
דוחות כספיים  תמ צית
מאוחדים ביניים 

בנק ירושלים בע"מ וחברות מוחזקות שלו

 2018 במרץ 31תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום  



 88'צת 'סקורפיו דיו 'שחר שושנה' מקבועיצוב: סטו

דפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. נ



  2018 במרץ 31 ליום מאוחדים ביניים כספיים תמצית דוחות
תוכן העניינים

9 דירקטוריון וההנהלה דו״ח הא. 

72 צהרה לגבי גילוי ב. ה

75 דוח הכספי הרבעוני צית הג. תמ

79 חשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק ירושלים בע״מ ח סקירה של רואי הדוד. 

145 דוח הרבעוני די פרטים נוספים ונספחים לה. ממשל תאגי

157 דקס ומילון מונחים ו. אינ



4 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018



הבנק* חברי דירקטוריון

זאב נהרי, רו"ח)א(
יושב ראש הדירקטו ריון

זלמן שובל)א(

רו"ח)ב( יהודה אורבך,

ד"ר רות ארד )ב(

שמואל אשל )ב(

משה באואר )א(

עמי)א( ליאור בן

רם הרמלך )א(

רו"ח)ג( אירה סובל,

גדעון שובל)א(

הדירקטורים את נוספת כהונה לתקופת למנות הוחלט ,2017 בנובמבר 29 ביום שהתקיימה הבנק של המניות בעלי של שנתית כללית באסיפה )א(
עמי. בן וליאור הרמלך רם באואר, משה שובל, גדעון שובל, זלמן הדירקטוריון(, )יו״ר נהרי זאב ה״ה חיצוניים(: דירקטורים )שאינם בבנק המכהנים

חוק החברות, התשנ״ט–1999.  דח״צ לפי )ב(
חוק החברות, התשנ״ט–1999.  לנוהל בנקאי תקין ודירקטורית בלתי תלויה לפי 301 דירקטורית חיצונית לפי הוראה )ג(

חוק לפי תלויה בלתי וכדירקטורית תקין בנקאי לנוהל 301 הוראה לפי חיצונית כדירקטורית לכהן קראוס נורית ד״ר חדלה 2018 בינואר ביום28 )ד( 
)עם סיום כהונה שנייה(. 1999 החברות, התשנ״ט -

ובאתר המגנא של רשות ניירות-ערך: 2017 דירקטוריון הבנק, מוצגים בדוח התקופתי של הבנק לשנת חברי פרטים נוספים על * 
.http://www.magna.isa.gov.il  
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018



ותפקידיהם* נושאי משרה הבנק, חברי הנהלת

חברי הנהלת הבנק )א(

גיל טופז, עו"ד ורו"ח
מנהל כללי 

דוד לוי
משנה למנהל הכללי, מנהל ה חטיבה הקמעונאית

משה עומר )ב(
משנה למנהל כללי, מנהל ה חטיבה הפיננסית

מריו ויינגורטין )ג(
סגן מנהל הכללי, מנהל חטיבת משאבים

עו"ד שרית וייסטוך,
סגן מנהל כללי, היועצת המשפטית, מנהלת אגף הייעו ץ המשפטי, ציות ואכיפה

אלכסנדר זלצמן, רו"ח
סגן מנהל כללי, חשבונאי ראשי, מנהל אגף כספים

דפנה לנדאו)ד(
חטיבת הסיכונים ראשית ומנהלת סגן מנהל כללי, מנהלת סיכונים

הגר פרץ דיין)ה(
סגן מנהל כללי, מנהלת אגף שיווק, אסטרטגיה ופיתו ח עסקי

נושאי משרה שאינם חברי הנהלה
רון שגיא

סגן מנהל כללי, מבק ר פנימי ראשי

כרמל פלורנץ, עו"ד
מ זכיר הבנק וחברות בנות

לירן עובדיה 
מנהל מחלקת סקטו ר נדל"ן

את קסירר קוסט פורר גבאי
רואי ה חשבון המבקרים של הבנק

חברי הנהלת הבנק למועד פרסום הדוח. )א( 
דירקטוריון הבנק את מינויו כמשנה למנהל הכללי )קודם למינוי כיהן כסמנכ״ל ובתפקיד הנ״ל(. 2018, אישר במרץ ביום27 )ב( 

משרה כנושא לכהן שסיים טייר מיכאל מר את החליף ויינגורטין מר תאגידי(. ממשל בדוח נוספים )פרטים 2018 באפריל, 30 ביום לכהן החל )ג(
 .2018 במרץ, בבנק בתפקיד הנ״ל ביום 31

מנהל הראשי, הסיכונים מנהל כסמנכ״ל, לוינגר אריאל מר לכהן יתחיל 2018 ביוני, 1 ביום .2018 במאי, 31 ביום בבנק משרה כנושאת לכהן תחדל )ד( 
חטיבת הסיכונים ו חבר הנהלה )פרטים נוספים בדוח ממשל תאגידי(.

אישר הדירקטוריון מינויה לסמנכ״ל וחברת הנהלה בתפקיד הנ״ל. 2018 במרץ, ביום27 )ה(

ניירות-ערך: רשות של המגנא ובאתר 2017 לשנת הבנק של התקופתי בדוח מוצגים דירקטורים(, )שאינם בבנק המשרה נושאי על נוספים פרטים * 
.http://www.magna.isa.gov.il 
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סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה .116 

תיאור תמציתי של הבנק ותחומי הפעילות העיקריים שלו 1.116 

מידע כספי תמציתי על המצב הכספי ותוצאות הפעולות 1.217 

חשוף אליהם תיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים שהבנק 1.318 

תיאור היעדים והאסטרטגיה העסקית 1.419 

אירועים לאחר תאריך המאזן 1.520 

הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי .221 

מגמות, תופעות, התפתחויות ושינויים מהותיים 2.121 

התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר 2.222 

ההתחייבויות, ההון, הלימות ההון והמינוף ההתפתחויות של הנכסים, 2.325 

תיאור עסקי התאגיד הבנקאי לפי מגזרי פעילות פיקוחיים 2.431 

חברות מוחזקות עיקריות 2.537 

סקירת הסיכונים .338 

סיכון אשראי 3.138 

סיכון שוק 3.256 

סיכון נזילות ומימון 3.364 

סיכון תפעולי 3.466 

סיכונים אחרים 3.567 

השפעת גורמי הסיכון 3.669 

חשבונאיים קריטיים, בקרות ונהלים מדיניות ואומדנים .470 

מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 4.170 

בקרות ונהלים 4.270 

מידע נוסף .571 

תרומות ופעילות קהילתית 5.171 

עניינים דוח הדירקטוריון וההנהלה - תוכן
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 17מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן
 18ריכוז הסיכונים המתפתחים בבנק 

 22פערי הריבית בין נכסים כספיים והת חייבויות במגזרי ההצמדה השונים
22היקף הפעילות והתרומה להכנסות ריבית נטו של מג זרי ההצמדה השונים

 23ניתוח השינויים בהכנסות ריבית והוצאות ריבית
23פרטים אודות ההוצאות בגין הפסדי אשראי 

 25התפתחות תיק ניירות ערך
25התפתחות תיק האשראי 

 26הרכב פיקדונות הציבור
 26התפת חות באגרות החוב ובכתבי ההתחייבויות הנדחים

הלימות הון 27יחס
ויחס ההון הכולל בעקבות שינויים בהון הבנק ובנכסי הסיכון  27נתונים אודות ההשפעה על יחס הון עצמי רובד 1

 27התפתחות ההון 
 29י חס מינוף

 32פירוט היתרות הממוצעות של הנכסים וההת חייבויות ששימשו למגזרי פעילות
 32פירוט הרווח הנקי מפעולות רגילות לפי מג זרי פעילות

 33תמצית תוצאות הפעילות של מגז ר משקי הבית
 34תמצית תוצאות הפעילות של מג זר בנקאות פרטית

 35תמצית תוצאות הפעילות של מג זר עסקי
 36תמצית תוצאות הפעילות של מגזר גופיים מוסדיים 

 36תמצית תוצאות הפעילות של מג זר ניהול פיננסי
 41סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים 

 41פרטים בנוגע לתנועה ב חובות פגומים
314 42פרטים על הלוואות לדיור בפיגור לפי הנספח להוראות ניהול בנקאי תקין מספר

 42פרטים בנוגע לשיעורי הפרשה מסיכון אשראי לציבור
 43סיכון האשראי לפי ענפי משק 

 46התפת חות ביצועי האשראי לדיור ומדדי ביצוע עיקריים
 47פרטים בגין מאפייני סיכון שונים בתיק ההלוואות לדיור 

 49יתרת האש ראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור(
 50נתונים נוספים על יתרות האש ראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור(

 51פרטי מ חיקות חשבונאיות בגין אשראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור(
 51נתונים אודות יתרות ממוצעות של סיכון אשראי* לאנשים פ רטיים )שאינו לדיור( ללקוחות עו"ש פעילים

51התפת חות ביצועי הלוואות צרכניות סולו ומדדי ביצוע עיקריים
54חשיפה למדינות זרות

 55חשיפות אשראי למוסדות פיננסיים זרים
VaR -56אומדן ה

שינויים )לפני כספיים לא פריטים למעט שלו, המאוחדות וחברות הבנק של הפיננסיים המכשירים של הוגן שווי
58היפותטיים בשיעורי הריבית( 

מאוחדות  וחברות הבנק של הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי על הריבית בשיעורי היפותטיים שינויים השפעת
 59שלו, למעט פריטים לא כספיים 

 59תמצית החשיפות לשינויים בלתי צפויים בריבית 
 60חשיפה של הבנק וחברות מאוחדות שלו לשינויים בשיעורי הריבית

 62משך החיים הממוצע של הנכסים והת חייבויות
 62מגבלות על שיעו רי החשיפה בכל מגזר הצמדה

 63ריכוז בסיסי ההצמדה של הבנק 
תאורטיים במדד המחירים לצרכן  63נתונים אודות ההש פעה על הון הבנק לפני השפעת המס בעקבות שינויים

 63נתונים אודות רגישות הון הבנק לשינויים בשערי מטבע 
 64י חס כיסוי נזילות

 65פרטים אודות שיעבוד מזומנים וניירות ערך
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2018 במרץ 31 הדירקטוריון וההנהלה ליום דו״ח

בנק של המאוחדים הכספיים הדוחות את ולפרסם לאשר הוחלט ,2018 במאי 24 ביום שהתקיימה בישיבת הדירקטוריון
הוראות פי על ערוכים הדוחות .2018 במרץ 31 ליום שלו הבנות והחברות ירושלים״( “בנק או “הבנק״ )להלן: בע״מ ירושלים
הינם אלו דוחות בעריכת שיושמו הכללים מדווחים. בסכומים מוצגים והנתונים הבנקים, על המפקח של לציבור הדיווח
השנתי הדוח עם ביחד אלה בדוחות לעיין יש .2017 בדצמבר 31 ליום השנתי הדוח בעריכת ששימשו לכללים עקביים

של 2017.

עתיד פני מידע צופה
בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע מהווה היסטוריות לעובדות מתייחס שאינו הדירקטוריון, בדוח המפורט מהמידע חלק

ניירות ערך, התשכ״ ח–1968.

עתיד, פני צופה המידע במסגרת ונכללו, במידה שנכללו, מאלו מהותית שונות להיות עשויות בפועל, הבנק תוצאות
בשיעורי קיצוניים שינויים כגון: חריגים, כלכליים מאירועים כתוצאה היתר, בין לרבות, גורמים, של רב ממספר כתוצאה
התנהגות את לשנות יכולים אשר צפויים בלתי מדיניים/ביטחוניים אירועים וכן והאינפלציה המטבע הריבית, פיחות/תיסוף
הפעילות מגזרי בכל השוטף בפירעונו קשיים או מיחזורו המוקדם, פירעונו האשראי, לקיחת היקף של מההיבט הן הציבור
פיקוח גורמי הוראות חקיקה, בהוראות או ברגולציה שינויים כן, כמו המקורות. גיוס יכולת של מההיבט והן הבנק של

והתנהגות מת חרים עשויים להשפיע על פעילות הבנק.

“הערכה״ “עלול״, “עשוי״, “צפוי״, הבנק״, “בכוונת הבנק״, “להערכת כגון: בביטויים או במילים מאופיין עתיד פני צופה מידע
וביטויים דומים להם. המעידים על כך שמדובר בת חזית לעתיד ולא עובדות עבר.

אירועים לגבי ההנהלה הערכות על מבוססים שהם משום וודאות ובחוסר בסיכונים כרוכים אלו, עתיד פני צופי ביטויים
עתידיים אשר כוללים בין היתר: 

מי זוגים ורכישות במערכת הבנקאית והשפעתם על מבנה התחרות בענף.	 

התחרות  ומבנה הבנקאית במערכת הפעילות היקף על ו/או הלקוחות טעמי על רגולטוריות בהוראות שינויים השפעת
בה ו/או על רווחיות הבנק.

יכולת התממשות של תכניות הבנק על פי היעדים שנקבעו בהתאם לאסטרטגיה שלו.	 

תגובות לא חזויות של גורמים נוספים )לקוחות, מתחרים ועוד( הפועלים בסביבה העסקית של הבנק.	 

התממשות בעתיד של ת חזיות ענפיות ושל תחזיות מאקרו כלכליות בהתאם להערכות מוקדמות של הבנק.	 

תוצאות אפשריות של הליכים משפטיים. 	 

שינוי בטעמי הצרכנים ו/או בהתנהגותם.	 

מצב בדבר חזאים של כלכליות מאקרו תחזיות על הבנק, של מקצועיות הערכות על היתר, בין נסמך, להלן המוצג המידע
התנהגות לגבי הבנק שעורך סטטיסטיים ניתוחים ועל בענף גורמים של והערכות פרסומים על העסקית, והסביבה המשק

לקו חותיו.

עתידיים, לאירועים בנוגע הכספיים הדוחות עריכת במועד שלו הבנות והחברות הבנק של המבט נקודת את משקף האמור
והתכניות שלו הבנות והחברות הבנק הערכות נגזרות אלה והערכות מנתונים ודאיות. שאינן הערכות על המבוססת
התכניות התממשות על ולהשליך מהותי באופן שונות להיות עשויות בפועל התוצאות לעיל, כאמור שלהם. העסקיות

העסקיות או להביא לשינוי בתכניות אלה. 

הבנק אינו מת חייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלה.
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ואסטרטגיה יעדים – סקירה כללית, פרק 1

העיקריים שלו הפעילות הבנק ותחומי של תמציתי 1.1. תיאור
בשם: התשמ״ג–1983, חדש נוסח החברות פקודת פי על כהגדרתה ציבורית, כחברה 1963 בשנת נוסד בע״מ ירושלים בנק
ציבורית, לחברה הפך ובהתאמה לציבור, מניותיו את הבנק הציע 1992 בשנת בע״מ. ולמשכנתאות לפיתוח ירושלים בנק
בעלי בדבר לפרטים הנוכחי. לשמו הבנק שם שונה 1996 בשנת בע״מ. אביב בתל ערך לניירות בבורסה שמניותיה נסחרות

השליטה בבנק ראה במסגרת דו ח ממשל תאגידי ופרטים נוספים.

משנת החל מסחרי כבנק ופועל התשמ״א–1981, )רישוי(, הבנקאות חוק פי על בנק רשיון בעל בנקאי, תאגיד הינו הבנק
אשראי המשכנתאות, בתחומי ופועל חוץ ותושבי ישראל תושבי בית, משקי של רחב לקוחות בסיס על נשען הבנק .1998

צרכני, חסכונות ופיקדונות, מימון בניה למגורים ופעילות בשוק ההון.

סניפים, 20 באמצעות פועל הבנק הדו"ח פרסום לתאריך נכון סיטי(. )איירפורט התעופה שדה בקרית שוכנת הבנק הנהלת
בדוחות המדווחת בתקופה עיקריים שינויים בפרק ראה הרשת פרישת עידכון אודות לפרטים הארץ, ברחבי הפזורים
חשבון מנוהל בו למיקום קשר וללא הבנקים כל ללקוחות משלים בנקאי פתרון במתן מתמחה הבנק .2017 לשנת הכספיים

העו"ש העיקרי של הלקוח. 

לתיאור מגז רי הפעילות בהם פועל הבנק ראה להלן בפרק תיאור עסקי התאגיד לפי מגזרי פעילות פיקוחיים.
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זמן עיקריים לאורך תמציתי ומדדי ביצוע כספי מידע .1.2

לשלושה חו דשים שהסתיימו ביום

31/03/201831/12/201730/09/201730/06/201731/03/201731/12/2016 

מ דדי ביצוע עיקריים )באחוזים(:

 9.2%5.4%6.2%3.0%3.8%3.0%תשואת הרוו ח הנקי להון עצמי

 8.8%4.1%6.4%3.3%4.1%2.4%תשואת הרוו ח הכולל להון עצמי

0.58%0.33%0.37%0.17%0.22%0.17%תשואה לנכסים ממוצעים 

 10.3%10.2%10.0%10.1%10.1%10.1%יחס הון עצמי רובד 1

 6.0%5.7%5.9%5.5%5.5%5.3%יחס המינוף 

 258%243%324%367%367%458%יחס כיסוי הנ זילות

 1.05%0.93%0.92%0.91%0.88%0.84%יחס הכנסות לנכסים ממוצעים

 72.0%84.1%78.8%82.2%82.0%81.5%יחס יעילות ) הוצאות תפעוליות ואחרות מסך כל ההכנסות(

מד די איכות אשראי עיקריים )באחוזים(:

 0.46%0.20%0.30%0.58%0.46%0.32%שיעור הוצאה להפסדי אש ראי מתוך האשראי לציבור

הפרשה להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור  1.08%1.05%1.06%1.09%1.09%1.04%שיעור יתרת

ימים או יותר מתוך חובות בפיגור ל-90 שיעור חובות פגומים או
האשראי לציבור 

2.13%2.14%2.05%2.29%1.95%2.01% 

חשבונאיות נטו מתוך אשראי ממוצע לציבור 0.37%0.38%0.41%0.43%0.33%0.38%שיעור מחיקות

נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד:

 19.010.912.56.07.66.1רוו ח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

 18.38.412.86.78.24.8סך הרווח הכולל

 90.894.787.794.386.784.2הכנסות ריבית, נטו 

 11.04.87.213.911.07.9הוצאות בגין הפסדי אשראי 

48.829.033.528.134.935.0הכנסות שאינן מריבית 

 25.727.228.227.232.029.4מזה: עמלות

100.5104.095.5100.699.797.1הוצאות תפעוליות וא חרות

 46.145.543.344.543.242.1מזה: משכורות והוצאות נלוות

רווח נקי למניה רגילה: 

 0.270.150.180.090.110.09רווח בסיסי ומדולל

נתונים עיקריים מהמאזן: 

 12,916.213,553.613,040.413,739.813,817.014,202.0סך כל הנכסים 

 2,017.12,659.01,916.32,307.92,723.12,522.0מ זה: מזומנים ופיקדונות בבנקים

 1,012.7858.31,020.91,387.01,108.71,434.5ניירות ע רך

 9,542.79,670.79,749.59,668.89,590.39,790.1אש ראי לציבור, נטו

 12,069.412,716.312,211.512,923.713,003.513,393.7סך כל ההת חייבויות

 33.933.637.837.536.836.5מ זה: פיקדונות מבנקים

 10,103.610,560.110,462.410,669.310,797.910,868.3פיקדונות מהציבור 

חוב וכתבי התחייבות נדחים  1,713.21,872.21,366.21,445.61,501.11,582.1איגרות

 846.8837.3828.9816.1813.5808.3הון עצמי, המיו חס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

נתונים נוספים: 

 754.5673.5654.8788.7793.7769.4מ חיר מניה )בש״ח(

 7.799-3.2622.5534.2557.376דיבידנד למניה )באגו רות(

 576607610618630623מספר עובדים 

 0.69%0.71%0.66%0.70%0.63%0.59%י חס הכנסות ריבית, נטו לנכסים ממוצעים

עמלות לנכסים ממוצעים  0.20%0.20%0.22%0.20%0.23%0.21%יחס

ראה להלן בפרק התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר. 2018 לפרטים אודות השפעות מיוחדות על הרווח לשנת * 
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אליהם חשוף שהבנק הסיכונים העיקריים של תמציתי 1.3. תיאור

זיהוי גורמי סיכון מובילים ומתפתחים
ניטור מבוצע ישראל, בנק של תקין בנקאי ניהול ולהוראות הבנק של השונים הסיכונים ניהול מדיניות למסמכי בהתאם
התממשותו מניעת הסיכון, לניהול מתאימה היערכות להבטיח נועד זה ניטור הבנק. חשוף אליהם הסיכונים אחר שוטף
אחר הדוק מעקב מבצע הבנק בנוסף, ישראל. ובנק הדירקטוריון ידי על שנקבעו המגבלות בתחום הבנק הימצאות וניטור
על להשפיע או לחול עשויים או שחלות וחקיקה וברגולציה כלכליים מאקרו בנתונים הפיננסיים, בשווקים ההתפתחויות
משמעותיים. לסיכונים הבנק את לחשוף עשויים הקיים הפעילות ותמהיל העסקית האסטרטגיה עם יחד ואשר הבנק
הבא: באופן מזוהים אשר המתפתחים הסיכונים לבין המובילים הסיכונים בין היתר, בין מבחין, הבנק שזוהו, בסיכונים בטיפול

החשיפה מידת ואשר שלו הנוכחית הפעילות בעקבות הבנק חשוף אליו משמעותי סיכון גורם מייצג - מוביל סיכון
הסיכון גורמי בדבר לפירוט יותר. חמורה או “בינונית״ ברמה כחשיפה הבנק, למדיניות בהתאם מדורגת, אליו הבנק של

ודירוג מידת ה חשיפה/השפעה על הבנק ראה להלן בפרק הסיכונים ודרכי ניהולם.

מידת על להצביע ניתן ולא בכלל, אם להתממשותו, בקשר ודאות אי קיימת אשר סיכון הינו - מתפתח סיכון 
האסטרטגיה בהתוויית הבנק הנהלת של מיוחדת לב תשומת יקבל זה סיכון זאת, עם שלו. האפשרית ההשפעה

העסקית ומסגרת ניהול הסיכון המתאימה. 

להלן טבלה המרכ זת את הסיכונים המתפתחים בבנק:

תיאור הסיכון הסיכון 

השלכות הרגולציה בכל הקשור להטלת מגבלות משמעותיות על פעילות הבנק והצבת דרישותסיכון רגולטורי
מכבידות. 

הסיכון שעל תאגיד תוטל סנקציה חוקית או רגולטורית, הפסד פיננסי מהותי או פגיעה במוניטיןסיכון ציות 
כתוצאה מכישלון שלו לציית להוראות צרכניות, חוקי מיסוי, ודרישות בתחום הלבנת הון ומימון טרור.

של הבנק ואתרי הבנק.סיכון סייבר IT-אפשרות תקיפת סייבר על מערכות ה

סיכון ש הבנק עשוי להיות מושפע ממנו בעקבות הרעה בנתונים מקרו כלכליים בישראל וסיכוניםסיכון מקרו-כלכלי וסיכון משקי 
משקיים א חרים ובעיקר בגין שיעורי האבטלה.

.2017 בדוח הדירקטוריון וההנהלה לשנת 24 לפירוט נוסף אודות תיאור הסיכונים המתפתחים וניהולם ראה עמוד

במהלך תקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בסיכונים המתפתחים והמובילים בבנק.
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העסקית והאסטרטגיה היעדים תיאור .1.4 
והמשך במשכנתאות מתמחה קמעונאית בפעילות מיקוד תוך מבוקרת צמיחה במרכזה אשר אסטרטגית תוכנית לבנק
"התכנית" זה: בדוח )להלן הבנק דירקטוריון על-ידי 2016 יוני בחודש עודכנה האסטרטגית התוכנית הצרכני, פיתוח האשראי

או "התכנית האסטרטגית"(.

מושפעת אשר סביבה הבנק. פועל בה והתחרותית העסקית בסביבה השינויים למכלול התייחסות תוך גובשה התוכנית
את התאים הבנק מתוכננות. מבניות ורפורמות רגולטורים שינויים מואצים, טכנולוגים שינוים הצרכן, בהרגלי משינויים

חדשות. התוכנית האסטרטגית לשינויים אלה ורואה בהם אתגר לצד ה זדמנות לפיתוח אפשרויות עסקיות

למלוא מענה מקבלים אינם אשר הבנקים, כל ללקוחות משלים בנקאי פתרון מתן האסטרטגית, התכנית של בבסיסה
באמצעות היתר בין זו אסטרטגיה ליישום חותר הבנק חשבונם. מתנהל בו העיקרי מהבנק שלהם הפיננסים הצרכים
פתרונות ברכישת הקיימת הפיזית התלות וצמצום דיגיטליים פתרונות חיזוק על בדגש ושירותים, מוצרים של הנגשה
חשבון מנוהל בו למיקום קשר ללא פיננסים למוצרים לקוחות גיוס על היתר בין מתבססת האסטרטגיה בנקאיים. ושירותים

העו"ש העיקרי של הלקוח.

השגת הבנק, של וחוסנו יציבותו על לשמירה להביא ונועדה לסיכון תשואה שיקולי בין מאזנת התוכנית האסטרטגית
זאת תוך השאת ערך ללקוחות ולמחזיקי העניין. רווחיות נאותה וצמיחה מדודה, וכל

פרישת את הבנק עדכן והסניפים האינטרנט המוקדים, זה ובכלל הלקוח עם המגע נקודות של הכוללת הראיה במסגרת
מוקדי הקמת ולצד קיימים סניפים של צמצום לצד הבנק מסניפי בחלק הפעילות של ועיבוי הרחבה באמצעות הסניפים

משכנתאות ומוקד אשראי צרכני. משכנתאות ללקוחות פרטיים, מוקד ליועצי מומחים כדוגמת מוקד

כ חלק ממיקוד הבנק במכירת פתרונות בנקאיים משלימים ללקוחות כל הבנקים,

פלטפורמה השיק הבנק הבנק. של העסקים בליבת עומד אשר לדיור האשראי בתחום פעילותו את להרחיב הבנק המשיך
משכנתאות. דיגיטלית לקבלת אישור עקרוני במשכנתא הן עבור לקו חות פרטיים והן באמצעות יועץ

צרכני אשראי למכירת מיזם הושק לכך בהתאם חדשים. וללקוחות קיימים ללקוחות צרכני אשראי במתן ממשיך הבנק
דיגיטליים, באמצעים בנקאי במימון מוצרים לרכוש המבקשים ללקוחות מענה נותן הבנק בכך קמעונאיות. מכירה בנקודות

תוך הרחבת הפי זור הגיאוגרפי של הבנק והגעה לקהל לקוחות נוסף

היתר בין אשר חיוב, כרטיסי להנפיק והחל בארץ נטענים חיוב כרטיסי להנפקת מאסטרכארד חברת עם התקשר הבנק
מאפשרים למעסיקים השונים באר ץ לשלם לעובדיהם באמצעות טעינת כרטיס החיוב במשכורת.

תיק את ,2017 אוקטובר חודש במהלך הבנק מכר הליבה, בפעילויות להתמקד הבנק אסטרטגיית מיישום בנוסף, כחלק
ראה המכירה אודות נוספים לפרטים דש, מיטב ההשקעות לבית והמוסדיים העצמאיים הלקוחות של ערך ניירות לקוחות

ל הלן בפרק אירועים מהותיים בתקופת הדוח ואירועים לאחר תאריך המאזן.

הבנק של הסיכונים וניהול העסקית התכנית בניהול מרכזי חלק הינו ההון ותכנון )ICAAP( ההון הלימות הערכת תהליך
הסיכון פרופיל על והעסקיים האסטרטגיים היעדים השפעת נבחנת ההון תכנון תהליך במסגרת עתיד. פני צופה בראייה

ועל ההון הנדרש של התאגיד.

הרגולטוריות להתפתחויות התאמתה ומוודא שוטף, באופן האסטרטגית התוכנית ביצוע אחר עוקב הבנק דירקטוריון
והמשקיות.

שונות תחזיות ועל הנחות על מתבססות והן עתיד פני צופה מידע בבחינת הינן לעיל, המפורטות הבנק והערכות תכניות
בשליטת שאינם שונים גורמים בשל לחול העשויים שינויים בשל יתממש שלא יכול זה מידע הבנק. דירקטוריון בפני שהיו
המצב לגבי במיוחד ובעולם, בארץ כלכליות התפתחויות לגבי והערכות תחזיות כוללים המשפיעים הגורמים בלבד. הבנק
נוספים שונים גורמים וכן ההון, בשוקי ושינויים וגאו-פוליטיים כלכליים מאקרו תנאים השפעת כולל במשק, הכלכלי
הבנק, בתדמית הקשורים היבטים ואחרים, פיקוח גורמי הוראות הציבור, העדפות לסיכונים: החשיפה על המשפיעים

התפתחויות טכנולוגיות ונושאי כו ח אדם.
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 המאזן תאריך לאחרעים  ואירו בתקופת הדוח מהותיים אירועים 1.5.
"הרוכשות"()להלן:  בע"מ ברוקראז' דש מיטב ו- בע"מ טרייד דש מיטב עם התקשר הבנק , 2017באוקטובר  16ביום   .1

ז' הברוקרא פעילות  חום בתהבנק  של המוסדיים הלקוחות ותיקי העצמאיים הלקוחות תיקי רת למכיבהסכמים  
( Brokerage ) :חד:י )להלן  ח ש"מיליוני  21של  כוללת בתמורה בהתאמה(, המכירה", "הסכמי ו- "הממכר" )להלן

ושרותיבורסה  רותי שלתת  ימשיך שהבנק הצדדים בין הוסכם כאשר העסקה, הושלמה הרבעון המהלך "העסקה"(. 
ביוני  30מיום  חר יאוולא  חודשים ר מספשל  לתקופה שנמכרה המוסדיים הלקוחות תיק של הפעילות בגין ערך ניירות 
ביאור ראה  נוספים לפרטים ח. ש"מיליוני  14.5בסך  הפרטיים הלקוחות פעילות רת מכיבגין  בהכנסות הכיר הבנק . 2018

 לדוחות הכספיים. 16

2. 600כ-  הכולל שסכומו לדיור הלוואות בתיק הבנק זכויות מ 50%של  מכירת עסקת הושלמה 2018בפברואר  21ביום  
הצדדים,בין  שנחתם ניהול להסכם בהתאם )"הרוכשת"(. ח ביטוכלל  מקבוצת מוסדיים גופים ובין הבנק בין ח ש"מיליון  
לפיהםכללים  אותם בסיס ועל באופן ידה, על שנרכש ההלוואות תיק חלק את הרוכשת ר עבוויתפעל  ינהל הבנק 
בסך המכירה  בגין הכנסה בספריו רשם הבנק ניהול. לדמי בתמורה עצמו, עבור לדיור הלוואות ומתפעל מנהל הבנק 

 לדוחות הכספיים. 16ח. לפרטים נוספים ראה ביאור   מיליוני ש" 10.7

דקסיהבנק  ריון לדירקטומכתב  הדירקטוריון יו"ר ח שלהבנק,  ריון דירקטוחלטת  להובהמשך  , 2018ץ,  במר 27ביום   .3
זמןב דקסיה  בנק דירקטוריון עם להיכנס רצונו את הבנק דירקטוריון הודיע שבו דקסיה"( "בנק )להלן: בע"מ ישראל 
מכן חר  ולאדקסיה  בנק ממניות 100%של  ירושלים בנק ע"י רכישה לביצוע ביחס ומו"מ חינה בשל  לתהליך הקרוב 

באפריל,  17ביום  דקסיה בנק דירקטוריון תשובת התקבלה לכך, בהמשך "העסקה"(. )להלן: ירושלים בנק עם זוגו מי
מכתב , 2018במאי,  6ביום  הבנק ח שלהנ"ל,  למכתב בתשובה המוצעת. העסקה על נוספים רטים פלקבלת  , 2018
הצדדיםבין  בישיבה בהקדם לדון הצעה ובו לעסקה ביחס והמו"מ חינה הבלתהליך  בקשר דקסיה לבנק נוסף 

אישורוכן  הבנקים של האורגנים אישור טעונה תהיה עליה, שיוסכם ככל זו, כעסקה  הנ"ל, במכתב שצוין כפי בנושא. 
-2018-01אסמכתא  )מספר 2018ץ  במר 27ביום  הבנק שפרסם המידי ח בדורט  כמפודין.  פי על כנדרש הרגולטורים 

(, אשר המידע המופיע בו מובא על דרך ההפניה.030865

4. 1.8בסך  זומן במ 2017לשנת  שני רבעון רווחי בגין ביניים דיבידנד חלק להבנק  ריון דירקטוהחליט  , 2018בינואר  4ביום  
מניהלכל  ח ש" 0.08בסך  הדיבידנד ח. ש"מיליוני  3.7בסך  זומן במ 2017לשנת  שלישי רבעון חי רווובגין  ש"ח מיליוני 
)המועד  2018בינואר,  14ביום  הבנק במניות זיקו חשה המניות  לבעלי , 2018בינואר  28ב- שולם  ע.נ ש"ח 1רגילה  
הקובע(.

5. 3.3בסך  2017לשנת  רביעי רבעון חי רוובגין  ביניים דיבידנד חלק להבנק  רקטוריון דיהחליט  , 2018ץ  במר 27ביום  
זיקוח שה המניות  לבעלי , 2018באפריל  22ב- שולם  ע.נ ח ש" 1רגילה  מניה לכל ח ש" 0.05בסך  הדיבידנד ח, ש"מיליוני  

 )המועד הקובע(. 2018 באפריל 8במניות הבנק ביום  

בע"מ,אביב  בתל ערך לניירות לבורסה להציע הבנק דירקטוריון החליט לפיו , 2018בינואר  18מיום  ח לדיוובהמשך   .6
בדברהבורסה  חברת הודעת בבנק התקבלה 2018באפריל  17ביום  הבורסה, בחברת הבנק מניות כל את למכור 
לאאו  העסקה לביצוע הדרושים מהאישורים זה אייתקבלו  ולא ככל כאמור. הבנק מניות למכירת הבנק הצעת קיבול 

, ומועד זה לא הוארך בהסכמה, תתבטל העסקה.2018 ביוני 19תושלם העסקה, מכל סיבה שהיא, עד ליום  

27כ- של  סך זינג( )קלוהעסקה  השלמת במעמד בתמורה לקבל הבנק צפוי במלואה, הבנק הצעת שתתקבל ככל 
חש" מיליון  500של  חיר ממשקפת  כאמור המניות בגין )התמורה דומה בסכום מס לפני ח רווולרשום  ח ש"מיליוני  

 לדוחות הכספיים. 16לבורסה(. לפרטים נוספים ראה ביאור  

 ilA'+ .7הבנק  של המנפיק דירוג את מותירה היא כי Standard&Poor's Maalotהדירוג חברת  הודיעה 2018במאי  7ביום  
זית הדירוג החיובית. ח ואת ת 
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עסקי  הצב צאות ולמ לתו הסבר וניתוח - 2פרק 

 התפתחויות ושינויים מהותייםעות,  תופ מגמות, 2.1

 בסביבה הכלכליתהתפתחויות 
 .2017שנת  בסוף 4.0%של  שיעור לעומת 3.6%, על עמד 2018של  הראשון הרבעון בסוף בישראל האבטלה שיעור 

ץמר חודש  סוף עד זו ברמה נותרה והיא 0.1%של  לשיעור 0.15%, ב- הריבית את ישראל בנק הוריד 2015ץ  מרחודש  ב
 .2018

חובה איגרות  מדד 3.9%. כ-של  ירידה רשם 125ת״א  מדד 4.9%, כ-של  ירידה רשם 35ת״א  מדד 2018שנת  מתחילת 
0.3%חוב הממשלתיות הצמודות רשם עלייה של כ-  , מדד איגרות ה0.2%הממשלתיות הלא צמודות רשם עלייה של כ-  

1.3ב-  הסתכם סל ובתעודות במניות הממוצע היומי חזור המ 0.4%. כ- של ירידה רשם 60בונד  התל ומדד )ריאלית( 
והקצאותהנפקות  הסתכמו השנה חילת מתאשתקד.  המקבילה התקופה לעומת 16.9%כ-  של ירידה שקלים, מיליארד 

המקבילה התקופה  לעומת 4.7%כ- של  ירידה שקלים, מיליארד 26.4בכ-  חו״ל ובץ  בארישראליות  רות חבידי  על מניות של 
אשתקד. 

חרונים הא חודשים  העשר  ובשנים (, 2017דצמבר  לעומת 2018ץ  )מר 0.3%ב-  לצרכן רים המחימדד  ירד השנה חילת מת
שלבשיעור  2018שנת  מתחילת נחלש הדולר מול השקל שער 0.2%. ב- המדד עלה ( 2017ץ  מרלעומת  2018ץ  )מר
4.2%.  ומול האירו נחלש ב- 1.4%כ-  

0.2%. של ירידה רשם רות הדיחירי  ממדד  רואר פבחודש  ועד השנה חילת מתלסטטיסטיקה,  זית רכהמ הלשכה  פי על 
הדירות מספר  לעומת 2.9%כ-  של עליה חדשות, רות די 5,180כ- נמכרו  2018פברואר  2017דצמבר  חודשים הבשלושת  

(.2017חודשים הקודמים )ספטמבר - נובמבר  החדשות שנמכרו בשלושת ה

 מיליארד 14.4 מיליארד ש״ח, לעומת 15.0 בוצעו במערכת הבנקאית הלוואות לדיור בסך 2018ברבעון הראשון של שנת  
לעומתזאת  3.4%, על המדד צמוד זר ובמג 2.9%על  עמד הממוצע הריבית ר שיעוהשקלי  זר במגהקודם.  ברבעון ש״ח 

ז בהתאמה(. חו  נקודות הא 0.1ז ו-   נקודות האחו 0.2 ברבעון הקודם בהתאמה )ירידה של כ- 3.5% ו- 3.1%ריבית של  

כדיתוך  ריאליים וההפיננסיים  הנכסים שערי בעליות שלוותה גלובלית כלכלית חה צמישל  חסית יארוכה  תקופה חר לא
חרוניםהא החודשים  במהלך בפרט, נבלמת. הנכסים חירי במחה  הצמישמגמת  נראה ההון, בשוקי מאוד נמוכה תנודתיות 

הגורמיםבין  ח. אג"למשקיעי  הפסדים ונגרמו יחסית, חד באופן ארה"ב ממשלת של ח אג"על  לפדיון התשואה עלתה 
חויותוהתפת לסין  ארה"ב בין חר סחמת  ממלחשש  הרה"ב,  בארי  המונטההידוק  את למנות ניתן המגמה לשינוי העיקריים 
חישים לתר ירושלים  בנק של חשיפות ההתיכון.  זרח במאלים  לעימות חשש שמעוררים הגיאופוליטי בשדה מאוד שליליות 

חסי. אלו נמוכות באופן י 
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אחר וברווח כולל 2.2. התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות

רווח ורווחיות
– אשתקד ש״ח מיליוני 7.6 לעומת ש״ח, מיליוני ב-19.0 הסתכם 2018 שנת של הראשונים החודשים בשלושת הנקי הרווח

גידול של כ-150%.

מימון הכנסות בסעיף כמפורט אשראי, תיק ממכירת מהכנסות בעיקר, הושפע, 2018 שנת של הראשון לרבעון הרווח
ואחרות תפעוליות ובהוצאות אחרות, הכנסות בסעיף כמפורט הברוקראז', פעילות ממכירת מהכנסות מריבית, שאינן
ראה הברוקראז' פעילות ומכירת אשראי תיק מכירת אודות נוספים לפרטים ואחרות. תפעוליות הוצאות בסעיף כמפורט

להלן בפרק אירועים מהותיים בתקופת הדו ח ואירועים לאחר תאריך המאזן.

בתקופה המקבילה אשתקד. 3.8% 9.2%, לעומת תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה

עיקר השיפור נובע מההכנסות המיו חדות כאמור לעיל.

הכנסות והוצאות ריבית

המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 86.7 לעומת ש"ח, מיליוני ב-90.8 נטו ריבית, הכנסות הסתכמו 2018 שנת של הראשון ברבעון
בעיקר משיפור במרווחי הריבית. אשתקד– גידול של כ- 5%. הגידול בהכנסות הריבית נובע

התפתחויות בשיעורי הכנסות והו צאות

להלן פערי הריבית בין נכסים כספיים שהניבו הכנסות בניכוי עלויות על התחייבויות במגזרי הצמדה השונים:

במרץ 31 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

20182017 

 3.02%3.12%לא צמוד 
 2.79%2.27%צמוד למדד) 1(

 2.01%2.04%מט״ ח וצמוד מט״ח) 2(

 2.86%2.76%סך הכול פער הריבית 

 2.95%2.81%תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית 

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

במרץ 31 חודשים שהסתיימו ביום ל שלושה

20182017 

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

במיליוני ש"חב-% ב-% במיליוני ש" חב-% ב-% 

 66%68%62.063%69%59.4לא צמוד 
 25%24%21.727%22%19.4צמוד ) 1(
 9%8%7.110%9%7.9מט" ח) 2(

 100%100%90.8100%100%86.7סך הכל 

הכנסות המגזר הצמוד כוללות גם הפרשי הצמדה. )1( 
מכשירים נגזרים. הכנסות מגזר המט״ח אינן כוללות הפרשי שער על הקרן והשפעת )2( 
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להלן ניתו ח השינויים בהכנסות ריבית והוצאות ריבית:

2018 במרץ 31 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
2017 במרץ 31 לעומת שלושה חודשים שהסתיימו

שינוי נטו גי דול )קיטון( בגלל שינוי

מחיר כמות 

1.02.63.6סך כל הכנסות הריבית 

 )0.5( )0.2( )0.3(סך כל הוצאות הריבית

– שיעורי הכנסות והוצאות ריבית לדוח ממשל תאגידי ופרטים. 1 לפירוט נוסף ראה נספח

אשראי הוצאות בגין הפסדי
לשלושה חו דשים שהסתיימו ביום

31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 30/03/2017 

 0.2 )0.3(0.5 )0.9(0.3הוצאה פ רטנית בגין הפסדי אשראי

 10.75.76.714.210.8הוצאה קבוצתית בגין הפסדי אשראי 

 11.04.87.213.911.0סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי 

 )0.1( )0.8(0.1 )1.0(0.2מ זה: הוצאה בגין אשראי מסחר

 )1.8( )0.4(0.30.00.9הוצאה )הכנסה( בגין אשראי לדיור 

 10.55.86.215.112.9הוצאות בגין אשראי לאנשים פרטים 

 0.46%0.20%0.30%0.58%0.46%הוצאות בגין הפסדי אש ראי מתוך האשראי לציבור

הוצאות בגין הפרשה קבוצתית מתוך האשראי לציבור  0.07%0.11% )0.1%( )0.07%(0.08%מזה:

0.35%0.15%0.22%0.43%0.35%הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך כלל סיכון האשראי 

לעיל. זמן לאורך עיקריים ביצוע ומדדי תמציתי כספי מידע 1.2 פרק ראה שנתית רב בפריסה נוספים אשראי איכות למדדי
– 3 בפרק המופיעים האשראי סיכון על והדיון לציבור האשראי התפתחות על הדיון במסגרת להלן ראה נוספים לפרטים

לדוח הכספי. ו-13 סקירת הסיכונים וכן ביאורים 6

הכנסות שאינן מריבית

בתקופה ש״ח מיליוני 34.9 לעומת ש״ח, מיליוני 48.8 ב- הסתכמו 2018 של הראשון ברבעון מריבית שאינן הכנסות
הנובע בעיקר מהסיבות כדלהלן: המקבילה אשתקד – גידול של כ- 39%

בתקופה ש״ח מיליוני 0 לעומת ש״ח מיליוני 5.7 ב- הסתכמו 2018 של הראשון ברבעון מריבית שאינן מימון הכנסות
5.1 בסך הפסדים נרשמו מנגד ש״ח, מיליוני 10.7 בסך אשראי תיק ממכירת מהכנסות נובע הגידול אשתקד. המקבילה
אירועים בפרק להלן ראה אשראי תיק מכירת אודות נוספים פרטים .ALM ונגזרי נוסטרו מפעילות הנובעים מיליוני ש״ח

מהותיים בתקופת הדו ח ואירועים לאחר תאריך המאזן.

אשתקד, המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 32.0 לעומת ש"ח, מיליוני ב-25.7 הסתכמו 2018 של הראשון ברבעון העמלות
אודות נוספים לפרטים הברוקראז'. פעילות מכירת עקב ערך ניירות בעמלות מקיטון נובע הקיטון כ-19%, עיקר של קיטון

מכירת פעילות הברוקרא ז ראה להלן בפרק אירועים מהותיים בתקופת הדוח ואירועים לאחר תאריך המאזן.

המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 2.9 לעומת ש"ח, מיליוני ב-17.4 הסתכמו 2018 של הראשון ברבעון אחרות הכנסות 
מיליוני ש"ח. 14.5 אשתקד. הגידול נובע מהכנסות ממכירת פעילות ברוקראז' בסך

הו צאות

בתקופה ש״ח מיליוני 99.7 לעומת ש״ח, מיליוני ב-100.5 הסתכמו 2018 של הראשון ברבעון והאחרות התפעוליות ההוצאות
שכר כמפורט להלן. המקבילה אשתקד – גידול של כ- 1%. עיקר הגידול נובע מגידול בסעיף הוצאות

מקבילה בתקופה ש״ח מיליוני 43.2 לעומת ש״ח מיליוני ב-46.1 הסתכמו 2018 של הראשון ברבעון השכר הוצאות
אשתקד– גידול של כ- 7%. עיקר הגידול נובע מעלויות הקשורות להשלמת עיסקת מכירת הברוקראז'.
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הפרשה למיסים

3.3 לעומת ש״ח. מיליון 9.1 של בסך 2018 של הראשון ברבעון הסתכמה רגילות מפעולות הרווח על למיסים ההפרשה
אשתקד מקבילה בתקופה 30.3% לעומת 32.3% הינו האפקטיבי המס שעור אשתקד, מקבילה בתקופה מיליוני ש״ח

ולעומת שיעור מס סטטוטורי של  34.19%.

אחר רווח כולל בסעיפי התפתחויות
לעומת ש״ח, מיליוני 0.7 בסך בהפסד 2018 של הראשון ברבעון הסתכם המס( השפעת )לאחר האחר הכולל הרווח
מומשו שטרם הפסדים בשל נובע השינוי עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש״ח מיליוני כ-0.6 של בסך אחר כולל רווח

לפי שווי הוגן בתקופת הדוח בהשוואה לרווחים בתקופה המקבילה אשתקד. זמינים למכירה ניירות ערך מהתאמת

לדוחות הכספיים. 4 לפרטים אודות הרוו ח הכולל האחר ראה ביאור

לדוחות הכספיים. 5 לפרטים אודות קרן הונית שלילית בחלוקה לטווחים של משך הזמן ושיעור הירידה ראה ביאור

רווח כולל
בתקופה ש״ח מיליוני 8.2 לעומת ש״ח, מיליוני 18.3 של בסך 2018 של הראשון ברבעון הסתכם הכולל הרווח הכל סך

המקבילה אשתקד. 
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ההון והמינוף והלימות ההון ההתחייבויות, הנכסים, וההתפתחויות של המבנה .2.3 

וההתחייבויות הנכסים ההתפתחויות בס עיפי
קיטון .2017 שנת בתום ש״ח מיליוני 13,554 לעומת ש״ח, מיליוני ב-12,916 הסתכם ,2018 במרץ 31 ליום המאזן כל סך

של  5%.

מזומנים, פיק דונות בבנקים וניירות ערך

ש"ח, מיליוני ב-3,030 הסתכמה ,2018 במרץ 31 ליום ערך( וניירות בבנקים פיקדונות )מזומנים, הנזילים הנכסים יתרת
אשר נובע בעיקרו ממכירת פעילות ברוקראז'. 2017. קיטון של כ-14% מיליוני ש"ח בתום שנת לעומת 3,517

בתום ש״ח מיליוני 2,659 לעומת ש״ח, מיליוני ב-2,017 הסתכמה ,2018 במרץ 31 ליום בבנקים והפיקדונות יתרת המזומנים
שנת 2017. קיטון של כ-24%. 

גידול .2017 שנת בתום ש״ח מיליוני 858 לעומת ש״ח, מיליוני ב-1,013 2018 במרץ 31 ביום הסתכמה הערך ניירות יתרת
של כ- 18%. 

להלן התפת חות תיק ניירות הערך )במיליוני שקלים(:

יתרה ליום 
2017 בדצמבר שערוך) 2(תנועות שוטפות) 1(31

יתרה ליום 
2018 במרץ 31

שינוי 
יתרות ב-% 

זמינים למכירה  523158168230%ניירות ערך

 3311%)1()3(335ניירות ערך למסחר

858155-1,01318% 

כולל קניות, מכירות, פדיונות ותקבולי ריבית. )1( 
שער הפרשי מריבית, הכנסות למסחר, ערך ובניירות למכירה זמינים ערך בניירות הוגן לשווי מהתאמות מומשו ושטרם שמומשו רווחים כולל )2( 

ושערוך. 

אשראי לציבור 

להלן התפת חות תיק האשראי )במיליוני שקלים(:

יתרה ליום 
2017 בדצמבר 31 

ביצועים 
בתקופה ) 1(

פירעונות 
ומכירות תיקים 

בתקופה )2(
יתרה ליום 

2018 במרץ 31
שינוי 

יתרות ב-% 

 )2%(7,123)572(7,278417אשראי לדיור 

 1,0824%)150(1,041190אשראי צרכני סולו 

 )1%(8,205)722(8,319607סך הכל אשראי ל דיור וצרכני

 )3%(793)126(817102אשראי עסקי למעט נכסים מס חריים

 4493%)23(43834אשראי לרכישת נכסים מס חריים

1991%)42(19843אחר

 )1%(9,646)913(9,772786סך הכל אשראי לציבור ברוטו

)103()102(הפרשה להפסדי אשראי 

 )1%(9,6709,543סך הכל אשראי לציבור נטו

לא כולל מיחזורים. )1( 
מיליוני ש"ח וכן צבירת ריבית, הפרשי הצמדה והפרשי שער. כולל גם מכירת תיק אשראי בסך של כ-300 )2(

3.1 בפרק המופיעים האשראי סיכון על והדיון לציבור האשראי התפתחות על הדיון במסגרת להלן ראה נוספים, לפרטים
לדוחות הכספיים. ו-13 6 לדו ח זה בדוח על הסיכונים המוצג באתר האינטרנט של הבנק, וכן בביאורים
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פיקדונות הציבור
להלן הרכב פקדונות הציבור: 

2018 במרץ 312017 בדצמבר שינוי יתרות-%  31

במיליוני ש״ח 

 )4%(7,9698,321פיקדונות של אנשים פ רטיים) 1(

 )2%(741727פיקדונות של גופים מוסדיים 

 )8%(1,3941,512פיקדונות של תאגידים וא חרים

פיקדונות הציבור  )4%(10,10410,560סה״כ

מיליוני ש״ח(. 2,500 – 2017 בדצמבר 31 חשבון עו״ש פעיל בבנק )ליום מיליוני ש״ח לאנשים פרטיים אשר יש להם 2,500 מזה סך של )1( 

מליוני ש"ח. 1 הינם עד לגובה של מסך פקדונות הציבור הינם של משקי בית וכ-54% כ- 79%

לדוח הכספי. 7 לפרטים נוספים אודות סוגי פיקדונות ופיקדונות לפי סדר גודל ראה ביאור

סיכון נזילות ומימון. 3.3 לפרטים נוספים אודות ניתוח איכותי וקבוצות המפקידים הגדולים ראה להלן בפרק

פעילות חוץ מאזנית בניירות ערך המוחזקים בידי הציבור
לקוחות, אלפי כ-9 על עומד הבנק במשמרת ערך ניירות תיקי המחזיקים הלקוחות מספר ,2018 במרץ 31 ליום נכון
כ-3.5 על עומד 2018 במרץ 31 ליום אלה לקוחות של ערך ניירות תיקי שווי .2017 שנת בסוף לקוחות אלפי לעומת כ-14
לפרטים הברוקראז'. פעילות ממכרית נובע השינוי עיקר .2017 שנת בסוף ש"ח מיליארדי כ-7.5 לעומת מיליארדי ש"ח,

נוספים ראה להלן בפרק אירועים מהותיים בתקופת הדו ח ואירועים לאחר תאריך המאזן

ניירות ערך שהושאלו
הנוסטרו(, תיק עבור ש״ח מיליוני 42 )מזה ש״ח מיליוני בכ-49 2018 במרץ 31 ביום הסתכמו שהושאלו ערך ניירות יתרת

מיליוני ש״ח עבור תיק הנוסטרו(. 18 )מזה 2017 מיליוני ש״ח בתום שנת לעומת כ- 34

וכתבי התחייבויות נדחים אגרות חוב
להלן התפת חות באגרות החוב ובכתבי ההתחייבויות הנדחים )במיליוני שקלים(:

יתרה ליום 
2017 בדצמבר פירעונות )1(הנפקות  31

יתרה ליום 
2018 במרץ שינוי יתרות 31

באחוזיםבמיליוני שקלים 

 )12%(1,217)160(-1,377אגרות חוב

-262)1(-263כתבי הת חייבות נדחים

)coco( 232-2234כתבי הת חייבות נדחים מותנים-

 )8%(1,713)159(-1,872סך הכל כתבי התחייבות 

כולל גם צבירת ריבית והפרשי הצמדה. )1(

נכסים והתחייבויות בגין מכשירים נגזרים
עבור הינם ש״ח מיליוני כ-0.6 )מזה ש״ח מליוני ב-2.9 2018 במרץ 31 ביום הסתכמה נגזרים מכשירים בגין נכסים יתרת

מיליוני ש״ח הינם עבור פעילות לקוחות(. 2017. )מזה כ-63 מיליוני ש״ח בתום שנת 64 פעילות לקוחות(, לעומת

ש״ח מיליוני כ-0.6 זה )מסכום ש״ח מליוני ב-6.8 2018 במרץ 31 ביום הסתכמה נגזרים מכשירים בגין יתרת התחייבויות
מיליוני ש״ח הינם עבור פעילות לקוחות(. )מזה כ-63 2017 מיליוני ש״ח בתום שנת הינם עבור לקוחות(, לעומת 66.2
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הון והלימות הון 
הלימות הון: להלן טבלה המציגה יחס

31/03/201831/12/2017 

במיליוני ש״ח 

א - הון ע צמי לצורך חישוב יחס ההון

827.6822.9הון עצמי רובד 1, לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים

נוסף, לאחר ניכויים --הון רובד 1

404.0407.6הון רובד 2, לאחר ניכויים

1,231.61,230.5סך הכל הון כולל

ב - יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 7,209.37,286.2סיכון אשראי 

 67.142.8סיכון שוק 

779.9768.5סיכון תפעולי 

 8,056.38,097.5סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

באחוזים 

ג - יחס ההון לרכיבי סיכון 

לרכיבי סיכון 1  10.310.2יחס הון עצמי לרובד

15.315.2יחס הון הכולל לרכיבי סיכון 

המזערי הנדרש ע״י המפקח על הבנקים  9.99.9יחס הן עצמי רובד 1

13.413.4יחס ההון הכולל המ זערי הנדרש ע״י המפקח על הבנקים

ובנכסי הבנק בהון היפוטטיים שינויים בעקבות הכולל ההון ויחס 1 רובד עצמי הון יחס על ההשפעה אודות נתונים להלן
הסיכון )בנקודות האחו ז(:

תרחיש )1(

1 השפעה על יחס ההון הכולל השפעה על יחס הון עצמי רובד

ליום ליום 

2018 במרץ 312017 בדצמבר 312018 במרץ 312017 בדצמבר 31 

בהון העצמי 1.11.01.11.0עלייה של 10%

2 במכשירי הון רובד 0.40.4--עלייה של 10%

בנכסי הסיכון  )1.4( )1.4( )0.9( )0.9(עלייה של 10%

השפעה מקבילה בתרחיש של ירידה היפותטית. )1( 

:2018 להלן התפתחות ההון בשנת

הון עצמי 
הון עצמי 

1 רובד
הון עצמי 

2 הון כוללרובד

2017 בדצמבר  837.3822.9407.61,230.5יתרה ליום 31
 19.019.0-19.0רוו ח נקי לתקופה) 1(

 )5.5(- )5.5( )5.5(דיבידנד ש חולק

 )3.3(- )3.3( )3.3(דיבידנד שהוכר ז
 )0.7(- )0.7( )0.7(רוו ח כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס) 2(

2 )3.3( )3.3(--שינוי ביתרת כתבי הת חייבות נדחים המוכרים כהון רובד

 )0.3( )0.3(--שינוי בהפרשה קבוצתית המוכרת כהון רובד 2

)4.8(- )4.8(-א חר

2018 במרץ  846.8827.6404.01,231.6יתרה ליום 31

התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר. 2.2  )1( ראה לעיל פירוט רווח ורווחיות בפרק
התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר. 2.2 רווח כולל אחר בפרק  )2( ראה לעיל פירוט התפתחויות בסעיפי
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ח על השינויים בהון.חות הכספיים, דו ר שינויים בהון העצמי, ראה בדו רטים נוספים בדב לפ 

 IIIזל  ובא IIזל  באהמלצות  את המאמצות מעודכנות תקין בנקאי נוהל הוראות ישראל בנק פרסם , 2013במאי  30ביום  
 (. 201211רכת הבנקאית בישראל )הוראות ניהול בנקאי תקין   במע 2014 בינואר 1חל מיום  ה

חברות האשראי:בהוראות הנוהל הבנקאי נקבע כי על התאגידים הבנקאיים ו 

בינואר  1מיום  חל ההבנקאית  המערכת כלל עבור 9%של  משוקללים סיכון לנכסי זערי מ 1רובד  עצמי הון חס בילעמוד  
זניים המא הנכסים  מסך 20%על  עולה או שווה מאוחד בסיס על זניים המאנכסיו  שסך בנקאי תאגיד ועבור 2015
.2017 בינואר 1חל מיום   ה 10%זערי של  הון כולל מחס  רכת הבנקאית לעמוד ביבמע 

בינואר  1מיום  חל ההבנקאית  רכת המעכלל  עבור 12.5%של  משוקללים סיכון לנכסי זערי מכולל  הון ביחס לעמוד 
זניים המא הנכסים  מסך 20%על  עולה או שווה מאוחד בסיס על זניים המאנכסיו  שסך בנקאי תאגיד ועבור 2015

.2017 בינואר 1חל מיום   ה 13.5%זערי של  הון כולל מחס  במערכת הבנקאית לעמוד בי

חיותלהנ בהתאם  לדיור, הלוואות למתן מגבלות בנושא חיות הנהבנקים  על ח המפקפרסם  , 2014בספטמבר  28ביום  
1ליום  עד ר לדיוההלוואות  מיתרת 1%המבטא  בשיעור 1רובד  עצמי הון יעד את להגדיל נדרשת הבנקאית המערכת 

תוספת  0.9%כ- המהווים  ח ש״מיליוני  70כ- של  לסך 2018ץ  במר 31ליום  החישוב יסתכם האמור פי על . 2017בינואר  
רי. זע לדרישת ההון המ 

9.9%. עומד על 2018ץ   במר 31 מזערי של הבנק ליום 1ח המצויינות לעיל, יחס הון עצמי רובד  חיות המפקבהתאם להנ 

ההון יעד  שכן ממנו זרים נגהשלבים  יתר כאשר, ההון תכנון בתהליך ומהותי חלתי התשלב  מהווה ההון יעדי קביעת 
העסקיתרית,  הרגולטובסביבה  חשבות התתוך  נקבע ההון יעד תכנון. מגבלת למעשה, מהווה, ישראל בנק שקבע זערי המ

חסי לי פעולה  תכנית להכין ההנהלה את הדירקטוריון חה הנדיוניו,  רת ובמסגלעיל  לאמור בהמשך הבנק. של והארגונית 
 . 2019 בסוף שנת 10.5% יגיע לשיעור של 1הון רובד  חס ח הבנויים על מתווה עולה בו יהלימות הון ארוכי טוו 

.2019 בסוף שנת 13.5%הון כולל של  חס דירקטוריון הבנק את ההנהלה לא לרדת מיחה  כמו כן הנ

הסיכוניםוניהול  רטגית האסטהעסקית  התכנית בניהול זי מרכחלק  הינו ההון ותכנון ( ICAAP )ההון  הלימות הערכת תהליך 
פרופילעל  והעסקיים האסטרטגיים היעדים השפעת חנת נבההון  תכנון תהליך במסגרת עתיד. פני צופת בראייה הבנק של 

ההוןנאותות  על ריון הדירקטוהערכת  את מסכמים שנקבעו השמרנים ההון יעדי התאגיד. ידי על הנדרש ההון ועל הסיכון 
הכספיוהמצב  התאגידי, הממשל הסיכונים, סביבת ר, שהוגדהסיכון  עתיד, פני צופה העסקית לתכנית חס בהתייהבנק  של 
להמשיךהאסטרטגית  התכנית נכללה הנ״ל ההון יעדי על להחלטה הדירקטוריון את שהובילו השיקולים בין הבנק. של 

בשלבעיקר  נמוך, סיכון פרופיל בעל והינו מהפעילות. 90%כ-  המהווה הבית משקי ר במגזהעסקית  בפעילות ולהתמקד 
ממשי,חון  בבטח  מובטהבנק  של האשראי תיק 90%כ-  בנוסף, האשראי. בתיק הרב זור והפיללווה  הממוצע האשראי גובה 

בהתחשבנקבעו  ההון יעדי סיסטמי. סיכון מהווה אינו הבנק גודלו בשל כן כמו נמוכים. LTVחסי  בימגורים,  דירות בעיקר 
עתיד פני  צופת בראייה קיצון, חישי תרהתממשות  חר לאגם  המזערי ההון חסי בילעמוד  הבנק וברצון הסיכון בתיאבון 

בנק ישראל. רישות  חשבון את דוהמביאה ב 
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2 הון רובד

כתבי יתרת מזה ,2017 לסוף ש״ח מיליוני 407.6 לעומת ש״ח מיליוני ב-404.0 מסתכם ניכויים לאחר 2 רובד הון סך
לאחר 2 רובד בהון הנכללת מוסדיים, ומלקוחות בית ממשקי שגויסו נדחים ופיקדונות לציבור שהונפקו נדחים התחייבויות
ש״ח מיליוני 234 כ- )מזה ש״ח מיליוני ב-313.6 2018 במרץ ב-31 הסתכמה הסיכון, לרכיבי ההון יחס חישוב ניכויים לצורך
באמצעות הפסדים לספיגת מנגנון גם הכוללים Contingent Convertibles )COCO( מסוג מותנים, נדחים כתבי התחייבות
מסוג מותנים נדחים התחייבות כתבי ש״ח מיליוני 232 כ- )מזה 2017 שנת בתום ש״ח מיליוני 316.9 לעומת קרן(, מחיקת

.)COCO 

יחס מינוף 

במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

1 827.6802.2822.9הון רובד

 13,006.613,907.113,644.3סך חשיפות מאזניות

767.8687.1740.5חשיפות חו ץ מאזניות אחרות )לאחר מקדמי המרה לחשיפות מאזניות(

2.287.243.8סכומי תוספות בגין חשיפה פוטנציאלית עתידית הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים

)14.4( )11.3( )19.2( סכומים בגין נכסים שנוכו בקביעת הון עצמי רובד 1

 13,757.414,670.114,414.2סך החשיפות

 6.0%5.5%5.7%יחס מינוף 

המינוף המזערי הנדרש ע״י המפקח על הבנקים 5.0%5.0%5.0%יחס

“ההוראה״(. )להלן: מינוף״ “יחס בנושא 218 תקין בנקאי ניהול הוראת את הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 באפריל ביום 28
מבוססות ההון לדרישות ואמינה משלימה כמדידה יפעל אשר סיכון, מבוסס שאינו ושקוף פשוט מינוף יחס קובעת ההוראה

סיכון, ואשר נועד להגביל את צבירת המינוף בתאגיד הבנקאי.

המאזניים נכסיו שסך בנקאי תאגיד מאוחד. בסיס על מ-5% יפחת שלא מינוף ביחס יעמוד בנקאי תאגיד להוראה, בהתאם
מ- 6%.  יפחת שלא מינוף ביחס יעמוד הבנקאית, במערכת המאזניים הנכסים מסך יותר או 20% מהווה מאוחד בסיס על

.5% בהתאם לאמור לעיל, י חס המינוף המזערי שיידרש מהבנק הוא

עומד ההוראה פרסום ביום אשר בנקאי, תאגיד .2018 בינואר 1 מיום החל המינוף ביחס לעמוד נדרש בנקאי תאגיד
בדרישה של י חס המינוף המזערי החל עליו, לא ירד מהסף שנקבע בהוראה.

הבנק עומד ביחס המינוף הקבוע בהוראה. 
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מדיניות חלוקת דיבידנדים

דיבידנד״(, חלוקת )“מדיניות מעודכנת דיבידנד חלוקת מדיניות לאמץ הבנק דירקטוריון החליט ,2017 באפריל 27 ביום 
בו המופיע המידע 2017-01-043638(, אשר אסמכתא )מספר 2017 באפריל 27 ביום הבנק שפרסם המידי בדוח כמפורט
לדוחות בהתאם הבנק של הנקי מהרווח 30% עד כדיבידנד לחלק יהיה ניתן זו, למדיניות בהתאם ההפניה. דרך על מובא
חלוקת לאחר גם עליו החלים הרגולטורים ההון הלימות ביעדי יעמוד שהבנק לכך היתר, בין ובכפוף, הבנק של הכספיים
את הדירקטוריון שהנחה כפי עולה ובמתווה הטווח ארוכי ההון הלימות ליעדי בהגעה כי במדיניות, נקבע עוד הדיבידנד.
לחלק יהיה ניתן ,)2019 שנת בסוף 1 רובד עצמי הון יחס 10.5% המיידי, הדוח למועד )נכון פיהן על לפעול הבנק הנהלת
ולמגבלות דין פי על לחלוקה הדרושים התנאים יתר בכל לעמידה ובכפוף הנקי מהרווח 50% עד של בסכום דיבידנד
הבנק של הכספי לדוח 25א)ב( ביאור ראה הבנק של הקודמת הדיבידנד חלוקת מדיניות אודות )לפרטים הבנק על החלות

לשנת 2016(.

על שחלות הדין להוראות ובכפוף חלוקה, כל בטרם הדירקטוריון של פרטניות להחלטות כפופה בפועל הדיבידנד חלוקת
ולכן הבנק, על החלות ולמגבלות ישראל בנק והוראות התשנ״ט–1999 החברות, חוק הוראות זה ובכלל דיבידנד חלוקת

נסיבות מסוימות יכול וימנעו מהבנק את האפשרות לחלק דיבידנד.

לעת מעת שינויים בה להיות ועשויים אחרת הדירקטוריון החליט לא עוד כל בתוקפה תישאר הדיבידנד חלוקת מדיניות
הדין ובהוראות עסקיים בשיקולים בהתחשב לעת מעת להחליט הבנק דירקטוריון מסמכות לגרוע כדי בה באמור ואין
או מסוימת תקופה בגין שיחולק הדיבידנד שיעור שינוי על או המדיניות שינוי על הבנק, על החלות רגולטוריות ובהוראות

לה חליט שלא לחלק דיבידנד בגין תקופה מסוימת.

לחלוקה כלשהו שלישי צד כלפי התחייבות ליצור כדי דיבידנד חלוקת מדיניות באישור אין כי ספק, הסר למען מובהר בזה,
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 בהתייחס הבנק על החלות 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 ותחזיות הערכות על מתבסס זה מידע שנצפה. מכפי שונה באופן להתממש
כוללים המשפיעים הגורמים בלבד. הבנק בשליטת שאינם שונים בגורמים לחול העשויים שינויים בשל יתממש שלא יכול
בתכנית הבנק ברווחיות ושינויים ואחרים פיקוח גורמי הוראות חקיקה, במשק, הכלכלי במצב שינויים לגבי והערכות תחזיות

האסטרטגית, ובתכנית העבודה. 

מיליוני ש״ח. 5.5 בתקופת הדוח חולקו דיבידנדים בסך

3.3 בסך 2017 לשנת רביעי רבעון רווחי בגין ביניים דיבידנד לחלק הבנק דירקטוריון החליט ,2018 במרץ 27 ביום בנוסף,
שהחזיקו המניות לבעלי ,2018 באפריל ב-22 שולם ע.נ ש״ח 1 רגילה מניה לכל ש״ח 0.05 בסך הדיבידנד ש״ח, מיליוני

)המועד הקובע(. 2018 באפריל במניות הבנק ביום 8
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 פעילות פיקוחיים הבנקאי לפי מגזריעסקי התאגיד  תיאור 2.4.

