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2010 ספטמבר ב30דוח הדירקטוריון ליום 
 

  

של בנק לאומי למשכנתאות   בינייםהדוחות הכספיים הדירקטוריון ודירק
והדוח דוח הדירקטוריון .2010 ספטמבר ב30 חודשים שהסתיימו ביום  ושלושהתשעהתקופה של ל, מ"בע

הכספיים נע
הביניים 
בהקשר 

  
להלן תאור 

  
  

הסב   .1

  
  
  

דוחטוריון הבנק מתכבד להגיש בזה את 
ות 

הכללים שיושמו בעריכת דוחות .  בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקיםרכו
 בדוחות אלה יש לעיין. 2009 בדצמבר 31 ליום ים השנתיתוהינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוח

  .2009שנת ל ים השנתיותלדוח

  :ל ובעסקי הבנק"ההתפתחויות העיקריות בדוחות הכספיים הנ

   יבה הענפית
  

  הבניה למגורים ושוק הדירות  .א
 

ל המשך ההתרחבות הכלכלית  מצביעים ע2010 ספטמברקטורים הכלכליים שפורסמו בחודש האינדי
  .אם כי בקצב מתון יותר, משק

והמדד , 1.9%-ב) מדד בגין( עלה מדד המחירים לצרכן 2010 של שנת תשעת החודשים הראשונים
  .1.62%- הידוע עלה ב
 של  במחצית הראשונה0.7% - של כעליה לעומת 1.23% - של השנה עלה מדד בגין בלישיברבעון הש

 של  במחצית הראשונה0.4%-ל כ שעליה לעומת לישי ברבעון הש1.23% - המדד הידוע עלה ב. השנה
  .השנה

  
 לישי ברבעון הש.2.91%- בכ2010 של שנת בתשעת החודשים הראשונים ירדשער החליפין של הדולר 

  .של השנהבמחצית הראשונה  2.65% - של כעליה לעומת 5.42%- שער החליפין בכירדל השנה 
. 8.35%-  בשיעור של כ2010 של שנת תשעת החודשים הראשוניםבער החליפין של האירו ירד 

מחצית  ב12.6% -  ירידה של כלעומת 4.83% -  שער החליפין בכ עלההשנה
  . של השנהראשונה

 

 

 

 

ענף הבניה למגורים

ב
 -  יגיע ל2010שיעור הצמיחה השנתי של התוצר בשנת , תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהי "עפ

   .2009 בשנת 0.8% לעומת 4%
 7.3%-  ברבעון הראשון של השנה ו7.0%לעומת  6.2%- לירד שנישיעור האבטלה במשק ברבעון ה

  .2009 של שנת ברבעון האחרון
  
ב

ש
ש

 של לישיברבעון הש
ה
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באופן אולם הענף נפגע , 082007-20 השנים של הפעילות בענף הבניה אמנם התמתנה במהלך המשבר

ם ורוכשי דירות לקבלת 

כולל יד (מספר העסקאות בדירות . דרגתית בפעילות הענף

 57,375 - עסקאות בהשוואה ל60,008 -הסתכם ב
 החודשים שבעתהממוצע החודשי של היקף העסקאות ב. סקאות בתקופה המקבילה אשתקד

 עסקאות בממוצע חודשי 8,523-בהשוואה ל עסקאות בחודש 8,573 הינו 2010הראשונים של שנת 

, 2008 חל גידול במשקל הדירות החדשות בסך העסקאות במשק בהשוואה לשנת 2009החל משנת 

  
 

 חששות מוקדמים וקשיים של קבלנילמרות,  פחות מענפים אחריםיחסי
 ובחודשים הראשונים של שנת 2008בלטה במיוחד ברבעון האחרון של שנת , ההאטה בענף. אשראי

 חלה התאוששות ה2009במהלך . 2009
  . 2009מחודש מאי החל במיוחד , ופן משמעותיומכירת דירות חדשות גדלו בהדרגה אך בא) שניה

 2010 יולי -היקף העסקאות במשק בחודשים ינואר
ע

  .2009בכל שנת 

  ).77% -כ(מרבית העסקאות במשק הינן עסקאות בדירות יד שניה 
   .חל גידול אף בכמות התחלות הבניה במשקגידול בביקוש נראה כי בנוסף ל

