניב 
	 תפסותב תשירד ןוה רועישב אטבמה 
	 תרתימ תואוולהה רוידל דעומל ווידההשירד .ח םויל דע הגרדהב המשוי וז 
	 ראוניב 

	(2) 1.5.3. 
	פלןיגב ןוה תושירד" אשונב םיקנבה לע חקפמה תוארוה תודוא םיטר "םייזכרמ םיידגנ םידדצל תופישח
	 רואיב האר 



	9-
	9-
	 רואיב 
	תומילה ,ןוה ףונימ תוליזנו יפל והתואר חקפמה לע םיקנבה )ךשמה( 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	1דבור ימצע ןוה סחי לע רבעמה תוארוה תעפשה .גרבמטפסב30 רבמצדב31 201720162016 )רקובמ יתלב( )רקובמ(
	10.0% 
	10.0% 
	10.0% 
	10.0% 
	9.7% 
	10.0%
	דבור ימצע ןוה סחי 1 רבעמה תוארוה תעפשה ינפל ןוכיס יביכרל(1()2) 

	0.1% 
	0.1% 
	)4(-
	)4(-
	רבעמה תוארוה תעפשה 

	10.1% 
	10.1% 
	9.7% 
	10.0%
	יסח בור ימצע ןוהד 1 רחאל ןוכיס יביכרל תעפשה תוארוה רבעמה רוהבהא 299 



	2LCR
	( תוליזנה יוסיכ סחי .
	קפמה תוארוה יפל )ואמה ינותנב( םיקנבה לע ח)דח
	(3) 

	221 
	מרפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל םאתהב בשוח 
	.תוליזנ יוסיכ סחי רבדב 

	רבמטפסב30 רבמצדב31 201720162016 )רקובמ יתלב( )רקובמ( 
	458% 
	458% 
	458% 
	493% 
	324%
	ינה יוסיכ סחתוליז 

	100% 
	100% 
	100% 
	100%
	נה יוסיכ סחימה תוליזעזקפמה ידי לע שרדנה ירםיקנבה לע ח 

	TR
	3קפמה תוארוה יפל ףונימה סחי .ואמה ינותנב( םיקנבה לע ח)דח 

	TR
	מוהל םאתהב בשוחרפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תואר 218 רבדב י.ףונימ סח 


	רבמטפסב30 רבמצדב31 201720162016 )רקובמ יתלב( )רקובמ(
	800.4 
	800.4 
	800.4 
	800.4 
	800.6 
	815.7
	דבור ןוה 1 

	14,973.1 
	14,973.1 
	15,415.1 
	13,892.3
	ה ךסתופישח 

	5.3% 
	5.3% 
	5.2% 
	5.9%
	ףונימה סחי 

	5.0% 
	5.0% 
	5.0% 
	5.0%
	מה ףונימה סחיעזקפמה ידי לע שרדנה ירםיקנבה לע ח 


	)1()2( )3( )4( 
	0.1 
	אתלאמה ךיר.תולעייתה תינכות ןיגב העפשה תמייק אל ןז יללכ תעפשה תוברל אשונב ב"הראב םילבוקמה תואנובשח .םידבוע תויוכזנומב גצומ עדימהוודמה ןועברה ךשמב תוימוי תויפצת לש םיטושפ םיעצוממ לש םיח.ח-מ הכומנה העפשה ןייצמ
	אה תודוקנוח.ז



	10-
	10-
	רואיב 
	תויובייחתה תויולת תודחוימ תויורשקתהו 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	תורחא תודחוימ תויורשקתהו תויולת תויובייחתה - א
	תורחא תודחוימ תויורשקתהו תויולת תויובייחתה - א
	תורחא תודחוימ תויורשקתהו תויולת תויובייחתה - א

	 קנבה והרבח ואמתדח ורשקתה בוחיז תוריכש יכורא ווטח םיללוכה היצפוא .הכראהל ימד יכשהתור םולשתל םינשב :ןלהלדכ םניה ,רומאכ תויורשקתה ןיגב תואבה 
	 קנבה והרבח ואמתדח ורשקתה בוחיז תוריכש יכורא ווטח םיללוכה היצפוא .הכראהל ימד יכשהתור םולשתל םינשב :ןלהלדכ םניה ,רומאכ תויורשקתה ןיגב תואבה 

	רבמטפסב30 רבמצדב31 201720162016 )רקובמ יתלב( )רקובמ( 
	17.2 
	17.2 
	17.2 
	17.3 
	17.4
	הנושאר הנש 

	17.3 
	17.3 
	17.0 
	17.1
	הינש הנש 

	17.0 
	17.0 
	16.8 
	15.1
	תישילש הנש 

	14.7
	14.7
	15.0 
	11.5
	תיעיבר הנש 

	107.3 
	107.3 
	109.0 
	101.2
	הנש ךליאו תישימח 


	162.3175.1173.5 
	ךורא ןמזל תוריכש יזוח 

	תויטפשמ תועיבת - ב
	תויטפשמ תועיבת - ב

	 קנבה וניה דצ םיכילהל ,םייטפשמ תוברל תושקב רושיאל תונעבות תויגוציי וטקנש ודגנ וקל,ויתוח וא וקלויתוח ,רבעב
	 קנבה וניה דצ םיכילהל ,םייטפשמ תוברל תושקב רושיאל תונעבות תויגוציי וטקנש ודגנ וקל,ויתוח וא וקלויתוח ,רבעב
	 קנבה וניה דצ םיכילהל ,םייטפשמ תוברל תושקב רושיאל תונעבות תויגוציי וטקנש ודגנ וקל,ויתוח וא וקלויתוח ,רבעב
	1

	 וארש תא םמצע םיעגפנ וא םיקוזינ תוליעפמ קנבה ךלהמב םיקסעה .ליגרה תעדל תלהנה קנבה ךמתסהב לע תווח
	 וארש תא םמצע םיעגפנ וא םיקוזינ תוליעפמ קנבה ךלהמב םיקסעה .ליגרה תעדל תלהנה קנבה ךמתסהב לע תווח

	 תעד תויטפשמ לש םיצעוי םייטפשמ רשאב ייוכיסל תועיבת ,תויולת תוברל תושקב רושיאל תועיבת תויגוציי יבגלו
	 תעד תויטפשמ לש םיצעוי םייטפשמ רשאב ייוכיסל תועיבת ,תויולת תוברל תושקב רושיאל תועיבת תויגוציי יבגלו

	 תועיבת שאר אל הנחדת וא ,הנלטובת וללכנ ודבתוח םייפסכ הלא תושרפה תותואנ יוסיכל נםיקז םיירשפא בקע לכ
	 תועיבת שאר אל הנחדת וא ,הנלטובת וללכנ ודבתוח םייפסכ הלא תושרפה תותואנ יוסיכל נםיקז םיירשפא בקע לכ

	 יללכל םאתהב השרפה השרדנ וב םוקמב ,תונעבותה .םילבוקמ תואנובשח
	 יללכל םאתהב השרפה השרדנ וב םוקמב ,תונעבותה .םילבוקמ תואנובשח

	 םויב 17 טסוגואב 2016 ושגוה תיבל טפשמה וחמהיז לתב ביבא ופי בתכ העיבת השקבו רושיאל הנעבותה הנעבותכ
	 םויב 17 טסוגואב 2016 ושגוה תיבל טפשמה וחמהיז לתב ביבא ופי בתכ העיבת השקבו רושיאל הנעבותה הנעבותכ
	2

	 תיגוציי דגנכ ,קנבה ןכו דגנכ העשת םיקנב ,םיפסונ הנעטב היפל םיקנבה םיבוג םיקסעמ םניהש םהיתוחוקל רשאו
	 תיגוציי דגנכ ,קנבה ןכו דגנכ העשת םיקנב ,םיפסונ הנעטב היפל םיקנבה םיבוג םיקסעמ םניהש םהיתוחוקל רשאו

	 םניא םיללכנ תרדגהב קסע" ,"ןטק תולמע אלש םאתהב המל תומשר םהל תובגל לע יפ .םהינופירעת ,ןכל תושקבמ
	 םניא םיללכנ תרדגהב קסע" ,"ןטק תולמע אלש םאתהב המל תומשר םהל תובגל לע יפ .םהינופירעת ,ןכל תושקבמ

	 תועבותה לבייח תא םיקנבה בישהל וקללתוח ולא תא תולמעה ,וללה רשא ,ובגנ ,ןתנעטל אלש .ןידכ ומכ ,ןכ תושקבמ
	 תועבותה לבייח תא םיקנבה בישהל וקללתוח ולא תא תולמעה ,וללה רשא ,ובגנ ,ןתנעטל אלש .ןידכ ומכ ,ןכ תושקבמ

	 תועבותה יכ ןתני וצ השע דגנכ םיעבתנה רשא רוסאי םהילע ףיסוהל תובגלו תולמע וקלהמתוח םירומאה אלש יפל 
	 תועבותה יכ ןתני וצ השע דגנכ םיעבתנה רשא רוסאי םהילע ףיסוהל תובגלו תולמע וקלהמתוח םירומאה אלש יפל 

	עת.םהינופיר 
	עת.םהינופיר 

	עה תועבותהנה םוכס יכ וכירש קז.ח"ש דראילימכ לע דמוע ,םיעבתנה םיקנבה תרשע י"ע הלוכ הצובקל םרגנ
	עה תועבותהנה םוכס יכ וכירש קז.ח"ש דראילימכ לע דמוע ,םיעבתנה םיקנבה תרשע י"ע הלוכ הצובקל םרגנ

	 ליאוה ףקיהו תולמעה תויטנוולרה שאר ומלוש לע ידי וקלתוח קנב ,םילשורי ילעב םינייפאמה ,םירומאה הפוקתב אושנ
	 ליאוה ףקיהו תולמעה תויטנוולרה שאר ומלוש לע ידי וקלתוח קנב ,םילשורי ילעב םינייפאמה ,םירומאה הפוקתב אושנ

	 ,העיבתה וניה ,חינז איז םאתהב םג ףקיהה יפסכה לש העיבתה הרומאה לככ איהש ייתמתסח קנבל םילשורי וניא
	 ,העיבתה וניה ,חינז איז םאתהב םג ףקיהה יפסכה לש העיבתה הרומאה לככ איהש ייתמתסח קנבל םילשורי וניא

	 .יתוהמ םויב 7 יאמב 2017 עבק תיב טפשמה יכ לע לכ אתח תושקבמהמ דיקפהל הבורע ךסב 250,000 "שח ותאז
	 .יתוהמ םויב 7 יאמב 2017 עבק תיב טפשמה יכ לע לכ אתח תושקבמהמ דיקפהל הבורע ךסב 250,000 "שח ותאז

	 דע םויל 8 ינויב 2017. ןכ ,עבקנ יכ תשקבמ אלש עצבת הדקפה רומאכ מיתקח התשקב רושיאל הנעבותה .תיגוצייכ
	 דע םויל 8 ינויב 2017. ןכ ,עבקנ יכ תשקבמ אלש עצבת הדקפה רומאכ מיתקח התשקב רושיאל הנעבותה .תיגוצייכ

	 םויב 29 יאמב 2017, השיגה תשקבמה 1 תשקב תושר ערוער תיבל טפשמה ןוילעה לע הטלחהה השקבב תדקפהל
	 םויב 29 יאמב 2017, השיגה תשקבמה 1 תשקב תושר ערוער תיבל טפשמה ןוילעה לע הטלחהה השקבב תדקפהל

	 הבורע ןכו השקב בוכיעל עוציב השקבו ףוריצל .היאר תשקב תושר רוערעה דנ,התח תשקבמהו אל הדיקפה .הבורע
	 הבורע ןכו השקב בוכיעל עוציב השקבו ףוריצל .היאר תשקב תושר רוערעה דנ,התח תשקבמהו אל הדיקפה .הבורע

	 םויב ,ךכיפל 7 רבמבונב 2017 ה הנתינומה הטלח.תיגוצייה העיבתה רושיאל השקבה תא תקח 
	 םויב ,ךכיפל 7 רבמבונב 2017 ה הנתינומה הטלח.תיגוצייה העיבתה רושיאל השקבה תא תקח 

	םויב 17 רבמבונב 2014 השגוה תיבל טפשמה מהוחיז מההקלח תילכלכה לתב ביבא הנעבות השקבו רושיאל
	םויב 17 רבמבונב 2014 השגוה תיבל טפשמה מהוחיז מההקלח תילכלכה לתב ביבא הנעבות השקבו רושיאל
	-
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	 הנעבותה תיגוצייכ דגנכ קנבה דגנכו רפסמ םיעבתנ םיפסונ ונהיכש וטקרידכםיר בתרבח ,ללכ הנעטב היפל ללכ 
	 הנעבותה תיגוצייכ דגנכ קנבה דגנכו רפסמ םיעבתנ םיפסונ ונהיכש וטקרידכםיר בתרבח ,ללכ הנעטב היפל ללכ 

	וטב,הח העבוכב להנמכ ,םיקית העציב רובע וקלהיתוח תואקסע תוריינב ךרע לש תורבח תצובקמ ,יב.יד.יא ותאז ךות
	וטב,הח העבוכב להנמכ ,םיקית העציב רובע וקלהיתוח תואקסע תוריינב ךרע לש תורבח תצובקמ ,יב.יד.יא ותאז ךות

	 הפדעה לש םיסרטניאה הלש לשו תורבח תונוש תצובקב יב.יד.יא לע ינפ םיסרטניאה לש וקל.היתוח תנעטל ,עבותה
	 הפדעה לש םיסרטניאה הלש לשו תורבח תונוש תצובקב יב.יד.יא לע ינפ םיסרטניאה לש וקל.היתוח תנעטל ,עבותה

	 הרפה ללכ וטבהח תא תוארוה ,ןידה תוברל תוארוה קוח קוסיעה ץועייב ,תועקשה ןניינעש תבוח םינומאה לש ללכ 
	 הרפה ללכ וטבהח תא תוארוה ,ןידה תוברל תוארוה קוח קוסיעה ץועייב ,תועקשה ןניינעש תבוח םינומאה לש ללכ 

	וטבהח יפלכ וקל,היתוח התבוח עדייל תא וקלהיתוח לע דוגינ םיניינע םייקה הל עוציבב תולועפ רומאכ ילבמו לבקל
	וטבהח יפלכ וקל,היתוח התבוח עדייל תא וקלהיתוח לע דוגינ םיניינע םייקה הל עוציבב תולועפ רומאכ ילבמו לבקל

	 תא םתמכסה שארמ רבוע העוציבל לש לכ הקסיע שיש הב םושמ דוגינ ,םיניינע ןכו רוסיא לע תפדעה םיסכנ םייסנניפ 
	 תא םתמכסה שארמ רבוע העוציבל לש לכ הקסיע שיש הב םושמ דוגינ ,םיניינע ןכו רוסיא לע תפדעה םיסכנ םייסנניפ 
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	רואיב 
	תויולת תויובייחתה תויורשקתהו )ךשמה( תודחוימ 

	לש ללכ וטבהח וא דיגאת רושקה .הילא תנעטל עבותה אוה היה רושק םכסהב לוהינל תועקשה םע ללכ וטב,הח
	לש ללכ וטבהח וא דיגאת רושקה .הילא תנעטל עבותה אוה היה רושק םכסהב לוהינל תועקשה םע ללכ וטב,הח
	לש ללכ וטבהח וא דיגאת רושקה .הילא תנעטל עבותה אוה היה רושק םכסהב לוהינל תועקשה םע ללכ וטב,הח

	 רשא השכר וקיתל תוריינ ךרע לש תורבח תצובקמ ,יב.יד.יא היתולועפבו גהמר ול ללכ וטבהח םידספה .םייתועמשמ
	 רשא השכר וקיתל תוריינ ךרע לש תורבח תצובקמ ,יב.יד.יא היתולועפבו גהמר ול ללכ וטבהח םידספה .םייתועמשמ

	 םוכס העיבתה תישיאה ךרעומ -כב19,000 .ח"ש שקבמה ןייצ יכ אל ןתינ עהלךיר בלשב הז תא םוכס העיבתה
	 םוכס העיבתה תישיאה ךרעומ -כב19,000 .ח"ש שקבמה ןייצ יכ אל ןתינ עהלךיר בלשב הז תא םוכס העיבתה

	 .תיתצובקה םויב 30 ינויב 2015 השיגה ללכ ,םיסנניפ םשב ,קנבה תא תבוגת קנבה .השקבל ראוניב 2016 השגוה 
	 .תיתצובקה םויב 30 ינויב 2015 השיגה ללכ ,םיסנניפ םשב ,קנבה תא תבוגת קנבה .השקבל ראוניב 2016 השגוה 

	.םיבישמה תבוגתל שקבמה תבושת
	.םיבישמה תבוגתל שקבמה תבושת

	 םויב 8 ראוניב 2017 הנתינ ההטלח תשקבב רושיאה הה":ןלהל()"הטלח תרשאמה תא לוהינ הנעבותה תיגוצייכ דגנכ
	 םויב 8 ראוניב 2017 הנתינ ההטלח תשקבב רושיאה הה":ןלהל()"הטלח תרשאמה תא לוהינ הנעבותה תיגוצייכ דגנכ