זרי פעילות עיקריים. חמישה מגחברות 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 

רטית(.זר בנקאות פ זר הינם אנשים פרטיים )למעט אלה הנכללים במג חות המג  – לקומגזר משקי הבית 

מיליוני  3על  העולה פיננסיים נכסים תיק יתרת להם פרטיים אנשים הינם המגזר חות לקופרטית בנקאות מגזר 
ש״ח.

רות בניה, קבלנים וחברות נדל״ן, תאגידים ועמותות.חות המגזר הינם חב – לקו מגזר עסקי  

נוספים.מוסדיים  וגופים ח ביטורות  חבחות,  לקוכספי  המנהלים רסה בוחברי  כוללים ר המגזחות  לקודייםמוס מגזר  

הבנק. של  חייבויות וההתהנכסים  ניהול ופעילות הבנק של הנוסטרו פעילות את כולל זר המגפיננסי ניהול מגזר 
)כולל פעילויות מכירה ושירותי ניהול תיקי אשראי(. 

זרים השונים:הכללים העיקריים שיושמו בחלוקת תוצאות הפעילות בין המג 

לבין זר  המגללקוחות  שהועמד האשראי על הנגבית הריבית בין מההפרש המתקבל ח מרוונטו ריבית, הכנסות 
ח״מ האשראי(. חיר ההעברה הכלכלי התואם את מגזר ההצמדה ואת ממחיר הכסף )מ

ההעברה חיר  )מהכסף  חיר מלבין  זר המגחות  ללקוהפיקדון  על המשולמת הריבית בין מההפרש המתקבל ח רוווכן  
ח״מ הפקדון(.זר ההצמדה ואת מ הכלכלי התואם את מג 

ח. ר בו מסווגת פעילות הלקו רות למגז - הכנסות שאינן מריבית נזקפות ישיהכנסות שאינן מריבית  

פעילות מסווגת  בו הפעילות זר למגזקפה  נההפרשה  צתית(  קבוהפרשה  )לרבות אשראי די הפסבגין  צאות הו
בו זר  למגהיא  אף חסה יוהקטנתה  או שבוצעה מהפרשה גביה דומה, באופן ההפרשה. בוצעה בגינה אשר ח הלקו

מסווגת פעילות הלקוח.

ההוצאותיתרת  הפעילות. זרי למגספציפית  זקפו נזיהוי,  להניתנות  ישירות הוצאות  חרותוא תפעוליות  צאות הו
מיוחסותאלו  הוצאות לפיו מודל פי על יוחסו ישיר, באופן לשייכן היה ניתן שלא הישירות ההוצאות או העקיפות 
חות הלקו פעילות  היקף של ח מפתגם  וכללו בבנק המשרות מסך במגזר הישירות המשרות של חסי היחלקן  לבהתאם  

במגזר הפעילות.

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

תוצאותאודות  נוספים ולפרטים השונים זרים המגבין  הפעילות תוצאות חלוקת בשיושמו  העיקריים הכללים אודות לפרטים 
 . 2017 לדוחות הכספיים לשנת 29הפעילות ראה ביאור  
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חודשים שלושה של לתקופה פעילות למגזרי ששימשו וההתחייבויות הנכסים של הממוצעות היתרות פירוט להלן
:2018 במרץ שהסתיימו ביום 31

התחייבות נכסים 

שינוי  20182017שינוי  20182017

ב-% מיליוני ש״ח ב-% מיליוני ש״ח מגזרים 

 )0.4(8,520.88,304.22.66,652.36,678.3משקי בית 

 )0.2(12.28.445.21,574.51,578.2בנקאות פרטית 

 )9.0(882.7970.2 )18.6(852.51,050.0עסקים קטנים וזעירים 
 579.1459.726.0 )29.0(363.5512.0עסקים בינוניים וגדולים) 1(

 )32.8(3.51.7105762.91,135.3גופים מוסדיים 

 )14.2(1,891.62,203.7 )10.5(3,542.93,958.3מגזר ניהול פיננסי 

 )5.2(12,343.113,025.4)3.9(13,295.413,834.6סה״כ 
מגזר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי. )1( 

להלן פירוט הרוו ח הנקי מפעולות רגילות לפי מגזרי פעילות:

במרץ 31 לשלושה חודשים שהסתיימה ביום
שינוי  20182017הרווח הנקי )הפסד(

מיליוני ש״ח מגזרים 

 )5.6(2.8 )2.8(משקי בית 

 )0.2( )0.6( )0.8(בנקאות פרטית 

 )1.0(5.26.2עסקים קטנים וזעירים 
 2.72.10.6עסקים בינוניים וגדולים) 1(

 )0.8( )3.2( )4.0(גופים מוסדיים 
 18.70.318.4מגזר ניהול פיננסי ) 2(

---סכומים שלא הוקצו 

 19.07.611.4סה״כ 

מגזר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי. )1( 
זה כולל את ההכנסות ממכירת פעילות הברוקארז’ ותיקי המשכנתאות. מגזר )2( 

לפרטים בקש ר עם שינויים ברווחיות המגזרים, ראה להלן בכל מגזר.
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מגזר משקי בית

אלו )למעט פרטיים אנשים עבור פיננסיים ומוצרים שירותים של מגוון הבנק מספק הבית משקי מגזר פעילות במסגרת
כוללים: זה פעילות מגזר במסגרת הבנק לקוחות לרשות העומדים העיקריים המוצרים פרטית״(. “בנקאות המיוחסים למגזר
כרטיסי צרכניות הלוואות מגורים, דירת בביטחון מטרה לכל הלוואות מסחריים, ונכסים מגורים דירת הלוואות לרכישת

חשבונות עו״ש, פיקדונות וחסכונות, פעילות בשוק ההון בניירות ערך. אשראי וכרטיסי חיוב ללקוחות הבנק,

באמצעים הבנק, סניפי באמצעות בנקאות שירותי מהבנק מקבלים זה, פעילות למגזר המשתייכים הבנק מרבית לקוחות
.IVR-דיגיטליים ועל ידי מוקד הלקו חות של הבנק, לרבות שירותי ה

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

להלן תמצית תוצאות פעילות המג זר )במיליוני ש״ח(:

במרץ 31 לשלושה חודשים שהסתיימה ביום

20182017 

הלוואות 
א חרל דיור

סך הכל 
משקי בית 

הלוואות 
א חרל דיור

סך הכל 
משקי בית 

 35.235.971.133.636.770.3סך הכנסות ריבית, נטו 

 5.99.815.75.611.016.6סך הכנסות שאינן מריבית 

 12.911.4 )1.5(0.410.510.9הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי 

 20.959.079.917.653.771.3הוצאות תפעוליות וא חרות

2.8)13.3(16.1)2.8()16.2(13.4רוו ח נקי )הפסד(

המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 2.8 של נקי לרווח בהשוואה ש״ח, מיליוני 2.8 בסך הפסד זה במגזר נרשם בתקופת הדוח
אשתקד.

עלייה בשל והעקיפות הישירות ההוצאות ייחוס בשיעור מעלייה בעיקר נובעת לדיור הלוואות מגזר תת של ירידה ברווחיות
בהיקף הביצועים.

לבית ערך ניירות לקוחות תיק של מכירת עסקת השלמת מעלויות בעיקר נובע אחר מגזר תת של בהפסד גידול
ההשקעות מיטב דש. 

מהוצאות הבנק. 80% מגזר זה מהוות כ- מכלל הכנסות הבנק, הוצאות 62% זה מהוות כ- הכנסות מגזר
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מגזר בנקאות פרטית

פיננסיים נכסים תיק להם פרטיים לאנשים הניתנים ומוצרים שירותים מספקת פרטית בנקאות במגזר הבנקאית הפעילות
מיליוני ש״ח. העולה על 3

להלן תמצית תוצאות הפעילות של מג זר בנקאות פרטית )במיליוני ש״ח(:

במרץ 31 לשלושה חודשים שהסתיימה ביום

20182017 

 1.10.9הכנסות ריבית, נטו 

 1.21.9הכנסות שאינן מריבית 

--הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 3.53.7הוצאות תפעוליות וא חרות

)0.6( )0.8(הפס ד

בתקופה ש"ח מיליוני 0.6 בסך להפסד בהשוואה ש"ח מיליוני 0.8 בסך זה פעילות במגזר הפסד נרשם בתקופת הדוח
המקבילה אשתקד. עיקר ההפסד נובע מקיטון בעמלות המ רות מטבע בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

מהוצאות הבנק. 4% זה מהוות כ- מכלל הכנסות הבנק, הוצאות מגזר הכנסות מגזר זה מהוות כ- 2%
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מגזר עסקי
הבנק, ללקוחות ניתנים אלה שירותים עסקיים. ללקוחות בנקאיים שירותים הבנק מספק העסקי המגזר פעילות במסגרת
לבניה פרוייקטים ליווי של הנדל״ן בסקטור פעילות כולל המגזר הקמעונאית. החטיבה ובאמצעות הנדל״ן סקטור באמצעות

לסוגיה. 38 למגורים בעיקר בשיטת הליווי הסגור, בין היתר, מימון פרוייקטים לפי תמ״א

המגזר העסקי מחולק לתתי מגזרים להלן:

מיליוני ש״ח. מג זר עסקים קטנים וזעירים – עסקים שמחזור פעילותם קטן מ-50

מליוני ש״ח. מג זר עסקים בינוניים וגדולים* – עסקים שמחזור פעילותם גדול או שווה ל-50

להלן תוצאות הפעילות של המג זר העסקי לפי תתי מגזרים )במליוני ש״ח(:

במרץ 31 לשלושה חו דשים שהסתיימה ביום

20182017 

בינוי 
סך הכל א חרונדל״ן 

בינוי 
סך הכל א חרונ דל״ן

מגזר עסקים קטנים וזעירים 

 5.40.96.35.71.26.9סך הכנסות ריבית, נטו 

 4.34.08.34.33.07.3סך הכנסות שאינן מריבית 

 )1.1(- )1.1(0.6 )0.1(0.7הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי 

 4.12.26.33.92.66.5הוצאות תפעוליות וא חרות

 3.31.95.24.81.46.2רווח נקי 

מגזר עסקים בינוניים וג דולים*
 2.70.12.83.1-3.1סך הכנסות ריבית, נטו 

 2.20.32.52.40.12.5סך הכנסות שאינן מריבית 

 0.7-0.7 )0.4(- )0.4(הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי 

 1.8-1.81.9-1.9הוצאות תפעוליות וא חרות

 2.40.32.72.00.12.1רווח נקי 

מגזר זה כולל את הפעילות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי. *

ש"ח מיליוני 8.3 בסך נקי לרווח בהשוואה ש"ח, מיליוני 7.9 בסך בכללותו העסקי במגזר נקי רווח נרשם הדוח בתקופת
בתקופה המקבילה אשתקד.

הבנק. מהוצאות 8% כ- מהוות בכללותו זה מגזר הוצאות הבנק, הכנסות מכלל 14% כ- מהוות בכללותו זה הכנסות מגזר
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מוסדיים מגזר גופים

חברות לקוחות, כספי המנהלים בורסה לחברי בנקאיים שירותים מספק הבנק מוסדיים, גופים מגזר פעילות במסגרת
ביטו ח וגופים מוסדיים נוספים.

להלן תמצית תוצאות פעילות המג זר )במיליוני ש״ח(:

במרץ 31 לשלושה חו דשים שהסתיימה ביום

20182017 

 0.60.5הכנסות ריבית, נטו 

 0.26.6הכנסות שאינן מריבית 

--הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 6.711.6הוצאות תפעוליות וא חרות

)3.2( )4.0(הפס ד

המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 3.2 בסך להפסד בהשוואה ש"ח מיליוני 4.0 בסך הפסד זה במגזר נרשם בתקופת הדוח
אשתקד. 

עיקר הגידול בהפסד נובע מקיטון בעמלות. 

מהוצאות הבנק. 6% מהוות כ- מכלל הכנסות הבנק, הוצאות מגזר זה 1% זה מהוות כ- הכנסות מגזר

מגזר ניהול פיננסי
הפעילות תחומי הבנק. לקוחות מול פעילות כוללות ואינן הבנק, של הכספי הניהול את כוללות זה במגזר הפעילויות 

זה הם: העיקריים במגזר

ניהול ההון הפיננסי הפנוי של הבנק. 

ניהול נכסים והתחייבויות. 

ניהול תיק הנוסטרו של הבנק.

ניהול החשיפות לסיכוני שוק לרבות חשיפות בסיס, ריבית ונזילות.

פעילות מול בנקים באר ץ ובחו״ל.

פעילות מכירה ושירות ניהול תיקי אשראי. 

להלן תמצית תוצאות פעילות המג זר )במיליוני ש״ח(:

במרץ 31 לשלושה חו דשים שהסתיימה ביום

20182017 

 8.95.0הכנסות ריבית, נטו 

-20.9הכנסות שאינן מריבית 

- )0.1(הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 2.34.7הוצאות תפעוליות וא חרות

18.70.3רווח נקי 

מקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 0.3 בסך לרווח בהשוואה ש"ח מיליוני 18.7 בסך רווח זה במגזר נרשם הדוח בתקופת 
אשתקד. 

זה. משכנתאות ופעילות הברוקראז’ אשר נרשמו במגזר עיקר הגידול ברווח מהכנסות ממכירת תיק אשראי

מהוצאות הבנק. 2% כ- מכלל הכנסות הבנק, הוצאות מגזר זה מהוות 21% זה מהוות כ- הכנסות מגזר
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עיקריות 2.5. חברות מוחזקות

מוחזקות חברות על לפרטים מוחזקות. חברות של בפעילות מהותיות התפתחויות חלו לא המדווחת התקופה במהלך
.2017 לדוחות הכספיים לשנת עיקריות ראה ביאור 15
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סקירת הסיכונים - פרק 3

סיכון אשראי .3.1 

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

הבנקאיים והשירותים הלקוחות במאפייני ביניהם הנבדלים עיקריים מגזרים במספר מנוהלת לציבור האשראי פעילות
הנדרשים להם וכן בי חידה הארגונית האחראית לטיפול בכל אחד מסוגי הלקוחות:

מגז ר משקי הבית ולקוחות מסחריים נמצאים באחריות החטיבה הקמעונאית.	 

מג זר עיסקי, בתחום ליווי פרויקטים בנדל"ן, נמצאים באחריות מחלקת סקטור הנדל"ן. 

לידי בא הסיכון הבנק. של הליבה עסקי את תואמת זה סיכון מהותיות הבנק. של העיקרי הסיכון הוא האשראי סיכון
על הנוסטרו. ובפעילות עסקיים לקוחות מול גם אך מהפעילות, כ-90% קמעונאיים, לקוחות מול בעיקר בפעילות ביטוי
על-ידי שנה מדי המאושרות אשראי ומדיניות אשראי סיכוני ניהול מדיניות בבנק מוגדרות האשראי, סיכון את לנהל מנת

הדירקטוריון.

הסיכון, ניהול ומגבלות עקרונות את זה, סיכון ומבקרים מנהלים היוצרים, הגורמים את מתארת אשראי סיכוני ניהול מדיניות
הסדור הדיווח תהליך הסמכויות, קביעת תהליך בה מתואר כן, כמו הסיכון. לניהול בקרה וכלי הסיכון הכלים להפחתת

חריגות. ודיווח

את ומפרט הבנק של האשראי מתן מדיניות את מתווה הבנק, דירקטוריון על-ידי המאושר האשראי מדיניות מסמך
האשראי תיק לניהול וכללים עקרונות גם נקבעים המדיניות במסגרת והביטחונות. המגבלות כולל אשראי, למתן העקרונות
הסיכונים של מבוקר ניהול מאפשרים אלה עקרונות בו. הגלום הסיכון את ולמזער איכותו את לשמר במטרה עליו, והבקרה
מדיניות העסקים. וקווי המשק ענפי ברמת והן הלווים וקבוצת הבודד הלקוח ברמת הן ללווים אשראי במתן הכרוכים
ובהתאמה הבנק, פועל בה העסקית בסביבה והתפתחויות כלכליים מאקרו שינויים לאור השנה במהלך האשראי נבחנת

נע רכים בה עדכונים במקרה הצורך.

האשראי ואישור חיתום מנגנון הבנק. בנהלי שנקבעו לקריטריונים בהתאם העסקה נתוני נבחנים האשראי מתן בתהליך
ועד לרמת ההנהלה הבכירה על פי מדרג סמכויות שאושר על-ידי הדירקטוריון. הינו הי ררכי, מרמת הסניף

אישורו, האשראי, חיתום בשלב החל שניתן, ככל האשראי סיכון את ולהפחית לעקוב כדי מישורים במספר פועל הבנק
ביחידות המבוצעות השוטפות ולבקרות למעקב ועד הרלוונטיים ולנהלים האשראי למדיניות בהתאם הנדרשים הביטחונות
המקצועיות לשיפור רבים מאמצים משקיע הבנק הייעודיות. הבקרה וביחידות הראשון ההגנה קו את המהוות העסקיות
שיפורים הוכנסו כן, כמו היעיל, בניהולו שיסייעו ממוחשבים כלים בפיתוח וכן וניהולו אשראי במתן העוסקים של והמומחיות

בתהליכי הגבייה.

כלי מספקות המחשב מערכות ממוחשבות. מערכות במספר שימוש עושה הבנק האשראי סיכון של ובקרה ניהול לצורך
ב קרה לקו ההגנה הראשון וכן לקו השני והשלישי, לאיתור סיכוני אשראי.

מערכות המשכנתאות, ניהול מערכת והמסחרי, הקמעונאי האשראי מערכת את למנות ניתן העיקריות המערכות בין
תומכות לקבלת ה חלטות אשראי קמעונאי ומערכות לדירוג פנימי של תיק האשראי.

המערכת משלבת הפרויקטים ליווי בתחום אשראי: החלטות בקבלת התומכות לווים לדירוג פנימיות מערכות מספר לבנק
המלאי שווי הרווחיות, שחיקת הנזילות, מצב ההתקדמות, קצב בחינת כגון הפרויקטים של החשיפה פרמטרים מדוחות
הוטמעו האשראי. בקשת בעת הלקוח מאפייני על המתבססים דרוג למודלי בהתאם הלקוח מדורג קמעונאי באשראי ועוד.

חדשים. המודלים מתוקפים ומנוטרים באופן שוטף. בבנק מודלים סטטיסטיים נפרדים ללקו חות קיימים ולקוחות

האשראי בתיק לכשל ההסתברות את החוזים ובמשכנתאות צרכני באשראי התנהגותיים מודלים הבנק ברשות בנוסף,
עבור אחיד פנימי דירוג סולם לבניית בסיס היוו ובנוסף הקיים התיק סיכון אחר למעקב משמשים אלו מודלים בבנק. הקיים

.314 האשראי המאזני לציבור כנדרש בנוהל בנקאי תקין

סיכון בניהול המסייע יותר מקיף מידע קבלת לשם והבקרה הדיווח המדידה, כלי את לשכלל ממשיכה הבנק הנהלת
האשראי.

הניתנת המרכזית הבטוחה שאושרה. האשראי למדיניות בהתאם בטחונות דורש הבנק האשראי סיכון הפחתת במסגרת
מצדדים בנקאיות ערבויות וני״ע, פיקדונות רכב, שעבוד נוספים: בטחונות בבנק מתקבלים כן כמו נדל״ן. שיעבוד היא לבנק
בהתאם הבטוחות, מסוגי אחד כל על השענות כללי נקבעו הבנק במדיניות ועוד. לחוב ערבים של אישיות ערבויות שלישיים,
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חונות מותאמים לנסיבות ההלוואה. חה. הביט חה, סחירותה, מהירות המימוש והמעמד המשפטי של הבטולאופי הבטו 

חונות ולעדכון ערכם. בנהלי הבנק נקבעו כללים לניהול הביט 

תיאור הגורמים הפעילים היוצרים, מנהלים ומבקרים את סיכון האשראי

כוללח  הפיקומעגל  הגנה״. “קווי ושלושה פיקוח מעגל על המבוססת סיכונים ובקרת לניהול עבודה מסגרת אימץ הבנק 
ההגנהקו  ההנהלה. את וכן ביקורת( וועדת סיכונים לניהול הדירקטוריון )ועדת הרלוונטיות ועדותיו ואת הדירקטוריון את 

מוסמכיהנדל״ן,  סקטור הקמעונאית, החטיבה מנהל הפנימית, האשראי ועדת כגון הסיכון ומנהלי נוטלי את כולל הראשון 
חטיבתמנהל  בראשות הסיכונים חטיבת בהסיכון  ניהול פונקציות את כולל השני ההגנה קו הגבייה. חידת ויהאשראי  
כולל השלישי  הקו הבנק. של הכספים אגף את גם כולל השני הקו הבנק. של הראשי הסיכונים כמנהל שמשמש הסיכונים 

את הביקורת הפנימית. 

ולרבעון 2017לשנת  הסיכונים על דו״ח את גם ראה האשראי סיכון ובקרת לניהול העבודה מסגרת של נרחב ר לתיאו
 ומידע נוסף על הסיכונים. 3 - גילוי בהתאם לנדבך 2018הראשון לשנת  

ריכוזיות

זור לפי הבנק  פועל הריכוזיות סיכון את לצמצם במטרה האשראי. בתיק זור פימהיעדר  הנובע סיכון הוא זיות הריכוסיכון  
תיק האשראי בין לווים רבים מענפי משק שונים. 

זיות האשראי בבנק מספר היבטים עיקריים:לסיכון ריכו 

ככללווים.  קבוצת לאותה המשתייכים לווים מספר או ללווה הניתן מאשראי הנובע סיכון  לווים ריכוזיות  סיכון 
זיות הלווים קטן יותר.ר, סיכון ריכו רחב יות ראי בין הלווים השונים  זור של תיק האששהפי

צמצם גדולים,  ללווים הבנק חשיפת את להקטין רצון ומתוך העסקית בסביבה לשינויים הבנק היערכות במסגרת 
לקבוצת רת  ומסגבודד  לווה מגבלות את הבנקים, על ח המפקעל-ידי  שנקבעה למגבלה מעבר הבנק, ריון דירקטו
לווים. 

ריון.חרי הלווים הגדולים והעמידה במגבלות שקבע הדירקטו הבנק מנהל מעקב שוטף א 

)ענף כלכלי  לסקטור המשתייכים ללווים שניתן אשראי של גבוה מהיקף הנובע סיכון משקענפי  ריכוזיות סיכון 
משק( מסוים.

חברות עם  פעולה משתף הבנק הפרוייקטים ליווי חום בתהבניה  ענף זיות מריכוהנובע  האשראי סיכון חתת הפלצורך  
חולקות ו קומבינציה  בעסקאות קרקע לבעלי בטוחות ו/או בפרויקטים הדירות לרוכשי מכר פוליסות המנפיקות ח ביטו

רי פסו״.עם הבנק בטחונות משותפים – “פא 

הבנק עם  חד יאשראי  מעמידים אלה גופים פרויקטים, ליווי חום בתפיננסיים,  גופים עם פעולה משתף הבנק כן, כמו 
ראש. ביחס שנקבע מ 

בנק ישראל לגבי החשיפה לענפי משק.חר עמידה במגבלות  הבנק עומד ומנהל מעקב שוטף א

או מסוים  גיאוגרפי זור באזים  המרוכללווים  שניתן ראי אששל  גבוה מהיקף הנובע סיכון גיאוגרפיתריכוזיות  סיכון 
זור גיאוגרפי מסוים.זים באחונות המרוכ בט 

זה. זור גיאוגרפי אשר מטרתן להפחית סיכון  מגבלות בנוגע לפיבמדיניות האשראי של הבנק נקבעו  

ז הארץ ובירושלים רבתי.זיות בבנק הינו במרכ עיקר הריכו 

חדלות פירעון של לווים השייכים לאותו מגזר אוכלוסייה. - סיכון הנובע מסיכון ריכוזיות מגזרי  

חרדי והערבי.זר ה חות המג חסית עם לקו חבה י לבנק פעילות ר 

הפסדלבנק  צפוי לא כי עולה מהם רחישים תחי  ניתוומבצע  שוטף באופן השונים האוכלוסייה זרי למגחשיפתו  בוחן הבנק 
הסיכונים מסמך  במסגרת הבנק לדירקטוריון מוגשות חינה הבתוצאות  מסויים. זר למגהבנק  חשיפת מכתוצאה  חריג 

הרבעוני. 

 בבנקצוע האשראי תהליך בי 
סקטורבמחלקת  מנוהל בניה, ומימון פרויקטים ליווי בתחום האשראי הקמעונאית, חטיבה במנוהל  בבנק האשראי תיק רוב 

וסכומיחות  לקוסוגי  אשראי, סוגי אשראי, לסמכויות ברורה חלוקה קיימת חידות היבשתי  למנכ״ל. ישירות הכפופה הנדל״ן 
ובהתאםסמכויות  מדרג פי על ומאושרת נבחנת אשראי בקשת וכל מוגדר הוא אף האשראי חיתום תהליך אשראי. 

דירקטוריון הבנק. לעקרונות שאושרו על-ידי  
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בקשת כל  האשראי, לאישור הסמכויות מדרג בפני לאישור מביא או המאשר חיתום, מרכז פועל הקמעונאית חטיבה ב
חורגת מסמכות אישור מנהל סניף.משכנתא או אשראי צרכני, ה 

מסמכיבסקירת  מתמקד חינה הבתהליך  בפועל. ביצועו טרם משכנתא תיק חן הבוזי  מרכבחינה  מערך קיים בבנק בנוסף, 
עלניטור  פונקציית לקיים מטרה מתוך זאת וכל האשראי אישור בעת שנקבעו בהתניות עמידה חונות, והביטהאשראי  מתן 

לעבודהכולו  הבנק את ולהביא המשכנתאות בפעילות התפעולי לסיכון חשיפה האת  להפחית ההלוואה, של הייצור תהליך 
אישור תהליך  בין ניהולית רדה הפקיימת  ובכך המשאבים חטיבת לכפוף  חינה הבמערך  ומבוקרים. חידים אסטנדרטים  פי על 

חינתם. האשראי והעברת המסמכים לבין ב 

ר.הליך מתן האשראי לדיור, ראה להלן בפרק סיכונים בתיק ההלוואות לדיו רטים נוספים על ת לפ 

ומבוצעותמאושרות  ראי, אשובכרטיסי  בעו״ש מסגרות לרבות הצרכני, האשראי פעילות במסגרת לפרטיים הלוואות 
מועברות הסניף  בסמכות שאינן בקשות האשראי. חיתום מערכת ידי על הניתנת חשיפה לוהמלצה  דירוג למודל בהתאם 

חטיבה הקמעונאית.חיתום במטה ה ר מרכז  לדיון ואישו

לאנשים ההלוואות  בתיק סיכונים בפרק להלן ראה לדיור(, )שאינו פרטיים לאנשים האשראי מתן תהליך על נוספים לפרטים 
פרטיים )שאינו לדיור(. 

והןהסיכונים(,  )יוצרי הרפרנטים על-ידי ולא חות ודובקרה  צוות על-ידי האשראי בקשות רכות נעהנדל״ן  סקטור חלקת במ
בוועדות לאישור  מוגשות הן בטרם הסיכונים, חטיבת למנהל הכפופה אשראי( סיכון )ניהול נס״א חידת ישל  חינה בעוברות  

האשראי הרלוונטיות על פי מדרג הסמכויות שנקבע.

חונותוהביט המסמכים  כל הימצאות את בודקת בסקטור חינה הבחידת  יחונות,  והביטהאשראי  תיקי חינת בבמסגרת  
חידתי אשראי,  סיכוני ח ניתובמסגרת  ח. ללקואשראי  להעמיד האשראי לצוותי רת ומאשהאשראי  מתן טרם הנדרשים, 

הבנקבמוסדות  לאישור המוגשת האשראי בקשת על תלויה ובלתי נוספת דעת חוות נותנת הסיכונים בחטיבת נס״א 
מסמך ללא  הבנק במוסדות לדיון מובאות אינן אשראי בקשות כי יודגש נס״א״(. “מסמך )להלן ועצמאי נפרד במסמך 

נס״א שהוגש במקביל לבקשה. 

מצבעל  תקופתיים חים דיווח  המדוובניה,  ח מפקשל  צמוד בליווי פרויקט כל מתנהל בניה, ומימון הפרויקטים ליווי חלקת במ
שלהמעודכן  חשיפה הדוח  חינת בלאחר  רק מאושר הבניה השלמת לצורך הנדרש נוסף אשראי רויקט. הפהתקדמות  

חייבמהלך  בנוסף, שנקבעו. הדרך ובאבני בפרמטרים עומד שהלווה ובתנאי שלו ההתקדמות בקצב בהתחשב הפרויקט, 
על-ידי הפרויקט  של הפיננסית איתנותו נבדקת ח(, המפקשל  הביצוע ח דוקבלת  )עם חודש לחת  אכלל  בדרך הפרויקט, 

הרפרנטים באגף. 

 בעייתיזיהוי וטיפול באשראי 
בכלהמיושמת  בעייתיים חובות זיהוי ולאיתור  מתודולוגיה קיימת האשראי, סיכוני לניהול הבנק שמפעיל מהאמצעים חלק כ

תוךהאשראי,  תיק של יסודית ריקה סנערכת  שבמסגרתו ומובנה, מסודר שוטף תהליך כוללת המתודולוגיה העסקים. קווי 
חוב לבעייתי.שימוש בקריטריונים המהווים התראה מוקדמת להפיכתו של  

בתשלומיבקושי  המתבטאים רימיים תזקשיים  בפיגור, חוב כגון שליליים תסמינים בעלי חות לקומאותרים  הסקירה במסגרת 
סיווג שינוי  או ח ללקוחדש  סיווג המלצת במתן הצורך חן ונבוכד’  העסקית בפעילות הרעה בהלוואות, הריבית ו/או הקרן 
בנהלישהוגדרו  קריטריונים פי על שליליים, תסמינים בעלי חות )לקומעקב  ברשימת הכללתו או קיים סיווג בעל ח ללקו

שנקבע, הסמכויות  מדרג פי על בעייתיים חובות ללוועדות  מוגשות ההמלצות בסיווגם(. רך צואין  כי הוחלט ואשר הבנק, 
חלטות על סיווג או ביצוע הפרשה.אשר דנות בהן ומקבלות לגביהן ה 

על האירוע  השפעת את חן בוהבנק  ראי, האשתיק  על או חות לקוקבוצת  על להשפיע העלולים מהותיים אירועים בקרות 
רך של פעולה מול הלווים הקיימים.רך של שינוי המדיניות או בדתיק האשראי ומגיב בהתאם. התגובה יכולה להיות בד 

העמקתעם  הפיגור, של הראשונים בשלבים פיגורים בגביית מטפל –הסניף לפיגור נכנסת פרטיים לאנשים הלוואה כאשר 
התיק העברת  רמה מאו  זיוף לחשש  יש בהם ריגים חבמקרים  הגביה. חלקת מלטיפול  מועבר בהלוואה הטיפול הפיגור 

חלקת הגביה מתבצעת מיידית.על-ידי הסניף למ 

נקלעלווה  כי סניפים ותפעול אשראי שבמערך חרית מסלבנקאות  חידה היאו  הנדל״ן סקטור מחלקת זהה מכאשר  
חבלקו המטפלים  העיקריים הגורמים בהשתתפות מיידי דיון מתקיים לקשיים להיקלע עלול הוא כי חשש עולה או לקשיים 

פירוק כינוס,  הטלת לבנק, ץ חומ משפטי  טיפול בבנק, הגביה מחלקת לטיפול להעבירו באם מיידיות חלטות הומתקבלות  
ריכת הסדר על החוב. או ע 

המשנה וקבלני  הדין עורכי עבודת על חת ומפקבבנק  הגביה פעולת במסגרת ההליכים כל את זת מרכהגביה  חלקת מ
המעורבים בהליכי הגביה. 
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שבתיק ובלבד החודשיים, התשלומים של השוטף ההמשך ואת לבנק חובם את שבפיגור לווים עם להסדיר שואף הבנק
ההלוואה קיימים בט חונות מספיקים.

אחרון מוצא בבחינת שהם כינוס הליכי יינקטו החוב, מתשלום נמנעים ו/או פעולה משתפים אינם הלווים בהם במקרים
לסילוק החוב.

עבודה קשרי מערכת וקיימת בעייתיים בחובות וטיפול סיווג באיתור, הדן מסודר נהלים למערך בהתאם פועל הבנק
משותפים בין מנהלי האשראי למחלקת הגביה.

ופרמטרים גדולים לווים למגזרים, פילוחו האשראי, התפלגות בדבר תקופתיים דיווחים מקבלים וועדותיו הדירקטוריון
נוספים המודדים את ה חשיפה לסיכון האשראי.

ו- 13 6 ,1 ביאורים ראה אשראי, להפסדי והפרשה בעייתי באשראי וטיפול זיהוי אודות נוסף איכותי וגילוי נוספים לפרטים
בדו ח הכספי.

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

ליום יתרת סיכון אשראי) 3(

2018 במרץ 312017 במרץ 312017 בדצמבר 31 

מאזני
חוץ  
מאזניכוללמאזני 

חוץ  
מאזניכוללמאזני 

חוץ  
כוללמאזני 

1. סיכון אשראי בעייתי)1(

 39.72.542.239.24.743.941.22.844.0סיכון אשראי פגום

 15.00.915.917.30.617.915.50.916.4סיכון אשראי נחות
 159.6-159.6156.50.1156.6160.1-160.1סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת) 2(

 214.33.4217.7213.05.4218.4216.83.7220.5סך הכל סיכון אשראי בעייתי* 

יום 90 חובות שאינם פגומים, בפיגור של * מזה:
 163.0-163.0150.2-150.2165.0-165.0או יותר )בעיקר דיור() 4(

2. נכסים שאינם מבצעים:
29.32.531.827.74.732.430.32.833.1חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית) 4(

 29.32.531.827.74.732.430.32.833.1סך הכל נכסים שאינם מבצעים

סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת. )1( 
90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור הלוואות ובגין הפיגור עומק לפי הפרשה שבגינן הלוואות בגין לרבות )2( 

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

קבוצת לווים.
חובות שהכרת הכנסות בגינן נעשית על בסיס מזומן. לא כולל )4( 

להלן פרטים בנוגע לתנועה ב חובות פגומים במיליוני ש״ח:

במרץ 31 שהסתיימו ביום לשלושה חודשים

2018 2017 

חובות פגומים לתחילת תקופה  41.245.9יתרת

 1.52.3חובות שסווגו כ חובות פגומים במהלך התקופה

 )6.3(-חובות ש חזרו לסיווג שאינו פגום

חשבונאיות  )0.7( )0.8(מחיקות

)2.0( )2.2(גבייה על בסיס מ זומן

במרץ 39.739.2יתרת חובות פגומים ליום 31

מיליוני 19.3 לעומת ש״ח, מיליוני כ-17.6 על עומדת 2018 במרץ 31 ביום בעיתיים חובות של מחדש בארגון חובות יתרת
ש״ח בתום שנת 2017.

10.5 לעומת ש״ח, מיליוני ב-10.1 2018 במרץ 31 ביום הסתכמה פגומים חובות בגין אשראי להפסדי ההפרשה יתרת
מיליוני ש״ח בתום שנת 2017. 
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במיליוני ש״ח: 314 להלן פרטים על הלוואות לדיור בפיגור לפי הנספח להוראות ניהול בנקאי תקין מספר

2018 במרץ 31

עומק הפיגור )מיליוני ש״ח( 

בפיגור
של 30
89 ועד
ימים

ימים או יותר בפיגור של 90

יתרות בגין 
הלוואות 
בפיגור 

סך הכל שמוחזרו )3(

ימים 90 
6 ועד

חו דשים

מעל 6
חודשים 

15 עד
חו דשים

מעל 15
חודשים 

33 עד
חו דשים

מעל 33
חו דשים

סך הכל 
מעל 90
ימים 

 0.52.32.93.67.216.0-16.5סכום הפיגור 
0.11.71.8-1.8---מ זה: יתרת ההפרשה לריבית) 1(

 24.167.049.117.47.6141.110.4175.6יתרת חוב רשומה
6.45.15.617.11.318.4--ית רת ההפרשה להפסדי אשראי) 2(

24.167.042.712.32.0124.09.1157.2יתרת חוב נטו

ריבית על סכומים שבפיגור. בגין )1( 
לא כולל יתרת ההפרשה לריבית. )2(

ויתור ללא פרעונן, מועד הגיע שטרם ההלוואה יתרת בגין הסילוקין בלוח שינוי נעשה כאשר לווה, של פיגורים להחזר הסדר נחתם בהן הלוואות )3( 
על ההכנסה. 

האשראי עיקריות בסיכוני והתפתחויות ניתוח הו צאות להפסדי אשראי
שנכנסו הבנקים על הפיקוח להוראות בהתאם פועל הבנק בעייתיים חובות וסיווג אשראי הפסדי בגין הוצאות בנושא 
גובה את ולעדכן להעריך לאמוד, נוהג הבנק זה. מועד מאז אלו הוראות של והעדכונים 2011 בינואר 1 ביום לתוקף
בהתאם וכן פרטני, באופן הנבחנים הלווים של מצבם ניתוח העבר, לניסיון בהתאם שוטף, באופן אשראי להפסדי ההפרשה
לתיק בהתייחס אשראי להפסדי ההפרשה השונים. העסקיים והסקטורים השווקים לגבי והערכות כלכליות לתחזיות

האשראי נ חלקת להפרשה פרטנית ולהפרשה קבוצתית.
האשראי מתיק כ-0.46% של שיעור המהווה ש״ח, מיליון 11.0 ב- הסתכמו הדוח לתקופת אשראי הפסדי בגין הוצאות

לציבור, השיעור הושפע ממספ ר גורמים עיקריים:
אשראי. להפסדי ההפרשה מסך 53% המהווה ש״ח מיליוני 54.6 בסך הרבעון לסוף ההפרשה יתרת – אחר אשראי פרטי
פרטיים לאנשים באשראי נטו חשבונאיות ממחיקות בעיקרה הנובעת ש״ח מיליוני 10.5 בסך הוצאה נרשמה בתקופת הדוח
הגידול הבנקים. על הפיקוח להוראות בהתאם הנרשמות ש״ח( מיליוני 8.5 אשתקד המקבילה )בתקופה ש״ח מיליוני בסך 9.0
החייבים במספר משמעותי גידול חל מכך וכתוצאה רגל פשיטת הליכי בביצוע משמעותית רגולטורית מהקלה היתר בין נובע

לדיור. ראה להלן בפרק סיכונים בתיק ההלוואות לאנשים פרטיים ללא הלוואות שנכנסים להליכים אלה. לפרטים נוספים,
הדוח בתקופת אשראי. להפסדי ההפרשה מסך 42% המהווה ש״ח מיליוני 43.2 בסך ההפרשה יתרת – לדיור אשראי
נוספים, לפרטים ש״ח( מיליוני 1.8 בסך הכנסה נרשמה אשתקד המקבילה )בתקופה ש״ח מיליוני 0.3 בסך הוצאה נרשמה

ראה להלן בפרק סיכונים בתיק הלוואות לדיור.
נרשמה הדוח בתקופת אשראי. להפסדי ההפרשה מסך 5% המהווה ש״ח מיליוני 5.7 בסך ההפרשה יתרת - מסחרי אשראי

מיליוני ש״ח(. 0.1 מיליוני ש״ח )בתקופה המקבילה אשתקד נרשמה הכנסה בסך הוצאה בסך 0.2
להלן פרטים בנוגע לשיעורי הפרשה מסיכון אשראי לציבור:

במרץ 31 
2018 

במרץ 31 
2017 

בדצמבר 31 
2017

ריבית מיתרת האשראי לציבור אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות  0.30%0.29%0.31%שיעור יתרת

ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 90 אשראי לציבור שאינו פגום שנמצא בפיגור של  1.69%1.55%1.69%שיעור יתרת

אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור  1.07%1.09%1.04%שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין

אשראי לציבור פגום שאינו אשראי לציבור מיתרת שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין
צובר הכנסות ריבית 

354%380%336% 

אשראי לציבור פגום שאינו אשראי לציבור מיתרת שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין
ימים או יותר 90 אשראי לציבור אשר נמצא בפיגור של צובר הכנסות ריבית בתוספת יתרת

54%59%52% 

1.87%1.89%1.87%שיע ור סיכון אשראי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

 0.46%0.46%0.38%שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור

אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור הממוצעת  0.37%0.33%0.38%שיעור המחיקות נטו בגין

אשראי לציבור המחיקות נטו בגין האשראי לציבור מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין 35.2%31.2%36.8%שיעור

לדוחות הכספיים. לפרטים נוספים, ראה ביאור 13
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משק )מאוחד( ענפי סיכון האשראי הכולל לציבור לפי

2018 במרץ 31
חוץ מאזני )למעט נגזרים() 3(סיכון אשראי כולל) 1( וסיכון אשראי חובות)2(

הפסדי אשראי )4(

סך הכל 

דירוג 
ביצוע

סך הכל בעייתי) 5(אשראי ) 7(

מזה 
הו צאות
בגין 

הפסדי 
אשראי 

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 

יתרת 
הפרשה 
להפסדי
אשראי פגום בעייתי )5(חובות )2(

ציבור - מסחרי 

5.0--1,894.11,869.824.31,894.1792.924.323.5בינוי ונדל"ן - בינוי ) 6(

בנדל"ן פעילויות - ונדל"ן  478.3468.69.7478.3449.49.74.00.2-2.9בינוי

 0.1 )0.1( )0.1(--178.3178.3-177.792.7שירותים פיננסיים 

 0.10.10.1--32.332.3-18.210.6א חרים

 2,583.02,549.034.02,568.31,345.634.027.50.2-8.1סך הכל מסחרי 

 7,726.97,423.5151.57,726.97,123.3151.51.30.30.143.6אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 

 1,332.61,259.332.21,332.61,177.332.213.410.59.055.1אנשים פרטיים - א חר

הכל ציבור - סך
 11,642.511,231.8217.711,627.89,646.2217.742.211.09.1106.8פעילות בישראל 

--------2.22.2בנקים בישראל 

--------881.8881.8ממשלת ישראל 

 12,526.512,115.8217.71,627.89,646.2217.742.211.09.1106.8סך הכל פעילות 

--------0.10.1בנקים בחו"ל 

--------111.3111.3ממשלות בחו"ל 

12,637.912,227.2217.711,627.89,646.2217.742.211.09.1106.8סך הכל 

נכסים ש"ח, מיליוני 1,007.2 - אג"ח ש"ח, מיליוני 9,646.2 - חובות כולל: נגזרים. מכשירים לרבות מאזני, חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון )1(
1,981.6 - לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון ש"ח, מיליוני 2.9 - נגזרים מכשירים בגין

מיליוני ש"ח.
מכר הסכמי במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך וניירות אג"ח למעט אחרים, וחובות בבנקים פיקדונות לממשלות, אשראי לציבור, אשראי )2( 

חוז ר.
מכשירים נגזרים. חבות של לווה, למעט בגין מגבלות חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך סיכון אשראי במכשירים פיננסיים )3(

חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות(. כולל בגין מכשירי אשראי )4(
והלוואות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות מיוחדת, בהשגחה או נחות פגום, מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון )5(

ימים או יותר. לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 90
לקבוצות שהועמדו ומסגרות ש"ח מיליוני 200.7 של בסך בנייה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישה לקבוצות הועמדו אשר לדיור הלוואות כולל )6(

מיליוני ש"ח. אלו בסך של 348.8
סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. )7( 

זו. מיליוני ש"ח אינה מוצגת בתוספת יתרה נמוכה מ-0.1 )8( 
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משק )מאוחד( ענפי סיכון האשראי הכולל ל ציבור לפי

2017 במרץ 31
חוץ מאזני )למעט נגזרים() 3(סיכון אשראי כולל) 1( וסיכון אשראי חובות )2(

הפסדי אשראי )4(

סך הכל 

דירוג 
בי צוע

סך הכל בעייתי) 5(אשראי ) 7(

מזה 
הו צאות
בגין 

הפס די
אשראי 

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 

יתרת 
הפרשה 
להפסדי
אשראי פגום בעייתי )5(חובות )2(

ציבור - מסחרי 

5.5- )0.1(1,860.41,836.623.81,860.3917.623.823.1בינוי ונדל"ן - בינוי ) 6(

בנדל"ן פעילויות - ונדל"ן  3.5--502.8488.514.3502.8467.414.34.3בינוי

 0.3- )0.1(--429.3429.3-345.6170.2שירותים פיננסיים 

 36.535.90.629.913.60.60.60.10.10.1א חרים

 0.19.4)0.1(2,829.02,790.338.72,738.61,568.838.728.0סך הכל מסחרי 

 43.4 )0.4( )1.8(-7,392.46,999.8137.27,392.46,963.4137.2אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 

 1,331.21,232.042.51,331.21,163.342.515.912.98.555.4אנשים פרטיים - א חר

הכל ציבור - סך
 11,552.611,022.1218.411,462.29,695.5218.443.911.08.2108.2פעילות בישראל 

--------4.64.6בנקים בישראל 

--------953.5953.5ממשלת ישראל 

 12,510.711,980.2218.411,462.29,695.5218.443.911.08.2108.2סך הכל פעילות בישראל 

--------1.61.6בנקים בחו"ל 

--------141.7141.7ממשלות ב חו"ל

12,654.012,123.5218.411,462.29,695.5218.443.911.08.2108.2סך הכל 

נכסים ש"ח, מיליוני 1,101.9 - אג"ח ש"ח, מיליוני 9,695.5 - חובות כולל: נגזרים. מכשירים לרבות מאזני, חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון )1(
1,766.7 - לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון ש"ח, מיליוני 89.9 - נגזרים מכשירים בגין

מיליוני ש"ח. 
חוזר אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר אשראי לציבור, )2( 

מכשירים נגזרים. חבות של לווה, למעט בגין מגבלות חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך סיכון אשראי במכשירים פיננסיים )3(
חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות(. כולל בגין מכשירי אשראי )4(

והלוואות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות מיוחדת, בהשגחה או נחות פגום, מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון )5(
ימים או יותר. לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 90

לקבוצות שהועמדו ומסגרות ש"ח מיליוני 168.8 של בסך בנייה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישה לקבוצות הועמדו אשר לדיור הלוואות כולל )6(
מיליוני ש"ח, בהתאמה(. מיליוני ש"ח ו-292.5 מיליוני ש"ח )ליום 31.12.17 :  187 אלו בסך של 283.7

סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. )7( 
זו. מיליוני ש"ח אינה מוצגת בתוספת יתרה נמוכה מ-0.1 )8( 
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משק )מאוחד( ענפי סיכון האשראי הכולל ל ציבור לפי

2017 בדצמבר 31 
חוץ מאזני )למעט נגזרים() 3(סיכון אשראי כולל) 1( וסיכון אשראי חובות)2(

הפסדי אשראי )4(

סך הכל 

דירוג 
ביצוע

סך הכל בעייתי) 5(אשראי ) 7(

מזה 
הו צאות
בגין 

הפסדי 
אשראי 

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 

יתרת 
הפרשה 
להפסדי
אשראי פגום בעייתי )5(חובות )2(

ציבור - מסחרי 

0.15.0 )0.5(1,829.81,805.124.71,829.8817.324.724.0בינוי ונדל"ן - בינוי ) 6(

בנדל"ן פעילויות - ונדל"ן  2.7 )0.2( )1.0(488.8482.06.8488.8438.36.84.0בינוי

 0.1- )0.3(--324.8324.8-262.987.2שירותים פיננסיים 

 0.1--29.629.10.529.010.90.50.5א חרים

 7.9)0.1()1.8(2,673.02,641.032.02,610.51,353.732.028.5סך הכל מסחרי 

 0.143.4 )1.3(7,800.37,504.4153.87,800.37,278.1153.81.3אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 

 1,291.71,221.434.71,291.71,140.634.714.240.037.453.6אנשים פרטיים - א חר

ציבור - פעילות הכל סך
 11,765.011,366.8220.511,702.59,772.4220.544.036.937.4104.9בישראל 

--------2.12.1בנקים בישראל 

--------737.3737.3ממשלת ישראל 

 12,504.412,106.2220.511,702.59,772.4220.544.036.937.4104.9סך הכל פעילות בישראל 

----------בנקים בחו"ל 

--------118.7118.7ממשלות בחו"ל 

9,772.4220.544.036.937.4104.9 12,623.112,224.9220.511,702.5סך הכל 

בגין נכסים ש"ח, מיליוני 856.6 - אג"ח ש"ח, מיליוני 9,772.4 - חובות כולל: נגזרים. מכשירים לרבות מאזני, חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון )1(
מיליוני 1,930.1 - לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון ש"ח, מיליוני 64.0 - מכשירים נגזרים

ש" ח.
חוזר אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר אשראי לציבור, )2(

מכשירים נגזרים. חבות של לווה, למעט בגין מגבלות חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך סיכון אשראי במכשירים פיננסיים )3(
חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות(. כולל בגין מכשירי אשראי )4(

והלוואות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות מיוחדת, בהשגחה או נחות פגום, מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון )5(
ימים או יותר. לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 90

לקבוצות שהועמדו ומסגרות ש"ח מיליוני 187.0 של בסך בנייה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישה לקבוצות הועמדו אשר לדיור הלוואות כולל )6(
מיליוני ש"ח. אלו בסך של 292.5

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

קבע הבנק לדיור. אשראי ממתן הנובעים סיכונים להפחתת שונים אמצעים נוקט הבנק אשראי, סיכוני ניהול במסגרת
הפרמטרים המרכזיים. הסיכון בגורמי בהתחשב לדיור האשראי פעילות על שונות מגבלות האשראי מדיניות במסגרת
מהכנסה החזר יחס הנכס, מיקום ,)LTV( המימון שיעור הינם: לדיור הלוואות בתחום הסיכון תיאבון העיקריים להגדרת
תיאבון לנוכח המשכנתאות תיק של הסיכון פרופיל את שוטף באופן מנטר הבנק ההלוואה. ותקופת ההלוואה מטרת ,)PTI( 

הסיכון שקבע. 

ומדדי ביצוע עיקריים: להלן פ רטים בנוגע להתפתחות ביצועי האשראי לדיור) 1(

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

31/03/201831/12/201730/09/201730/06/201731/03/2017 

 405294383306261ביצועים במטבע ישראלי )במיליוני ש״ח( 

 1227162328ביצועים במט״ ח )במיליוני ש״ח(

)במיליוני ש״ח(  417321399330289סך הכל ביצוע )2(

 20%21%14%143%-30%א חוז השינוי בביצועים ביחס לרבעון קודם

שנים  30%28%28%29%28%ביצועים בריבית משתנה בתדירות קצרה מ-5

 267250256245246תקופת ההלוואה ממוצעת )ב חודשים(

 5,467)4(5,667)4(5,304)4(5,815)4(5,926הכנסה לנפש בממוצע בהלוואות במטבע ישראלי )ש״ח(

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

0%-60%87%90%84%86%91% 

61%-75%13%10%16%14%9%

-----)3(מעל 75%

התפלגות סכום בי צוע לפי שיעור החזר מהכנסה )PTI( בהלוואות למטרת מגורים) 2(

29%27%29%29%28%שיעור החזר מהכנסה ) PTI( ממוצע

100%100%99%98%99%עד 40%

 1%2%1%-)3(-)3(מעל  40%*

60% -----* מ זה: אחוז הביצועים בעלי שיעור מימון מעל

התפלגות מספר הסכמים על פי סכום ביצוע )באלפי ש"ח(

0-50045%41%43%45%38% 

500-1,00037%40%38%37%41%

 18%19%19%18%21%מעל 1,000

705736744727800סכום הסכם ממוצע 

מיליון ש"ח להלוואה: הלוואות בסך העולה על 2

 9817912מספר הלוואות 

 2921472339סכום כולל )במיליוני ש" ח(

חדשות בלבד )לא כולל מיחזורים(.  )1( הלוואות
לפיקוח על הבנקים. 876  )2( הנתונים לפי דיווח

 )3( מציין סכום הנמוך מ- 1%.
 )4( הוצג מחדש.
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להלן פרטים בגין מאפייני סיכון שונים בתיק ההלוואות לדיור )במיליוני ש״ח(:

2018 במרץ יתרה ליום 31

שיעור מימון 
שיעור הה חזר

מההכנסה הקבועה 

ההלוואה() 1( גיל ההלוואה )זמן שחלף ממועד מתן

3 עד
חו דשים

חודשים 3 
ע ד שנה

1-2 
שנים 

2-5 
שנים 

5-10 
שנים 

שנים 10 
סך הכלומעלה 

 210.0445.4390.4766.3400.995.52,308.5עד 40%עד 45%

40%-50%1.74.89.264.568.015.1163.3 

50%-80%1.914.17.937.280.022.4163.5

 3.131.16.841.0---מעל 80%

 213.6464.3407.5871.1580.0139.82,676.3סך הכל 

 174.8391.1303.9764.0686.6211.42,531.8עד 60%40%-45%

40%-50%-9.88.889.8140.032.3280.7 

50%-80%0.27.311.947.8147.035.1249.3

 0.10.68.354.414.678.0-מעל 80%

 175.0408.3325.2909.91,028.0293.43,139.8סך הכל 

 49.6128.692.2278.7280.293.8923.1עד 75%40%-60%

40%-50%--2.029.436.117.184.6 

50%-80%-0.11.423.055.712.492.6

 3.312.35.921.5---מעל 80%

49.6128.795.6334.4384.3129.21,121.8סך הכל 

 6.88.431.235.524.931.4138.2עד 40%מעל 75%

40%-50%-2.40.23.25.47.518.7 

50%-80%--1.12.88.25.717.8

 2.36.20.18.6---מעל 80%

 6.810.832.543.844.744.7183.3סך הכל 

 0.30.51.22.0---עד 40%שיעבודים א חרים

40%-50%-------

50%-80%----0.1-0.1

-------מעל 80%

 0.30.61.22.1--- סך הכל

 445.01,012.1860.82,159.52,037.6608.37,123.3סך הכל 

כאשר מדובר במיחזור הגיל הינו מיום ביצוע המיחזור. )1( 
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 לדיורמאפייני תיק האשראי 
חותללקו הבנק  עדיפות ככלל ומעלה. האמצעי מהעשירון אוכלוסיות עם נמנים לדיור הלוואות חום בתהבנק  לקוחות 

גוש זור  באלנכסים  ניתן ראי מהאש 50%כ- במשק,  הממוצעת מההכנסה חתת פושאינה  ברוטו חתית משפהכנסה  בעלי 
דן וירושלים רבתי.

על עמד  הממוצע להכנסה זר חה יחס  שיעור 2018שנת  של הראשונים חודשים הבשלושת  ר לדיוהלוואות  בביצועי 
מההלוואות  100%כ-  2018שנת  של הראשונים חודשים הבשלושת  אשתקד. המקבילה בתקופה 28%לעומת  29%, כ-

 משווי הנכס. 60% מההלוואות ניתנו בשיעור מימון שאינו עולה על 87% מההכנסה וכ- 40%זר של עד  חניתנו בשיעור ה 

העולהלתקופה  ניתנו ח( ש״מיליוני  35 )לדיור  האשראי ביצועי מסך 8%כ-  2018שנת  של הראשונים חודשים הבשלושת  
ח( בתקופה מקבילה אשתקד. מיליוני ש״ 3% )10.8 שנים בריבית קבועה, לעומת כ- 25על  

לתקופההלוואות  מעניק לא הבנק שנים, 25מ- נמוכה  ר לדיוהאשראי  תיק מיתרת 94%של  המקורית ההלוואה תקופת 
 שנים. 30העולה על  

ליום ח  ש״מיליוני  152.4של  יתרה לעומת ח, ש״מיליוני  150.2על  עומדת יותר או ימים 90של  בפיגור לדיור ההלוואות יתרת 
תקיןבנקאי  ניהול להוראות ח הנספלפי  בפיגור לדיור הלוואות ר בדבטבלה  לעיל ראה נוספים, לפרטים . 2017בדצמבר  31

 לדוחות הכספיים. 6 וביאור 314מספר  

האינטרנטבאתר  הנמצא , 2018ץ  במר 31ליום  הסיכונים על ח בדוראה  לדיור, ההלוואות בתיק סיכונים על נוסף למידע 
 לדוחות הכספיים. 3ב 13של הבנק וכן בביאור  

 מתן אשראי לדיורתהליך 
שוניםהצמדה  בבסיסי ישראל לתושבי מגורים דירת שעבוד וכנגד ר לדיוהלוואות  מתן בעיקר כוללת המשכנתאות פעילות 

ץ במט״ח במטבעות עיקריים )בעיקר דולר ארה״ב, לירה שטרלינג ואירו(.חו ועל-פי מגוון מסלולי ריבית ולתושבי  

משרדזכאי  לחריותה  ובאממשלה  מכספי והלוואות בנק מכספי הלוואות הלוואות: סוגי שני קיימים לדיור ההלוואות בתיק 
לבנק ח.  ש"מיליוני  707כ- של  סך על עומדת 2018ץ  במר 31ליום  יתרתן אשר תקציב"( "הלוואות )להלן: והשיכון הבינוי 

אין סיכון אשראי על הלוואות התקציב.

ו/אובסניף  מבוצע להלוואה האישור וסטנדרטי. מובנה תהליך הינו מגורים דירת בשעבוד האשראי ואישור הערכת תהליך 
דירקטוריון הבנק.מועבר לדרג מאשר בכיר יותר, על-פי מדרג הסמכויות שקבע  

המחשבמערכת   מעריך הוא אותן הבקשות את לאשר רשאי אינו ראי האש)קצין  תפקידים הפרדת חייב מהתהליך  
שגם בקשות בסמכות הסניף אינן יכולות להתבצע על-ידי בעל תפקיד אחד.זו( כך  חוסמת אפשרות 

הבקשהאת  לבחון הוא חיתום הז  מרכתפקיד  חיתום. ז מרכלאישור  מועברות סניף מנהל מסמכות חורגות הבקשות  
המלצה מגבש  חיתום ז מרכחיתום,  הז  מרכמסמכות  גבוהה בסמכות ראי האשובקשת  במידה חותה. לדאו  לאשרה מחדש, 

רם בכיר )מנהל אגף, מנכ״ל או ועדות האשראי( לפי הסמכות הרלוונטית. ר גו ומעבירה לאישו 

זיתרכ מ חינה  בחידת  יעל-ידי  נבדקים המשכנתאות פעילות במסגרת האשראי תיקי ההלוואה, ייצור מתהליך חלק כ
התפעול למערך  כפופה זו חידה יהנדרשים.  חונות והביטהמסמכים  כל וקבלת שאושר ר לאחהתיק  שלמות את הבודקת 

בטרם חינתו  בובין  המסמכים והעברת האשראי אישור תהליך בין ניהולית הפרדה קיימת ובכך המשאבים חטיבת בחורי  הא
ביצוע. 
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פרטיים ללא הלוואות לדיור סיכונים בתיק ההלוואות לאנשים

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

במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

 1,081.61,031.31,041.0הלוואות צרכניות סולו 
95.7132.099.6אש ראי קמעונאי אחר)1( ) 2(

1,177.31,163.31,140.6סך הכל אשראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור()*(

 1,145.21,121.01,106.0)*( מזה: לא בעייתיים

יום  8.516.810.5בעייתיים פ חות מ-90

יום  10.29.69.9בעייתיים יותר מ- 90

 6.76.56.7פגומים שצוברים הכנסות ריבית 

 6.79.47.5פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית 

 1,177.31,163.31,140.6סה״כ אשראי לאנשים פרטיים )שאינו ל דיור(

 2.73%3.64%3.0%שיעור האשראי שמסווג כבעייתי מסך האשראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור(

הרכב )1( 

 13.617.115.7 יתרות עו״ש בחובה

 82.1114.983.9 אחר )רכב וכרטיסי אשראי(

 95.7132.099.6 סה״כ אשראי קמעונאי אחר

מספרי השוואה הוצגו מחדש. )2( 
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להלן נתונים נוספים על התפלגות יתרות האשראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור(:

במרץ 31 

20182017 

שיעור מסה״כ 

לפי תקופה ממוצעת שנותרה לסיום ההלוואה 

2%5%עד שנה 

שנים 14%21%משנה עד 3

שנים 5 שנים עד 46%56%מ- 3

שנים 7 שנים עד 35%1%מ- 5

שנים  3%3%מעל 7

 13%-א חר

לפי גו דל חבות לווה )באלפי ש״ח(

 3%3%עד 10

20 עד  7%7%מ 10

40 עד  26%24%מ 20

80 עד  53%56%מ 40

120 עד  9%7%מ 80

150 עד  2%1%מ 120

300 עד 1%1%מ 150

 1%-מעל 300

לפי סוג האשראי 

חודשי בריבית משתנה  99%88%לוח שפיצר

--לוח שפיצ ר חודשי בריבית קבועה

הלוואות שתנאיהן מאפשרים ללווה לד חות תשלומי קרן או לשלם תשלום הנמוך
מהריבית שנצברה על ההלוואה 

1%-

 12%-א חר

ביטחונות 

 1%1%נכסים פיננסיים בבנק 

 5%6%ביטחונות א חרים

 94%93%ללא בטחונות 

הכנסה קבועה ל חשבון

 84%81%לקוחות אשראי שאינם מנהלים חשבון עו״ש בבנק עם הכנסה קבועה לחשבון

חשבון עו״ש בבנק עם הכנסה קבועה לחשבון  16%19%לקוחות אשראי שמנהלים

50 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018



  

 

 

 

 

 

 

חשבונאיות בגין אשראי לאנשים פרטיים )שאינו לדיור( במיליוני ש״ח: להלן פרטי מחיקות

לשנה שהסתימ ה ביוםלתשעה חו דשים שהסתיימו ביום
2017 בדצמבר 31 2018 במרץ 312017 במרץ 31

 11.39.947.8מחיקות חשבונאיות

 )10.4( )1.4( )2.3(גביית חובות שנמ חקו בשנים קודמות

חשבונאיות נטו  9.08.537.4מחיקות

 3.1%2.5%3.3%שיעור המ חיקות נטו מיתרת האשראי לסוף תקופה*

* במונ חים שנתיים אפקטיביים

ש״ח(: )באלפי פעילים עו״ש ללקוחות לדיור( )שאינו פרטיים לאנשים אשראי* סיכון של ממוצעות יתרות אודות נתונים להלן

במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

 19.918.719.8סיכון אשראי ממוצע )*(

 4.94.64.9מ זה מסגרת עו״ש מאושרת

שיעור לקו חות עו״ש פעילים בבנק להם מסגרת מאושרת מסך לקוחות האשראי
 14%15%15%לאנשים פ רטיים )שאינו לדיור(

* כולל יתרות חובה ומסגרות מאושרות שטרם נוצלו בעו״ש, כרטיסי אשראי והלוואות.

צרכניות להלוואות יתייחסו הביצועים ומדדי להלן הדיון עיקר כן ועל מהותי אינו אחר קמעונאי באשראי הביצועים היקף
סולו בלבד. 

להלן התפת חות ביצועי הלוואות צרכניות סולו ומדדי ביצוע עיקריים:

לשלושה חו דשים שהסתיימו ביום

31/03/201831/12/201730/09/201730/06/201731/03/2017 

 19093124189219ביצועים במהלך התקופה )במיליוני ש״ח( 

שיעור בי צוע יחס החזר הלוואה שבוצעה מההכנסה הכוללת של הלווה

 94%96%96%96%94%יחס ה חזר עד ל-20%

 6%4%4%4%6%י חס החזר מעל ל-20%

שיעור בי צוע לפי תקופה מקורית של ההלוואה

שנים 100%100%100%100%100%עד 6

שנים -----מעל 6

 5.45.35.15.45.3תקופת הלוואה ממוצעת )בשנים( 

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

50%63%61%67%55%עד 50

60 ל 7%5%3%4%6%בין 50

70 ל 6%5%5%4%7%בין 60

80 ל 16%18%20%17%24%בין 70

אש״ח  22%10%11%8%8%מעל 80

 6857484850סכום הלוואה ממוצע )באלפי ש״ ח(

51 

דוח הדירקטוריון וההנהלה



מאפייני תיק האשראי ללקוחות הלוואות צרכניות סולו של הבנק

עיקר קצובה. לתקופה מטרה, לכל אשראי לקבל המבקשים ישראל תושבי פרטיים, ללקוחות ניתנות סולו צרכניות הלוואות
סניפי באמצעות או דיגיטליים ערוצים באמצעות אחר בבנק שלהם העו״ש חשבון את שמנהלים ללקוחות ניתן האשראי

הבנק. לקו חות אלו מדורגים על פי מודל החיתום ביום מתן ההלוואה בבנק.

תלות לבנק אין ולכן יחסית נמוך בסכום אשראי ניתן מהם אחד לכל אשר לקוחות של רב בפיזור מאופיינת הפעילות
150 עד פרטי ללקוח החשיפה סכומי הגדלת שאפשר באופן החיתום מודל עודכן 2017 במהלך בודד. מהותית בלקוח

אלפי ש״ ח ללווים אשר פרופיל הסיכון שלהם מאפשר זאת על-פי המודל.

עד הינה ככלל ההלוואה תקופת זאת, עם בריבית. לשינויים חשופות ולפיכך הפריים ריבית בסיס על ניתנות אלו הלוואות
יחסית נמוך לרוב החודשי ההחזר וסכום מוקדם( פירעון הנחת )ללא שנים 2.7 על עומד הממוצע המח״מ כאשר שנים 6

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

בשיעור הכוללת להכנסה מבוקשת הלוואה החזר ביחס מאופיין סולו הצרכני האשראי ביצועי של המוחלט הרוב כן, כמו
הלקוח התחייבויות כלל של ההחזר סך בין היחס את גם בוחן הבנק הבנק, של האשראי למדיניות 20%. בהתאם עד של

לבין סך ההכנסה הכוללת של הלקוח.

המבקשים ללקוחות מענה נותן ובכך קמעונאיות מכירה בנקודות צרכני אשראי למכירת מיזם הבנק השיק השנה, במהלך
הגעה תוך שלו, הגיאוגרפי הפיזור את להרחיב לבנק מאפשר זה מהלך דיגיטליים. באמצעים בנקאי במימון מוצרים לרכוש

לקהל לקוחות נוסף.

)כ- ש"ח מיליוני כ-144.4 על עומדת 2018 במרץ 31 ליום בבנק פעילים עו"ש ללקוחות סולו הצרכניות ההלוואות יתרת
מיתרת האשראי(. )כ-15% 2017 בדצמבר 31 ביום 145.7 מיתרת האשראי(, לעומת יתרה של 13%

תהליך מתן אשראי להלוואות צרכניות סולו

סניפי או מכירה נקודות האינטרנט, אתר הטלפוני, המוקד הבאים: מהערוצים באחד מבוצע ללקוחות האשראי מתן תהליך
הבנק.

האשראי. חיתום מערכת באמצעות הבקשה בחינת תוך סולו צרכני אשראי לאשר רשאים בבנק המוסמכים הגורמים
לאישור המלצה מתקבלת בסיסם ועל הדירוג מודל ואת האשראי מדיניות כללי את כוללת האשראי חיתום מערכת

האשראי. 

כמו כן, ב חינת מתן אשראי תבוצע על פי מדיניות הבנק, בדגש על הכללים הבאים:

הבנת צורכי האשראי של הלקו ח ויכולת ההחזר שלו.	 

הבנה וניתוח מקור הכנסותיו הקבועות של הלקוח וסכומן וכן סך הת חייבויות שלו. 

ככל  הלקוח, עם בפעילות הבנק ניסיון הדרוג, מודל פי על הדרוג לקבוצת בהתאם הלקוח סיכון רמת של הבנה וניתוח
שקיים וניסיון מול פל ח הלקוחות הרלוונטי.

חלק ובגין מלא חיתומי חומר להעביר מתבקשים מהלקוחות חלק חדשים, ללקוחות סולו צרכנית הלוואה מתן בעת
מהלקו חות מסתפק הבנק בהצהרת הלקוח.

הצהרותיו ועל הלקוח עם ההכרות על קיים, חיתומי חומר על היתר בין מתבסס הבנק קיימים ללקוחות הלוואה מתן בעת
ומקבל עדכון ל חומר החיתומי במידת הצורך.

מחודש ישראל בנק לחוזר בהתאם קמעונאיים ללקוחות לדיור שאינו אשראי ומתן לשיווק יזומה לפנייה כללים קבע הבנק
במדיניות עומדים אשר בבנק הקיימים הלקוחות את כוללים יזומה פנייה מתבצעת אליהם היעד קהלי .2015 ספטמבר 

האש ראי של הבנק כפי שמפורט לעיל.