ד בתקופה " יח14,790 -ד בהשוואה ל" יח18,440 החלה בנייתן של 2010שנת  של במחצית הראשונה
  .24.7%-גידול של כ  .המקבילה אשתקד

 15,450 -ד בהשוואה ל" יח15,770 הסתיימה בנייתן של 2010 של שנת במחצית הראשונה, במקביל
  .2%- של כעלייה ,תקופה המקבילה אשתקדבד "יח
  

       על הפעילות בושוק המשכנתאות  ומירווחים   .ב 

ידי הבנקים -בהיקף האשראי שניתן עלגידול חל ) 2010 ספטמבר-ינואר(בתקופה הנסקרת 
ח "מיליארד ש 28.2 לעומת, ח"מיליארד ש 39.7-והוא הסתכם בכ )ללא קבלנים (למשכנתאות

 לסךעלה הכלול בסכום  דלעיל   האשראי החופשי .40.78%  שלגידול, בתקופה המקבילה אשתקד
. 42.4% של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"יליארד ש מ27.6 לעומת, ח"מיליארד ש 39.3

ח ב"מיליארד ש 0.4 האשראי  המוכוון  הגיע לסך

  

כולל  הלוואות עומדות ומענקים (תקופה הנסקרת  
כולל (ח בתקופה המקבילה אשתקד " מילארד ש0.6לעומת , )ח"מיליארד ש 0.1 מותנים בסך

  .)₪מילארד  0.2   ומענקיםהלוואות עומדות

 בסוף 2.75% העלה בנק ישראל את ריבית הפריים משיעור 2010בתשעת החודשים הראשונים של   

גזר הצמוד  מחיר השימושים הממוצע במ. 2009 בכל שנת 1.82%לעומת , 2010הראשונים של שנת 

  .2009שנת כל ב 33%

  
תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על כל מגזרי הפעילות, מגבלות חקיקה  .ג

  

 נרשמה  במערכת הבנקים למשכנתאותבמחיר גיוס המקורות. 2010 בסוף ספטמבר 3.50%  ל2009
 החודשים תעבתש 1.41%ל  שעור ממוצעיגזר הצמוד מדד הגיעה לש במממוצעתהעלות הו, היריד

. 2009שנת כל  ב2.81% לעומת  ,2.35%ל  הגיע 2010 החודשים הראשונים של שנת תתשעלמדד ב
היה בתקופה בבנקים למשכנתאות גזר צמוד המדד יצועי ההלוואות בריבית קבועה  במחלקם של ב
- כ לעומת  28%-  כהנסקרת

  

  

תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד , הבנק פועל במסגרת חוקים    
  .וק ההון ביטוח וחסכון  ועודהממונה  על ש, הרשות לניירות ערך, הפיקוח על הבנקים: גורמים כגון

ובהוראת , בחקיקת המשנה, עד תאריך פרסום דוח זה חלו יוזמות לשינויים ושינויים בחקיקה    
בכל המגזרים אשר להם השלכה או עשויה להיות להם השפעה על הבנק ודרכי פעילותו , הרשויות

  :כמפורט בתמצית דלהלןו

  
  
  

  
  

    1.  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  וראת המפקח על הביטוח ה–ביטוח נכסים ללווים 
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ת אותה יוכלו לגבות ממבוטחים שערכו 

בה על ידי ההוראה מגבילה את גובה הפרמיה שתיג. ביטוחי נכסים באמצעות בנקים למשכנתאות
  .על פי קריטריונים שנקבעו, חברות הביטוח ממבוטחים כאמור

  
ולהחלתן על הסכמי הביטוח שנחתמו עם חברות הגבלות הכלולות בהוראת המפקח ל, בנק   

 לעומת שנת 2010על הכנסות הבנק בשנת ) אך לא מהותית(השפעה מסוימת , 2010הביטוח  לשנת 

פסקת פעילותו בנושא עריכת הביטוח לגבי לווים חדשים  החל 
 וכתוצאה מפדיונות שנעשו ויעשו בהלוואות בהן נערך בעבר באמצעות הבנק 2005מתחילת שנת 

  .סכון במשרד האוצריהביטוח והח

2.  