	 ללכ ,החוטב החודו תא השקבה עגונב ידל.םירוטקר ירבח הצובקה יפכ ועבקנש הבהטלח םניה לכ" ימ לביקש יתוריש
	 ללכ ,החוטב החודו תא השקבה עגונב ידל.םירוטקר ירבח הצובקה יפכ ועבקנש הבהטלח םניה לכ" ימ לביקש יתוריש

	 לוהינ תועקשה תרבחמ ללכ םיסנניפ החוטב וטב"()"הח תרגסמבו לוהינ םיקיתה השכר ורובע וטבהח וא( ימ )המעטמ
	 לוהינ תועקשה תרבחמ ללכ םיסנניפ החוטב וטב"()"הח תרגסמבו לוהינ םיקיתה השכר ורובע וטבהח וא( ימ )המעטמ

	 תוריינ ,ךרע ילב לבקתהש ורושיא שארמ סחיב לכל הקסע ומאכ,ר האצותכו השיכרהמ רומאכ םרגנ ול נ.קז ןכ עבקנ
	 תוריינ ,ךרע ילב לבקתהש ורושיא שארמ סחיב לכל הקסע ומאכ,ר האצותכו השיכרהמ רומאכ םרגנ ול נ.קז ןכ עבקנ

	 הטלחהב יכ הצובקה לולכת תא ימ ועצובש בונובשח תושיכר לש תוריינ עךר רומאכ הפוקתב לש דע 7 םינש םרט
	 הטלחהב יכ הצובקה לולכת תא ימ ועצובש בונובשח תושיכר לש תוריינ עךר רומאכ הפוקתב לש דע 7 םינש םרט

	 תשגה תשקב רושיאה דעו דעומה וב המלשוה תקסע ימהגוז לש ללכ וטבהח קנבל .םילשורי םויב 28 יאמב 2017 
	 תשגה תשקב רושיאה דעו דעומה וב המלשוה תקסע ימהגוז לש ללכ וטבהח קנבל .םילשורי םויב 28 יאמב 2017 

	.קנבה םעטמ הנגה בתכ שגוה
	.קנבה םעטמ הנגה בתכ שגוה

	 םויב 6 טסוגואב 2013 שכר קנב םילשורי תא אולמ תוינמ ללכ וטבהח מתרבח ללכ םייסנניפ ,מ"עב רשא החהקיז 
	 םויב 6 טסוגואב 2013 שכר קנב םילשורי תא אולמ תוינמ ללכ וטבהח מתרבח ללכ םייסנניפ ,מ"עב רשא החהקיז 

	-ב100% תוינממ ללכ וטב.הח ,ךכיפל םאתהב םכסהל ה,השיכר איארח קנבה םג תהלתויובייח ותובוח ללכ וטבהח
	-ב100% תוינממ ללכ וטב.הח ,ךכיפל םאתהב םכסהל ה,השיכר איארח קנבה םג תהלתויובייח ותובוח ללכ וטבהח

	 ןיגב העיבת ,וז לככ .הנייהתש ,תאז ףופכב תהלתובייח ללכ םייסנניפ תופשל תא קנבה ןיגב נםיקז םיעבונה םיעוריאמ
	 ןיגב העיבת ,וז לככ .הנייהתש ,תאז ףופכב תהלתובייח ללכ םייסנניפ תופשל תא קנבה ןיגב נםיקז םיעבונה םיעוריאמ

	 ועריאש ללכב וטבהח ינפל דעומ ,הריכמה םללכבו םולשת לע יפ קספ ןיד ןתניש העיבתב ,וז לככ ,ןתניש לככ ךסהש
	 ועריאש ללכב וטבהח ינפל דעומ ,הריכמה םללכבו םולשת לע יפ קספ ןיד ןתניש העיבתב ,וז לככ ,ןתניש לככ ךסהש

	 ללוכה לש נםיקז ולא הלעי לע 2.5 ןוילימ "ש.ח םויב 21 רבמצדב 2014 ועידוה ללכ םייסנניפ ,מ"עב ללכ החתוקז
	 ללוכה לש נםיקז ולא הלעי לע 2.5 ןוילימ "ש.ח םויב 21 רבמצדב 2014 ועידוה ללכ םייסנניפ ,מ"עב ללכ החתוקז

	 יקסע וטיבח מ"עב קנבל םילשורי יכ ללכ םייסנניפ מ"עב מההתח תא תההיתויובייח והיתויוכז לע יפ ףיעס 10
	 יקסע וטיבח מ"עב קנבל םילשורי יכ ללכ םייסנניפ מ"עב מההתח תא תההיתויובייח והיתויוכז לע יפ ףיעס 10

	 םכסהל השיכרה ללכל חהתוקז יקסע וטיבח .מ"עב ,ךכיפל םויכ הלח תההתובייח יופישל לש ללכ םייסנניפ מ"עב לע
	 םכסהל השיכרה ללכל חהתוקז יקסע וטיבח .מ"עב ,ךכיפל םויכ הלח תההתובייח יופישל לש ללכ םייסנניפ מ"עב לע

	 ללכ התוקזח יקסע וטיבח .מ"עב עהלתכר תלהנה ,קנבה תססבתמה לע תכרעה ויצעוי םייטפשמה שאבר ייוכיסל 
	 ללכ התוקזח יקסע וטיבח .מ"עב עהלתכר תלהנה ,קנבה תססבתמה לע תכרעה ויצעוי םייטפשמה שאבר ייוכיסל 

	ודב הללכנש השרפהה ,העיבתה.התואנ הניה יופישה יוכינב םייפסכה תוח
	ודב הללכנש השרפהה ,העיבתה.התואנ הניה יופישה יוכינב םייפסכה תוח

	 םויב 5 ינויב 2017 השגוה תיבל טפשמה וחמהיז לתב ביבא ופי ,הנעבות השקבו רושיאל הנעבותה תיגוצייכ דגנכ קנבה
	 םויב 5 ינויב 2017 השגוה תיבל טפשמה וחמהיז לתב ביבא ופי ,הנעבות השקבו רושיאל הנעבותה תיגוצייכ דגנכ קנבה
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	 דגנכו 10 םיקנב ,םיפסונ הנעטב היפל קנבה הבג תולמע חהתרז בויח וקלמויתוח אלש ,ןידכ םירקמב םהב בויחה רשא 
	 דגנכו 10 םיקנב ,םיפסונ הנעטב היפל קנבה הבג תולמע חהתרז בויח וקלמויתוח אלש ,ןידכ םירקמב םהב בויחה רשא 

	ב דבוכ אלה ןיגב קנבה הבגש הלמעה הבוגמ רתוי ךומנ םוכסב היה חוקלה ןובשחחה תרז.בויח
	ב דבוכ אלה ןיגב קנבה הבגש הלמעה הבוגמ רתוי ךומנ םוכסב היה חוקלה ןובשחחה תרז.בויח

	 עבותל ןיא תליע העיבת תישיא דגנכ קנב ,םילשורי ךא אוה ךירעמ נהשקז ותנעטלש םרגנ ללכל תוחוקל קנב
	 עבותל ןיא תליע העיבת תישיא דגנכ קנב ,םילשורי ךא אוה ךירעמ נהשקז ותנעטלש םרגנ ללכל תוחוקל קנב

	 םילשורי תולהנתהמ קנבה םירקמב אושנ העיבתה וניה -כ200 יפלא "ש,ח דימעמו ותעיבת דגנכ קנבה לע ךס .הז 
	 םילשורי תולהנתהמ קנבה םירקמב אושנ העיבתה וניה -כ200 יפלא "ש,ח דימעמו ותעיבת דגנכ קנבה לע ךס .הז 

	עהל ןתינ םרט ךכיפלו ,העיבתלו השקבל קנבה תבוגת השגוה םרט.העיבתה ייוכיס תא ךיר
	עהל ןתינ םרט ךכיפלו ,העיבתלו השקבל קנבה תבוגת השגוה םרט.העיבתה ייוכיס תא ךיר

	 םויב 6 טסוגואב 2017 השגוה הלבקתהו קנבב ,השקב השגוהש תיבל טפשמה מהוחיז וחמז מכר,ז רושיאל הנעבות
	 םויב 6 טסוגואב 2017 השגוה הלבקתהו קנבב ,השקב השגוהש תיבל טפשמה מהוחיז וחמז מכר,ז רושיאל הנעבות
	5

	 תיגוצייכ דגנ ,קנבה הניינעש לוטיב תובטה תולמעב ש"וע תובגנה ,תוחוקלמ רשא יפל ןעטנה םיאכז תובטהל
	 תיגוצייכ דגנ ,קנבה הניינעש לוטיב תובטה תולמעב ש"וע תובגנה ,תוחוקלמ רשא יפל ןעטנה םיאכז תובטהל

	 ולא אלל הלבגה ב.ןמז יפל ,ןעטנה וקלתוח ולא ,ועטוה ,הרואכל לע ידי קנבה תרגסמב פםימוסר וצפוהש לע .ודי
	 ולא אלל הלבגה ב.ןמז יפל ,ןעטנה וקלתוח ולא ,ועטוה ,הרואכל לע ידי קנבה תרגסמב פםימוסר וצפוהש לע .ודי

	 ןיב רתיה ושקיב םיעבותה יכ תיב טפשמה יבייח תא קנבה םלשל הצובקל התוא םישקבמ םיעבותה גצייל יוציפ
	 ןיב רתיה ושקיב םיעבותה יכ תיב טפשמה יבייח תא קנבה םלשל הצובקל התוא םישקבמ םיעבותה גצייל יוציפ

	 ךסב ללוכ 9.2 ינוילימ ח"ש וא לכ םוכס רחא ותוא אצמי תיב טפשמה דבכנה ןוכנל קוספל תוביסנב ,ןיינעה ןכו ןתיי
	 ךסב ללוכ 9.2 ינוילימ ח"ש וא לכ םוכס רחא ותוא אצמי תיב טפשמה דבכנה ןוכנל קוספל תוביסנב ,ןיינעה ןכו ןתיי

	 וצ מהבייח תא קנבה ןתיל םיעבותל רתילו ירבח הצובקה רוטפ תולמעמ ש"ועה דע דעומל תריגס הןובשח לע .םדי 
	 וצ מהבייח תא קנבה ןתיל םיעבותל רתילו ירבח הצובקה רוטפ תולמעמ ש"ועה דע דעומל תריגס הןובשח לע .םדי 

	עהל ןתינ םרט ,ךכיפלו העיבתלו השקבל קנבה תבוגת השגוה םרט.העיבתה ייוכיס תא ךיר
	עהל ןתינ םרט ,ךכיפלו העיבתלו השקבל קנבה תבוגת השגוה םרט.העיבתה ייוכיס תא ךיר

	 םויב 30 ילויב 2017 השגוה תיבל טפשמה מהוחיז זכרמ הנעבות השקבו רושיאל הנעבותה תיגוצייכ דגנכ קנבה
	 םויב 30 ילויב 2017 השגוה תיבל טפשמה מהוחיז זכרמ הנעבות השקבו רושיאל הנעבותה תיגוצייכ דגנכ קנבה
	6

	 הנעטב יכ קנבה הבוג וקלמויתוח ימד לוהינ ןודקפ תורינ עךר ןיגב תוריינ ךרע רבעבש סנורח הסרובב מנווקח סממרח
	 הנעטב יכ קנבה הבוג וקלמויתוח ימד לוהינ ןודקפ תורינ עךר ןיגב תוריינ ךרע רבעבש סנורח הסרובב מנווקח סממרח

	 הסרובב דוגינב עובקל ןידב ןופירעתלו קנבה ילקסע/דיח .ןטק ומכ ןכ דוע ןעטנ יכ קנבה הבוג דוגינב ןידל םג ימד לוהינ
	 הסרובב דוגינב עובקל ןידב ןופירעתלו קנבה ילקסע/דיח .ןטק ומכ ןכ דוע ןעטנ יכ קנבה הבוג דוגינב ןידל םג ימד לוהינ

	 ןודקפ ינתור ךרע םלועמש אל ומשרנ סמלרח .הסרובב לע קנבה שיגהל הבוגת השקבל רושיאל דע םויל 12 רבמצדב 
	 ןודקפ ינתור ךרע םלועמש אל ומשרנ סמלרח .הסרובב לע קנבה שיגהל הבוגת השקבל רושיאל דע םויל 12 רבמצדב 

	2017עהל ןתינ אל הז בלשב ךכיפלו העביתלו השקבל קנבה תבוגת השגוה םרט ..העיבתה ייוכיס תא ךיר
	2017עהל ןתינ אל הז בלשב ךכיפלו העביתלו השקבל קנבה תבוגת השגוה םרט ..העיבתה ייוכיס תא ךיר

	 ןוכנ םויל 30 רבמטפסב 2017 קנבל ןיא הפישח תיתוהמ ןיגב תועיבת ושגוהש ודגנ רשא תורבתסהה ןתושממתהל
	 ןוכנ םויל 30 רבמטפסב 2017 קנבל ןיא הפישח תיתוהמ ןיגב תועיבת ושגוהש ודגנ רשא תורבתסהה ןתושממתהל
	7

	 ףיעסב טרופמכ טעמל השולק הניא 3 רואיבל .הז 
	 ףיעסב טרופמכ טעמל השולק הניא 3 רואיבל .הז 



	11--
	11--
	רואיב 
	תוליעפ םירישכמב םירזגנ 
	,ףקיה ינוכיס יארשא ידעומו רפןוע 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	.א חואמ סיסב לע תוליעפה ףקיהד 
	.א חואמ סיסב לע תוליעפה ףקיהד 

	1
	לש בוקנ םוכס . םירזגנ םירישכמ 

	2017רבמטפסב30)רקובמ יתלב( תיביר יזוח יזוח ץוח עבטמ ןיגב םיזוח תוינמ לכה ךסדדמ - לקש רחא 
	ALM
	םירזגנ .א 
	(1()2) 

	Forward
	וחיז 

	183.9 -183.9 --
	649.6833.5319.6 
	649.6833.5319.6 
	649.6833.5319.6 
	---
	-183.9 -
	319.6 319.6 319.6 
	330.0 330.0 -
	)*(Swaps םירזגנ לכה ךס ALM(1()2) ךותמ )*( הז ה יזוח( תיביר ירועיש תפלחswapsםיכסה קנבה םהב ) עובק תיביר רועיש םלשל 

	60.7 2,811.0 2,811.0 2,607.5 2,607.5 
	60.7 2,811.0 2,811.0 2,607.5 2,607.5 
	-2,786.7 2,786.7 2,607.5 2,607.5 
	-24.3 24.3 --
	60.7 ----
	-----
	םירחא םירזגנ .ב(1) וחיז Futures וחחסנש היצפוא יזהסרובב םיר ובתכנש תויצפוא ונקנש תויצפוא וחסנש היצפוא יזא םירחםירח ובתכנש תויצפוא ונקנש תויצפוא 


	10,897.7 
	10,897.7 
	10,897.7 
	10,788.4 
	48.6 
	60.7 
	-
	םירחא םירזגנ לכה ךס(1) 

	TR
	ה יזוחו יארשא ירזגנ .גטופס ץוח עבטמ תפלח 

	89.5 
	89.5 
	-
	-
	89.5 
	-
	זגנבטומ קנבה םהב יארשא יר 

	84.7 
	84.7 
	-
	84.7 
	-
	-
	וחה יזעבטמ תפלח טופס ץוח 


	ה יזוחו יארשא ירזגנ לכה ךסטופס ץוח עבטמ תפלח 
	ה יזוחו יארשא ירזגנ לכה ךסטופס ץוח עבטמ תפלח 

	174.2-84.7 89.5 -
	לש בוקנה םוכסה לכה ךס ירישכמםירזגנ ם 
	לש בוקנה םוכסה לכה ךס ירישכמםירזגנ ם 

	11,905.4 10,788.4 317.2 469.8 330.0 
	2ALM
	לש וטורב ןגוה יווש . ירישכמםירזגנ ם םירזגנ .א 
	(1()2)

	 וטורב ןגוה יווש יבויח ילילש וטורב ןגוה יווש 
	 וטורב ןגוה יווש יבויח ילילש וטורב ןגוה יווש 

	םירחא םירזגנ .ב
	םירחא םירזגנ .ב
	(1)

	 וטורב ןגוה יווש יבויח ילילש וטורב ןגוה יווש 
	 וטורב ןגוה יווש יבויח ילילש וטורב ןגוה יווש 

	יארשא ירזגנ .ג
	יארשא ירזגנ .ג

	 וטורב ןגוה יווש יבויח ילילש וטורב ןגוה יווש 
	 וטורב ןגוה יווש יבויח ילילש וטורב ןגוה יווש 

	0.7 -0.4 -0.3 4.0 -0.9 2.5 0.6 
	0.7 -0.4 -0.3 4.0 -0.9 2.5 0.6 
	54.1 53.9 0.1 0.1 -54.0 53.9 0.1 --

	0.7 --0.7 -
	0.7 --0.7 -
	יבויח ןגוה יווש לכה ךס
	יבויח ןגוה יווש לכה ךס
	(4)

	55.5 53.9 0.5 0.8 0.3 
	ילילש ןגוה יווש לכה ךס
	ילילש ןגוה יווש לכה ךס
	(5)

	58.053.9 1.0 2.5 0.6 
	11
	רואיב ףוסב םיילוש תורעה 
	.א. 