הפנייה טרם מבוצעת זו בחינה סיכון. מצביעי אינדיקטורים בחינת מבוצעת סולו צרכניות הלוואות למתן יזומה בפנייה ככלל,
ללקו ח ובכפוף לעמידתו בקריטריונים.

פיקוח ומעקב א חר מאפייני הסיכון

במסגרת פעילות זו, בבנק מבוצעים בקרה וניטור הסיכון ומדווחים להנהלה ולדירקטוריון באופן שוטף וביניהם:

חיתום וניהול האשראי.	   דיווח ממצאי בקרות

 מעקב ודיווח על שיעורי הפיגור וההפרשה מהפעילות. 

 דיווח על מאפיינים ומגמות בתיק האשראי ועמידה בכל המגבלות שנקבעו במדיניות האשראי.	 
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אשראי למימון הקמת פרויקטי נדל״ן

לצרכים בהתאם לסוגיהן ערבויות מעמיד וכן הסגור הליווי בשיטת למגורים פרויקטים הקמת למימון אשראי נותן הבנק
נפתח לפרויקט הלקוח. פעילות משאר הפרויקט מופרד הסגור הליווי בשיטת מאפייניו. פי ועל פרויקט כל של הספציפיים
ואשראי העצמי ההון הדיור, יחידות מרוכשי התקבולים כספי מופקדים ואליו בלבד הפרויקט לצורכי המשמש ייעודי חשבון
במסגרת מומחה. מפקח דוחות ע״פ הבניה התקדמות קצב לפי ומשוחררים הפרויקט לביצוע משמשים אלו כספים הבנק.
בפרויקט. יחידות לרוכשי מכר חוק וערבויות כספיות ערבויות ביצוע, ערבויות גם הבנק מעמיד לבנייה הפרויקט מימון
מוסדיים גופים ידי על המכר חוק בטוחות מונפקות העסקאות במרבית הבנק. לטובת משועבדים והתקבולים המקרקעין

עימם קיים לבנק הסכם שיתוף פעולה.

תוך הרווחיות, והשאת ההון של מיטבי ניצול לצורך לפרויקט אשראי בהעמדת מוסדיים גופים עם פעולה משתף הבנק
פיזור סיכוני האשראי ועמידה במגבלות רגולטוריות נדרשות.

יחידות דיור. 9,000 פרויקטים בהיקף כולל של כ 2018, הבנק מנהל כ-210 במרץ נכון ליום 31

האשראי 2018 במרץ 31 ליום נכון השונים. הבנייה שלבי דרך הקרקע, רכישת משלב החל הפרויקטים את מממן הבנק
הקיים האשראי כל כי יצויין הבנק. של הנדל״ן מתיק חבות במונחי 40.4% מהווה קרקע בשלב שנמצאים לפרוייקטים שניתן

חודשים. 12 בפ רויקטים שנמצאים בשלב הקרקע ניתן לפרוייקטים הזמינים לבניה תוך

חודש מיום מימון הקרקע. 24 ככלל, האשראי למימון קרקעות ניתן לק רקעות שזמן בנייתן הצפוי לא יעלה על

הנדל״ן מתיק אשראי היקפי במונחי 60.8% מהווה הארץ מרכז באזור לפרוייקטים שניתן האשראי 2018 במרץ 31 ליום נכון
בשאר הארץ. בירושלים רבתי ו-26.4% של הבנק, 12.7%

הינם המימון, היקפי לרבות הפעילות, פרויקטים בכ-50 מהם פרויקטים כ-210 2018 במרץ 31 ליום נכון מנהל הבנק
בשיתוף פעולה עם גופים מוסדיים. 

מיליארד עבור הבנק והיתרה עבור הגופים המוסדיים. מיליארד ש״ח, מזה כ-1 היקף תיק מנוהל כ- 6.9

.2017 לפרטים נוספים, ראה דוח ממשל תאגידי ופרטים נוספים לשנת
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זרות)1( חשיפה למדינות
לכל החשיפה סכום שסך למדינות חשיפות ובדבר זרות למדינות החשיפות כל סך בדבר מידע - א' חלק

מהון, לפי הנמוך  20% מסך נכסי המאוחד או מעל אחת מהן הוא מעל 1%

המדינה

2018 במרץ 31

חשיפה מאזנית)2(
חשיפה 

חשיפה מאזנית מעבר לגבול )2(חוץ מאזנית)2()3(

לאחרים) 7(לבנקים לממשלות) 4(

סך כל 
החשיפה

המאזנית)8(
סך חשיפה
חוץ מאזנית

לפרעון 
עד שנה 

לפרעון
מעל שנה 

 111.38.6177.7297.67.240.9256.7ארצות הברית 

 6.5153.7160.212.228.4131.8-אחרות

 111.315.1331.4457.819.469.3388.5סך כל החשיפות למדינות זרות
)5 (LDC  3.2--3.23.2--סך כל החשיפות למדינות

)6 (GIIPS-3.7--3.73.7--סך כל ה חשיפות למדינות ה 

2017 במרץ 31

 129.111.3186.0326.49.286.9239.5ארצות הברית 

 12.610.1159.5182.27.628.1154.1אחרות

 141.721.4345.5508.616.8115.0393.6סך כל החשיפות למדינות זרות
)5 (LDC  4.1--4.14.1--סך כל ה חשיפות למדינות

)6 (GIIPS-3.1--3.13.1--סך כל ה חשיפות למדינות ה 

2017 בדצמבר 31 

 110.45.7189.6305.74.848.0257.7ארצות הברית 

 8.318.4148.9175.66.942.2133.4אחרות

 118.724.1338.5481.311.790.2391.1סך כל החשיפות למדינות זרות
)5 (LDC  3.3--3.33.3--סך כל ה חשיפות למדינות

)6 (GIIPS-3.8--3.83.8--סך כל ה חשיפות למדינות ה 

על בסיס סיכון סופי, לאחר השפעת ערבויות, בטחונות נזילים ונגזרי אשראי. )1( 
בטחונות השפעת ולפני אשראי, להפסדי ההפרשה השפעת לפני מוצגים פגומים וחובות בעייתי אשראי סיכון מאזני, חוץ מאזני אשראי סיכון )2( 

המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים. 
מגבלות חבות של לווה. סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך )3( 

ממשלות, מוסדות, רשמיים ובנקים מרכזיים. )4( 
)מדינות פחות מפותחות( כוללת את ליבריה בלבד. LDC החשיפה למדינות ה- )5( 

כוללת את המדינות: פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד. GIIPS החשיפה למדינות ה- )6( 
כולל הלוואות לדיור. )7(

זרות. חובות פגומים בחשיפות למדינות חוץ מאזני בעייתי וכן לא קיימים לא קיים סיכון אשראי מאזני או )8(

במאוחד הנכסים מסך 1% לבין 0.75% בין הינו מהן אחת לכל החשיפה שסך מדינות בדבר -מידע ב' חלק
מההון אינו מהותי 20% לבין או בין 15%

הדיווח אינה מהותית. חלק ג' -החשיפה המאזנית למדינות זרות עם בעיות נזילות לתקופות
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זרים במיליוני ש״ח אשראי למוסדות פיננסיים)3( חשיפות)1()2(

דרוג אשראי חיצוני)4(

סך חשיפת אשראי 

במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

AA- עד AAA282517 

A- עד +A91120 

-BBB  BBB302034+ עד

 2410ללא דרוג 

 696081סך הכול חשיפה 

חוץ מאזני. פיקדונות ויתרות עו״ש במוסדות פיננסיים זרים, לבנק אין סיכוני אשראי )1( 
להפסדי אשראי. לא קיימים מוסדות פיננסיים אשר מסווגים כחוב פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת וכן לא קיימת הפרשה )2(

זרים הינם בנקים, חברות אחזקה של בנקים, בנקים להשקעות וברוקרים. מוסדות פיננסיים )3(
.S&P חברת הדרוג על פי )4( 

היתרות הנכ ללות בטבלה לעיל כוללות בעיקר מוסדות הפועלים בארה״ב, בלגיה ושוויץ.

גופים של חוסנם על שוטף מעקב ומנהל בחו״ל פיננסיים למוסדות המותרת המרבית החשיפה על מגבלות קבע הבנק
אלה בהסתמך על דירוג ה חברות ונתוני שוק אחרים המעידים על מצבן הכלכלי.

חשיפה לסיכונים סביבתיים

כפועל הסביבתי. לסיכון נמוכה חשיפה להם אשר הקמעונאי מהמגזר בלווים מתמקדת הבנק של הנוכחית הפעילות 
מסחרית ופעילות הנדל״ן הבניה, בתחומי 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 ל זיהום הסביבה וקבלת אישורים מתאימים לפני מתן אשראי בסקטור נדל״ן.

סיכוני סליקה וסיכון צד נגדי

סליקת בעת הנדרש הסכום את לכך הקבוע במועד לבנק יעביר ולא חלקו את יקיים לא נגדי שצד הסיכון הוא סליקה סיכון
עסקה. ה חשיפה לסיכון סליקה היא למשך זמן קצר ובדרך כלל היא תוך יומית.

בנגזרות לקוחותיו מול פועל אינו הבנק .)OTC( בנגזרים עסקאות סליקת הינו סליקה לסיכוני הבנק לחשיפת העיקרי המקור
בפעילותו סליקה לסיכוני חשוף הבנק מזערי. הסליקה סיכון בהם שונות, בבורסות הנסחרים נגזרים במכשירים אלא ,OTC
בניירות ממסחר הנובעים סליקה לסיכוני חשיפה לבנק בנוסף, מהותיים. אינם הללו הפעילות היקפי ואולם עצמו עבור
Non-DVP )Non Delivery Versus לתשלום במקביל שאינם סליקה תהליכי באמצעות ברוקרים מול המתבצע זרים ערך

Payment(. היקף עסקאות אלו קטן יחסית.

סליקת בגין בחו״ל מוכרים פיננסיים ומוסדות ובחו״ל בארץ בנקים מול מתהווה נגדי צד לסיכון הבנק חשיפות עיקר
זרים. ערך בניירות עסקאות סליקת בגין ערך בניירות קסטודיאן שירות ונותני ברוקרים ומול )OTC( בנגזרים עסקאות
אותם של האשראי ממסגרות כחלק הבנק בדירקטוריון לשנה אחת לפחות מאושרות אלו מוסדות עם הפעילות מסגרות
וקיטון הברוקראז פעילות ממכירת כתוצאה בבנק. נגדי צד סיכון או סליקה סיכוני התממשו לא השנה במהלך מוסדות.

הפעילות מול ב רוקרים ונותני שירות קסטודיאן סיכון זה צפוי לקטון.

הדבר בנגזרים. הפעילות מתבצעת מולם הבנקים רוב מול CSA נספחי ועל ISDA הסכמי על חתם הבנק – סיכון הפחתת
את להקטין כך ועל-ידי נטו החשיפה סכום הוא לעסקה הצדדים בין שיעבור שהסכום כך העסקאות של מאפשר קיזוזים
שהחשיפה אימת כל לעסקה הצדדים בין כספים של העברות מסדירים CSA נספחי מהצדדים. אחד כל של החשיפה

מגיעה להיקף מסוים שנקבע מ ראש ועל-ידי כך קטנה החשיפה לצד הנגדי.
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סיכון שוק .3.2 

קבוצת או מסוים תיק או פיננסי מכשיר של כלכלי בשווי משינוי הנובע ירידת-ערך או להפסד הסיכון הוא השוק סיכון
בשווקים. אחרים ופרמטרים מרווחים שערים, במחירים, שינויים עקב הבנק, של הכלכלי בשווי שינוי הכוללת וברמה תיקים

שמקורם שוק לסיכוני חשופים המזומנים ותזרימי העצמי ההון התחייבויות, הנכסים, של ההוגן השווי העסקיות התוצאות
בתנודתיות בשיעורי הריבית, בשער החליפין, במדד המחי רים, במחירי נירות ערך בארץ ובחו״ל ובמדדים כלכליים נוספים.

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

3 לנדבך בהתאם גילוי – הסיכונים על דו״ח את ראה שוק, סיכוני ניהול ובקרת לניהול העבודה מסגרת של לתיאור נרחב
.2017 ומידע נוסף על הסיכונים וכן בדוח הכספי השנתי לשנת

VaR 
.VaR הבנק מכמת את סיכוני השוק גם על פי מתודולוגית הערך הנתון לסיכון -

בטחון וברמת נתונה זמן בתקופת השוק סיכוני התממשות בשל לבנק הצפוי המקסימלי ההפסד את אומד VaR -ה
של החזקה לתקופת לחודש, אחת מבוצע, בבנק החישוב בעבר. שנצפו השוק תנאי פי על מראש קבועה סטטיסטית
את וכן הבנקאי התיק סך של VaR-ה באמצעות שלו הכולל הסיכון את מודד 99%. הבנק של מובהקות וברמת ימים 10
משתמש ,VaR-ה מודל באמצעות ובקרה לניהול בנוסף זו. מערכת באמצעות שלו למסחר התיק של לסיכון החשיפה

הבנק גם במודלים אחרים לכימות הסיכונים.

הפוזיציות זה ובכלל מאזנית והחוץ המאזנית הפוזיציות מהחזקת הפוטנציאלי לנזק מתייחס VaR על-ידי הנמדד הסיכון
של התיק למסח ר החשופות לסיכוני שוק.

במהלך התקופה היו תקינות. Back–Testing -תוצאות ה .VaR-לתוצאות ה Back–Testing  הבנק מבצע תהליך

:VaR -להלן אומדן ה

לשלושה חו דשים שהסתיימו ביום

2018 במרץ 312017 במרץ 31

סוף תקופת 
ה דיווח

ערך מקסימלי 
השנה במהלך

סוף תקופת 
ה דיווח

ערך מקסימלי 
במ הלך השנה

במיליוני שקלים 

 8.19.18.410.4חשיפה בפועל 

 18181818מגבלת הבנק 
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מ דיניות גידור ו/או הפחתת סיכונים

מגבלות קביעת על-ידי ונזילות שוק לסיכוני החשיפות ניהול על מבוססת הבנק של הפיננסיים הסיכונים ניהול מדיניות
השאר: בין כוללים במגבלות העמידה לצורך שימוש נעשה בהם האמצעים הבנק. של הסיכון תאבון את התואמות כמותיות
)מלקוחות סחירים לא פיקדונות של גיוס ישראל(, ממשלת של חוב אגרות )בעיקר סחירים ערך ניירות של ומכירה קנייה

פרטיים ומוסדיים(, גיוס פיקדונות ס חירים ופעילות במכשירים פיננסיים נגזרים.

סיכון הריבית

הנובע ההתחייבויות של זו רגישות לבין הריבית בשיעורי לשינויים הנכסים רגישות שבין מההבדל נובע הריבית סיכון
עלולים אלה שינויים מהמגזרים. אחד בכל וההתחייבויות הנכסים של הריבית שינוי ומועדי הפירעון מועדי בין מהפער
פועל והבנק זה לסיכון חשיפה יוצרת פיננסי כמתווך הבנק פעילות הבנק. של ההון לשחיקת להביא ו/או ברווחיות לפגוע
האשראי בתחום הפעילות בהיקף הגידול בשל צמוד הלא השקלי במגזר היא הבנק של העיקרית להקטנתה. החשיפה
במגזר גם קיימת חשיפה הנוסטרו. ובתיק משתנה בריבית לדיור ההלוואות היקף את שמגבילות ישראל בנק הוראות עקב

זה מרבית הנכסים וההתחייבויות הם בריבית קבועה לטווח ארוך. הצמוד למדד, שכן במגזר

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 אפשרי שינוי של ההשפעה
היקף אחר הבנק עוקב כן, כמו תרחישים. של במגוון החשיפה ונאמדת VaR באמצעות כימות מבוצע מח״מ, פערי נמדדים

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

בחינת תוך השונים, הריבית בשיעורי להתפתחות בציפיות בהתחשב נקבעת ריבית, לסיכון החשיפה בניהול הבנק, מדיניות
עליו. המשפיעים ובגורמים בהלוואות המוקדם הפירעון שיעור באומדן ובהתחשב זה לסיכון החשיפה לצמצום העלויות
המשפיעים גורמים מספר על הבנק הנחות בסיס ועל העבר נתוני סמך על מתבצעת המוקדם הפירעון שיעור של ההערכה
לצורך למדד הצמוד במגזר משמשת ההלוואות של המוקדם הפירעון הנחת הריבית. שיעור בעיקר ובהם זה שיעור על

חישוב פערי המ ח״מ והחשיפה לסיכון ריבית.

החשיפה ההצמדה, מגזרי בכל ובחשיפות האחרונות בשנים המוקדמים הפירעונות בהיקף בהתחשב הבנק, להערכת
של המהוון הנקי התזרים לשווי יחסית וזאת נמוכה הריביות בשיעור האחוז נקודת 1 של צפוי לא משינוי כתוצאה לסיכון
כי העובדה לאור שנצפה מכפי שונה באופן להתממש העשויה עתיד״ פני צופה “מידע הינה הבנק של זו הערכה הבנק.
הפרעונות היקף כי וייתכן ההצמדה מגזרי בכל והחשיפות האחרונות בשנים המוקדמים הפירעונות היקף על מבוססת היא

בפועל בעתיד, יהיה שונה. 
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וחברות הבנק של הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי על הריבית בשיעורי היפותטיים שינויים השפעת לגבי מידע להלן
מאוחדות שלו )במיליוני ש״ ח(:

שינויים )לפני כספיים לא פריטים למעט שלו, המאוחדות וחברות הבנק של הפיננסיים המכשירים של הוגן שווי א. 
היפותטיים בשיעורי הריבית(: 

2018 במרץ 31

מטבע חוץ)2(מטבע ישראלי 

סה״כ א חרדולר צמוד מ דדלא צמוד

 8,369.12,996.3856.5298.912,520.8נכסים פיננסיים ) 1(

 272.5-212.074.0558.5סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נג זרים) 3(

 7,721.73,024.2992.7346.512,085.1הת חייבויות פיננסיות

 185.7250.193.832.8562.4סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נג זרים) 3(

 431.8)6.4()18.0()278.0(734.2שווי הוגן נטו 

2017 במרץ 31

מטבע חוץ)2(מטבע ישראלי 

סה״כ א חרדולר צמוד מ דדלא צמוד

 8,793.23,274.61,031.5303.013,402.3נכסים פיננסיים ) 1(

 355.3-269.379.1704.2סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נג זרים) 3(

 8,248.63,267.21,080.7317.412,913.9הת חייבויות פיננסיות

206.2229.2205.760.4701.5סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נג זרים) 3(

 14.44.3491.1)221.8(694.2שווי הוגן נטו חיובי )שלילי(

2017 בדצמבר 31 

מטבע חוץ)2(מטבע ישראלי 

סה״כ א חרדולר צמוד מ דדלא צמוד

 8,775.53,209.1842.6292.213,119.4נכסים פיננסיים ) 1(

 308.8-191.666.5566.9סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נג זרים) 3(

 8,246.73,147.7950.0329.412,673.8הת חייבויות פיננסיות

136.6281.0111.738.7568.0סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נג זרים) 3(

 444.5)9.4()27.5()219.6(701.0שווי הוגן נטו חיובי )שלילי(

חוץ מאזניים. לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים )1( 
חוץ. לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע )2(

השווי לחישוב שימשו אשר בריביות מהוונים כשהם מאזניים, חוץ פיננסיים מכשירים ובגין נגזרים פיננסיים מכשירים בגין )לשלם( לקבל סכומים )3( 
ההוגן. 
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מאוחדות וחברות הבנק של הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי על הריבית בשיעורי היפותטיים שינויים השפעת ב. 
שלו, למעט פריטים לא כספיים: 

2018 במרץ 31

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

באחוזים במיליוני ש״ח מטבע חוץ )2(מטבע ישראלי 

סה״כ סה״כ א חרדולר צמוד מ דדלא צמודהשינוי בשיעורי הריבית

)0.07%( )0.3( )7.0( )19.5( )288.1(746.1גידול מיידי מקביל של נקודת א חוז אחד

נקודת אחוז  )0.02%( )0.1( )6.3( )18.3( )279.1(735.4גידול מיידי מקביל של 0.1

 3.50.81% )5.7( )16.4( )265.6(723.0קיטון מיידי מקביל של נקודת א חוז אחד

השינוי בשיעורי הריבית

2017 במרץ ליום 31

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

באחוזיםבמיליוני ש״ח מטבע חוץ )2(מטבע ישראלי 

סה״כ ס ה״כא חרדולר צמוד מ דדלא צמוד

)1.63%( )8.0(16.91.7 )234.2(698.7גידול מיידי מקביל של נקודת א חוז אחד

נקודת אחוז  )0.18%( )0.9(14.74.0 )223.1(694.6גידול מיידי מקביל של 0.1

11.86.912.32.51% )206.9(691.1קיטון מיידי מקביל של נקודת א חוז אחד

2017 בדצמבר ליום 31

השינוי בשיעורי הריבית

שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר
שינוי בשווי הוגן השפעת שינויים בשיעורי ריבית )במיליוני ש״ח( 

באחוזיםבמיליוני ש״ח מטבע חוץ )2(מטבע ישראלי 

סה״כ ס ה״כא חרדולר צמוד מ דדלא צמוד

4.51.01% )11.4( )29.3( )229.6(719.3גידול מיידי מקביל של נקודת א חוז אחד

נקודת אחוז  0.40.09% )9.7( )27.6( )220.7(702.9גידול מיידי מקביל של 0.1

 )0.47%( )2.1( )7.4( )25.4( )207.0(682.2קיטון מיידי מקביל של נקודת א חוז אחד

חוץ מאזניים. לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים )1( 
לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ )2(

ההוגן. השווי לחישוב שימשו אשר בריביות מהוונים כשהם מאזניים, חוץ פיננסיים מכשירים ובגין נגזרים פיננסיים מכשירים בגין )לשלם( לקבל סכומים )3( 

להלן תמצית החשיפות לשינויים בלתי צפויים בריבית )במיליוני ש״ח(: ג. 

השפעת שינוי מיי די מקביל בעקום
התשואות 

השינוי הפוטנציאלי בשווי הכלכלי –
רווח )הפס ד( כאשר יש עליה/ ירידה של נקודת אחוז אחת

השינוי הפוטנציאלי ברווח 
השנתי – רוו ח )הפסד(

במרץ ליום 31

2018201720182017 

ירי דה 1%עלייה 1% ירי דה 1%עלייה 1% ירי דה 1%עלייה 1% 

מגזר 

 32.724.9 )2.6(4.5 )11.2(11.9לא צמוד 

 )5.7()6.6(14.9 )12.4(12.4 )10.1(צמוד 

 4.18.9-)0.1(2.3 )2.1(מט ח

 12.330.228.1)8.0(3.5)0.3(סך הכל 

 3030.0 )40.0(404040.0מגבלה 

 12.332.430.4 )15.9(2.24.4מקסימום במהלך התקופה 

 30.126.0 )2.6(1.34.5 )1.3(מינימום במהלך התקופה 

לפרטים נוספים, ראה דו ח על הסיכונים באתר האינטרנט של הבנק.
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 לשינויים בשיעורי הריבית שלו וחברות מאוחדות הבנקחשיפה של 

זניות.רעון" מוצגות יתרות מא בטור "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.

הריביתשיעור  לפי מהוונים כשהם פיננסי, מכשיר כל של העתידיים המזומנים זרמי של חי הנוכרך  העאת  מציגים תקופות לפי הנתונים זה, בלוח  ב.
המכשיר של  ההוגן השווי חושב שלפיהם חות להנבעקביות  הכספי, ח בדו 15בביאור  הפיננסי המכשיר בגין הכלול ההוגן השווי אל אותם שמנכים 
הפיננסי. 

 2018 במרץ 31

עם 
דרישה 

עד 
חודש 

מעל 
חודש
 3עד  

חודשים

 3מעל  
חודשים 

עד 
שנה 

מעל 
שנה
 3עד  
שנים

 3מעל  
שנים
 5עד  
שנים

 5מעל  
שנים
 10עד  

שנים 

חמיליוני ש" 
ד צמו מטבע ישראלי לא  

 134.6 362.2 486.3 1,467.0 201.8 5,599.6נכסים פיננסיים 
 248.0 24.6זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג 

 134.6 362.2 486.3 1,715.0 226.4 5,599.6סה"כ שווי הוגן 
 )9.5( )847.6( )1,786.6( )825.4( )335.4( )3,915.0(חייבויות פיננסיות הת

 )0.9( )184.9(זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג 
 )9.5( )847.6( )1,786.6( )826.3( )335.4( )4,099.9(סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו 
 125.1 )485.4( )1,300.3( 888.7 )109.0( 1,499.7זר ריבית במג רי ה החשיפה לשינויים בשיעו 

 618.8 493.7 979.1 2,279.4 1,390.7 1,499.7צטברת במגזר החשיפה המ 
ד ד ד למ מטבע ישראלי צמו 

 322.3 776.5 843.2 538.5 149.4 54.5נכסים פיננסיים 
זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג 

 322.3 776.5 843.2 538.5 149.4 54.5סה"כ שווי הוגן 
 )367.1( )791.3( )605.9( )869.7( )225.3( )164.1(חייבויות פיננסיות הת

 )250.1(זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג 
 )367.1( )791.3( )605.9( )1,119.8( )225.3( )164.1(סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו 
 )44.8( )14.8( 237.3 )581.3( )75.9( )109.6(זר ריבית במג רי ה החשיפה לשינויים בשיעו 

 )589.1( )544.3( )529.5( )766.8( )185.5( )109.6(צטברת במגזר החשיפה המ 
 2( )מטבע חוץ

 28.9 103.7 246.8 77.9 14.6 678.8נכסים פיננסיים 
0.1 285.9זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג 

 28.9 103.7 246.9 77.9 14.6 964.7סה"כ שווי הוגן 
 )0.5( )26.3( )408.5( )177.6( )726.3(חייבויות פיננסיות הת

 )0.2( )24.7( )101.7(זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג 
 )0.5( )26.5( )408.5( )202.3( )828.0(סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו 
 28.4 103.7 220.4 )330.6( )187.7( 136.7החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 

 )29.1( )57.5( )161.2( )381.6( )51.0( 136.7צטברת במגזר החשיפה המ 
חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית 

 485.8 1,242.4 1,576.3 2,083.4 365.8 6,332.9סך כל הנכסים 
 0.1 248.0 24.6 285.9זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג 

 485.8 1,242.4 1,576.4 2,331.4 390.4 6,618.8סה"כ שווי הוגן 
 )377.1( )1,638.9( )2,418.8( )2,103.6( )738.3( )4,805.4(חייבויות סך כל ההת 

 )0.2( )251.0( )24.7( )286.6(זרים )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נג 
 )377.1( )1,638.9( )2,419.0( )2,354.6( )763.0( )5,092.0(סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו 
 108.7 )396.5( )842.6( )23.2( )372.6( 1,526.8החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 

 0.6 )108.1( 288.4 1,131.0 1,154.2 1,526.8צטברת במגזר החשיפה המ 
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31 בדצמבר 312017 במרץ 312017 במרץ 2018 )המשך(
מעל 10

שנים
עד 20
שנים

מעל
20

שנים

ללא
תקופת

 סך הכלפירעון)1(

שיעור
תשואה

פנימי

משך
חיים

 סך הכלממוצע

שיעור
תשואה

פנימי

משך
חיים

 סך הכלממוצע

שיעור
תשואה

פנימי

משך
חיים

ממוצע

שנים%שנים%שנים%מיליוני ש"ח

105.97.64.18,369.14.110.688,793.23.980.678,775.53.980.58
- - - 272.50.55355.80.32308.81.22

105.97.64.18,641.64.110.679,149.03.980.669,084.33.980.60
)2.2( - - )7,721.7(0.630.86)8,248.6( 0.530.44)8,246.7(0.600.80

- - - )185.7(- 0.09)206.2(    -0.09)136.6(   -0.09
)2.2( - - )7,907.4(0.630.84)8,454.8( 0.530.43)8,383.3(0.600.79

103.77.64.1734.23.48)0.17( 694.23.450.23701.03.38)0.19( 
722.5730.1734.2734.2694.2701.0

271.740.2- 2,996.34.733.863,274.64.873.313,209.14.703.77
- - -    -- - -    -- 

271.740.2- 2,996.34.733.863,274.64.873.313,209.14.703.77
)0.8( )0.0( - )3,024.2(1.122.43)3,267.2( 1.151.71)3,147.7(1.032.62

- - - )250.1(0.60)229.2( 0.58)281.0(0.83
)0.8( )0.0( - )3,274.3(1.122.29)3,496.4( 1.151.63)3,428.7(1.032.47

270.940.2- )278.0(3.611.58)221.8( 3.721.61)219.6(3.671.30
)318.2( )278.0( )278.0( )278.0()221.8( )219.6(

4.8)0.1( - 1,155.43.390.931,334.53.011.221,134.83.250.91
- - - 286.0- 0.08348.4   -0.15258.1   -0.08

4.8)0.1( - 1,441.43.390.761,682.93.011.001,392.93.250.76
- - - )1,339.2(0.810.22)1,398.1( 0.450.22)1,279.4(0.660.22
- - - )126.6(- 0.10)266.1( - 0.20)150.4(   -0.16
- - - )1,465.8(0.810.21)1,664.2( 0.450.22)1,429.8(0.660.21

4.8)0.1( - )24.4(2.580.5518.72.560.78 )36.9(2.590.55
)24.3( )24.4( )24.4( )24.4(18.7)36.9(

382.447.74.112,520.84.191.4613,402.34.101.3713,119.44.091.39
- - - 558.60.31704.20.23566.90.70

382.447.74.113,079.44.191.4114,106.54.101.3113,686.34.091.36
)3.0( )0.0( - )12,085.1(0.771.18)12,913.9( 0.680.74)12,673.8(0.711.19

- - - )562.5(0.32 )701.5( 0.29 )568.0(0.48
)3.0( )0.0( - )12,647.6(0.771.14 )13,615.4( 0.680.71 )13,241.8(0.711.16

379.447.74.1431.83.420.27491.13.430.60444.53.380.20
380.0427.7431.8431.8491.1444.5

 
 

 
  
  

          

 
 

 
 

                               
 -      -  -  -              

                            
            

 -  -  -  -             
            

                     
                      

                               
 -  -  -  -  -  -                

                            
           

 -  -  -  -  -          
           

                  

                          
   -  -    - -               
                          

           
 -  - -                

             

                    
     

                              
         -  -              

                             
       

 -  -           
       

  
                      
                   

 -

-



2017דצמבר   ב 31 2017 במרץ 31 )המשך( 2018 במרץ 31
 10מעל  
שנים
 20עד  

שנים 

מעל 
20 

שנים 

ללא 
תקופת 
 סך הכל 1( )פירעון 

שיעור 
תשואה 

פנימי 

משך 
חיים 

 סך הכלממוצע 

שיעור 
תשואה 

פנימי 

משך 
חיים 

 סך הכלממוצע 

שיעור 
תשואה 

פנימי 

משך 
חיים 

ממוצע 

שנים  %שנים  %שנים  %ח מיליוני ש" 

105.9 7.6 4.1 8,369.1 4.11 0.68 8,793.2 3.98 0.67 8,775.5 3.98 0.58 
272.5 0.55 355.8 0.32 308.8 1.22 

105.9 7.6 4.1 8,641.6 4.11 0.67 9,149.0 3.98 0.66 9,084.3 3.98 0.60 
)2.2( )7,721.7( 0.63 0.86 )8,248.6( 0.53 0.44 )8,246.7( 0.60 0.80 

)185.7( 0.09 )206.2( 0.09 )136.6(0.09 
)2.2( )7,907.4( 0.63 0.84 )8,454.8( 0.53 0.43 )8,383.3( 0.60 0.79 

103.7 7.6 4.1 734.2 3.48 )0.17( 694.2 3.45 0.23 701.0 3.38 )0.19( 
722.5 730.1 734.2 734.2 694.2 701.0 

271.7 40.2 2,996.3 4.73 3.86 3,274.6 4.87 3.31 3,209.1 4.70 3.77 

271.7 40.2 2,996.3 4.73 3.86 3,274.6 4.87 3.31 3,209.1 4.70 3.77 
)0.8( )0.0( )3,024.2( 1.12 2.43 )3,267.2( 1.15 1.71 )3,147.7( 1.03 2.62 

)250.1( 0.60 )229.2( 0.58 )281.0( 0.83 
)0.8( )0.0( )3,274.3( 1.12 2.29 )3,496.4( 1.15 1.63 )3,428.7( 1.03 2.47 

270.9 40.2 )278.0( 3.61 1.58 )221.8( 3.72 1.61 )219.6( 3.67 1.30 
)318.2( )278.0( )278.0( )278.0( )221.8( )219.6( 

4.8 )0.1( 1,155.4 3.39 0.93 1,334.5 3.01 1.22 1,134.8 3.25 0.91 
286.0 0.08 348.40.15 258.10.08 

4.8 )0.1( 1,441.4 3.39 0.76 1,682.9 3.01 1.00 1,392.9 3.25 0.76 
)1,339.2( 0.81 0.22 )1,398.1( 0.45 0.22 )1,279.4( 0.66 0.22 

)126.6( 0.10 )266.1( 0.20 )150.4(0.16 
)1,465.8( 0.81 0.21 )1,664.2( 0.45 0.22 )1,429.8( 0.66 0.21 

4.8 )0.1( )24.4( 2.58 0.55 18.7 2.56 0.78 )36.9( 2.59 0.55 
)24.3( )24.4( )24.4( )24.4( 18.7 )36.9( 

382.4 47.7 4.1 12,520.8 4.19 1.46 13,402.3 4.10 1.37 13,119.4 4.09 1.39 
558.6 0.31 704.2 0.23 566.9 0.70 

382.4 47.7 4.1 13,079.4 4.19 1.41 14,106.5 4.10 1.31 13,686.3 4.09 1.36 
)3.0( )0.0( )12,085.1( 0.77 1.18 )12,913.9( 0.68 0.74 )12,673.8( 0.71 1.19 

)562.5( 0.32 )701.5( 0.29 )568.0( 0.48 
)3.0( )0.0( )12,647.6( 0.77 1.14 )13,615.4( 0.68 0.71 )13,241.8( 0.71 1.16 

379.4 47.7 4.1 431.8 3.42 0.27 491.1 3.43 0.60 444.5 3.38 0.20 
380.0 427.7 431.8 431.8 491.1 444.5 

 לשינויים בשיעורי הריבית )המשך( שלו וחברות מאוחדות הבנקחשיפה של 

חבדו  15בביאור  בגינו הכלול ההוגן השווי אל פיננסי ממכשיר הצפויים זומנים המזרימי  תאת  המנכה הריבית שיעור היינו פנימי תשואה שיעור  ג. 
הכספי.
התשואהבשיעור  קטן משינוי כתוצאה שיגרם ההוגן בשווי זים חובא לשינוי  קירוב מהווה פיננסיים מכשירים קבוצת של אפקטיבי ממוצע חיים משך  ד. 

חד מהמכשירים הפיננסיים. הפנימי של כל א 
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31 במרץ 2018
עם

דרישה
עד

חודש

מעל
חודש
עד 3

חודשים

מעל 3
חודשים

עד
שנה

מעל
שנה
עד 3
שנים

מעל 3
שנים
עד 5
שנים

מעל 5
שנים

עד 10
שנים

מיליוני ש"ח
מטבע ישראלי לא צמוד

5,599.6201.81,467.0486.3362.2134.6נכסים פיננסיים
 - - -24.6248.0 -מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(

5,599.6226.41,715.0486.3362.2134.6סה"כ שווי הוגן
 )9.5( )847.6( )1,786.6( )825.4( )335.4( )3,915.0(התחייבויות פיננסיות

 - - - )0.9( - )184.9(מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(
 )9.5( )847.6( )1,786.6( )826.3( )335.4( )4,099.9(סה"כ שווי הוגן

מכשירים פיננסיים, נטו
125.1 )485.4( )1,300.3(888.7 )109.0(1,499.7החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

1,499.71,390.72,279.4979.1493.7618.8החשיפה המצטברת במגזר
מטבע ישראלי צמוד למדד

54.5149.4538.5843.2776.5322.3נכסים פיננסיים
 - - - - - -מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(

54.5149.4538.5843.2776.5322.3סה"כ שווי הוגן
 )367.1( )791.3( )605.9( )869.7( )225.3( )164.1(התחייבויות פיננסיות

 - - - )250.1( - -מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(
 )367.1( )791.3( )605.9( )1,119.8( )225.3( )164.1(סה"כ שווי הוגן

מכשירים פיננסיים, נטו
 )44.8( )14.8(237.3 )581.3( )75.9( )109.6(החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

 )589.1( )544.3( )529.5( )766.8( )185.5( )109.6(החשיפה המצטברת במגזר
מטבע חוץ)2(

678.814.677.9246.8103.728.9נכסים פיננסיים
 -- 0.1 - -285.9מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(

964.714.677.9246.9103.728.9סה"כ שווי הוגן
 )0.5(-  )26.3( )408.5( )177.6( )726.3(התחייבויות פיננסיות

 --  )0.2( - )24.7( )101.7(מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(
 )0.5(-  )26.5( )408.5( )202.3( )828.0(סה"כ שווי הוגן

מכשירים פיננסיים, נטו
220.4103.728.4 )330.6( )187.7(136.7החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

 )29.1( )57.5( )161.2( )381.6( )51.0(136.7החשיפה המצטברת במגזר
חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

6,332.9365.82,083.41,576.31,242.4485.8סך כל הנכסים
 - -285.924.6248.00.1מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(

6,618.8390.42,331.41,576.41,242.4485.8סה"כ שווי הוגן
 )377.1( )1,638.9( )2,418.8( )2,103.6( )738.3( )4,805.4(סך כל ההתחייבויות

 - - )0.2( )251.0( )24.7( )286.6(מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות(
 )377.1( )1,638.9( )2,419.0( )2,354.6( )763.0( )5,092.0(סה"כ שווי הוגן

מכשירים פיננסיים, נטו
108.7 )396.5( )842.6( )23.2( )372.6(1,526.8החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

0.6 )108.1(1,526.81,154.21,131.0288.4החשיפה המצטברת במגזר
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להלן משך ה חיים הממוצע )מח״מ ריבית( של הנכסים וההתחייבויות )בשנים(:

2018 במרץ 312017 במרץ 312017 בדצמבר 31 

צמו דלא צמוד

מט"ח 
וצמוד
צמו דלא צמודמט"ח

מט"ח 
וצמוד
צמו דלא צמודמט"ח

מט"ח 
וצמוד
מט"ח 

 0.673.860.760.663.311.000.603.770.76מח"מ הנכסים) 1(

 0.842.290.210.431.630.220.792.470.21מח"מ הת חייבויות) 1(

 1.300.55 )0.19(1.580.550.231.680.78 )0.17(פער המח"מ בשנים 

 3.483.612.583.453.722.563.383.672.59הפ רש שת"פ )%(

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

שנים והשת״פ הינו 3.27%. 0.19% בסך כל הנכסים וההת חייבויות פער המח״מ הינו

אינפלציה וסיכון סיכון שער חליפין
של המדיניות החליפין. ובשער המחירים במדד משינויים להתרחש, שעלול בהפסד המתבטאת הבסיס, לסיכון החשיפה

הבנק לנהל את הסיכונים מ חשיפת הבסיס באופן מבוקר ובהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים.

הכלים מגוון באמצעות השונים ההצמדה במגזרי הפוזיציות את שוטף באופן מנהל הבנק השוק, סיכוני ניהול במסגרת
הנובעים הסיכונים על שוטפת ובקרה רלוונטיים כלכליים בנתונים החלים בשינויים התחשבות תוך זאת שלרשותו, הפיננסיים
בהתאם קצרה בתקופה השונות הפוזיציות את לשנות ויכולתו הבנק גמישות על שמירה תוך נקבעו המגבלות זו. מחשיפה
בכל החשיפה של המרביים שיעוריה את הבנק דירקטוריון קבע זה, לסיכון החשיפה את להגביל כדי הכלכליות. לתחזיות

מגזר הצמדה.

על המשפיעה החשיפה בהכרח )שאיננה הדירקטוריון שקבע כפי הצמדה מגזר בכל החשיפה שיעורי על המגבלות להלן
חשבון רווח והפסד(. המגבלות הינן על סכומי העודף )הגרעון( של הנכסים על ההתחייבויות בכל מגזר:

2018 במרץ 31
חשיפה בפועל המגבל ה המאושרתהמגבלה המאושרת) 1(

במיליוני ש"ח בא חוזים מההון הפיננסי) 2(

מינימלית מקסימלית מינימלית מקסימלית 

 12550833333820לא צמוד 

 )164()167(333)25(50הצמדה למדד 

 10.3)35(35 )5.2(5.2במט״ח ובהצמדה למט״ ח

.2015 המגבלות עודכנו על-ידי הדירקטוריון בחודש דצמבר )1( 
מיליוני ש״ח(. במרץ 2018 666 31 ההון הפיננסי הינו ההון העצמי בניכוי נכסים לא כספיים במאוחד )ליום )2(

ליחידות מדווח זה מידע שלו. המידע מערכת באמצעות יום מדי השונים ההצמדה בבסיסי שלו הפוזיציות את מודד הבנק
שוטף באופן מדווח הפוזיציות גובה בדבר המידע עליה. החלות למגבלות והתאמתה הפוזיציה ניהול על האחראיות

בישיבות של הועדה לניהול נכסים והת חייבויות, ובישיבות של פורומים אחרים הפעילים בניהול סיכונים.

לדוחות הכספיים. לפרטים נוספים אודות בסיסי ההצמדה השונים, ראה ביאור 14
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:2018 במרץ 31 להלן ריכוז בסיסי ההצמדה של הבנק ליום

מטבע חוץ מטבע ישראלי 

פריטים 
שאינם 
סך הכלכספיים  לא צמוד

צמו ד
למ דד

המ חירים

דולר 
של 

א חרארה״ב 

 8,517.12,968.2882.7308.1240.112,916.2נכסים 

 7,784.42,884.8954.3386.659.312,059.4הת חייבויות

--80.3 )71.6( )247.6(87.2מכשירים נגז רים

8.51.8180.8846.8 )164.2(819.9סך הכל כללי 

)במיליוני לצרכן המחירים במדד תאורטיים שינויים בעקבות המס השפעת לפני הבנק הון על ההשפעה אודות נתונים להלן
ש״ ח(:

תרחיש 
השפעת התרחיש

2018 במרץ ליום 31

השפעה חיובית מקסימלית של
התרחיש בשלושת חודשים

ראשונים של 2018)1(

השפעה שלילית מקסימלית 
של התרחיש בשלושת חודשים 

)1(2018 ראשונים של
במדד) 2( -6.09.8עלייה של 5%

במדד) 3(  )22.1(- )18.6(ירידה של 5%

.2018  )1( נמדד לפי יום פרסום המדד בחודשים ינואר עד מרץ
מיליוני ש״ח. גבוהה מהמדד בפועל בסכום של כ-299 2018 במרץ 31 חסכון עם רצפת הצמדה למדד אשר ליום  )2( כולל השפעת תוכניות
מיליוני ש״ח. נמוכה מהמדד בפועל בסכום של כ-621 2018 במרץ 31 חסכון עם רצפת הצמדה למדד אשר ליום  )3( כולל השפעת תוכניות

כתוצאה הכלכלי בשווי התיאורטי )השינוי ש״ח במיליוני מטבע בשערי לשינויים הבנק הון רגישות אודות נתונים להלן
מהתר חיש, כאשר תרחיש התחזקות פירושו התחזקות המטבע הנדון כנגד השקל(:

תרחיש

2018 במרץ מינימום שנת 2018מקסימום שנת 2018ליום 31

א חרדולר ארה"ב א חרדולר ארה"ב א חרדולר ארה"ב 

10%  0.1 )1.3(0.70.31.91.0התחזקות של

10%  )1.0( )1.9( )0.1(1.3 )0.3( )0.7(החלשות של

במכשירים עסקאות היתר בין הבנק מבצע שוק, לסיכוני החשיפה רמת לניהול הבנק של הכוללת מהאסטרטגיה כחלק
סוחר כמתווך, הינה נגזרים פיננסיים במכשירים הבנק פעילות אלו. לסיכונים שלו החשיפה את להקטין כדי פיננסיים נגזרים
עתידיים וחוזים )Swap( מטבעות בין להחלפה עתידיות עסקאות כגון נגזרים פיננסיים מכשירים לבנק סופי. כמשתמש או

.)Forward ( להגנה על שערי מטבע

רווח בדוח שוטף באופן נרשמים ההוגן בשווי ושינויים הוגן שווי לפי נרשמות הנגזרים הפיננסיים במכשירים העסקאות
הבנק מדיניות משובצים. נגזרים מכילים הם אך נגזרים מכשירים אינם עצמם שבפני בחוזים מתקשר הבנק כן, כמו והפסד.
מנוהלת הבין-מטבעית החשיפה השונים. החוץ מטבעות בין החליפין שער לסיכוני מחשיפה האפשר ככל להימנע היא

במסגרת מצומצמת ובגבולות שאושרו על-ידי דירקטוריון הבנק.

בדוחות הכספיים. לפרטים נוספים, ראה ביאור 13

הנכסים של )גרעון( העודף סכומי על מגבלות קבע הבנק דירקטוריון חוץ. במטבע הפוזיציה את שוטף באופן מנהל הבנק
כולל )גרעון( העודף חישוב הפיננסי. להון ביחס מידתיים ובהיקפים מרכזיים במטבעות רק פועל הבנק על ההתחייבויות.

השפעה של נג זרים.

סיכון מחיר מניות 
להשקעה ש״ח מיליוני 40 של מצומצמת מסגרת קבע הבנק דירקטוריון שוק(, )סיכוני הפיננסיים הסיכונים מדיניות במסגרת
ההשקעה יתרת הבנקאי(. בתיק מניות לרכישת מסגרת )אין למכירה הזמין ובתיק למסחר בתיק ומניות סל בתעודות
ל-1.7 בהשוואה ש״ח, מיליוני ב-5.5 הסתכמה הזמין( ובתיק למסחר )בתיק 2018 במרץ 31 ליום סל ובתעודות במניות

.2017 בדצמבר מיליוני ש״ח ליום 31
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סיכון נזילות ומימון .3.3 

סיכון הנזילות
לפגיעה הסיכון הינו הנזילות סיכון התחייבויותיו. בפירעון ולעמוד בנכסים גידול לממן התאגיד של כיכולתו מוגדרת “נזילות״
באופן לגייסם, והיכולת המקורות זמינות לגבי אי-וודאות בשל נזילותו צרכי את לספק יכולתו מאי הנובע וביציבותו בהון
נובעת החשיפה סביר. ובמחיר קצוב בזמן נכסים לממש והיכולת מהותי הפסד שיגרם מבלי קצר זמן פרק בתוך צפוי בלתי

ממתן הלוואות ל זמן ארוך )אף אם ניתנו בריבית משתנה( הממומנות על-ידי מקורות לטווח קצר.

שינויי בשוק, שינויים עקב ממוסדיים או סחיר חוב של הגיוס ביכולת האטה מפני ולחשש נזילות לסיכוני חשוף הבנק
בסיס הרחבת של מדיניות שנים מזה הבנק מפעיל זה סיכון עם להתמודד במטרה המפקידים. בטעמי שינויים ו/או חקיקה
מושם לכך בנוסף בית. ממשקי פיקדונות בגיוס התמקדות ובפרט גדולים, מפקידים על ההישענות והקטנת המפקידים
בין קטנים תזרים ובפערי זמינים, נזילים נכסים בהיקף ביטוי לידי באה שהיא כפי גבוהה, נזילות רמת של שמירה על דגש
וכן השונים ההצמדה במגזרי המוקדמים הפירעונות לשיעורי והמפקידים, האשראי לאופי להתחייבויות. הנכסים פירעון

זה. למידת המ חזור של הפיקדונות קצרי המועד יש השפעה מהותית על אומדן החשיפה לסיכון

לדוח הכספי. 7 פיקדונות הציבור ראה ביאור לפרטים אודות

יחס נזילות מזערי

התזרים לבין הנזילות כרית בין היחס שהינו המזערי נזילות יחס מודל באמצעות יום מידי שלו הנזילות מצב את בוחן הבנק
שיעור ועל עיתוים על המוקדמים, הפירעונות שיעור על נתונים הבנק אסף המודל לצורך קיצון. בתרחיש נטו היוצא הפוטנציאלי
ספציפי “לחץ״ תרחיש רגיל, עסקים תרחיש תרחישים: בארבעה נבחן המזערי הנזילות יחס והחסכונות. הפיקדונות של המחזור
בשיעור בעיקר מזה זה נבדלים השונים התרחישים מערכתי. ולחץ לבנק ספציפי משולב ותרחיש מערכתי “לחץ״ לבנק, תרחיש
כיסוי יחס מתוצאות נבדלים המזערי הנזילות יחס תוצאות הנזילים. הנכסים של המימוש וביכולת הפיקדונות של המחזור
נוהל פי על לקחת שיש מההנחות מהותי באופן שמרניות פרטיים מלקוחות פיקדונות מחזור מהנחות כתוצאה בעיקר הנזילות
על 160%. 2018 במרץ 31 ביום עמד הנ״ל המחמיר התרחיש פי על המזערי נזילות יחס הנזילות. כיסוי ביחס 221 תקין בנקאי

)LCR ( יחס כיסוי נזילות

תקין בנקאי ניהול הוראת את הבנקים על הפיקוח פירסם ,III באזל ליישום ההיערכות במסגרת ,2014 בספטמבר ביום 28
.)Liquidity Coverage Ratio - LCR( בנושא יחס כיסוי הנזילות 221 

יחס כיסוי הנזילות מכיל שני מרכיבים: 

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

הימים הקלנדרים הבאים )מכנה(. 30 סך תזרים מזומנים יוצא נטו במהלך

הנכסים מלאי מ-100%. דהיינו, יפחת לא היחס של ערכו ,)financial stress( פיננסי לחץ של מצב למעט ההוראה, פי על
הנ זילים באיכות גבוהה ישתווה לכל הפחות לסך תזרים המזומנים היוצא נטו על בסיס שוטף.

כאמור ליחס בדרישה עומד אשר בנקאי תאגיד אולם ,2017 בינואר 1 מיום החל כאמור ביחס לעמוד נדרש בנקאי תאגיד
2015, לא ירד מהסף שנקבע בהוראה. לאפריל במועד ת חולת ההוראה, ה-1

הבנק עומד בי חס הנזילות הקבוע בהוראה.

להלן י חס כיסוי נזילות המוצג במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח:

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

במרץ בדצמבר 31 31 

20182017 

באחוזים 

 258243י חס כיסוי נזילות

100100י חס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

משום  היתר, בין גבוהה, אינה האמור לסיכון החשיפה האחרונות, בשנים הפיקדונות מיחזור בשיעורי בהתחשב הבנק, להערכת
מפקידים  על ההישענות מידת את ולצמצם המפקידים בסיס את להרחיב מקפיד שלו, המימון מקורות את מגוון שהבנק
גבוהים מהיחסים הנדרשים.  גדולים. כמו כן הבנק מקפיד לשמר כרית נזילות מספקת הבאה לידי ביטוי בכך שיחסי הנזילות
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ש״ח מיליוני כ-493 על עומד הגדולות המפקידים קבוצות שלושת של הציבור פיקדונות סך יתרת הדוח למועד נכון
 .2016 בדצמבר 31 מיליוני ש״ח ליום מסך הפקדונות בבנק( בהשוואה ל-528 )המהווים כ- 4.7%

)NSFR( י חס מימון יציב

NSFR-ה מודל לעקרונות בהתאם יציב מימון יחס מודל באמצעות הטווח ארוכת נזילות אחר עוקב הבנק בנוסף
ביום עמד היציב המימון יחס .342 תקין בנקאי ניהול להוראת בהתאם III באזל בהוראות )Net Stable Funding Ratio( 

על 112%.  2018 במרץ 31 

י חס קצר ארוך

לפדיון בתקופות המאופיין לדיור אשראי הינו האשראי מתיק 74% – כ ארוכים. שימושים כולל הבנק של מבנה המאזן
על הכספיות וההתחייבויות הנכסים בין המח״מ פער הדוח ליום יותר. קצרה המקורות של לפירעון התקופה מנגד, ארוכות.
ומח״מ מוקדמים פירעונות כגון התנהגותיים מרכיבים בחשבון לוקח אינו זה פער אולם, שנים. כ-3 הינו הסילוקין פי לוחות

אפקטיבי של המקורות, אשר מקטינים באופן מהותי את הסיכון. 

הינם הבנק של הציבור מפיקדונות כ-79% בית. ממשקי מקורות גיוס על דגש שמה הבנק מדיניות הסיכון, מניהול כחלק
מ’ ש״ח. 1 מפיקדונות הציבור הינם בסכום של עד של אנשים פרטיים. וכ- 54%

החשיפה. היקף לכימות ייעודיים מודלים על-ידי שוטף, באופן שלו והתחייבויות הנכסים בין המח״מ פער את מנהל הבנק
מגבלות, ביניהן: דירקטוריון הבנק מספר לצורך ניהול סיכון קצר ארוך קבע

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

סיכון המימון
מסה״כ בית ממשקי המקורות משקל שמירת תוך המקורות, גיוס הרחבת של טווח ארוכת מדיניות לעצמו קבע הבנק
להיקף בהתייחס נעשה ארוך לזמן פיקדונות גיוס מוסדיים. מלקוחות המקורות גיוס יכולת על ושמירה הציבור, פיקדונות
פי על פיקדונות מגייס והנפקות, מימון ירושלים הבת החברה באמצעות הבנק, בנוסף, ארוך. לזמן חדש אשראי ביצועי

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

בנוסף, בשוק. המשתנים והתנאים הלקוחות לצרכי והתאמתו המוצרים סל גיוון באמצעות היעדים להשגת פועל הבנק
קיימים ללקוחות ישיר ודיוור השונים התקשורת באמצעי פרסום באמצעות המפקידים לציבור מבצעים הבנק עורך
להלן. כמפורט הבנקים כל מלקוחות כספים גיוס המאפשר סגורה במערכת בנקאות שירות מציע גם הבנק ופוטנציאליים.

נזילות להעביר SWAP עסקאות דרך יכול הבנק כן כמו חירום. במקרי ישראל מבנק Overnight הלוואה לקבל יכולת לבנק
ממט״ ח לשקלים ולהיפך.

של מעמיקה בחינה אלו. להערכות בהתאם ופועל מימון מקור כל על שלו ההישענות יכולת את שוטף באופן מעריך הבנק
זמינות מקורות המימון תיערך א חת לשנה במסגרת ההכנה לדיון במדיניות ניהול הסיכונים.

להלן פרטים אודות שיעבוד מזומנים וניירות ערך: 

2018 במרץ 31

לא משועב דמשועב ד כבטוחהערך במאזן 

 2,017.115.02,002.1מ זומנים ופיקדונות בבנקים

 1,012.765.1947.6ניירות ערך 

2017 במרץ 31

לא משועב דמשועב ד כבטוחהערך במאזן 

 2,723.120.02,703.1מ זומנים ופיקדונות בבנקים

 1,106.7268.9837.8ניירות ע רך

2017 בדצמבר 31 

לא משועב דמשועב ד כבטוחהערך במאזן 

 2659.015.02644.0מזומנים ופיקדונות בבנקים

 858.3175.6682.7ניירות ע רך

הנכסים ששועבדו כבטו חה שועבדו לטובת מסלקות הבורסה והמעוף.

, המופיע באתר האינטרנט של הבנק. 2018 במרץ לפרטים נוספים אודות סיכון המימון ראה בדוח על הסיכונים ליום 31
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עולי תפסיכון  3.4.
אירועיםאו  מערכות, אנשים, פנימיים, תהליכים של כשל או נאותות מאי כתוצאה להפסד כסיכון מוגדר תפעולי סיכון 

הסיכוניםמוניטין.  סיכוני או אסטרטגיים סיכונים כוללת איננה היא אך משפטיים סיכונים כוללת הסיכון הגדרת חיצוניים. 
פעילויותבמגוון  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 וחשוף פיננסיות 
רים כגון סיכוני אשראי וסיכוני שוק. ר השלכות גם על סיכונים אח חת מידע. הסיכון התפעולי יוצ ואבט

די הסיכון התפעולימוק 

התרבוחרונות  האבשנים  פיננסי. גוף בכל המצויים סיכונים הם הבנק מתמודד עימם המהותיים התפעוליים הסיכונים 
עוייניםגורמים  מפני הבנק משאבי להגנת רבים משאבים משקיע והבנק סייבר סיכוני בהיבט בעיקר ץ, מבחוהסיכונים  

ריים:חיצוניים. להלן מוקדי הסיכון העיק בנק ישראל תוך סיוע של יועצים  ופועל עפ״י הנחיות 

חת מידע. סייבר ואבט סיכוני  

המשכיות עסקית והתאוששות מאסון. 

כשל מערכות. 

מעילות והונאות. 

הפחתת הסיכון התפעולי

תפעוליים. מסיכונים  הנובעים להפסדים חשיפה האת  להקטין מנת על ושיטות תהליכים של מקיפה מסגרת מקיים הבנק 
מסגרת זו כוללת, בין היתר, את האמצעים הבאים:

ובסיועבבנק  המצטבר הניסיון ישראל, בנק הוראות על המבוססים בנהלים מעוגנות בבנק המבוצעות הפעילויות 
טעויות ולמנוע  הפנימיים רה הבקתהליכי  העבודה, שיטות את ולייעל לשפר מנת על זאת חיצוניים. יועצים/מומחים 

אנוש.

תהליךבכל  כפולה בקרה לביצוע ודרישה מתמשכים בקרה אמצעי נקיטת באמצעות התפעולית החשיפה הקטנת 
סיכון תפעולי מהותי.בו קיים  

לא בהם  תהליכים על דגש תוך בתהליך, הטמון לסיכון בהתאם שונים פעילות תחומי על חביות רובקרות  ביצוע 
מתקיימת בקרה כפולה בתהליך. 

זוהו בסקר. חתת הסיכונים ש רי סיכונים תפעוליים וסקר מעילות והונאות וגיבוש תוכניות להפ ביצוע סק 

ארגונית לניהול הסיכון התפעולי והגברת המודעות אליו בקרב העובדים.רבות  הטמעת ת

תוכנית בניית  מקיף, סיכונים סקר ביצוע המחייב חדש מוצר/פעילות/תהליך כל הפעלת רם טאישור  תהליך יישום 
ניהול ובועדת  המנכ״ל בראשות סיכונים ניהול בפורום מהותי חדש מוצר כל ר ואישוהסיכון,  לרמת מותאמת חתה הפ

סיכונים הדירקטוריונית.

תפעוליכשל  אירועי על נתונים אוסף הבנק חים לקהפקות  וביצוע הפסד כמעט או הפסד אירועי על מידע איסוף 
מבוצע רוחביים  או מהותיים באירועים תפעולי. להפסד פוטנציאל בהם שהיה או בפועל תפעולי זק לנוגרמו  שאירעו 

תפעוליים ארועים  על ח דיוומקבלים  ריון והדירקטוהבנק  הנהלת המעורבים. הגורמים כל של לקחים והפקת חקיר ת
בהם נגרם הפסד ואירועים בהם היה פוטנציאל להפסד.

במערכת מנוהלים  הפסד וכמעט הפסד אירועי ח ודיווהסיכונים  של ההפחתה תוכניות התפעוליים, הסיכונים מפת 
ייעודית לניהול הסיכונים התפעוליים.

חידותי בכל  התפעולי הסיכון ניהול של והטמעה שיפור לשם  תפעוליים סיכונים לניהול חטיבתיים רפרנטים מינוי 
הבנק.

שאירעוהכשל  אירועי על דיווח במסגרתו תפעוליים סיכונים ר עבוסיכונים  מסמך ולדירקטוריון להנהלה מדווח רבעון מדי 
בישום ההתקדמות  ומצב עסקית מידע,המשכיות חת ואבטר  סייב ,ITסיכוני  כולל הקיימים, הסיכון מוקדי ח, הדובתקופת  

חתה.תכנית ההפ

נכסים ח  ביטומקצועית,  חריות אח  ביטושנה  מידי הבנק רוכש חשוף, הבנק להם התפעוליים הסיכונים את להפחית מנת על 
חשב ולכשלים בתחום הטכנולוגי. זקים בגין פשעי מ חב לנחי מור סייבר אשר מקנה כיסוי ביטוח  וביטו
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 מידע הסייבר ואבטחת, הגנת ITסיכוני  
השוטפתמפעילותן  נובעים המידע טכנולוגיית סיכוני הבנק. של תקין ובניהול בתפעול זי רכמ מרכיב  הינה המידע טכנולוגיית 

סיכוניומערכות(.  )פרוייקטים חדשות פעילויות ח ופיתורוחביים  המידע טכנולוגיית תהליכי הבנק, של המידע מערכות של 
תהליכיםעל  להשפיע עלולים אשר בתקשורת, בנקאות וסיכוני מידע חת ואבטסייבר  סיכוני גם כוללים המידע טכנולוגיית 

ראי על ניהול סיכוני טכנולוגיית המידע בבנק. חטיבת המשאבים אח עסקיים ו/או תפעוליים בבנק. מנהל  

דע:חת מי הגנת הסייבר ואבט 

הסיכוניםאחד  זהו רנטיות. קיבותקריות  סייבר להתקפות חשופים בישראל הבנקאית במערכת הבנקים יתר כמו הבנק, 
הבנק,ואתרי  הבנק של ITמערכות  על הסייבר תקיפת אפשרות בשל הבנקים חשופים אליהם המהותיים פיננסיים הלא 
ופגיעה הלקוחות  נתוני גניבת שירות, במתן עיכוב לגרום או שירות לספק להמשיך ביכולת לפגיעה לגרום עשויה אשר 

במוניטין הבנק.

קימת מידע. חת אבטחום  תאת  תמידי באופן ומשפר המידע ואבטחת הסייבר הגנת חידת יאת  חרונות האבשנים  חיב הרהבנק  
רבים  משאבים ומשקיע סייבר סיכוני להפחתת תמידי באופן פועל הבנק התשתיות. מאנשי מידע אבטחת אנשי הפרדת 

סקרי  סיכונים, סקרי ביצוע בקרות, ביצוע מידע, חת אבטרי  מוצשל  מהטמעה חל ההמידע  חת ואבטר  הסייבהגנת  של חום בת
חידת אבטחת מידע.חדש או שינוי בתהליך ובפעילות עובר בדיקות מקיפות של יוד. כל מוצר  חדירות ועחה ואבט

דלףבפני  ההגנה אמצעי ונננקטים רנטיות קיבהתקפות  בפני להתגוננות חדשים כלים בבנק והוטמעו חרונות האבשנים  
לאפשרנועדו  אשר חלופי, מחשב ר ואתנתונים  של רה שמיעותקי  שני קיימים לבנק בנוסף, חות. הלקונתוני  ושמירת מידע 
אפשריים נזקים  בפני ביטוח הסדרי נוקט הבנק כן, כמו קצר. זמן תוך תקינה לפעילות רה חזו העסקית  ההמשכיות את לבנק 

בגין תקריות קיברנטיות. 

 המידע:סיכוני טכנולוגיית 
קייםהמידע.  טכנולוגיית סיכוני את מתודולוגית בצורה ומנהל שלו המידע מערכות ושיפור לפיתוח תמידי באופן פועל הבנק 

מפתזיק  מחהבנק  המידע. טכנולוגיית סיכוני על ובקרה למעקב טובה תשתית המהווים עבודה ומתודולוגיית נהלים סט 
הפרויקטים בכל  . ITסיכוני  והערכת זיהוי להסקרים  ריענון של שנתית רב עבודה תוכנית וקיימת המידע טכנולוגיית סיכוני 
ישיבותמתקיימות  פרויקט לכל חידה. אמתודולוגיה  פי על סיכונים ניהול של סדור תהליך מתנהל ח שבפיתוזיים  המרכ
מעקבמתנהל  תפעוליים. סיכונים ומנהלת העסקיים, רמים הגומידע,  מערכות אנשי בשיתוף חודש לאחת  פרויקט סיכוני 
גיבוי,אתר  המהווה משני חשב מאתר  קבוע באופן חזק מתהבנק  המידע. טכנולוגיות של זוהים המהסיכונים  כלל חר אסדיר  
חשב המרכזי של הבנק.חליפי, במקרה של כשל באתר המ אתר  

פעולותוביצוע  חשותן התרלפני  תקלות ר באיתוחשוב  נדבך מהווים המערכות זמינות על והבקרה הניטור רה ובקניטור  
חשותה התר בעת  או לפני תקלה של מהיר זיהוי ואיתור  המאפשרת ובקרה שליטה מערכת קיימת בבנק הכשל. למניעת 

זמן קצר. ויכולת לבצע דיאגנוסטיקה מהירה, הבנת מהות התקלה ותיקונה ב 

מדדי חשיפה לסיכון תפעולי
כללמתוך  גבוה סיכון שיעור על מגבלה כוללת ההגדרה תפעוליים. סיכונים עבור הסיכון )סובלנות( תאבון את הגדיר הבנק 

על מגבלה  תפעוליים, סיכונים בגין שנתי כספי הפסד על מגבלה להכיל(, מוכן הבנק גבוהים סיכונים כמה )כלומר הסיכונים 
המשפיעות המערכות  זמינות על ומגבלה ציבור, תלונות על מגבלה הוגדרה רטנית פברמה  תפעולי. קיצון חיש תרבגין  זק הנ

ח. על השירות ללקו 

חר העמידה במגבלות אלה והבנק עומד בהן. מבוצע מעקב שוטף א 

ח על הסיכונים באתר האינטרנט של הבנק. לפרטים נוספים אודות הסיכון התפעולי ראה דו 

 אחרים סיכונים 3.5.

המשכיות עסקית
ובהתאםתקלה,  או אסון של ארוע ר לאחהבנק  של הפעילות והמשכיות השרידות העיסקית, הרציפות על לשמור במטרה 
עסקיתוהמשכיות  חירום ללהיערכות  רציפה תכנית מנהל הבנק עסקית, המשכיות ניהול בנושא 355ישראל  בנק להוראת 

הבנקבמטה  ראשי אתר מחשוב אתרי שני על מושתת הבנק של המחשוב מערך הסיכונים. וניהול חשיפה ההיבטי  לרבות 
 בנתניה. IBM בבניין HOSTINGחלופי באמצעות  בקרית שדה תעופה, ואתר 
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ישראלבנק  להוראות ובהתאם המשאבים חטיבת ב OCIOו- בקרה  תכנון חידת יחת  תמנוהל  העסקית ההמשכיות נושא 
 בנושא המשכיות עסקית. 355בנב״ת  

סיכונים משפטיים 
רגולציה,הוראות  או תקנות, חוקים, של מהפרה כתוצאה להפסד מהפוטנציאל הנובע סיכון הינה המשפטי הסיכון רת הגד
אכיפה, יכולת  ללא זים חוישנם  כאשר גם חל הסיכון כנדרש; מבוססות שאינן הבנק של חובות או זכויות מכתוצאה  או 

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

קיבלללקוח,  שירות הבנק נתן עליה בהסתמך אשר שגויה או לקויה משפטית מתשתית לנבוע עלול המשפטי הסיכון 
ניתנת שאינה  חה בטונאות,  בהסכם מגובה שאינה רות התקשכגון:  שלישי מצד או מלקוח בטוחה קיבל ו/או מספק שירות 

חה נגנבה או איבדה את ערכה וכד’.למימוש כתוצאה מפגם ביצירתה או ברישומה, או מכיוון שהבטו 

חוק,הוראות  שינוי כגון: בבנק, תלויים אינם אשר חיצוניים מגורמים כתוצאה משפטי סיכון לבנק להיווצר עלול בנוסף, 
וכד’(,הון  הלבנת ר לאיסוהרשות  רך, ערות ניירשות  הוראות הבנקים, על ח המפק)הוראות  שונות פיקוח ראות הואו  תקנות 

למתן עד  לפעול נהג בו מהאופן שונה באופן מסוים בנושא לפעול הבנק נדרש לפיה המשפט בית של חדשנית פסיקה או 
אותה פסיקה.

והיועצתסמנכ״ל  ויסטוך, רית שעו״ד  הבנק. חשוף אליהם התפעוליים הסיכונים ממכלול חלק הינם המשפטיים הסיכונים 
שלהמשפטית  המחלקה בעובדי כך לשם ונעזרת הבנק, של המשפטיים הסיכונים ניהול על הממונה היא המשפטית, 

במטרה כתובים  ומדיניות בנהלים המעוגנת ומובנית, מוסדרת בצורה בבנק מנוהל רי והרגולטוהמשפטי  הסיכון הבנק. 
זה כ וסיכון  במקרה לבנק הנגרמים זקים הנאת  זער ולמאלו  סיכונים של התממשותם את האפשרי למינימום עד זער למ

אכן יתממש בפועל.