קיבלו הוראה מהמפקח על  חברות הביטוח מנהלי  הובא לידיעת הבנק כי 2003בחודש ספטמבר   
רבייהביטוח בנוגע לנוסחה לקביעת פרמיית הביטוח המ

להערכת ה 

הכנסותיו של הבנק  .בשנים שלאחר מכןגם פעות על הכנסות הבנק תיתכנה להן השבנוסף , 2009
מביטוחי נכסים קטנות כתוצאה מה

ל לקיטון בפרמיה כתוצאה מתנאי שוק והוראות במקבי, זאת, ביטוח הנכס המשמש כבטוחה
הממונה על שוק ההון 

  
  

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדידה וגילוי של חובות פגומים"הוראות הדיווח לציבור בנושא 
   "אשראי

  
ליישום , נושאהוראה סופית ב, הפיקוח על הבנקים,  הפיץ בנק ישראל2007 בדצמבר 31ביום     

  .2010 בינואר 1לראשונה החל מיום 
  

 הפיץ בנק ישראל חוזר אשר דוחה את תחילת יישום ההוראות החדשות 2010 בפברואר 18ביום     
  .2011 בינואר 1ליום 

  
ור לכל תיק האשראי שהינו בנק למשכנתאות אשר מיישם את שיטת עומק הפיג, בכל הקשור לבנק    

הרי שההוראה אימצה את חוזר המפקח , ) להוראות ניהול בנקאי תקין451 בהוראה כהגדרתו(לדיור 
  .בנושא הפרשות לפי עומק פיגור, 200

  . הכספיים של הבנק

  
נראה כי לא צפויה , ק האשראי של הבנק

  
    
   3.  

6 בינואר 1מיום 
  

ולפיכך יישום ההוראה כאמור , 2006 בינואר 1הבנק מיישם את הוראת החוזר האמור כבר מיום     
קיבל את ביטויו בדוחות

  
ההשלכות האפשריות של יישום הפרשה פרטנית על הלוואות שאינן לדיור עם זאת הבנק בחן את   

ובשלב זה  ובהתאם להיקף הזניח של הלוואות מסוג זה בתי
  . מהותית על התוצאות הכספיות של הבנקלהוראה זו השפעה

  קבוצות רכישה
  

שתחולתו , מכתב בנוגע לקבוצות רכישה,  הפיקוח על הבנקים, פרסם בנק ישראל2010 למרץ 25ביום   
  .2010 שנימסוף רבעון 

עצירת ( הסיכונים לאיכות האשראי ולמוניטין הבנק בפעילות קבוצות הרכישה לנוכח, פ המכתב"ע  
החליט בנק י) ייקור עלויות ועוד, סכסוכים ומחלוקות בקבוצה, תשלומים

  

  
שראל להחמיר עם 

  

בתום הבניה ולאחר . ן"בענף הנדלד ומעלה יסווג כחבות של תאגיד "
  .ויטופל בהתאם" אשראי לדיור"ראי כ לרוכשים יסווג האשדירהמסירת ה

 ).הבהתאם למאפייני ההלווא,  כפי שהיה עד כה75% או 35%של 

  .קור עלויות ועיכובים שישפיעו על כושר ההחזר

 31- ב0.35% לעומת השפעה של  כחצי אחוזשל בשיעור קטנה 2010ספטמבר 
מסקנה מרכזית של הבנק מעצם ההוראה היא הגדלת המרווח המינימאלי למתן . 2009בדצמבר 

  .האשראי לקבוצת רכישה

 הוציא בנק ישראל חוזר בנושא הפרשה לחובות מסופקים בגין קבוצות 2010 באוגוסט 15 ביום   

 .סיווג ענפי והלימות הון, לת החבותהאשראי במסגרת מגב
בין קבוצות ייכלל סך האשראי בקבוצת לווים לפי " קשר מהותי" בהתקיים -לעניין מגבלת חבות   

 - לעניין סיווג ענפי .  מההון15%אחרת יעמוד במגבלת לווה בודד של , ) מההון30% (313הוראה 
 יח10אשראי לקבוצה בת 

 בחישוב 100% בהליך הבנייה ועד להשלמתו האשראי ישוקלל בשיעור של –לעניין הלימות הון     
לעומת סיווג קודם (הלימות ההון 

לרבות התייחסות , קבע נהלים לטיפול באשראי לפרויקטים של קבוצות רכישההתאגיד הבנקאי י
כושר : כאשר יינתן דגש למאפיינים ייחודיים של קבוצות רכישה דוגמת, לכושר החזר של לווה יחיד

החזר של הלוואות עם גרייס ויי
הלימות ההון של . הבנק עומד בכל מגבלות החבות ובמגבלה הענפית 2010 בספטמבר 30נכון ליום     

 ב30ליום הבנק 

  
 

  .רכישה וגילוי על קבוצות רכישה
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קבוצות שראי ל

   

  
  

   4.