	11- -
	11- -
	רואיב 
	פתוליע םירישכמב םירזגנ
	,ףקיה ינוכיס יארשא ומוידע ןוערפ )ךשמה( 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	.א חואמ סיסב לע תוליעפה ףקיהד 
	.א חואמ סיסב לע תוליעפה ףקיהד 

	1
	לש בוקנ םוכס . םירזגנ םירישכמ 

	2016רבמטפסב30)רקובמ יתלב( תיביר יזוח יזוח ץוח עבטמ ןיגב םיזוח תוינמ לכה ךסדדמ - לקש רחא 
	ALM
	םירזגנ .א 
	(1()2) 

	Forward
	וחיז 

	260.1 -260.1 --
	351.8 611.9351.8 
	351.8 611.9351.8 
	351.8 611.9351.8 
	---
	-260.1 -
	351.8 351.8 351.8 
	---
	)*(Swaps םירזגנ לכה ךס ALM ךותמ )*( הז ה יזוח( תיביר ירועיש תפלחswapsםיכסה קנבה םהב ) עובק תיביר רועיש םלשל 

	1,074.1 2,751.7 2,751.7 997.3 997.3 265.7 
	1,074.1 2,751.7 2,751.7 997.3 997.3 265.7 
	-2,485.9 2,485.9 997.3 997.3 -
	-265.8 265.8 ---
	1,074.1 ----265.7 
	------
	םירחא םירזגנ .ב(1) וחיז Futures וחחסנש היצפוא יזהסרובב םיר ובתכנש תויצפוא ונקנש תויצפוא וחסנש היצפוא יזא םירחםירח ובתכנש תויצפוא ונקנש תויצפוא )*(Swaps 


	8,837.8
	8,837.8
	8,837.8
	6,966.4 
	531.6 
	1,339.8 
	-
	םירחא םירזגנ לכה ךס(1) 

	76.7 
	76.7 
	-
	-
	76.7 
	-
	ךותמ )*( הז ה יזוח( תיביר ירועיש תפלחswapsםיכסה קנבה םהב ) עובק תיביר רועיש םלשל 

	TR
	ה יזוחו יארשא ירזגנ .גטופס ץוח עבטמ תפלח 

	6.4 
	6.4 
	-
	6.4 
	-
	-
	וחה יזעבטמ תפלח טופס ץוח 


	Table
	TR
	-
	ירישכמ לש בוקנה םוכסה לכ ךסםירזגנ ם 9,456.1 6,966.4 798.1 1,691.6 

	TR
	2לש וטורב ןגוה יווש . ירישכמםירזגנ ם

	TR
	 םירזגנ .א ALM(1()2)

	1.9 
	1.9 
	-
	1.9 
	-
	-
	וטורב ןגוה יווש יבויח 

	13.7 
	13.7 
	-
	0.3 
	13.4 
	-
	ילילש וטורב ןגוה יווש םירחא םירזגנ .ב(1)

	139.6 
	139.6 
	138.5 
	1.1 
	-
	-
	וטורב ןגוה יווש יבויח 

	140.9 
	140.9 
	138.5 
	1.1 
	1.3 
	-
	ילילש וטורב ןגוה יווש 


	יבויח ןגוה יווש לכה ךס
	יבויח ןגוה יווש לכה ךס
	(4)

	141.5 138.5 3.0 --
	141.5 138.5 3.0 --
	ילילש ןגוה יווש לכה ךס
	ילילש ןגוה יווש לכה ךס
	(5)

	154.6138.5 1.4 14.7 -
	154.6138.5 1.4 14.7 -
	11
	רואיב ףוסב םיילוש תורעה 
	.א 




	11- -
	11- -
	רואיב 
	פתוליע םירישכמב םירזגנ
	,ףקיה ינוכיס יארשא ומוידע ןוערפ )ךשמה( 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	חואמ סיסב לע תוליעפה ףקיה .א)ךשמה( ד 
	חואמ סיסב לע תוליעפה ףקיה .א)ךשמה( ד 

	1
	לש בוקנ םוכס . םירזגנ םירישכמ 

	2016רבמצדב31 )רקובמ( תיביר יזוח יזוח ץוח עבטמ ןיגב םיזוח תוינמ לכה ךסדדמ - לקש רחא
	ALM
	 םירזגנ .א 
	(1()2) 

	Forward
	וחיז 

	328.8 -328.8 --
	402.7 731.5352.7 175.6 
	402.7 731.5352.7 175.6 
	402.7 731.5352.7 175.6 
	----
	-328.8 --
	352.7 352.7 352.7 175.6 
	50.0 50.0 --
	)*(Swaps לכה ךס ךותמ )*( הז ה יזוח( תיביר ירועיש תפלחswapsםיכסה קנבה םהב ) עובק תיביר רועיש םלשל םירחא םירזגנ .ב(1) וחיז Futures 

	3,291.5 3,291.5 2,181.9 2,181.9 
	3,291.5 3,291.5 2,181.9 2,181.9 
	3,150.8 3,150.8 2,181.9 2,181.9 
	140.7 140.7 --
	----
	----
	וחחסנש היצפוא יזהסרובב םיר ובתכנש תויצפוא ונקנש תויצפוא וחסנש היצפוא יזא םירחםירח ובתכנש תויצפוא ונקנש תויצפוא 


	11,122.4 
	11,122.4 
	11,122.4 
	10,665.4 
	281.4 
	175.6 
	-
	לכה ךס 

	TR
	ו יארשא ירזגנ .גה יזוחעבטמ תפלח טופס ץוח 

	98.3 
	98.3 
	-
	-

	-
	-

	98.3
	 
	-

	זגנבטומ קנבה םהב יארשא יר

	17.9 
	17.9 
	-
	17.9 
	-
	-
	וחה יזעבטמ תפלח טופס ץוח 


	ו יארשא ירזגנ לכה ךסה יזוחטופס ץוח עבטמ תפלח 
	ו יארשא ירזגנ לכה ךסה יזוחטופס ץוח עבטמ תפלח 

	116.2-17.9 98.3 -
	לש בוקנה םוכסה לכה ךס ירישכמםירזגנ ם 
	לש בוקנה םוכסה לכה ךס ירישכמםירזגנ ם 

	11,970.1 10,665.4 628.1 626.6 50.0 
	Table
	TR
	2לש וטורב ןגוה יווש . ירישכמםירזגנ ם םירזגנ .א ALM(1()2)

	6.8 
	6.8 
	-
	3.1 
	3.7 
	-
	וטורב ןגוה יווש יבויח 

	2.3 
	2.3 
	-
	1.0 
	1.3 
	-
	ילילש וטורב ןגוה יווש םירחא םירזגנ .ב(1)

	144.3 
	144.3 
	143.9 
	0.4 
	-
	-
	וטורב ןגוה יווש יבויח 

	144.4 
	144.4 
	143.9 
	0.4 
	0.1 
	-
	ילילש וטורב ןגוה יווש 

	151.1 
	151.1 
	143.9 
	3.5 
	3.7 
	-
	יבויח ןגוה יווש לכה ךס(4) 


	ילילש ןגוה יווש לכה ךס
	ילילש ןגוה יווש לכה ךס
	(5)

	146.7 143.9 1.4 1.4 -
	146.7 143.9 1.4 1.4 -
	)1( )2( )3( 
	)4()5(
	SPOT. 3020170.7312016 302016-0.) 42.2312016 302016 
	גנ טעמלו יארשא ירזוחעבטמ תפלחה יז וחץ 
	גנםיווהמה םירז תההו םיסכנה לוהינ ךרעממ קלחיל ודעוי אל רשא ,קנבה לש תויובייח.רודיג יסחמהז יווש ןגוה וטורב יבויח לש םיסכנ ןיגב ישכמםיר םירזגנ םיצבושמ םויל 
	 רבמטפסב 
	 ךסב 
	 ינוילימ "שח םשרנ אמבןז ףיעסב תורגאתה יבתכו בוחדנ תובייחםימיל( םיח 
	 רבמצדב 
	-ו
	 רבמטפסב 
	אמ הרתיגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ לש תינזתה רדסהל םיפופכ םניאש םירזםימוד םירדסה וא וטנ תונבשח אמה הרתיל ההז.תינז הרתי תינזאמ לש תהתויובייח ןיגב םירישכמ םירזגנ םניאש םיפופכ רדסהל תהתונבשח וטנ וא םירדסה םימוד ההז הרתיל אמהתינז טעמל וחםיז הניה םתרתיש תוינמ ןיגב 
	 םימיל( ח"ש ינוילימ 
	 רבמצדב 
	-ו
	 רבמטפסב 
	אמה הרתיל ההז.)תינז 



	11- -
	11- -
	רואיב 
	פתוליע םירישכמב םירזגנ
	,ףקיה ינוכיס יארשא ומוידע ןוערפ )ךשמה( 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח

	 ןיגב יארשא ןוכיס .ב צ יפל םירזגנ םירישכמגנ דהזוחל יד 
	 ןיגב יארשא ןוכיס .ב צ יפל םירזגנ םירישכמגנ דהזוחל יד 

	2017רבמטפסב30)רקובמ יתלב( תוסרוב םיקנב םירקורב / םירליד םירחא לכה ךס 
	55.5 )0.7( 54.842.5
	55.5 )0.7( 54.842.5
	55.5 )0.7( 54.842.5
	0.7 )0.7( --
	5.1 -5.1 27.9 
	2.0 -2.0 5.6 
	47.7 -47.7 9.0 
	אמ הרתיןיגב םיסכנ לש תינז גנ םירישכמםירז(2) וק אלש וטורב םימוכסזאמב וז:ןז פהטיב ןיגב יארשא ןוכיס תתחמב ןוחלבקתהש ןמוז ןיגב םיסכנ לש וטנ םוכס םירזגנ םירישכמ יארשא ןוכיס אמ ץוחןיגב וטנ ינז גנ םירישכמםירז(1) 

	97.3 58.0 1.0
	97.3 58.0 1.0
	---
	33.0 5.1 -
	7.6 3.9 1.0 
	56.7 49.0 -
	ןיגב יארשא ןוכיס לכה ךס ירישכמםירזגנ ם אמ הרתיתה לש תינזןיגב תויובייח גנ םירישכמםירז וק אלש וטורב םימוכסזאמב וז:ןז טיבדבעושש ןמוזמב ןוח 


	ןיגב תויובייחתה לש וטנ םוכס םירזגנ םירישכמ 
	ןיגב תויובייחתה לש וטנ םוכס םירזגנ םירישכמ 

	57.0 -5.1 2.9 49.0 
	2016רבמטפסב30)רקובמ יתלב( תוסרוב םיקנב םירקורב / םירלידםירחאלכה ךס 
	141.5 -141.535.3
	141.5 -141.535.3
	141.5 -141.535.3
	----
	26.4 -26.4 -
	3.6 -3.6 5.7 
	111.5 -111.5 29.6 
	אמ הרתיןיגב םיסכנ לש תינז גנ םירישכמםירז(2) וק אלש וטורב םימוכסזאמב וז:ןז פהטיב ןיגב יארשא ןוכיס תתחמב ןוחלבקתהש ןמוז ןיגב םיסכנ לש וטנ םוכס םירזגנ םירישכמ יארשא ןוכיס אמ ץוחןיגב וטנ ינז גנ םירישכמםירז(1) 

	176.8 154.6 9.5
	176.8 154.6 9.5
	---
	26.4 26.4 -
	9.3 15.0 9.5 
	141.1 113.2 -
	ןיגב יארשא ןוכיס לכה ךס ירישכמםירזגנ ם אמ הרתיתה לש תינזןיגב תויובייח גנ םירישכמםירז ב םימוכסוק אלש וטורזאמב וז:ןז טיבדבעושש ןמוזמב ןוח 


	ןיגב תויובייחתה לש וטנ םוכס םירזגנ םירישכמ 
	ןיגב תויובייחתה לש וטנ םוכס םירזגנ םירישכמ 

	145.1 -26.4 5.5 113.2 
	11
	עהרואיב ףוסב םיילוש תור 
	.ג 


	11- -
	11- -
	רואיב 
	פתוליע םירישכמב םירזגנ
	,ףקיה ינוכיס יארשא ומוידע ןוערפ )ךשמה( 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח

	 ןיגב יארשא ןוכיס .ב צ יפל םירזגנ םירישכמגנ דל יד)ךשמה( הזוח 
	 ןיגב יארשא ןוכיס .ב צ יפל םירזגנ םירישכמגנ דל יד)ךשמה( הזוח 

	2016רבמצדב31 )רקובמ( תוסרוב םיקנב םירקורב / םירליד םירחא לכה ךס 
	151.1 
	151.1 
	151.1 
	-
	38.1 
	8.0 
	105.0
	אמ הרתיןיגב םיסכנ לש תינז גנ םירישכמםירז(2) 

	TR
	וק אלש וטורב םימוכסזאמב וז:ןז 

	)2.7( 
	)2.7( 
	-
	-
	)2.7( 
	-
	פהטיב ןיגב יארשא ןוכיס תתחמב ןוחלבקתהש ןמוז 

	148.4
	148.4
	-
	38.1 
	5.3 
	105.0
	ןיגב םיסכנ לש וטנ םוכס ירישכמםירזגנ ם 


	יארשא ןוכיס אמ ץוחןיגב וטנ ינז גנ םירישכמםירז
	יארשא ןוכיס אמ ץוחןיגב וטנ ינז גנ םירישכמםירז
	(1)

	40.3-8.1 8.0 24.2 
	ןיגב יארשא ןוכיס לכה ךס ירישכמםירזגנ ם 
	ןיגב יארשא ןוכיס לכה ךס ירישכמםירזגנ ם 

	188.7 -46.2 13.3 129.2 
	146.7 
	146.7 
	146.7 
	-
	26.4 
	2.4 
	117.9
	אמ הרתיתה לש תינזןיגב תויובייח גנ םירישכמםירז 

	TR
	ב םימוכסוק אלש וטורזאמב וז:ןז 

	0.3
	0.3
	-
	-
	0.3 
	-
	טיבדבעושש ןמוזמב ןוח 

	146.4 
	146.4 
	-
	26.4 
	2.1 
	117.9
	ןיגב תויובייחתה לש וטנ םוכס ירישכמםירזגנ ם 


	11
	עהרואיב ףוסב םיילוש תור 
	.ג 


	11- -
	11- -
	רואיב 
	פתוליע םירישכמב םירזגנ
	,ףקיה ינוכיס יארשא ומוידע ןוערפ )ךשמה( 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	)בוקנ ךרע ימוכס( ןוערפ ידעומ טוריפ .ג 
	)בוקנ ךרע ימוכס( ןוערפ ידעומ טוריפ .ג 


	2017רבמטפסב30)רקובמ יתלב( םישדוח3דעםישדוח3לעמ הנש דעו הנש לעמ םינש5דעוםינש5לעמ לכה ךס 
	330.0 
	330.0 
	330.0 
	330.0 
	-
	150.0 
	130.0 
	50.0
	וח)דדמ - לקש( תיביר יז 

	469.8 
	469.8 
	154.5 
	227.6 
	27.0 
	60.7
	וחא( תיביר יז)רח 

	317.2 
	317.2 
	-
	-
	1.3 
	315.9
	וח עבטמ יזוחץ 

	10,788.4 
	10,788.4 
	-
	402.2 
	113.5 
	10,272.7
	תוינמ ןיגב םיזוח 

	11,905.4 
	11,905.4 
	154.5 
	779.8 
	271.8 
	10,699.3
	לכה ךס 



	2016רבמטפסב30)רקובמ יתלב( 
	1,691.6 
	1,691.6 
	1,691.6 
	1,691.6 
	165.8 
	451.7 
	-
	1,074.1
	וחא( תיביר יז)רח 

	798.1 
	798.1 
	-
	-
	120.9 
	677.2
	וח עבטמ יזוחץ 

	6,966.4 
	6,966.4 
	-
	-

	400.9
	213.4 
	6,352.1
	וחתוינמ ןיגב םיז 

	9,456.1 
	9,456.1 
	165.8 
	852.6 
	334.3 
	8,103.4
	לכה ךס 



	2016רבמצדב31 )רקובמ( 
	50.0 
	50.0 
	50.0 
	50.0 
	-
	-
	50.0 
	-
	וח)דדמ - לקש( תיביר יז 

	626.6 
	626.6 
	265.0 
	186.0 
	-
	175.6
	וחא( תיביר יז)רח 

	628.1 
	628.1 
	-
	-
	85.7 
	542.4
	וח עבטמ יזוחץ 

	10,665.4 
	10,665.4 
	-
	403.1 
	11.2 
	10,251.1
	תוינמ ןיגב םיזוח 

	11,970.1
	11,970.1
	265.0 
	589.1 
	146.9 
	10,969.1
	לכה ךס 



	)1( )2( 
	302017,302016 312016 54.8,141.5 151.1 
	שרפהה אוה ,יבויח ןיב ךס לכ םימוכסה ןיגב םירישכמ גנםירז תוברל( םירישכמ גנםירז םע יווש ןגוה )ילילש וללכנש בתובח ,הוולה יפכ ובשוחשה לע תולבגמ ךרוצלשא ןוכיס תתחפה ינפל ,הוולה לש תובחאמה הרתיה ןיבל ,יארישכמ ןיגב םיסכנ לש תינז.הוולה לש םירזגנ םיר ךותמ הז הרתי תינזאמ לש םירישכמ גנםירז םידמועה ינפב םמצע םימיל 
	 רבמטפסב 
	 רבמטפסב 
	-ו
	 רבמצדב 
	ךסב
	-ו
	"ש ינוילימגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ ףיעסב הלולכה ,המאתהב ח.םירז 