)כל המשפטית  חלקה המלטיפול  מועברת הבנק עסקי ניהול במסגרת העולה משפטית סוגיה כל ונהליו הבנק מדיניות לפי 
חלקההמ לטיפול  מועברים הבנק מעובדי מי אל המגיעים בתביעה איום או משפטי, הליך תביעה, כל חריותו(. אבתחום  חד א

בסיועה.או  המשפטית חלקה המעל-ידי  מענה למתן מופנית משפטית בשאלה בנק לעובד לקוח של פניה כל המשפטית, 

( )Reasonably Possibleאפשרית  הינה חלקן, או כולן התממשותן, שאפשרות הבנק, גד נשהוגשו  תביעות בשל חשיפה הסכום  
ח.  מליוני ש״ 4 בכ- 2018ץ   במר 31הסתכם ליום  

קלושהאינה  להתממשותן ההסתברות אשר נגדו שהוגשו תביעות בגין מהותית חשיפה אין לבנק , 2018ץ  במר 31ליום  נכון 
ח הכספי. ב לדו 10 לביאור 5 ו- 3 ,2למעט כמפורט בסעיפים  

 מוניטיןסיכון 
הבנקאיותיכולותיו  של חיצונית בהערכה פגיעה או הבנק של הטוב בשמו מפגיעה הנובע להפסד סיכון הוא המוניטין סיכון 

בבנק,מערכות  של תפעולי כשל כגון: הבנק בתוך מגורמים כתוצאה להיגרם עלול זה כסיכון  הפיננסית. איתנותו של או 
חיצוניים שהינם  מגורמים כתוצאה או וכד’, עובדים של והונאה מעילה הון, להלבנת הקשורים אירועים במניעת כשלים 

חרים, תובענה ייצוגית וכד’.רץ או בעולם, כשלים בבנקים א לבנק כגון: משבר כלכלי בא 

אירוע. להתממשות נדיקציות איאו  אירוע התממשות לאחר הסיכון וניהול הסיכון, מניעת לשניים: חלק מתהמוניטין  סיכון ניהול 

הפעילות ותחומי המגבלות, הנהלים, לסיכון, התיאבון הבנק. בהתנהלות זי מרכמקום  המוניטין סיכון תופס הסיכון מניעת ברמת 
נושאים  אחר מעקב באמצעות מוניטין לסיכון ניטור מבצע הבנק המוניטין. לסיכון חשיפה הלצמצום  ר ברובאופן  מכוונים 

חות ועוד. כגון פרסומים במדיה הכתובה והאלקטרונית, תלונות ציבור, תביעות לקוזיים המשקפים את המוניטין שלו,  מרכ

רועים שעשויים להיות אירועי סיכון: מדיניות הבנק בניהול הסיכונים מגדירה שלושה סוגי אי 

אירועים צפויים שניתן להיערך אליהם מראש. .1

“מתגלגלים״ שמתפתחים בהדרגה ועשויים להיהפך לאירוע סיכון מוניטין.אירועים   .2 

רחשים בפתאומיות.אירועים לא צפויים מראש המת  .3

כאשר ושיווק  אסטרטגיה מנכ״ל מטה מנהלת עם בשיתוף הבנק דוברות על-ידי ז רוכומ מנוהל  סיכון אירוע בכל הטיפול 
רו דרכי פעולה וזהות הגורמים הרלוונטיים הנוספים שיעבדו מולם. חד מסוגי האירועים האמורים, הוגד חס לכל א בי 

 הציותסיכוני 
כתוצאה במוניטין  פגיעה או מהותי פיננסי הפסד רגולטורית, או חוקית סנקציה התאגיד על שתוטל הסיכון הינו הציות סיכון 

חלות על הבנק, או על נהלים הפנימיים. חוק והרגולציה ה מכישלון שלו לציית למכלול הוראות ה 

של מקרים  מטופלים הציות, סיכוני של מיפוי מבוצע האמור, הסיכון לניהול המדיניות מגובשת הציות סיכון מניהול חלק כ
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הפרות ציות, וכן מתנהל פיקו ח שוטף על יישום מכלול הוראות החוק הנהלים והרגולציה החלים על הבנק.

לנוסחו בהתאם זה ובכלל זה, בהקשר הבנק על החלים תקין בנקאי ונוהל הדין להוראות בהתאם מיושם הציות סיכון ניהול
.1.1.2016 שהינו בתוקף מיום העדכני והמורחב של נב״ת 308

הפנימית, האכיפה במסגרת הבנק של האינטרנט באתר הסיכונים, על מפורט דו״ח ראה הציות סיכון ניהול על נוסף למידע
.CRS-וסיכון ה FATCA -מנוהל סיכון ה

להוות בבנק, התקנות הטמעת על אחראי אשר Responsible Officer )RO( מינה הבנק ,FATCA-ה תקנות הוראות פי על
.FATCA-ה לעניין RO-כ גם משמש הבנק של הציות קצין הבנק. בשם שונות הצהרות ולתת המס רשויות מול הקשר איש

של שנה סוף יתרות בגין 2017 לספטמבר 4 ביום בוצע המיסים לרשות בישראל הפיננסיים המוסדות של FATCA דיווח
והתקנות. החוק להוראות בהתאם בישראל המיסים לרשויות המידע את העביר הבנק .2016 לשנת דיווח ברי החשבונות
תקנות של הצפויה כניסתן לקראת זרה, מס חבות בעלי חוץ תושבי על ולדיווח CRS-ה תקן ליישום נערך הבנק כן, כמו

מס הכנסה בנושא זה.

CROSS לקוחות״ של גבולות חוצת מפעילות הנובעים סיכונים “ניהול בנושא חוזר הבנקים על המפקח הוציא 2015 במרץ
האחריות לקוחותיו. של המס לחבויות הנוגע בכל הבנקאי התאגיד על המוטלות חובות בחובו טומן זה חוזר .BORDER
מדיניות נבנתה ההוראה מיישום כחלק המשפטית ליועצת הכפוץ הציות קצין על מוטלת CROSS BORDER-ה סיכוני לניהול

לניהול סיכון חוצה גבולות, נקבעו כללים לזיהוי לקוחות בעלי סיכון גבוה ונבנתה תכנית עבודה.

מנגנון ירושלים בבנק אומץ התשע״א-2011, חקיקה(, )תיקוני ערך ניירות ברשות אכיפה הליכי ייעול חוק פרסום בעקבות
הגבלים עבודה, דיני )ביטוח(, ההון שוק כגון נוספים בתחומים גם ואומץ ערך ניירות דיני תחת חוסה אשר , מנהלית אכיפה

עסקיי ם, הגנת הפרטיות, סיכונים סביבתיים ושימוש עובדים ברשתות חברתיות.

את למזער נועדה אשר מקיפה פנימית אכיפה תוכנית הבנק גיבש ערך, ניירות רשות על-ידי שהותוו בהתאם לעקרונות
הדינים להוראות עובדיו ו/או הבנק של ציות אי בגין אחרות או כספיות סנקציות הבנק על יוטלו כי לסיכון הבנק חשיפת

החלים עליו.

חברה שהינה ואכיפה, ציות משפטי ליעוץ האגף למנהלת ישירות הכפוף הציות, קצין ע״י מתבצע בבנק הציות סיכוני ניהול
בהנהלת הבנק. 

טרור ומימון סיכוני הלבנת הון
הבנק על משמעותיים כספיים עיצומים להטלת הסיכונים הינם הון״( “הלבנת )להלן: טרור ומימון הון הלבנת איסור סיכוני
של פלילית אחריות של להיווצרותה הסיכון וכן טרור מימון ואיסור הון הלבנת איסור בנושא החוק בהוראות עמידה אי לאור
התממשות לגרור עשויה טרור ומימון הון הלבנת איסור בתחום הדין הוראות על עבירה התממשות בנוסף, ועובדיו. התאגיד
פתיחת בשלב הן מתמקדת זו חשיפתו טרור. ומימון הון הלבנת לסיכוני הבנק חשוף פעילותו במסגרת מוניטין. סיכון של
שמקורם כספים הלבנת לצורך “לנצלו״ המעוניינים לגורמים להיחשף עשוי הבנק החשבון. ניהול במהלך והן החשבון

בעבירות שהוגדרו “כעבירות מקור״ בחוק איסור הלבנת הון והן לצורך מימון טרור באמצעותו.

החוק הון, הלבנת לאיסור החוק היתר, בין הכוללות, טרור ומימון הון הלבנת מניעת במסגרת שונות הוראות חלות הבנק על
411, חוזרים שונים ועוד. לאיסו ר מימון טרור, צו איסור הלבנת הון, תקנות איסור מימון טרור, הוראת ניהול בנקאי תקין

חברה שהינה ואכיפה, ציות משפטי ליעוץ האגף למנהלת ישירות הכפוף הציות, קצין ע״י מתבצע בבנק הסיכון ניהול
הדירקטוריון הבנק(. בהנהלת חבר שהינו הראשי הסיכונים למנהל כפוף היה 2017 בפברואר 9 ליום )עד הבנק בהנהלת
ובכפוף בהתאמה הינן הציות קצין הנחיות טרור. ומימון הון הלבנת איסור של בנושא ומדיניות נהלים קבעו הבנק והנהלת
לאיסור לרשות ודיווחם הפעולה וגודל סוג פי על דיווחים אחר בקרות ביצוע היתר, בין כוללים, תפקידיו להוראות החוק.
על שונות בקרות ביצוע הון, הלבנת לאיסור לרשות רגילות בלתי פעולות על דיווחים העברת טרור, ומימון הון הלבנת
המותאמות הדרכות ובביצוע זה בתחום לסניפים שוטף ייעוץ מתן , שלהם, הפרופיל פי על שונים בחשבונות פעילות 

לעובדים השונים בבנק, על פי תפקידיהם.

הלבנת איסור כנאמני גם המשמשים פיקוח וקציני ציות נאמני הבנק מינה הוראותיו, של דווקנית והטמעה החוק יישום לשם
עובדים הם בהם היחידה או הסניף לעובדי ראשונה מקצועית כתובת מהווים אשר “הנאמן״(, )להלן: ובמטה בסניפים הון

בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ומשמשים כגורם. 

עסקי התאגיד הבנקאי על השפעת גורמי הסיכון
חומרתם. במהלך תקופת הדוח לא חלו שינויים בגורמי הסיכון ובהגדרת

של הבנק. 2017 למידע נוסף ראה דוח הדירקטוריון וההנהלה לשנת
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חשבונאיים קריטיים, בקרות מדיניות ואומדנים פרק  4 –
ונהלים 

חשבונאית בנושאים קריטיים מדיניות 4.1 
המפקח הוראות פי )Israeli GAAP( ועל בישראל מקובלים חשבונאות עקרונות פי על ערוכים הבנק של הכספיים הדוחות
לדוחות 1 מס’ בביאור מפורטים החשבונאית המדיניות עיקרי בנק. של כספי דוח עריכת בדבר והנחיותיו הבנקים על

הכספיים.

קריטיים, בנושאים הבנק של חשבונאיים ואומדנים החשבונאית במדיניות שינויים אירעו לא המדווחת התקופה במהלך
בהשוואה לשנת 2017.

ונהלים בקרות 4.2 
בהתייחס .Sox Act ה- של ו-404 302 סעיפים דרישות את בנקאיים תאגידים על מחילות הבנקים על הוראות המפקח
ההנהלה לאחריות באשר הוראות Public Company Accounting Oversight Board-וה SEC-ה על-ידי נקבעו אלו לסעיפים
החשבון רואי דעת וחוות הכספי הדיווח על הפנימית בקרה ולקיום הגילוי לגבי ונהלים בקרות של וקיומם לקביעתם

המבקרים לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיוו ח כספי.

הוראות המפקח קובעות:

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

 COSO 1992-בקרה פנימית נאותה מ חייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת, ומודל ה

לצורך לשמש ויכול הדרישות על עונה )Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (   
הערכת הבקרה הפנימית. 

הבנק מיישם באופן שוטף את ההוראה. 

הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי

האפקטיביות את זה בדוח המכוסה התקופה לתום העריכו הבנק, של הראשי והחשבונאי המנכ״ל עם בשיתוף הבנק, הנהלת
תקופה לתום כי הסיקו הראשי והחשבונאי 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

לגלות בדו ח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

שינויים בבקרה הפנימית

השפיע אשר כספי דיווח על הבנק של הפנימית בבקרה שינוי כל אירע לא 2018 במרץ 31 ביום שהסתיים הרבעון במהלך
באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.
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נוסף - מידע פרק 5

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

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

ופיזית. כלכלית ונזקקות, מוחלשות לאוכלוסיות ועזרה תמיכה לסיוע, הפועלות בעמותות בעיקר מתמקדות הבנק תרומות

ועוד. מוגבלויות בעלי כלכלית, נזקקים במצוקה, ונוער לילדים לסיוע הפועלות עמותות למנות ניתן הללו העמותות בין
אותם ולחלץ אנשים לאותם לסייע גם פועלות הללו, לאוכלוסיות על-ידן הניתן הישיר לסיוע בנוסף אלה, מעמותות חלק

ממעגל המצוקה בו הם נמצאים.

מעודד הבנק הסניף. נמצא בה העיר בתחום שונות התנדבויות בפעילויות חלק הבנק סניפי עובדי נטלו בשנים האחרונות,
פעילויות אלה בסיוע ובתרומות.

לעובדי כמתנות אותן ומעניק ונזקקות מוגבלות אוכלוסיות המעסיקות עמותות או עסק מבתי מתנות הבנק רוכש בנוסף,
ומנהלי הבנק ולקוחותיו או תורם אותן לאוכלוסיות נזקקות.

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

גיל טופז זאב נהרי 

מנהל כללי יו"ר ה דירקטוריון

2018 במאי 24
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 )certification(הצהרה 

אני, גיל טופז, מצהיר כי:

)להלן:  2018ץ,  במר 31ביום  שהסתיים רבעון ל"הבנק"(  )להלן: בע"מ ירושלים בנק של הרבעוני ח הדואת  סקרתי  .1 
ח"(."הדו 

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

המהותיות,חינות  הבמכל  נאות, באופן משקפים ח בדוהכלול  חר אכספי  ומידע הכספיים חות הדוידיעתי,  על בהתבסס  .3
המוצגים ולתקופות  לימים הבנק של המזומנים זרימי ותהעצמי  בהון השינויים הפעולות, תוצאות הכספי, המצב את 

בדוח.

הפנימיתולבקרה  הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם חראים אזו  רה הצההמצהירים  בבנק חרים ואאני   .4 
ח הדירקטוריון וההנהלה"(. וכן:ח לציבור בדבר "דו ח כספי )כהגדרתם בהוראות הדיוו של הבנק על דיוו 

שמידעח  להבטיהמיועדים  כאלה, ונהלים בקרות של חנו פיקוחת  תלקביעתם  גרמנו או כאלה, ונהלים בקרות קבענו  א.
בפרט תאגידים,  ובאותם בבנק רים אחידי  על לידיעתנו מובא שלו, חדים מאותאגידים  לרבות לבנק, חס המתיימהותי  

ח;במהלך תקופת ההכנה של הדו 

זו,כ כספי  ח דיוועל  פנימית בקרה של פיקוחנו חת תלקביעתה  גרמנו או כזו, כספי דיווח על פנימית בקרה קבענו  ב.
חיצוניותלמטרות  הכספיים חות שהדוולכך  הכספי ח הדיוומהימנות  לגבי חון ביטשל  סבירה מידה לספק המיועדת 

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

לגבימסקנותינו  את ח בדווהצגנו  הבנק של הגילוי לגבי והנהלים רות הבקשל  האפקטיביות את רכנו הע ג. 
לים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכןהאפקטיביות של הבקרות והנה 

אומהותי,  באופן שהשפיע זה ברבעון שאירע כספי ח דיוועל  הבנק של הפנימית בבקרה שינוי כל ח בדוגילינו   ד. 
ח כספי; וכןסביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיוו 

הדירקטוריוןשל  הביקורת ולוועדות לדירקטוריון המבקר, חשבון הלרואה  גילינו זו הצהרה המצהירים בבנק חרים ואאני   .5 
ח כספי:ר לגבי הבקרה הפנימית על דיוו של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביות 

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

תפקידלהם  שיש אחרים עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה מהותית, שאינה ובין מהותית בין תרמית, כל  ב. 
משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי. 

חר, על פי כל דין. חריות כל אדם אחריותי או מא אין באמור לעיל כדי לגרוע מא 
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)certification(הצהרה 

זלצמן, מצהיר כי:אני, אלכסנדר  

)להלן:  2018ץ,  במר 31ביום  שהסתיים לרבעון "הבנק"( )להלן: בע"מ ירושלים בנק של הרבעוני ח הדואת  סקרתי  .1 
ח"(."הדו 

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

המהותיות,חינות  הבמכל  נאות, באופן משקפים ח בדוהכלול  חר אכספי  ומידע הכספיים חות הדוידיעתי,  על בהתבסס  .3
המוצגים ולתקופות  לימים הבנק של המזומנים זרימי ותהעצמי  בהון השינויים הפעולות, תוצאות הכספי, המצב את 

בדוח.

הפנימיתולבקרה  הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם חראים אזו  רה הצההמצהירים  בבנק חרים ואאני   .4 
ח הדירקטוריון וההנהלה"(. וכן:ח לציבור בדבר "דו ח כספי )כהגדרתם בהוראות הדיוו של הבנק על דיוו 

חלהבטי המיועדים  כאלה, ונהלים בקרות של חנו פיקותחת  לקביעתם גרמנו או כאלה, ונהלים בקרות קבענו  א.
ובאותם בבנק  אחרים ידי על לידיעתנו מובא שלו, מאוחדים תאגידים לרבות לבנק, חס המתיימהותי  שמידע 

ח;תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדו 

זו,כ כספי  ח דיוועל  פנימית בקרה של פיקוחנו חת תלקביעתה  גרמנו או כזו, כספי דיווח על פנימית בקרה קבענו  ב.
חיצוניותלמטרות  הכספיים חות שהדוולכך  הכספי ח הדיוומהימנות  לגבי חון ביטשל  סבירה מידה לספק המיועדת 

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

לגבימסקנותינו  את בדוח והצגנו הבנק של הגילוי לגבי והנהלים רות הבקשל  האפקטיביות את הערכנו  ג. 
ח בהתבסס על הערכתנו; וכןאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדו ה 

אומהותי,  באופן שהשפיע זה ברבעון שאירע כספי ח דיוועל  הבנק של הפנימית בבקרה שינוי כל ח בדוגילינו   ד. 
ח כספי; וכןסביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיוו 

הדירקטוריוןשל  הביקורת ולוועדות לדירקטוריון המבקר, החשבון לרואה גילינו זו הצהרה המצהירים בבנק חרים ואאני   .5 
ח כספי:ר לגבי הבקרה הפנימית על דיוו של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביות 

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

תפקידלהם  שיש אחרים 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 
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דוחות כספיים  תמ צית
מאוחדים ביניים 

בנק ירושלים בע"מ וחברות מוחזקות שלו

 2018 במרץ 31תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום  
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תוכן העניינים כספיים - תמ צית דוחות

 79דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים 

2018 במרץ 31 רווח והפסד מאוחד לתקופה שהסתיימה ביום דוח 81תמצית

2018 במרץ 31  82תמצית דוח מאוחד על הרווח הכולל לתקופה שהסתיימה ביום

2018 במרץ 31  83תמצית מאזן מאוחד ליום

2018 במרץ 31 דוח על השינויים בהון מאוחד ליום  84תמצית

2018 במרץ 31 דוח על תזרימי מזומנים מאוחד לתקופה שהסתיימה ביום  85תמצית

דוחות כספיים ביניים מאוחדים  87ביאורים לתמצית

עיקרי המדיניות החשבונאית .187 

 87)1( כללי

 87)2( עקרונות הדיווח הכספי

 87)3( שימוש באומדנים בעריכת דוחות כספיים

חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים בעת צירופי עסקים  87)4( מדיניות

חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים חקיקה חשבונאות, עדכוני  88)5( יישום לראשונה של תקני

חדשות של הפיקוח על הבנקים בתקופה שלפני ישומם חדשים והוראות  89)6( תקני חשבונאות

הכנסות והוצאות ריבית .292 

הכנסות מימון שאינן מריבית .393 

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר .494 

השקעות בניירות ערך .596

אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי סיכון אשראי, .6101 

פיקדונות הציבור .7104 

זכויות עובדים .8105 

הלימות הון, מינוף ונזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים .9106 

התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות .10108 

פעילות במכשירים נגזרים .11110 

מגזרי פעילות פיקוחיים .12115

אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי מידע נוסף על סיכון אשראי, .13119 

נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה .14132 

יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  15135א.

פריטים הנמדדים בשווי הוגן  15138ב.

3 חוזר ונשנה שנכללו ברמה שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס  15141ג.

3 חוזר ונשנה שנכללו ברמה מידע כמותי על פרטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס  15141ד.

נושאים שונים ואירועים לאחר תאריך המאזן .16142 
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דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק ירושלים בע"מ

מבוא

בנק הכספי המצורף של את המידע , )להלן: "הבנק"(הבנות שלווחברותבע"מירושליםסקרנו
המאזן את הבינייםההכולל התמציתיים2018,במרס31מאוחד ליוםהתמציתי ואת הדוחות

והפסד,ביניים כולל,המאוחדים על רווח המזומניםרווח שלהלתקופהשינויים בהון ותזרימי
לעריכההשהסתיימחודשיםהלושש אחראים וההנהלה ולהצגה שלבאותו תאריך. הדירקטוריון

ביניים לתקופת כספי )בהתאםזומידע מקובלים בישראל חשבונאות ( Israeli GAAPלכללי
לתקופות ביניים כספי היאלדיווח אחריותנו והנחיותיו. הבנקים המפקח על ובהתאם להוראות

בהתבסס על סקירתנו.זולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים

הסקירה היקף

את סקירהערכנו לתקן מידע1סקירתנו בהתאם חשבון בישראל "סקירה של של לשכת רואי
שיישומו סקירה הישות" ותקן המבקר של החשבון הנערכת על ידי רואה לתקופות ביניים כספי
של מידע סקירה והנחיותיו. הבנקים המפקח על הוראות בנקאיים נקבע לפי של תאגידים בסקירה

מורכ לתקופות ביניים הכספיים כספי לעניינים האחראים אנשים מבירורים, בעיקר עם בת
מצומצמת בהיקפה במידה הינה סקירה ואחרים. אנליטיים סקירה ומיישום נהלי והחשבונאיים,
מאפשרת  אינה ולפיכך מקובלים בישראל לתקני ביקורת הנערכת בהתאם מאשר ביקורת ניכרת

העניינים המשמעו מזוהים בביקורת.לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל שהיו יכולים להיות תיים
בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה 

אינו  הכספי הנ"ל שהמידע לנו לסבור לתשומת ליבנו דבר הגורם סקירתנו, לא בא בהתבסס על
המהותיות, הבחינות מכל )בהתאםערוך, מקובלים בישראל חשבונאות ( Israeli GAAPלכללי
והנחיותיו.לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים

קוסט פורר גבאי את קסירראביב,-תל
רואי חשבון2018, במאי24

גבאי את קסירר פורר קוסט
בגין' רח א',144מנחם
6492102אביב-תל

+972-3-6232525טל.
972-3-5622555+פקס  

ey.com

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
     
 

 
 

        
           

         
        

         
         

   
  

  
 

         
        
         

       
        

       
    

 
 

 
 

      
        
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
 
 
 

   
     
  

 

    
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
     
 

 
 

        
           

         
        

         
         

   
  

  
 

         
        
         

       
        

       
    

 
 

 
 

      
        
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
 
 
 

   
     
  

 

    
 

 

+ 972-3-6232525ל. טר ירסק אתי אבגרר ופטסוק
 972-3-5622555+ס קפ ,א' 144ן יגבחם נמ'רח
 6492102ey.comיב אב-תל

מ ע"לים בשירוק בנשל  ותהמנילי עלבים רקמבהוןשבחהיארו של הרקיסדוח 

וא במ

 ,"הבנק"(ן: הל)לו שלהבנות חברות ומ "בעושלים ירק בנ שלרף והמצכספי ה המידעאת ו רנקס
יים תמציתהת וחוהדאת ו 2018,סרבמ 31יום לחד ואמהיתי תמצהיים בינהזן אמהאת לל והכ
של ה ופקלתמנים וזמהי מזריותן והביים ושינהל, כולח וורד, סהפוח וורל עחדים ואמהיים בינ
 שלה הצגולה לעריכאים חראהההנהלוןווריטקהדיריך. ארתובאותה מייסתהששים חודה ל ושש 

( Israeli GAAP)אל ישרבםובליקמנאות ושבחכללי לאם בהתזו ם ייבינפת וקלתכספי מידע 
א היו תנוחריאו.תיונחיהוקים בנה עלח קמפהראות והלאם ובהתים ביניופות קלתכספי ח וולדי
ו. תנקירס על ססתבהבזו יים ופת בינקלתי ספעל מידע כה סקנמעהביל

ה קירסהיקף ה

עמיד שלהקירס"אלישרבןושבחואי רכתשלשל1הקירסקןלתאם בהתו תנקירסאתוכנער
ו מושישיה קירסןקותת" ושהי שלמבקר הןובשחההאורייד עלכת רהנעם ייבינת וופקלתכספי 
 מידעל שהקירסו. ייותחוהנקים בנה עלח קמפהראות וה לפיע קבניים אקבנאגידים תלשהקירסב

יםכספיהייניםלענאיםחראהשיםאנ עםיקרבעם,ורימבירבת רכומייםבינופותקלתכספי 
ה מידבהקפהיבמת צומצמההינה קירסם.חריאויים טאנליה רקיסהלי נםושיומי ,ייםאשבונחהו
מאפשרת  האינך לפיכואל ישרבבלים וקמרת וקביקני לתאם בהתכת רהנערת וקביאשר מרת ניכ
ת. קורבביהים וזמיות הל יכוליםו הישים תיוהמשמעיינים הענכל לע וודישנון חטבישיג הלו לנ
 .רתוקבישל  עתות דוחים ווחמואנן ך, אילכאם בהת

ה סקנמ

ו אינ"ל הנכספי השהמידע סבור לולנרם והגבר דובנלימת ושלתאבאלו,תנקירס עלססתבהב
( Israeli GAAP)אל ישרבבלים וקמנאות ושבחכללי לאם בהתת, ותיוהמהתוחינהבכל מוך, ער
 .וייותחוהנקים בנה על חקמפהות אהוראם לובהתים יות בינופקלתי ספח כוולדי

ר רקסיאת י אגבר רפוסט קו ,אביב-תל
ן ובשחיואר2018,מאיב 24
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2018 במרץ 31 והפסד מאוחד לתקופה שהסתיימה ביום רווח דוח תמצית

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח 

לשלושה חו דשים שהסתיימו
במרץ ביום 31

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר ביום 31

 201820172017ביאור 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 2110.3106.7473.5הכנסות ריבית 

 219.520.0110.1הוצאות, ריבית 

 290.886.7363.4הכנסות ריבית, נטו 

 6,1311.011.036.9הוצאות בגין הפסדי אשראי 

הכנסות ריבית, נטו לאחר
 79.875.7326.5הוצאות בגין הפסדי אשראי 

הכנסות שאינן מריבית 

 )0.6(-35.7הכנסות ) הוצאות( מימון שאינן מריבית

 25.732.0114.6עמלות 

 1617.42.911.5הכנסות א חרות

 48.834.9125.5סך כל ההכנסות שאינן מריבית 

הו צאות תפעוליות ואחרות

 46.143.2176.4משכורות והוצאות נילוות 

 25.523.495.6אח זקה ופחת בניינים וציוד

 28.933.1127.8הוצאות א חרות

 100.599.7399.8סך כל ההוצאות התפעוליות והא חרות

 28.110.952.2רוו ח לפני מיסים

 9.13.315.2הפרשה למיסים על הרוו ח

 19.07.637.0רווח נקי 

רווח למניה )בש"ח( 

רוו ח נקי בסיסי ומדולל למניה
 0.270.110.52המיו חס לבעלי מניות הבנק )ש"ח(

תאריך אישור הדו חות הכספיים:
2018 במאי, 24

הביאורים לדו חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

זאב נהרי 
יו"ר הדי רקטוריון

גיל טופז 
מנהל כללי 

אלכסנ דר זלצמן
סמנכ"ל, מנהל אגף 

הכספים ו חשבונאי ראשי
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במרץ ביום 31 שהסתיימה לתקופה הכולל הרווח על מאוחד תמצית דוח
2018 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

לשלושה חו דשים שהסתיימו
במרץ ביום 31

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר ביום 31

 201820172017ביאור 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 19.07.637.0רוו ח נקי

רווח )הפס ד( כולל אחר:

זמינים למכירה לפי ניירות ערך התאמות בגין הצגת
 0.92.0 )1.1(שווי הוגן, נטו 

 )3.2(--התאמות של התחייבויות בגין הטבות לעובדים 

 )1.2(0.9)1.1(רוו ח )הפסד( כולל אחר לפני מיסים:

 0.3 )0.3(0.4השפעת המס המתייחס 

 )0.9(0.6)0.7(4רווח )הפסד( כולל אחר לאחר מיסים

 18.38.236.1סך הכל הרווח הכולל

הביאורים לדו חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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2018 במרץ 31 ליום תמצית מאזן מאוחד

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

במרץ בדצמבר 31 31 

 201820172017ביאור 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

נכסים 

 2,017.12,723.12,659.0מ זומנים ופיקדונות בבנקים

 51,012.71,108.7858.3ניירות ערך ) 1(

 6,139,646.29,695.59,772.4אשראי לציבור 

 )101.7( )105.2( )103.5(הפרשה להפסדי אשראי 

 9,542.79,590.39,670.7אש ראי לציבור, נטו

 164.9158.4150.6בניינים וציוד 

0.30.70.4נכסים בלתי מוחשיים 

 112.989.964.0נכסים בגין מכשירים נגזרים

 175.6145.9150.6נכסים א חרים

 12,916.213,817.013,553.6סך כל הנכסים 

הת חייבויות והון

 710,103.910,797.910,560.1פיקדונות הציבור 

 33.936.833.6פיקדונות מבנקים 

 1.00.20.5פיקדונות הממשלה 

48.9410.834.4ניי רות ערך שהושאלו

 1,713.21,501.11,872.2אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

מכשירים נגזרים  116.887.766.2התחייבויות בגין
 161.7169.0149.3הת חייבויות אחרות) 2(

 12,069.413,003.512,716.3סך כל ההתחייבויות 

846.8813.5837.3הון עצמי 

 12,916.213,817.013,553.6סך כל ההתחייבויות וההון

.5 ניירות ערך ששועבדו ראה ביאור ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן, ובדבר לפרטים בדבר )1( 
2017 בדצמבר 31 ו- 2017 במרץ 31 ,2018 במרץ 31 לימים ובמאוחד בבנק מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין אשראי להפסדי זההפרשה מ )2(

בהתאמה.  ש"ח, מיליון 3.2 מיליון ש"ח ו- 3.0 מיליון ש"ח, בסך 3.3

הביאורים לדו חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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במרץ 2018 31 מאוחד לתקופה שהסתיימה ביום השינויים בהון דוח על

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

הון 
המניות 
הנפרע 

קרנות הון 
מפרמיה 

סך הכל 
הון 

המניות 
הנפרע 

וקרנות הון 

רווח
)הפסד(

כולל אחר
מצטבר 

עודפים
)גרעונות( 

שנצברו
סך הכל 
הון עצמי

2017 במרץ לשנת 31 וביום 2018 במרץ לשנת 31 א. דוח על השינויים בהון העצמי לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום
)בלתי מבוקר( 

)מבוקר( 2017 בדצמבר 31  612.2837.3 )1.7(127.399.5226.8יתרה ליום

 19.019.0----רוו ח נקי בתקופה

 )5.5( )5.5(דיבידנד ששולם 

 )3.3( )3.3(----דיבידנד שהוכר ז וטרם שולם

 )0.7(- )0.7(---רוו ח כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

2018 במרץ  622.4846.8)2.4(127.399.5226.8יתרה ליום 31

)מבוקר( 2016 בדצמבר 31  582.3808.3 )0.8(127.399.5226.8יתרה ליום

 7.67.6----רוו ח נקי בתקופה

 )3.0( )3.0(----דיבידנד 

0.6-0.6---רוו ח כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

2017 במרץ 586.9813.5 )0.2(127.399.5226.8יתרה ליום 31

)מבוקר( 2017 ב. דוח על השינויים בהון העצמי לשנת

2016 בדצמבר 31  582.3808.3 )0.8(127.399.5226.8יתרה ליום

 37.037.0----רוו ח נקי בתקופה

 )7.1( )7.1(----דיבידנד 

 )0.9(- )0.9(---רוו ח כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

2017 בדצמבר  612.2837.3)1.7(127.399.5226.8יתרה ליום 31

הביאורים לדו חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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31 ביום שהסתיימה לתקופה מאוחד מזומנים תזרימי על דוח תמצית
במרץ 2018

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

לשלושה חו דשים שהסתיימו
במרץ ביום 31

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר ביום 31

201820172017 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 19.07.637.0רווח נקי לשנה 

התאמות: 

 15.413.755.7פ חת על בניינים וציוד

 11.011.036.9הוצאות בגין הפסדי אשראי 

זמינים למכירה ניירות ערך  )1.8( )0.3(-הפסד )רווח( ממכירת

-0.7-ירידת ע רך של נכסים המוחזקים למכירה

הפסד שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של ניירות
 1.12.62.6ע רך למסחר

 )2.7( )0.2(1.9מיסים נדחים, נטו 

פיצויי פרישה - גידול בעודף עתודה על יעודה )גידול בעודף 
 1.10.23.9היעודה על העתודה( 

 9.68.5 )5.5(הפרשי צבירה שנכללו בפעולות השקעה ומימון 

שינוי נטו בנכסים שוטפים: 

117.0188.882.5אשראי לציבור 

 61.161.287.1נכסים בגין מכשירים נגזרים

 3.1113.0219.9ניירות ערך למס חר

 )1.5( )0.2( )26.4(נכסים א חרים

שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות: 

 )2.9(0.30.3פיקדונות מבנקים 

 )308.2( )70.4( )456.2(פיקדונות הציבור 

 )0.6( )0.9(0.5פיקדונות הממשלה 

 )556.0( )179.6(14.5ניירות ערך שהושאלו 

מכשירים נגזרים  )80.5( )59.0( )59.4(התחייבויות בגין

 19.64.76.6הת חייבויות אחרות

 1.65.2 )5.0(השפעת תנועות בשער ה חליפין על יתרות המזומנים

 )408.3(104.4)286.9(מזומנים נטו מפעילות שוטפת 

הביאורים לדו חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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31 ביום שהסתיימה לתקופה מאוחד מזומנים תזרימי על תמצית דוח
)המשך( במרץ 2018

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

לשלוש ה חודשים שהסתיימו
במרץ ביום 31

לשנה שהסתיימה
בדצמבר ביום 31

201820172017 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

זמינים למכירה) 2(  )2,845.3( )615.1( )195.5(רכישת ניירות ערך

זמינים למכירה ניירות ערך 38.3801.42,468.3תמורה ממכירת

זמינים למכירה ניירות ערך  3.014.8726.0תמורה מפדיון

 )51.1( )14.5( )34.7(רכישת בניינים וציוד 

 0.5--תמורה ממימוש בניינים וציוד 

 186.6298.4)188.9(מזומנים נטו מפעילות בהשקעה 

תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

חוב וכתבי התחייבות נדחים  505.4--הנפקת איגרות

חוב וכתבי התחייבות נדחים  )246.2( )85.3( )165.6(פדיון איגרות

 )7.1( )3.0( )5.5(דיבידנד ששולם לבעלי מניות 

 252.1)88.3()171.1(מזומנים נטו מפעילות מימון 

 )5.2( )1.6(5.0השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות המזומנים

 202.7142.2 )646.9(גידול במ זומנים ופיקדונות בבנקים

2,659.02,522.02,522.0יתרת מ זומנים ופיקדונות בבנקים לתחילת השנה

 2,017.12,723.12,659.0יתרת מזומנים ופיקדונות בבנקים לסוף השנה

ריבית ומיסים ששולמו ו/או התקבלו: 

 147.4147.3599.6ריבית שהתקבלה 

 35.050.0149.3ריבית ששולמה 

 12.16.433.1מיסים על הכנסה ששולמו 

 15.718.7-מיסים על ההכנסה שהתקבלו 

השקעה שלא במזומן בתקופת הדוח נספח ג'- פעולות

 3.510.48.5רכישת רכוש קבוע באשראי 

הביאורים לדו חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 חשבונאית - מדיניות 1ביאור 

1.  כללי
בנייה  במימון חר, אקמעונאי  ואשראי לדיור אשראי במתן בעיקר העוסק רי מסחבנק  הינו "הבנק"( )להלן בע"מ ירושלים בנק 
חוץ. חשבונות עו"ש ומתן שירותי בנקאות פרטית לתושבי זמן קצוב, פעילות בשוק ההון, ניהול בגיוס פיקדונות לר וכן  לדיו

ערך לניירות  בבורסה חר למסרשומות  ומניותיו "יצוא"( )להלן בע"מ להשקעות חברה "יצוא" של בת חברה הינו הבנק 
בתל-אביב.

שלוהבנות  חברות הושל  הבנק של אלה את כוללת , 2018במרס,  31ליום  חדים המאוהביניים  הכספיים חות הדותמצית  
כספייםחות  בדוהנדרש  המידע כל את כוללת אינה המאוחדים הביניים הכספיים חות הדותמצית  "הקבוצה"(.  )להלן 

והביאורים  , 2017בדצמבר,  31ביום  שהסתיימה ולשנה ליום הכספיים חות הדועם  חד יאותם  לקרוא יש מלאים. שנתיים 
חות השנתיים"(.הנלווים להם )להלן – "הדו 

חותבדו שיושמה  המדיניות הינה אלה, חדים מאוביניים  הכספיים חות הדובתמצית  הקבוצה של חשבונאית ההמדיניות  
 להלן. 6 ו- 5השנתיים למעט המפורסם בסעיפים  

חות מאוחדים בלבד. חות הכספיים הוא על בסיס דורסום תמצית הדו חיות המפקח על הבנקים, פ בהתאם להנ 

 .2018 במאי, 24דירקטוריון הבנק ביום  חדים אושרה לפרסום על ידי חות הכספיים הביניים המאותמצית הדו 

2. הכספי הדיווח  עקרונות
להוראותובהתאם  ( Israeli GAAP )בישראל  מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם ערוכים הבנק של הכספיים חות הדותמצית  

המקובליםהחשבונאות  כללי על מבוססות אלה הוראות הנושאים, ר בעיקחיותיו.  והנהבנקים  על ח המפקשל  לציבור הדיווח 
כללי ועל  ( IFRS )בינלאומיים  כספי ח דיוותקני  על מבוססות ההוראות מהותיים, חות פשהם  הנותרים, בנושאים בארה"ב. 

אוחלופות,  מספר מאפשרים ( IFRS )בינלאומיים  כספי דיווח תקני כאשר (. Israeli GAAP )בישראל  המקובלים חשבונאות ה
כללי על  בעיקר המבוססות ספציפיות, יישום חיות הנאלה  בהוראות נקבעו מסוים, למצב ספציפית חסות התייכוללים  אינם 

חשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. ה 

3. כספייםש באומדנים בעריכת דוחות   שימו
חיותיו, והנ הבנקים  על ח המפקוהוראות  ( Israeli GAAP )בישראל  מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הכספיים, חות הדוהכנת  

שלחים  המדווהסכומים  ועל המדיניות יישום על המשפיעים דעת ושיקול הערכות באומדנים, שימוש מההנהלה רשת דו
הדיווח. בתקופת  והוצאות הכנסות סכומי על וכן תלויות חייבויות והתתלויים  לנכסים חס המתייהגילוי  על חייבויות, והתנכסים  

יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

חות הנ ח  להניהבנק  הנהלת נדרשת הבנק, של הכספיים חות הדובהכנת  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 וההנהאומדנים  
ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 עסקים צירופי הכספיים בעת הדוחות בעריכת חשבונאית שיושמה מדיניות 4. 
31ליום  זוג המיתכנית  אושרה לפיו, מבנה שינוי לביצוע המיסוי חלטת ההמיסים  מרשות נתקבלה , 2014במרס,  12ביום  

בע"מז'  ברוקראבטוחה  פיננסים כלל הבת, רת וחבבע"מ  השקעות ניהול חה בטופיננסים  כלל חברת של , 2013בדצמבר,  
בהתאם , 2013שנת לתום  ש"ח מיליוני 217.5בכ-  הסתכמו אשר אלו חברות של העסקיים ההפסדים ירושלים. בנק לתוך 

מן  50%על  יעלה לא שנה לכל הניכוי שסכום ובלבד שנים, 9ע"פ  מס לצורך בניכוי מותרים המס, רשויות עם להסכם 
כתוצאההעשירית.  בשנה במלואו יותר זו, מגבלה עקב יותר שלא ההפסד יתרת שנה. באותה חברות מס לצרכי ח הרוו

מיליוני  57.1של  בסך מרכישה רווח ר נוצחה,  בטופיננסיים  כלל רכישת בעת הבנק ידי על שנרכשו הנכסים שווי מהתאמת 
5של  תקופה פני על חת מופר  אשהבנק,  זן במאנדחית  כהכנסה נרשם זה ח רווהבנקים,  על ח הפיקוהנחיית  פי על ח. ש"

חרות. א הכנסות  בסעיף והפסד ח רווח  בדוהרכישה  ממועד ( 2018ד ע  2014בשנים  לשנה ח ש"מיליוני  )11.4ישר  בקו שנים 
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הבנקים על הפיקוח ראות והוונאית  חשבתקינה עדכוני  ונאות, חשבתקני של  לראשונה יישום 5.
להלן: כמפורט  ראות והוחשבונאיים  תקנים לראשונה הבנק מיישם 2018בינואר,  1ביום  המתחילות הדיווח מתקופות חל ה

ה מחוזים עם לקוחות"המפקח על הבנקים בנושא "הכנס  הוראות 5.1

עדכוןץ  אימובנושא  לציבור ח הדיוולהוראות  תיקונים ובו חוזר הבנקים על ח המפקפרסם  2015בינואר,  11ביום  
לכללי לציבור  ח הדיווהוראות  את להתאים נועדו התיקונים חות". לקועם  זים חומ "הכנסה  בנושא חשבונאות לכללי 

חות".זים עם לקו רה"ב בנושא "הכנסה מחו חשבונאות המקובלים בא ה 

.2018 בינואר, 1ההוראות החדשות חלות מיום  

חלופהב או  השוואה מספרי של חדש מהצגה  על-ידי למפרע יישום של חלופה בחור  לבניתן  לראשונה היישום בעת 
זקיפת תוך  לראשונה התקן יישום של ( Cumulative Effect )המצטברת  ההשפעה של רישום על-ידי למפרע יישום של 

ראשונה להון. ר במועד היישום ל רת שתוכ ההשפעה המצטב 

ליישום ההוראות הנ"ל לא היתה השפעה מהותית על הבנק. 

בישראל אשראי  כרטיסי וחברות בנקאיים דים תאגישל  ח דיוו "בנושא  הבנקים על ח המפקהוראות  5.2
לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב"

כרטיסיחברות  ובנקאיים  תאגידים של ח "דיוובנושא  זר חוהבנקים  על ח המפקפרסם  , 2016באוקטובר,  13ביום  
לכללי שונים  בנושאים חשבונאי ההטיפול  את המתאים בארה"ב" המקובלים חשבונאות הכללי  לפי בישראל אשראי 

חשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. ה

להלן עיקר התיקונים להוראות:

205-20נושא  את ץ לאמנדרש  בנקאי תאגיד שהופסקו- ופעילויות למכירה זקים חהמו שוטפים  לא נכסים  א. 
בקודיפיקציה בדבר "פעילויות שהופסקו".

בקודיפיקציה 360נושא  את ץ לאמנדרש  בנקאי תאגיד להשקעה- נדל"ן קבוע, רכוש ערך רידת יקבוע,  רכוש  ב. 
בדבר "רכוש קבוע".

ח למניה". בקודיפיקציה בדבר "רוו 260רווח למניה- תאגיד בנקאי נדרש לאמץ את נושא   ג. 

זריםת חות  "דובדבר  בקודיפיקציה 230-10נושא  את לאמץ נדרש בנקאי תאגיד מזומנים- זרימי תעל  ח דו ד. 
מזומנים". 

לתקופותכספי  "דיווח בדבר בקודיפיקציה 270כנושא  את לאמץ רש נדבנקאי  תאגיד ביניים- לתקופות ח דיוו ה. 
ביניים".

ו. בקודיפיקציה בדבר "היוון ריבית". 835-20היוון ריבית- תאגיד בנקאי נדרש לאמץ את נושא  

ז. בקודיפיקציה בדבר "ערבויות". 460ערבויות- תאגיד בנקאי נדרש לאמץ את נושא  

נדרש. הדבר  אם השוואה, מספרי של למפרע תיקון ויכללו ואילך 2018בינואר,  1מיום  חל הייושמו  זה זר חוהוראות  

ר לא היתה השפעה מהותית על הבנק. חוז ליישום ה 

של צגה  ההשיפור  פרישה, הטבות תגמול דבר ב FASBה- של  דיפיקציה לקו 2017-07מספר  תיקון 5.3
חר פרישה נטו לתקופה:ה לא עלות פנסיה נטו לתקופה ועלות הטב 

בדבר FASBה- של  לקודיפיקציה 2017-07מספר  "תיקון בדבר זר חוהבנקים  על ח הפיקופרסם  2018בינואר,  1ביום  
2017מרס  בחודש זר, חול בהתאם  ההעסקה". סיום חר לאחרות  אוהטבות  פנסיה בגין הוצאות של ההצגה שיפור 

הוצאותשל  ההצגה שיפור פרישה הטבות תגמול לגבי לקודיפיקציה 2017-07מספר  תיקון את FASBה- פרסמה  
שנכלליםההטבה  עלות רכיבי את להפריד יש כי מבהיר התיקון ההעסקה. סיום חר לאחרות  אוהטבות  פנסיה בגין 

להציגיש  העלויות שאר את ואילו השכר בהוצאות תיוותר השירות עלות שרק כך והפסד ח רווח  בדוהשכר  בהוצאות 
בהםבמקרים  להיוון, ניתנת השירות עלות רק כי הובהר כן, על יתר חרות(. אהוצאות  )תפעוליות  שאינן בהוצאות 

ר רכיבי עלות ההטבה.הוצאות שכר, ולא מתאפשר היוון של שא מתאפשר היוון  

 ואילך. 2018 בינואר, 1תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי נדרשים ליישם את התיקונים מיום  

והפסד ח  רווח  בדונטו  הטבה עלות של הרכיבים ויתר השירות עלות של ההצגה עבור למפרע מיושמים התיקונים 
ן של מכאן ולהבא לגבי היוון של רכיב עלות השירות בעלות ההטבה נטו. ובאופ 

ונאית )המשך(  חשב מדיניות - 1ביאור 
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חות הכספיים ביניים של הבנק אינה מהותית. ץ ההוראות הנ"ל על תמצית הדו ההשפעה של אימו 

דבר מגבלת חבות ענפיתחוזר ב  5.4

העיקרי השינוי  . 315תקין  בנקאי ניהול להוראת עדכון המהווה חוזר הבנקים על ח המפקפרסם  2017ביולי,  10ביום  
זוהוראה  שונים. סיכון ממאפייני חריגה מכתוצאה  נוספת והפרשה כללית רשה הפשל  המנגנון ביטול הוא זר בחו

מיתרת נמוכה  אינה הקבוצתית שההפרשה לוודא רש נדיהיה  שלא כך הקבוצתית, ההפרשה חישוב על תשפיע 
חדת.ההפרשה הכללית הנוספת והמיו 

חבותה מסך  20%על  תעלה לא מסוים לענף חבות הכאשר  ענפית מקסימלית חבות להוראה  נקבעה לעיל בנוסף 
בעת מעודכן  כספי ח דולקבלת  רישה דתקין  בנקאי ניהול ראת להונוספה  וכן 22%, מעל מסוימים ובמקרים לציבור 

מתן או חידוש אשראי. 

ץ מוקדם אפשרי.  כאשר אימו 2018 בינואר, 1חילת ההוראה נקבע ליום  מועד ת

ר לא הייתה השפעה מהותית על הבנק. חוז ליישום ה 

יישומםשלפני  בתקופה הבנקיםעל  המפקחשל חדשות והוראות שים חדחשבונאות  תקני .6 

-הפרשותבארה"ב  בבנקים המקובלים החשבונאות לכללי דכונים עאימוץ  בדבר ח הפיקושל  חוזר 6.1
צפויים והוראות נוספותדי אשראי  הפסל 

בבנקיםהמקובלים  החשבונאות לכללי עדכונים ץ "אימובדבר  זר חוהבנקים  על ח הפיקופרסם  2018ץ  במר 28ביום  
להיערךהבנקאים  התאגידים על זר, חול בהתאם  נוספות". והוראות צפויים אשראי להפסדי הפרשות  בארה"ב 

להפסדיהפרשות  בנושאים האחרונות, בשנים רה"ב באבבנקים  המקובלים חשבונאות הבכללי  חלו שעדכונים  ליישום 
גידור,ופעילויות  זרים נגמכשירים  לרבות פיננסיים, מכשירים ( CECL- Current Expected ,Credit Losses )צפויים  אשראי 
הציבור אימון  את חזק ולהכספי  ח הדיוואיכות  את לשפר היא חדשים ההכללים  מטרת בחכירות. החשבונאי והטיפול 

חשבונאות ה לכללי  העדכונים את לאמץ נדרשים בנקאיים תאגידים זר, לחובהתאם  הבנקים. של הכספיים חות בדו
המקובלים בבנקים בארה"ב הבאים: 

דבר מכשירים פיננסיים - הפסדי אשראי: ב FASBדיפיקציה של ה-  לקו 2016-13  תיקון מספר א.

שימושימידע  לספק הינה העיקרית שמטרתו "העדכון"(, )להלן: ASU 2016-13ת  א FASBה- פרסמה  2016יוני,  בחודש 
חרות א חויבויות  מובגין  פיננסיים מכשירים בגין הצפויים האשראי להפסדי בנוגע הכספיים חות הדולמשתמשי  יותר 

למתן אשראי, בכל מועד דיווח. 

רה של השינויים העיקריים בעדכון: להלן סקי 

נכסים הנמדדים בעלות מופחתת:

כלומר,שייגבה.  שצפוי נטו בסכום יוצג חתת מופבעלות  הנמדד פיננסיים( נכסים של קבוצה )או פיננסי נכס 
ר. חתת של הנכס הפיננסי הקשו ההפרשה להפסדי אשראי תקטין את העלות המופ 

גםכמו  התקופה, במהלך רו שהוכפיננסיים  נכסים בגין אשראי הפסדי של המדידה את ישקף והפסד ח רווח  דו
ראי הצפויים שחלו במהלך התקופה.שינויים בהפסדי האש 

היסטורי,ניסיון  לרבות עבר לאירועי בנוגע רלוונטי מידע על תתבסס הצפויים האשראי הפסדי של המדידה 
זיות סבירות ותומכות המשפיעות על יכולת הגבייה של הסכום המדווח. ח חיים ולת לתנאים נוכ 

חיות בנוגע לנכסים פיננסיים שנרכשו עם איכות אשראי שהידרדרה.עודכנו ההנ 

זמינים למכירה:חוב המסווגים כ ניירות ערך של  

ולאאשראי  להפסדי כהפרשה יוכרו למכירה זמינים כהמסווגים  חוב של ערך לניירות חסים המתייאשראי  הפסדי 
ח והפסד לתקופה השוטפת.רוו ח  רך. הפסדי אשראי וביטול הפסדי אשראי יוכרו בדוחיקה של נייר הע כמ 

להימנעכדי  מומש שטרם הפסד זיציית בפונמצא  הערך נייר שבו זמן הבמשך  ישתמש לא הבנקאי התאגיד 
ההיסטורית בתנודתיות  חשב להתנדרש  לא אשראי, הפסדי קיימים אם בקביעה אשראי. בהפסדי מהכרה 

ח. חר מועד הדיוו והמשתמעת של השווי ההוגן של נייר הערך ובשינויים בשווי הוגן לא 

חיות בנוגע לנכסים פיננסיים שנרכשו עם איכות אשראי שהידרדרה.עודכנו ההנ 

יבוצע לראשונה  היישום ואילך. 2021בינואר,  1מיום  החל זה בעדכון התיקונים את ליישם נדרש חוזר, לבהתאם  
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בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בכללים בארה"ב.

את להעריך  זה בשלב ביכולתו אין אך הכספיים חות הדועל  הנ"ל ההוראות יישום השלכות את חן בוהבנק  
תוצאותיו.

ושלפיננסיים  נכסים של דה דיומ הכרה  בדבר FASBה- של  לקודיפיקציה 2016-01מספר  תיקון  ב.  
חייבויות פיננסיות: הת 

ההכרה, בכללי  מסוימים להיבטים חס שמתיי"העדכון"(,  )להלן: ASU 2016-01ת  א FASBה- פרסמה  2016ינואר  חודש ב
המדידה, ההצגה והגילוי של מכשירים פיננסיים. 

רה של השינויים העיקריים בעדכון:להלן סקי 

בנות(,חברות  בהשקעות  או זני המאהשווי  שיטת לפי המטופלות השקעות )למעט הוניים ערך רות בנייהשקעות  
השקעותלמדוד  רשאי בנקאי תאגיד לעיל, האמור למרות והפסד. רווח דרך הוגן שווי לפי תימדדנה ככלל, 

התאמותתוך  ערך, ירידת בניכוי עלות לפי בנקל לקביעה ניתן אינו שלהן ההוגן שהשווי הוניים ערך בניירות 
לעלותההתאמות  כל המנפיק. אותו של דומה או זהה השקעה עבור רגילות בעסקאות נצפים חירים במלשינויים  

שמיושמתאלו  השקעות של ערך לירידת חינה הבאת  מפשט העדכון והפסד. ח רווח  לדוזקפות  נההשקעה  
לצורך ח,  דיוותקופת  בכל שתבוצע איכותית חינה לבדרישה  הוספת ידי על כאמור, רקטית הפההקלה  לגביהן 
חיר נצפה.רידת ערך שהוכר בעבר בגובה הגידול העוקב במ רידת ערך. כמו כן, ניתן 'לבטל' הפסד מי זיהוי י 

חלקה את  אחר כולל ח ברוובנפרד  להציג נדרש ההוגן, השווי חלופת לגביה חרה שנבפיננסית  חייבות התעבור  
חייבות הנובע כתוצאה משינוי בסיכון האשראי הספציפי של המכשיר.מסך השינוי בשווי ההוגן של ההת 

המדידהקטגוריית  לפי הכספיים, לדוחות בביאורים או זן במארד,  בנפיוצגו  פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים 
חייבים(.רך או הלוואות ו ניירות ע וצורת הנכס הפיננסי )כלומר,  

עםחד  ילמכירה,  זמינים ערך לניירות הקשור חים נדמסים  נכס בגין רשה הפביתרת  רך הצואת  להעריך נדרש 
חים אחרים של התאגיד הבנקאי.נכסי מסים נד 

פיננסייםמכשירים  של ההוגן השווי לאמידת ששימשו המשמעותיות חות ולהנלשיטות  הגילוי רישת דבוטלה  
זן. חתת במא הנמדדים בעלות מופ 

 ואילך. 2019 בינואר, 1חל מיום  זר, נדרש ליישם את התיקונים בעדכון זה החו בהתאם ל 

הצגה רש  דואשר  ההוגן, השווי חלופת לגביה חרה שנבחייבות  להתחס  המתייהתיקון  למעט לעדכון, בהתאם 
מותר.אינו  בעדכון התיקונים של מוקדם ץ אימוחר,  אכולל  ברווח שלה ההוגן בשווי מהשינוי חלק של רדת נפ

האימוץ.של  השנתית התקופה בתחילת זן למאכתיאום  המצטברת בהשפעה הכרה ידי על ייושמו התיקונים 
הגילוי( רישת  ד)לרבות  בנקל לקביעה ניתן אינו שלהם ההוגן שהשווי הוניים רך עלניירות  הקשורים התיקונים 

ץ. ן פרוספקטיבי עבור השקעות בניירות ערך הוניים הקיימות במועד האימו ייושמו באופ 

חות הכספיים אינה צפויה להיות מהותיתלהערכת הבנק, ההשפעה של אימוץ העדכון הנ"ל על הדו 

דבר חכירות:  ב FASBדיפיקציה של ה-  לקו 2016-02תיקון מספר  

מעודכניםחשבונאות  כללי קובע ר אש"העדכון"(,  )להלן: ASU 2016-02את  FASBה- פרסמה  2016פברואר  חודש ב
המינוף רמת  את מלא באופן הכספיים חות בדולשקף  היא החדשים הכללים של העיקרית המטרה חכירות. בכללי 

ח.חכירה ארוכי טוו רת מחוזי  שנוצ

יישום בעקבות  בנקאיים תאגידים של הכספיים חות בדוחשבונאי  הבטיפול  הצפויים השינויים עיקרי תמצית להלן 
כללים אלה:

מסווגתחכירה  האם  גם במאזן, בהם יכירו חודשים, 12על  שעולה לתקופה נכסים רים חוכש בנקאיים  תאגידים 
חכירה תפעולית.כ 

ומנגדהחכור,  בנכס להשתמש התאגיד של הזכות את שמשקף נכס זן במאירשם  תפעולית חכירה בעסקאות 
חכירה.חייבות לשלם בגין ה רשם הת תי 

מכירהכעסקאות  חשב להימסוימים  במצבים יוכלו זרה בחאותו  וחוכר נכס ר מוכבנקאי  תאגיד שבהן עסקאות 
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חדש.חשבונאית, בכפוף לכך שמתקיימים תנאים מסוימים שפורטו בתקן ה 

על כמותי  גילוי לכלול יש ואילך. 2020בינואר,  1מיום  חל הזה  בעדכון התיקונים את ליישם נדרש זר, חול בהתאם  
 .2019ח הכספי לרבעון השני של שנת  ר מהדוחכירות לא יאוח ההשפעה הצפויה של עדכון הטיפול החשבונאי ב 

ץ מוקדם מותר. (. אימו modified retrospectiveבהתאם לעדכון, התיקון ייושם לפי שיטת יישום למפרע מותאם ) 

חות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית. ץ ההוראות הנ"ל על הדולהערכת הבנק, ההשפעה של אימו 

מכשירים של  דה והמדיההכרה  כללי שיפור בדבר FASBה- של  ציה דיפיקלקו  2018-03מספר  תיקון 6.2
פיננסיים 

 ASUלעדכון  ושיפורים תיקונים הכולל "העדכון"(, )להלן: ASU 2018-03את  FASBה- פרסמה  2018פברואר  חודש ב
 .ASU 2016-01   שנועדו להבהיר היבטים מסויימים של הנחיות שפורסמו בעדכון 2016-01

התיקונים בעדכון מבהירים כי:

בסעיףשנקבעה  המדידה חלופת לפי בנקל, לקביעה ניתן אינו ההוגן ששווים הוניים ערך ניירות מודדת אשר ישות 
מדידת , 820לנושא  בהתאם ההוגן השווי לגישת המדידה שיטת את לשנות רשאית לקודיפיקציה, 321-10-35-2

עתידיות רכישות  לרבות מנפיק, אותו של הדומות או זהות הההשקעות  כל לגבי גם תיושם זו מדידה הוגן. שווי 
זרת.חו חירת המדידה לפי שווי הוגן הינה בלתי    בשל השקעות כאמור. 

-321בסעיף  המדידה חלופת לבהתאם  בנקל, לקביעה ניתן אינו ההוגן ששויים הוניים ערך ניירות בגין ההתאמות 
נצפית עסקה  התרחשה שבו לתאריך נכון הערך נייר של ההוגן השווי את לשקף נועדו לקודיפיקציה 10-35-2

( observable transaction של נייר ע ).רך דומה

סעיףלפי  מדידה חלופת חרה נבלגביהם  הוניים ערך ניירות על שנרכשו ואופציות אקדמה חוזה של חדש ממדידה  
לצורך העדכניים  הנתונים כל את בחשבון ומביאה ההוגן השווי למלוא חסת מתיילקודיפיקציה 321-10-35-2

חישוב השווי ההוגן.

 820-10-45-5בסעיף  חיות ההנחולו  יפיננסית,  חייבות התבגין  ההוגן השווי חלופת בחרת  בוישות  כאשר 
ובין משובצים,  זרים נגוגידורים נגזרים 815-15, תת-נושא לפי רה נבחההוגן  השווי חלופת אם בין לקודיפיקציה, 

, מכשירים פיננסיים.825-10חרה לפי תת נושא  אם נב

במטבעלמדוד  חילה תנדרש  ההוגן, השווי חלופת רה נבחלגביהן  ץ חובמטבע  נקובות פיננסיות התחייבויות עבור 
שלהכולל  מהסך בנפרד מוצג אשר המכשיר, של האשראי לסיכון חס המתייההוגן  בשווי השינוי סכום את הנקוב 
ימדדו חייבות  ההתשל  ההוגן בשווי השינוי רכיבי שני מכן, חר לאהפיננסית.  חייבות ההתשל  ההוגן בשווי השינוי 

ח.ות של הישות המדווחת, על ידי שימוש בשערי חליפין בסוף תקופה הדיוו חדש במטבע הפעיל מ 

אינוההוגן  שווים אשר הוניים ערך ניירות בגין ולהבא, מכאן של רך בדייושמו  ASU 2016-01ב-  המעבר הוראות 
 לקודיפיקציה. 321-10-35-2חלופת המדידה בסעיף  ניתן לקביעה בנקל לגביהם מיושמת 

אםמותר,  מוקדם ץ אימו . ASU 2016-01עדכון  ץ יאומבו  במועד חולו יהעדכון  של המעבר והוראות התחילה מועד 
 .ASU 2016-01 התאגיד הבנקאי מאמץ את עדכון 

זה טרם אומץ באופן ספציפי על ידי הפיקוח על הבנקים. חות אלה, עדכון  רסום דונכון למועד פ 
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ריבית הכנסות והוצאות - ביאור 2

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

לשלושה חודשים
במרץ שהסתיימו ביום 31

20182017 

א. הכנסות ריבית 

 109.0105.3מאשראי לציבור 

0.30.3מפיקדונות בבנק ישראל וממ זומנים

 1.01.1מאגרות חוב

110.3106.7סך הכל הכנסות הריבית 

ב. הוצאות ריבית

 14.913.1על פיקדונות הציבור

0.30.3על פיקדונות מבנקים 

 0.1-על ניירות ערך שהושאלו

4.36.5על תעודות התחייבות וכתבי הת חייבות נדחים

 19.520.0סך הכל הוצאות הריבית

90.886.7סך הכנסות ריבית, נטו 

ג. פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאיגרות חוב

 0.91.0זמינות למכירה 

 0.10.1למס חר

 1.01.1סך הכל כלול בהכנסות ריבית 



 
      

 
  

   

 

   

    

    

  

  

    

  

  

    

  

    

חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. מכשירים נגזרים המהווים )1( 
בהתאמה. ש"ח, )0.1( מיליוני ו- ש"ח )1.1( מיליוני של בסך ו- 31.03.2017 31.03.2018 לימים מוטב הבנקאי התאגיד בהם אשראי, נגזרי בגין מזה )2( 

סווג מחדש מרווח כולל אחר מצטבר. )3( 
ו-31.03.2017 לימים 31.03.2018, ובמאוחד, בבנק המאזן ליום מוחזקות שעדיין למסחר סל ותעודות לאג"ח הקשורים )הפסדים( הרווחים חלק מזה )4(

מיליוני ש"ח ו-)3.9( מיליוני ש"ח, בהתאמה. בסך של 4.3
של בסך ו-31.03.2017 לימים 31.03.2018, ובמאוחד, בבנק המאזן ליום מוחזקות שעדיין למסחר למניות הקשורים )הפסדים( הרווחים חלק מזה )5( 

מיליוני ש"ח, בהתאמה. מיליוני ש"ח ו-0.0 0.2 
מיליוני ש"ח. מציין סכום הנמוך מ-0.1 )6( 

הביאורים לדו חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מריבית שאינן הכנסות מימון - ביאור 3

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

לשלושה חודשים
במרץ שהסתיימו ביום 31

20182017 

)בלתי מבוקר(

א. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר

1. מפעילות במכשירים נגזרים

)2 ( )1(ALM  )2.7()3.2(הוצאות נטו בגין מכשירים נגזרים

 21.91.2. הפרשי שער, נטו )ללא השפעת נגזרים(

חוב 3. מהשקעה באיגרות

זמינות למכירה) 3(  0.7-רוו חים ממכירת אג"ח

זמינות למכירה) 3(  )0.4(-הפסדים ממכירת אג"ח
 )0.7(-ביטול הפרשה לי רידת ערך בגין אג"ח זמין למכירה) 3(

 )0.4()1.3( סך הכל מהשקעה באג"ח

-410.7. רווחים בגין הלוואות שנמכרו

 )1.9(9.4סך הכל הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר

ב. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרות מסחר

מכשירים נגזרים אחרים  3.0)2.7(הכנסות )הוצאות( נטו בגין

 )1.1()1.1(הפסדים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר, נטו) 4(

-0.1רוו חים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר, נטו) 5(

1.9)3.7(סך הכל בגין פעילויות למטרת מס חר

-5.7סך הכל הכנסות מימון שאינן מריבית
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מצטבר כולל אחר - רווח )הפסד( ביאור 4

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
שינויים ברווח )הפסד( כולל אחר מצטבר לאחר השפעת מס א. 

לשנת במרץ 31 ביום שהסתיימו חודשים שלושה של לתקופות מצטבר אחר כולל )הפסד( ברווח שינויים 1 
מבוקר( )בלתי 2017 במרץ לשנת 31 וביום 2018

התאמות בגין ה צגת
ניירות ערך זמינים 

למכירה לפי שווי הוגן, נטו 

התאמות 
בגין הטבות 
סה"כ לעובדים 

)מבוקר( 2017 בדצמבר 31  )1.7( )1.5( )0.2(יתרה ליום

 )0.7(- )0.7(שינוי נטו במהלך התקופה 

2018 במרץ  )2.4()1.5()0.9(יתרה ליום 31

)מבוקר( 2016 בדצמבר 31  )0.8(0.7 )1.5(יתרה ליום

0.6-0.6שינוי נטו במהלך התקופה 

2017 במרץ  )0.2(0.7)0.9(יתרה ליום 31

)מבוקר( 2017 שינויים ברווח )הפסד( כולל אחר מצטבר לשנת 2 

2016 בדצמבר 31  )0.8(0.7 )1.5(יתרה ליום

 )0.9( )2.2(1.3שינוי נטו במהלך התקופה 

2017 בדצמבר  )1.7()1.5()0.2(יתרה ליום 31
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אחר מצטבר )המשך( רווח )הפסד( כולל ביאור  4 -

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
השינויים במרכיבי רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר, לפני השפעת מס ואחרי השפעת מס ב.