	12 
	12 
	 רואיב 
	ירזגמ -םייחוקיפ תוליעפ 

	.א .ב
	.א .ב

	.ג 
	.ג 

	32014,2015, 
	םאתהב לוחרז וקיפהח לע ,םיקנבה םוימ 
	 רבמבונב 
	 לחה ודהמח יפסכה תנשל 
	ווידהח לע זגמיר תוליעפוקיפווידה תוארוהב ועבקנש םיגוויסלו תנוכתמל םאתהב עצבתמ םייח.םיקנבה לע חוקיפה לש רוביצל ח 

	גהתורד
	גהתורד

	 * 
	 * 
	 * 
	 -
	םישנא םייטרפ
	,םידיחי תוברל יםידיח םילהנמה ןובשח ,ףתושמ רשא דעומל ווידהח ןיא םהל תובח ,קנבל ואהשוידל תואוולה - םייטרפ םישנא" קשמ ףנעב הגווס םהלש תובחאו ר."רח 


	* 
	* 
	* 
	 -3 
	זגמר תואקנב פתיטר
	םישנא םייטרפ רשא הרתיה לש קית םיסכנה םייסנניפה שיש םהל קנבב לע סיסב ואמדחיינ יקית ,םייפסכ תונודקיפ תוברל(א םייפסכ םיסכנו ךרע תורלע הלוע )םירח 
	"ש ינוילימ.ח 


	* 
	.תיטרפ תואקנבב םיללכנה תוחוקל טעמל ,םייטרפ םישנא - תיב יקשמ

	* *
	וקל - קסעש ח.יאקנב דיגאת וא ידסומ ףוג וניאו "םייטרפ םישנא" תרדגהב ללכנ וניא
	חמחמ - תוליעפ רוז.יתנש תוסנכה ףקיה וא יתנש תוריכמ רוז

	* 10 
	קסע מש קסע - ריעז-מ ןטק ותוליעפ רוזח
	"ש ינוילימ.ח

	* 10 50 
	מש קסע - ןטק קסעח-ל הווש וא לודג ותוליעפ רוז
	-מ ןטקו ח"ש ינוילימ
	"ש ינוילימ.ח

	* 50 250 
	מש קסע - ינוניב קסעח-ל הווש וא לודג ותוליעפ רוז
	-מ ןטקו ח"ש ינוילימ
	.ח"ש ינוילימ 

	* 250 
	מש קסע - לודג קסעח-ל הווש וא לודג ותוליעפ רוז
	.ח"ש ינוילימ 


	* 
	* 
	 -
	גמרז לוהינ יסנניפ
	לולכי תא תויוליעפה :תואבה העקשה תוריינב ךרע ,רחסמל תוליעפ תיישע ,קוש תוליעפתהו םיסכנ לוהינראב םיקנבמו םיקנבב תונודקיפ ,תויובייח.םלועבו ץ 


	* 
	* 
	יינ - לוהינב םיסכנוקל לש ךרע תורח.הייבגה תדימ יפל תוליעפמ םיעבונה םיסכנו קנבה לוהינב תואוולה ,תו
	יינ - לוהינב םיסכנוקל לש ךרע תורח.הייבגה תדימ יפל תוליעפמ םיעבונה םיסכנו קנבה לוהינב תואוולה ,תו



	ה:םינושה םירזגמה ןיב תוליעפה תואצות תקולחב ומשויש םיירקיעה םיללכוטנ ,תיביר תוסנכה
	ה:םינושה םירזגמה ןיב תוליעפה תואצות תקולחב ומשויש םיירקיעה םיללכוטנ ,תיביר תוסנכה

	 חוורמ לבקתמה שרפההמ ןיב תיביר יארשאה דמעוהש וקללתוח גמהרז ןיבל מריח ףסכה ריחמ( הרבעהה ילכלכה 
	 חוורמ לבקתמה שרפההמ ןיב תיביר יארשאה דמעוהש וקללתוח גמהרז ןיבל מריח ףסכה ריחמ( הרבעהה ילכלכה 

	גמ תא םאותהמ תאו הדמצהה רז.)יארשאה מ"ח ןכו חוור לבקתמה שרפההמ ןיב תיביר ןודקיפה ןתינש וקללתוח רזגמה ןיבל יחמר ףסכה מ(ריח הרבעהה ילכלכה גמ תא םאותהמ תאו הדמצהה רז.)ןודקפה מ"ח 
	גמ תא םאותהמ תאו הדמצהה רז.)יארשאה מ"ח ןכו חוור לבקתמה שרפההמ ןיב תיביר ןודקיפה ןתינש וקללתוח רזגמה ןיבל יחמר ףסכה מ(ריח הרבעהה ילכלכה גמ תא םאותהמ תאו הדמצהה רז.)ןודקפה מ"ח 

	תיבירמ ןניאש תוסנכה 
	תיבירמ ןניאש תוסנכה 

	נ תיבירמ ןניאש תוסנכהישי תופקזוקלה תוליעפ תגווסמ וב רזגמל תור.ח 
	נ תיבירמ ןניאש תוסנכהישי תופקזוקלה תוליעפ תגווסמ וב רזגמל תור.ח 

	יארשא ידספה ןיגב תואצוה
	יארשא ידספה ןיגב תואצוה

	 השרפהה הפקזנ רזגמל תוליעפה וב תגווסמ תוליעפ וקלהח רשא הניגב העצוב .השרפהה ןפואב ,המוד היבג השרפהמ וקלה תוליעפ תגווסמ וב רזגמל איה ףא הסחוי התנטקה וא העצובש.ח 
	 השרפהה הפקזנ רזגמל תוליעפה וב תגווסמ תוליעפ וקלהח רשא הניגב העצוב .השרפהה ןפואב ,המוד היבג השרפהמ וקלה תוליעפ תגווסמ וב רזגמל איה ףא הסחוי התנטקה וא העצובש.ח 

	והאו תוילועפת תואצתורח
	והאו תוילועפת תואצתורח

	 תואצוה ישיתור תונתינה ל,יוהיז נופקז תיפיצפס גמלירז .תוליעפה תרתי תואצוהה תופיקעה וא תואצוהה תורישיה אלש ןתינ היה ןכיישל ןפואב ,רישי ויוסח לע יפ לדומ ויפל תואצוה ולא וימתוסח םאתהב לןקלח יהיסח לש תורשמה גמב תורישיהזגמב חוקלה תוליעפ ףקיהל יבטימ ןדמוא הווהמה קנבב תורשמה ךסמ רז.תוליעפה ר 
	 תואצוה ישיתור תונתינה ל,יוהיז נופקז תיפיצפס גמלירז .תוליעפה תרתי תואצוהה תופיקעה וא תואצוהה תורישיה אלש ןתינ היה ןכיישל ןפואב ,רישי ויוסח לע יפ לדומ ויפל תואצוה ולא וימתוסח םאתהב לןקלח יהיסח לש תורשמה גמב תורישיהזגמב חוקלה תוליעפ ףקיהל יבטימ ןדמוא הווהמה קנבב תורשמה ךסמ רז.תוליעפה ר 

	הסנכה לע םיסימ
	הסנכה לע םיסימ

	 םיסימה ויו יביטקפאה סמה רועיש יפ לע ובשוחזגמ לכל םאתהב וסח.ר 
	 םיסימה ויו יביטקפאה סמה רועיש יפ לע ובשוחזגמ לכל םאתהב וסח.ר 


	12-
	12-
	רואיב 
	)ךשמה( םייחוקיפ תוליעפ ירזגמ 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 
	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 

	14.1 -1.4 0.7 0.3 0.3 3.0 -8.4 
	14.1 -1.4 0.7 0.3 0.3 3.0 -8.4 
	14.1 -1.4 0.7 0.3 0.3 3.0 -8.4 

	87.7 -)0.1( )0.7( 3.78.5 )2.9( 51.079.2 --0.9 1.2 )0.4( )1.8( 4.3 )15.2( )4.2( 
	87.7 -)0.1( )0.7( 3.78.5 )2.9( 51.079.2 --0.9 1.2 )0.4( )1.8( 4.3 )15.2( )4.2( 
	87.7 -)0.1( )0.7( 3.78.5 )2.9( 51.079.2 --0.9 1.2 )0.4( )1.8( 4.3 )15.2( )4.2( 
	87.7 -0.8 0.5 3.3 6.7 1.4 35.8 75.0 

	33.5 -2.4 4.3 2.9 7.3 1.1 6.4 15.5 
	33.5 -2.4 4.3 2.9 7.3 1.1 6.4 15.5 
	33.5 -2.4 4.3 2.9 7.3 1.1 6.4 15.5 

	121.2 -3.2 4.8 6.2 14.0 2.5 42.2 90.5 
	7.2 ----)0.2( -1.0 7.4 
	7.2 ----)0.2( -1.0 7.4 
	95.5 -4.1 10.4 1.9 6.3 3.7 16.7 69.1 
	95.5 -4.1 10.4 1.9 6.3 3.7 16.7 69.1 
	18.5 -)0.9( )5.6( 4.37.9 )1.2( 24.514.0 
	6.0 -)0.4( )1.9( 1.42.6 )0.4( 8.14.7 
	6.0 -)0.4( )1.9( 1.42.6 )0.4( 8.14.7 
	12.5 -)0.5( )3.7( 2.95.3 )0.8( 16.49.3 
	12.5 -)0.5( )3.7( 2.95.3 )0.8( 16.49.3 
	43.0 --)0.6( 3.77.6 0.6 22.3 31.7 
	43.0 --)0.6( 3.77.6 0.6 22.3 31.7 








	49.6 -3.3 5.7 0.5 2.8 1.6 7.8 35.7 
	49.6 -3.3 5.7 0.5 2.8 1.6 7.8 35.7 
	49.6 -3.3 5.7 0.5 2.8 1.6 7.8 35.7 
	45.9 -0.8 4.7 1.4 3.5 2.1 8.9 33.4 

	13,243.4 
	13,243.4 
	13,243.4 
	-
	3,468.5 
	23.4 
	479.1 
	865.8 
	12.6 
	7,102.8 
	8,394.0 

	9,720.9 
	9,720.9 
	-
	-
	23.4 
	425.1 
	865.8 
	12.6 
	7,102.8 
	8,394.0 

	9,853.9
	9,853.9
	-
	-
	31.1 
	383.8 
	861.3 
	8.8 
	7,213.9 
	8,568.9 

	41.5
	41.5
	-
	-
	-
	16.9 
	8.9 
	-
	1.3 
	15.7 

	156.6 
	156.6 
	-
	-
	-
	-
	3.6 
	-
	142.4 
	153.0 

	12,426.3 
	12,426.3 
	-
	1,843.9 
	754.4 
	590.0 
	878.7 
	1,674.3 
	-
	6,685.0 

	10,528.4
	10,528.4
	-
	-
	754.4 
	536.0 
	878.7 
	1,674.3 
	-
	6,685.0 

	10,462.4
	10,462.4
	-
	-
	699.3 
	500.3 
	855.3 
	1,653.9 
	-
	6,753.6 

	7,982.5
	7,982.5
	-
	479.5 
	42.6 
	678.8 
	1,108.1 
	20.1 
	4,031.8 
	5,653.4 

	8,119.4 
	8,119.4 
	-
	501.9 
	37.7 
	629.4 
	1,105.0 
	17.2 
	4,161.3 
	5,828.2 

	10,171.7
	10,171.7
	-
	-
	-
	3,042.5 
	775.2 
	2,552.3 
	865.9 
	3,801.7 

	77.2 
	77.2 
	-
	-
	-
	2.3 
	6.7 
	0.1 
	34.5 
	68.1 

	8.8 
	8.8 
	-
	-
	0.5 
	1.0 
	-
	1.3 
	-
	6.0 

	1.7 
	1.7 
	-
	0.8 
	-
	-
	-
	-
	1.3 
	0.9 


	87.7 -0.8 0.5 3.3 6.7 1.4 35.8 75.0 
	87.7 -0.8 0.5 3.3 6.7 1.4 35.8 75.0 

	2017רבמטפסב30םויב ומייתסהש םישדוח השולשל)רקובמ יתלב( לארשיב תוליעפ )1(תיב יקשמ כ"הס יקשמ תיב :הזמ תואוולה רוידל תואקנב תיטרפ םיקסע םינטק םיריעזו םיקסע םיינוניב )2(םילודגו םיפוג םיידסומ רזגמלוהינ יסנניפ םימוכס אלש וצקוה לכה ךס םיינוציחמ תיביר תוסנכה 87.651.00.18.84.0-1.3-101.8 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 

	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז
	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז

	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 

	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 
	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 

	תוסנכהה ךס 
	תוסנכהה ךס 

	יארשא ידספה ןיגב )תוסנכה( תואצוה או תוילעפת תואצוהתורח 
	יארשא ידספה ןיגב )תוסנכה( תואצוה או תוילעפת תואצוהתורח 

	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 
	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 

	וורה לע םיסימל השרפהח 
	וורה לע םיסימל השרפהח 

	וור)דספה( יקנ ח 
	וור)דספה( יקנ ח 

	וה תסמעה ינפל יקנ חוורתופיקע תואצ 
	וה תסמעה ינפל יקנ חוורתופיקע תואצ 

	וה ךס ךותמאו תוילועפת תואצ:תורח 
	וה ךס ךותמאו תוילועפת תואצ:תורח 

	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 
	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 

	90 
	םיסכנ לש תעצוממ הרתי תילש תעצוממ הר רוביצל יארשא ווידה תפוקת ףוסל רוביצל יארשאה תרתיח תרתי םימוגפ תובוח תרתי לעמ רוגיפב תובוח 
	םוי 

	תה לש תעצוממ הרתיתויובייח מרוביצה תונודקפ לש תעצוממ הרתי :הז תרתי ווידה תפוקת ףוסל רוביצה תונודקיפח לש תעצוממ הרתי ןוכיס יסכנ תרתי ווידה תפוקת ףוסל ןוכיס יסכנח לוהינב םיסכנ לש תעצוממ הרתי תוסנכה לוציפ :וטנ תיביר וורמיארשא ןתמ תוליעפמ ח מוורתונודקיפ תלבק תוליעפמ ח ארח 
	תה לש תעצוממ הרתיתויובייח מרוביצה תונודקפ לש תעצוממ הרתי :הז תרתי ווידה תפוקת ףוסל רוביצה תונודקיפח לש תעצוממ הרתי ןוכיס יסכנ תרתי ווידה תפוקת ףוסל ןוכיס יסכנח לוהינב םיסכנ לש תעצוממ הרתי תוסנכה לוציפ :וטנ תיביר וורמיארשא ןתמ תוליעפמ ח מוורתונודקיפ תלבק תוליעפמ ח ארח 

	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 


	)1( )2( 
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רגמז.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז ר
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רגמז.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז ר
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רגמז.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז ר




	12-
	12-
	12-
	רואיב 
	)ךשמה( םייחוקיפ תוליעפ ירזגמ 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 
	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 


	39.4 -13.2 3.2 0.1 1.4 3.4 -18.1 
	39.4 -13.2 3.2 0.1 1.4 3.4 -18.1 
	39.4 -13.2 3.2 0.1 1.4 3.4 -18.1 

	87.3 -)12.9( )3.2( 4.610.3 )3.4( 72.891.9 --19.8 3.9 )0.8( )2.5( 4.0 )39.4( )24.4( 
	87.3 -)12.9( )3.2( 4.610.3 )3.4( 72.891.9 --19.8 3.9 )0.8( )2.5( 4.0 )39.4( )24.4( 
	87.3 -)12.9( )3.2( 4.610.3 )3.4( 72.891.9 --19.8 3.9 )0.8( )2.5( 4.0 )39.4( )24.4( 
	87.3 -6.9 0.7 3.8 7.8 0.6 33.4 67.5 

	30.7 -)2.0( 6.12.2 7.7 1.4 6.4 15.3 
	30.7 -)2.0( 6.12.2 7.7 1.4 6.4 15.3 
	30.7 -)2.0( 6.12.2 7.7 1.4 6.4 15.3 

	118.0 -4.9 6.8 6.0 15.5 2.0 39.8 82.8 
	7.1 ---0.7 --)3.3( 6.4
	7.1 ---0.7 --)3.3( 6.4
	95.8 -6.1 10.4 1.9 6.8 3.7 18.3 66.9 
	95.8 -6.1 10.4 1.9 6.8 3.7 18.3 66.9 
	15.1 -)1.2( )3.6( 3.48.7 )1.7( 24.89.5 
	5.2 -)0.3( )1.2( 1.13.0 )0.6( 8.53.2 
	5.2 -)0.3( )1.2( 1.13.0 )0.6( 8.53.2 
	9.9 -)0.9( )2.4( 2.35.7 )1.1( 16.36.3 
	9.9 -)0.9( )2.4( 2.35.7 )1.1( 16.36.3 
	39.3 -)0.6( 0.63.2 8.3 0.4 22.2 27.4 
	39.3 -)0.6( 0.63.2 8.3 0.4 22.2 27.4 








	51.3 -5.8 5.8 0.5 2.9 1.5 9.3 34.8 
	51.3 -5.8 5.8 0.5 2.9 1.5 9.3 34.8 
	51.3 -5.8 5.8 0.5 2.9 1.5 9.3 34.8 
	44.5 -0.3 4.6 1.4 3.9 2.2 9.0 32.1 

	14,479.5 
	14,479.5 
	14,479.5 
	-
	3,994.0 
	51.1 
	673.9 
	1,365.3 
	5.7 
	7,069.6 
	8,389.5 

	10,347.0 
	10,347.0 
	-
	-
	51.1 
	535.4 
	1,365.3 
	5.7 
	7,069.6 
	8,389.5 

	10,235.2
	10,235.2
	-
	-
	55.8 
	491.6 
	1,269.7 
	4.3 
	7,125.4 
	8,413.8 

	46.4
	46.4
	-
	-
	-
	19.8 
	10.5 
	-
	-
	16.1 

	174.6 
	174.6 
	-
	-
	-
	-
	2.1 
	-
	163.8 
	172.5 

	13,666.9 
	13,666.9 
	-
	2,538.3 
	1,108.3 
	628.8 
	934.7 
	1,593.2 
	-
	6,863.6 

	10,990.0
	10,990.0
	-
	-
	1,108.3 
	490.2 
	934.7 
	1,593.2 
	-
	6,863.6 

	11,048.2
	11,048.2
	-
	-
	1,065.3 
	497.8 
	932.3 
	1,601.7 
	-
	6,951.1 

	8,180.8
	8,180.8
	-
	493.5 
	44.6 
	632.9 
	1,377.0 
	23.3 
	4,155.9 
	5,609.5 

	8,232.1 
	8,232.1 
	-
	513.7 
	43.6 
	664.5 
	1,379.0 
	22.3 
	4,169.2 
	5,609.0 

	10,873.9
	10,873.9
	-
	-
	-
	3,491.8 
	860.9 
	2,391.6 
	1,022.0 
	4,129.6 

	74.1 
	74.1 
	-
	-
	-
	3.7 
	7.1 
	-
	32.0 
	63.3 

	4.9 
	4.9 
	-
	-
	0.7 
	-
	0.3 
	0.5 
	-
	3.4 

	8.3 
	8.3 
	-
	6.9 
	-
	0.1 
	0.4 
	0.1 
	1.4 
	0.8 


	87.3 -6.9 0.7 3.8 7.8 0.6 33.4 67.5 
	87.3 -6.9 0.7 3.8 7.8 0.6 33.4 67.5 

	)3(2016רבמטפסב30םויב ומייתסהש םישדוח השולשל)רקובמ יתלב( לארשיב תוליעפ )1(תיב יקשמ כ"הס יקשמ תיב :הזמ תואוולה רוידל תואקנב תיטרפ םיקסע םינטק םיריעזו םיקסע םיינוניב )2(םילודגו םיפוג םיידסומ רזגמ לוהינ יסנניפ םימוכס אלש וצקוה לכה ךס םיינוציחמ תיביר תוסנכה 110.072.8-11.74.7-0.3-126.7 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 

	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז
	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז

	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 

	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 
	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 

	תוסנכהה ךס 
	תוסנכהה ךס 

	יארשא ידספה ןיגב )תוסנכה( תואצוה או תוילעפת תואצוהתורח 
	יארשא ידספה ןיגב )תוסנכה( תואצוה או תוילעפת תואצוהתורח 

	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 
	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 

	וורה לע םיסימל השרפהח 
	וורה לע םיסימל השרפהח 

	וור)דספה( יקנ ח 
	וור)דספה( יקנ ח 

	תופיקע תואצוה תסמעה ינפל )דספה( יקנ חוור 
	תופיקע תואצוה תסמעה ינפל )דספה( יקנ חוור 

	או תוילועפת תואצוה ךס ךותמ:תורח 
	או תוילועפת תואצוה ךס ךותמ:תורח 

	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 
	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 

	90 
	םיסכנ לש תעצוממ הרתי תילש תעצוממ הר רוביצל יארשא ווידה תפוקת ףוסל רוביצל יארשאה תרתיח תרתי םימוגפ תובוח תרתי לעמ רוגיפב תובוח 
	םוי 

	תה לש תעצוממ הרתיתויובייח מרוביצה תונודקפ לש תעצוממ הרתי :הז תרתי ווידה תפוקת ףוסל רוביצה תונודקיפח לש תעצוממ הרתי ןוכיס יסכנ תרתי ווידה תפוקת ףוסל ןוכיס יסכנח לוהינב םיסכנ לש תעצוממ הרתי תוסנכה לוציפ :וטנ תיביר וורמיארשא ןתמ תוליעפמ ח מתונודקיפ תלבק תוליעפמ חוור ארח 
	תה לש תעצוממ הרתיתויובייח מרוביצה תונודקפ לש תעצוממ הרתי :הז תרתי ווידה תפוקת ףוסל רוביצה תונודקיפח לש תעצוממ הרתי ןוכיס יסכנ תרתי ווידה תפוקת ףוסל ןוכיס יסכנח לוהינב םיסכנ לש תעצוממ הרתי תוסנכה לוציפ :וטנ תיביר וורמיארשא ןתמ תוליעפמ ח מתונודקיפ תלבק תוליעפמ חוור ארח 

	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 


	)1( )2( )3( 
	גמרז .יתוהמ וניא הפקיה רשא ,יארשאה יסיטרכ לש תוליעפה תא ללוכ הזגמז.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז רמ גווס.שדח
	גמרז .יתוהמ וניא הפקיה רשא ,יארשאה יסיטרכ לש תוליעפה תא ללוכ הזגמז.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז רמ גווס.שדח
	גמרז .יתוהמ וניא הפקיה רשא ,יארשאה יסיטרכ לש תוליעפה תא ללוכ הזגמז.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז רמ גווס.שדח




	12-
	12-
	רואיב 
	)ךשמה( םייחוקיפ תוליעפ ירזגמ 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 
	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 

	82.5 -28.0 5.0 0.8 3.1 10.2 -35.4 
	82.5 -28.0 5.0 0.8 3.1 10.2 -35.4 
	82.5 -28.0 5.0 0.8 3.1 10.2 -35.4 
	268.7 -)24.4( )5.0( 10.923.4 )10.2( 199.5274.0 --42.2 6.4 )1.7( )3.6( 13.5 )97.2( )56.8( 
	268.7 -)24.4( )5.0( 10.923.4 )10.2( 199.5274.0 --42.2 6.4 )1.7( )3.6( 13.5 )97.2( )56.8( 
	268.7 -17.8 1.4 9.2 19.8 3.3 102.3 217.2 
	268.7 -17.8 1.4 9.2 19.8 3.3 102.3 217.2 
	96.5 -0.4 15.4 8.2 20.5 4.3 19.2 47.7 
	365.2 
	365.2 
	365.2 
	-
	18.2 
	16.8 
	17.4 
	40.3 
	7.6 
	121.5 
	264.9
	תוסנכהה ךס 

	32.1 
	32.1 
	-
	-
	-
	0.7 
	)1.8( 
	-
	)1.3( 
	33.2
	יארשא ידספה ןיגב )תוסנכה( תואצוה 

	295.8 
	295.8 
	-
	10.8 
	33.6 
	5.9 
	19.6 
	11.4 
	51.3 
	214.5
	או תוילעפת תואצוהתורח 


	37.3 -7.4 )16.8( 10.822.5 )3.8( 71.517.2 
	37.3 -7.4 )16.8( 10.822.5 )3.8( 71.517.2 
	11.2 -2.3 )5.1( 3.36.7 )1.2( 21.55.2 
	26.1 -5.1 )11.7( 7.515.8 )2.6( 50.012.0 
	122.7 -7.3 )2.2( 10.323.2 1.9 68.5 82.2 
	122.7 -7.3 )2.2( 10.323.2 1.9 68.5 82.2 






	157.0 -7.8 19.9 1.8 8.8 4.9 24.6 113.8 
	157.0 -7.8 19.9 1.8 8.8 4.9 24.6 113.8 
	157.0 -7.8 19.9 1.8 8.8 4.9 24.6 113.8 
	138.8 -3.0 13.7 4.1 10.8 6.5 26.7 100.7 

	13,522.0
	13,522.0
	13,522.0
	-
	3,701.4 
	11.2 
	507.2 
	943.8 
	9.7 
	7,032.8 
	8,348.7 

	9,742.5 
	9,742.5 
	-
	-
	11.2 
	437.5 
	935.4 
	9.7 
	7,032.8 
	8,348.7 

	9,853.9
	9,853.9
	-
	-
	31.1 
	383.8 
	861.3 
	8.8 
	7,213.9 
	8,568.9 

	41.5
	41.5
	-
	-
	-
	16.9 
	8.9 
	-
	1.3 
	15.7 

	156.6 
	156.6 
	-
	-
	-
	-
	3.6 
	-
	142.4 
	153.0 

	12,707.8 
	12,707.8 
	-
	2,043.7 
	950.2 
	528.6 
	943.5 
	1,620.8 
	-
	6,621.0 

	10,594.5
	10,594.5
	-
	-
	950.2 
	475.7 
	926.8 
	1,620.8 
	-
	6,621.0 

	10,462.4
	10,462.4
	-
	-
	699.3 
	500.3 
	855.3 
	1,653.9 
	-
	6,753.6 

	7,946.7
	7,946.7
	-
	475.9 
	44.2 
	689.8 
	1,117.2 
	21.4 
	3,996.5 
	5,598.2 

	8,119.4 
	8,119.4 
	-
	501.9 
	37.7 
	629.4 
	1,105.0 
	17.2 
	4,161.3 
	5,828.2 

	10,744.5
	10,744.5
	-
	-
	-
	3,292.7 
	876.7 
	2,685.7 
	906.4 
	3,889.4 

	226.3 
	226.3 
	-
	-
	-
	8.9 
	19.2 
	-
	100.3 
	198.2 

	21.5 
	21.5 
	-
	-
	1.4 
	0.3 
	0.6 
	3.3 
	-
	15.9 

	20.9 
	20.9 
	-
	17.8 
	-
	-
	-
	-
	2.0 
	3.1 


	268.7 -17.8 1.4 9.2 19.8 3.3 102.3 217.2 
	268.7 -17.8 1.4 9.2 19.8 3.3 102.3 217.2 

	2017רבמטפסב30םויב ומייתסהש םישדוח העשתל)רקובמ יתלב( לארשיב תוליעפ )1(תיב יקשמ כ"הס יקשמ תיב :הזמ תואוולה רוידל תואקנב תיטרפ םיקסע םינטק םיריעזו םיקסע םיינוניב )2(םילודגו םיפוג םיידסומ רזגמ לוהינ יסנניפ םימוכס אלש וצקוה לכה ךס םיינוציחמ תיביר תוסנכה 309.4199.5-26.511.7-3.6-351.2 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 

	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז
	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז

	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 

	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 
	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 

	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 
	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 

	וורה לע םיסימל השרפהח 
	וורה לע םיסימל השרפהח 

	וור)דספה( יקנ ח ספה( יקנ חוורתופיקע תואצוה תסמעה ינפל )ד או תוילועפת תואצוה ךס ךותמ:תורח 
	וור)דספה( יקנ ח ספה( יקנ חוורתופיקע תואצוה תסמעה ינפל )ד או תוילועפת תואצוה ךס ךותמ:תורח 

	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 
	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 

	90 
	םיסכנ לש תעצוממ הרתי לש תעצוממ הרתי רוביצל יארשא ווידה תפוקת ףוסל רוביצל יארשאה תרתיח תרתי םימוגפ תובוח תרתי לעמ רוגיפב תובוח 
	םוי 

	תה לש תעצוממ הרתיתויובייח מרוביצה תונודקפ לש תעצוממ הרתי :הז תרתי ווידה תפוקת ףוסל רוביצה תונודקיפח לש תעצוממ הרתי ןוכיס יסכנ תרתי ווידה תפוקת ףוסל ןוכיס יסכנח לוהינב םיסכנ לש תעצוממ הרתי תוסנכה לוציפ :וטנ תיביר וורמיארשא ןתמ תוליעפמ ח מתונודקיפ תלבק תוליעפמ חוור ארח 
	תה לש תעצוממ הרתיתויובייח מרוביצה תונודקפ לש תעצוממ הרתי :הז תרתי ווידה תפוקת ףוסל רוביצה תונודקיפח לש תעצוממ הרתי ןוכיס יסכנ תרתי ווידה תפוקת ףוסל ןוכיס יסכנח לוהינב םיסכנ לש תעצוממ הרתי תוסנכה לוציפ :וטנ תיביר וורמיארשא ןתמ תוליעפמ ח מתונודקיפ תלבק תוליעפמ חוור ארח 

	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 

	)1( )2( 
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רגמז.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז ר
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רגמז.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז ר




	12-
	12-
	רואיב 
	)ךשמה( םייחוקיפ תוליעפ ירזגמ 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 
	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 

	77.3 -23.3 9.3 0.1 1.8 9.8 -33.0 
	77.3 -23.3 9.3 0.1 1.8 9.8 -33.0 
	77.3 -23.3 9.3 0.1 1.8 9.8 -33.0 

	258.8 -)18.1( )9.3( 13.730.1 )9.8( 186.8252.2 --43.0 10.9 )2.6( )6.3( 11.6 )90.9( )56.6( 
	258.8 -)18.1( )9.3( 13.730.1 )9.8( 186.8252.2 --43.0 10.9 )2.6( )6.3( 11.6 )90.9( )56.6( 
	258.8 -)18.1( )9.3( 13.730.1 )9.8( 186.8252.2 --43.0 10.9 )2.6( )6.3( 11.6 )90.9( )56.6( 
	258.8 -24.9 1.6 11.1 23.8 1.8 95.9 195.6 
	132.8 -30.5 18.0 6.6 22.1 4.9 20.8 50.7 
	391.6 
	391.6 
	391.6 
	-
	55.4 
	19.6 
	17.7 
	45.9 
	6.7 
	116.7 
	246.3
	תוסנכהה ךס 

	22.5 
	22.5 
	-
	-
	-
	0.7 
	0.3 
	-
	)6.1( 
	21.5
	יארשא ידספה ןיגב )תוסנכה( תואצוה 

	289.4 
	289.4 
	-
	12.5 
	32.5 
	5.8 
	20.9 
	11.2 
	50.6 
	206.5
	או תוילעפת תואצוהתורח 


	79.7 -42.9 )12.9( 11.224.7 )4.5( 72.218.3 30.2 -16.3 )4.9( 4.39.2 )1.7( 27.47.0 49.5 -26.6 )8.0( 6.915.5 )2.8( 44.811.3 141.8-31.7 0.7 10.6 25.6 1.3 61.4 71.9 

	153.4 -10.0 18.8 1.8 9.0 4.5 23.9 109.3 
	153.4 -10.0 18.8 1.8 9.0 4.5 23.9 109.3 
	153.4 -10.0 18.8 1.8 9.0 4.5 23.9 109.3 
	136.0 -2.5 13.7 4.0 11.9 6.7 26.7 97.2 

	14,164.5
	14,164.5
	14,164.5
	-
	3,785.4 
	45.5 
	654.3 
	1,348.7 
	7.1 
	7,064.4 
	8,323.5 

	10,224.6 
	10,224.6 
	-
	-
	45.5 
	549.8 
	1,298.7 
	7.1 
	7,064.4 
	8,323.5 

	10,235.2
	10,235.2
	-
	-
	55.8 
	491.6 
	1,269.7 
	4.3 
	7,125.4 
	8,413.8 

	46.4
	46.4
	-
	-
	-
	19.8 
	10.5 
	-
	-
	16.1 

	174.6 
	174.6 
	-
	-
	-
	-
	2.1 
	-
	163.8 
	172.5 

	13,365.5 
	13,365.5 
	-
	2,323.9 
	1,100.8 
	519.5 
	983.0 
	1,578.9 
	-
	6,859.4 

	10,937.1
	10,937.1
	-
	-
	1,100.8 
	415.0 
	983.0 
	1,578.9 
	-
	6,859.4 

	11,048.2
	11,048.2
	-
	-
	1,065.3 
	497.8 
	932.3 
	1,601.7 
	-
	6,951.1 

	8,136.3
	8,136.3
	-
	485.8 
	50.8 
	536.5 
	1,469.0 
	24.2 
	4,137.6 
	5,570.0 

	8,232.1 
	8,232.1 
	-
	513.7 
	43.6 
	664.5 
	1,379.0 
	22.3 
	4,169.2 
	5,609.0 

	11,907.8
	11,907.8
	-
	-
	-
	3,721.3 
	1,513.1 
	2,426.1 
	1,069.9 
	4,247.3 

	215.6 
	215.6 
	-
	-
	-
	10.8 
	22.2 
	-
	92.4 
	182.6 

	14.4 
	14.4 
	-
	-
	1.6 
	0.3 
	1.0 
	1.8 
	-
	9.7 

	28.8 
	28.8 
	-
	24.9 
	-
	-
	0.6 
	-
	3.5 
	3.3 


	258.8 -24.9 1.6 11.1 23.8 1.8 95.9 195.6 
	258.8 -24.9 1.6 11.1 23.8 1.8 95.9 195.6 

	)3(2016רבמטפסב30םויב ומייתסהש םישדוח העשתל)רקובמ יתלב( לארשיב תוליעפ )1(תיב יקשמ כ"הס יקשמ תיב :הזמ תואוולה רוידל תואקנב תיטרפ םיקסע םינטק םיריעזו םיקסע םיינוניב )2(םילודגו םיפוג םיידסומ רזגמ לוהינ יסנניפ םימוכס אלש וצקוה לכה ךס םיינוציחמ תיביר תוסנכה 285.2186.8-31.913.8-5.2-336.1 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 