לשנה שהסתיימ ה ביוםלשלושה חודשים שהסתיימו ביום

2018 במרץ 312017 במרץ 312017 בדצמבר 31 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

לפני 
מס 

השפעת 
מס 

לא חר
מס 

לפני 
מס 

השפעת 
מס 

לא חר
מס 

לפני 
מס 

השפעת 
מס 

לא חר
מס 

ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן התאמות בגין הצגת

רווחים )הפסדים( נטו שטרם מומשו 
 2.5 )1.4(0.33.9 )0.2(0.5 )0.7(0.4 )1.1(מהתאמות לשווי הוגן 

זמינים למכירה )רווחים( הפסדים בגין ני"ע
רווח והפסד) 1(  )1.2(0.7 )1.9(0.3 )0.1(0.4---שסווגו מחדש לדוח

 1.3)0.7(0.62.0)0.3(0.9)0.7(0.4)1.1(שינוי נטו במהלך התקופה

הטבות לעוב דים

 )2.0(0.9 )2.9(------רווחים )הפסדים( אקטוארי נטו בתקופה

מחדש )רוו חים( הפסדים נטו שסווגו
רווח והפסד) 2(  )0.2(0.1 )0.3(------לדוח

 )2.2(1.0)3.2(------שינוי נטו במהלך התקופה

 )0.9(0.3)1.2(0.6)0.3(0.9)0.7(0.4)1.1(סה"כ השינוי נטו במהלך התקופה

.3 הכנסות מימון שאינן מריבית, לפרטים ראה ביאור רווח והפסד בסעיף הסכום לפני מס מדווח בדוח )1( 
.8 הוצאות בגין הטבות עובדים, לפרטים ראה ביאור רווח והפסד בסעיף הסכום לפני מס מדווח בדוח )2( 
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018

ערך ניירות ביאור  5 -

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

2018 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 

הערך 
במא זן

עלות מופחתת 
)במניות - עלות( 

רווח כולל א חר מצטבר

שווי הוגן)1(הפסדים רוו חים

א. ניירות ערך זמינים למכירה

אגרות חוב ותעודות סל 

559.4559.30.20.1559.4של ממשלת ישראל ) 4(

 111.3112.7-1.4111.3של ממשלות זרות

11.111.2-0.111.1של א חרים בישראל

 1.6681.8)2(0.2)2(681.8683.2סך הכל ניירות ערך זמינים למכירה

הערך 
במא זן

עלות מופ חתת
)במניות - עלות( 

רוו חים
שטרם 
הוכרו 

מהתאמות 
לשווי הוגן 

הפסדים 
שטרם 
הוכרו 

מהתאמות 
שווי הוגן)1(לשווי הוגן 

ב. ניירות ערך למסחר

אגרות חוב ותעו דות סל

 322.4318.44.10.1322.4של ממשלת ישראל ) 5(

 4.94.90.10.14.9תעודות סל 

 3.02.70.3-3.0של א חרים בישראל

 330.3326.04.50.2330.3סך הכל אג"ח ותעודות סל 

0.6--0.60.6מניות וקרנות 

0.2330.9)3(4.5)3(330.9326.6סך הכל ניירות ערך למסחר

 1,012.71,009.84.71.81,012.7סך הכל ניירות ערך

ב. 5 הערות השוליים בסוף ביאור
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ערך )המשך( ניירות ביאור  5 -

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

2017 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

הערך 
במא זן

עלות מופחתת 
)במניות - עלות( 

רווח כולל א חר מצטבר
שווי הוגן)1( הפסדיםרוו חים

א. ניירות ערך זמינים למכירה

אגרות חוב ותעודות סל 

531.5533.20.10.8543.6של ממשלת ישראל ) 4(

 128.6128.9-0.1309.9של ממשלות זרות

 0.70.60.1-0.8של מוסדות פיננסיים בישראל 

 660.8662.70.2-0.3סה"כ אגרות חוב ותעודות סל 

5.95.50.40.9854.6מניות וקרנות 

 666.7668.20.6-5.9סך הכל ניירות ערך זמינים למכירה

הערך 
במא זן

עלות מופחתת 
)במניות - עלות( 

רוו חים
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי הוגן 

הפסדים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
שווי הוגן)1(לשווי הוגן 

ב. ניירות ערך למסחר

אגרות חוב ותעו דות סל

422.0424.61.44.0422.0של ממשלת ישראל ) 5(

 13.114.3-1.213.1של ממשלות זרות

 6.0--6.06.0של אחרים בישראל

0.91.0-0.10.9תעודות סל 

5.3442.0)3(1.4)3(442.0445.9סך הכל ניירות ערך למסחר

 1,108.71,114.12.07.41,108.7סך הכל ניירות ערך
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018

ערך )המשך( ניירות ביאור  5 -

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

2017 בדצמבר ליום 31

)מבוקר( 

הע רך במאזן
עלות מופ חתת

)במניות - עלות( 

רווח כולל א חר מצטבר

שווי הוגן)1(הפסדים רוו חים

א. ניירות ערך זמינים למכירה

אגרות חוב ותעודות סל 

404.0403.70.3-404.0של ממשלת ישראל ) 4(

 118.7119.3-0.6118.7של ממשלות זרות

0.6--0.60.6של א חרים בישראל

 0.6523.3)2(0.3)2(523.3523.6סך הכל ניירות ערך זמינים למכירה

הע רך במאזן

עלות מופחתת 
)במניות - 

עלות( 

רוו חים
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי הוגן 

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
שווי הוגן)1(לשווי הוגן 

ב. ניירות ערך למסחר

אגרות חוב ותעודות סל 

 333.3329.14.40.2333.3של ממשלת ישראל ) 5(

1.71.50.2-1.7תעודות סל 

0.2335.0)3(4.6)3(335.0330.6סך הכל ניירות ערך למסחר

 858.3854.24.90.8858.3סך הכל ניירות ערך

ניירות ערך בהיקפים גדולים. נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת )1(
זמינים למכירה לפי שווי הוגן". ניירות ערך כלולים בהון העצמי בסעיף "התאמות בגין הצגת )2(

רווח והפסד. נזקפו לדוח )3(
2017 במרץ 31 ,2018 במרץ 31 לימים ש"ח מיליוני ו-59.1 ש"ח מיליוני 250.0 ש"ח, מיליוני 46.0 של סכום והמעו"ף הבורסה למסלקות שועבד מזה )4(

2017, בהתאמה. בדצמבר ו- 31
2017 במרץ 31 ,2018 במרץ 31 לימים ש"ח מיליוני ו-116.5 ש"ח מיליוני 19.0 ש"ח, מיליוני 19.1 של סכום והמעו"ף הבורסה למסלקות שועבד מזה )5(

2017, בהתאמה. בדצמבר ו- 31
מניות רגילות ללא ע"נ ,לבנק נמסרה תעודת 5,390,416 בהתאם להסדר חלוקת הון המניות של הבורסה בין חברי הבורסה, הוקצו על שם הבנק )6( 

ממניות הבורסה. 5.39% מניה בגין אח זקתו במניות אלו, הבנק מחזיק לאחר השינוי המבני הנ"ל
.0 2018, הבנק מציג מניות אלו במאזן בעלות של במרץ נכון ליום 31

בפניית שפורטו לעקרונות בהתאם בבורסה הבנק מניות כל למכירת לבורסה הצעה הגשת לאשר הבנק דירקטוריון החליט ,2018 בינואר, ביום 18
הצעת שתתקבל הבורסה,ככל בחברת מניותיהם את ולהעביר למכור בבורסה המניות בעלי לכלל שהופנתה 2017 בדצמבר, 28 מיום הבורסה
בסכום הכספיים בדוחותיו רווח ולרשום ש"ח אלפי 26,952 כ- של סך )קלוזינג( העסקה השלמת במעמד בתמורה לקבל הבנק צפוי במלואה, הבנק

מיליון ש"ח לבורסה(. 500 דומה )התמו רה בגין המניות כאמור משקפת מחיר של
העקרונות פי על הבנק בהצעת הנכללים התנאים לנוכח תושלם חלקן, או כולן בבורסה, הבנק מניות מכירת כי ודאות כל קיימת לא זה במועד

שפורטו בפניית הבורסה.

.3 וביאור 2 חוב, ראה ביאור לפירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות



  

  

       

       

       

       

       

       

       

     

      

      

 
  

 

99 

ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 5 - ניירות ערך )המשך(

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
למכירה זמינים ערך ניירות של הערך)1(, ירידת ושיעור זמן משך לפי מומשו, שטרם והפסדים הוגן שווי ג. 

הנמ צאים בפוזיציית הפסד שטרם מומש

2018 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 
חודשים)2( פחות מ- 12

שווי 
הוגן 

הפסדים שטרם מומשו 

סה"כ  0-20%20-40%

אגרות חוב 

273.60.1-0.1של ממשלת ישראל 

 111.31.4-1.4של ממשלות זרות

10.60.1-0.1של א חרים בישראל

 395.51.6-1.6סך הכל ניירות ערך זמינים למכירה

2017 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 

אגרות חוב 

328.11.8-1.8של ממשלת ישראל 

128.50.3-0.3של ממשלות זרות

456.62.1-2.1סך הכל ניירות ערך זמינים למכירה

2017 בדצמבר ליום 31

)מבוקר( 
חודשים) 2( פחות מ- 12

אגרות חוב 

---70.1של ממשלת ישראל 

118.60.6-0.6של ממשלות זרות

 188.70.6-0.6סך הכל ניירות ערך זמינים למכירה

זמני ועל כן אין צורך ברישום ירידת ערך. להערכת הבנק ירידות הערך המוצגות בביאור זה הינן בעלות אופי )1( 
חודשים. 12 בתקופות המדווחות לא נרשמו הפסדים שטרם מומשו לתקופות העולות על )2(

מיליוני ש"ח. 0.1 מציין סכום הנמוך מ- )3( 
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אשראי והפרשה להפסדי לציבור אשראי אשראי, סיכון - ביאור 6

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
אשראי לציבור ויתרת ההפרשה להפסדי אשראי חובות)1(, .1

2018 במרץ ליום 31

פרטי א חרל דיורמסחרי 
סך הכל 
ציבור 

בנקים 
סך הכל וממשלות 

יתרת חוב רשומה )1(

 1,034.21.316.61,052.1-1,052.1חובות שנבדקו על בסיס פרטני 

 311.47,122.01,160.78,594.1-8,594.1חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי )*(

 200.76,710.8-6,911.5-6,911.5)*( מזה: לפי עומק הפיגור 

 1,345.67,123.31,177.39,646.2-9,646.2סך הכל חובות)**( 

)**( מ זה:

 4.2-13.417.6-17.6חובות בארגון מחדש 

 20.81.3-22.1-22.1חובות פגומים א חרים

25.01.313.439.7-39.7סך הכל חובות פגומים 

ימים או יותר  2.6150.210.2163.0-163.0חובות בפיגור 90

 3.1-8.511.6-11.6חובות בעייתים א חרים

30.7151.532.1214.3-214.3סך הכל חובות בעיייתים 

יתרת הפרשה להפסדי אשראי בגין

 4.40.19.113.6-13.6חובות שנבדקו על בסיס פרטני 

 1.343.145.589.9-89.9חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי )*(

 0.743.1-43.8-43.8)*( מזה: לפי עומק הפיגור 

 5.743.254.6103.5-103.5סך הכל )**(

חובות פגומים  0.90.19.110.1-10.1)**( מזה: בגין



        

  

  

             

            

           

          

 

         

        

         

          

         

            

         

         

         

          

          

101 

ביאורים לדוחות הכספיים

)המשך( אשראי להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון - ביאור 6

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
אשראי לציבור ויתרת ההפרשה להפסדי אשראי חובות)1(, .1

2017 במרץ ליום 31

פרטי א חרל דיורמסחרי 
סך הכל 
ציבור 

בנקים 
סך הכל וממשלות 

יתרת חוב רשומה )1(

 1,185.2-21.51,206.7-1,206.7חובות שנבדקו על בסיס פרטני 

 383.66,963.41,141.88,488.8-8,488.8חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי )*(

 168.86,571.3-6,740.1-9,695.5)*( מזה: לפי עומק הפיגור 

 1,568.86,963.41,163.39,695.5-9,695.5סך הכל חובות)**( 

-)**(מ זה:

 5.8-15.921.7-21.7חובות בארגון מחדש 

 17.5-17.5--17.5חובות פגומים א חרים

23.3-15.939.2-39.2סך הכל חובות פגומים 

ימים או יותר  3.4137.29.6150.2-150.2חובות בפיגור 90

 6.8-16.823.6-23.6חובות בעייתים א חרים

33.5137.242.3213.0-213.0סך הכל חובות בעיייתים 

יתרת הפרשה להפסדי אשראי בגין

 5.1-10.115.2-15.2חובות שנבדקו על בסיס פרטני 

 43.144.890.0-90.0)2(2.1חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי )*(

 0.643.1-43.7-43.7)*( מזה: לפי עומק הפיגור 

 7.243.154.9105.2-105.2סך הכל)**( 

חובות פגומים  1.0-9.910.9-10.9)**( מזה: בגין
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018

)המשך( אשראי להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון - ביאור 6

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
אשראי לציבור ויתרת ההפרשה להפסדי אשראי חובות)1(, .1

2017 בדצמבר ליום 31

פרטי א חרל דיורמסחרי 
סך הכל 
ציבור 

בנקים 
סך הכל וממשלות 

יתרת חוב רשומה )1(

 1,116.31.315.61,133.2-1,133.2חובות שנבדקו על בסיס פרטני 

 237.47,276.81,125.08,639.2-8,639.2חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי)*( 

187.06,830.1-7,017.1-7,017.1)*(מזה: לפי עומק הפיגור 

 1,353.77,278.11,140.69,772.4-9,772.4סך הכל חובות)**(

)**(מזה:

 5.1-14.219.3-19.3חובות בארגון מחדש 

 20.61.3-21.9-21.9חובות פגומים א חרים

25.71.314.241.2-41.2סך הכל חובות פגומים 

ימים או יותר  2.7152.49.9165.0-165.0חובות בפיגור 90

 0.1-10.510.6-10.6חובות בעייתים א חרים

28.5153.734.6216.8-216.8סך הכל חובות בעיייתים 

יתרת הפרשה להפסדי אשראי בגין

 4.70.19.414.2-14.2חובות שנבדקו על בסיס פרטני 

 42.943.787.5-87.5)2(0.9חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי)*( 

 0.742.9-43.6-43.6)*( מזה: לפי עומק הפיגור 

 5.643.053.1101.7-101.7סך הכל)**( 

חובות פגומים  1.00.19.410.5-10.5)**( מזה: בגין

חוזר. אשראי לציבור, אשראי לממשלות,פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר )1( 
בסך קבוצתי בסיס על ושחושבה ש"ח, מיליוני 0.6 בסך פרטני בסיס על שחושבה הפיגור עומק שיטת לפי למתחייב מעבר הפרשה יתרות כולל )2( 
בהתאמה(. ש"ח, מיליוני 25.1 ו- ש"ח מיליוני 0.7 ו- ש"ח מילוני ו-23.8 ש"ח מיליוני 1.0 :2017 בדצמבר ו-31 2017 במרץ 31 )ליום ש"ח. מיליוני 24.6
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ביאורים לדוחות הכספיים

)המשך( אשראי להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון - ביאור 6

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
הפרשה להפסדי אשראי תנועה ביתרת 2 

פרטי א חרל דיורמסחרי 
סך הכל 
ציבור 

בנקים 
סך הכלוממשלות 

)*(31.12.2016  9.644.851.0105.4-105.4יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום

 12.911.0-11.0 )1.8( )0.1(הוצאות בגין הפסדי אשראי 

חשבונאיות  )10.1(- )10.1( )9.9(0.4 )0.6(מחיקות

חשבונאית בשנים קודמות  0.5-1.41.9-1.9גביית חובות שנמחקו

חשבונאיות נטו  )8.2(- )8.2( )8.5(0.4 )0.1(מחיקות

)*(31.3.2017 להפסדי אשראי ליום 9.443.455.4108.2-108.2יתרת הפרשה

)*( 31.12.2017  7.943.453.6104.9-104.9יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום

 0.20.310.511.0-11.0הוצאות בגין הפסדי אשראי 

חשבונאיות  )11.4(- )11.4( )11.3( )0.1(-מחיקות

חשבונאית בשנים קודמות  2.32.3-2.3--גביית חובות שנמחקו

חשבונאיות נטו  )9.1(- )9.1( )9.0( )0.1(-מחיקות

)*(31.3.2018 להפסדי אשראי ליום  8.143.655.1106.8-106.8יתרת הפרשה

חוץ מאזניים )*( מזה: בגין מכשירי אשראי

2.40.40.53.3-3.3ליום 31.3.2018

2.30.40.53.2-3.2ליום 31.12.2017

 2.20.30.53.0-3.0ליום 31.3.2017
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018

הציבור פיקדונות - ביאור 7

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

א. סוגי פיק דונות לפי סוג המפקיד

במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

בישראל 

לפי דרישה 

 1,360.91,490.11,442.8אינם נושאים ריבית 

1,058.71,717.91,470.8נושאים ריבית 

 2,419.63,208.02,913.6סה"כ לפי דרישה

7,684.37,589.97,646.5לזמן קצוב 

 10,103.910,797.910,560.1סה"כ פיקדונות הציבור*

* מ זה:

 7,968.88,184.68,320.6פיקדונות של אנשים פ רטיים

 741.01,078.6727.4פיקדונות של גופים מוסדיים 

1,394.11,534.71,512.1פיקדונות של תאגידים וא חרים

ב. פיקדונות הציבור לפי גודל על בסיס מאוחד

תקרת הפיקדון במיליוני ש"ח

5,442.85,704.75,740.6עד 1

5 עד 2,549.22,497.82,569.7מעל 1

10 עד 334.0348.9300.7מעל 5

50 עד 850.6861.61,001.7מעל 10

100 עד 224.3573.5133.3מעל 50

201 עד  703.0811.4814.1מעל 100

 10,103.910,797.910,560.1סה"כ 

סווג מחדש. )1( 
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ביאורים לדוחות הכספיים

עובדים זכויות - ביאור 8

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
1. רכיבי עלות ההטבה נטו שהוכרו ברווח והפסד

לשלוש ה חודשים שהסתיימו
במרץ ביום 31

לשנה שהסתיימה
בדצמבר ביום 31

201820172017 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 0.90.93.6עלות שירות 

 0.40.51.6עלות ריבית 

0.8-1.6עלויות א חרות

 )1.7( )0.2( )0.2(תשואה חזויה על נכסי תכנית

הפחתה של סכומים שלא הוכרו: 

 )0.3(--)3(הפסד )רווח( אקטוארי נטו 

---הת חייבות )נכס( נטו בגין מעבר) 1(

 )0.3(--)3(סה"כ הפ חתות של סכומים שלא הוכרו

 1.91.24.8סך עלות ההטבה, נטו 

2. הפקדות

הפק דות בפועל

תחזית)2(
לשלוש ה חודשים שהסתיימו

במרץ ביום 31
לשנה שהסתיימה 
בדצמבר ביום 31

2018201820172017 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 3.50.80.93.4הפקדות 

בשיעור משינוי כתוצאה נובעים שאינם אקטואריים הפסדים או ורווחים ההיוון בשיעור משינוי כתוצאה הנובעים אקטואריים רווחים של הפחתה )1(
עובדים( זכויות בנושא בארה"ב בבנקים המקובלים חשבונאות כללי של לראשונה יישום )מועד 2013 בינואר 1 ביום שהוגדרו כפי אלה כל ההיוון,

ואשר נכללו במסגרת הרוו ח הכולל האחר המצטבר.
ההפקדות שצפוי לשלמן לתוכניות להטבה מוגדרת במהלך שנת הכספים הנוכחית. אומדן )2(

מיליוני ש"ח. 0.1 מציין סכום הנמוך מ- )3( 
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018

על הבנקים המפקח מינוף ונזילות לפי הוראות הלימות הון, - ביאור 9

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
הלימות הון לפי המפקח על הבנקים .1 

בדבר "מדידה והלימות ההון". 299 והוראה 201-211 מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר
א. בנתוני המאוח ד

במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

הון לצורך חישוב יחס ההון .1

827.6802.2822.9הון עצמי רובד 1, לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים

נוסף, לאחר ניכויים ---הון רובד 1

404.0350.7407.6הון רובד 2, לאחר ניכויים

 1,231.61,152.91,230.5סך הכל הון כולל

נכסי סיכון 2. יתרות משוקללות של

 7,209.37,135.87,286.2סיכון אשראי 

 67.121.742.8סיכוני שוק 

779.9760.6768.5סיכון תפעולי 

 8,056.37,918.18,097.5סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

3. יחס ההון לרכיבי סיכון

לרכיבי סיכון 1  10.3%10.1%10.2%יחס הון עצמי רובד

15.3%14.6%15.2%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים)1(   9.9%9.9%9.9%יחס הון עצמי רובד 1

 13.4%13.4%13.4%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים) 1(

חישוב יחס ההון )בנתוני המאוחד( ב. רכיבי ההון לצורך

1 1. הון עצמי רובד

846.8813.5837.3הון עצמי 

---הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד 1

התאמות פיקוחויות וניכויים 1, לפני  846.8813.5837.3סך הון עצמי רובד

התאמות פיקוחיות וניכויים: 

 )0.4( )0.7( )0.3(מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים 

 )14.0( )10.6( )18.9(מיסים נד חים לקבל

1  )14.4()11.3()19.2(סך הכל התאמות פיקוחיות וניכויים - הון עצמי רובד

התאמות פיקוחיות וניכויים 1, לאחר  827.6802.2822.9סך הכל הון עצמי רובד

2 2. הון רובד

313.6260.5316.9הון רובד 2: מכשירים, לפני ניכויים

 90.490.290.7הון רובד 2: הפרשות, לפני ניכויים

2, לפני ניכויים 404.0350.7407.6סך הון רובד

---ניכויים - הון רובד 2

2  404.0350.7407.6סך הכל הון רובד

למועד לדיור ההלוואות מיתרת 1% המבטא בשיעור הון דרישת בתוספת 2015 בינואר, 1 מיום הבנקים על המפקח ידי על הנדרשים ההון יחסי )1( 
.2017 בינואר, 1 זו יושמה בהדרגה עד ליום הדיווח. דרישה
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ביאורים לדוחות הכספיים

)המשך( הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף הון, הלימות - ביאור 9

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

1 ג. השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד
במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

)מבוקר()בלתי מבוקר( 

לרכיבי סיכון לפני השפעת הוראות המעבר)1() 2(  10.3%10.1%10.1%יחס הון עצמי רובד 1

 0.1%- )4(-השפעת הוראות המעבר 

299 בהוראה המעבר הוראות השפעת לרכיבי סיכון לאחר 1 הון עצמי רובד  10.3%10.1%10.2%יחס

המאוחד()3( )בנתוני הבנקים על המפקח הוראות לפי )LCR( הנזילות כיסוי יחס 2 

בדבר יחס כיסוי נזילות. 221 מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר

במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 258%367%243%י חס כיסוי הנזילות

 100%100%100%יחס כיסוי הנ זילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

יחס המינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים )בנתוני המאוחד( 3 

יחס מינוף. בדבר 218 מ חושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר

במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

)מבוקר()בלתי מבוקר( 

 827.6802.2822.9הון רובד 1

 13,757.414,670.114,414.2סך ה חשיפות

 6.0%5.5%5.7%יחס המינוף 

 5.0%5.0%5.0%יחס המינוף המ זערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

לתאריך המאזן לא קיימת השפעה בגין תוכנית התייעלות. )1(
זכויות עובדים. חשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא לרבות השפעת כללי )2( 

המידע מוצג במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח. )3(
נקודות האחוז. 0.1 מציין השפעה הנמוכה מ- )4( 
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018

והתקשרויות מיוחדות תלויות התחייבויות - ביאור 10

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

א - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות
בשנים לתשלום השכירות דמי להארכה. אופציה הכוללים טווח ארוכי שכירות בחוזי התקשרו מאוחדת וחברה הבנק 

הבאות בגין התקשרויות כאמור, הינם כדלהלן: 

במרץ בדצמבר 31 31 

201820172017 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 18.018.117.7שנה ראשונה 

 16.618.017.7שנה שניה 

 15.316.515.3שנה שלישית 

12.415.312.0שנה רביעית 

 101.8106.8105.6שנה חמישית ואילך

 164.1174.7168.3חוזי שכירות לטווח ארוך 

ב - תביעות משפטיות
בעבר, לקוחותיו או לקוחותיו, 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 נזקים לכיסוי נאותות הפרשות אלה כספיים בדוחות נכללו תבוטלנה, או תדחנה לא תביעות אשר

התובענות, במקום בו נדרשה הפרשה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

לאישור ובקשה תובענה אביב בתל הכלכלית המחלקה - המחוזי המשפט לבית הוגשה 2014 בנובמבר, 17 ביום 2
בטוחה, כלל לפיה בטענה בכלל, כדירקטורים שכיהנו נוספים נתבעים מספר וכנגד הבנק כנגד כייצוגית התובענה
העדפה תוך וזאת אי.די.בי, מקבוצת חברות של ערך בניירות עסקאות לקוחותיה עבור ביצעה תיקים, כמנהל בכובעה
הפרה התובע, לטענת לקוחותיה. של האינטרסים פני על אי.די.בי בקבוצת שונות חברות ושל שלה של האינטרסים
בטוחה כלל של האמונים חובת שעניינן השקעות, בייעוץ העיסוק חוק הוראות לרבות הדין, הוראות את בטוחה כלל
את לקבל ומבלי כאמור פעולות בביצוע לה הקיים עניינים ניגוד על לקוחותיה את ליידע חובתה לקוחותיה, כלפי
פיננסיים נכסים העדפת על איסור וכן עניינים, ניגוד משום בה שיש עיסקה כל של לביצועה עובר מראש הסכמתם
בטוחה, כלל עם השקעות לניהול בהסכם קשור היה הוא התובע אליה.לטענת הקשור תאגיד או בטוחה כלל של
משמעותיים. הפסדים בטוחה כלל לו גרמה ובפעולותיה אי.די.בי, מקבוצת חברות של ערך ניירות לתיקו רכשה אשר
התביעה סכום את זה בשלב להעריך ניתן לא כי ציין המבקש ש"ח. 19,000 בכ- 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 )להלן:"ההחלטה"( האישור בבקשת החלטה ניתנה 2017 בינואר, ביום 8
שירותי שקיבל מי "כל הינם בהחלטה שנקבעו כפי הקבוצה חברי לדירקטורים. בנוגע הבקשה את ודוחה בטוחה, כלל
מטעמה( מי )או בטוחה עבורו רכשה התיקים ניהול ובמסגרת )"בטוחה"( בטוחה פיננסים כלל מחברת השקעות ניהול
נקבע כן נזק. לו נגרם כאמור מהרכישה וכתוצאה כאמור, עסקה לכל ביחס מראש אישורו שהתקבל בלי ערך, ניירות
טרם שנים 7 עד של בתקופה כאמור ערך ניירות של רכישות בחשבונו שבוצעו מי את תכלול הקבוצה כי בהחלטה
2017 במאי, 28 ביום ירושלים. לבנק בטוחה כלל של המיזוג עסקת הושלמה בו המועד ועד האישור בקשת הגשת

הוגש כתב תשובה מטעם המבקש. 2017 בדצמבר, הוגש כתב הגנה מטעם הבנק. ביום 17

החזיקה אשר בע"מ, פיננסיים כלל מחברת בטוחה כלל מניות מלוא את ירושלים בנק רכש 2013 באוגוסט, ביום 6
בטוחה כלל וחובות להתחייבויות גם הבנק אחראי הרכישה, להסכם בהתאם לפיכך, בטוחה. כלל ממניות ב- 100%
מאירועים הנובעים נזקים בגין הבנק את לשפות פיננסיים כלל להתחייבות בכפוף זאת, שתהיינה. ככל זו, תביעה בגין



109

ביאורים לדוחות הכספיים

 
    
  
 
 

 

     
 
  
 
  
  
   

    
  
 
 
  
  

 

   
 

שהסךככל  שינתן, ככל זו, בתביעה שינתן דין פסק פי על תשלום ובכללם המכירה, מועד לפני חהבטובכלל  שאירעו 
עסקי זקות החכלל  בע"מ, פיננסיים כלל הודיעו 2014בדצמבר,  21ביום  ש"ח. מיליון 2.5על  יעלה אלו זקיםנשל  הכולל 

הרכישהלהסכם  10סעיף  עפ"י זכויותיהוחייבויותיה התאת  חתההמבע"מ  פיננסיים כלל כי ירושלים לבנק בע"מ חביטו
עסקי זקות חהכלל  על בע"מ פיננסיים כלל של לשיפוי חייבותההתחלה  כיום לפיכך, בע"מ. ביטוח עסקי חזקותהלכלל  

ההפרשה התביעה,  לסיכויי באשר המשפטיים יועציו הערכת על המתבססת הבנק, הנהלת להערכת בע"מ. חביטו
חות הכספיים בניכוי השיפוי הינה נאותה.שנכללה בדו

תובענהלאישור  ז,מרכז חומזי חוהמהמשפט  לבית שהוגשה בקשה, בבנק והתקבלה הוגשה 2017באוגוסט,  6ביום   3
להטבותזכאים  הנטען לפי אשר חות,מלקוהנגבות  עו"ש בעמלות הטבות ביטול שעניינה הבנק, נגד כייצוגית 

ידו.על  שהופצו רסומיםפבמסגרת  הבנק ידי על לכאורה, הוטעו, אלו חותלקוהנטען,  לפי זמן.בהגבלה  ללא אלו 
פיצוילייצג  התובעים מבקשים אותה לקבוצה לשלם הבנק את חייביהמשפט  בית כי התובעים ביקשו היתר בין 

ייתןוכן  העניין, בנסיבות לפסוק לנכון הנכבד המשפט בית ימצא אותו ראחסכום  כל או ש"ח מיליוני 9.2כולל  בסך 
ידם.על  חשבוןהסגירת  למועד עד העו"ש מעמלות פטור הקבוצה חברי וליתר לתובעים ליתן הבנק את חייבהמצו  

לסיכוייבאשר  המשפטיים יועציו הערכת על המתבססת הבנק, הנהלת להערכת  לגישור.  הועבר התביעה בירור
חות הכספיים הינה נאותה.התביעה, ההפרשה שנכללה בדו

בטענההבנק,  כנגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה רושליםביזי המחוהמשפט  לבית הוגשה 2017בנובמבר,  9ביום   4
פורסםז" ברוקראירושלים  – בבורסה חר"מסלאתר  2016ינואר  חודש במהלך שאירע פריצה אירוע במסגרת לפיה 
רטיות,הפהגנת  חוק של הפרה מהווה זה בהקשר הבנק התנהלות המבקש, לטענת הבנק. חותללקובנוגע  רגיש מידע 

לאישורבקשה  הבנק כנגד המבקש הגיש אלו, תביעה עילות בסיס על רשלנות. וכן הבנקים על חהפיקוהוראות  
לבקשתתשובתו  להגיש הבנק על לשינויים(. הכפוף באומדן מדובר )כאשר ש"ח מיליוני 3סך  על ייצוגית תובענה 
נמצאת בו  המקדמי השלב בשל התביעה סיכויי את לדעת ניתן לא זה בשלב .2018במאי,  15ליום  עד האישור 
התביעה.

Reasonably Possible() 5רית אפשהינה  חלקן, או כולן התממשותן, שאפשרות הבנק, נגד שהוגשו תביעות בשל חשיפההסכום  
ח(.מליוני ש" 4 בכ- 2018ץ במר 31הסתכם ליום  

אינהלהתממשותן  ההסתברות אשר נגדו שהוגשו תביעות בגין מהותית חשיפה אין לבנק ,2018ץ במר 31ליום  נכון  6
זה.  לביאור 5ו- 2,3קלושה למעט כמפורט בסעיפים  
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פרעון ומועדי אשראי סיכוני היקף, - נגזרים במכשירים פעילות - ביאור 11

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
היקף הפעילות על בסיס מאוחד א. 

מכשירים נגזרים 1. סכום נקוב של

2018 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

חו זי ריבית
חו זי

מטבע חו ץ
חו זים בגין
סך הכלמניות  א חרשקל - מדד 

)2 ()1(ALM א. נגזרים

Forward  303.8-303.8--חוזי
)*(Swaps450.0--450.0 

450.0-303.8-753.8סה"כ 

חוזי החלפת שיעורי ריבית )swaps( בהם התאגיד זה )*( מתוך
הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

-----

ב. נגזרים אחרים ) 1(

Futures ---328.4-חוזי

חו זי אופציה שנסחרים בבורסה

 9.5132.6142.1--אופציות שנכתבו 

 9.5132.6142.1--אופציות שנקנו 

חו זי אופציה שנסחרים אחרים

 177.6177.6---אופציות שנכתבו 

 177.6177.6---אופציות שנקנו 

*Swaps -345.3--345.3 

673.719.0620.41,313.1-סה"כ 

חוזי החלפת שיעורי ריבית )swaps( בהם התאגיד זה )*( מתוך
הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

-87.4--87.4 

ג. נגזרי אשראי ו חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט

 84.4--84.4-נגז רי אשראי בהם הבנק מוטב

חוץ ספוט  7.4-7.4--חו זי החלפת מטבע

 450.0758.1330.2620.4620.4סך כל הסכום הנקוב 

מכשירים נגזרים 2. שווי הוגן ברוטו של
)2()1(ALM א. נגזרים

 0.5-1.1-1.6שווי הוגן ברוטו חיובי

 2.6-1.8-4.4שווי הוגן ברוטו שלילי 
ב. נגזרים אחרים )1(

 0.1-1.21.3-שווי הוגן ברוטו חיובי

 1.2-1.22.4-שווי הוגן ברוטו שלילי 

 0.50.11.11.22.9סך כל שווי הוגן ברוטו חיובי )בנכסים( 

2.61.21.81.26.8סך כל שווי הוגן ברוטו שלילי )בהתחייבויות( 

הערות בסוף ביאור 11א.



       

 

       

        

         

        

       

        

        

       

       

         

       

       

          

            

           

           

            

             

               

          

          

111

ביאורים לדוחות הכספיים

הערות בסוף ביאור 11א.

פרעון ומועדי אשראי סיכוני היקף, - נגזרים במכשירים פעילות - ביאור 11
)המשך( 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
היקף הפעילות על בסיס מאוחד א. 

מכשירים נגזרים 1. סכום נקוב של

2017 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

חו זי ריבית
חו זי

מטבע חו ץ
חו זים בגין
סך הכלמניות  אחרשקל - מדד 

)2 ()1(ALM א. נגזרים

Forward  348.3-348.3--חוזי
)*(Swaps230.0313.2--543.2 

230.0313.2348.3-891.5סך הכל 

חוזי החלפת שיעורי ריבית )swaps( בהם הבנק הסכים זה )*( מתוך
לשלם שיעור ריבית קבוע 

-313.2--313.2 

ב. נגזרים אחרים ) 1(

Futures  429.7--429.7-חוזי

חו זי אופציה שנסחרים בבורסה

 227.92,413.22,641.1--אופציות שנכתבו 

 227.92,413.22,641.1--אופציות שנקנו 

חו זי אופציה שנסחרים אחרים

 2,367.92,367.9---אופציות שנכתבו 

 2,367.92,367.9---אופציות שנקנו 

 429.7455.89,562.210,447.7-סה"כ 

ג. נגזרי אשראי ו חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט

 95.5--95.5-נגז רי אשראי בהם הבנק מוטב

חוץ ספוט  122.1-122.1--חו זי החלפת מטבע

 230.0838.4926.29,562.211,556.8סך כל הסכום הנקוב 

מכשירים נגזרים 2. שווי הוגן ברוטו של
)2()1(ALM א. נגזרים

 0.84.7-5.5-שווי הוגן ברוטו חיובי

 0.61.32.2-4.1שווי הוגן ברוטו שלילי 
ב. נגזרים אחרים )1(

 0.80.483.284.4-שווי הוגן ברוטו חיובי

 0.483.283.6--שווי הוגן ברוטו שלילי 

ג. נגזרי אשראי

 0.5--0.5-שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי 
 2.15.183.290.4-סך הכל שווי הוגן חיובי ) 4(

 0.61.32.683.287.7סך הכל שווי הוגן שלילי 
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פרעון ומועדי אשראי סיכוני היקף, - נגזרים במכשירים פעילות - ביאור 11
)המשך( 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
היקף הפעילות על בסיס מאוחד )המשך( א. 

מכשירים נגזרים 1. סכום נקוב של

2017 בדצמבר ליום 31

חו זיחו זי ריבית
מטבע חוץ 

חו זים בגין
סך הכלמניות  א חרשקל - מדד 

)2 ()1( ALM א. נגזרים

Forward  172.8-172.8--חוזי

Swaps280.0254.5--534.5 

280.0254.5172.8-707.3סה"כ 

חוזי החלפת שיעורי ריבית )swaps( בהם התאגיד הבנקאי זה * מתוך
 254.5--254.5-הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

ב. נגזרים אחרים ) 1(

Futures  175.6--141.7-חוזי

חו זי אופציה שנסחרים בבורסה

 64.84,581.74,646.5--אופציות שנכתבו 

 64.84,581.74,646.5--אופציות שנקנו 

חו זי אופציה שנסחרים אחרים

 2,213.22,213.2---אופציות שנכתבו 

 2,213.22,213.2---אופציות שנקנו 

 13,861.1----סה"כ 

חוץ ספוט ג. נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע

 86.8--86.8-נגז רי אשראי בהם הבנק מוטב

חוץ ספוט  113.9-113.9--חו זי החלפת מטבע

 280.0341.3286.7-14,769.1סך כל הסכום הנקוב 

מכשירים נגזרים 2. שווי הוגן ברוטו של
)2()1( ALM א. נגזרים

 1.2-1.2--שווי הוגן ברוטו חיובי

 2.00.90.4-3.3שווי הוגן ברוטו שלילי 

ב. נגזרים אחרים )1(

 0.462.462.8--שווי הוגן ברוטו חיובי

 0.10.462.462.9-שווי הוגן ברוטו שלילי 

ג. נגזרים אשראי

 1.1--1.1-שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי 

 1.11.662.465.1-סך כל שווי הוגן ברוטו חיובי )בנכסים( 

 2.01.00.862.466.2סך כל שווי הוגן ברוטו שלילי )בהתחייבויות( 

.SPOT חוץ למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע )1( 
חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. נגזרים המהווים )2( 

כלל היתרה כפופה להסדרי התחשבנות נטו או הסדרים דומים. )3( 
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2018 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

 סך הכל אחריםדילרים / ברוקריםבנקים בורסות 

מכשירים נגזרים) 2(  0.52.30.1-2.9יתרה מאזנית של נכסים בגין

סכומים ברוטו שלא קו זזו במאזן:

-----הפ חתת סיכון אשראי בגין ביטחון במזומן שהתקבל

0.52.30.1-2.9סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים

מכשירים נגזרים) 1( 3.9--0.53.4סיכון אשראי חוץ מאזני נטו בגין

 1.05.70.1-6.8סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

מכשירים נגזרים  1.15.60.1-6.8יתרה מא זנית של התחייבויות בגין

סכומים ברוטו שלא קו זזו במאזן:

0.3--0.3-ביט חון במזומן ששועבד

 1.15.30.1-6.5סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

2017 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

 סך הכלא חריםדילרים / ברוקרים  בנקים בורסות

מכשירים נגזרים) 2(  52.87.130.00.590.4יתרה מאזנית של נכסים בגין

סכומים ברוטו שלא קו זזו במאזן:

 )0.5( )0.5(---הפ חתת סיכון אשראי בגין ביטחון במזומן שהתקבל

52.87.130.0-89.9סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים

מכשירים נגזרים) 1( 26.64.648.6-79.8סיכון אשראי חוץ מאזני נטו בגין

 79.411.778.6-169.7סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

מכשירים נגזרים  57.34.026.4-87.7יתרה מא זנית של התחייבויות בגין

סכומים ברוטו שלא קו זזו במאזן:

0.3--0.3-ביט חון במזומן ששועבד

57.33.726.4-87.4סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

פרעון ומועדי אשראי סיכוני היקף, - נגזרים במכשירים פעילות - ביאור 11
)המשך( 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ב. סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה



     

          

   

         

         

         

          

       

         

   

 
 

 
 

  

       

          

        

         

          

        

         

        

         

          

         

          

        

         

          

  

      

114 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018

2017 בדצמבר 31 

)בלתי מבוקר( 

 סך הכלא חריםדילרים / ברוקרים  בנקים בורסות

 54.12.17.81.165.1יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים ) 2(

סכומים ברוטו שלא קו זזו במאזן:

 )1.1( )1.1(---הפחתת סיכון אשראי בגין ביט חון במזומן שהתקבל

54.12.17.8-64.0סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים

מכשירים נגזרים ) 1( 18.93.217.9-40.0סיכון אשראי חוץ מאזני נטו בגין

 73.05.325.7-104.0סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

מכשירים נגזרים  54.93.47.9-66.2יתרה מא זנית של התחייבויות בגין

סכומים ברוטו שלא קו זזו במאזן:

0.3--0.3-ביט חון במזומן ששועבד

 54.93.17.9-65.9סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

ג. פירוט מועדי פרעון )סכומי ערך נקוב( 

חודשים 3 עד
חודשים מעל 3

ועד שנה 
מעל שנה 
שנים 5 שניםועד סך הכלמעל 5

2018 במרץ 31  ליום

)בלתי מבוקר( 

 450.0--450.0-חו זי ריבית )שקל- מדד(

 328.4214.1131.284.4758.1חו זי ריבית )אחר(

 330.2--328.12.1חוזי מטבע חו ץ

 275.23.9341.3-620.4חוזים בגין מניות 

931.7670.1472.584.42,158.7סך הכל 

2017 במרץ 31  ליום

)בלתי מבוקר( 

 230.0--150.080.0חו זי ריבית )שקל- מדד(

 429.6-250.1158.7838.4חו זי ריבית )אחר(

 926.2--869.456.8חוזי מטבע חו ץ

 9,065.8158.6337.8-9,562.2חוזים בגין מניות 

10,514.8295.4587.9158.711,556.8סך הכל 

2017 בדצמבר ליום 31

)מבוקר( 

 30.0100.0150.0-280.0חו זי ריבית )שקל- מדד(

 141.7213.041.586.8483.0חו זי ריבית )אחר(

 416.3--384.132.2חוזי מטבע חו ץ

 13,194.7180.5214.6-13,589.8חוזים בגין מניות 

13,750.5525.7406.186.814,769.1סך הכל 

שחושבו כפי הלווה, בחבות שנכללו שלילי( הוגן שווי עם נגזרים מכשירים )לרבות נגזרים מכשירים בגין הסכומים כל סך בין חיובי, הוא ההפרש )1(
מכשירים נגזרים של הלווה. לצורך מגבלות על החבות של הלווה, לפני הפחתת סיכון אשראי, לבין היתרה המאזנית של נכסים בגין

89.9 ש"ח, מיליוני 2.9 בסך ו-31.12.2017 לימים 31.03.2018, 31.03.2017 עצמם בפני העומדים נגזרים מכשירים של מאזנית יתרה זה מתוך )2( 
מכשירים נגזרים. מליוני ש"ח, בהתאמה, הכלולה בסעיף נכסים בגין 64.0 מיליוני ש"ח ו-
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 פיקוחיים מגזרי פעילות-12ביאור 

דרותהג	א

אולבנק,  חבות להן אין חהדיוולמועד  ראשמשותף,  חשבון המנהלים חידיםילרבות  חידים,י- פרטיים אנשים 	*
חר". ר ואחבות שלהם סווגה בענף משק "אנשים פרטיים - הלוואות לדיושה

חדמאובסיס  על בבנק להם שיש הפיננסיים הנכסים תיק של היתרה אשר פרטיים אנשים- רטיתפבנקאות  רמגז	*
ח. מיליוני ש" 3חרים( עולה על רות ערך ונכסים כספיים אניי)לרבות פיקדונות כספיים, תיקי  

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*

 מיליוני ש"ח. 10זור פעילותו קטן מ-זעיר - עסק שמחעסק  	*

 מיליוני ש"ח. 50מיליוני ש"ח וקטן מ- 10זור פעילותו גדול או שווה ל-חעסק קטן - עסק שמ 	*


ח.מיליוני ש" 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*

פעילותחר, למסרך עבניירות  השקעה- חרלמספעילות  הבאות: הפעילויות את יכלול- פיננסי ניהול מגזר 	*
מניהולחלק  ואינם לגידור מיועדים שאינם זריםנגבמכשירים  פעילות זרים,נגובמכשירים  ערך בניירות שוק עשיית 

חסרבמכירה  חר,למסערך  ניירות של ושאילה זרחורכש  עסקאות הבנקאי, התאגיד של וההתחייבויות הנכסים 
חובבאגרות  השקעה רבותל- והתחייבויות נכסים ניהול פעילות ערך, ניירות של חיתום רותישיערך,  ניירות של 

חייבויות,והתנכסים  מניהול חלק שהם זריםנגרי למגזשויכו  שלא לפדיון, זקותהמוחחוב  ובאגרות למכירה זמינות 
השקעה- ריאלית השקעה פעילות ממשלות, ושל בממשלות פקדונות ובעולם, בארץ ומבנקים בבנקים פיקדונות 

ומשמורתנאמנות  תפעול, ניהול, שירותי-אחר  עסקים, של כלולות חברותבוהשקעות  למכירה זמינות במניות 
ילויות מכירה וניהול תיקי אשראי, פעילויות פיתוח מוצרים פיננסיים.ץ, פעלבנקים, שירותי ייעו

ות, הלוואות בניהול הבנק ונכסים הנובעים מפעילות לפי מידת הגבייה.חניירות ערך של לקונכסים בניהול -  	*

כללים העיקריים שיושמו בחלוקת תוצאות הפעילות בין המגזרים השונים:ה	ב. 

הכנסות ריבית, נטו

הכלכלי ההעברה  )מחיר הכסף חירמלבין  המגזר חותללקושהועמד  האשראי ריבית בין מההפרש המתקבל מרווח 
התואם את מגזר ההצמדה ואת מח"מ האשראי(.

הכלכלי ההעברה  חיר)מהכסף  מחיר לבין רהמגזחות ללקושניתן  הפיקדון ריבית בין מההפרש המתקבל חרוווכן  
ח"מ הפקדון(. זר ההצמדה ואת מהתואם את מג

הכנסות שאינן מריבית 

רות למגזר בו מסווגת פעילות הלקוח. זקפות ישיהכנסות שאינן מריבית נ

הוצאות בגין הפסדי אשראי

מהפרשה גביה  דומה, באופן ההפרשה. בוצעה בגינה אשר חהלקופעילות  מסווגת בו הפעילות למגזר נזקפה ההפרשה 
ח. שבוצעה או הקטנתה יוחסה אף היא למגזר בו מסווגת פעילות הלקו

חרותצאות תפעוליות ואהו

הישירותההוצאות  או העקיפות ההוצאות יתרת הפעילות. זרילמגספציפית  זקפונזיהוי, להניתנות  ישירות הוצאות 
המשרות של  חסיהיחלקן לבהתאם  חסותמיואלו  הוצאות לפיו מודל פי על חסויוישיר,  באופן לשייכן היה ניתן שלא 

שרות בבנק, המהווה אומדן מיטבי להיקף פעילות הלקוח במגזר הפעילות. זר מסך המהישירות במג

מיסים על הכנסה

חסו בהתאם לכל מגזר. חושבו על פי שיעור המס האפקטיבי, ויוהמיסים  
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018

מגזרי פעילות פיקוחיים )המשך( - ביאור 12

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ג. מי דע על מגזרי פעילות פיקוחיים

2018 במרץ 31 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

)בלתי מבוקר( 

פעילות בישראל 
משקי בית) 1(

סה"כ 
משקי 

בית 

מ זה:
הלוואות 

לדיור 
בנקאות 
פרטית 

עסקים 
קטנים 

וזעירים 

עסקים 
בינוניים 

וגדולים )2(
גופים 

מוסדיים 

מג זר
ניהול 

פיננסי 

סכומים 
שלא 

סך הכל הוקצו 

 97.261.10.18.23.5-1.3-110.3הכנסות ריבית מ חיצוניים

 10.3-2.60.40.31.34.6-19.5הוצאות ריבית מ חיצוניים

--הכנסות ריבית, נטו: 

 90.8- )3.3(  )1.3( 7.83.2 )2.5( 86.961.1מ חיצוניים

--1.912.2 )0.4(  )1.5( 3.6 )25.9(  )15.8( בינמג זרי

 71.135.21.16.32.80.68.9-90.8סך הכנסות ריבית, נטו 

 15.75.91.28.32.50.220.9-48.8סך הכנסות שאינן מריבית 

 86.841.12.314.65.30.829.8-139.6סך ההכנסות 

 11.0- )0.1( - )0.4( 10.90.4-0.6הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 79.920.93.56.31.86.72.3-100.5הוצאות תפעליות וא חרות

 27.6-28.1)5.9(7.73.9)1.2(19.8)4.0(רוו ח )הפסד( לפני מיסים

 8.9-9.1 )1.9( 2.51.2 )0.4( 6.4 )1.2( הפרשה למיסים על הרוו ח

18.7-19.0)4.0(5.22.7)0.8(13.4)2.8(רוו ח נקי )הפסד(

מתוך סך הוצאות תפעוליות ואחרות:

 43.710.01.72.90.64.91.4-55.2הוצאות ישירות 

36.210.91.83.41.21.80.9-45.3הוצאות עקיפות 

 19.3-49.6)2.8(21.820.80.47.53.4רווח נקי לפני העמסת הוצאות עקיפות

8,520.87,225.312.2852.5363.53.53,542.9-13,295.4יתרה ממוצעת של נכסים 

 9,751.3--8,520.87,225.312.2852.5362.33.5יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

9,646.2--8,484.87,123.326.3718.5410.75.9יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיוו ח

39.7---14.71.3-8.116.9יתרת חובות פגומים

יום 90 חובות בפיגור מעל  163.0----160.4150.2-2.6יתרת

 6,652.3-1,574.5882.7579.1762.91,891.6-12,343.1יתרה ממוצעת של הת חייבויות

6,652.3-1,574.5882.7577.9762.9-10,450.3מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

6,439.6-1,529.2842.1552.0741.0-10,103.9יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

5,760.64,154.127.0966.0675.121.3626.6-8,076.6יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 5,703.44,086.936.6829.7752.78.3725.6-8,056.3יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח

6,333.8---3,045.2755.21,599.3540.81,148.5יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 

פיצול הכנסות ריבית נטו:

 74.8---66.335.20.15.72.7מרווח מפעילות מתן אשראי

 6.5--4.3-1.00.60.10.5מ רווח מפעילות קבלת פיקדונות

 0.18.9-9.5----0.5א חר

 71.135.21.16.32.80.68.9-90.8סך הכל הכנסות ריבית, נטו 

מגזר זה כולל את הפעילויות של כרטיסי האשראי, אשר היקפה אינו מהותי. )1( 

מגזר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי. )2( 
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ביאורים לדוחות הכספיים

מגזרי פעילות פיקוחיים )המשך( - ביאור 12

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ג. מי דע על מגזרי פעילות פיקוחיים

2017 במרץ 31 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

)בלתי מבוקר( 

פעילות בישראל 
משקי בית) 1(

סה"כ 
משקי 

בית 

מ זה:
הלוואות 

לדיור 
בנקאות 
פרטית 

עסקים 
קטנים 

וזעירים 

עסקים 
בינוניים 

וגדולים )2(
גופים 

מוסדיים 

מג זר
ניהול 

פיננסי 

סכומים 
שלא 

סך הכל הוקצו 

 93.157.2-8.14.1-1.4-106.7הכנסות ריבית מ חיצוניים

 6.8-3.40.50.12.36.9-20.0הוצאות ריבית מ חיצוניים

--הכנסות ריבית, נטו: 

 86.7- )5.5(  )2.3( 7.64.0 )3.4( 86.357.2מ חיצוניים

--2.810.5 )0.9(  )0.7( 4.3 )23.6(  )16.0( בינמג זרי

 70.333.60.96.93.10.55.0-86.7סך הכנסות ריבית, נטו 

 34.9--16.65.61.97.32.56.6סך הכנסות שאינן מריבית 

 86.939.22.814.25.67.15.0-121.6סך ההכנסות 

 11.0---0.7 )1.1( - )1.5( 11.4הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 71.317.63.76.51.911.64.7-99.7הוצאות תפעליות וא חרות

 0.3-10.9)4.5(8.83.0)0.9(4.223.1רווח )הפס ד( לפני מיסים

 3.3-- )1.3( 2.60.9 )0.3( 1.47.0הפרשה למיסים על הרווח

0.3-7.6)3.2(6.22.1)0.6(2.816.1רוו ח נקי )הפסד(

מתוך סך הוצאות תפעוליות ואחרות:

 39.08.91.63.00.67.33.0-54.5הוצאות ישירות 

32.38.72.13.51.34.31.7-45.2הוצאות עקיפות 

 25.522.20.87.54.3-1.5-39.6רווח נקי לפני העמסת הוצאות עקיפות

8,304.26,994.08.41,050.0512.01.73,958.3-13,834.6יתרה ממוצעת של נכסים 

 9,793.0--8,304.26,994.08.41,050.0428.71.7יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

9,695.5---8,285.96,963.49.5920.6479.5יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיוו ח

39.2---9.713.6--15.9יתרת חובות פגומים

יום 90 חובות בפיגור מעל  150.2----146.8137.2-3.4יתרת

 6,678.3-1,578.2970.2459.71,135.32,203.7-13,025.4יתרה ממוצעת של הת חייבויות

10,738.4--6,678.3-1,578.2970.2376.41,135.3מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

10,797.9--6,610.1-1,574.51,088.0446.71,078.6יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

5,545.43,968.622.61,128.2695.745.8491.3-7,929.0יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 5,528.53,949.323.51,048.3771.449.6496.8-7,918.1יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח

10,837.3---3,956.5938.62,725.1955.83,199.9יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 

פיצול הכנסות ריבית נטו:

 73.6---64.132.5-6.43.1מרוו ח מפעילות מתן אשראי

 6.4--4.5-0.90.5-0.5מ רווח מפעילות קבלת פיקדונות

 5.0-6.7----1.71.1א חר

 70.333.60.96.93.10.55.0-86.7סך הכל הכנסות ריבית, נטו 

זה כולל את הפעילות של כרטיסי האשראי, אשר היקפה אינו מהותי. מגזר )1( 
מגזר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי. )2( 
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מגזרי פעילות פיקוחיים )המשך( - ביאור 12

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ג. מי דע על מגזרי פעילות פיקוחיים

2017 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום

)בלתי מבוקר( 

פעילות בישראל 
משקי בית) 1(

סה"כ 
משקי 

בית 

מ זה:
הלוואות 

לדיור 
בנקאות 
פרטית 

עסקים 
קטנים 

וזעירים 

עסקים 
בינוניים 

וגדולים )2(
גופים 

מוסדיים 

מג זר
ניהול 

פיננסי 

סכומים 
שלא 

סך הכל הוקצו 

 418.3272.4-35.115.6-4.5-473.5הכנסות ריבית מ חיצוניים

 49.9-13.53.71.26.235.6-110.1הוצאות ריבית מ חיצוניים

הכנסות ריבית, נטו: 

 363.4- )31.1(  )6.2( 31.414.4 )13.5( 368.4272.4מ חיצוניים

 8.055.6-0.0 )2.0(  )4.3( 18.1 )132.8(  )75.4( בינמג זרי

 293.0139.64.627.112.41.824.5-363.4סך הכנסות ריבית, נטו 

 125.5 )0.6( 64.025.65.426.411.319.0סך הכנסות שאינן מריבית 

 357.0165.210.053.523.720.823.9-488.9סך ההכנסות 

 36.9---0.7 )2.4( - )1.6( 38.6הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 293.470.015.426.37.945.910.9-399.8הוצאות תפעליות וא חרות

 13.0-52.2)25.1(29.615.1)5.4(25.096.8רווח )הפס ד( לפני מיסים

 3.7-15.2 )7.3( 8.74.5 )1.6( 7.228.1הפרשה למיסים על הרוו ח

9.3-37.0)17.8(20.910.6)3.8(17.868.7רוו ח נקי )הפסד(

מתוך סך הוצאות תפעוליות ואחרות:

 152.933.06.411.62.427.66.1-207.0הוצאות ישירות 

140.537.09.014.75.518.34.8-192.8הוצאות עקיפות 

 12.6172.7)4.8(116.494.82.631.414.5רווח נקי לפני העמסת הוצאות עקיפות

8,388.77,085.99.5923.1487.913.13,628.2-13,450.5יתרה ממוצעת של נכסים 

 9,754.4--8,388.77,085.99.5923.1420.013.1יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

9,772.4--8,595.17,278.110.5786.9357.822.1יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיוו ח

41.2---15.51.3-8.816.9יתרת חובות פגומים

יום 90 חובות בפיגור מעל  165.0----162.3152.4-2.7יתרת

 6,635.1-1,625.8926.0560.2898.51,985.8-12,631.4יתרה ממוצעת של הת חייבויות

10,577.9--6,635.1-1,625.8913.6504.9898.5מזה: יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

10,560.1--6,701.1-1,619.5896.9615.2727.4יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

5,620.34,014.820.91,114.7683.043.4479.3-7,961.6יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 5,817.94,221.317.11,102.0597.434.4528.7-8,097.5יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח

10,285.9---3,829.3878.82,661.4848.72,946.5יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 

פיצול הכנסות ריבית נטו:

 306.0---26.512.0--267.5מרוו ח מפעילות מתן אשראי

 29.2--21.8-4.60.60.41.8מ רווח מפעילות קבלת פיקדונות

 24.5-28.2----3.73.0א חר

 293.03.04.627.112.41.824.5-363.4סך הכל הכנסות ריבית, נטו 

זה כולל את הפעילות של כרטיסי האשראי, אשר היקפה אינו מהותי. מגזר )1( 
מגזר זה כולל את הפעילויות עם העסקים הגדולים, אשר היקפן אינו מהותי. )2( 



     

 

 

             

             

       

               

       

             

             

             

           

           

              

 

             

            

           

            

 
   

להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
הפרשה להפסדי אשראי ומכשירי אשראי חוץ מאזניים חובות)1( א. 

2018 במרץ 31 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

)בלתי מבוקר( 

הפרשה להפסדי אשראי 
אשראי לציבור 

בנקים 
וממשלות סך הכל סך הכל פרטי א חרלדיור מס חרי

הפרשה להפסדי אשראי 1. תנועה ביתרת

 7.943.453.6104.9-104.9יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת השנה

 0.20.310.511.0-11.0הוצאות בגין הפסדי אשראי 

חשבונאיות  )11.4(- )11.4( )11.3( )0.1(- מחיקות

חשבונאית בשנים קודמות חובות שנמחקו  2.32.3-2.3-- גביית

חשבונאיות נטו  )9.1(- )9.1( )9.0( )0.1(-מחיקות

)*(2018 במרץ 31  8.143.655.1106.8-106.8יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום

 2.40.40.53.3-3.3)*(מ זה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

חושבה היא בגינם חובות)1( חובות)1(, ועל חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין דרך 2. מידע נוסף על
חובות)1( חוב רשומה של יתרת

 1,034.21.316.61,052.1-1,052.1שנבדקו על בסיס פרטני 

 311.47,122.01,160.78,594.1-8,594.1שנבדקו על בסיס קבוצתי)**( 
 1,345.67,123.31,177.39,646.2-9,646.2סך הכל חובות )1(

חושבה לפי עומק הפיגור  200.76,710.8-6,911.5-6,911.5)** (מזה: שההפרשה בגינם

חובות)1( הפרשה להפסדי אשראי בגין

 4.40.19.113.6-13.6שנבדקו על בסיס פרטני 

 43.145.589.9-89.9)2(1.3שנבדקו על בסיס קבוצתי)***( 

 5.743.254.6103.5-103.5סך ההפרשה להפסדי אשראי 

חושבה לפי עומק הפיגור  0.743.1-43.8-43.8)***(מזה: שההפרשה בגינם

חוזר. אשראי לציבור, אשראי לממשלות,פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר )1( 
בסך קבוצתי בסיס על ושחושבה ש"ח מליוני 0.6 בסך פרטני בסיס על שחושבה הפיגור עומק שיטת לפי למתחייב מעבר הפרשה יתרות כולל )2( 

מיליוני ש"ח. 24.6 
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להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך( 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ומכשירי אשראי חוץ מאזניים חובות)1( א. 

2017 במרץ 31 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

)בלתי מבוקר( 

הפרשה להפסדי אשראי 
אשראי לציבור 

בנקים 
וממשלות סך הכל סך הכל פרטי א חרלדיור מס חרי

הפרשה להפסדי אשראי 1. תנועה ביתרת

 9.644.851.0105.4-105.4יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת השנה

 12.911.0-11.0 )1.8( )0.1(הוצאות בגין הפסדי אשראי 

חשבונאיות  )10.1(- )10.1( )9.9(0.4 )0.6( מחיקות

חשבונאית בשנים קודמות חובות שנמחקו  0.5-1.41.9-1.9 גביית

חשבונאיות נטו  )8.2(- )8.2( )8.5(0.4 )0.1(מחיקות

)*(2017 במרץ 31  9.443.455.4108.2-108.2יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום

 2.20.30.53.0-3.0)*(מ זה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

חושבה היא בגינם חובות)1( חובות)1(, ועל חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין דרך 2. מידע נוסף על
חובות) 1( יתרת חוב רשומה של

 1,185.2-21.51,206.7-1,206.7שנבדקו על בסיס פרטני 

 383.66,963.41,141.88,488.8-8,488.8שנב דקו על בסיס קבוצתי)**(

1,568.86,963.41,163.39,695.5-9,695.5סך הכל חובות )1(

 168.86,571.3-6,740.1-6,740.1)**(מזה: שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק הפיגור

חובות)1( הפרשה להפסדי אשראי בגין

 5.1-10.115.2-15.2שנבדקו על בסיס פרטני 

 43.144.890.0-90.0)2(2.1שנב דקו על בסיס קבוצתי)***(

 7.243.154.9105.2-105.2סך ההפרשה להפסדי אשראי 

חושבה לפי עומק הפיגור  0.643.1-43.7-43.7)***(מזה: שההפרשה בגינם

חוזר. אשראי לציבור, אשראי לממשלות,פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר )1( 
בסך קבוצתי בסיס על ושחושבה ש"ח מליוני 1.0 בסך פרטני בסיס על שחושבה הפיגור עומק שיטת לפי למתחייב מעבר הפרשה יתרות כולל )2( 

מיליוני ש"ח. 23.8 
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להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך(

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
חוץ מאזניים )המשך( ומכשירי אשראי חובות)1( א. 

הפרשה להפסדי אשראי 

2017 בדצמבר 31 

)מבוקר( 

סך הכל פרטי א חרלדיור מס חרי
בנקים 

סך הכל וממשלות 

הפרשה להפסדי אשראי 1. תנועה ביתרת

השנה  9.644.851.0105.4-105.4יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת

 40.036.9-36.9 )1.3( )1.8(הוצאות בגין הפסדי אשראי 

חשבונאיות  )48.8(- )48.8( )47.8( )0.5( )0.5(מחיקות

חשבונאית בשנים קודמות  0.60.410.411.4-11.4גביית חובות שנמחקו

חשבונאיות נטו  )37.4(- )37.4( )37.4( )0.1(0.1מחיקות

 7.943.453.6104.9-104.9יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה)*(

 2.30.40.53.2-3.2)*( מ זה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

חושבה היא בגינם חובות)1( חובות)1(, ועל חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין דרך 2. מידע נוסף על

חובות)1( חוב רשומה של יתרת

 1,116.31.315.61,133.2-1,133.2שנבדקו על בסיס פרטני 

 273.47,276.81,125.08,639.2-8,639.2שנבדקו על בסיס קבוצתי)**( 

 1,353.77,278.11,140.69,772.4-9,772.4סך הכל חובות )1(

חושבה לפי עומק הפיגור  187.06,830.1-7,017.1-7,017.1)** (מזה: שההפרשה בגינם

הפרשה להפס די אשראי בגין חובות) 1(

 4.70.19.414.2-14.2שנבדקו על בסיס פרטני 

 0.942.943.787.5-87.5שנבדקו על בסיס קבוצתי)***( 

 5.643.053.1101.7-101.7סך ההפרשה להפסדי אשראי 

חושבה לפי עומק הפיגור  0.742.9-43.6-43.6)***( מזה: שההפרשה בגינם

חוזר. אשראי לציבור, אשראי לממשלות,פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר )1( 
בסך קבוצתי בסיס על ושחושבה ש"ח מליוני 0.7 בסך פרטני בסיס על שחושבה הפיגור עומק שיטת לפי למתחייב מעבר הפרשה יתרות כולל )2( 

מיליוני ש"ח. 25.1 
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להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך( 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
)המשך( חובות)1( ב. 

איכות אשראי ופיגורים .1 

2018 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

בעייתיים ) 2(
חובות לא פגומים 

מידע נוסף

סך הכל פגומים ) 3(לא פגומים לא בעייתיים פעילות לווים בישראל 
בפיגור של 90
ימים או יותר )4(

בפיגור של 30
ימים)5( ועד 89

ציבור מסחרי 

--771.9-21.0792.9בינוי ונדל"ן- בינוי 

 439.75.74.0449.42.63.0בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן 

--92.7--92.7שרותים פיננסים 

--10.6--10.6מס חרי- אחר

 1,314.95.725.01,345.62.63.0סך הכל מסחרי 

 150.21.37,123.3150.224.1)6(6,971.8אנשים פרטים - הלוואות לדיור 

1,145.218.713.41,177.310.213.4אנשים פרטיים - א חר

 9,431.9174.639.79,646.2163.040.5סך הכל ציבור- פעילות בישראל

------בנקים בישראל 

------ממשלת ישראל 

 9,431.9174.639.79,646.2163.040.5סך הכל פעילות בישראל 

------בנקים בחו"ל 

 9,431.9174.639.79,646.2163.040.5סך הכל 

2017 במרץ 31

)בלתי מבוקר( פעילות לווים בישראל 

ציבור מסחרי 

 899.00.218.4917.6-0.1בינוי ונדל"ן- בינוי 

 453.110.04.3467.43.412.1בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן 

--170.2--170.2שרותים פיננסים 

--13.0-0.613.6מס חרי- אחר

 1,535.310.223.31,568.83.412.2סך הכל מסחרי 

 6,826.2137.2-6,963.4137.230.2אנשים פרטים - הלוואות לדיור 

1,121.026.415.91,163.39.620.8אנשים פרטיים - א חר

 9,482.5173.839.29,695.5150.263.2סך הכל ציבור- פעילות בישראל

------בנקים בישראל 

------ממשלת ישראל 

 9,482.5173.839.29,695.5150.263.2סך הכל פעילות בישראל 

------בנקים בחו"ל 

9,482.5173.839.29,695.5150.263.2סך הכל 

הערות בסוף ביאור 13ב
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חוזר. אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכם מכר )1( 
לא שבגינן לדיור הלוואות הפיגור, עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות מיוחדת, בהשגחה או נחות , פגום אשראי סיכון )2(

ימים או יותר. קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 90
ביאור ראה בעייתי חוב של מחדש באירגון מחדש שאורגנו מסויימים פגומים חובות על למידע ריבית. הכנסות צוברים אינם פגומים חובות ככלל, )3( 

13.ב.2.ג להלן.
מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים. צוברים הכנסות ריבית. )4(

פגומים )31.3.2017 שאינם בעייתיים כחובות סווגו ש"ח מיליוני 10.0 של בסך ימים 89 ועד 30 של בפיגור חובות ריבית. הכנסות צוברים )5( 
מיליוני ש"ח, בהתאמה(. מיליוני ש"ח ו-8.7 ו-  31.12.2017: 10.0

שינוי נעשה כאשר לווה, של פיגורים להחזר הסדר נחתם בהן הפיגור, עומק לפי הפרשה עם ש"ח מיליוני 10.4 בסך לדיור הלוואות יתרת כולל )6( 
מיליוני ש"ח, בהתאמה(. מיליוני ש"ח ו-9.2 ו- 31.12.2017: 10.4 בלוח הסילוקין בגין יתרת ההלוואה שטרם הגיעה מועד פרעונה ) 31.03.2017

להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך(

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
)המשך( חובות)1( ב. 

איכות אשראי ופיגורים )המשך( .1 

2017 בדצמבר 31 

)מבוקר( 

בעייתיים) 2(
חובות לא פגומים 

מי דע נוסף

סך הכל פגומים ) 3(לא פגומים לא בעייתיים פעילות לווים בישראל 
בפיגור של 90
ימים או יותר )4(

בפיגור של 30
ימים)5( ועד 89

ציבור מסחרי 

--796.1-21.2817.3בינוי ונדל"ן- בינוי 

 431.62.74.0438.32.70.5בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן 

--87.2--87.2שרותים פיננסים 

--10.30.10.510.9מס חרי- אחר

 1,325.22.825.71,353.72.70.5סך הכל מסחרי 

 152.41.37,278.1152.426.2)6(7,124.4אנשים פרטים - הלוואות לדיור 

1,106.020.414.21,140.69.914.5אנשים פרטיים - אחר

 9,555.6175.641.29,772.4165.041.2סך הכל ציבור- פעילות בישראל

------בנקים בישראל 

------ממשלת ישראל 

 9,555.6175.641.29,772.4165.041.2סך הכל פעילות בישראל 

------בנקים בחו"ל 

 9,555.6175.641.29,772.4165.041.2סך הכל 
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להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך( 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
)המשך( ב. חובות)1(

חובות פגומים )המשך( 2. מידע נוסף על
חובות פגומים והפרשה פרטנית א. 