	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז
	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז

	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 

	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 
	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 

	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 
	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 

	וורה לע םיסימל השרפהח 
	וורה לע םיסימל השרפהח 

	וורספה( יקנ ח)ד וה תסמעה ינפל יקנ חוורתופיקע תואצ 
	וורספה( יקנ ח)ד וה תסמעה ינפל יקנ חוורתופיקע תואצ 

	ךס ךותמ או תוילועפת תואצוה:תורח 
	ךס ךותמ או תוילועפת תואצוה:תורח 

	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 
	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 

	90 
	םיסכנ לש תעצוממ הרתי לש תעצוממ הרתי רוביצל יארשא ווידה תפוקת ףוסל רוביצל יארשאה תרתיח תרתי םימוגפ תובוח תרתי לעמ רוגיפב תובוח 
	םוי 

	תה לש תעצוממ הרתיתויובייח מרוביצה תונודקפ לש תעצוממ הרתי :הז תרתי ווידה תפוקת ףוסל רוביצה תונודקיפח לש תעצוממ הרתי ןוכיס יסכנ תרתי ווידה תפוקת ףוסל ןוכיס יסכנח לוהינב םיסכנ לש תעצוממ הרתי תוסנכה לוציפ :וטנ תיביר וורמיארשא ןתמ תוליעפמ ח מתונודקיפ תלבק תוליעפמ חוור ארח 
	תה לש תעצוממ הרתיתויובייח מרוביצה תונודקפ לש תעצוממ הרתי :הז תרתי ווידה תפוקת ףוסל רוביצה תונודקיפח לש תעצוממ הרתי ןוכיס יסכנ תרתי ווידה תפוקת ףוסל ןוכיס יסכנח לוהינב םיסכנ לש תעצוממ הרתי תוסנכה לוציפ :וטנ תיביר וורמיארשא ןתמ תוליעפמ ח מתונודקיפ תלבק תוליעפמ חוור ארח 

	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 


	)1( )2( )3( 
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רזגמ.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז רמ גווס.שדח
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רזגמ.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז רמ גווס.שדח
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רזגמ.יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הז רמ גווס.שדח






	12-
	12-
	12-
	רואיב 
	)ךשמה( םייחוקיפ תוליעפ ירזגמ 

	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 
	וודמ םימוכס"ש ינוילימב םיחח 

	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 
	ימ .גםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד 


	95.3 -31.1 8.3 0.1 1.5 13.4 -40.9 
	95.3 -31.1 8.3 0.1 1.5 13.4 -40.9 
	343.0 -)25.1( )8.3( 15.441.1 )13.4( 241.9333.3 --52.3 10.8 )3.6( )8.1( 15.9 )111.2( )67.3( 
	343.0 -)25.1( )8.3( 15.441.1 )13.4( 241.9333.3 --52.3 10.8 )3.6( )8.1( 15.9 )111.2( )67.3( 
	343.0 -27.2 2.5 11.8 33.0 2.5 130.7 266.0 
	343.0 -27.2 2.5 11.8 33.0 2.5 130.7 266.0 
	167.8 -35.4 22.0 8.8 29.3 6.4 27.4 65.9 
	510.8 
	510.8 
	510.8 
	-
	62.6 
	24.5 
	20.6 
	62.3 
	8.9 
	158.1 
	331.9
	תוסנכהה ךס 

	30.4 
	30.4 
	-
	-
	-
	1.3 
	)0.4( 
	0.1
	 )7.9( 
	29.4
	יארשא ידספה ןיגב )תוסנכה( תואצוה 

	386.5 
	386.5 
	-
	10.7 
	39.3 
	7.5 
	26.9 
	14.5 
	64.5 
	287.6
	או תוילעפת תואצוהתורח 


	93.9 -51.9 )14.8( 11.835.8 )5.7( 101.514.9 
	93.9 -51.9 )14.8( 11.835.8 )5.7( 101.514.9 
	38.3 -21.1 )6.2( 4.814.7 )2.3( 41.66.2 
	55.6 -30.8 )8.6( 7.021.1 )3.4( 59.98.7 160.7-32.5 1.5 9.9 30.8 1.7 81.1 84.3 
	55.6 -30.8 )8.6( 7.021.1 )3.4( 59.98.7 160.7-32.5 1.5 9.9 30.8 1.7 81.1 84.3 





	212.5 -8.4 22.0 2.8 11.4 5.9 30.8 162.0 
	212.5 -8.4 22.0 2.8 11.4 5.9 30.8 162.0 
	174.0 -2.3 17.3 4.7 15.5 8.6 33.7 125.6 
	14,190.3 
	14,190.3 
	14,190.3 
	-
	3,873.0 
	41.4 
	595.6 
	1,350.1 
	6.6 
	7,040.3 
	8,323.6 

	10,215.4 
	10,215.4 
	-
	-
	41.4 
	493.7 
	1,350.1 
	6.6 
	7,040.3 
	8,323.6 

	9,892.6
	9,892.6
	-
	-
	2.2 
	408.9 
	1,191.0 
	6.3 
	7,014.1 
	8,284.2 

	45.9
	45.9
	-
	-
	-
	13.6 
	16.6 
	-
	-
	15.7 

	153.1 
	153.1 
	-
	-
	-
	-
	5.1 
	-
	137.4 
	148.0 

	13,390.7 
	13,390.7 
	-
	2,348.8 
	1,090.5 
	488.5 
	1,012.9 
	1,583.5 
	-
	6,866.5 

	10,940.1
	10,940.1
	-
	-
	1,090.5 
	386.7 
	1,012.9 
	1,583.5 
	-
	6,866.5 

	10,868.3
	10,868.3
	-
	-
	1,005.2 
	483.2 
	929.7 
	1,595.8 
	-
	6,854.4 

	8,131.4
	8,131.4
	-
	485.4 
	49.1 
	559.7 
	1,436.4 
	23.9 
	4,131.6 
	5,576.9 

	7,923.5 
	7,923.5 
	-
	455.4 
	41.9 
	620.0 
	1,222.2 
	21.8 
	3,987.9 
	5,562.2 

	11,540.7 
	11,540.7 
	-
	-
	-
	3,502.1 
	1,404.5 
	2,447.5 
	1,041.0 
	4,186.6 

	-
	-
	-

	290.0 
	290.0 
	-
	-
	-
	11.7 
	31.3 
	-
	125.1 
	247.0 

	19.5 
	19.5 
	-
	-
	2.5 
	0.1 
	1.0 
	2.5 
	-
	13.4 

	33.5 
	33.5 
	-
	27.2 
	-
	-
	0.7 
	-
	5.6 
	5.6 


	343.0 -27.2 2.5 11.8 33.0 2.5 130.7 266.0 
	2016רבמצדב31םויב המייתסהש הנשל)רקובמ( לארשיב תוליעפ )1(תיב יקשמ כ"הס יקשמ תיב :הזמ תואוולה רוידל תואקנב תיטרפ םיקסע םינטק םיריעזו םיקסע םיינוניב )2(םילודגו םיפוג םיידסומ רזגמ לוהינ יסנניפ םימוכס אלש וצקוה לכה ךס םיינוציחמ תיביר תוסנכה 374.2241.9-42.615.5-6.0-438.3 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 
	מ תיביר תואצוהםיינוציח 

	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז
	:וטנ ,תיביר תוסנכה מםיינוציח גמניבירז

	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה ךס 

	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 
	תיבירמ ןניאש תוסנכה ךס 

	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 
	ספה( חוורםיסימ ינפל )ד 

	וורה לע םיסימל השרפהח 
	וורה לע םיסימל השרפהח 

	וורספה( יקנ ח)ד וה תסמעה ינפל יקנ חוורתופיקע תואצ 
	וורספה( יקנ ח)ד וה תסמעה ינפל יקנ חוורתופיקע תואצ 

	ךס ךותמ או תוילועפת תואצוה:תורח 
	ךס ךותמ או תוילועפת תואצוה:תורח 

	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 
	תורישי תואצוה תופיקע תואצוה 

	90 
	םיסכנ לש תעצוממ הרתי תילש תעצוממ הר רוביצל יארשא ווידה תפוקת ףוסל רוביצל יארשאה תרתיח תרתי םימוגפ תובוח תרתי לעמ רוגיפב תובוח 
	םוי תה לש תעצוממ הרתיתויובייח
	(3) 
	מרוביצה תונודקפ לש תעצוממ הרתי :הז
	(3) 
	תרתי ווידה תפוקת ףוסל רוביצה תונודקיפח
	(3) 
	לש תעצוממ הרתי ןוכיס יסכנ תרתי ווידה תפוקת ףוסל ןוכיס יסכנח לוהינב םיסכנ לש תעצוממ הרתי
	(3) 
	:וטנ תיביר תוסנכה לוציפ וורמיארשא ןתמ תוליעפמ ח מתונודקיפ תלבק תוליעפמ חוור ארח 

	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 
	וטנ ,תיביר תוסנכה לכה ךס 


	)1( )2( )3( 
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רגמרז .יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הזמ גווס.שדח
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רגמרז .יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הזמ גווס.שדח
	גמרז כ לש תוליעפה תא ללוכ הזשא ,יארשאה יסיטר.יתוהמ וניא הפקיה רגמרז .יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,םילודגה םיקסעה םע תויוליעפה תא ללוכ הזמ גווס.שדח
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	133 
	Sect
	Figure

	ידיגאת לשממ םיטרפו תרוקיביקסעלעםיפסונ יאקנבהדיגאתה םלוהינ ןפואו 
	302017 
	302017 
	ולש תוקזחומ תורבחו מ"עב םילשורי קנב םויל םייניב םידחואמ םייפסכ תוחוד תיצמת 
	 רבמטפסב 


	136 
	םיניינעןכות - םיחפסנוםיפסונ םיטרפ ,ידיגאת לשממ 
	םיניינעןכות - םיחפסנוםיפסונ םיטרפ ,ידיגאת לשממ 
	139
	139
	139
	139

	הןוירוטקריד 
	הןוירוטקריד 


	139
	139
	139

	רשמ יאשונהריכב ה 
	רשמ יאשונהריכב ה 


	139
	139
	139

	ו הטילש ילעב םע תואקסעצדםירושק םיד 
	ו הטילש ילעב םע תואקסעצדםירושק םיד 


	139
	139
	139

	ימינפה רקבמה 
	ימינפה רקבמה 


	140
	140
	140

	וקיפ תויחנה ,הניקת ,הקיקח תולבגמוליאו חוימ םיצםידח 
	וקיפ תויחנה ,הניקת ,הקיקח תולבגמוליאו חוימ םיצםידח 


	140
	140
	140

	קיקח ינוכדעתוארוהו ה לארשי קנב 
	קיקח ינוכדעתוארוהו ה לארשי קנב 


	143
	143
	143

	קנבה לש יארשאה גוריד 
	קנבה לש יארשאה גוריד 


	TR
	פסנח – ירועיש תוסנכה והותואצ תיביר לש קנבה הותורבח ואמתודח חותינוולש םייונישה
	פסנח – ירועיש תוסנכה והותואצ תיביר לש קנבה הותורבח ואמתודח חותינוולש םייונישה


	144
	144
	144

	תיביר תואצוהו תוסנכהב 
	תיביר תואצוהו תוסנכהב 




	138 
	רידהןוירוטק
	רידהןוירוטק
	רידהןוירוטק

	20172016 
	 תליחתמ תנש 
	 דעו דעומ םוסרפ ודה,ח אל ולח םייוניש בכרהב ,ןוירוטקרידה שאר טרופמ ודבח יתנשה תנשל 

	.237301301 
	הדומעמ לח 
	 םויל םוסרפ ודהח הנומ ןוירוטקריד קנבה אדח רשע ידםירוטקר םהב השולש ידםירוטקר םיינוציח םתרדגהכ בקוח התורבח םניהש םג םירוטקריד םיינוציח לע יפ הארוה 
	 תוארוהל לוהינ יאקנב ןיקת ןכו ינש םירוטקריד יתלב םייולת םתרדגהכ בה קוחםירוטקריד םג םנהש תורבח הארוה יפל םיינוציח 
	.ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל 

	142010
	,ןיוצי יכ םויב 
	 רבוטקואב 
	 הנפ קפמהח לע םיקנבה ידלןוירוטקר ,קנבה גסמבתר בתניח דוקפת ןוירוטקרידה קנבה ,והנבמו עובקל םיללכ יבגל בכרה ןוירוטקרידה יהוסח ןיבש םירוטקריד םיינוציח וטקרידוםיר חא.םיר םויל םוסרפ ודה,ח דמע בכרה ןוירוטקריד קנבה יבסח ןיבש םירוטקריד םיינוציח םירוטקרידו חאםיר לע יפ םכסומה םע וקיפהח לע םיקנבה פל(תוח .)םירוטקריד רשע השולש דע רשע םינש ךותמ םיינוציח םירוטקריד השימח 

	שמ יאשונהריכב הר
	שמ יאשונהריכב הר

	202016,2017,720171 2017
	 םויב 
	 רבמצדב 
	 רואלו ותעדוה לש להנמ םינוכיסה ישארה ,ןהכמה רמ לאכימ ןב ,ישי לע ותנווכ שורפל תואלמגל תנשב 
	 רשיא ןוירוטקריד קנבה תא היונימ לש 'בג הנפד ואדנל דיקפתל ןגס להנמ ,יללכ תרבח הלהנה תלהנמו םינוכיסה תישארה לש ,קנבה ףופכב רושיאל לש קנב .לארשי םויב 
	 ראורבפב 
	 הלבקתה תעדוה קפמהח לע םיקנבה ,קנבב היפלו ןיא וקיפלח לע םיקנבה תודגנתה היונימל לש 'בג הנפד ואדנל תלהנמכ םינוכיסה .תישארה ךשמהב תעדוהל חקפמה ,רומאכ םויב 
	רמבץ 
	 לדח רמ ןב ישי ןהכל להנמכ םינוכיסה ישארה לש קנבה 'בגו ואדנל ההלח דעומב הז דיקפתב התנוהכ תא .הז

	92017
	 םויב 
	 ראורבפב 
	 ךשמהבו רושיאל ןוירוטקרידה לע יוניש הנבמב ינוגראה רשא ויפל הרבעוה מתקלח תויצה הפיכאו מתביטח םינוכיסה לא ועייהץ ,יטפשמה רשיא ןוירוטקריד קנבה תא היונימ לש 'בג תירש ,ךוטסייו ,ל"כנמס תלהנמל ףגא ועייה.הפיכאו תויצ ,יטפשמה ץ

	152017,
	 םויב 
	 ינויב 
	 הנומ רמ דוד ,יול להנמ ההביטח תיאנועמקה ורבח תלהנה קנבה הנשמל ל"כנמל םדוק( יונימל ןהיכ 

	5201719 201731201712017312017. 
	.)ל"נה דיקפתב ל"כנמסכ םויב 
	 טסוגואב 
	 העידוה 'בג תלייא ,קסור תלהנמ וטקסר ן"לדנ לש קנבה לע םויס התדובע .קנבב םויב 
	רבמטפסב 
	 רשיא ןוירוטקריד קנבה תא ויונימ לש רמ ילןר הידבוע להנמל רוטקס ן"לדנ לש ,קנבה המוקמב לש 'בג ,קסור תופיפכב ,ל"כנמל ףופכבו רושיאל וקיפהח לע .םיקנבה םויב 
	 רבוטקואב 
	 הלבקתה תעדוה קפמהתח לע םיקנבה היפלו ןיא וקיפלח לע םיקנבה תודגנתה ויונימל לש רמ הידבוע להנמכ רוטקס ן"לדנ .קנבב ךשמהב תעדוהל קפמהתח ה ,רומאכמ לחםוימ דיקפתב ןהכל הידבוע ר 
	 רבמבונל 
	םויב ןהכל הלדח קסור תרבגו , 
	 רבוטקואב 



	סעתואק לש לעב םעהטי
	סעתואק לש לעב םעהטי
	סעתואק לש לעב םעהטי
	סעתואק לש לעב םעהטי

	212017,.253 
	 םויב 
	 ראורבפב 
	 הרשיא תדעו תרוקיבה םינוירטירק באלהנח ןיב תואקסע תויאקנב תוגירח תואקסעל תויאקנב ןניאש ק ןכו תוגירחתואקסע תרדגהל םינוירטיר ינזא הנשל הטלחהה ףקות .)תויאקנב ןניאש( תוח.תח ה הנבמ םישרתו הטילש ילעב תודוא םיטרפלחהאר קנבב תוקז 
	ודב הגצהתנשל רקובמה יפסכה ח 

	2016
	דומע , 

	רקבמה ימינפה 
	רקבמה ימינפה 

	םיטרפ רבדב תרוקיבה תימינפה קנבב ללכבו ,הז םיטרדנטסה םייעוצקמה םהיפל תלעופ וקיבהתר ,תימינפה תינכות 
	םיטרפ רבדב תרוקיבה תימינפה קנבב ללכבו ,הז םיטרדנטסה םייעוצקמה םהיפל תלעופ וקיבהתר ,תימינפה תינכות 