2018 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

פעילות לווים בישראל 

חובות יתרת) 2(
פגומים בגינם 
קיימת הפרשה 

פרטנית ) 3(
יתרת הפרשה 

פרטנית) 3(

חובות יתרת ) 2(
פגומים בגינם לא 

קיימת הפ רשה
פרטנית)3(

 סך הכל יתרת)2( 
חובות פגומים 

 יתרת קרן חוזית
של חובות פגומים

ציבור מסחרי 

 21.021.028.4--בינוי ונדל"ן- בינוי 

 4.04.05.2--בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן 

-----שרותים פיננסים 

-----מס חרי- אחר

 25.025.033.6--סך הכל מסחרי 

 1.31.31.3--אנשים פרטים - הלוואות לדיור 

13.413.434.7--אנשים פרטיים - א חר

 39.739.769.6--סך הכל ציבור- פעילות בישראל

-----בנקים בישראל 

-----ממשלת ישראל 

 39.739.769.6--סך הכל פעילות בישראל 

-----בנקים בחו"ל 

 39.739.769.6--סך הכל 

מזה: 

-3.73.7--נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים

-17.617.6--חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים
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להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך(

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
)המשך( ב. חובות)1(

חובות פגומים )המשך( 2. מידע נוסף על
חובות פגומים והפרשה פרטנית א. 

2017 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

פעילות לווים בישראל 

חובות יתרת) 2(
פגומים בגינם 
קיימת הפרשה 

פרטנית ) 3(
יתרת הפרשה 

פרטנית) 3(

חובות יתרת ) 2(
פגומים בגינם לא 

קיימת הפ רשה
פרטנית)3(

 סך הכל יתרת)2( 
חובות פגומים 

 יתרת קרן חוזית
של חובות פגומים

ציבור מסחרי 

 18.418.425.8--בינוי ונדל"ן- בינוי 

 4.34.35.5--בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן 

-----שרותים פיננסים 

 0.60.60.6--מס חרי- אחר

 23.323.331.9--סך הכל מסחרי 

-----אנשים פרטים - הלוואות לדיור 

15.915.934.7--אנשים פרטיים - א חר

 39.239.266.6--סך הכל ציבור- פעילות בישראל

-----בנקים בישראל 

-----ממשלת ישראל 

 39.239.266.6--סך הכל פעילות בישראל 

-----בנקים בחו"ל 

 39.239.266.6--סך הכל 

מזה: 

-5.05.0--נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים

-21.721.7--חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים

הערות בסוף ביאור 13ב.
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להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך( 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
)המשך( ב. חובות)1(

חובות פגומים )המשך( 2. מידע נוסף על
חובות פגומים והפרשה פרטנית א. 

2017 בדצמבר 31 

)מבוקר( 

פעילות לווים בישראל 

חובות יתרת) 2(
פגומים בגינם 
קיימת הפרשה 

פרטנית ) 3(
יתרת הפרשה 

פרטנית) 3(

חובות יתרת ) 2(
פגומים בגינם לא 

קיימת הפ רשה
פרטנית)3(

 סך הכל יתרת)2( 
חובות פגומים 

 יתרת קרן חוזית
של חובות פגומים

ציבור מסחרי 

 21.221.228.7--בינוי ונדל"ן- בינוי 

 4.04.05.3--בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן 

-----שרותים פיננסים 

 0.50.50.4-מס חרי- אחר

 25.725.734.4--סך הכל מסחרי 

 1.31.31.3--אנשים פרטים - הלוואות לדיור 

14.214.234.8-אנשים פרטיים - א חר

 41.241.270.5--סך הכל ציבור- פעילות בישראל

-----בנקים בישראל 

-----ממשלת ישראל 

 41.241.270.5--סך הכל פעילות בישראל 

-----בנקים בחו"ל 

 41.241.270.5--סך הכל 

מזה: 

-4.34.3--נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים

-19.319.3--חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים

חוזר. אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכם מכר )1( 
יתרת חוב רשומה. )2( 

הפרשה פרטנית להפסדי אשראי. )3( 
סווג מחדש. )4( 

126 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018



        

 
 

 

 
 

  

    

    

    

    

    

      

      

  

  

  

  

  

      

      

 
 
 

    

 

להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך(

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
)המשך( חובות)1( ב. 

חובות פגומים )המשך( מידע נוסף על .2 
יתרה ממוצעת והכנסות ריבית פעילות לווים בישראל ב. 

לשלושת החו דשים שהסתיימו ביום
2018 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

יתרה ממוצעת 
חובות פגומים) 2( ש ל

הכנסות ריבית 
שנרשמו )3(

מזה נרשמו 
על בסיס מ זומן

ציבור- מסחרי 

--21.1בינוי ונדל"ן -בינוי 

--4.0בינוי ונדל"ן -פעילות בנדל"ן 

--0.3מס חרי- אחר

--25.4סך הכל מסחרי 

--1.3אנשים פרטיים- הלוואות לדיור 

 13.80.40.3אנשים פרטיים- א חר

 0.40.3)4(40.5סך הכל 

לשלושת החו דשים שהסתיימו ביום
2017 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

ציבור- מסחרי 

-)5(-)5(18.5בינוי ונדל"ן -בינוי 

-)5(-)5(7.7בינוי ונדל"ן -פעילות בנדל"ן 

-)5(-)5(0.6מס חרי- אחר

-)5(-)5(26.8סך הכל מסחרי 

---אנשים פרטיים- הלוואות לדיור 

 15.80.20.2אנשים פרטיים- א חר

 0.20.2)4(42.6סך הכל 

חוזר. אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר )1( 
חובות פגומים בתקופת הדיווח. יתרת חוב רשומה ממוצעת של )2( 

הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים. )3(
החודשים לשלושת ש"ח, מיליוני ו-0.5 ש"ח מיליוני 0.7 בסך ריבית הכנסות נרשמות היו המקוריים התנאים לפי ריבית צוברים היו החובות אילו )4

2017, בהתאמה. במרץ 31 ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום 2018 במרץ שהסתיימו ביום 31
מיליוני ש"ח. 0.1 יתרה נמוכה מ- )5( 
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להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך( 

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
)המשך( חובות)1( ב. 

מידע נוסף על חובות פגומים )המשך( .2 
חובות בעייתים בארגון מחדש פעילות לווים בישראל ג.

2018 במרץ ליום 31
)בלתי מבוקר( 

יתרת חוב רשומה 

שאינו צובר 
הכנסות ריבית 

בפיגור צובר ) 2(
ימים או של 90

יותר 

בפיגור צובר )2(
ימים ועד של 30

ימים 89 

צובר )2(
סך הכל )3(לא בפיגור 

ציבור מסחרי 
 3.23.2---בינוי ונדל"ן- בינוי 

 0.51.0--0.5בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן 
-----שרותים פיננסים 

-----מס חרי- אחר
 3.74.2--0.5סך הכל מסחרי 

-----אנשים פרטים - הלוואות לדיור 
 6.713.4--6.7אנשים פרטיים - א חר

10.417.6--7.2סך הכל 

2017 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 
ציבור מסחרי 

 3.94.0--0.1בינוי ונדל"ן- בינוי 
 0.61.2--0.6בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן 

-----שרותים פיננסים 
 0.60.6---מסח רי- אחר

 5.15.8--0.7סך הכל מסחרי 
-----אנשים פרטים - הלוואות לדיור 

 6.515.9--9.4אנשים פרטיים - א חר
11.621.7--10.1סך הכל 

2017 בדצמבר ליום 31

)מבוקר( 
ציבור מסחרי 

 3.33.4--0.1בינוי ונדל"ן- בינוי 
 0.61.2--0.6בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן 

-----שרותים פיננסים 
 0.40.5--0.1מסח רי- אחר

 4.35.1--0.8סך הכל מסחרי 
-----אנשים פרטים - הלוואות לדיור 

 6.714.2--7.5אנשים פרטיים - א חר
 11.019.3--8.3סך הכל 

חוזר אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר )1( 
ריבית. הכנסות צובר )2( 

נכלל בחובות פגומים. )3(
בוצעו במסגרתו בעייתי, חוב של מחדש ארגון בוצע שלגביהם לחייבים נוסף אשראי למתן התחייבויות בבנק קיימות לא ,2018 במרץ ליום 31

שינויים בתנאי האשראי. 
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להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך(

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
)המשך( חובות)1( ב. 

חובות פגומים )המשך( מידע נוסף על .2 
חובות בעייתים בארגון מחדש - פעילות לווים בישראל ג. 

בשלושה חו דשים שהסתיימו
2018 במרץ ביום 31

בשלושה חו דשים שהסתיימו
2017 במרץ ביום 31

)בלתי מבוקר( 

ארגונים מח דש שבוצעו

מספר 
חו זים

יתרת 
חוב 

רשומה 
לפני 
ארגון 
מחדש 

יתרת 
חוב 

רשומה 
לא חר
 ארגון
מ חדש

מספר 
חו זים

יתרת 
חוב 

רשומה 
לפני 
ארגון 
מחדש 

יתרת 
חוב 

רשומה 
לא חר
ארגון 
מחדש 

ציבור מסחרי 

------ בינוי ונדל"ן- בינוי

------ בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן

------מס חרי- אחר

------ סך הכל מסחרי

------ אנשים פרטים - הלוואות לדיור

 621.31.3812.02.0אנשים פרטיים - א חר

 621.31.3812.02.0סך הכל פעילות בישראל 

ארגונים מ חדש שבוצעו וכשלו)2(

בשלושה חו דשים שהסתיימו
2018 במרץ ביום 31

בשלושה חו דשים שהסתיימו
2017 במרץ ביום 31

)בלתי מבוקר( 

מספר 
חו זים

יתרת חוב
רשומה 

מספר 
חוזים

יתרת חוב
רשומה 

ציבור מסחרי 

---- בינוי ונדל"ן- בינוי

---- בינוי ונדל"ן- פעילות בנדל"ן

----מס חרי- אחר

---- סך הכל מסחרי

---- אנשים פרטים - הלוואות לדיור

 0.3)3(25-)4(4אנשים פרטיים - א חר

 4-250.3סך הכל 

חוזר. אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מחר )1( 
שקדמו החודשים 12 במהלך בעייתי חוב של מחדש בארגון מחדש אורגנו אשר יותר, או ימים 30 של בפיגור לחובות הדיווח 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 מהדוחות החל )3( 
את יישם הבנק יום. 60 תוך המאוחר לכל יימחקו כשל מחדש וארגון מחדש שאורגנו קבוצתי בסיס על המוערכים החובות כי היתר, בין מחייב,

1ח.7. ההוראה בדרך של מכאן ולהבא. לפירוט נוסף ראה ביאור
מיליוני ש"ח. סכום נמוך מ-0.1 )4( 
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המסגרת לבין שווי הנכס, כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת. היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת )1( 
סווג מחדש )2( 

LTV  -איכות אשראי - יחס ה
הממומן הנכס של המוערך השווי לבין ההלוואה סכום בין יחס מהווה LTV-ה יחס אשראי. לאיכות הבנק של נוספת אינדיקציה מהווה LTV-ה יחס
ובניהול החוב סיכון בקביעת הבאתו ואופן LTV-ה יחס אחר המעקב מדיניות את יציין )הבנק המסגרת העמדת בעת הבנק ידי על שאושר כפי
הלוואות בגין חוב יתרות מציג 13.ב.3 ביאור הפיגור(. עומק שיטת לפי המתחייבת המזערית להפרשה מעבר ההפרשה קביעת ו/או האשראי סיכון

ודרגות שיעבוד. LTV לדיור תוך פילו ח לפי טווח יחסי

להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך(

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
)המשך( חובות)1( ב. 

מידע נוסף על הלוואות לדיור .3
יתרות לסוף שנה לפי שיעור המימון )LTV()1(, סוג החזר וסוג ריבית

2018 במרץ 31

סיכון אשראי יתרת הלוואות לדיור
חוץ מא זני
סך הכל סך הכל 

מ זה:
בולט ובלון 

מזה:
ריבית משתנה

5,816.1353.64,032.8554.2עד 60%שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 1,305.158.71,011.149.2מעל 60%

 2.10.21.40.2שיעבוד משני או ללא שיעבוד 

 7,123.3412.55,045.3603.6סך הכל 

)2(2017 במרץ 31

סיכון אשראי יתרת הלוואות לדיור
חוץ מא זני
סך הכל סך הכל 

מ זה:
בולט ובלון 

מזה:
ריבית משתנה

5,639.9322.44,078.6395.8עד 60%שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 1,313.467.81,050.732.6מעל 60%

 10.12.06.00.6שיעבוד משני או ללא שיעבוד 

 6,963.4392.25,135.3429.0סך הכל 

2017 בדצמבר 31 

סיכון אשראי יתרת הלוואות לדיור
חוץ מא זני
סך הכל סך הכל 

מזה:
בולט ובלון 

מ זה:
ריבית משתנה

5,966.0383.64,151.4473.1עד 60%שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 1,307.064.11,014.148.7מעל 60%

 5.10.34.30.4שיעבוד משני או ללא שיעבוד 

 7,278.1448.05,169.8522.2סך הכל 
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להפסדי והפרשה לציבור אשראי אשראי, סיכון על נוסף מידע - ביאור 13
אשראי )המשך(

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ג. מכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים

יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף תקופה 

2018 במרץ 312017 במרץ 312017 בדצמבר 31 

)מבוקר( )בלתי מבוקר( 

יתרות 
חו זים) 1(

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 
אשראי ) 2(

יתרות 
חו זים)1(

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 
אשראי )2(

יתרות 
חוזים)1(

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 
אשראי )2(

עסקאות ב הן היתרה מייצגת סיכון אשראי:

 113.20.5113.70.5115.50.5ערבויות להבטחת אשראי ) 1(

-)3(19.30.133.60.119.1ערבויות לרוכשי דירות 

 118.10.3132.00.3115.00.3ערבויות והת חייבויות אחרות

115.90.3130.60.4120.10.4מסגרת אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו 

מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי דרישה
-)3(31.0-)3(37.3-)3(39.3שלא נוצלו 

חוזרות לתת אשראי שאושר ועדין לא ניתן  1,589.32.11,333.01.71,543.02.0התחייבויות בלתי

1,995.13.31,780.23.01,943.73.2סך הכל 

הפרשה להפסדי אשראי. חוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה, לפני השפעת יתרות )1(
יתרתהפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה. )2( 

מיליוני ש"ח. יתרה נמוכה מ-0.1 )3( 

131 

ביאורים לדוחות הכספיים



  

 

 

          

            

           

        

         

           

          

            

 

           

        

        

          

         

            

           

            

        

        

          

 
 
 

הצמדה בסיסי והתחייבויות לפי על נכסים - דוח מאוחד ביאור 14

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

2018 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

מטבע חו ץ)1(מטבע ישראלי 

לא צמוד 

צמוד 
למדד 
המ חירים

דולר 
של 

א חרארה"ב 

פ ריטים
שאינם 
סך הכל כספיים 

נכסים 

 1,920.3-72.923.9-2,017.1מ זומנים ופיקדונות בבנקים

 785.528.5124.968.25.61,012.7ניירות ע רך

 5,710.22,932.7683.8216.0-9,542.7אש ראי לציבור, נטו) 2(

 164.9164.9----בניינים וציוד 

0.30.3----נכסים בלתי מוחשיים 

 0.20.41.1-1.22.9נכסים בגין מכשירים נגזרים

 68.1175.6--100.96.6נכסים א חרים

 8,517.12,968.2882.7308.1240.112,916.2סך הכל נכסים 

התחייבויות 

 7,301.11,467.7949.7385.4-10,103.9פיקדונות הציבור 

 33.9---33.9-פיקדונות מבנקים 

 1.0----1.0פיקדונות הממשלה 

 48.9---41.97.0ניי רות ערך שהושאלו

חוב וכתבי התחייבות נדחים  1,713.2---339.51,373.7אגרות

מכשירים נגזרים  1.62.50.60.91.26.8התחייבויות בגין

 99.3-4.00.358.1161.7הת חייבויות אחרות

 7,784.42,884.8954.3386.659.312,069.4סך הכל התחייבויות 

 180.8846.8 )78.5( )71.6(732.783.4הפ רש

מכשירים נגזרים שאינם מגדרים ) 3(

--80.180.3 )247.6(87.2מכשירים נג זרים )למעט אופציות(

 8.51.8180.8846.8)164.2(819.9סך הכל כללי 

מיליוני ש"ח. 399.0 * כולל תוכניות חסכון מאוחד ובבנק, עם רצפה שקלית בסכום של

חוץ. כולל הצמדה למטבע )1( 
לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי ההצמדה. )2( 

אינם מגדרים גידור חשבונאי. )3( 
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)המשך( הצמדה בסיסי לפי והתחייבויות נכסים על מאוחד דוח - ביאור 14

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

2017 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

מטבע חו ץ)1(מטבע ישראלי 

לא צמוד 

צמוד 
למדד 
המ חירים

דולר 
של 

א חרארה"ב 

פריטים 
שאינם 
סך הכל כספיים 

נכסים 

 2,625.8-73.423.9-2,723.1מ זומנים ופיקדונות בבנקים

 829.446.1129.997.45.91,108.7ניירות ערך 

 5,322.73,267.5820.5179.6-9,590.3אש ראי לציבור, נטו) 2(

 158.4158.4----בניינים וציוד 

0.70.7----נכסים בלתי מוחשיים 

 3.4-1.90.484.289.9נכסים בגין מכשירים נגזרים

 75.1145.9--65.65.2נכסים א חרים

 8,846.93,318.81,025.7301.3324.313,817.0סך הכל נכסים 

התחייבויות 

 7,526.51,886.5989.9395.0-10,797.9פיקדונות הציבור 

 36.8---36.8-פיקדונות מבנקים 

 0.2----0.2פיקדונות הממשלה 

 410.8---318.192.7ניי רות ערך שהושאלו

חוב וכתבי התחייבות נדחים  1,501.1--425.21,075.60.3אגרות

מכשירים נגזרים  1.30.61.40.783.787.7התחייבויות בגין

 85.2-17.1-66.7169.0הת חייבויות אחרות

 8,356.53,092.21,008.7395.7150.413,003.5סך הכל התחייבויות 

 173.9813.5 )94.4(490.4226.617.0הפ רש

מכשירים נגזרים שאינם מגדרים )3(

--99.9 )18.2( )229.3(147.6מכשירים נג זרים )למעט אופציות(

 5.5173.9813.5)1.2()2.7(638.0סך הכל כללי 

מיליוני ש"ח. 513.5 * כולל תוכניות חסכון מאוחד ובבנק, עם רצפה שקלית בסכום של

חוץ. כולל הצמדה למטבע )1( 
לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי ההצמדה. )2( 

אינם מגדרים גידור חשבונאי. )3( 
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)המשך( הצמדה בסיסי לפי והתחייבויות נכסים על מאוחד דוח - ביאור 14

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

2017 בדצמבר 31 

)מבוקר( 

מטבע חו ץ)1(מטבע ישראלי 

לא צמוד 

צמוד 
למדד 
המחירים

דולר 
של 

א חרארה"ב 

פ ריטים
שאינם 
סך הכל כספיים 

נכסים 

 2,574.6-64.320.1-2,659.0מ זומנים ופיקדונות בבנקים

 655.414.3110.376.61.7858.3ניירות ערך 

 5,642.63,130.9695.4201.8-9,670.7אש ראי לציבור, נטו) 2(

 150.6150.6----בניינים וציוד 

0.40.4----נכסים בלתי מוחשיים 

 3.260.364.0--0.5נכסים בגין מכשירים נגזרים

 33.6150.6--109.97.1נכסים א חרים

 8,983.03,152.3870.0301.7246.613,553.6סך הכל נכסים 

התחייבויות 

 7,782.61,519.8867.8389.9-10,560.1פיקדונות הציבור 

-33.6---33.6 

 0.5----0.5פיקדונות מבנקים 

 34.4---23.610.8פיקדונות הממשלה 

1,872.2---342.31,529.9ניירות ערך שהושאלו 

 3.72.0-0.260.366.2אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

מכשירים נגזרים  88.7-4.9-55.7149.3התחייבויות בגין

 8,241.43,096.1872.7390.1116.012,716.3הת חייבויות אחרות

 130.6837.3)88.4()2.7(741.656.2סך הכל התחייבויות 

 164.5808.3 )40.6( )20.1(549.3155.2הפ רש

מכשירים נגזרים שאינם מגדרים )3(

--13.893.3 )279.0(171.9מכשירים נג זרים )למעט אופציות(

 11.14.9130.6837.3)222.8(913.5סך הכל כללי 

מיליוני ש"ח. 303.0 * כולל תוכניות חסכון מאוחד ובבנק, עם רצפה שקלית בסכום של

חוץ. כולל הצמדה למטבע )1( 
לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי ההצמדה. )2( 

אינם מגדרים גידור חשבונאי. )3( 
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 מכשירים פיננסיים הוגן של שווי - יתרות ואומדניא 15ביאור  

א   פיננסיים מכשירים של הוגןשווי 
ר זה מתייחס להערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים.המידע הכלול בבאו 

לפיכך,חרים.  נסהם  בו פעיל שוק קיים שלא מכיוון שוק" "מחיר לצטט ניתן לא בבנק הפיננסיים המכשירים לרוב 
בריביתהמהוון  עתידי מזומנים זרים תשל  חי נוכערך  כגון חור, לתממקובלים  מודלים באמצעות נאמד ההוגן השווי 
רים תז הערכת  באמצעות ההוגן השווי של אומדן הפיננסי. במכשיר הגלומה הסיכון רמת את המשקף בשיעור נכיון 

השוויהערכת  הפיננסיים, המכשירים רוב עבור לכן, סובייקטיבי. הינו הנכיון ריבית שיעור וקביעת העתידי זומנים המ
נערכהההוגן  השווי הערכת הדיווח. ביום הפיננסי המכשיר של מימוש לשווי אינדיקציה ח בהכראינה  דלעיל ההוגן 

חתהנ חת  תהריבית.  רי שיעושל  התנודתיות את בחשבון חת לוקואינה  ח הדיוולמועד  התקפים הריבית שיעורי לפי 
ריםהמכשי לגבי  אמורים הדברים בעיקר מהותי. באופן שונים שיהיו שיכול הוגן שווי ערכי יתקבלו אחרים ריבית שיעורי 

העמלות חשבון  בהובאו  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
זיקח לה עשוי  הבנק המקרים שברוב מכיוון ימומש לא ההוגן השווי יתרות לבין זן במאהיתרה  בין והפער יתכן כי, נציין 
שוויעל  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 זהר להייש  כן, כמו חי. כעסק הבנקאי התאגיד 
ריים ליישום בעת ביצוע הערכת השווי ההוגן. טכניקות הערכה והאומדנים האפש

חות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסייםהשיטה וההנ  ב 

לפי עתידיים  זומנים מתזרימי  היוון בשיטת לממשלה ואשראי נסחרים שאינם ומלוות חוב אגרות בבנקים, פקדונות 
שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע עסקאות דומות במועד הדיווח. 

רוך המתקבלים ממקורות חיצוניים.חירים - לפי נתוני שע רות ערך לא ס ניי חירים - לפי שווי שוק,  ניירות ערך ס

עתידייםמזומנים  זרימי תשל  חי הנוכהערך  שיטת לפי נאמד לציבור האשראי יתרת של ההוגן השווי ר לציבואשראי  
זרימיג לפי  חלוקה בעיקריים  אוכלוסיה סוגי לפי לקטגוריות חה פולהאשראי  יתרת מתאימים. נכיון בשיעורי מנוכים 

לשיעוריזהה  ריבית בשיעורי הוונו וריבית( )קרן המזומנים זרימי תומשתנה.  קבועה ריבית בשיעורי ואשראי הצמדה 
פרעונותההוגן  השווי חישוב בחשבון  בהובאו  לא ח. הדיוובמועד  דומות עסקאות בבנק נעשות לפיה הממוצעת הריבית 

הוערך עו"ש  חשבונות בחובה  יתרות של ההוגן השווי משמעית. חד אינה השפעתם כאשר ראים אששל  מוקדמים 
זנית.בהתאם ליתרה המא 

הגלוםהגבוה  האשראי סיכון את המשקפים נכיון ריבית בשיעורי שימוש תוך חושב בעייתיים חובות של ההוגן השווי 
זרימית ח.  הדיוובמועד  בעסקאותיו הבנק את המשמש ביותר הגבוה הריבית משיעור חתו פלא  אלה נכיון שיעורי בהם. 

בחשבוןהובאו  לא  אשראי.  להפסדי והפרשות חיקות מניכוי  ר לאחחושבו  בעייתיים חובות עבור העתידיים זומנים המ
חד משמעית.חישוב השווי ההוגן פרעונות מוקדמים של אשראים כאשר השפעתם אינה  ב

מגייסהבנק  בו ריבית ר שיעולפי  עתידיים מזומנים תזרימי היוון בשיטת חים נדחייבות  התוכתבי  חוב אגרות פיקדונות, 
חובאגרות  למעט ח, הדיווביום  הבנק ידי על דומים, חים נדהתחייבות  וכתבי חוב אגרות בהנפקת או דומים, פיקדונות 

ללא פיקדונות  ושל עו"ש חשבונות בזכות  יתרות של ההוגן השווי שוק. שווי לפי המוצגות בבורסה חר למסהרשומות  
זנית.זמן פירעון הוערכו בהתאם ליתרה המא 

חיהנוכרך  העפי  על הוערך ההוגן השווי ראי אשסיכון  מייצגת היתרה בהם מאזניים חוץ פיננסיים מכשירים לגבי 
במועד דומה  עסקה מבוצעת היתה בו הריבית רמת את המשקף ריבית בשיעור המהוון העתידי זומנים המזרים  תשל  
פעילבשוק  חרים נסשאינם  נגזרים ומכשירים שוק שווי לפי הוערכו פעיל שוק להם שיש זרים נגמכשירים  ח. הדיוו

במכשיר הגלומים  הסיכונים את חשבון בחים  והלוקהשוטפת  בפעילותו הבנק את המשמשים מודלים בסיס על הוערכו 
הפיננסי. 

לשווי קירוב  מהווה זן במאהיתרה  משתנה שוק ובריבית חודשים שלושה עד של מקורית לתקופה פיננסיים רים מכשי
פוף לשינויים בסיכוני אשראי ובמרווח הבנק בעיסקאות בריבית משתנה.  הוגן כ
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הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך( שווי - יתרות ואומדני ביאור 15א

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

2018 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

שווי הוגן 

סה"כ רמה 3)1(רמה 2)1(רמה 1)1(יתרה במאזן

נכסים פיננסיים 

 2,017.1--2,017.12,017.1מ זומנים ופיקדונות בבנקים

 1,012.71,012.20.5-1,012.7ניירות ערך) 2(
9,463.69,463.6--9,542.7אש ראי לציבור, נטו) 3(

 2.90.12.8-2.9נכסים בגין מכשירים נגזרים

 27.427.4--27.4נכסים פיננסיים א חרים
 12,602.83,029.43.39,491.012,523.7סך הכל הנכסים הפיננסיים )4(

התחייבויות פיננסיות 

 10,103.9-2,419.37,726.010,145.3פיקדונות הציבור 

 40.440.4--33.9פיקדונות מבנקים 

 1.01.0--1.0פיקדונות הממשלה 

 48.9--48.948.9ניירות ערך שהושאלו 

חוב וכתבי התחייבות נדחים  1,713.21,633.9-118.41,752.3אגרות

מכשירים נגזרים  6.81.25.6-6.8התחייבויות בגין

 97.297.2--97.2התחייבויות פיננסיות א חרות
 12,004.91,684.02,424.97,983.012,091.9סך כל ההת חייבויות הפיננסיות)4(

2017 במרץ 31

)בלתי מבוקר( 

שווי הוגן 

סה"כ רמה 3)1(רמה 2)1(רמה 1)1(יתרה במאזן

נכסים פיננסיים 

 2,723.1--2,723.12,723.1מ זומנים ופיקדונות בבנקים

 1,108.71,102.8-5.91,108.7ניירות ערך) 2(
9,543.99,543.9--9,590.3אש ראי לציבור, נטו) 3(

 89.984.45.50.590.4נכסים בגין מכשירים נגזרים

 26.626.6--26.6נכסים פיננסיים א חרים
 13,538.63,910.35.59,576.913,492.7סך הכל הנכסים הפיננסיים )4(

התחייבויות פיננסיות 

 10,797.9-2,247.68,568.310,815.9פיקדונות הציבור 

 43.143.1--36.8פיקדונות מבנקים 

 0.20.2--0.2פיקדונות הממשלה 

 410.8--410.8410.8ניירות ערך שהושאלו 

חוב וכתבי התחייבות נדחים  1,501.11,405.7-135.41,541.1אגרות

מכשירים נגזרים  87.783.64.1-87.7התחייבויות בגין

 102.8102.8--102.8התחייבויות פיננסיות א חרות
12,937.31,900.12,251.78,849.813,001.6סך כל ההת חייבויות הפיננסיות)4(

הערות בסוף ביאור 15א.
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משמעותיים נצפים בנתונים המשתמשות הוגן שווי מדידות - 2 רמה פעיל. בשוק מצוטטים במחירים המשתמשות הוגן שווי מדידות - רמה1 )1( 
- מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. 3 רמה אחרים.

ניירות ערך. ניירות ערך ראה ביאור לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של )2( 
מיליון 4.2 ו- ש"ח, מיליון 3.1 ש"ח, מיליון 4.2 בסך 31.12.2017 ו- 31.03.2017 ,31.03.2018 לימים בביטחון מותנית שגבייתו פגום אשראי מזה, )3( 

ש"ח, בהתאמה. 
לתקופה )מכשירים הוגן לשווי קירוב מהווה או הוגן( שווי לפי במאזן המוצגים )מכשירים הוגן לשווי זהה במאזן שלהם היתרה אשר נכסים מזה: )4(
3,060.1 בסך ו- 31.12.2017 לימים 31.03.2018, 31.03.2017 הוגן( לשווי כקירוב במאזן ביתרה שימוש נעשה לגביהם חודשים 3 עד של מקורית
במאזן המוצגים )מכשירים הוגן לשווי זהה במאזן שלהם היתרה אשר התחייבויות בהתאמה. ש"ח, מיליוני 3,608.3 ו- ש"ח 3,948.8 מיליוני ש"ח,
הוגן( לשווי כקירוב במאזן ביתרה שימוש נעשה לגביהם חודשים 3 עד של מקורית לתקופה )מכשירים הוגן לשווי קירוב מהווה או הוגן( שווי לפי
על נוסף למידע בהתאמה. ש"ח, מיליוני 3,107.1 ו- ש"ח מיליוני 2,848.9 ש"ח, מיליוני 2,572.2 בסך 31.12.17 ו- לימים 31.03.2018, 31.03.2017

15ב. חוזר ונשנה ראה ביאור חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס

הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך( שווי - יתרות ואומדני ביאור 15א

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

2017 בדצמבר 31 

)מבוקר( 

יתרה במאזן 

שווי הוגן
סה"כ רמה 3)1(רמה 2)1(רמה 1) 1(

נכסים פיננסיים 

 2,659.0--2,659.02,659.0מ זומנים ופיקדונות בבנקים

 858.3857.70.6-858.3ניירות ערך ) 2(

9,576.39,576.3--9,670.7אש ראי לציבור, נטו) 3(

 64.00.463.61.165.1נכסים בגין מכשירים נגזרים

 25.825.8--25.8נכסים פיננסיים א חרים

 13,277.83,517.164.29,603.213,184.5סך הכל הנכסים הפיננסיים)4(

התחייבויות פיננסיות 

 10,560.1-2,913.67,686.810,600.4פיקדונות הציבור 

 40.340.3--33.6פיקדונות מבנקים 

 0.50.50.5פיקדונות הממשלה 

 34.4--34.434.4ניירות ערך שהושאלו 

חוב וכתבי התחייבות נדחים  1,872.21,787.0-118.31,905.3אגרות

מכשירים נגזרים  66.20.565.7-66.2התחייבויות בגין

 92.992.9--92.9התחייבויות פיננסיות אחרות

 12,659.91,821.92,979.37,938.812,740.0סך כל ההת חייבויות הפיננסיות)4(
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בסיס חוזר ונשנה הוגן על הנמדדים בשווי - פריטים ביאור 15ב

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה  א. 

2018 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 

מדי דות שווי הוגן המשתמשות ב-

רמה 3)1(רמה 2)1(רמה 1)1(
סך הכל 
שווי הוגן 

נכסים 

ניירות ערך זמינים למכירה : 

559.4--559.4אגרות חוב ממשלת ישראל 

זרות חוב ממשלת  111.3--111.3אגרות

10.60.5-11.1אגרות חוב חברות א חרות

 681.30.5-681.8סה"כ ניירות ערך זמינים למכירה

ניירות ערך למטרות מס חר :

 322.4--322.4אגרות חוב ממשלת ישראל 

 4.9--4.9תעודות סל 

 3.0--3.0של א חרים בישראל

 330.3--330.3סך הכל אג" ח ותעודות סל

0.6--0.6מניות וקרנות 

330.9--330.9סך הכל ניירות ערך למסחר

נכסים בגין מכשירים נגזרים:

 0.50.5--חוזי ריבית שקל מדד

 0.1--0.1חוזי ריבית- א חר

 1.1-1.1חוזי מטבע חו ץ

 1.2--1.2חו זי מניות

-חו זים בגין נגזרי אשראי

 1.31.10.52.9סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

 1,013.51.60.51,015.6סך הכל הנכסים הפיננסים 

התחייבויות 

48.9--48.9ניי רות ערך שהושאלו

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

 2.62.6--חו זי ריבית- שקל מדד

 1.2-1.2חוזי ריבית- א חר

 1.8-1.8חוזי מטבע חו ץ

1.2--1.2חו זי מניות

2.41.82.66.8סך הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

51.31.82.655.7סך הכל ההתחייבויות הפיננסיות

- מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה1 )1(
נצפים לא בנתונים המשתמשות הוגן שווי מדידות - 3 רמה אחרים. משמעותיים נצפים בנתונים המשתמשות הוגן שווי מדידות - 2 רמה 

משמעותיים. 
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)המשך( ונשנה חוזר בסיס על הוגן בשווי הנמדדים פריטים - ביאור 15ב

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
חוזר ונשנה )המשך( פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס א. 

2017 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 

מדי דות שווי הוגן המשתמשות ב-

רמה 3)1(רמה 2)1(רמה 1)1(
סך הכל 
שווי הוגן 

נכסים 

ניירות ערך זמינים למכירה : 

531.5--531.5אגרות חוב ממשלת ישראל 

זרות חוב ממשלת  128.6--128.6אגרות

 0.7--0.7אגרות חוב של א חרים

5.95.9-- מניות וקרנות

 660.8-5.9666.7סה"כ ניירות ערך זמינים למכירה

ניירות ערך למטרות מס חר :

 422.0--422.0אגרות חוב ממשלת ישראל 

זרות חוב ממשלות  13.1--13.1אגרות

 6.0--6.0אגרות חוב של א חרים

0.9--0.9תעודות סל 

442.0--442.0סך הכל ניירות ערך למסחר

נכסים בגין מכשירים נגזרים:

 0.80.8-1.6חוזי ריבית- א חר

 0.44.7-5.1חוזי מטבע חו ץ

 83.2--83.2חו זי מניות

0.50.5--חו זים בגין נגזרי אשראי

 84.45.50.590.4סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

 1,187.25.56.41,199.1סך הכל הנכסים הפיננסים 

התחייבויות 

410.8--410.8ניי רות ערך שהושאלו

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

 0.60.6--חו זי ריבית- שקל מדד

 1.3-1.3-חוזי ריבית- א חר

 0.42.2-2.6חוזי מטבע חו ץ

83.2-83.2חוזי מניות 

 83.63.50.687.7סך הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

494.43.50.6498.5סך הכל ההת חייבויות הפיננסיות

- מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה1 )1(
נצפים לא בנתונים המשתמשות הוגן שווי מדידות - 3 רמה אחרים. משמעותיים נצפים בנתונים המשתמשות הוגן שווי מדידות - 2 רמה 

משמעותיים. 
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)המשך( ונשנה חוזר בסיס על הוגן בשווי הנמדדים פריטים - ביאור 15ב

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
חוזר ונשנה )המשך( פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס א. 

2017 בדצמבר 31 

)מבוקר( 

מדי דות שווי הוגן המשתמשות ב-

רמה 3)1(רמה 2)1(רמה 1)1(
סך הכל 
שווי הוגן 

נכסים 

ניירות ערך זמינים למכירה : 

404.0--404.0אגרות חוב ממשלת ישראל 

זרות חוב ממשלת  118.7--118.7אגרות

0.6-0.6-אגרות חוב חברות א חרות

 522.70.6-523.3סה"כ ניירות ערך זמינים למכירה

ניירות ערך למטרות מס חר :

 333.3--333.3אגרות חוב ממשלת ישראל 

1.7--1.7תעודות סל 

335.0--335.0סך הכל ניירות ערך למסחר

נכסים בגין מכשירים נגזרים:

----חוזי ריבית שקל מדד

----חוזי ריבית- א חר

 0.41.2-1.6חוזי מטבע חו ץ

 62.4--62.4חו זי מניות

1.11.1--חו זים בגין נגזרי אשראי

 62.81.21.165.1סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

 920.51.81.1923.4סך הכל הנכסים הפיננסים 

התחייבויות 

48.9--48.9ניי רות ערך שהושאלו

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

2.02.0--חו זי ריבית- שקל מדד

 0.10.9-1.0חוזי ריבית- אחר

 0.40.4-0.8חוזי מטבע חו ץ

62.4--62.4חוזי מניות 

 62.91.32.066.2סך הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

111.81.32.0115.1סך הכל ההת חייבויות הפיננסיות

- מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה1 )1(
נצפים לא בנתונים המשתמשות הוגן שווי מדידות - 3 רמה אחרים. משמעותיים נצפים בנתונים המשתמשות הוגן שווי מדידות - 2 רמה 

משמעותיים. 
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ונשנה חוזר בסיס על הוגן בשווי הנמדדים בפרטים שינויים - ביאור 15ג
3 שנכללו ברמה

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

2018 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 

שויי הוגן 
לת חילת
תקופה 

רווחים )הפס דים( נטו
שממושו ושטרם ממושו 

שנכללו 

שווי הוגן 
לסוף 

תקופה 

רווחים 
)הפסדים(
שטרם 

ממושו בגין 
מכשירים 
המוחזקים 

לסוף 
התקופה 

רווח ב דוח
והפס ד

ברווח כולל 
מכירות רכישות א חר

-------מניות וקרנות בתיק הזמין למכירה 

-----)1.1(1.1נכסים בגין נג זרי אשראי

-0.5-0.5---נכסים בגין חוזי ריבית- שקל מדד

חוזי ריבית- שקל מדד )0.6( )2.6(---)0.6( )2.0(התחייבויות בגין

2017 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 

 )0.2(0.30.1-5.9(6.1מניות וקרנות בתיק הזמין למכירה 

0.50.5---0.5-נכסים בגין נג זרי אשראי

2018 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 

-- )5.8(-- )0.3(6.1מניות וקרנות בתיק הזמין למכירה 

 1.11.1---1.1-נכסים בגין נג זרי אשראי

חוזי ריבית- שקל מדד  )2.0( )2.0(--- )2.0(- התחייבויות בגין

חוזר בסיס על הוגן בשווי הנמדדים פרטים על כמותי מידע - ביאור 15ד
3 ברמה ונשנה שנכללו

חוזר ונשנה פרטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס

2018 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 

הערכה שווי הוגן  ממוצע משוקללנתונים לא נצפים  טכניקת

-נכסים בגין נג זרי אשראי
היוון ת זרימי מזומנים

ריבית משכנתאות
 2.53סיכון לכשל המשכנתאות 

חוזי ריבית -שקל מדד היוון ת זרימי מזומנים )2.1(נכסים והתחייבויות בגין
סיכון צד נגדי לעסקה 

0.84%ציפיות אינפלציה 

2017 במרץ ליום 31

)בלתי מבוקר( 

 היוון תזרימי מזומנים 0.5נכסים בגין נגזרי אשראי
ריבית משכנתאות

2.59סיכון לכשל המשכנתאות 

2017 בדצמבר ליום 31

)מבוקר( 

 היוון תזרימי מזומנים 1.1נכסים בגין נגזרי אשראי
ריבית משכנתאות

 2.64סיכון לכשל המשכנתאות 

חוזי ריבית -שקל מדד  היוון תזרימי מזומנים )2.0(נכסים והתחייבויות בגין
נגדי לעסקה צד "סיכון

 0.69%ציפיות אינפלציה" 
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מאזן תאריך לאחר שונים ואירועים נושאים - ביאור 16

1.8 בסך במזומן 2017 לשנת שני רבעון רווחי בגין ביניים דיבידנד לחלק הבנק דירקטוריון החליט ,2018 בינואר 4 ביום 1
מניה לכל ש"ח 0.08 בסך הדיבידנד ש"ח. מיליוני 3.7 בסך במזומן 2017 לשנת שלישי רבעון רווחי ובגין ש"ח מיליוני
)המועד 2018 בינואר, 14 ביום הבנק במניות שהחזיקו המניות לבעלי ,2018 בינואר ב-28 שולם ע.נ ש"ח 1 רגילה 

הקובע(.

3.3 בסך 2017 לשנת רביעי רבעון רווחי בגין ביניים דיבידנד לחלק הבנק דירקטוריון החליט ,2018 במרץ 27 ביום 2
שהחזיקו המניות לבעלי ,2018 באפריל ב-22 שולם ע.נ ש"ח 1 רגילה מניה לכל ש"ח 0.05 בסך הדיבידנד מיליוני ש"ח,

)המועד הקובע(. 2018 באפריל במניות הבנק ביום 8

"הרוכשות"( )להלן: בע"מ ברוקראז' דש מיטב ו- בע"מ טרייד דש מיטב עם התקשר הבנק ,2017 באוקטובר 16 ביום 3
הברוקראז' פעילות בתחום הבנק של המוסדיים הלקוחות ותיקי העצמאיים הלקוחות תיקי למכירת בהסכמים 
יחד: )להלן ש"ח מיליוני 21 של כוללת בתמורה בהתאמה(, המכירה", "הסכמי ו- "הממכר" )להלן: )Brokerage( 

"העסקה"(.

הפרת בגין לשיפוי הבנק של התחייבות וכן זה, מסוג בעסקאות כמקובל שונים מצגים היתר, בין כוללים, המכירה הסכמי  
התמורה. מסכום 100% של מקסימאלית שיפוי ותקרת זמן למגבלת בכפוף וזאת הממכר, עם בקשר עבר  מצגים וחבויות
השלמת ממועד שנים ארבע עד למשך הבנק על החלות מסוימות תחרות אי מגבלות המכירה הסכמי כוללים כן, כמו

העסקה.

הושלמה בפברואר 15 וביום לרוכשות, הבנק של מוסדיים ברוקראז' פעילות מכירת הושלמה 2018 בינואר 25 ביום  
מכירת פעילות ברוקראז' פרטיים של הבנק לרוכשות. בכך הושלמה העסקה.

שנמכרה, מהפעילות לחלק ערך ניירות ותפעול בורסה חבר שירותי לתת ימשיך הבנק כי ביניהם הסכימו הצדדים  
.2018 ביוני 30 לתקופה של מספר חודשים, ולא יאוחר מיום

כ-15 של בסך העסקה בגין מס לפני רווח 2018 בשנת בספריו ירשום הבנק העסקה, להשלמת שונות הוצאות בניכוי  
מיליוני ש"ח. 

האמורה, לפעילות בקשר חוץ מיקור שירותי לו נתן אשר הספק ובין הבנק בין הוסכם הברוקראז', פעילות מכירת לאור  
הכספיים בדוחות הצדדים. על שהוסכם בורר להכרעת זה, בהקשר ביניהם שהתגלעו המחלוקות מכלול העברת על
אחרות. הכנסות בסעיף הוצגו אשר ש"ח מיליוני 14.5 בסך המכירה בגין הכנסות נרשמו 2018 בשנת הראשון לרבעון

בע""מ, אביב בתל ערך לניירות לבורסה להציע הבנק דירקטוריון החליט לפיו ,2018 בינואר 18 מיום לדיווח בהמשך 4
2017 בדצמבר 28 מיום הבורסה בפניית שפורטו לעקרונות בהתאם הבורסה, בחברת הבנק מניות כל את למכור
קיבול בדבר הבורסה חברת הודעת בבנק התקבלה 2018 באפריל 17 ביום בבורסה, המניות בעלי לכלל שהופנתה
ואישור ערך ניירות רשות אישור היתר, בין טעונה, תהיה העסקה השלמת כאמור. הבנק מניות למכירת הבנק הצעת

רשות ההגבלים העסקיים )במידת הצורך(.

19 ליום עד שהיא, סיבה מכל העסקה, תושלם לא או העסקה לביצוע הדרושים מהאישורים איזה יתקבלו ולא ככל  
של בהתקיימותם תלויה העסקה השלמת לעיל, כאמור העסקה. תתבטל בהסכמה, הוארך לא זה ומועד , ביוני 2018

זה אין כל וודאות כי העסקה תושלם. תנאים שונים, לרבות קבלת אישו רים רגולטוריים, ולפיכך, למועד דוח

מיליוני כ-27 של סך )קלוזינג( העסקה השלמת במעמד בתמורה לקבל הבנק צפוי במלואה, הבנק הצעת שתתקבל ככל  
מיליון ש"ח לבורסה(. 500 בגין המניות כאמור משקפת מחיר של ש"ח ולרשום רווח לפני מס בסכום דומה )התמורה

הבנק מכר פיו על )""הרוכשת""(, ביטוח כלל מקבוצת מוסדיים גופים ובין הבנק בין הסכם נחתם ,2018 בפברואר, 1 ביום 5
שסכומו לדיור הלוואות תיק עם בקשר מזכויותיו 50% ומוחלטת גמורה סופית חוזרת, בלתי מכר בעסקת המחאת
שהוסכמה מוגדרת תקופה במהלך הבנק ידי על שהועמדו לדיור מהלוואות מורכב אשר ש"ח, מיליון 600 כ- הכולל

בין הצדדים )"תיק ההלוואות"(. 

בחלק הבנק וזכויות שנמכר ההלוואות תיק בחלק הרוכשת שזכויות באופן הבנק, בבעלות נותרת ההלוואות תיק יתרת  
שנותר בבעלותו תהיינה בדרגת קדימות זהה )פרי פסו(.

בהתאםלהסכםניהולשנחתםביןהצדדים,הבנקינהלויתפעלעבורהרוכשתאתחלקתיקההלוואותשנרכשעלידה,באופן  
לרבותחלקתיקההלוואותשנותרבבעלותו.  ועלבסיסאותםכלליםלפיהםהבנקמנהלומתפעלהלוואותלדיורעבורעצמו,
בלתי מכר בהמחאת לרוכשת הומחו ההלוואות בתיק הבנק מזכויות ו-50% העסקה הושלמה 2018 בפברואר ביום 21

חו זרת, סופית וגמורה.

הכנסות מימון שאינן מריבית. מיליוני ש"ח אשר הוצגו בסעיף 10.7 רשם בספריו הכנסה בגין המכירה בסך הבנק  
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הבנק של המנפיק דירוג את מותירה היא כי Standard & Poor’s Maalot הדירוג חברת הודיעה 2018 במאי 7 ביום 6
העומד על +ilA, ואת תחזית הדירוג החיובית.

דקסיה בנק לדירקטוריון מכתב הדירקטוריון יו"ר שלח הבנק, דירקטוריון להחלטת ובהמשך ,2018 במרץ, 27 ביום 7
בזמן דקסיה בנק דירקטוריון עם להיכנס רצונו את הבנק דירקטוריון הודיע שבו דקסיה"( "בנק )להלן: בע"מ ישראל
הבנק ע"י דקסיה בנק ממניות 100% של ירושלים בנק ע"י רכישה לביצוע ביחס ומו"מ בחינה של לתהליך הקרוב
17 ביום דקסיה בנק דירקטוריון תשובת התקבלה לכך, בהמשך "העסקה"(. )להלן: ירושלים בנק עם מיזוגו מכן ולאחר
 ,2018 במאי, 6 ביום הבנק שלח הנ"ל, למכתב בתשובה המוצעת. העסקה על נוספים פרטים לקבלת באפריל, 2018,
הצדדים בין בישיבה בהקדם לדון הצעה ובו לעסקה ביחס והמו"מ הבחינה לתהליך בקשר דקסיה לבנק נוסף מכתב
אישור וכן הבנקים של האורגנים אישור טעונה תהיה עליה, שיוסכם ככל כזו, עסקה הנ"ל, במכתב שצוין כפי בנושא.

הרגולטורים כנד רש על פי דין.
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ממשל תאגידי 
ביקורת ופרטים
עסקי נוספים על
התאגיד הבנקאי
ואופן ניהולם .

בנק ירושלים בע"מ וחברות מוחזקות שלו

 2018 במרץ 31תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום  
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 149ה דירקטוריון

 149נושאי משר ה בכירה

 149עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים

 149המבקר הפנימי 

 150מגבלות חקיקה, תקינה, הנחיות פיקו ח ואילוצים מיוחדים

בנק ישראל  150עדכוני חקיקה והוראות

 152דירוג האשראי של הבנק 

בהכנסות השינויים וניתוח שלו מאוחדות והחברות הבנק של ריבית והוצאות הכנסות שיעורי – נספח
 153והו צאות ריבית
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ממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים

הבנקאי עסקי התאגד על תאגידי ביקורת ופרטים נוספים ממשל
עניינים ואופן ניהולם - תוכן
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קטוריוןהדיר
2017לשנת  השנתי ח בדומפורט  ר אשהדירקטוריון,  בהרכב שינויים חלו לא ח, הדופרסום  מועד ועד 2018שנת  מתחילת 

כדירקטוריתהשנייה  כהונתה בתום , 2018בינואר,  28ביום  קראוס נורית ד"ר של כהונתה סיום למעט , 231מעמוד  החל 
 להוראות 301ראה  הועל פי  וכדירקטורית חיצונית החברות"( חוק )להלן:  1999התשנ"ט חברות, התלויה לפי חוק  בלתי 

"(.301ניהול בנקאי תקין )להלן: "הוראה  

חברותה חוק  בכהגדרתם  חיצוניים דירקטורים שלושה בהם דירקטורים עשרה הבנק דירקטוריון מונה ח הדורסום  פליום  
גם שהנה  החברות חוק בכהגדרתה  תלויה בלתי חת אדירקטורית  וכן 301הוראה  פי על חיצוניים דירקטורים גם שהינם 

 . 301חיצונית לפי הוראה  רקטורית די

דירקטוריוןולפיה  2017יולי  חודש בשתוקנה  כפי 301להוראה  22לסעיף  בהתאמה הנו לעיל כאמור הדירקטורים ר מספ
 דירקטורים.-10תאגיד בנקאי יורכב מלא יותר מ  

הבנקהדירקטוריון  תפקוד חינת בבמסגרת  הבנק לדירקטוריון הבנקים על ח המפקפנה  2010באוקטובר  14ביום  כי יצוין, 
עומדהדוח  למועד חרים. אודירקטורים  חיצוניים דירקטורים שבין והיחס הדירקטוריון הרכב לגבי כללים לקבוע ומבנהו, 
חרים על-פי המוסכם עם הפיקוח על הבנקים.חיצוניים ודירקטורים א רים  חס שבין דירקטודירקטוריון הבנק בי הרכב  

חודשב שתוקנה  כפי 301להוראה  )ה( 28לסעיף  ובהתאם , 2018בינואר  18ביום  אישר הבנק דירקטוריון כי יצוין, עוד 
המרבית התקופה  כאמור, ריון הדירקטולמדיניות  בהתאם הדירקטוריון. יו"ר של מקסימלי כהונה למשך מדיניות 2017יולי  

 שנים. 10דירקטוריון הבנק על-פי המדיניות הנה  ר שנקבעה לכהונה של יו"

רה בכירהנושאי מש
פרישתו.על  הבנק, הנהלת וחבר המשאבים חטיבת מנהל למנכ"ל, משנה טייר, מיכאל מר הודיע 2017בדצמבר,  31ביום  

.2018ץ   במר 31חדל לכהן כנושא משרה בבנק ביום  מר טייר 

למניעת חראית  והאהציות  לקצינת ניסן אודליה עו"ד של מינויה את הבנק דירקטוריון אישר 2018בפברואר,  28ביום  
ץ המשפטי, ציות ואכיפה.  בכפיפות לעו"ד שרית וייסטוך, סמנכ"ל, מנהלת אגף הייעוהלבנת הון, 

חברתוכן  הסיכונים חטיבת מנהלת ראשית, ההסיכונים  מנהלת סמנכ"ל, לנדאו, דפנה גב' הודיעה , 2018בפברואר,  28ביום  
.2018 במאי, 31על סיום עבודתה בבנק. גב' לנדאו תחדל לכהן כנושאת משרה בבנק ביום  הנהלה 

דירקטוריון הבנק את המינויים הבאים:, אישר  2018ץ,   במר 27ביום  

הבנקיםעל  חת שהמפקלכך  בכפוף הבנק, הנהלת חבר ומשאבים  חטיבת מנהל לסמנכ"ל, ויינגורטין מריו מר של מינויו  
על חת  המפקהודעת  התקבלה 2018באפריל,  30ביום  הסכמתה. על שהודיעה או למינוי התנגדותה על הודיעה לא 

  במועד הנ"ל. לה התנגדות למינויו. מר וינגורטין החל לכהן בתפקידוהבנקים כי אין 

לכךבכפוף  הנהלה, חבר וכן הסיכונים חטיבת מנהל ראשי, ההסיכונים  מנהל לסמנכ"ל, לוינגר אריאל מר של מינויו  
התקבלה  2018במאי,  7ביום  הסכמתה. על שהודיעה או למינוי התנגדותה על הודיעה לא הבנקים על שהמפקחת 

 . 2018 ביוני, 1קים כי אין לה התנגדות למינויו. מר לוינגר יחל לכהן בתפקידו ביום  חת על הבנהודעת המפק 

נתה לסמנכ"ל, מנהלת אגף שיווק, אסטרטגיה ופיתוח עסקי וחברת הנהלה.ץ-דיין מו ר פר גב' הג  

כסמנכ"לכיהן  למינוי )קודם למנכ"ל למשנה מונה הבנק הנהלת חבר והפיננסית  חטיבה המנהל  עומר, משה מר  
ל(. בתפקיד הנ"

יטה עם בעל שלקאות עס
שאינן בנקאיות  לעסקאות חריגות בנקאיות עסקאות בין חנה לאבקריטריונים  הביקורת ועדת אישרה 2018בינואר,  11ביום  

פרסוםלמועד  עד יהיה חלטה ההתוקף  חות. זניושאינן  חות זניבנקאיות  שאינן עסקאות להגדרת קריטריונים וכן ריגות ח
 .2018הדוחות הכספיים לשנת  

 .246, עמוד  2017ח הכספי המבוקר לשנת  זקות בבנק ראה הצגה בדוח לפרטים אודות בעלי שליטה ותרשים מבנה ה 

 הפנימיהמבקר 
העבודה תוכנית הפנימית, הביקורת פועלת לפיהם המקצועיים נדרטים הסטזה,  ובכלל בבנק הפנימית הביקורת ר בדבפרטים  

.2017ח הכספי לשנת  בדוהשנתית והרב שנתית והשיקולים בקביעתה, נכללו  

27ביום  בדירקטוריון ו , 2017בדצמבר  11ביום  ביקורת בועדת אושרה 2018לשנת  הפנימית הביקורת של העבודה תוכנית 
.2017בדצמבר  

 .2018בפברואר  27ביום  בדירקטוריון ו , 2018בינואר  25ביום  ביקורת בועדת נדון 2017לשנת  הפנימי ר המבקשל  השנתי הדוח 
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צים מיוחדים פיקוח ואילו הנחיותמגבלות חקיקה, תקינה, 
הבורסה בע"מ, חבר  אביב בתל ערך לניירות בבורסה חרים נסשלה  הערך רות שנייציבורית  חרי, חברה מסבנק  הינו הבנק 

חלים עליו עקב כך כל הדינים הרלבנטיים.חבר מסלקת הבורסה ומסלקת המעו"ף ו רך בתל אביב בע"מ,  לניירות ע

כאמור,חודיים  ייאינם  אם גם חלקם, והבנקאית,  למערכת חודיים ייחלקם  שוהוראות  תקנות לחוקים, כפופה הבנק פעילות 
אשר תקין  בנקאי ניהול ראות והוהשונים  הבנקאות חוקי הבנקאות, פקודת מפעילותו. מהותיים מקטעים על משפיעים 

היתר,בין  מגדירים, אלו הבנק. של לפעילותו זי והמרכחוקי  ההבסיס  את מהווים לעת, מעת הבנקים על ח המפקרסם  מפ
הפעילות על  ח הדיוואופן  הבנק, בנכסי השימוש חותיו, ללקוהבנק  בין חסים הימערכות  לבנק, רת המותהפעילות  גבולות את 

  הבת של הבנק ותנאי השליטה והבעלות בהן.ר והפעילות המותרת לחברות ח על הבנקים ולציבו האמורה למפק 

חוםבת )למשל  עצמו עבור והן חותיו לקועבור  הן ההון בשוק פעילותו את המסדירה ענפה חקיקה להבנק  כפוף בצידם 
פעילותו את  המסדירות ר האוצרד  משחיות  להנוכן  הביטוח(, חום בתפעילות  על ומגבלות ערך רות ניידיני  ההשקעות, ייעוץ 

ח ממשלתיות.של הבנק כעושה שוק באג" 

בהםאשר  תעריפונים קבע ישראל בנק כן, כמו ישראל. בנק על-ידי חות מפוקירושלים,  בנק ובכללם הבנקים, עמלות 
עמלות אלו.עמלות, וכן אופן חישוב  פורטה רשימת השירותים שבגינם בנקים יהיו רשאים לגבות 

הקשורהחקיקה  הלמשל  כך ספציפיים. וכללים חובות בכללם, והבנק הבנקים, על מטילים חודיים, ייבנושאים  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 חים מפקגורמים  של וכן הבנקים על הפיקוח של וביקורת ח לפיקונתונה  הבנק של פעילותו 
חיסכון במשרד האוצר והממונה על הגבלים עסקיים. ח ו ספציפיים, דוגמת רשות ניירות-ערך, הממונה על שוק ההון, ביטו 

ח הוראות הדין.חובות החלות עליהם מכו הבנק וחברות הבת שלו פועלים בהתאם ל 

הפרותבגין  כספיים עיצומים עליו להטיל האפשרות הבנק פעילות על חלים החוקים  מהחלק  בנקבעה  חקיקה, הבמסגרת  
חיות( שהוצאו או יוצאו מכוחם. זרים והנ חקיקת משנה )לרבות חו חוק והוראות  של הוראות 

ראלבנק ישראות עדכוני חקיקה והו
שלהכספיים  חות בדותוארו  2017לשנת  הבנק של השנתי ח הדופרסום  מועד עד התקבלו אשר רגולציה וחוק  הוראות 

.2017הבנק לשנת  

אשר ח  הדיוולתקופת  רלוונטיים הבנקים( על ח המפקשל  ראות הו)לרבות  חקיקה שינויי של פירוט בתמצית, להלן, 
משפיעים או עשויים להשפיע באופן משמעותי על פעילות הבנק:

363הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  

רת אספקה.ר בשרשסייב שעניינה ניהול סיכוני 363ראת ניהול בנקאי תקין מס'   פורסמה הו 2018 לאפריל 24ביום  

חובותיוואת  המהותיים, חיצוניים ההספקים  מול חת מאובטלעבודה  הבנק על המוטלת חריות האאת  מסדירה ההוראה 
ספקהבנק.  עם ספקים אותם של ובממשקים הבנק חצרי בחצרותיהם,  באלו  ספקים בפעילות הולמים ר סייבסיכוני  לניהול 
מידע, מערכת  זוקת חתו/או  תמיכה כגון: המידע, לטכנולוגיית רים הקשוחומים  בתרותים  שילבנק  הנותן חוץ גורם מהותי 

ץ טכנולוגיים, וכד'.חוחצרי הבנק, שירותי מיקור  ץ לחורגישים מחסון נתונים  א

אלובעקרונות  עמידה ולוודא סייבר סיכוני ניהול בנושא מהותיים ספקים חייבות להתעקרונות  לקבוע הבנק על ההוראה, לפי 
ונמצאבמקרה  הבנק להנהלת ח לדווהמהותיים,  הספקים של מיפוי לתקופה חת אלערוך  בהסכם, לכך חסות התייולכלול  

ספק שאינו עומד בהתחייבותו ועוד. 

כניסתהלפני  עוד מהותי ספק עם חתמו שנהסכמים  על גם חלה והיא פרסומה, מיום חודשים 6מ  חר יאולא  ההוראה תחילת 
לתוקף.  

הבנק נערך ליישום ההוראה. 
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 420 ו- 367תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין  

367 ונב"ת בתקשורת, הודעות ח משלו  420נב"ת  להוראות תיקונים לתוקפם ונכנסו פורסמו 2018ץ  במר 25ביום  
חזותיים .זיהוי ואימות  חשבון מקוון באמצעות טכנולוגיה לחת  בנקאות בתקשורת, אשר מסדירים את האפשרות לפתי

בכפוף דין,  מכוח הודעות לגבי גם זה ובכלל הצפנה, ללא ח ללקומהבנק  בדוא"ל לשימוש הקלה 420בנב"ת  ניתנה בנוסף 
רכת סיכונים מתאימה ובקרות נוספות כמפורט בהוראה.להע 

מקוונים, באמצעים  שירותים מתן עם בקשר מהבנק רש הנדההתנהלות  אופן על מקלים המתוקן, חם בנוסהללו,  הנב"תים 
חותיו. ח השירותים הדיגיטליים שנותן הבנק ללקו ומהווים פלטפורמה לפיתו 

2018צמצום השימוש במזומן התשע"ח –  החוק ל

 . 2018ח –  זומן התשע"חוק לצמצום השימוש במ רסם ברשומות ה  פו 2018ץ   במר 18ביום  

הנעשותלעסקאות  והן עוסק עם הנעשות לעסקאות בקשר הן זומן, במלתשלום  האפשרות לגבי הגבלות קובע חוק ה
שיבצע בדיקות  על משליכות הן אך ללקוחות, בנקאיים שירותים מתן על ישירות חלות אינן ההגבלות פרטיים. אנשים בין 

חותיו.זומן שיפקידו או ימשכו לקו הבנק בגין כספי מ 

במקרים מוסבים  שיקים לפרוע בנק על ואוסר שיקים, של חירות והסההסבה  אפשרות לגבי הגבלות קובע חוק הכן,  כמו 
מסויימים. 

לגביו מתקיימות  ר אששיק  לפרוע אמור אינו בנקאי תאגיד לפיהן ההוראות למעט , 2019בינואר  1ביום  לתוקף יכנס חוק ה
 .2019 ביולי 1חוק, אשר יכנסו לתוקף ביום  הגבלות המנויות ב

חוק בהתנהלותו ובנהליו.הבנק נערך להטמעת ה 

הקלות בנושא  ( 2019ציב  התקלשנת  הכלכלית דיניות המליישום  חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית חוק 
למעבר בין בנקים

 14ביום  פורסם 2018ח- התשע"  (, 2019התקציב  לשנת הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית חוק 
 שנים מיום פרסומו. 3חילתו   ות 2018ץ  במר

להעבירבכללים(  הנגיד שקבע מסוג תאגיד וכן חיד )יח  לקולבקשת  להיענות חובה הבנקים על הוטלה חוק, להתיקון  פי על 
לבצעהקולט,  הבנק ועל המעביר הבנק על כי נקבע חר. אלבנק  מתנהלת היא שבו מהבנק שלו הפיננסית הפעילות את 
ח מאובט אמין,  ח, נומקוון,  באופן הקולט לבנק הפיננסית הפעילות את להעביר ח ללקולאפשר  כדי הנדרשות הפעולות את 

ח בעד הליך העברת הפעילות הפיננסית כאמור, בתוך שבעה ימי עסקים.ובלא גביית תשלום מהלקו 

)בנקקטן  פעילות היקף בעל בנק חלקי או מלא באופן ר לפטוהסמכות  קיימת האוצר, ר שבהסכמת  לנגיד חוק, הפי  על 
 משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל( מיישומו. 5%ששווי נכסיו אינו עולה על  

ראל לפטור המבוקש.בנק יש בנק ירושלים ביקש פטור מיישום המהלך. טרם התקבל אישור  

2018דלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- ח חוק  

לתוקף להיכנס  צפוי אשר חדש"( החוק  "ה)להן:  2018ח- תשע" כלכלי,  ושיקום פירעון חדלות חוק אושר 2018ץ  במר 5ביום  
פירעון לחדלות  הרלוונטיים הסעיפים את וכן רגל הפשיטת  פקודת את מבטל החדש החוק . 2019ספטמבר  חודש ב

חדשות המשנות במידה רבה את דיני חדלות הפירעון.חברות וקובע הוראות  בפקודת ה

השיפוטסמכויות  את רעון, פחדלות  הליכי פתיחת המאפשרים המינימום סכומי את חדש מחוק  המגדיר  היתר, בין 
ובשיעבוד צף  בשעבוד המובטחים הסכומים ואופי היקף את ותאגידים, יחידים של פרעון חדלות בהליכי לדון המוסמכות 

חייב, ועוד. חראי על כינוס נכסי ה קבוע, את הליכי מינוי כונס הנכסים הא 

בהסתמךנעשים  אם גם (, 2019)ספטמבר  לתוקף כניסתו מועד חר לאחלו  שהפירעון  חדלות הליכי על יחול החדש חוק ה
הדין לפי  יידונו חוק השל  חילה התיום  עד שייכרתו צפים שעבודים חוק. הפרסום  מועד לפני שנוצרו קבועים שעבודים על 

ראי שניתן לפני יום התחילה.הקיים אם הם מבטיחים, בין השאר, אש 

הפירעון חדלות  בדיני מהשינויים כתוצאה בהתנהלותו לבצע נדרש אותן ההתאמות את חן ובוחוק  ההוראות  את לומד הבנק 
כמתואר לעיל. 
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גיל טופז זאב נהרי 

מנהל כללידירקטוריון יו"ר ה 

203הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  

הסטנדרטית–הגישה  הון והלימות מדידה 203מס'  תקין בנקאי ניהול הוראת את המעדכן זר חופורסם  2018ץ  במר 15ביום  
כךלמגורים  נכס על משכנתאות ידי על במלואן חות המובטההלוואות  שקלול שיעור עודכן חוזר לבהתאם  אשראי סיכון 

 60%. להלוואות בשיעור מימון הגבוה מ- 60%שנקבע משקל סיכון  

דירוג האשראי של הבנק

המנפיק דירוג  את מותירה היא כי "מעלות"( )להלן: Standard & Poor’s Maalotהדירוג  חברת הודיעה 2017במאי  9ביום  
חיובית מיציבה. זית הדירוג ל ח , ומשנה את ת ilAשל הבנק העומד על + 

יותר נמוכה  חת ארמה  משקף והנפקות, מימון ירושלים הבת חברת ידי על שהונפקו חים הנדחייבות  ההתכתבי  של רוגם די
 .ilAרי דירוג של - מדירוג המנפיק, ק 

 .lllזל   בהתאם להוראות המעבר של בא 2רים להכרה כהון רובד  חים אלו כשיחייבות נד כתבי הת 

 +.ilBBBהוא  lllזל  באלהוראות  בהתאם 2רובד  כהון להכרה כשירים אשר ( COCO )המותנים  חים הנדהתחייבות  כתבי רוג די

 2018 במאי, 24
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 לשלושה חודשים שהסתיימו
2018 במרץ ביום 31

 לשלושה חודשים שהסתיימו
2017 במרץ ביום 31

יתרה 
ממוצעת) 2(

הכנסות 
ריבית 

שיעורי 
הכנסה 

יתרה 
ממוצעת )2(

הכנסות 
ריבית 

שיעורי 
הכנסה 

אחו ז מיליוני ש"חאחו ז מיליוני ש"ח

נכסים נושאי ריבית 
 9,733.6109.04.569,614.0105.34.45אשראי לציבור) 3(

--170.9--163.7פקדונות בבנקים 

 1,567.70.30.081,309.20.30.09פקדונות בבנקים מרכ זיים
590.70.90.61804.51.00.50אג"ח מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה) 4(

 392.80.10.10555.60.10.07אגרות חוב למסחר)4( 

--3.1--3.9נכסים א חרים

 12,452.4110.33.5912,457.3106.73.47סך כל הנכסים נושאי ריבית 

--33.2--30.1חייבים בגין כ רטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית
--1,344.1--812.9נכסים א חרים שאינם נושאים ריבית) 5(

 13,295.4110.33.3613,834.6106.73.12סך כל הנכסים 

 לשלושה חודשים שהסתיימו
2018 במרץ ביום 31

 לשלושה חודשים שהסתיימו
2017 במרץ ביום 31

יתרה 
ממוצעת) 2(

הכנסות 
ריבית 

שיעורי 
הכנסה 

יתרה 
ממוצעת )2(

הכנסות 
ריבית 

שיעורי 
הכנסה 

אחו ז מיליוני ש"חאחו ז מיליוני ש"ח

התחייבויות נושאות ריבית 

 9,048.414.90.659,224.913.10.57פקדונות הציבור 

 1,264.80.20.051,509.50.20.04לפי דרישה 

 7,783.614.70.757,715.412.00.62לזמן קצוב 

 36.40.33.3441.00.32.96פקדונות מבנקים 

-----0.3פקדונות הממשלה 

510.70.10.08--162.5ני"ע שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 1,565.04.31.101,537.46.51.70אגרות חוב

 10,812.619.50.7211,314.020.00.71סך הכל התחייבויות הנושאות ריבית 

--1,513.5--1,401.9פקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית 
--197.9--128.6הת חייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית) 7(

 12,343.119.50.6313,025.420.00.61סך כל ההתחייבויות 

 952.3809.2סך כל האמ צעיים ההוניים

-13,295.4-13,834.6סך כל ה התחייבויות והאמצעיים ההוניים

 2.872.76פער הריבית 

על נכסים נושאי ריבית 12,452.490.82.9512,457.386.72.81תשוא ה נטו) 8(

המאוחדות והחברות הבנק של - ריבית והוצאות הכנסות שיעורי נספח -
והוצאות ריבית )המשך( בהכנסות השינויים וניתוח שלו) 1(

חלק א' - יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית - נכסים 
סכומים מדווחים

חלק ב' - יתרות ממו צעות ושיעורי ריבית - התחייבויות והון
סכומים מדווחים

הערות בסוף הנספח. 
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המאוחדות והחברות הבנק של - ריבית והוצאות הכנסות שיעורי נספח -
והוצאות ריבית )המשך( בהכנסות השינויים וניתוח שלו) 1(

לפעילות המיוחסים ריבית נושאי והתחייבויות נכסים על נוסף מידע - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות - ג חלק
בישראל 

סכומים מדווחים

 לשלושה חודשים שהסתיימו
2018 במרץ ביום 31

 לשלושה חודשים שהסתיימו
2017 במרץ ביום 31

יתרה 
ממוצעת) 2(

הכנסות/ 
 )הוצאות(
ריבית 

שיעורי 
הכנסה 
)הוצאה( 

יתרה 
ממוצעת )2(

הכנסות/ 
 )הוצאות(
ריבית 

שיעורי 
הכנסה 
)הוצאה( 

אחו ז מיליוני ש"חאחו ז מיליוני ש"ח

מטבע ישראלי לא צמוד

 8,143.775.73.777,644.370.13.72סך נכסים נושאי ריבית 

 )0.60( )10.7(7,174.4 )0.75( )13.7(7,255.3סך הת חייבויות נושאות ריבית

 3.023.12פער הריבית 

מטבע ישראלי צמו ד למדד

 3,103.025.13.283,377.527.13.25סך נכסים נושאי ריבית 

 )0.98( )7.7(3,131.0 )0.48( )3.4(2,750.8סך הת חייבויות נושאות ריבית

2.802.27פער הריבית 

צמוד למטבע חוץ( חוץ )לרבות מטבע ישראלי מטבע

 1,205.79.53.191,435.59.52.67סך נכסים נושאי ריבית 

 )0.63( )1.6(1,008.6 )1.18( )2.4(806.5סך הת חייבויות נושאות ריבית

 2.012.04פער הריבית 

סך פעילות בישראל 

 12,452.4110.33.5912,457.3106.73.47סך נכסים נושאי ריבית 

 )0.71( )20.0(11,314.0 )0.72( )19.5(10,912.6סך התחייבויות נושאות ריבית

 2.872.76פער הריבית 

הערות בסוף הנספח. 

154 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרץ 2018



         

  

  

  
 

      

  

      

    

 

 
 
 

  
 
     

 
 
 
 

  

המאוחדות והחברות הבנק של - ריבית והוצאות הכנסות שיעורי נספח -
והוצאות ריבית )המשך( בהכנסות השינויים וניתוח שלו) 1(

חלק ד- ניתוח השינויים בהכנסות ריבית והוצאות ריבית

סכומים מדוו חים

לשלושה החו דשים שהסתיימו
2018 במרץ ביום 31

לעומת שלושה החו דשים
2017 במרץ שהסתיימו 31

 גידול )קיטון(
כמות) 9(

 בגלל שינוי
 שינוי נטומ חיר

מליוני ש"ח

נכסים נושאי ריבית 

 1.32.43.7אשראי לציבור בישראל 

 )0.1(0.2 )0.3(נכסים נושאי ריבית א חרים בישראל

 1.02.63.6סך הכל הכנסות הריבית 

התחייבויות נושאות ריבית 

2.11.8 )0.3(פקדונות הציבור בישראל 

 )2.3( )2.3(-התחייבויות נושאות ריבית אחרות

 )0.5()0.2()0.3(סך כל הוצאות הריבית

מכשירים נגזרים מגדרים. הנתונים לאחר השפעת )1( 
על בסיס יתרות לתחילת החודשים )במגזר מטבע ישראלי לא צמוד - על בסיס יתרות יומיות(. )2( 

חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית. לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות )3(
מהתאמות מומשו שטרם רווחים/הפסדים של הממוצעת היתרה נוכתה/נוספה למכירה זמינות אג"ח ושל למסחר אג"ח של הממוצעת מהיתרה )4(
בסעיף מצטבר אחר כולל רווח במסגרת העצמי בהון הכלולים למכירה, זמינות אג"ח בגין רווחים/הפסדים וכן למסחר אג"ח של הוגן לשווי
ש"ח מיליון 0.2 בסך ו- 31.3.2017 31.3.2018 בימים שהסתיימו חודשים לשלושה הוגן" שווי לפי למכירה זמינים ערך ניירות הצגת בגין "התאמות

מיליון ש"ח. ו- 0.6
הפרשה להפסדי אשראי. ריבית ובניכוי לרבותמכשירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים )5(

31.3.2017, בהתאמה. וביום- 31.3.2018 חודשים שהסתיימו ביום מיליוני ש"ח, נכללו בהכנסות ריבית בתקופות שלושה ו-0.2 0.6 עמלות בסך )6(
לרבותמכשירים נגזרים. )7( 

תשואה נטו - הכנסות ריבית, נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית. )8( 
הכמות הכפלת ידי על חושב במחיר לשינוי המיוחס השינוי בכמות. בשינוי החדש המחיר הכפלת ידי על חושב בכמות לשינוי המיוחס השינוי )9( 

הישנה בשינוי במחי ר.
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אינדקס ומילון מונחים
 312-317(. )עמודים 2017ראה בדוח הכספי השנתי של הבנק לשנת  זה, למילון המונחים ששימשו בעריכת דוח 

אינדקס


138, 139, 140, 155א  

 17,81משכורות 
13, 17, 25, 42, 43, 44, 45, 77, 83, 85, לציבוראשראי 
,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,103 ,102 ,101 ,100
 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 

155 ,153 ,137 ,136 ,135 ,134 

19,36,141,152משכנתאות 

נ 

ב
 ,18,21,28,30,39,52,57,66,67,68,147ישראל בנק  


13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 33, 57, רךעניירות 
 ,96 ,95 ,94 ,92 ,91 ,90 ,89 ,86 ,85 ,83 ,82 ,69 ,68 ,65

 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,115 ,108 ,99 ,98 ,97
 

155 ,150 ,142 ,140 ,139 ,138 151 ,150
 
27,106,116,117,118נכסי סיכון  ד 

65רקטוריון די ,63 ,62 ,48 ,39 ,38 ,30 ,28 ,20 ,19 ,7 ס ,5,
149 ,143 ,142 ,98 ,87 ,71
 18,66,67,150סייבר  

11,26,64זילות סיכון נ ה 
18סיכון ציות  27,28,106הון כולל 

18סיכון רגולטורי    127,28,29,106,107הון רובד 
11,27,56סיכון שוק  ,17,22,23,31,33,34,35,36,42,43,44,45הוצאות 

 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,103 ,95 ,93 ,92 ,88 ,85 ,81 
155 ,154 ,142 ,121 ,120

 ,17,23,31,34,36,42,43אשראי הפסדי  בגין הוצאות 

 11,27,66,106סיכון תפעולי 

ע 
121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,103 ,85 ,81 ,45 ,44
 

 22,23,77,93,95,142הכנסות מימון שאינן מריבית 

 17,81,150,155עמלות 

פ 
107הלימות הון  ,106 ,77 ,28 ,27 85חת פ13,


13, 26, 64, 65, 77, 83, 85, 92, 104,הציבור פיקדונות  
17, 25, 43, 44, 45, 55, 83,אשראי להפסדי  הפרשה 
137 ,136 ,134 ,133 ,132 ,118 ,117 ,116 155 ,131 ,121 ,120 ,119 ,103 ,102 ,101 ,100
 

ר 24,81,116,117,118הפרשה למיסים 
98רווח והפסד י  ,95 ,90 ,89 ,88 ,87 ,81 ,77 ,63 ,62 ,17, 

13,29,107141חס מינוף י 

 ,13,18,28,39,43,44,45,46,54,55,57,63מגבלות 

24,27,84,96,97,98,155ח כולל רוו מ 
 ,17,27,33,35,36,81,82,84,85,116,117נקי  חרוו

150 ,147 ,142 ,114 ,65
118
 


85,106חים מיסים נד

,22,26,43,44,45,63,83,85,89,93זרים נגמכשירים  

 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110
 

אינדקס ומילון מונחים 
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בנות סניפי הבנק וחברות

ההנהלה המרכזית

התעופה 2, קרית שדה הנגב רח'
91022 ירושלים מען לדיוור: רח' הרברט סמואל 2,

סקטור נדל"ן
התעופה 2, קרית שדה הנגב רח'

סניף בנקאות פרטית
92149 ירושלים רח' קרן היסוד 18,

סניף ירושלים
91022 ירושלים רח' הרברט סמואל 2,

רוממה סניף גאולה -
רח' שמגר 21, ירושלים

סניף תל אביב
65251 רח' אחד העם 21, ת"א

סניף באר שבע
84221 רח' הדסה 90, באר שבע

סניף חיפה 
33095 צים(, חיפה )בית רח' פל-ים 9

ברק סניף בני
51512 2, בני ברק חזון איש רח'

סניף אשדוד
77273 118, אשדוד ציון רח' שבי

סניף ראשון לציון
75267 ראשל"צ ,63 רח' הרצל

סניף פתח תקוה
49591 פ"ת רח' ההגנה 10,
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סניף נתניה 
42401 נתניה ,45 רח' הרצל

עילית סניף מודיעין
עילית מודיעין ,18 נזר רח' אבני

סניף קיריון
27000 192, קרית ביאליק עכו דרך

סניף נצרת 
16000 נצרת ,6092/50 ריאד מרכז אל

סניף סחנין
קניון סחנין מול, כביש ראשי סחנין

סניף כרמיאל 
חוצות כרמיאל, כרמיאל 5, קניון כמון רח' מעלה

סניף אום אל פחם 
ראשי, אום אל פחם קניון אלהרם, כביש

סניף אלעד
אלעד 94 הנשיא, רח' רבי יהודה

סניף בית שמש
שמש בית רח' רבין 2, קניון נעימי,

סניף ביתר עלית
עלית תמרים, ביתר חיים זקן – רח' ישמח ישראל 2, מרכז

ירושלים מימון והנפקות ) 2005( בע"מ
91022 ירושלים רח' הרברט סמואל 2,
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	*םהידיקפתוהרשמ יאשונ,קנבהתלהנה ירבח)א( קנבה תלהנה ירבחח"ורו ד"וע ,זפוט ליג יללכ להנמיול דודתיאנועמקה הביטח ה להנמ ,יללכה להנמל הנשמ)ב( רמוע השמתיסנניפה הביטח ה להנמ ,יללכ להנמל הנשמ)ג( ןיטרוגנייו וירמםיבאשמ תביטח להנמ ,יללכה להנמ ןגסד"וע,ךוטסייו תירשהפיכאו תויצ ,יטפשמה ץ ועייה ףגא תלהנמ ,תיטפשמה תצעויה ,יללכ להנמ ןגסח"ור ,ןמצלז רדנסכלאםיפסכ ףגא להנמ ,ישאר יאנובשח ,יללכ להנמ ןגס)ד(ואדנל הנפדםינוכיסה תביטחתלהנמו תישארםינוכיס תלהנמ ,יללכ להנמ ןגס)ה(ןייד ץרפ רגהיקסע ח ותיפו היגטרטסא ,קוויש ףגא תלהנמ ,יללכ להנמ ןגסהלהנה ירבח םניאש הרשמ יאשונאיגש ןורישאר ימינפ ר קבמ ,יללכ להנמ ןגסד"וע ,ץנרולפ למר
	http://www.magna.isa.gov.il 
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	תואלבטה תמישר13ןמז ךרואל םיירקיע עוציב ידדמו יתיצמת יפסכ עדימ17  קנבב םיחתפתמה םינוכיסה זוכיר18 םינושה הדמצהה ירזגמב תויובייח תהו םייפסכ םיסכנ ןיב תיבירה ירעפ22 םינושה הדמצהה ירז גמ לש וטנ תיביר תוסנכהל המורתהו תוליעפה ףקיה22תיביר תואצוהו תיביר תוסנכהב םייונישה חותינ23  יארשא ידספה ןיגב תואצוהה תודוא םיטרפ23ךרע תוריינ קית תוחתפתה25  יארשאה קית תוחתפתה25רוביצה תונודקיפ בכרה26 םיחדנה תויובייחתהה יבתכבו בוחה תורגאב תוח תפתה26 ןוה תומילהסחי27ןוכיסה יסכנבו קנבה ןוהב םייוניש תובקעב ללוכה ןוהה סחיו1 דבור ימצע ןוה סחי לע העפשהה תודוא םינותנ27  ןוהה תוחתפתה27 ףונימ סח י29 תוליעפ ירזגמל ושמישש תויובייח תההו
	14 
	2018ץרמב31םויל הלהנההו ןוירוטקרידהח״ודקנבלשםידחואמהםייפסכהתוחודהתאםסרפלורשאלטלחוה,2018יאמב24םויבהמייקתהשןוירוטקרידה תבישיבתוארוהיפלעםיכורעתוחודה.2018ץרמב31םוילולשתונבהתורבחהו)״םילשוריקנב“וא״קנבה“:ןלהל(מ״עבםילשוריםניהולאתוחודתכירעבומשוישםיללכה.םיחוודמםימוכסבםיגצומםינותנהו,םיקנבהלעחקפמהלשרוביצלחווידהיתנשהחודהםעדחיבהלאתוחודבןייעלשי.2017רבמצדב31םויליתנשהחודהתכירעבושמיששםיללכלםייבקע.2017 לשדיתעינפהפוצ עדימקוחבותרדגהכ,דיתעינפהפוצעדימהווהמתוירוטסיהתודבועלסחייתמוניאש,ןוירוטקרידהחודבטרופמהעדימהמקלח.1968–ח ״כשתה ,ךרע תוריינ,דיתעינפהפוצעדימהתרגסמב,וללכנוהדימב,וללכנשולאמתיתוהמתונושתויהלתויושע,לעופבקנבה
	היגטרטסאוםידעי,תיללכ הריקס –1 קרפולש םיירקיעהתוליעפהימוחתו קנבהלשיתיצמתרואית .1.1:םשב,1983–ג״משתהשדחחסונתורבחהתדוקפיפלעהתרדגהכ,תירוביצהרבחכ1963תנשבדסונמ״עבםילשוריקנב,תירוביצהרבחלךפההמאתהבו,רוביצלויתוינמתאקנבהעיצה1992תנשב.מ״עבתואתנכשמלוחותיפלםילשוריקנבילעברבדבםיטרפל.יחכונהומשלקנבהםשהנוש1996תנשב.מ״עבביבאלתבךרעתוריינלהסרובבתורחסנ היתוינמש.םיפסונ םיטרפו ידיגאת לשממ ח וד תרגסמב האר קנבב הטילשהתנשמלחהירחסמקנבכלעופו,1981–א״משתה,)יושיר(תואקנבהקוחיפלעקנבןוישרלעב,יאקנבדיגאתוניהקנבהיארשא,תואתנכשמהימוחתבלעופוץוחיבשותולארשייבשות,תיביקשמלשבחרתוחוקלסיסבלעןעשנקנבה.1998.ןוהה קושב תוליעפו םירוגמ
	ןמזךרואל םיירקיעעוציב ידדמו יתיצמתיפסכעדימ.1.2םויב ומייתסהש םישד וח השולשל31/03/201831/12/201730/09/201730/06/201731/03/201731/12/2016 :)םיזוחאב( םיירקיע עוציב ידד מימצע ןוהל יקנה ח וורה תאושת9.2%5.4%6.2%3.0%3.8%3.0% ימצע ןוהל ללוכה ח וורה תאושת8.8%4.1%6.4%3.3%4.1%2.4%  םיעצוממ םיסכנל האושת0.58%0.33%0.37%0.17%0.22%0.17%1 דבור ימצע ןוה סחי10.3%10.2%10.0%10.1%10.1%10.1%  ףונימה סחי6.0%5.7%5.9%5.5%5.5%5.3% תוליז נה יוסיכ סחי258%243%324%367%367%458% םיעצוממ םיסכנל תוסנכה סחי1.05%0.93%0.92%0.91%0.88%0.84% )תוסנכהה לכ ךסמ תורחאו תוילועפת תואצוה ( תוליעי סחי72.0
	םהילאףושחקנבהשםיירקיעה םינוכיסהלשיתיצמתרואית .1.3םיחתפתמו םיליבומ ןוכיס ימרוג יוהיזרוטינעצובמ,לארשיקנבלשןיקתיאקנבלוהינתוארוהלוקנבהלשםינושהםינוכיסהלוהינתוינידמיכמסמלםאתהבותושממתהתעינמ,ןוכיסהלוהינלהמיאתמתוכרעיהחיטבהלדעונהזרוטינ.קנבהףושחםהילאםינוכיסהרחאףטושרחאקודהבקעמעצבמקנבה,ףסונב.לארשיקנבוןוירוטקרידהידילעועבקנשתולבגמהםוחתבקנבהתואצמיהרוטינולעעיפשהלואלוחלםייושעואתולחשהקיקחוהיצלוגרבוםיילכלכורקאמםינותנב,םייסנניפהםיקוושבתויוחתפתהה.םייתועמשמםינוכיסלקנבהתאףושחלםייושעםייקהתוליעפהליהמתותיקסעההיגטרטסאהםעדחירשאוקנבה:אבהןפואבםיהוזמרשאםיחתפתמהםינוכיסהןיבלםיליבומהםינוכיסהןיב,רתיהןיב,ןיחבמקנבה,והוזשםינוכיסבלופיטבהפישחהתדימרשאוולשתיח
	תיקסעההיגטרטסאהוםידעיהרואית.1.4 ךשמהותואתנכשמבהחמתמתיאנועמקתוליעפבדוקימךותתרקובמהחימצהזכרמברשאתיגטרטסאתינכותקנבל"תינכתה":הזחודבןלהל(קנבהןוירוטקרידידי-לע2016ינוישדוחבהנכדועתיגטרטסאהתינכותה,ינכרצהיארשאה חותיפ.)"תיגטרטסאה תינכתה" ואתעפשומרשאהביבס.קנבהלעופהבתיתורחתהותיקסעההביבסבםייונישהלולכמלתוסחייתהךותהשבוגתינכותהתאםיאתהקנבה.תוננכותמתוינבמתומרופרוםירוטלוגרםייוניש,םיצאומםיגולונכטםיוניש,ןכרצהילגרהבםייונישמ.תושדחתויקסע תויורשפא חותיפל תונמדז ה דצל רגתא םהב האורו הלא םייונישל תיגטרטסאה תינכותהאולמלהנעמםילבקמםניארשא,םיקנבהלכתוחוקללםילשמיאקנבןורתפןתמ,תיגטרטסאהתינכתהלשהסיסבבתועצמאברתיהןיבוזהיגטרטסאםושיילרתוחקנבה.םנובשחלה
	'. 
	 
	-

	רחאללוכ חוורבותואצוהב ,תוסנכהב תויתוהמ תויוחתפתה .2.2תויחוורו חוור–דקתשאח״שינוילימ7.6תמועל,ח״שינוילימ19.0-בםכתסה2018תנשלשםינושארהםישדוחהתשולשביקנהחוורה.150%-כ לש לודיגןומימתוסנכהףיעסבטרופמכ,יארשאקיתתריכממתוסנכהמ,רקיעב,עפשוה2018תנשלשןושארהןועברלחוורהתורחאותוילועפתתואצוהבו,תורחאתוסנכהףיעסבטרופמכ,'זארקורבהתוליעפתריכממתוסנכהמ,תיבירמןניאשהאר'זארקורבהתוליעפתריכמויארשאקיתתריכמתודואםיפסונםיטרפל.תורחאותוילועפתתואצוהףיעסבטרופמכ.ןזאמה ךיראת רחאל םיעוריאו ח ודה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא קרפב ןלהל.דקתשא הליבקמה הפוקתב3.8%תמועל ,9.2%התייה עצוממה ימצעה ןוהה לע יקנה חוורה תאושת.ליעל רומאכ תודח
	:תיביר תואצוהו תיביר תוסנכהב םייונישה ח ותינ ןלהל2018ץרמב31םויב ומייתסהש םישדוח השולשל2017ץרמב31ומייתסהש םישדוח השולש תמועליוניש ללגב )ןוטיק( לוד יג וטנ יוניש תומכ ריחמ תיבירה תוסנכה לכ ךס1.02.63.6תיבירה תואצוה לכ ךס)0.3( )0.2( )0.5( .םיטרפו ידיגאת לשממ חודל תיביר תואצוהו תוסנכה ירועיש –1חפסנ האר ףסונ טוריפליארשאידספה ןיגב תואצוהםויב ומייתסהש םישד וח השולשל31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 30/03/2017 יארשא ידספה ןיגב תינטר פ האצוה0.3)0.9( 0.5)0.3( 0.2  יארשא ידספה ןיגב תיתצובק האצוה10.75.76.714.210.8  יארשא ידספה ןיגב תואצוהה ךס11.04.87.213.911.0 רחסמ יארשא ןיגב ה
	םיסימל השרפה3.3תמועל.ח״שןוילימ9.1לשךסב2018לשןושארהןועברבהמכתסהתוליגרתולועפמחוורהלעםיסימלהשרפההדקתשאהליבקמהפוקתב30.3%תמועל32.3%וניהיביטקפאהסמהרועש,דקתשאהליבקמהפוקתבח״ש ינוילימ.34.19%  לש ירוטוטטס סמ רועיש תמועלורחאללוכ חווריפיעסבתויוחתפתהתמועל,ח״שינוילימ0.7ךסבדספהב2018לשןושארהןועברבםכתסה)סמהתעפשהרחאל(רחאהללוכהחוורהושמומםרטשםידספהלשבעבוניונישהרקיע.דקתשאהליבקמההפוקתבח״שינוילימ0.6-כלשךסברחאללוכחוור.דקתשא הליבקמה הפוקתב םיחוורל האוושהב חודה תפוקתב ןגוה יווש יפלהריכמל םינימזךרע תוריינתמאתהמ.םייפסכה תוחודל4רואיב האר רחאה ללוכה ח וורה תודוא םיטרפל.םייפסכה תוחודל5רואיב האר הדיריה רוע
	ףונימהו ןוההתומילהוןוהה,תויובייחתהה,םיסכנהלש תויוחתפתההוהנבמה.2.3 תויובייחתההוםיסכנהיפיע סב תויוחתפתההןוטיק.2017תנשםותבח״שינוילימ13,554תמועל,ח״שינוילימ12,916-בםכתסה,2018ץרמב31םוילןזאמהלכךס.5%  לשךרע תוריינו םיקנבב תונוד קיפ ,םינמוזמ,ח"שינוילימ3,030-בהמכתסה,2018ץרמב31םויל)ךרעתוריינוםיקנבבתונודקיפ,םינמוזמ(םיליזנהםיסכנהתרתי.'זארקורב תוליעפ תריכממ ורקיעב עבונ רשא14%-כ לש ןוטיק .2017תנש םותב ח"ש ינוילימ3,517 תמועלםותבח״שינוילימ2,659תמועל,ח״שינוילימ2,017-בהמכתסה,2018ץרמב31םוילםיקנבבתונודקיפהוםינמוזמה תרתי .24%-כ לש ןוטיק .2017 תנשלודיג.2017תנשםותבח״שינוילימ858תמועל,ח״שינוילימ1,013-ב2018ץרמב31ם
	רוביצה תונודקיפ :רוביצה תונודקפ בכרה ןלהל2018ץרמב312017רבמצדב31  %-תורתי יוניש ח״ש ינוילימב)1 (םייטר פ םישנא לש תונודקיפ7,9698,321)4%(  םיידסומ םיפוג לש תונודקיפ741727)2%( םירח או םידיגאת לש תונודקיפ1,3941,512)8%( רוביצה תונודקיפכ״הס10,10410,560)4%( .)ח״ש ינוילימ2,500 – 2017רבמצדב31םויל( קנבב ליעפ ש״וע ןובשחםהל שי רשא םייטרפ םישנאל ח״ש ינוילימ2,500לש ךס הזמ)1( .ח"ש ינוילמ1לש הבוגל דע םניה54%-כו תיב יקשמ לש םניה רוביצה תונודקפ ךסמ79% -כ.יפסכה חודל7רואיב האר לדוג רדס יפל תונודקיפו תונודקיפ יגוס תודוא םיפסונ םיטרפל.ןומימו תוליזנ ןוכיס3.3קרפב ןלהל האר םילודגה םידיקפמה תוצובקו 
	 ןוה תומילהו ןוה:ןוה תומילהסחי הגיצמה הלבט ןלהל31/03/201831/12/2017  ח״ש ינוילימבןוהה סחי בושיח ךרוצל ימצ ע ןוה - אםייוכינו תויחוקיפ תומאתה רחאל ,1 דבור ימצע ןוה827.6822.9םייוכינ רחאל ,ףסונ1 דבור ןוה--םייוכינ רחאל ,2 דבור ןוה404.0407.6ללוכ ןוה לכה ךס1,231.61,230.5ןוכיס יסכנ לש תוללקושמ תורתי - ב יארשא ןוכיס7,209.37,286.2  קוש ןוכיס67.142.8  ילועפת ןוכיס779.9768.5ןוכיס יסכנ לש תוללקושמ תורתי לכה ךס8,056.38,097.5  םיזוחאב ןוכיס יביכרל ןוהה סחי - גןוכיס יביכרל1דבורל ימצע ןוה סחי10.310.2  ןוכיס יביכרל ללוכה ןוה סחי15.315.2םיקנבה לע חקפמה י״ע שרדנה ירעזמה1 דבור ימצע ןה סחי9.99.9 םיקנבה ל
	 – .
	2דבור ןוהיבתכתרתיהזמ,2017ףוסלח״שינוילימ407.6תמועלח״שינוילימ404.0-בםכתסמםייוכינרחאל2דבורןוהךסרחאל2דבורןוהבתללכנה,םיידסומתוחוקלמותיביקשממוסיוגשםיחדנתונודקיפורוביצלוקפנוהשםיחדנתויובייחתהח״שינוילימ234-כהזמ(ח״שינוילימ313.6-ב2018ץרמב31-בהמכתסה,ןוכיסהיביכרלןוההסחיבושיחךרוצל םייוכינתועצמאבםידספהתגיפסלןונגנמםגםיללוכהContingent Convertibles )COCO(גוסמ,םינתומםיחדנתובייחתה יבתכגוסמםינתומםיחדנתובייחתהיבתכח״שינוילימ232-כהזמ(2017תנשםותבח״שינוילימ316.9תמועל,)ןרקתקיחמ.)COCO  ףונימ סחיץרמב31 רבמצדב31 201820172017 1דבור ןוה827.6802.2822.9תוינזאמ תופישח ךס13,006.613,907.113,644.3 )תוינזאמ תופישחל הרמה ימד
	םידנדיביד תקולח תוינידמ,)״דנדיבידתקולחתוינידמ“(תנכדועמדנדיבידתקולחתוינידמץמאלקנבהןוירוטקרידטילחה,2017לירפאב27 םויבובעיפומהעדימהרשא ,)2017-01-043638אתכמסארפסמ(2017לירפאב27םויבקנבהםסרפשידימהחודבטרופמכתוחודלםאתהבקנבהלשיקנהחוורהמ30%דעדנדיבידכקלחלהיהיןתינ,וזתוינידמלםאתהב.הינפההךרדלעאבומתקולחרחאלםגוילעםילחהםירוטלוגרהןוההתומילהידעיבדומעיקנבהשךכל,רתיהןיב,ףופכבוקנבהלשםייפסכהתאןוירוטקרידההחנהשיפכהלועהוותמבוחווטהיכוראןוההתומילהידעילהעגהביכ,תוינידמבעבקנדוע.דנדיבידהקלחלהיהיןתינ,)2019תנשףוסב1דבורימצעןוהסחי10.5%,ידיימהחודהדעומלןוכנ(ןהיפלעלועפלקנבהתלהנהתולבגמלוןידיפלעהקולחלםישורדהםיאנתהרתילכבהדימעלףופכבויקנהחוורהמ
	 – 
	– 
	– 
	-
	-

	-
	-
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	םישדוחהשולשלשהפוקתלתוליעפירזגמלושמיששתויובייחתההוםיסכנהלשתועצוממהתורתיהטוריפןלהל:2018ץרמב31 םויב ומייתסהש םיסכנ תובייחתה20182017  יוניש20182017  יוניש םירזגמ ח״ש ינוילימ %-ב ח״ש ינוילימ %-ב תיב יקשמ8,520.88,304.22.66,652.36,678.3)0.4(  תיטרפ תואקנב12.28.445.21,574.51,578.2)0.2(  םיריעזו םינטק םיקסע852.51,050.0)18.6( 882.7970.2)9.0( )1 (םילודגו םיינוניב םיקסע363.5512.0)29.0( 579.1459.726.0  םיידסומ םיפוג3.51.7105762.91,135.3)32.8(  יסנניפ לוהינ רזגמ3,542.93,958.3)10.5( 1,891.62,203.7)14.2(  כ״הס13,295.413,834.6)3.9(12,343.113,025.4)5.2( .יתוהמ וניא ןפקיה רשא ,ם
	תיב יקשמ רזגמולאטעמל(םייטרפםישנארובעםייסנניפםירצומוםיתורישלשןווגמקנבהקפסמתיבהיקשמרזגמתוליעפתרגסמב:םיללוכהזתוליעפרזגמתרגסמבקנבהתוחוקלתושרלםידמועהםיירקיעהםירצומה.)״תיטרפתואקנב“רזגמל םיסחוימהיסיטרכתוינכרצתואוולה,םירוגמתרידןוחטיבבהרטמלכלתואוולה,םיירחסמםיסכנוםירוגמתרידתשיכרל תואוולה.ךרע תוריינב ןוהה קושב תוליעפ ,תונוכסחו תונודקיפ ,ש״וע תונובשח,קנבה תוחוקלל בויח יסיטרכו יארשאםיעצמאב,קנבהיפינסתועצמאבתואקנביתורישקנבהמםילבקמ,הזתוליעפרזגמלםיכייתשמהקנבהתוחוקל תיברמ.IVR-ה יתוריש תוברל ,קנבה לש תוח וקלה דקומ ידי לעו םיילטיגידןלהלהאר,רוידלםניאשםייטרפםישנאלתואוולהקיתבםינוכיסורוידלתואוולהקיתבםינוכיסתודואםיפסונםיטרפל .םינ
	תיטרפ תואקנב רזגמםייסנניפםיסכנקיתםהלםייטרפםישנאלםינתינהםירצומוםיתורישתקפסמתיטרפתואקנברזגמבתיאקנבהתוליעפה.ח״ש ינוילימ3 לע הלועה:)ח״ש ינוילימב( תיטרפ תואקנב רז גמ לש תוליעפה תואצות תיצמת ןלהלץרמב31םויב המייתסהש םישדוח השולשל20182017  וטנ ,תיביר תוסנכה1.10.9  תיבירמ ןניאש תוסנכה1.21.9  יארשא ידספה ןיגב תואצוה--תורח או תוילועפת תואצוה3.53.7 ד ספה)0.8( )0.6(הפוקתבח"שינוילימ0.6ךסבדספהלהאוושהבח"שינוילימ0.8ךסבהזתוליעפרזגמבדספהםשרנחודה תפוקתב.דקתשא הליבקמ הפוקתל האוושהב עבטמ תור מה תולמעב ןוטיקמ עבונ דספהה רקיע .דקתשא הליבקמה.קנבה תואצוהמ4%-כ תווהמ הזרזגמ תואצוה ,קנבה תוסנכה ללכמ
	יקסע רזגמ,קנבהתוחוקללםינתינהלאםיתוריש.םייקסעתוחוקללםייאקנבםיתורישקנבהקפסמיקסעהרזגמהתוליעפתרגסמבהינבלםיטקייורפיוויללשן״לדנהרוטקסבתוליעפללוכרזגמה.תיאנועמקההביטחהתועצמאבון״לדנהרוטקסתועצמאב.היגוסל38א״מת יפל םיטקייורפ ןומימ ,רתיה ןיב ,רוגסה יווילה תטישב רקיעב םירוגמל:ןלהל םירזגמ יתתל קלוחמ יקסעה רזגמה.ח״ש ינוילימ50-מ ןטק םתוליעפ רוזחמש םיקסע – םיריעזו םינטק םיקסע רז גמ.ח״ש ינוילמ50-ל הווש וא לודג םתוליעפ רוזחמש םיקסע – *םילודגו םיינוניב םיקסע רז גמ:)ח״ש ינוילמב( םירזגמ יתת יפל יקסעה רז גמה לש תוליעפה תואצות ןלהלץרמב31םויב המייתסהש םישד וח השולשל20182017  יוניב ן״לדנורח א לכה ךס יוניבן״לד נורח
	םיידסומםיפוג רזגמתורבח,תוחוקליפסכםילהנמההסרובירבחלםייאקנבםיתורישקפסמקנבה,םיידסומםיפוגרזגמתוליעפתרגסמב.םיפסונ םיידסומ םיפוגו ח וטיב:)ח״ש ינוילימב( רז גמה תוליעפ תואצות תיצמת ןלהלץרמב31םויב המייתסהש םישד וח השולשל20182017  וטנ ,תיביר תוסנכה0.60.5  תיבירמ ןניאש תוסנכה0.26.6  יארשא ידספה ןיגב תואצוה--תורח או תוילועפת תואצוה6.711.6 ד ספה)4.0( )3.2(הליבקמההפוקתבח"שינוילימ3.2ךסבדספהלהאוושהבח"שינוילימ4.0ךסבדספההזרזגמבםשרנחודה תפוקתב .דקתשא .תולמעב ןוטיקמ עבונ דספהב לודיגה רקיע.קנבה תואצוהמ6%-כ תווהמהז רזגמ תואצוה ,קנבה תוסנכה ללכמ1%-כ תווהמ הזרזגמ תוסנכהיסנניפ לוהינ רזגמתוליעפה
	תוירקיעתוקזחומ תורבח .2.5תוקזחומתורבחלעםיטרפל.תוקזחומתורבחלשתוליעפבתויתוהמתויוחתפתהולחאלתחוודמההפוקתהךלהמב.2017תנשל םייפסכה תוחודל15 רואיב האר תוירקיע37 
	םינוכיסה תריקס-3 קרפיארשא ןוכיס.3.1 הדימעבלשכייקנבהלשידגנדצואהוולשלאיצנטופהמעבונהקנבהיוושבהעיגפלןוכיסהאוהיארשאהןוכיס.םדי לע ודמעוהש תונוחטיבה יוושו םיוולה תוכיאב הערה בקע וא ומכוסש םיאנתל סחיב ויתויובייח תהבםייאקנבהםיתורישהותוחוקלהינייפאמבםהיניבםילדבנהםיירקיעםירזגמרפסמבתלהונמרוביצליארשאהתוליעפ:תוחוקלה יגוסמ דחא לכב לופיטל תיארחאה תינוגראה הדיח יב ןכו םהל םישרדנה ..תיאנועמקה הביטחה תוירחאב םיאצמנ םיירחסמ תוחוקלו תיבה יקשמ ר זגמ .ן"לדנה רוטקס תקלחמ תוירחאב םיאצמנ ,ן"לדנב םיטקיורפ יוויל םוחתב ,יקסיע רז גמידילאבןוכיסה.קנבהלשהבילהיקסעתאתמאותהזןוכיסתויתוהמ.קנבהלשירקיעהןוכיסהאוהיארשאהןוכיסלע.ורטסונהתוליעפבוםייקסע
	 –.
	 –
	 –
	 –.
	קיתבשדבלבו,םיישדוחהםימולשתהלשףטושהךשמההתאוקנבלםבוחתארוגיפבשםיוולםערידסהלףאושקנבה.םיקיפסמ תונוח טב םימייק האוולההןורחאאצומתניחבבםהשסוניכיכילהוטקניי,בוחהםולשתמםיענמנוא/והלועפםיפתשמםניאםיוולהםהבםירקמב.בוחה קוליסלהדובעירשקתכרעמתמייקוםייתייעבתובוחבלופיטוגוויס,רותיאבןדהרדוסמםילהנךרעמלםאתהבלעופקנבה.היבגה תקלחמל יארשאה ילהנמ ןיב םיפתושמםירטמרפוםילודגםיוול,םירזגמלוחוליפ,יארשאהתוגלפתהרבדבםייתפוקתםיחווידםילבקמויתודעווןוירוטקרידה.יארשאה ןוכיסל הפישח ה תא םידדומה םיפסונ13 -ו6 ,1םירואיבהאר,יארשאידספהלהשרפהויתייעביארשאבלופיטויוהיזתודואףסוניתוכיאיוליגוםיפסונםיטרפל.יפסכה ח ודב:ח ״ש ינוילימב םיעצבמ םניאש םיסכנו יארשא ןוכיס הג
	:ח״ש ינוילימב314רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל חפסנה יפל רוגיפב רוידל תואוולה לע םיטרפ ןלהל2018ץרמב31 )ח״ש ינוילימ( רוגיפה קמוערוגיפב30 לש89דעוםימירתוי וא םימי90 לש רוגיפב ןיגב תורתי תואוולה רוגיפב)3( ורזחומש לכה ךסםימי90 6דעוםישד וח6 לעמ םישדוח15דעםישד וח15 לעמ םישדוח33דעםישד וח33 לעמםישד וח לכה ךס90 לעמ םימי רוגיפה םוכס0.52.32.93.67.216.0-16.5 )1 (תיבירל השרפהה תרתי :הז מ---0.11.71.8-1.8המושר בוח תרתי24.167.049.117.47.6141.110.4175.6 )2 (יארשא ידספהל השרפהה תר תי--6.45.15.617.11.318.4וטנ בוח תרתי24.167.042.712.32.0124.09.1157.2.רוגיפבש םימוכס לע תיבירןיגב)1( .ת
	)דחואמ( קשמיפנעיפל רוביצל ללוכה יארשאה ןוכיס2018ץרמב31)1 (ללוכ יארשא ןוכיס)3 ()םירזגנ טעמל( ינזאמ ץוחיארשא ןוכיסו)2(תובוח)4( יארשא ידספה לכה ךס גורידעוציב)7 ( יארשא)5 (יתייעב לכה ךס הזמתואצ וה ןיגב ידספה יארשא תוקיחמ תויאנובשח וטנ תרתי השרפהידספהליארשא)2( תובוח)5( יתייעב םוגפ ירחסמ - רוביצ)6 ( יוניב - ן"לדנו יוניב1,894.11,869.824.31,894.1792.924.323.5--5.0ן"לדנבתויוליעפ-ן"לדנויוניב478.3468.69.7478.3449.49.74.00.2-2.9  םייסנניפ םיתוריש178.3178.3-177.792.7--)0.1( )0.1( 0.1 םירח א32.332.3-18.210.6--0.10.10.1  ירחסמ לכה ךס2,583.02,549.034.02,568.31,345.634.027.50.2-8.1 
	)דחואמ( קשמיפנעיפל רוביצ ל ללוכה יארשאה ןוכיס2017ץרמב31)1 (ללוכ יארשא ןוכיס)3 ()םירזגנ טעמל( ינזאמ ץוחיארשא ןוכיסו)2( תובוח)4( יארשא ידספה לכה ךס גורידעוצ יב)7 ( יארשא)5 (יתייעב לכה ךס הזמתואצ וה ןיגביד ספה יארשא תוקיחמ תויאנובשח וטנ תרתי השרפהידספהליארשא)2( תובוח)5( יתייעב םוגפ ירחסמ - רוביצ)6 ( יוניב - ן"לדנו יוניב1,860.41,836.623.81,860.3917.623.823.1)0.1( -5.5ן"לדנבתויוליעפ-ן"לדנויוניב502.8488.514.3502.8467.414.34.3--3.5  םייסנניפ םיתוריש429.3429.3-345.6170.2--)0.1( -0.3 םירח א36.535.90.629.913.60.60.60.10.10.1  ירחסמ לכה ךס2,829.02,790.338.72,738.61,568.838.728
	)דחואמ( קשמיפנעיפל רוביצ ל ללוכה יארשאה ןוכיס2017רבמצדב31 )1 (ללוכ יארשא ןוכיס)3 ()םירזגנ טעמל( ינזאמ ץוחיארשא ןוכיסו)2(תובוח)4( יארשא ידספה לכה ךס גורידעוציב)7 ( יארשא)5 (יתייעב לכה ךס הזמתואצ וה ןיגב ידספה יארשא תוקיחמ תויאנובשח וטנ תרתי השרפהידספהליארשא)2( תובוח)5( יתייעב םוגפ ירחסמ - רוביצ)6 ( יוניב - ן"לדנו יוניב1,829.81,805.124.71,829.8817.324.724.0)0.5( 0.15.0ן"לדנבתויוליעפ-ן"לדנויוניב488.8482.06.8488.8438.36.84.0)1.0( )0.2( 2.7  םייסנניפ םיתוריש324.8324.8-262.987.2--)0.3( -0.1 םירח א29.629.10.529.010.90.50.5--0.1  ירחסמ לכה ךס2,673.02,641.032.02,610.51,353.7
	רוידל תואוולה קיתב םינוכיסעבקקנבה.רוידליארשאןתממםיעבונהםינוכיסתתחפהלםינושםיעצמאטקונקנבה,יארשאינוכיסלוהינתרגסמבםירטמרפה.םייזכרמהןוכיסהימרוגבבשחתהברוידליארשאהתוליעפלעתונושתולבגמיארשאהתוינידמתרגסמבהסנכהמרזחהסחי,סכנהםוקימ,)LTV(ןומימהרועיש:םניהרוידלתואוולהםוחתבןוכיסהןובאיתתרדגהל םיירקיעהןובאיתחכונלתואתנכשמהקיתלשןוכיסהליפורפתאףטושןפואברטנמקנבה.האוולההתפוקתוהאוולההתרטמ,)PTI(  .עבקש ןוכיסה:םיירקיע עוציב ידדמו)1 (רוידל יארשאה יעוציב תוחתפתהל עגונב םיטר פ ןלהלםויב ומייתסהש םישדוח השולשל31/03/201831/12/201730/09/201730/06/201731/03/2017  )ח״ש ינוילימב( ילארשי עבטמב םיעוציב405294383306261 )ח״ש ינוילימב
	:)ח״ש ינוילימב( רוידל תואוולהה קיתב םינוש ןוכיס ינייפאמ ןיגב םיטרפ ןלהל2018ץרמב31 םויל הרתי ןומימ רועישרזח הה רועיש העובקה הסנכההמ)1 ()האוולההןתמ דעוממ ףלחש ןמז( האוולהה ליג3דעםישד וחםישדוח3 הנש ד ע1-2  םינש2-5  םינש5-10  םינשםינש10  הלעמולכה ךס45% דע40% דע210.0445.4390.4766.3400.995.52,308.5 40%-50%1.74.89.264.568.015.1163.3 50%-80%1.914.17.937.280.022.4163.580% לעמ---3.131.16.841.0  לכה ךס213.6464.3407.5871.1580.0139.82,676.3 45%-60%40% דע174.8391.1303.9764.0686.6211.42,531.8 40%-50%-9.88.889.8140.032.3280.7 50%-80%0.27.311.947.8147.03
	 –.
	רוידל תואוולה אלל םייטרפםישנאל תואוולהה קיתב םינוכיס:ח ״ש ינוילימב )רוידל וניאש( םייטרפ םישנאל יארשאה תרתי ןלהלץרמב31 רבמצדב31 201820172017  ולוס תוינכרצ תואוולה1,081.61,031.31,041.0 )2 ( )1(רחא יאנועמק יאר שא95.7132.099.6)*()רוידל וניאש( םייטרפ םישנאל יארשא לכה ךס1,177.31,163.31,140.6םייתייעב אל :הזמ )*(1,145.21,121.01,106.0 םוי90-מ תוח פ םייתייעב8.516.810.5 םוי90 -מ רתוי םייתייעב10.29.69.9  תיביר תוסנכה םירבוצש םימוגפ6.76.56.7  תיביר תוסנכה םירבוצ םניאש םימוגפ6.79.47.5 )רויד ל וניאש( םייטרפ םישנאל יארשא כ״הס1,177.31,163.31,140.6 )רוידל וניאש( םייטרפ םישנאל יארשאה ךסמ יתייעבכ גווסמש 
	:)רוידל וניאש( םייטרפ םישנאל יארשאה תורתי תוגלפתה לע םיפסונ םינותנ ןלהלץרמב31 20182017  כ״הסמ רועיש האוולהה םויסל הרתונש תעצוממ הפוקת יפל הנש דע2%5%םינש3 דע הנשמ14%21%םינש5דע םינש3 -מ46%56%םינש7דע םינש5 -מ35%1%םינש7 לעמ3%3% רח א-13% )ח״ש יפלאב( הוול תובח לד וג יפל10 דע3%3% 20דע10 מ7%7% 40דע20 מ26%24% 80דע40 מ53%56% 120דע80 מ9%7% 150דע120 מ2%1% 300דע150 מ1%1%300 לעמ-1%  יארשאה גוס יפלהנתשמ תיבירב ישדוחרציפש חול99%88% העובק תיבירב ישדוח ר ציפש חול--ךומנה םולשת םלשל וא ןרק ימולשת תוח דל הוולל םירשפאמ ןהיאנתש תואוולה האוולהה לע הרבצנש תיבירהמ1%-רח 
	:ח״ש ינוילימב )רוידל וניאש( םייטרפ םישנאל יארשא ןיגב תויאנובשחתוקיחמ יטרפ ןלהלםויב ומייתסהש םישד וח העשתלםויב ה מיתסהש הנשל2017רבמצדב31 2018ץרמב312017ץרמב31תויאנובשח תוקיחמ11.39.947.8 תומדוק םינשב וקח מנש תובוח תייבג)2.3( )1.4( )10.4( וטנ תויאנובשחתוקיחמ9.08.537.4 *הפוקת ףוסל יארשאה תרתימ וטנ תוקיח מה רועיש3.1%2.5%3.3% םייביטקפא םייתנש םיח נומב *:)ח״שיפלאב(םיליעפש״ועתוחוקלל)רוידלוניאש(םייטרפםישנאל*יארשאןוכיסלשתועצוממתורתיתודואםינותנןלהלץרמב31 רבמצדב31 201820172017 )*( עצוממ יארשא ןוכיס19.918.719.8 תרשואמ ש״וע תרגסמ הז מ4.94.64.9 יארשאה תוחוקל ךסמ תרשואמ תרגסמ םהל קנ
	קנבה לש ולוס תוינכרצ תואוולה תוחוקלל יארשאה קית ינייפאמרקיע.הבוצקהפוקתל,הרטמלכליארשאלבקלםישקבמהלארשייבשות,םייטרפתוחוקללתונתינולוסתוינכרצתואוולהיפינסתועצמאבואםיילטיגידםיצורעתועצמאברחאקנבבםהלשש״ועהןובשחתאםילהנמשתוחוקללןתיניארשאה.קנבב האוולהה ןתמ םויב םותיחה לדומ יפ לע םיגרודמ ולא תוח וקל .קנבהתולתקנבלןיאןכלותיסחיךומנםוכסביארשאןתינםהמדחאלכלרשאתוחוקללשבררוזיפבתנייפואמתוליעפה150דעיטרפחוקללהפישחהימוכסתלדגהרשפאשןפואבםותיחהלדומןכדוע2017ךלהמב.דדובחוקלב תיתוהמ.לדומה יפ-לע תאז רשפאמ םהלש ןוכיסה ליפורפ רשא םיוולל ח ״ש יפלאדעהניהללככהאוולההתפוקת,תאזםע.תיבירבםייונישלתופושחךכיפלוםיירפהתיבירסיסבלעתונ
	ן״לדנ יטקיורפ תמקה ןומימל יארשאםיכרצלםאתהבןהיגוסלתויוברעדימעמןכורוגסהיווילהתטישבםירוגמלםיטקיורפתמקהןומימליארשאןתונקנבהחתפנטקיורפל.חוקלהתוליעפראשמטקיורפהדרפומרוגסהיווילהתטישב.וינייפאמיפלעוטקיורפלכלשםייפיצפסהיארשאוימצעהןוהה,רוידהתודיחיישכורמםילובקתהיפסכםידקפומוילאודבלבטקיורפהיכרוצלשמשמהידועייןובשחתרגסמב.החמומחקפמתוחודפ״עהינבהתומדקתהבצקיפלםיררחושמוטקיורפהעוציבלםישמשמולאםיפסכ.קנבה.טקיורפבתודיחיישכורלרכמקוחתויוברעותויפסכתויוברע,עוציבתויוברעםגקנבהדימעמהיינבלטקיורפהןומימםיידסומםיפוגידילערכמהקוחתוחוטבתוקפנומתואקסעהתיברמב.קנבהתבוטלםידבעושמםילובקתהוןיעקרקמה.הלועפ ףותיש םכסה קנבל םייק םמיעךות,תויחוורהתאשהוןוההלשיבטימלוצינךרוצל
	)1(תורזתונידמל הפישחלכלהפישחהםוכסךסשתונידמלתופישחרבדבותורזתונידמלתופישחהלכךסרבדבעדימ-'אקלח ךומנה יפל ,ןוהמ20%לעמ וא דחואמה יסכנ ךסמ1% לעמ אוה ןהמ תחאהנידמה2018ץרמב31)2(תינזאמ הפישח הפישח)3()2(תינזאמ ץוח)2( לובגל רבעמ תינזאמ הפישח)4 (תולשממל םיקנבל)7 (םירחאל לכ ךסהפישחה)8(תינזאמההפישח ךסתינזאמ ץוח ןוערפל הנש דעןוערפל הנש לעמ תירבה תוצרא111.38.6177.7297.67.240.9256.7 תורחא-6.5153.7160.212.228.4131.8 תורז תונידמל תופישחה לכ ךס111.315.1331.4457.819.469.3388.5 )5 (LDCתונידמל תופישחה לכ ךס--3.23.2--3.2 )6 (GIIPS-ה תונידמל תופישח ה לכ ךס--3.73.7--3.7 2017ץרמב3
	ח״ש ינוילימב םירז)3(םייסנניפ תודסומל יארשא)2()1(תופישח)4(ינוציח יארשא גורד יארשא תפישח ךסץרמב31 רבמצדב31 201820172017 AA- דעAAA282517 A- דע +A91120 -BBBדע +BBB302034  גורד אלל2410  הפישח לוכה ךס696081 .ינזאמ ץוחיארשא ינוכיס ןיא קנבל ,םירז םייסנניפ תודסומב ש״וע תורתיו תונודקיפ)1( .יארשא ידספהלהשרפה תמייק אל ןכו תדחוימ החגשהב וא תוחנ ,םוגפ בוחכ םיגווסמ רשא םייסנניפ תודסומ םימייק אל)2(.םירקורבו תועקשהל םיקנב ,םיקנב לש הקזחא תורבח ,םיקנב םניה םירזםייסנניפ תודסומ)3(.S&Pגורדה תרבחיפ לע)4( .ץיוושו היגלב ,ב״הראב םילעופה תודסומ רקיעב תוללוכ ליעל הלבטב תולל כנה תורתיהםיפוגלשםנסוח
	קוש ןוכיס.3.2 תצובקואםיוסמקיתואיסנניפרישכמלשילכלכיוושביונישמעבונהךרע-תדיריואדספהלןוכיסהאוהקושהןוכיס.םיקוושבםירחאםירטמרפוםיחוורמ,םירעש,םיריחמבםייונישבקע,קנבהלשילכלכהיוושביונישתללוכההמרבוםיקיתםרוקמשקושינוכיסלםיפושחםינמוזמהימירזתוימצעהןוהה,תויובייחתה,םיסכנהלשןגוההיוושהתויקסעהתואצותה.םיפסונ םיילכלכ םידדמבו ל״וחבו ץראב ךרע תורינ יריחמב ,םיר יחמה דדמב ,ןיפילחה רעשב ,תיבירה ירועישב תויתדונתבסיסבלע,המודןפואבקנבבםילהונמהוךשמהבםיטרופמה,םייפיצפסםינוכיסיגוסרפסמםילולכוזםינוכיסתצובקב.ןויר וטקרידה עבקש תולבגמו תוינידמ ,הדובע תרגסמ3ךבדנלםאתהביוליג–םינוכיסהלעח״ודתאהאר,קושינוכיסלוהינתרקבולוהינלהדובעהתרגסמלשבחרנ רואיתל.2017תנשל יתנשה
	םינוכיס תתחפה וא/ו רודיג תויניד מתולבגמתעיבקידי-לעתוליזנוקושינוכיסלתופישחהלוהינלעתססובמקנבהלשםייסנניפהםינוכיסהלוהינתוינידמ:ראשהןיבםיללוכתולבגמבהדימעהךרוצלשומישהשענםהבםיעצמאה.קנבהלשןוכיסהןובאתתאתומאותהתויתומכתוחוקלמ(םיריחסאלתונודקיפלשסויג,)לארשיתלשממלשבוחתורגארקיעב(םיריחסךרעתוריינלשהריכמוהיינק.םירזגנ םייסנניפ םירישכמב תוליעפו םיריח ס תונודקיפ סויג ,)םיידסומו םייטרפתיבירה ןוכיסעבונהתויובייחתההלשוזתושיגרןיבלתיבירהירועישבםייונישלםיסכנהתושיגרןיבשלדבההמעבונתיבירהןוכיסםילולעהלאםייוניש.םירזגמהמדחאלכבתויובייחתההוםיסכנהלשתיבירהיונישידעומוןועריפהידעומןיברעפהמלעופקנבהוהזןוכיסלהפישחתרצוייסנניפךוותמכקנבהתוליעפ.קנבהלשןוההתקיחשלאיבהלוא/ותויחו
	תורבחוקנבהלשםייסנניפהםירישכמהלשןגוההיוושהלעתיבירהירועישבםייטתופיהםייונישתעפשהיבגלעדימןלהל:)ח ״ש ינוילימב( ולש תודחואמםייונישינפל(םייפסכאלםיטירפטעמל,ולשתודחואמהתורבחוקנבהלשםייסנניפהםירישכמהלשןגוהיווש .א :)תיבירה ירועישב םייטתופיה2018ץרמב31 ילארשי עבטמ)2(ץוח עבטמדומצ אלדד מ דומצ רלודרח א כ״הס)1 ( םייסנניפ םיסכנ8,369.12,996.3856.5298.912,520.8 )3 (םירז גנ םייסנניפ םירישכמ ןיגב לבקל םימוכס272.5-212.074.0558.5 תויסנניפ תויובייח תה7,721.73,024.2992.7346.512,085.1 )3 (םירז גנ םייסנניפ םירישכמ ןיגב םלשל םימוכס185.7250.193.832.8562.4  וטנ ןגוה יווש734.2)278.0()18.0()6.4(431.8 2017ץרמב31 ילארשי עבטמ)2(ץו
	תודחואמתורבחוקנבהלשםייסנניפהםירישכמהלשןגוההיוושהלעתיבירהירועישבםייטתופיהםייונישתעפשה .ב :םייפסכ אל םיטירפ טעמל ,ולש2018ץרמב31רח אל ,םייסנניפ םירישכמ לש וטנ ןגוה יווש )ח״ש ינוילימב( תיביר ירועישב םייוניש תעפשה ןגוה יוושב יוניש ילארשי עבטמ)2( ץוח עבטמ ח״ש ינוילימב םיזוחאבתיבירה ירועישב יונישהדומצ אלדד מ דומצ רלודרח א כ״הס כ״הסדחא זוח א תדוקנ לש ליבקמ ידיימ לודיג746.1)288.1( )19.5( )7.0( )0.3( )0.07%(זוחא תדוקנ0.1 לש ליבקמ ידיימ לודיג735.4)279.1( )18.3( )6.3( )0.1( )0.02%( דחא זוח א תדוקנ לש ליבקמ ידיימ ןוטיק723.0)265.6( )16.4( )5.7( 3.50.81% תיבירה ירועישב יונישה2017ץרמב31 םוילרח אל ,םייסנניפ םיר
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	:)םינשב( תויובייחתההו םיסכנה לש )תיביר מ״חמ( עצוממה םייח ה ךשמ ןלהל2018ץרמב312017ץרמב312017רבמצדב31 דומצ אלד ומצ ח"טמדומצוח"טמדומצ אלד ומצ ח"טמדומצוח"טמדומצ אלד ומצ ח"טמדומצו ח"טמ)1 (םיסכנה מ"חמ0.673.860.760.663.311.000.603.770.76 )1 (תויובייח תה מ"חמ0.842.290.210.431.630.220.792.470.21  םינשב מ"חמה רעפ)0.17( 1.580.550.231.680.78)0.19( 1.300.55 )%( פ"תש שר פה3.483.612.583.453.722.563.383.672.59 .םיסנניפה םירישכמה לש ןגוה יווש ינותנ לע תוכמתסהבו ,תויצפואו תוידיתע תואקסע ללוכ )1( .3.27% וניה פ״תשהו םינש0.19%וניה מ״חמה רעפ תויובייח תההו םיסכנה לכ ךסבהיצלפ
	:2018ץרמב31םויל קנבה לש הדמצהה יסיסב זוכיר ןלהל ילארשי עבטמ ץוח עבטמ םיטירפ םניאש םייפסכלכה ךסדומצ אלד ומצדד מלםיריח מה רלוד לש ב״הרארח א םיסכנ8,517.12,968.2882.7308.1240.112,916.2 תויובייח תה7,784.42,884.8954.3386.659.312,059.4 םיר זגנ םירישכמ87.2)247.6( )71.6( 80.3-- יללכ לכה ךס819.9)164.2( 8.51.8180.8846.8ינוילימב(ןכרצלםיריחמהדדמבםייטרואתםייונישתובקעבסמהתעפשהינפלקנבהןוהלעהעפשההתודואםינותנןלהל:)ח ״ש שיחרתשיחרתה תעפשה2018ץרמב31 םויללש תילמיסקמ תיבויח העפשהםישדוח תשולשב שיחרתה)1(2018 לש םינושאר תילמיסקמ תילילש העפשה םישדוח תשולשב שיחרתה לש)1(2018לש םינושאר)2 (דדמב5% לש 
	ןומימו תוליזנ ןוכיס.3.3 תוליזנה ןוכיסהעיגפלןוכיסהוניהתוליזנהןוכיס.ויתויובייחתהןועריפבדומעלוםיסכנבלודיגןממלדיגאתהלשותלוכיכתרדגומ״תוליזנ“ןפואב,םסייגלתלוכיהותורוקמהתונימזיבגלתואדוו-יאלשבותוליזניכרצתאקפסלותלוכייאמעבונהותוביציבוןוהבתעבונהפישחה.ריבסריחמבובוצקןמזבםיסכנשממלתלוכיהויתוהמדספהםרגישילבמרצקןמזקרפךותביופציתלב.רצק חווטל תורוקמ ידי-לע תונמוממה )הנתשמ תיבירב ונתינ םא ףא( ךורא ןמז ל תואוולה ןתממייוניש,קושבםייונישבקעםיידסוממואריחסבוחלשסויגהתלוכיבהטאהינפמששחלותוליזנינוכיסלףושחקנבהסיסבתבחרהלשתוינידמםינשהזמקנבהליעפמהזןוכיסםעדדומתהלהרטמב.םידיקפמהימעטבםייונישוא/והקיקחםשומךכלףסונב.תיביקשממתונודקיפסויגבתודקמתהטרפבו,םיל
	ח״שינוילימ493-כלעדמועתולודגהםידיקפמהתוצובקתשולשלשרוביצהתונודקיפךסתרתיחודהדעומלןוכנ .2016רבמצדב31םויל ח״ש ינוילימ528-ל האוושהב )קנבב תונודקפה ךסמ4.7% -כ םיווהמה()NSFR( ביצי ןומימ סח יNSFR-הלדומתונורקעלםאתהבביציןומימסחילדומתועצמאבחווטהתכוראתוליזנרחאבקועקנבהףסונבםויבדמעביציהןומימהסחי.342ןיקתיאקנבלוהינתארוהלםאתהבIIIלזאבתוארוהב)Net Stable Funding Ratio(  .112% לע2018ץרמב31 ךורא רצק סח יןוידפלתופוקתבןייפואמהרוידליארשאוניהיארשאהקיתמ74% –כ.םיכוראםישומישללוכקנבהלשןזאמה הנבמלעתויפסכהתויובייחתההוםיסכנהןיבמ״חמהרעפחודהםויל.רתויהרצקתורוקמהלשןועריפלהפוקתה,דגנמ.תוכוראמ״חמוםימדקומתונועריפן
	 –
	 –
	 –
	 – 
	 – 
	 –

	 –
	 –.
	.קנבה לע םילחה היצלוגרהו םילהנה קוחה תוארוה לולכמ םושיי לע ףטוש ח וקיפ להנתמ ןכו ,תויצ תורפהוחסונלםאתהבהזללכבו,הזרשקהבקנבהלעםילחהןיקתיאקנבלהונוןידהתוארוהלםאתהבםשוימתויצהןוכיסלוהינ.1.1.2016םוימ ףקותב וניהש308 ת״בנ לש בחרומהו ינכדעה,תימינפההפיכאהתרגסמבקנבהלשטנרטניאהרתאב,םינוכיסהלעטרופמח״ודהארתויצהןוכיסלוהינלעףסונעדימל.CRS-ה ןוכיסוFATCA -ה ןוכיס להונמתווהל,קנבבתונקתהתעמטהלעיארחארשאResponsible Officer )RO(הנימקנבה,FATCA-התונקתתוארוהיפלע.FATCA-הןיינעלRO-כםגשמשמקנבהלשתויצהןיצק.קנבהםשבתונושתורהצהתתלוסמהתויושרלומרשקהשיאלשהנשףוסתורתיןיגב2017רבמטפסל4םויבעצובםיסימהתושרללארשיבםייסנ
	תורקב ,םייטירק םייאנובשחםינדמואו תוינידמ– 4  קרפ םילהנוםייטירק םיאשונב תיאנובשחתוינידמ4.1 חקפמהתוארוהיפלעו )Israeli GAAP(לארשיבםילבוקמתואנובשחתונורקעיפלעםיכורעקנבהלשםייפסכהתוחודהתוחודל1’סמרואיבבםיטרופמתיאנובשחהתוינידמהירקיע.קנבלשיפסכחודתכירערבדבויתויחנהוםיקנבהלע.םייפסכה,םייטירקםיאשונבקנבהלשםייאנובשחםינדמואותיאנובשחהתוינידמבםייונישועריאאלתחוודמההפוקתהךלהמב.2017 תנשל האוושהבםילהנותורקב4.2 סחייתהב.Sox Act-הלש404-ו302םיפיעסתושירדתאםייאקנבםידיגאתלעתוליחמםיקנבהלעחקפמה תוארוההלהנההתוירחאלרשאבתוארוהPublic Company Accounting Oversight Board-הוSEC-הידי-לעועבקנולאםיפיעסלןובשחהיאורתעדתווחויפסכהחוויד
	ףסונעדימ -5 קרפתיתליהקתוליעפו תומורת5.1 תדעותוטלחהלםאתהבושארמרשואמהקנבהביצקתתרגסמבתונושתויתרבחתורטמלתוברםינשהזמםרותקנבה.דיחי ףוגל ח״ש יפלא50לעמ תומורת ונתינ אל חודה תפוקתב .הדעוה תדובע להונו קנבה תלהנהלש תומורת.תיזיפותילכלכ,תוקקזנותושלחומתויסולכואלהרזעוהכימת,עויסלתולעופהתותומעברקיעבתודקמתמקנבהתומורת.דועותויולבגומילעב,תילכלכםיקקזנ,הקוצמברעונוםידלילעויסלתולעופהתותומעתונמלןתינוללהתותומעהןיבםתואץלחלוםישנאםתואלעייסלםגתולעופ,וללהתויסולכואלןדי-לעןתינהרישיהעויסלףסונב,הלאתותומעמקלח.םיאצמנ םה וב הקוצמה לגעממדדועמקנבה.ףינסהאצמנהבריעהםוחתבתונושתויובדנתהתויוליעפבקלחקנבה
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	Artifact
	םייפסכ תוחודתיצ מת םייניב םידחואמ
	312018 
	ולש תוקזחומ תורבחו מ"עב םילשורי קנב  םויל םייניב םידחואמ םייפסכ תוחוד תיצמת
	 ץרמב 

	76 
	םיניינעה ןכות- םייפסכתוחוד תיצ מת םירקבמה ןובשחה יאור לש הריקס חוד79 2018ץרמב31םויב המייתסהש הפוקתל דחואמ דספהו חוורחודתיצמת812018ץרמב31םויב המייתסהש הפוקתל ללוכה חוורה לע דחואמ חוד תיצמת82 2018ץרמב31םויל דחואמ ןזאמ תיצמת83 2018ץרמב31םויל דחואמ ןוהב םייונישה לע חודתיצמת84 2018ץרמב31םויב המייתסהש הפוקתל דחואמ םינמוזמ ימירזת לע חודתיצמת85 םידחואמ םייניב םייפסכ תוחודתיצמתל םירואיב87 87 87 87 87 םיקסע יפוריצ תעב םייפסכה תוחודה תכירעב המשויש תיאנובשח87 88 89 תיביר תואצוהו תוסנכה.292 תיבירמ ןניאש ןומימ תוסנכה.393 רבטצמ רחא ללוכ )דספה( חוור.494 ךרע תוריינב תועקשה.596יארשא ידספהל הש
	תיאנובשחה תוינידמה ירקיע.
	1

	יללכ )1
	(

	יפסכה חווידה תונורקע )2
	(

	םייפסכ תוחוד תכירעב םינדמואב שומיש )3
	(

	תוינידמ )4
	(

	םיקנבה לע חוקיפה תוארוהו תיאנובשחהקיקחינוכדע ,תואנובשחינקת לש הנושארל םושיי )5
	(

	םמושי ינפלש הפוקתב םיקנבה לע חוקיפה לש תושדחתוארוהו םישדחתואנובשח ינקת )6
	(


	Artifact
	Artifact
	972-3-6232525 +'144 , +972-3-5622555 -6492102ey.com 
	קוסטפו ררגבא יתא קסרי רט .ל
	חר
	מנ םחבגי ן
	'א
	פק ס
	לת
	בא בי

	 חודסיקרה לש וראיהחבשןוהבמקר םיבלע ילינמהתו  לשנב קורישב םיל"ע מ
	 חודסיקרה לש וראיהחבשןוהבמקר םיבלע ילינמהתו  לשנב קורישב םיל"ע מ
	 חודסיקרה לש וראיהחבשןוהבמקר םיבלע ילינמהתו  לשנב קורישב םיל"ע מ

	מב או
	מב או

	", 31 ,2018 
	סקנר ו תאעדימה ה יפסכצמהו ףרלש נב קרי םילשועב
	 מו תורבח תונבהלש ול(לה :ן)"קנבה"
	כהו לל תאהמא ןזהניב םייהצמת יתיהמאו דחל םוי
	מברס
	ו תאדהוחו תהתיצמת םייניב םייהמאו םידחע לרוו חופהס ,דרוו חלוכ ,להנישו םייבהו ןתוירזמ יהמזו םינמתלקפו ה לש ששו ל הדוח םיששהתסיימ התואבותרא .ךירידהקטירווןולהנהההארח םיאכירעל הלוגצה הלש 