	.2016201782016,20.2016 
	ודב וללכנ ,התעיבקב םילוקישהו תיתנש ברהו תיתנשה הדובעהתנשל יפסכה ח 
	 תינכות הדובעה לש תרוקיבה תימינפה תנשל 
	 הרשוא תדעוב תרוקיב םויב 
	 רבמצדב 
	 ןוירוטקרידבו םויב 
	 רבמצדב 

	2016262017,31.2017 
	ודהח יתנשה לש רקבמה ימינפה תנשל 
	 ןודנ תדעוב תרוקיב םויב 
	 ראוניב 
	 ןוירוטקרידבו םויב 
	 ראוניב 


	,הניקת ,הקיקח תולבגמ תויחנה וליאו חוקיפםידחוימ םיצ
	,הניקת ,הקיקח תולבגמ תויחנה וליאו חוקיפםידחוימ םיצ
	,הניקת ,הקיקח תולבגמ תויחנה וליאו חוקיפםידחוימ םיצ

	 קנבה וניה קנב סמהרבח ,ירח תירוביצ יינשתור ךרעה הלש סנםירח הסרובב תוריינל ךרע לתב ביבא רבח ,מ"עב הסרובה
	 קנבה וניה קנב סמהרבח ,ירח תירוביצ יינשתור ךרעה הלש סנםירח הסרובב תוריינל ךרע לתב ביבא רבח ,מ"עב הסרובה

	 ,מ"עב ביבא לתב ךרע תוריינל ו ף"ועמה תקלסמו הסרובה תקלסמ רבח.םייטנבלרה םינידה לכ ךכ בקע וילע םילח תוליעפ קנבה הפופכ ,םיקוחל תונקת תוארוהו שםקלח ייםיידוח תכרעמל ,תיאקנבה ו,םקלח םג םא םניא ייםיידוח ,רומאכ םיעיפשמ לע םיעטקמ םייתוהמ .ותוליעפמ תדוקפ ,תואקנבה יקוח תואקנבה םינושה והותואר לוהינ יאקנב ןיקת רשא פמםסר קפמהח לע םיקנבה תעמ ,תעל םיווהמ תא סיסבה היקוח כרמהויז ותוליעפל לש .קנבה ולא ,םירידגמ ןיב ,רתיה תא תולובג תוליעפה תרתומה ,קנבל תוכרעמ יהםיסח ןיב קנבה וקלל,ויתוח שומישה יסכנב ,קנבה ןפוא ווידהח לע תוליעפה קפמל הרומאהל תרתומה תוליעפהו רוביצלו םיקנבה לע ח.ןהב תולעבהו הטילשה 
	 ,מ"עב ביבא לתב ךרע תוריינל ו ף"ועמה תקלסמו הסרובה תקלסמ רבח.םייטנבלרה םינידה לכ ךכ בקע וילע םילח תוליעפ קנבה הפופכ ,םיקוחל תונקת תוארוהו שםקלח ייםיידוח תכרעמל ,תיאקנבה ו,םקלח םג םא םניא ייםיידוח ,רומאכ םיעיפשמ לע םיעטקמ םייתוהמ .ותוליעפמ תדוקפ ,תואקנבה יקוח תואקנבה םינושה והותואר לוהינ יאקנב ןיקת רשא פמםסר קפמהח לע םיקנבה תעמ ,תעל םיווהמ תא סיסבה היקוח כרמהויז ותוליעפל לש .קנבה ולא ,םירידגמ ןיב ,רתיה תא תולובג תוליעפה תרתומה ,קנבל תוכרעמ יהםיסח ןיב קנבה וקלל,ויתוח שומישה יסכנב ,קנבה ןפוא ווידהח לע תוליעפה קפמל הרומאהל תרתומה תוליעפהו רוביצלו םיקנבה לע ח.ןהב תולעבהו הטילשה 

	 םדיצב ףופכ קנבה להקיקח הפנע הרידסמה תא ותוליעפ קושב ןוהה ןה רובע וקלויתוח ןהו רובע ומצע לשמל( תבםוח ועייץ ,תועקשהה יניד יינתור ךרע תולבגמו לע תוליעפ תבםוח ,)חוטיבה ןכו נהלתויח שמדר צואהר תורידסמה תא ותוליעפ "גאב קוש השועכ קנבה לש.תויתלשממ ח
	 םדיצב ףופכ קנבה להקיקח הפנע הרידסמה תא ותוליעפ קושב ןוהה ןה רובע וקלויתוח ןהו רובע ומצע לשמל( תבםוח ועייץ ,תועקשהה יניד יינתור ךרע תולבגמו לע תוליעפ תבםוח ,)חוטיבה ןכו נהלתויח שמדר צואהר תורידסמה תא ותוליעפ "גאב קוש השועכ קנבה לש.תויתלשממ ח

	 תולמע ,םיקנבה םללכבו קנב ,םילשורי קופמתוח לע ידי קנב .לארשי ומכ ,ןכ קנב שילאר עבק םינופירעת רשא םהב הטרופ 
	 תולמע ,םיקנבה םללכבו קנב ,םילשורי קופמתוח לע ידי קנב .לארשי ומכ ,ןכ קנב שילאר עבק םינופירעת רשא םהב הטרופ 

	םיתורישה תמישר .ולא תולמע בושיח ןפוא ןכו ,תולמע תובגל םיאשר ויהי םיקנב םניגבש םיקוח ,םיפסונ םיאשונב יי,םיידוח םיליטמ לע ,םיקנבה קנבהו ,םללכב תובוח םיללכו .םייפיצפס ךכ לשמל ההקיקח הרושקה ,רורט ןומימ רוסיאו ןוה תנבלה רוסיאב ,יארשא ינותנ קוח .'וכו תוברעה יניד ,רויד תאוולהב הרושקה הקיקח
	םיתורישה תמישר .ולא תולמע בושיח ןפוא ןכו ,תולמע תובגל םיאשר ויהי םיקנב םניגבש םיקוח ,םיפסונ םיאשונב יי,םיידוח םיליטמ לע ,םיקנבה קנבהו ,םללכב תובוח םיללכו .םייפיצפס ךכ לשמל ההקיקח הרושקה ,רורט ןומימ רוסיאו ןוה תנבלה רוסיאב ,יארשא ינותנ קוח .'וכו תוברעה יניד ,רויד תאוולהב הרושקה הקיקח

	 ףסונב ,הלאל תמייק הקיקח לשבש רשקה הלש תוליעפל קנבה שי הל העפשה הבר לע .ותולהנתה ןיינעל הז יואר הל,ריכז 
	 ףסונב ,הלאל תמייק הקיקח לשבש רשקה הלש תוליעפל קנבה שי הל העפשה הבר לע .ותולהנתה ןיינעל הז יואר הל,ריכז 

	ו ,םיסוניכו םיקוריפ יניד ,לעופל האצוהה יניד תא ,רתיה ןיב.םינוש סמ יקוח ותוליעפ לש קנבה הנותנ וקיפלח תרוקיבו לש חוקיפה לע םיקנבה ןכו לש םימרוג קפמםיח םיפסונ ימוחתב תוליעפ וטיב ,ןוהה קוש לע הנוממה ,ךרע-תוריינ תושר תמגוד ,םייפיצפסו ח.םייקסע םילבגה לע הנוממהו רצואה דרשמב ןוכסיח 
	ו ,םיסוניכו םיקוריפ יניד ,לעופל האצוהה יניד תא ,רתיה ןיב.םינוש סמ יקוח ותוליעפ לש קנבה הנותנ וקיפלח תרוקיבו לש חוקיפה לע םיקנבה ןכו לש םימרוג קפמםיח םיפסונ ימוחתב תוליעפ וטיב ,ןוהה קוש לע הנוממה ,ךרע-תוריינ תושר תמגוד ,םייפיצפסו ח.םייקסע םילבגה לע הנוממהו רצואה דרשמב ןוכסיח 

	ל םאתהב םילעופ ולש תבה תורבחו קנבהוכמ םהילע תולחה תובוח.ןידה תוארוה ח תרגסמב ה,הקיקח העבקנ בקלח םיקוחהמ הםילח לע תוליעפ קנבה תורשפאה ליטהל וילע םימוציע םייפסכ ןיגב תורפה תוארוה לש תוארוהו קוח וח תוברל( הנשמ תקיקחנהו םירז.םחוכמ ואצוי וא ואצוהש )תויח 
	ל םאתהב םילעופ ולש תבה תורבחו קנבהוכמ םהילע תולחה תובוח.ןידה תוארוה ח תרגסמב ה,הקיקח העבקנ בקלח םיקוחהמ הםילח לע תוליעפ קנבה תורשפאה ליטהל וילע םימוציע םייפסכ ןיגב תורפה תוארוה לש תוארוהו קוח וח תוברל( הנשמ תקיקחנהו םירז.םחוכמ ואצוי וא ואצוהש )תויח 


	הקיקח ינוכדע והותואר שי קנבלאר
	הקיקח ינוכדע והותואר שי קנבלאר
	הקיקח ינוכדע והותואר שי קנבלאר

	2016
	 תוארוה קוח והיצלוגר רשא ולבקתה דע דעומ םוסרפ ודהח יתנשה לש קנבה תנשל 
	 וראות ודבתוח םייפסכה לש

	.2016
	 תנשל קנבה 
	 ,ןלהל ,תיצמתב טוריפ לש ייוניש הקיקח תוברל( והתואר לש קפמהח לע )םיקנבה םייטנוולר תפוקתל ווידהח רשא :קנבה תוליעפ לע יתועמשמ ןפואב עיפשהל םייושע וא םיעיפשמ 

	.2017
	התרבגהל קוח תהלו תורחינוקית( לארשיב תואקנבה קושב תויזוכירה םוצמצ -ז"עשתה )הקיקח

	312017
	 םויב 
	 ראוניב 
	 םסרופ הקוח תרבגהל תהתורח םוצמצלו וכירהתויז קושב תואקנבה לארשיב ינוקית( )הקיקח 

	2017. 3 2015
	"עשתה-ז
	הקוח ןגעמ בהקיקח תא תוצלמה הדעוה תרבגהל חתהתור ישבםיתור םייאקנב םייסנניפו םיצופנ רשא המקוה םויב 
	ינויב 
	 תדעו"( ,)"םורטש טמבהר ריסהל םימסח םימייקש םויכ עמבתכר ,תיאקנבה איבהל יצילתר שםינקח םייאמצע וםישדח תהל ולכוישחלו תמייקה תיאקנבה תכרעמב תורת ללוחגמל םייסנניפהו םייאקנבה םיתורישה קושב תורח.יאנועמקה רז

	2016.
	 ליבקמב ,ךכל םסרפ וקיפהח לע םיקנבה תוינידמ השדח תרסהל ימסח הסינכ תואקנבל ךות תרדגה הוותמ תמקהל קנב שדח .לארשיב תוינידמ וז ידח םע תוצלמה תדעו םורטש טצמםיפר לקוח ינותנ שא,יאר רשואש תסנכב שדוחב לירפא 
	 קוח ינותנ יארשא עבוק יכ םקוי גאמר ינותנ יארשא ,יזכרמ תתח אותוירח לש קנב ,לארשי רשא ליכי םינותנ לע יקשמ תיב םיקסעו .םינטק רגאמ הז עייסי בגהלתר תהתורח קושב יארשאה ,יאנועמקה ריביח תא תושיגנה יארשאל רשפאיו רהתבח ל דמועה עדימה.חוקלה לש יארשאה ןוכיס תמר תא ךירעהל םאובב יארשאה ינתונ תושר

	2016. 
	 קנבה ובןח תא תוכלשה קוחה לע .ותוליעפ קלח והמתואר הקוח תויופצ ריבגהל תא תהחתור קושב ,יאקנבה תולוכיו תווהל הםיפסונ םיטרפל .קנבה רובע תונמדז
	ודב הקיקחתנשל םיפסונ םיטרפו ידיגאת לשממ ח 
	 קרפב ואר ינוכדע 



	411 
	 ןיקת יאקנב לוהינ תארוה 
	רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא ינוכיס לוהינ – 

	9 2017411FATF. 
	םויב 
	רמלץ 
	 המסרופ תארוה ת"בנ 
	 תנכדועמ אשונב רוסיא תנבלה ןוה רוסיאו ןומימ ,רורט התרטמש םיאתהל תא היצלוגרה תילארשיה םיטרדנטסל םיימואלניבה אשונב רוסיא תנבלה ןוה רוסיאו ןומימ רורט לש ןוגרא -ה
	ןלהל ה ירקיע:ןוקיתה תוארוה יפ לע קנבה לע תולטומה תופסונה תובוח 

	ב איבהל שי וילהנו קנבה תוינידמ תעיבקב.הארוהב םיטרופמה םיפסונ םיבר ןוכיס ימרוג ןובשח
	ב איבהל שי וילהנו קנבה תוינידמ תעיבקב.הארוהב םיטרופמה םיפסונ םיבר ןוכיס ימרוג ןובשח
	ב איבהל שי וילהנו קנבה תוינידמ תעיבקב.הארוהב םיטרופמה םיפסונ םיבר ןוכיס ימרוג ןובשח
	•

	 ועבקנ םירטמרפ לע םהיפ שרדנ קנבה עצבל תכרעה" "םינוכיס לש ,ויתוחוקל ןכו טרופ סיסב עדימה לעש קנבה
	 ועבקנ םירטמרפ לע םהיפ שרדנ קנבה עצבל תכרעה" "םינוכיס לש ,ויתוחוקל ןכו טרופ סיסב עדימה לעש קנבה
	• 

	ו םיימינפ םימרוגמ ףוסאל.הרומאה םינוכיסה תכרעה תא שבגל תנמ לע םיינוציח
	ו םיימינפ םימרוגמ ףוסאל.הרומאה םינוכיסה תכרעה תא שבגל תנמ לע םיינוציח

	 שרדנ ןכמל תא ןולאש רכה" תא וקלה,"ח שמתשהלו וב ילככ תכרעהל תמר ןוכיסה תפקשנה תוליעפב לומ
	 שרדנ ןכמל תא ןולאש רכה" תא וקלה,"ח שמתשהלו וב ילככ תכרעהל תמר ןוכיסה תפקשנה תוליעפב לומ
	• 

	וקלה.הארוהב וטרופש ןוכיסה ינתשמ לע ססבתהב ח 
	וקלה.הארוהב וטרופש ןוכיסה ינתשמ לע ססבתהב ח 

	רוההבח תרדגה וקל"תוח םיפושח במהניח "תירוביצ ךכ לולכתש םג ישיא רוביצ םיימוקמ ילעבו דיקפת ריכב
	רוההבח תרדגה וקל"תוח םיפושח במהניח "תירוביצ ךכ לולכתש םג ישיא רוביצ םיימוקמ ילעבו דיקפת ריכב
	• 

	מואלניב ןוגראבהשירדב דומעל תנמ לע םיימוקמ רוביצ ישיא רגאמ שוכרל שרדנ קנבה .י .וז 
	מואלניב ןוגראבהשירדב דומעל תנמ לע םיימוקמ רוביצ ישיא רגאמ שוכרל שרדנ קנבה .י .וז 

	תפל שרדנתולועפ רוטינ ךרוצל ,תונוש תורקב ח ב תודושח.קנבה תוחוקל תונובשח
	תפל שרדנתולועפ רוטינ ךרוצל ,תונוש תורקב ח ב תודושח.קנבה תוחוקל תונובשח
	• 


	12018,
	תתלוח :הארוהה םויב 
	 ראוניל 
	 קנבה ךרענ םושייל הארוהה הולח תמאתהב תוכרעמ מהבושח ,תוכמותה ןכו .אשונב וילהנו ותוינידמ תמאתהב

	 בתכמ ינ אשונב םיקנבה לע תחקפמהקנבב "ןטק ח"מג" לוה
	 בתכמ ינ אשונב םיקנבה לע תחקפמהקנבב "ןטק ח"מג" לוה

	32017: 1 –.1.2. 
	 םויב 
	 ילויב 
	 המסרפ קפמהתח לע םיקנבה בתכמ םיקנבל אשונב לוהינ תונובשח קנב רובע ח"מג .ןטק ירקיע ןלהלדכ םניה בתכמה
	 דסומ .יסנניפ 
	להנמ

	50,0003.50 .
	בתכמב רדגוה יכ "מג"ח "ןטק וניה ימ הנועש תשולשל םיאנתה םירבטצמה ןלהל ויתוחוקלל תונובשח םייסנניפ רשא םוכסה לכב אדח םהמ אל הלוע לע 
	 .רלוד 
	 ףקיה ויסכנ וניא הלוע לע 
	לוד ןוילמר

	2
	2
	2
	.
	 עבקנ יכ קנבה אל ענמי ותפלמח ןובשח "מגלח ,ןטק רשא גיצי רושיא תושרמ םיסימה יכ רסמ הל ספוט הרהצה.ויתוסנכהו ותוליעפ יבגל )םהידי לע עבקנש חסונב(


	3.
	3.
	90
	 קנבה שרדנ םיאתהל תא ותוינידמ וילהנו ךותב 
	 םוי נהלהיח ,הרומאה רשפאלו "מגלםיח לועפל בםהיתונובשח .קנבב ידח םע ,תאז התרוה קפמהתח יכ ןיא רומאב ליעל ידכ עורגל מותבוח לש קנבה להנל תא םינוכיסה "מג ןובשח לוהינמ םיעבונה.ח 