	(Israeli GAAP )
	 עדימ יפסכתלקו תפניביי ם וזתהב םאל יללכחבשו תואנמקילבוםברשי לא
	ידלוו ח יפסכתלק תופויניב םיתהבו םאלהו תוארהפמק חלע הנב םיקוהיחנוית.ואירחונת ויה אליבהעמנקס הכ עדימ לעפס יתלקניב תפו םיי וזבהבתסס לע סריקנת .ו

	ה ףקיהסריק ה
	ה ףקיהסריק ה

	1", . 
	רענכותאסריקנת ותהב םאתלןקסריקה
	לשלשתכר יאוחבשוןברשילא
	סריקהלש דימע יפסכתלקפוו תניביי םענהר תכלע דיירואההחשבוןה רקבמלש יהשו "תתוקןסריק הישישומ ובסריקהשלת םידיגאנבקא םיינבק עיפל הו תוארהפמק חלע הנב םיקנהוחתויי .וסריקהש לעדימ  יפסכתלקתופוניבםיימוכר תבריבמירו,םעברקיםע נאםישהארחםיאנעלםינייהיפסכםיוהחנובשאםיי
	ימוישוםנ ילהסיקר הילנאט םייואירח.םסריק הניההמצמוצ תמביהפקהבדימ הכינ תרמ רשאיבקו תרענהר תכתהב םאתל ינקיבקו תרמקו םילבברשי לאוכיפל ךניאה  תרשפאמנל ולה גישיבטח ןונשידוו על לכנעה םינייעמשמהוית םישיה וםילוכי לה תוימזו םיהיבברוק .תתהב םאכליא ,ך ןנאומחוו םיחוד תותע  לשיבקותר

	מנקס ה
	מנקס ה

	(Israeli GAAP ). 
	בהבתססלע סריקנת,ולאבאתלשו תמילנבוד רבגהו םרנלול רובס עדימהשה יפסכנה ל"ניא ורע ,ךומ לכבהניחותהמהויתו ,תתהב םאל יללכחבשו תואנמקו םילבברשי לא
	ידלווכ חפס יתלקפוניב תוי םיתהבול םארוהא תוהפמקח לע הנב םיקנהוחתוייו

	-, 24 ,2018
	לת
	ביבא
	וק טסופר רבגא י תאיסקר ר
	ביאמ
	ראויחשבו ן
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	2018ץרמב31םויב המייתסהש הפוקתל דחואמ דספהוחוורחודתיצמת ח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסומייתסהש םישד וח השולשלץרמב31 םויב המייתסהש הנשלרבמצדב31 םויב רואיב201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ( תיביר תוסנכה2110.3106.7473.5  תיביר ,תואצוה219.520.0110.1  וטנ ,תיביר תוסנכה290.886.7363.4  יארשא ידספה ןיגב תואצוה6,1311.011.036.9 רחאל וטנ ,תיביר תוסנכה יארשא ידספה ןיגב תואצוה79.875.7326.5  תיבירמ ןניאש תוסנכהתיבירמ ןניאש ןומימ )תואצוה ( תוסנכה35.7-)0.6(  תולמע25.732.0114.6 תורח א תוסנכה1617.42.911.5  תיבירמ ןניאש תוסנכהה לכ ךס48.834.9125.5 תורחאו תוילועפת תואצ וה תוולינ תואצוהו
	ץרמב31 םויבהמייתסהשהפוקתלללוכהחוורהלעדחואמחוד תיצמת2018 ח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסומייתסהש םישד וח השולשלץרמב31 םויב המייתסהש הנשלרבמצדב31 םויב רואיב201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ(יקנ ח וור19.07.637.0 :רחא ללוכ )ד ספה( חווריפל הריכמל םינימזךרע תוריינתגצה ןיגב תומאתה וטנ ,ןגוה יווש)1.1( 0.92.0  םידבועל תובטה ןיגב תויובייחתה לש תומאתה--)3.2( :םיסימ ינפל רחא ללוכ )דספה( ח וור)1.1(0.9)1.2(  סחייתמה סמה תעפשה0.4)0.3( 0.3 םיסימ רחאל רחא ללוכ )דספה( חוור4)0.7(0.6)0.9( ללוכה חוורה לכה ךס18.38.236.1 .םהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םייפסכה תוח ודל םירואיבה82 
	2018ץרמב31םוילדחואמ ןזאמ תיצמתח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסץרמב31 רבמצדב31  רואיב201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ( םיסכנםיקנבב תונודקיפו םינמוז מ2,017.12,723.12,659.0 )1 ( ךרע תוריינ51,012.71,108.7858.3  רוביצל יארשא6,139,646.29,695.59,772.4  יארשא ידספהל השרפה)103.5( )105.2( )101.7( וטנ ,רוביצל יאר שא9,542.79,590.39,670.7  דויצו םיניינב164.9158.4150.6  םיישחומ יתלב םיסכנ0.30.70.4םירזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ112.989.964.0 םירח א םיסכנ175.6145.9150.6  םיסכנה לכ ךס12,916.213,817.013,553.6 ןוהו תויובייח תה רוביצה תונודקיפ710,103.910,797.910,560.1  םיקנבמ תונודקיפ33.936
	2018 ץרמב31םויב המייתסהש הפוקתל דחואמןוהב םייונישהלע חודח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס ןוה תוינמה ערפנה ןוה תונרק הימרפמ לכה ךס ןוה תוינמה ערפנה ןוה תונרקוחוור)דספה(רחא ללוכ רבטצמםיפדוע )תונוערג(ורבצנש לכה ךסימצע ןוה2017תנשל ץרמב31םויבו2018תנשל ץרמב31םויב ומייתסהש םישדוח השולש לש תופוקתל ימצעה ןוהב םייונישה לע חוד .א )רקובמ יתלב()רקובמ(2017רבמצדב31םויל הרתי127.399.5226.8)1.7( 612.2837.3 הפוקתב יקנ ח וור----19.019.0  םלושש דנדיביד)5.5( )5.5( םלוש םרטו ז רכוהש דנדיביד----)3.3( )3.3( סמ תעפשה רחאל וטנ ,רחא ללוכ ח וור---)0.7( -)0.7( 2018ץרמב31 םויל הרתי127.39
	31םויבהמייתסהשהפוקתלדחואמםינמוזמימירזתלעחודתיצמת2018 ץרמבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסומייתסהש םישד וח השולשלץרמב31 םויב המייתסהש הנשלרבמצדב31 םויב201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ( תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת הנשל יקנ חוור19.07.637.0  :תומאתהדויצו םיניינב לע תח פ15.413.755.7  יארשא ידספה ןיגב תואצוה11.011.036.9 הריכמל םינימזךרע תוריינתריכממ )חוור( דספה-)0.3( )1.8( הריכמל םיקזחומה םיסכנ לש ךר ע תדירי-0.7-תוריינ לש ןגוה יוושל תומאתהמ שמומ םרטשו שמומש דספהרחסמל ךר ע1.12.62.6  וטנ ,םיחדנ םיסימ1.9)0.2( )2.7(  ףדועב לודיג( הדועי לע הדותע ףדועב לודיג - השירפ ייוציפ )הדותעה לע הדו
	31םויבהמייתסהשהפוקתלדחואמםינמוזמימירזתלעחוד תיצמת)ךשמה(2018 ץרמבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסומייתסהש םישדוח ה שולשלץרמב31 םויבהמייתסהש הנשלרבמצדב31 םויב201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ(העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת)2 (הריכמל םינימזךרע תוריינ תשיכר)195.5( )615.1( )2,845.3( הריכמל םינימזךרע תוריינתריכממ הרומת38.3801.42,468.3הריכמל םינימזךרע תוריינןוידפמ הרומת3.014.8726.0  דויצו םיניינב תשיכר)34.7( )14.5( )51.1(  דויצו םיניינב שומיממ הרומת--0.5  העקשהב תוליעפמ וטנ םינמוזמ)188.9(186.6298.4  ןומימ תוליעפמ םינמוזמ ימירזתםיחדנ תובייחתה יבתכו בוחתורגיא תקפנה--505.4 םיחדנ תובייחתה יבתכו בוחתורגיא ן
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	92 תיבירתואצוהו תוסנכה-2 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסםישדוח השולשלץרמב31 םויב ומייתסהש20182017  תיביר תוסנכה .א רוביצל יארשאמ109.0105.3 םינמוז ממו לארשי קנבב תונודקיפמ0.30.3בוח תורגאמ1.01.1  תיבירה תוסנכה לכה ךס110.3106.7תיביר תואצוה .ברוביצה תונודקיפ לע14.913.1  םיקנבמ תונודקיפ לע0.30.3ולאשוהש ךרע תוריינ לע-0.1 םיחדנ תובייח תה יבתכו תובייחתה תודועת לע4.36.5תיבירה תואצוה לכה ךס19.520.0  וטנ ,תיביר תוסנכה ךס90.886.7בוח תורגיאמ הריבצ סיסב לע תיביר תוסנכה טוריפ .ג הריכמל תונימז0.91.0 רח סמל0.10.1  תיביר תוסנכהב לולכ לכה ךס1.01.1 
	.רודיג יסחיל ודעוי אל רשא ,קנבה לש תויובייחתההו םיסכנה לוהינ ךרעממ קלחםיווהמה םירזגנ םירישכמ)1( .המאתהב,ח"שינוילימ )0.1(-וח"שינוילימ )1.1(לשךסב31.03.2017 -ו31.03.2018םימילבטומיאקנבהדיגאתהםהב,יארשאירזגנןיגבהזמ)2( .רבטצמ רחא ללוכ חוורמ שדחמ גווס)3( 31.03.2017-ו,31.03.2018 םימיל,דחואמבוקנבבןזאמהםוילתוקזחומןיידעשרחסמללסתודועתוח"גאלםירושקה)םידספה(םיחוורהקלחהזמ)4(.המאתהב ,ח"ש ינוילימ )3.9(-ו ח"ש ינוילימ4.3 לש ךסבלשךסב31.03.2017-ו,31.03.2018 םימיל,דחואמבוקנבבןזאמהםוילתוקזחומןיידעשרחסמלתוינמלםירושקה)םידספה(םיחוורהקלחהזמ)5( .המאתהב ,ח"ש ינוילימ0.0-ו ח"ש ינוילימ0.2 .ח"ש ינוילימ0.1-מ
	94 רבטצמרחא ללוכ)דספה( חוור -4 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכססמ תעפשה רחאל רבטצמ רחא ללוכ )דספה( חוורב םייוניש .אתנשלץרמב31םויבומייתסהשםישדוחהשולשלשתופוקתלרבטצמרחאללוכ)דספה(חוורבםייוניש1 )רקובמיתלב(2017תנשל ץרמב31םויבו2018תגצ ה ןיגב תומאתה םינימז ךרע תוריינ וטנ ,ןגוה יווש יפל הריכמל תומאתה תובטה ןיגב םידבועל כ"הס)רקובמ(2017רבמצדב31םויל הרתי)0.2( )1.5( )1.7(  הפוקתה ךלהמב וטנ יוניש)0.7( -)0.7( 2018ץרמב31 םויל הרתי)0.9()1.5()2.4( )רקובמ(2016רבמצדב31םויל הרתי)1.5( 0.7)0.8(  הפוקתה ךלהמב וטנ יוניש0.6-0.62017ץרמב31 םויל הרתי)0.9(0.7)0.2( )רקובמ(2017תנשל רבטצמ רחא לל
	95 )ךשמה( רבטצמ רחאללוכ )דספה( חוור- 4  רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכססמ תעפשה ירחאו סמ תעפשה ינפל ,רבטצמ רחא ללוכ )דספה( חוור יביכרמב םייונישה.בםויב ומייתסהש םישדוח השולשלםויב ה מייתסהש הנשל2018ץרמב312017ץרמב312017רבמצדב31  )רקובמ יתלב( )רקובמ( ינפל סמ תעפשה סמרח אל סמ ינפל סמ תעפשה סמרח אל סמ ינפל סמ תעפשה סמרח אל סמןגוה יווש יפל הריכמל םינימז ךרע תוריינתגצה ןיגב תומאתה ושמומ םרטש וטנ )םידספה( םיחוור ןגוה יוושל תומאתהמ)1.1( 0.4)0.7( 0.5)0.2( 0.33.9)1.4( 2.5 הריכמל םינימזע"ינ ןיגב םידספה )םיחוור()1 (דספהו חוורחודל שדחמ וגווסש---0.4)0.1( 0.3)1.9( 0.7)1.2( הפ
	96 ךרעתוריינ- 5  רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס2018ץרמב31 םויל )רקובמ יתלב( ךרעהןז אמב תתחפומ תולע )תולע - תוינמב(רבטצמ רח א ללוכ חוורםיח וור םידספה)1(ןגוה יוושהריכמל םינימז ךרע תוריינ .א לס תודועתו בוח תורגא)4 ( לארשי תלשממ לש559.4559.30.20.1559.4תורז תולשממ לש111.3112.7-1.4111.3 לארשיב םירח א לש11.111.2-0.111.1הריכמל םינימז ךרע תוריינ לכה ךס681.8683.2)2(0.2)2(1.6681.8  ךרעהןז אמבתתח פומ תולע )תולע - תוינמב(םיח וור םרטש ורכוה תומאתהמ ןגוה יוושל םידספה םרטש ורכוה תומאתהמ ןגוה יוושל)1(ןגוה יוושרחסמל ךרע תוריינ .בלס תוד ועתו בוח תורגא)5 ( לארשי תלשממ לש322.43
	97 )ךשמה( ךרעתוריינ- 5  רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס2017ץרמב31 )רקובמ יתלב( ךרעהןז אמב תתחפומ תולע )תולע - תוינמב(רבטצמ רח א ללוכ חוור)1(ןגוה יוושםיח וורםידספההריכמל םינימז ךרע תוריינ .א לס תודועתו בוח תורגא)4 ( לארשי תלשממ לש531.5533.20.10.8543.6תורז תולשממ לש128.6128.9-0.1309.9  לארשיב םייסנניפ תודסומ לש0.70.60.1-0.8  לס תודועתו בוח תורגא כ"הס660.8662.70.2-0.3  תונרקו תוינמ5.95.50.40.9854.6הריכמל םינימז ךרע תוריינ לכה ךס666.7668.20.6-5.9  ךרעהןז אמב תתחפומ תולע )תולע - תוינמב(םיח וור םרטש ושמומ תומאתהמ ןגוה יוושל םידספה םרטש ושמומ תומאתהמ ןגוה יוושל)
	98 )ךשמה( ךרעתוריינ- 5  רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס2017רבמצדב31 םויל )רקובמ(ןזאמב ךר עהתתח פומ תולע )תולע - תוינמב(רבטצמ רח א ללוכ חוורםיח וור םידספה)1(ןגוה יוושהריכמל םינימז ךרע תוריינ .א לס תודועתו בוח תורגא)4 ( לארשי תלשממ לש404.0403.70.3-404.0תורז תולשממ לש118.7119.3-0.6118.7 לארשיב םירח א לש0.60.6--0.6הריכמל םינימז ךרע תוריינ לכה ךס523.3523.6)2(0.3)2(0.6523.3 ןזאמב ךר עה תתחפומ תולע - תוינמב( )תולעםיח וור םרטש ושמומ תומאתהמ ןגוה יוושל םרטש םידספה ושמומ תומאתהמ ןגוה יוושל)1(ןגוה יוושרחסמל ךרע תוריינ .ב לס תודועתו בוח תורגא)5 ( לארשי תלשממ לש333.332
	99 )ךשמה( ךרע תוריינ - 5 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסהריכמלםינימזךרעתוריינלש,)1(ךרעהתדירירועישוןמזךשמיפל,ושמומםרטשםידספהוןגוהיווש .גשמומ םרטש דספה תייציזופב םיאצ מנה2018ץרמב31 םויל )רקובמ יתלב()2(םישדוח12 -מ תוחפ יווש ןגוה ושמומ םרטש םידספה0-20%20-40%  כ"הס בוח תורגא לארשי תלשממ לש273.60.1-0.1תורז תולשממ לש111.31.4-1.4 לארשיב םירח א לש10.60.1-0.1הריכמל םינימז ךרע תוריינ לכה ךס395.51.6-1.6 2017ץרמב31 םויל )רקובמ יתלב( בוח תורגא לארשי תלשממ לש328.11.8-1.8תורז תולשממ לש128.50.3-0.3הריכמל םינימז ךרע תוריינ לכה ךס456.62.1-2.12017רבמצדב31 םויל )רקובמ()2 (םישדוח12 -מ תוחפ ב
	100 יארשאידספהל השרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיס-6 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסיארשא ידספהל השרפהה תרתיו רוביצל יארשא,)1(תובוח.12018ץרמב31 םויל ירחסמרויד לרח א יטרפ לכה ךס רוביצ םיקנב תולשממו לכה ךס)1( המושר בוח תרתי ינטרפ סיסב לע וקדבנש תובוח1,034.21.316.61,052.1-1,052.1 )*( יתצובק סיסב לע וקדבנש תובוח311.47,122.01,160.78,594.1-8,594.1  רוגיפה קמוע יפל :הזמ )*(200.76,710.8-6,911.5-6,911.5  )**(תובוח לכה ךס1,345.67,123.31,177.39,646.2-9,646.2 :הז מ )**( שדחמ ןוגראב תובוח4.2-13.417.6-17.6 םירח א םימוגפ תובוח20.81.3-22.1-22.1  םימוגפ תובוח לכה ךס25.01.3
	101 )ךשמה(יארשאידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיס-6 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסיארשא ידספהל השרפהה תרתיו רוביצל יארשא,)1(תובוח.12017ץרמב31 םויל ירחסמרויד לרח א יטרפ לכה ךס רוביצ םיקנב תולשממו לכה ךס)1( המושר בוח תרתי ינטרפ סיסב לע וקדבנש תובוח1,185.2-21.51,206.7-1,206.7 )*( יתצובק סיסב לע וקדבנש תובוח383.66,963.41,141.88,488.8-8,488.8  רוגיפה קמוע יפל :הזמ )*(168.86,571.3-6,740.1-9,695.5  )**(תובוח לכה ךס1,568.86,963.41,163.39,695.5-9,695.5 :הז מ)**(- שדחמ ןוגראב תובוח5.8-15.921.7-21.7 םירח א םימוגפ תובוח17.5--17.5-17.5  םימוגפ תובוח לכה ךס23.3-15
	102 )ךשמה(יארשאידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיס-6 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסיארשא ידספהל השרפהה תרתיו רוביצל יארשא,)1(תובוח.12017רבמצדב31 םויל ירחסמרויד לרח א יטרפ לכה ךס רוביצ םיקנב תולשממו לכה ךס)1( המושר בוח תרתי ינטרפ סיסב לע וקדבנש תובוח1,116.31.315.61,133.2-1,133.2  )*(יתצובק סיסב לע וקדבנש תובוח237.47,276.81,125.08,639.2-8,639.2  רוגיפה קמוע יפל :הזמ)*(187.06,830.1-7,017.1-7,017.1)**(תובוח לכה ךס1,353.77,278.11,140.69,772.4-9,772.4 :הזמ)**( שדחמ ןוגראב תובוח5.1-14.219.3-19.3 םירח א םימוגפ תובוח20.61.3-21.9-21.9  םימוגפ תובוח לכה ךס25.71.
	103 )ךשמה(יארשאידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיס-6 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסיארשא ידספהל השרפהתרתיב העונת2  ירחסמרויד לרח א יטרפ לכה ךס רוביצ םיקנב תולשממולכה ךס)*(31.12.2016םויל יארשא ידספהל השרפה תרתי9.644.851.0105.4-105.4  יארשא ידספה ןיגב תואצוה)0.1( )1.8( 12.911.0-11.0 תויאנובשחתוקיחמ)0.6( 0.4)9.9( )10.1( -)10.1( תומדוק םינשב תיאנובשחוקחמנש תובוח תייבג0.5-1.41.9-1.9 וטנ תויאנובשחתוקיחמ)0.1( 0.4)8.5( )8.2( -)8.2( )*(31.3.2017םויל יארשא ידספהלהשרפה תרתי9.443.455.4108.2-108.2)*( 31.12.2017םויל יארשא ידספהל השרפה תרתי7.943.453.6104.9-104.9  יארשא ידספ
	104 רוביצהתונודקיפ-7 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסדיקפמה גוס יפל תונוד קיפ יגוס .אץרמב31 רבמצדב31 201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ( לארשיב השירד יפל תיביר םיאשונ םניא1,360.91,490.11,442.8  תיביר םיאשונ1,058.71,717.91,470.8השירד יפל כ"הס2,419.63,208.02,913.6  בוצק ןמזל7,684.37,589.97,646.5*רוביצה תונודקיפ כ"הס10,103.910,797.910,560.1 :הז מ *םייטר פ םישנא לש תונודקיפ7,968.88,184.68,320.6  םיידסומ םיפוג לש תונודקיפ741.01,078.6727.4 םירח או םידיגאת לש תונודקיפ1,394.11,534.71,512.1דחואמ סיסב לע לדוג יפל רוביצה תונודקיפ .בח"ש ינוילימב ןודקיפה תרקת1 דע5,442.85
	105 םידבועתויוכז-8 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסדספהו חוורב ורכוהש וטנ הבטהה תולע יביכר .1ומייתסהש םישדוח ה שולשלץרמב31 םויבהמייתסהש הנשלרבמצדב31 םויב201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ( תוריש תולע0.90.93.6  תיביר תולע0.40.51.6 תורח א תויולע0.8-1.6תינכת יסכנ לע היוזח האושת)0.2( )0.2( )1.7(  :ורכוה אלש םימוכס לש התחפה וטנ יראוטקא )חוור( דספה)3(--)0.3( )1 (רבעמ ןיגב וטנ )סכנ( תובייח תה---ורכוה אלש םימוכס לש תותח פה כ"הס)3(--)0.3(  וטנ ,הבטהה תולע ךס1.91.24.8 תודקפה .2לעופב תוד קפה)2(תיזחתומייתסהש םישדוח ה שולשלץרמב31 םויב המייתסהש הנשלרבמצדב31 םויב2018201820172017  
	106 םיקנבה לעחקפמהתוארוה יפל תוליזנו ףונימ,ןוה תומילה-9 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסםיקנבה לע חקפמה יפל ןוה תומילה.1 ."ןוהה תומילהו הדידמ" רבדב299הארוהו201-211רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל םאתהב בשוחמד חואמה ינותנב .אץרמב31 רבמצדב31 201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ(ןוהה סחי בושיח ךרוצל ןוה.1םייוכינו תויחוקיפ תומאתה רחאל ,1 דבור ימצע ןוה827.6802.2822.9םייוכינ רחאל ,ףסונ1 דבור ןוה---םייוכינ רחאל ,2 דבור ןוה404.0350.7407.6ללוכ ןוה לכה ךס1,231.61,152.91,230.5 ןוכיס יסכנלש תוללקושמ תורתי .2 יארשא ןוכיס7,209.37,135.87,286.2  קוש ינוכיס67.121.742.8  ילועפת ןוכיס779
	107)ךשמה(םיקנבהלעחקפמהתוארוהיפלתוליזנוףונימ,ןוהתומילה-9 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס1דבור ימצע ןוה סחי לע רבעמה תוארוה תעפשה .גץרמב31 רבמצדב31 201820172017  )רקובמ יתלב()רקובמ()2 ()1(רבעמה תוארוה תעפשה ינפל ןוכיס יביכרל1 דבור ימצע ןוה סחי10.3%10.1%10.1%  רבעמה תוארוה תעפשה-)4( -0.1% 299הארוהברבעמהתוארוהתעפשהרחאל ןוכיס יביכרל1דבור ימצע ןוהסחי10.3%10.1%10.2% )3()דחואמהינותנב(םיקנבהלעחקפמהתוארוהיפל)LCR(תוליזנהיוסיכסחי2 .תוליזנ יוסיכ סחי רבדב221רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל םאתהב בשוחמץרמב31 רבמצדב31 201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ(תוליזנה יוסיכ סח י258%367
	108 תודחוימ תויורשקתהותויולתתויובייחתה-10 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסתורחא תודחוימ תויורשקתהו תויולת תויובייחתה - אםינשבםולשתלתוריכשהימד.הכראהלהיצפואםיללוכהחווטיכוראתוריכשיזוחבורשקתהתדחואמהרבחו קנבה :ןלהלדכ םניה ,רומאכ תויורשקתה ןיגב תואבהץרמב31 רבמצדב31 201820172017  )רקובמ יתלב( )רקובמ( הנושאר הנש18.018.117.7  הינש הנש16.618.017.7  תישילש הנש15.316.515.3  תיעיבר הנש12.415.312.0ךליאו תישימח הנש101.8106.8105.6  ךורא חווטל תוריכש יזוח164.1174.7168.3 תויטפשמ תועיבת - ב,רבעבויתוחוקלוא,ויתוחוקלודגנוטקנשתויגוצייתונעבותרושיאלתושקבתוברל,םייטפשמםיכילהלדצוניהקנבה1תווחלעךמתסהבקנבהת
	 ועריאש  ללכבוטבהח ינפל דעומ ,הריכמה םללכבו םולשת לע יפ קספ ןיד ןתניש העיבתב ,וז לככ ,ןתניש  לככךסהש
	 ועריאש  ללכבוטבהח ינפל דעומ ,הריכמה םללכבו םולשת לע יפ קספ ןיד ןתניש העיבתב ,וז לככ ,ןתניש  לככךסהש
	 ועריאש  ללכבוטבהח ינפל דעומ ,הריכמה םללכבו םולשת לע יפ קספ ןיד ןתניש העיבתב ,וז לככ ,ןתניש  לככךסהש

	 ללוכה  לשנםיקז ולא הלעי  לע2.5 ןוילימ .ח"ש  םויב21  ,רבמצדב2014 ועידוה ללכ םייסנניפ ,מ"עב  ללכחה תוקז יקסע
	 ללוכה  לשנםיקז ולא הלעי  לע2.5 ןוילימ .ח"ש  םויב21  ,רבמצדב2014 ועידוה ללכ םייסנניפ ,מ"עב  ללכחה תוקז יקסע

	וטיבח מ"עב קנבל םילשורי יכ ללכ םייסנניפ  מ"עבמההתח  תאתה היתויובייחוהיתויוכז י"פע  ףיעס10  םכסהלהשיכרה
	וטיבח מ"עב קנבל םילשורי יכ ללכ םייסנניפ  מ"עבמההתח  תאתה היתויובייחוהיתויוכז י"פע  ףיעס10  םכסהלהשיכרה

	  ללכלהתוקזח יקסע חוטיב .מ"עב ,ךכיפל םויכ  הלחתההתובייח יופישל לש ללכ םייסנניפ מ"עב לע  ללכהח תוקז יקסע
	  ללכלהתוקזח יקסע חוטיב .מ"עב ,ךכיפל םויכ  הלחתההתובייח יופישל לש ללכ םייסנניפ מ"עב לע  ללכהח תוקז יקסע

	וטיבח .מ"עב תכרעהל תלהנה ,קנבה תססבתמה לע תכרעה ויצעוי םייטפשמה רשאב ייוכיסל  ,העיבתה השרפהה
	וטיבח .מ"עב תכרעהל תלהנה ,קנבה תססבתמה לע תכרעה ויצעוי םייטפשמה רשאב ייוכיסל  ,העיבתה השרפהה

	ודב הללכנש.התואנ הניה יופישה יוכינב םייפסכה תוח
	ודב הללכנש.התואנ הניה יופישה יוכינב םייפסכה תוח

	  םויב6  ,טסוגואב2017 השגוה הלבקתהו קנבב ,השקב השגוהש תיבל  טפשמהמהוח יזמוח זכרמ,ז  רושיאלהנעבות
	  םויב6  ,טסוגואב2017 השגוה הלבקתהו קנבב ,השקב השגוהש תיבל  טפשמהמהוח יזמוח זכרמ,ז  רושיאלהנעבות
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	 תיגוצייכ דגנ ,קנבה הניינעש לוטיב תובטה תולמעב ש"וע  תובגנהוקלמ,תוח רשא יפל ןעטנה  םיאכזתובטהל
	 תיגוצייכ דגנ ,קנבה הניינעש לוטיב תובטה תולמעב ש"וע  תובגנהוקלמ,תוח רשא יפל ןעטנה  םיאכזתובטהל

	 ולא אלל  הלבגהב.ןמז יפל  ,ןעטנהוקלתוח ולא ,ועטוה ,הרואכל לע ידי קנבה  תרגסמבפםימוסר וצפוהש  לע.ודי
	 ולא אלל  הלבגהב.ןמז יפל  ,ןעטנהוקלתוח ולא ,ועטוה ,הרואכל לע ידי קנבה  תרגסמבפםימוסר וצפוהש  לע.ודי

	 ןיב רתיה ושקיב םיעבותה יכ תיב  טפשמהיבייח תא קנבה םלשל הצובקל התוא םישקבמ םיעבותה  גצייליוציפ
	 ןיב רתיה ושקיב םיעבותה יכ תיב  טפשמהיבייח תא קנבה םלשל הצובקל התוא םישקבמ םיעבותה  גצייליוציפ

	 ךסב  ללוכ9.2 ינוילימ ח"ש וא לכ  םוכסחאר ותוא אצמי תיב טפשמה דבכנה ןוכנל קוספל תוביסנב ,ןיינעה  ןכוןתיי
	 ךסב  ללוכ9.2 ינוילימ ח"ש וא לכ  םוכסחאר ותוא אצמי תיב טפשמה דבכנה ןוכנל קוספל תוביסנב ,ןיינעה  ןכוןתיי

	  וצמהבייח תא קנבה ןתיל םיעבותל רתילו ירבח הצובקה רוטפ תולמעמ ש"ועה דע דעומל  תריגסהןובשח  לע.םדי
	  וצמהבייח תא קנבה ןתיל םיעבותל רתילו ירבח הצובקה רוטפ תולמעמ ש"ועה דע דעומל  תריגסהןובשח  לע.םדי

	 תכרעהל תלהנה ,קנבה תססבתמה לע תכרעה ויצעוי םייטפשמה  רשאבייוכיסלרוריב העיבתה רבעוה  .רושיגל
	 תכרעהל תלהנה ,קנבה תססבתמה לע תכרעה ויצעוי םייטפשמה  רשאבייוכיסלרוריב העיבתה רבעוה  .רושיגל

	ודב הללכנש השרפהה ,העיבתה.התואנ הניה םייפסכה תוח
	ודב הללכנש השרפהה ,העיבתה.התואנ הניה םייפסכה תוח

	  םויב9  ,רבמבונב2017 השגוה תיבל  טפשמהוחמה יזיבםילשור השקב רושיאל הנעבות תיגוציי דגנכ  ,קנבההנעטב
	  םויב9  ,רבמבונב2017 השגוה תיבל  טפשמהוחמה יזיבםילשור השקב רושיאל הנעבות תיגוציי דגנכ  ,קנבההנעטב
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	 היפל תרגסמב עוריא הצירפ עריאש ךלהמב שדוח  ראוני2016  רתאלסמ"רח הסרובב –  םילשוריארקורב "זםסרופ
	 היפל תרגסמב עוריא הצירפ עריאש ךלהמב שדוח  ראוני2016  רתאלסמ"רח הסרובב –  םילשוריארקורב "זםסרופ

	 עדימ שיגר  עגונבוקללתוח .קנבה תנעטל ,שקבמה תולהנתה קנבה רשקהב הז הווהמ הרפה לש קוח  תנגהפה,תויטר
	 עדימ שיגר  עגונבוקללתוח .קנבה תנעטל ,שקבמה תולהנתה קנבה רשקהב הז הווהמ הרפה לש קוח  תנגהפה,תויטר

	  תוארוהוקיפהח לע םיקנבה ןכו .תונלשר לע סיסב תוליע העיבת ,ולא שיגה שקבמה דגנכ קנבה  השקברושיאל
	  תוארוהוקיפהח לע םיקנבה ןכו .תונלשר לע סיסב תוליע העיבת ,ולא שיגה שקבמה דגנכ קנבה  השקברושיאל

	 הנעבות תיגוציי לע  ךס3 ינוילימ ח"ש רשאכ( רבודמ ןדמואב ףופכה .)םייונישל לע קנבה שיגהל  ותבושתתשקבל
	 הנעבות תיגוציי לע  ךס3 ינוילימ ח"ש רשאכ( רבודמ ןדמואב ףופכה .)םייונישל לע קנבה שיגהל  ותבושתתשקבל

	 רושיאה דע  םויל15  ,יאמב2018. בלשב הז אל ןתינ תעדל תא ייוכיס העיבתה לשב בלשה ימדקמה  וב תאצמנ
	 רושיאה דע  םויל15  ,יאמב2018. בלשב הז אל ןתינ תעדל תא ייוכיס העיבתה לשב בלשה ימדקמה  וב תאצמנ

	.העיבתה
	.העיבתה

	  םוכסההפישח לשב תועיבת ושגוהש דגנ ,קנבה תורשפאש ,ןתושממתה ןלוכ וא ,ןקלח  הניהשפא תירReasonably Possible() 
	  םוכסההפישח לשב תועיבת ושגוהש דגנ ,קנבה תורשפאש ,ןתושממתה ןלוכ וא ,ןקלח  הניהשפא תירReasonably Possible() 
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	  םויל םכתסה31 רמב ץ2018 -כב 4 "ש ינוילמ.)ח
	  םויל םכתסה31 רמב ץ2018 -כב 4 "ש ינוילמ.)ח

	 ןוכנ  םויל31 רמב ץ2018, קנבל ןיא הפישח תיתוהמ ןיגב תועיבת ושגוהש ודגנ רשא תורבתסהה  ןתושממתהלהניא
	 ןוכנ  םויל31 רמב ץ2018, קנבל ןיא הפישח תיתוהמ ןיגב תועיבת ושגוהש ודגנ רשא תורבתסהה  ןתושממתהלהניא
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	  םיפיעסב טרופמכ טעמל השולק2,3 -ו5 רואיבל  .הז
	  םיפיעסב טרופמכ טעמל השולק2,3 -ו5 רואיבל  .הז


	110ןוערפידעומויארשאינוכיס,ףקיה-םירזגנםירישכמבתוליעפ-11 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסדחואמ סיסב לע תוליעפה ףקיה .אםירזגנ םירישכמלש בוקנ םוכס .12018ץרמב31 )רקובמ יתלב(תיביר יז וחיז וחץ וח עבטמןיגב םיז וח תוינמלכה ךס דדמ - לקשרח א)2 ()1(ALM םירזגנ .אForwardיזוח--303.8-303.8 )*(Swaps450.0--450.0  כ"הס450.0-303.8-753.8דיגאתה םהב )swaps( תיביר ירועיש תפלחה יזוחהזךותמ )*( עובק תיביר רועיש םלשל םיכסה יאקנבה-----)1 ( םירחא םירזגנ .בFuturesיזוח-328.4---הסרובב םירחסנש היצפוא יז וח ובתכנש תויצפוא--9.5132.6142.1  ונקנש תויצפוא--9.5132.6142.1 םירחא םירחסנש היצפוא יז וח ובתכנש תויצפוא-
	111.א11 רואיב ףוסב תורעהןוערפידעומויארשאינוכיס,ףקיה-םירזגנםירישכמבתוליעפ-11 רואיב )ךשמה(ח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסדחואמ סיסב לע תוליעפה ףקיה .אםירזגנ םירישכמלש בוקנ םוכס .12017ץרמב31 )רקובמ יתלב(תיביר יז וחיז וחץ וח עבטמןיגב םיז וח תוינמלכה ךס דדמ - לקשרחא)2 ()1(ALM םירזגנ .אForwardיזוח--348.3-348.3 )*(Swaps230.0313.2--543.2  לכה ךס230.0313.2348.3-891.5םיכסה קנבה םהב )swaps( תיביר ירועיש תפלחה יזוחהזךותמ )*( עובק תיביר רועיש םלשל-313.2--313.2 )1 ( םירחא םירזגנ .בFuturesיזוח-429.7--429.7 הסרובב םירחסנש היצפוא יז וח ובתכנש תויצפוא--227.92,413.22,641.1  ונקנש תויצפוא--22
	112ןוערפידעומויארשאינוכיס,ףקיה-םירזגנםירישכמבתוליעפ-11 רואיב )ךשמה(ח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה( דחואמ סיסב לע תוליעפה ףקיה .אםירזגנ םירישכמלש בוקנ םוכס .12017רבמצדב31 םוילתיביר יז וחיז וח ץוח עבטמןיגב םיז וח תוינמלכה ךס דדמ - לקשרח א)2 ()1( ALM םירזגנ .אForwardיזוח--172.8-172.8 Swaps280.0254.5--534.5  כ"הס280.0254.5172.8-707.3יאקנבה דיגאתה םהב )swaps( תיביר ירועיש תפלחה יזוחהזךותמ * עובק תיביר רועיש םלשל םיכסה-254.5--254.5 )1 ( םירחא םירזגנ .בFuturesיזוח-141.7--175.6 הסרובב םירחסנש היצפוא יז וח ובתכנש תויצפוא--64.84,581.74,646.5  ונקנש תויצפוא--64.84,581.74,646.5 ם
	113 2018ץרמב31 )רקובמ יתלב( תוסרוב םיקנבםירקורב / םירלידםירחא לכה ךס )2 (םירזגנ םירישכמןיגב םיסכנ לש תינזאמ הרתי0.52.30.1-2.9 :ןזאמב וזז וק אלש וטורב םימוכסלבקתהש ןמוזמב ןוחטיב ןיגב יארשא ןוכיס תתח פה-----םירזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ לש וטנ םוכס0.52.30.1-2.9)1 (םירזגנ םירישכמןיגב וטנ ינזאמ ץוח יארשא ןוכיס0.53.4--3.9םירזגנ םירישכמ ןיגב יארשא ןוכיס לכה ךס1.05.70.1-6.8 םירזגנ םירישכמןיגב תויובייחתה לש תינז אמ הרתי1.15.60.1-6.8 :ןזאמב וזז וק אלש וטורב םימוכסדבעושש ןמוזמב ןוח טיב-0.3--0.3םירזגנ םירישכמ ןיגב תויובייחתה לש וטנ םוכס1.15.30.1-6.5 2017ץרמב31 )רקובמ יתלב(תוסרוב םיקנב  םירקורב / םירלידםירח
	114 2017רבמצדב31  )רקובמ יתלב(תוסרוב םיקנב  םירקורב / םירלידםירח אלכה ךס )2 ( םירזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ לש תינזאמ הרתי54.12.17.81.165.1 :ןזאמב וזז וק אלש וטורב םימוכסלבקתהש ןמוזמב ןוח טיב ןיגב יארשא ןוכיס תתחפה---)1.1( )1.1( םירזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ לש וטנ םוכס54.12.17.8-64.0)1 ( םירזגנ םירישכמןיגב וטנ ינזאמ ץוח יארשא ןוכיס18.93.217.9-40.0םירזגנ םירישכמ ןיגב יארשא ןוכיס לכה ךס73.05.325.7-104.0 םירזגנ םירישכמןיגב תויובייחתה לש תינז אמ הרתי54.93.47.9-66.2 :ןזאמב וזז וק אלש וטורב םימוכסדבעושש ןמוזמב ןוח טיב-0.3--0.3םירזגנ םירישכמ ןיגב תויובייחתה לש וטנ םוכס54.93.17.9-65.9  )בוקנ ךרע ימוכס( 
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	 רואיב
	תוליעפ ירזגמ םייחוקיפ 

	א.גהתורד
	א.גהתורד

	*.  -
	םישנא םייטרפ
	י,םידיח  תוברליםידיח םילהנמה ןובשח  ,ףתושמשאר  דעומלווידהח ןיא ןהל תובח  ,קנבלואהשוידל תואוולה - םייטרפ םישנא" קשמ ףנעב הגווס םהלש תובחאו ר ."רח

	*. -3 
	זגמר  תואקנבפתיטר
	םישנא םייטרפ רשא הרתיה לש קית םיסכנה םייסנניפה שיש םהל קנבב לע  סיסבואמדח  יקית ,םייפסכ תונודקיפ תוברל(יינא םייפסכ םיסכנו ךרע תור לע 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 
	 קסעחמש קסע - ריעז-מ ןטק ותוליעפ רוז
	.ח"ש ינוילימ 

	*. 10 50 
	מש קסע - ןטק קסעח-ל הווש וא לודג ותוליעפ רוז
	-מ ןטקו ח"ש ינוילימ
	.ח"ש ינוילימ 

	* 50 250 *250 
	מש קסע - ינוניב קסעח-ל הווש וא לודג ותוליעפ רוז
	-מ ןטקו ח"ש ינוילימ
	"ש ינוילימ.ח.
	מש קסע - לודג קסעח-ל הווש וא לודג ותוליעפ רוז
	.ח"ש ינוילימ .

	*. - - - --
	 רזגמ לוהינ יסנניפ
	לולכי תא תויוליעפה :תואבה  תוליעפסמלרח
	העקשה  תוריינבע ךרסמל ,רחתוליעפ תיישע קוש תוריינב ךרע  םירישכמבוגנ,םירז תוליעפ  םירישכמבגנםירז םניאש םידעוימ רודיגל םניאו  קלחלוהינמ םיסכנה תויובייחתההו לש דיגאתה ,יאקנבה תואקסע  שכרוחרז הליאשו לש תוריינ  ךרעסמל,רח  הריכמברסח לש תוריינ  ,ךרעישיתור םותיח לש תוריינ ,ךרע תוליעפ לוהינ םיסכנ תויובייחתהו
	לתובר העקשה  תורגאבבוח תונימז הריכמל תורגאבו  בוחחומהתוקז ,ןוידפל אלש  וכיושזגמל ירגנםירז םהש קלח לוהינמ  םיסכנתהו,תויובייח תונודקיפ םיקנבב םיקנבמו ץראב ,םלועבו תונודקפ תולשממב לשו ,תולשממ תוליעפ העקשה תילאיר
	העקשה תוינמב תונימז הריכמל  תועקשהובתורבח תולולכ לש ,םיקסע  רחא
	יתוריש ,לוהינ ,לועפת  תונמאנתרומשמוועיי יתוריש ,םיקנבלעפ ,ץ.םייסנניפ םירצומ חותיפ תויוליעפ ,יארשא יקית לוהינו הריכמ תויולי

	*. 
	 - לוהינב םיסכנוקל לש ךרע תוריינח.הייבגה תדימ יפל תוליעפמ םיעבונה םיסכנו קנבה לוהינב תואוולה ,תו

	 .ב.ה:םינושה םירזגמה ןיב תוליעפה תואצות תקולחב ומשויש םיירקיעה םיללכוטנ ,תיביר תוסנכה
	 .ב.ה:םינושה םירזגמה ןיב תוליעפה תואצות תקולחב ומשויש םיירקיעה םיללכוטנ ,תיביר תוסנכה

	 חוורמ לבקתמה שרפההמ ןיב תיביר יארשאה  דמעוהשוקללתוח רזגמה  ןיבלמריח ףסכה ריחמ(  הרבעהה ילכלכה
	 חוורמ לבקתמה שרפההמ ןיב תיביר יארשאה  דמעוהשוקללתוח רזגמה  ןיבלמריח ףסכה ריחמ(  הרבעהה ילכלכה

	.)יארשאה מ"חמ תאו הדמצהה רזגמ תא םאותה  ןכווורח לבקתמה שרפההמ ןיב תיביר ןודקיפה  ןתינשוקלל תוחזגמהר ןיבל ריחמ  ףסכהמ(ריח  הרבעהה ילכלכהגמ תא םאותהמ תאו הדמצהה רז .)ןודקפה מ"ח
	.)יארשאה מ"חמ תאו הדמצהה רזגמ תא םאותה  ןכווורח לבקתמה שרפההמ ןיב תיביר ןודקיפה  ןתינשוקלל תוחזגמהר ןיבל ריחמ  ףסכהמ(ריח  הרבעהה ילכלכהגמ תא םאותהמ תאו הדמצהה רז .)ןודקפה מ"ח

	 תיבירמ ןניאש תוסנכה
	 תיבירמ ןניאש תוסנכה

	נ תיבירמ ןניאש תוסנכהישי תופקז .חוקלה תוליעפ תגווסמ וב רזגמל תור
	נ תיבירמ ןניאש תוסנכהישי תופקז .חוקלה תוליעפ תגווסמ וב רזגמל תור

	יארשא ידספה ןיגב תואצוה
	יארשא ידספה ןיגב תואצוה

	 השרפהה הפקזנ רזגמל תוליעפה וב תגווסמ  תוליעפוקלהח רשא הניגב העצוב .השרפהה ןפואב ,המוד  היבג השרפהמוקלה תוליעפ תגווסמ וב רזגמל איה ףא הסחוי התנטקה וא העצובש .ח
	 השרפהה הפקזנ רזגמל תוליעפה וב תגווסמ  תוליעפוקלהח רשא הניגב העצוב .השרפהה ןפואב ,המוד  היבג השרפהמוקלה תוליעפ תגווסמ וב רזגמל איה ףא הסחוי התנטקה וא העצובש .ח

	והאו תוילועפת תואצתורח
	והאו תוילועפת תואצתורח

	 תואצוה תורישי  תונתינהל ,יוהיזנופקז  תיפיצפסגמלירז .תוליעפה תרתי תואצוהה תופיקעה וא  תואצוההתורישיה אלש ןתינ היה ןכיישל ןפואב  ,רישיויוסח לע יפ לדומ ויפל תואצוה  ולאוימתוסח  םאתהבל ןקלחיהיסח  לש תורשמהגמב תורישיהמה ךסמ רז .תוליעפה רזגמב חוקלה תוליעפ ףקיהל יבטימ ןדמוא הווהמה ,קנבב תורש
	 תואצוה תורישי  תונתינהל ,יוהיזנופקז  תיפיצפסגמלירז .תוליעפה תרתי תואצוהה תופיקעה וא  תואצוההתורישיה אלש ןתינ היה ןכיישל ןפואב  ,רישיויוסח לע יפ לדומ ויפל תואצוה  ולאוימתוסח  םאתהבל ןקלחיהיסח  לש תורשמהגמב תורישיהמה ךסמ רז .תוליעפה רזגמב חוקלה תוליעפ ףקיהל יבטימ ןדמוא הווהמה ,קנבב תורש

	הסנכה לע םיסימ
	הסנכה לע םיסימ

	  םיסימהויו ,יביטקפאה סמה רועיש יפ לע ובשוח .רזגמ לכל םאתהב וסח
	  םיסימהויו ,יביטקפאה סמה רועיש יפ לע ובשוח .רזגמ לכל םאתהב וסח

	116 )ךשמה( םייחוקיפ תוליעפ ירזגמ-12 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד ימ .ג2018ץרמב31םויב ומייתסהש םישדוח השולשל )רקובמ יתלב( לארשיב תוליעפ)1 (תיב יקשמ כ"הס יקשמ תיב:הז מ תואוולה רוידל תואקנב תיטרפ םיקסע םינטק םיריעזו םיקסע םיינוניב)2( םילודגו םיפוג םיידסומרז גמ לוהינ יסנניפ םימוכס אלש וצקוה לכה ךסםיינוציח מ תיביר תוסנכה97.261.10.18.23.5-1.3-110.3 םיינוציח מ תיביר תואצוה10.3-2.60.40.31.34.6-19.5  :וטנ ,תיביר תוסנכה--םיינוציח מ86.961.1 )2.5( 7.83.2 )1.3(  )3.3( -90.8 ירז גמניב )15.8(  )25.9( 3.6 )1.5(  )0.4( 1.912.2-- וטנ ,תיביר תוסנכה ךס71.135.21.16.32.80.68.
	117 )ךשמה( םייחוקיפ תוליעפ ירזגמ-12 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד ימ .ג2017ץרמב31םויב ומייתסהש םישדוח השולשל )רקובמ יתלב( לארשיב תוליעפ)1 (תיב יקשמ כ"הס יקשמ תיב:הז מ תואוולה רוידל תואקנב תיטרפ םיקסע םינטק םיריעזו םיקסע םיינוניב)2( םילודגו םיפוג םיידסומרז גמ לוהינ יסנניפ םימוכס אלש וצקוה לכה ךסםיינוציח מ תיביר תוסנכה93.157.2-8.14.1-1.4-106.7 םיינוציח מ תיביר תואצוה6.8-3.40.50.12.36.9-20.0  :וטנ ,תיביר תוסנכה--םיינוציח מ86.357.2 )3.4( 7.64.0 )2.3(  )5.5( -86.7 ירז גמניב )16.0(  )23.6( 4.3 )0.7(  )0.9( 2.810.5-- וטנ ,תיביר תוסנכה ךס70.333.60.96.93.10.55.0-8
	118 )ךשמה( םייחוקיפ תוליעפ ירזגמ-12 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסםייחוקיפ תוליעפ ירזגמ לע עד ימ .ג2017רבמצדב31םויב המייתסהש הנשל )רקובמ יתלב( לארשיב תוליעפ)1 (תיב יקשמ כ"הס יקשמ תיב:הז מ תואוולה רוידל תואקנב תיטרפ םיקסע םינטק םיריעזו םיקסע םיינוניב)2( םילודגו םיפוג םיידסומרז גמ לוהינ יסנניפ םימוכס אלש וצקוה לכה ךסםיינוציח מ תיביר תוסנכה418.3272.4-35.115.6-4.5-473.5 םיינוציח מ תיביר תואצוה49.9-13.53.71.26.235.6-110.1  :וטנ ,תיביר תוסנכהםיינוציח מ368.4272.4 )13.5( 31.414.4 )6.2(  )31.1( -363.4 ירז גמניב )75.4(  )132.8( 18.1 )4.3(  )2.0( 8.055.6-0.0  וטנ ,תיביר תוסנכה ךס293.0139.64.6
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיביארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסיארשא ידספהל השרפהםיינזאמ ץוח יארשא ירישכמו)1(תובוח .א2018ץרמב31םויב ומייתסהש םישדוח השולשל )רקובמ יתלב( יארשא ידספהל השרפה רוביצל יארשא םיקנבתולשממוירח סמ רוידלרח א יטרפ לכה ךס לכה ךסיארשא ידספהל השרפהתרתיב העונת .1הנשה תליחתל יארשא ידספהל השרפה תרתי7.943.453.6104.9-104.9  יארשא ידספה ןיגב תואצוה0.20.310.511.0-11.0 תויאנובשחתוקיחמ -)0.1( )11.3( )11.4( -)11.4( תומדוק םינשב תיאנובשחוקחמנש תובוחתייבג --2.32.3-2.3 וטנ תויאנובשחתוקיחמ-)0.1( )9.0( )9.1( -)9.1( )*(2018ץרמב31םויל יארשא ידספהל
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב )ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסםיינזאמ ץוח יארשא ירישכמו)1(תובוח .א2017ץרמב31םויב ומייתסהש םישדוח השולשל )רקובמ יתלב( יארשא ידספהל השרפה רוביצל יארשא םיקנבתולשממוירח סמ רוידלרח א יטרפ לכה ךס לכה ךסיארשא ידספהל השרפהתרתיב העונת .1הנשה תליחתל יארשא ידספהל השרפה תרתי9.644.851.0105.4-105.4  יארשא ידספה ןיגב תואצוה)0.1( )1.8( 12.911.0-11.0 תויאנובשחתוקיחמ )0.6( 0.4)9.9( )10.1( -)10.1( תומדוק םינשב תיאנובשחוקחמנש תובוחתייבג 0.5-1.41.9-1.9 וטנ תויאנובשחתוקיחמ)0.1( 0.4)8.5( )8.2( -)8.2( )*(2017ץרמב31םויל יארשא ידספ
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב)ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה( םיינזאמ ץוחיארשא ירישכמו)1(תובוח .א יארשא ידספהל השרפה2017רבמצדב31  )רקובמ(ירח סמ רוידלרח א יטרפ לכה ךס םיקנב תולשממו לכה ךסיארשא ידספהל השרפהתרתיב העונת .1הנשהתליחתל יארשא ידספהל השרפה תרתי9.644.851.0105.4-105.4  יארשא ידספה ןיגב תואצוה)1.8( )1.3( 40.036.9-36.9 תויאנובשחתוקיחמ)0.5( )0.5( )47.8( )48.8( -)48.8( תומדוק םינשב תיאנובשחוקחמנש תובוח תייבג0.60.410.411.4-11.4 וטנ תויאנובשחתוקיחמ0.1)0.1( )37.4( )37.4( -)37.4( )*(הנש ףוסל יארשא ידספהל השרפה תרתי7.943.453.610
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב )ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה()1(תובוח .בםירוגיפו יארשא תוכיא.1 2018ץרמב31 )רקובמ יתלב()2 ( םייתייעב םימוגפ אל תובוחףסונ עדימ לארשיב םיוול תוליעפ םייתייעב אל םימוגפ אל)3 ( םימוגפ לכה ךס90 לש רוגיפב)4( רתוי וא םימי30 לש רוגיפב)5(םימי89 דעו ירחסמ רוביצ יוניב -ן"לדנו יוניב771.9-21.0792.9-- ן"לדנב תוליעפ -ן"לדנו יוניב439.75.74.0449.42.63.0  םיסנניפ םיתורש92.7--92.7--רחא -ירח סמ10.6--10.6-- ירחסמ לכה ךס1,314.95.725.01,345.62.63.0  רוידל תואוולה - םיטרפ םישנא6,971.8)6(150.21.37,123.3150.224.1 רח א - םייטרפ םישנא1,1
	.רזוחרכמ םכסה תרגסמב ושכרנ וא ולאשנש ךרע תוריינו ח"גא טעמל ,םירחא תובוחו םיקנבב תונודקפ ,תולשממל יארשא ,רוביצל יארשא)1( אלןניגבשרוידלתואוולה,רוגיפהקמועיפלהשרפהתמייקןניגבשרוידלתואוולהןיגבתוברל,תדחוימהחגשהבואתוחנ,םוגפיארשאןוכיס)2(.רתוי וא םימי90 לש רוגיפב תואצמנה רוגיפה קמוע יפל השרפה תמייקרואיבהאריתייעבבוחלששדחמןוגריאבשדחמונגרואשםימייוסמםימוגפתובוחלעעדימל.תיבירתוסנכהםירבוצםניאםימוגפתובוח,ללככ)3( .ןלהל ג.2.ב.13.תיביר תוסנכה םירבוצ .םימוגפ םניאש םייתייעב תובוחכ םיגווסמ)4(31.3.2017( םימוגפםניאשםייתייעבתובוחכוגווסח"שינוילימ10.0לשךסבםימי89דעו30לשרוגיפבתובוח.תיבירתוסנכהםירבוצ)5( .)המאתהב ,ח"ש 
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב )ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה()1(תובוח .ב)ךשמה( םימוגפ תובוחלע ףסונ עדימ .2תינטרפ השרפהו םימוגפ תובוח .א2018ץרמב31 )רקובמ יתלב( לארשיב םיוול תוליעפתובוח)2 (תרתי םניגב םימוגפ השרפה תמייק)3 ( תינטרפ השרפה תרתי)3 (תינטרפתובוח)2 ( תרתי אל םניגב םימוגפהשר פה תמייק)3(תינטרפ )2(תרתי לכה ךס  םימוגפ תובוחתיזוח ןרק תרתי םימוגפ תובוח לש ירחסמ רוביצ יוניב -ן"לדנו יוניב--21.021.028.4  ן"לדנב תוליעפ -ן"לדנו יוניב--4.04.05.2  םיסנניפ םיתורש-----רחא -ירח סמ----- ירחסמ לכה ךס--25.025.033.6  רוידל תואוולה - םיטרפ םישנא--1.31.3
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב)ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה()1(תובוח .ב)ךשמה( םימוגפ תובוחלע ףסונ עדימ .2תינטרפ השרפהו םימוגפ תובוח .א2017ץרמב31 )רקובמ יתלב( לארשיב םיוול תוליעפתובוח)2 (תרתי םניגב םימוגפ השרפה תמייק)3 ( תינטרפ השרפה תרתי)3 (תינטרפתובוח)2 ( תרתי אל םניגב םימוגפהשר פה תמייק)3(תינטרפ )2(תרתי לכה ךס  םימוגפ תובוחתיזוח ןרק תרתי םימוגפ תובוח לש ירחסמ רוביצ יוניב -ן"לדנו יוניב--18.418.425.8  ן"לדנב תוליעפ -ן"לדנו יוניב--4.34.35.5  םיסנניפ םיתורש-----רחא -ירח סמ--0.60.60.6  ירחסמ לכה ךס--23.323.331.9  רוידל תואוולה - םיטרפ םישנא--
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב )ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה()1(תובוח .ב)ךשמה( םימוגפ תובוחלע ףסונ עדימ .2תינטרפ השרפהו םימוגפ תובוח .א2017רבמצדב31  )רקובמ( לארשיב םיוול תוליעפתובוח)2 (תרתי םניגב םימוגפ השרפה תמייק)3 ( תינטרפ השרפה תרתי)3 (תינטרפתובוח)2 ( תרתי אל םניגב םימוגפהשר פה תמייק)3(תינטרפ )2(תרתי לכה ךס  םימוגפ תובוחתיזוח ןרק תרתי םימוגפ תובוח לש ירחסמ רוביצ יוניב -ן"לדנו יוניב--21.221.228.7  ן"לדנב תוליעפ -ן"לדנו יוניב--4.04.05.3  םיסנניפ םיתורש-----רחא -ירח סמ-0.50.50.4  ירחסמ לכה ךס--25.725.734.4  רוידל תואוולה - םיטרפ םישנא--1
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב)ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה()1(תובוח .ב)ךשמה( םימוגפ תובוחלע ףסונ עדימ.2 לארשיב םיוול תוליעפ תיביר תוסנכהו תעצוממ הרתי .בםויב ומייתסהש םישד וחה תשולשל2018ץרמב31 )רקובמ יתלב( תעצוממ הרתי)2 (םימוגפ תובוחל ש תיביר תוסנכה)3( ומשרנש ומשרנ הזמןמוז מ סיסב לע ירחסמ -רוביצ יוניב- ן"לדנו יוניב21.1-- ן"לדנב תוליעפ- ן"לדנו יוניב4.0--רחא -ירח סמ0.3-- ירחסמ לכה ךס25.4-- רוידל תואוולה -םייטרפ םישנא1.3--רח א -םייטרפ םישנא13.80.40.3  לכה ךס40.5)4(0.40.3 םויב ומייתסהש םישד וחה תשולשל2017ץרמב31 )רקובמ יתלב( ירחסמ -רוביצ יוניב-
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב )ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה()1(תובוח .ב)ךשמה( םימוגפ תובוח לע ףסונ עדימ.2 לארשיב םיוול תוליעפ שדחמ ןוגראב םיתייעב תובוח.ג2018ץרמב31 םויל )רקובמ יתלב( המושר בוח תרתי רבוצ וניאש תיביר תוסנכהרוגיפב)2 ( רבוצוא םימי90 לש רתוירוגיפב)2( רבוצדעו םימי30 לשםימי89 )2( רבוצ רוגיפב אל)3( לכה ךס ירחסמ רוביצ יוניב -ן"לדנו יוניב---3.23.2  ן"לדנב תוליעפ -ן"לדנו יוניב0.5--0.51.0  םיסנניפ םיתורש-----רחא -ירח סמ----- ירחסמ לכה ךס0.5--3.74.2  רוידל תואוולה - םיטרפ םישנא-----רח א - םייטרפ םישנא6.7--6.713.4  לכה ךס7.2--10.417.620
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב)ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה()1(תובוח .ב)ךשמה( םימוגפ תובוחלע ףסונ עדימ.2 לארשיב םיוול תוליעפ - שדחמ ןוגראב םיתייעב תובוח .גומייתסהש םישד וח השולשב2018ץרמב31 םויבומייתסהש םישד וח השולשב2017ץרמב31 םויב )רקובמ יתלב(ועצובש שד חמ םינוגרא רפסמםיז וח תרתי בוח המושר ינפל ןוגרא שדחמ תרתי בוח המושררח אלןוגרא שדח מ רפסמםיז וח תרתי בוח המושר ינפל ןוגרא שדחמ תרתי בוח המושררח אל ןוגרא שדחמ ירחסמ רוביציוניב -ן"לדנו יוניב ------ן"לדנב תוליעפ -ן"לדנו יוניב ------רחא -ירח סמ------ירחסמ לכה ךס ------רוידל תואוולה 
	.תרגסמה תדמעה תעב קנבה ידי לע רשואש יפכ ,סכנה יווש ןיבל תרגסמהתדמעה תעב תרשואמה תרגסמה ןיב סחיה)1( שדחמ גווס)2( LTV  -ה סחי - יארשא תוכיאןמוממהסכנהלשךרעומהיוושהןיבלהאוולההםוכסןיבסחיהווהמLTV-הסחי.יארשאתוכיאלקנבהלשתפסונהיצקידניאהווהמLTV-הסחילוהינבובוחהןוכיסתעיבקבותאבהןפואוLTV-הסחירחאבקעמהתוינידמתאןייציקנבה(תרגסמהתדמעהתעבקנבהידילערשואשיפכתואוולהןיגבבוחתורתיגיצמ3.ב.13רואיב.)רוגיפהקמועתטישיפלתבייחתמהתירעזמההשרפהלרבעמהשרפההתעיבקוא/ויארשאהןוכיס.דובעיש תוגרדוLTV יסחי חווט יפל ח וליפ ךות רוידלידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב)ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס)ךשמה()1(תובו
	ידספהלהשרפהורוביצליארשא,יארשאןוכיסלעףסונעדימ-13 רואיב)ךשמה( יארשאח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכסםיינזאמ-ץוח םייסנניפ םירישכמ .ג הפוקת ףוסל םהלש םיבוקנה םימוכסה וא םיזוחה תורתי2018ץרמב312017ץרמב312017רבמצדב31  )רקובמ יתלב( )רקובמ( תורתי)1 (םיז וח תרתי השרפה ידספהל)2 ( יארשא תורתי)1(םיז וח תרתי השרפה ידספהל)2( יארשא תורתי)1(םיזוח תרתי השרפה ידספהל)2( יארשא:יארשא ןוכיס תגציימ הרתיה ןה ב תואקסע)1 ( יארשא תחטבהל תויוברע113.20.5113.70.5115.50.5  תוריד ישכורל תויוברע19.30.133.60.119.1)3(-תורחא תויובייח תהו תויוברע118.10.3132.00.3115.00.3  ולצונ אלש יארשא יסיטרכ לש יארשא תרגסמ115.90.31
	הדמצהיסיסביפל תויובייחתהוםיסכנ לעדחואמ חוד -14 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס2018ץרמב31 )רקובמ יתלב( ילארשי עבטמ)1(ץ וח עבטמ דומצ אל דומצ דדמלםיריח מה רלוד לש ב"הרארח אםיטיר פ םניאש םייפסכ לכה ךס םיסכנםיקנבב תונודקיפו םינמוז מ1,920.3-72.923.9-2,017.1 ךר ע תוריינ785.528.5124.968.25.61,012.7 )2 (וטנ ,רוביצל יאר שא5,710.22,932.7683.8216.0-9,542.7  דויצו םיניינב----164.9164.9  םיישחומ יתלב םיסכנ----0.30.3םירזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ0.20.41.1-1.22.9 םירח א םיסכנ100.96.6--68.1175.6  םיסכנ לכה ךס8,517.12,968.2882.7308.1240.112,916.2  תויובייחתה רוביצה תונודקיפ7,301.11,467.7949.7385.4
	)ךשמה(הדמצהיסיסביפלתויובייחתהוםיסכנלעדחואמחוד-14 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס2017ץרמב31 )רקובמ יתלב( ילארשי עבטמ)1(ץ וח עבטמ דומצ אל דומצ דדמלםיריח מה רלוד לש ב"הרארח א םיטירפ םניאש םייפסכ לכה ךס םיסכנםיקנבב תונודקיפו םינמוז מ2,625.8-73.423.9-2,723.1  ךרע תוריינ829.446.1129.997.45.91,108.7 )2 (וטנ ,רוביצל יאר שא5,322.73,267.5820.5179.6-9,590.3  דויצו םיניינב----158.4158.4  םיישחומ יתלב םיסכנ----0.70.7םירזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ3.4-1.90.484.289.9 םירח א םיסכנ65.65.2--75.1145.9  םיסכנ לכה ךס8,846.93,318.81,025.7301.3324.313,817.0  תויובייחתה רוביצה תונודקיפ7,526.51,886.5989.93
	)ךשמה(הדמצהיסיסביפלתויובייחתהוםיסכנלעדחואמחוד-14 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס2017רבמצדב31  )רקובמ( ילארשי עבטמ)1(ץ וח עבטמ דומצ אל דומצ דדמלםיריחמה רלוד לש ב"הרארח אםיטיר פ םניאש םייפסכ לכה ךס םיסכנםיקנבב תונודקיפו םינמוז מ2,574.6-64.320.1-2,659.0  ךרע תוריינ655.414.3110.376.61.7858.3 )2 (וטנ ,רוביצל יאר שא5,642.63,130.9695.4201.8-9,670.7  דויצו םיניינב----150.6150.6  םיישחומ יתלב םיסכנ----0.40.4םירזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ0.5--3.260.364.0 םירח א םיסכנ109.97.1--33.6150.6  םיסכנ לכה ךס8,983.03,152.3870.0301.7246.613,553.6  תויובייחתה רוביצה תונודקיפ7,782.61,519.8867.8389.9-10
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	)ךשמה( םייסנניפ םירישכמ לש ןגוהיוושינדמואו תורתי -א15 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס2018ץרמב31 )רקובמ יתלב( ןגוה יוושןזאמב הרתי)1(1 המר)1(2 המר)1(3 המר כ"הס םייסנניפ םיסכנםיקנבב תונודקיפו םינמוז מ2,017.12,017.1--2,017.1 )2 (ךרע תוריינ1,012.71,012.20.5-1,012.7 )3 (וטנ ,רוביצל יאר שא9,542.7--9,463.69,463.6םירזגנ םירישכמ ןיגב םיסכנ2.90.12.8-2.9 םירח א םייסנניפ םיסכנ27.4--27.427.4 )4( םייסנניפה םיסכנה לכה ךס12,602.83,029.43.39,491.012,523.7  תויסנניפ תויובייחתה רוביצה תונודקיפ10,103.9-2,419.37,726.010,145.3  םיקנבמ תונודקיפ33.9--40.440.4  הלשממה תונודקיפ1.0--1.01.0  ולאשוה
	םייתועמשמםיפצנםינותנבתושמתשמהןגוהיוושתודידמ-2המר.ליעפקושבםיטטוצמםיריחמבתושמתשמהןגוהיוושתודידמ-1המר)1( .םייתועמשמ םיפצנ אל םינותנב תושמתשמה ןגוה יווש תודידמ -3המר.םירחא.ךרע תוריינרואיב האר ךרע תוריינלש ןגוה יוושו ןזאמב הרתי לע ףסונ טוריפל)2( ןוילימ4.2-ו,ח"שןוילימ3.1,ח"שןוילימ4.2ךסב31.12.2017-ו31.03.2017 ,31.03.2018םימילןוחטיבבתינתומותייבגשםוגפיארשא,הזמ)3(  .המאתהב ,ח"שהפוקתלםירישכמ(ןגוהיוושלבוריקהווהמוא)ןגוהיוושיפלןזאמבםיגצומהםירישכמ(ןגוהיוושלההזןזאמבםהלשהרתיהרשאםיסכנ:הזמ)4(3,060.1ךסב31.12.2017 -ו31.03.2017 ,31.03.2018 םימיל)ןגוהיוושלבוריקכןזאמבהרתיבשומישהשענםהיבגלםישדוח3דעלשתירו
	הנשנו רזוח סיסבלע ןגוהיוושב םידדמנהםיטירפ -ב15 רואיבח"ש ינוילימב םיחוודמ םימוכס הנשנו רזוח סיסב לע ןגוה יוושב םידדמנה םיטירפ .א2018ץרמב31 םויל )רקובמ יתלב(-ב תושמתשמה ןגוה יווש תוד ידמ)1(1 המר)1(2 המר)1(3 המר לכה ךס ןגוה יווש םיסכנ : הריכמל םינימז ךרע תוריינ לארשי תלשממ בוח תורגא559.4--559.4תורזתלשממ בוחתורגא111.3--111.3 תורח א תורבח בוח תורגא10.60.5-11.1הריכמל םינימז ךרע תוריינ כ"הס681.30.5-681.8 : רח סמ תורטמל ךרע תוריינ לארשי תלשממ בוח תורגא322.4--322.4  לס תודועת4.9--4.9 לארשיב םירח א לש3.0--3.0 לס תודועתו ח "גא לכה ךס330.3--330.3  תונרקו תוינמ0.6--0.6רחסמ
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