	.בתכמב רומאל וילהנו ותוינידמ תא םיאתמ קנבה
	.בתכמב רומאל וילהנו ותוינידמ תא םיאתמ קנבה

	301-
	 ןיקת יאקנב לוהינ תוארוה ןוקית 
	הןוירוטקריד

	52017301 
	 םויב 
	 ילויב 
	 'סמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל ןוקית םסרופ 
	.)"ןוקיתה"( ןוירוטקרידה אשונב 

	ןוקיתה ללוכ םינוכדע םינוש רשקב םע בכרה וטקרידהןויר לש דיגאת יאקנב תורישכהו תיעוצקמה תשרדנה םייקתהל וטקרידב:תואבה תוארוהה ןוקיתב ועבקנ ראשה ןיב .לולכמכ ןויר ;םירוטקריד הרשעמ רתוי אל ,ללככ ,הנמי יאקנב דיגאת לש ןוירוטקריד ןוירוטקרידה ;ןוירוטקרידה שאר בשוי לש ילאמיסקמה הנוהכה ךשמ יבגל תוינידמ עבקי רוההבח הרדגהה לש לעב" ןויסינ "יאקנב עבקנו רועיש הובג רתוי לש םירוטקריד ןוירוטקרידב םישרדנה תויהל ילעב ןויסינ 
	ןוקיתה ללוכ םינוכדע םינוש רשקב םע בכרה וטקרידהןויר לש דיגאת יאקנב תורישכהו תיעוצקמה תשרדנה םייקתהל וטקרידב:תואבה תוארוהה ןוקיתב ועבקנ ראשה ןיב .לולכמכ ןויר ;םירוטקריד הרשעמ רתוי אל ,ללככ ,הנמי יאקנב דיגאת לש ןוירוטקריד ןוירוטקרידה ;ןוירוטקרידה שאר בשוי לש ילאמיסקמה הנוהכה ךשמ יבגל תוינידמ עבקי רוההבח הרדגהה לש לעב" ןויסינ "יאקנב עבקנו רועיש הובג רתוי לש םירוטקריד ןוירוטקרידב םישרדנה תויהל ילעב ןויסינ 

	מ שילש( רומאכ יאקנבבח;)ןוירוטקרידה יר
	מ שילש( רומאכ יאקנבבח;)ןוירוטקרידה יר

	 שרדנ יכ פלתוח תיצחמ םירוטקרידהמ ןוירוטקרידב ויהי ילעב תורישכ" ,"תיעוצקמ יכו פלתוח ידרוטקר אדח ידבןוירוטקר כומ ןויסינ לעב היהיתב ח.עדימה תייגולונכט ימוח דוע ללוכ ןוקיתה םינוכדע םתרטמש רפשל תא תויביטקפא תדובע ןוירוטקרידה רשפאלו ול תוצקהל ןמז בר רתוי וינוידב 
	 שרדנ יכ פלתוח תיצחמ םירוטקרידהמ ןוירוטקרידב ויהי ילעב תורישכ" ,"תיעוצקמ יכו פלתוח ידרוטקר אדח ידבןוירוטקר כומ ןויסינ לעב היהיתב ח.עדימה תייגולונכט ימוח דוע ללוכ ןוקיתה םינוכדע םתרטמש רפשל תא תויביטקפא תדובע ןוירוטקרידה רשפאלו ול תוצקהל ןמז בר רתוי וינוידב 

	.יאקנבה דיגאתל םייתוהמ םיאשונל
	.יאקנבה דיגאתל םייתוהמ םיאשונל

	12020. 
	 ןוקיתה סנכנ ףקותל דעומב ,ומוסרפ טעמל תוארוה תובייחמה םייוניש בכרהב םינוירוטקרידה לש םידיגאתה םייאקנבה רפסמ םוצמצ ןיינעל תוברל( ליעל רומאכ םויב ןפקותל וסנכיי רשא )ןוירוטקרידה ירבח 
	 ילויב 
	.ןקותמה ת"בנה תוארוה םושייל ךרענ קנבה 

	הסרובה הנבמ יוניש אשונב ע"ינ קוח ןוקית
	הסרובה הנבמ יוניש אשונב ע"ינ קוח ןוקית

	6201763 
	 םויב 
	 לירפאב 
	 םסרופ תומושרב ןוקית 'סמ 
	לקוח תוריינ ךרע ןיינעב יוניש הנבמ .הסרובה ןלהל םוכיס תוארוה 

	:קנבל תויטנבלרה ןוקיתה הסרובה הרבע יוניש ינבמ רושיאב תיב ,טפשמה הכפהו הרבחמ תלבגומ ,תוברעב להרבח תלעב ןוה ,תוינמ רשא תהקלח .הסרובה ירבח ןיב
	:קנבל תויטנבלרה ןוקיתה הסרובה הרבע יוניש ינבמ רושיאב תיב ,טפשמה הכפהו הרבחמ תלבגומ ,תוברעב להרבח תלעב ןוה ,תוינמ רשא תהקלח .הסרובה ירבח ןיב

	452) 
	 לע יפ ,ןוקיתה יאנתה עובקה םויה ףיעסב 
	()ב(
	לקוח תוריינ ,ךרע רבדב רוסיא תקולח וורםיח לע ידי ,הסרובה מייקח ל ךופהת הסרובה ,ךכ .לטבתיווור תורטמל תלעופה הרבחל לכותו ח.היתוינמ ילעבל דנדיביד קלח

	5%5%,
	 ןוויכמ ןוקיתהש לקוח עבוק יכ קנב אל לוכי הלחקיז רתוי -מ
	 תוינממ ,הסרובה איז הלח דעומב ובש רשיא תיב טפשמה תא יונישה ינבמה ,ל"נה חהםהיתוקז לש ירבח הסרובה םימייקה תוברל( התוקזח ,)קנבה ןניהש רבעמ רועישל לש 
	 לכ םהל ונקי אלו ומדרוי .תוכז

	5%,5,390,41694,000,000 5.73%0.73% 
	 םאתהב הארוהל ,ל"נה לע ירבח הסרובה םימייקה וכמלר לכ החהקז רבעמ רועישל לש 
	 דע םות שמח םינש דעוממ רושיא ,רדסהה וא דע דעומ תקפנה תוינמ הסרובה רוביצל ןמושירו סמלרח יפל( .)םדקומה םאתהב רדסהל תקולח ןוה תוינמה לש ובההסר ןיב ירבח ,הסרובה וצקוה לע םש קנבה 
	 תוינמ תוליגר אלל נ"ע ךותמ 
	תוינמ תוליגר אלל נ"ע וצקוהש ללכל ירבח הסרובה ךסב ,לכה קנבל הרסמנ תדועת הינמ ןיגב אחותקז תוינמב ,ולא קנבה מחקיז ל"נה ינבמה יונישה רחאל 
	 רוכמל וילע היהי ךכיפלו הסרובה תוינממ 
	.תוינמה ןוהמ 

	2015(508.42015. –
	ומכ ,ןכ ירבח הסרובה םימייקה תוברל( קנב )םילשורי ויהי םיאכז הרומתל ןיגב תריכמ חההתוקז םהלש הסרובב ,רומאכ ךא אל רתוי ןוההמ ימצעה לש הסרובה םאתהב ודלהיתוח םייפסכה תנשל 
	 ינוילימ "ש)ח לע יפ קלח החםתקז יהיסח תוינמב .הסרובה ןכל עבקנ ב,קוח יכ ירבח הסרובה םימייקה ורכמיש תא החםהיתוקז ,רומאכ וריבעי הסרובל תא אולמ שרפהה ןיבש תרומת יכמההר הלבקתהש םהידיב ,רומאכ ןיבל יווש ההחתוקז ורכמנש לע ,םדי םאתהב ןוהל ימצעה ףוסל תנש 
	 שגדוי
	 הלבגמה הרומאה לע תלבק תרומת תריכמ ההחתוקז לש ירבח הסרובה ,םימייקה תלוח אל קר לע תוינמה תופדועה ןתוא םה מםיביוח רוכמל רומאכ ,ליעל אלא לע לכ הריכמ לש תוינמ והשחוקז לע םדי ינפל דעומ .רדסהה רושיא

	 םאתהב רומאל ,ליעל הרומתה תיברימה קנבש םילשורי היהי יאכז הל הרקמב לש יכמתר אלמ אחויתוקז תדמוע לע 
	 םאתהב רומאל ,ליעל הרומתה תיברימה קנבש םילשורי היהי יאכז הל הרקמב לש יכמתר אלמ אחויתוקז תדמוע לע 

	29.1302017,
	 ינוילימ "ש.ח ןוכנ םויל 
	 רבמטפסב 
	 קנבה אל ןכדע תא יווש החויתוקז ןיגב תאצקה תוינמה ל"נה ודבויתוח .םייפסכה

	A329
	 ןיקת יאקנב לוהינ תארוה 

	132017A329 
	 םויב 
	 רבמטפסב 
	 הארוה המסרופ 
	."תואתנכשמ יצעוי" הניינעש הארוהה הליטמ לע קנבה תובוח תונוש ןיינעל ןפוא תולהנתהה לומ יצעוי ,תואתנכשמ תוברל תביתכ תוינידמ סחייתתש ןיב רתיה םינוירטירקל לעש םהיפ אל רשפאתת הדובע לומ םיצעוי ,םימיוסמ יכילהתלו הדובעה לש קנבה ןתמב תואוולה

	31.2017 
	 רוידל תועצמאב עויץ .תואתנכשמ ןכ תללוכ הארוהה רוסיא לע קנבה ברסל לועפל לומ גיצנ וקלה,ח םושב בלש ךילהתב הלעמה עדימ קנבה ידיב יוצמ ןכ םא אלא ,רוידל האוולה תחיקל .קנבב וא חוקלב העיגפל ריבס ששח םויב הפקותל הסנכנ הארוהה 
	 רבוטקואב 
	.הארוהה תא םשיימ קנבה 

	52017(
	סה קוח'סמ ןוקית( תויאקנב ץוח תואוולה תרד 
	– ז"עשתה ) 
	)ןגוה יארשא קוח

	920175) 2017,
	 םויב 
	 טסוגואל 
	 םסרופ קוח דסהתר תואוולה וחץ תויאקנב ןוקית( 'סמ 
	–ז"עשתה
	 ויפל ןיב ראשה הנוש ומש "לל ןוקיתה ירקיע ןלהל ."ןגוה יארשא קוח:קוח

	1.
	 דע ןוקיתל ל,קוח םיקנב ידיגאתו רזע וגרחוה ןיטולחל תמ.ותלוח םע ותסינכ ףקותל לש ןוקיתה ,קוחל לכ ימ ןתונש האוולה תוברל( םיקנב ידיגאתו ע)רז וללכי תתח תרדגה ."הוולמ" ומכ ,ןכ הפסונ הרדגה לש נומהח "האוולה" וילא ייתמה סח.תורטש ןויכינ תוברל יארשא תקסע לכ תללוכ איהש ךכ קוח 

	2.30%
	השאה לש תיברמה תולעה רועיש ןיינעל תושדח תורקת עבוק קוחועיש ןיינעלו יאר.יברמה םירוגיפה תיביר ר ףסונב עבוק ןוקיתה לקוח תיביר" "תילילפ איהש תיביר קנב לארשי וא( תיביר רובילה הדימב רבודמו האוולהב וח עבטמב תנתינהתפסותב )ץ 
	.םינש שולש דע רסאמ יופצ תילילפה תיבירה תרקת לעמ הווליש ימ .

	3.
	 העבקנ הארוה המוד לוז תמייקה בקוח תואקנבה תוריש( וקלל)ח בדבר תבוח ולשמח הארתה ינפל הדמעה

	21 4.
	 ידיימ ןועריפל 
	.רומאכ ןועריפל הדמעהה דעומ ינפל םוי 
	רוהובח תובוח יוליגה יפהוטור תרגסמב םכסה האוולהה סחיב תושירדל תומדוקה שולח לע תואוולה ץוח .תויאקנב

	5.
	 ןוקיתה לקוח עבוק להנושאר תויצקנס תוישנוע ןכו ועבקנ תויצקנס תורפהל תונוש לש תוארוה קוח יארשא ןגוהסאמ ףאו תוסנק ,םייפסכ םימוציע תוללוכה.ר 

	15 
	ל ןוקיתהךותב ףקותל סנכיי קוח 
	י אוהו ומוסרפ םוימ םישדוחלוח ת םוימ ותרכנש תואוולה לע קר.ךליאו ותלוח עצבי קנבה .קוחה תוארוה תא םשייל תנמ לע וילהנבו ויכמסמב תושרדנה תומאתהה תא 



	גוריד שאהיאר לש קנבה 
	גוריד שאהיאר לש קנבה 
	גוריד שאהיאר לש קנבה 
	גוריד שאהיאר לש קנבה 

	92017Standard & Poor’s Maalot
	םויב 
	 יאמב 
	 העידוה תרבח גורידה 
	 :ןלהל( )"תולעמ" יכ איה הריתומ תא גוריד קיפנמה 

	ilA
	+ לע דמועה קנבה לש
	ת תא הנשמו ,חל גורידה תיז.הביצימ תיבויח

	ilA. 2 .lll(COCO)2lll +ilBBB. 
	 םגוריד לש יבתכ תההתובייח דנהםיח וקפנוהש לע ידי תרבח תבה םילשורי ןומימ ,תוקפנהו ףקשמ המר אתח הכומנ רתוי ק ,קיפנמה גורידמ- לש גוריד יר
	תה יבתכדנ תובייחדבור ןוהכ הרכהל םירישכ ולא םיח 
	אב לש רבעמה תוארוהל םאתהבלז 
	 גוריד יבתכ תהתובייח דנהםיח םינתומה 
	 רשא םירישכ הרכהל ןוהכ דבור 
	 םאתהב תוארוהל אבלז 
	הוא 

	142017 
	 ,רבמבונב 
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	312-317.) 
	 ,הז חוד תכירעב ושמישש םיחנומה ןולימל
	 תנשל קנבה לש יתנשה יפסכה חודב האר 

	2016
	 םידומע( 

	סקדניא אנ
	סקדניא אנ

	 יארשא רוביצל
	 יארשא רוביצל
	 יארשא רוביצל


	 ,73 ,71 ,65 ,39 ,38 ,37 ,36 ,23 ,16 ,13
	תוריינ עךר
	תוריינ עךר
	תוריינ עךר


	 ,73 ,71 ,70 ,55 ,47 ,24 ,23 ,21 ,18 ,16 ,13
	 ,123 ,103 ,96 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,80 ,78 ,77 ,74 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,90 ,89 ,88 ,141 ,140 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 148 ,142 148 ,145 ,144 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 
	ב 
	ב 
	ב 


	17,19,25,27,133,137,139,140,142 
	לארשי קנב 

	ד 
	ד 
	ד 


	5,27,52,53,55,59,75,133,139,141 
	ידןוירוטקר 

	ה
	ה
	ה


	25,93251,26,93,9416,21,28,31,33,34,37, 
	 ללוכ ןוה 
	 דבור ןוה 
	 תואצוה ןיגב ידספה יארשא 

	93,104,105,106,107,108 
	93,104,105,106,107,108 
	יסכנ ןוכיס 

	ס 
	ס 

	17,56 11,54 17 17 11,47 11,56,93 
	רבייס 
	ןוכיס נתוליז 
	ןוכיס תויצ 
	ןוכיס ירוטלוגר 
	ןוכיס קוש 
	ןוכיס ילועפת 


	111 ,110 ,109 ,103 ,90 ,73 ,69 ,39 ,38 
	80,104,105,106,107,10821,65,81,83 
	80,104,105,106,107,10821,65,81,83 
	תואצוה תיביר 
	 תיבירמ ןניאש ןומימ תוסנכה 

	ע 
	ע 

	16,69,95,96,140,148 
	תולמע 

	פ 
	פ 

	13,25,65,93,94
	תומילה ןוה 

	73
	פתח 


	16,23,37,38,39,41,71,88, 
	 השרפה ידספהל יארשא 

	תונודקיפ רוביצה 
	תונודקיפ רוביצה 
	תונודקיפ רוביצה 


	148 ,122 ,111 ,110 ,109 ,90 ,89
	,91 ,80 ,73 ,71 ,65 ,55 ,54 ,24 ,13
	128 ,127 ,125 ,124 ,123 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 
	22,69,104,105,106,107,108 
	22,69,104,105,106,107,108 
	םיסימל השרפה 

	ר 
	ר 

	י 
	י 


	16,22,52,53,65,69,75,77,83,86,132 
	וורח דספהו 

	13,26,94 
	13,26,94 
	יףונימ סח 

	22,25,72,76,84,85,86,148
	וורח ללוכ 


	מ וורח יקנ 
	מ וורח יקנ 

	,104 ,73 ,72 ,70 ,69 ,34 ,32 ,30 ,25 ,20 ,16
	17,18,25,37,38,39,40,41,42,47,53,55, 
	תולבגמ 

	108 ,107 ,106 ,105 
	108 ,107 ,106 ,105 

	140 ,137 ,133 ,102 
	73,9320,21,24,37,38,39,53,71,73,81,
	םיסימ דנםיח 
	 םירישכמ גנםירז 

	 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 148 ,133 ,131 ,130 ,129 ,128 
	16,69 132,142 
	16,69 132,142 
	תורוכשמ 
	תואתנכשמ 
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