את , החוזר מפרט את שיטת חישוב ההפרשה לחובות מסופקים בגין הלוואות לקבוצות רכישה 
ווג אסיווג מחדש של מספרי השוואה וגילוי בעת סי, הגילוי הדרוש בדוחות הכספיים
  .רכישה בעת שנסתיימה הבניה

דוחות ל 3 ובאור 2ראה באור ( .2010 בספטמבר 30הבנק מיישם את ההוראה החל מהדוחות ליום  
  .) להלןהכספיים

  התפתחויות  בסיכונים בגין הלוואה לדיור  
  

יעת ההפרשות לחובות בעת קב, וח לציבור וכללי חשבונאות מקובלים
מסופקים תאגידים בנקאיים נדרשים להביא בחשבון גם השפעות של התפתחויות כלכליות עדכניות 

  .על הפסדי האשראי הצפויים
בחינת ניהול הסיכונים באשראי : ט בשני צעדים מרכזיים

  .לדיור וביצוע הפרשה נוספת

  .יו

  ".הלוואות לדיור
  
  

5.

 בדוחות הכספיים הוראה שתחולתה, הפיקוח על הבנקים,  הוציא בנק ישראל2010 ביולי 11ביום 
  . ואילך2010 בספטמבר 30ליום 

בהוראה נאמר כי סביבת הריביות הנמוכה יחד עם עליות מחירי נכסי המגורים גורמים באופן 
  . הדרגתי לכרסום מתמשך באיכות תיקי האשראי לדיור וגידול בסיכון של כלל התיק

בהתאם להוראות הדיו

לאור האמור נדרש התאגיד הבנקאי לנקו

תוך , הבנק בחינה מחודשת של תיק האשראי הקיים ומדיניות האשראי שלוביצע , בהתאם להוראה
בחינת השלכות ההוראה על פעילותו העסקית וניהול סיכונ

 לפחות 0.75%מחזיק הבנק הפרשה נוספת בשיעור של , 2010 ביולי 1החל מיום , בהתאם להוראה
 אשר היחס המתקיים לגבי כל אחת ,2010 ליולי 1-  החל מהו אשר הועמד,בגין יתרת ההלוואות לדיור

לבין שווי הנכס המשועבד במועד העמדת ) עבודילפי חלקו של התאגיד הבנקאי בש(מהן בין החוב 
נהלים  "451הלוואה לדיור כהגדרתה בהוראת ניהול בנקאי תקין , לעניין זה, 60%- ההלוואה גבוה מ

למתן 

  משתנההלוואות ממונפות לדיור בריבית   

2010 באוקטובר 28ביום 
  

 הוראה שתחולתה על הלוואות , על הבנקיםהפיקוח ,  הוציא בנק ישראל
  . ואילך2010אוקטובר 

הוראה נקבע כי על התאגיד הבנקאי להגדיל את הקצאת ההון בגין הלוואות לדיור בריבית משתנה ב
חלקו של לפי החוב היחס בין  (60%-ר המימון בהן גבוה מאשר שיעו, 26.10.2010שאושרו מיום 

לק 
או , 25%-שווה ל, לבין סך ההלוואה לדיור שהועמדה ללווה, ההלוואה לדיור שהועמד בריבית משתנה

  

 ב26בריבית משתנה שאושרו מיום 

והיחס בין ח, )התאגיד הבנקאי בשעבוד לבין שווי הנכס המשועבד במועד העמדת ההלוואה

  .יותר
 100%יהיה , לצרכי דרישת הקצאת הון, ד בריבית משתנהמשקל הסיכון של חלק ההלוואה שהועמ

  ).הלוואההבהתאם למאפייני , כפי שהיה עד כה, 75% או 35%במקום (
- הוראה נקבע כי האמור לא יחול על הלוואות לדיור בהן סכום ההלוואה שאושרה ללווה נמוך מב

תעודת "ריונים לקבלת ולא יחול על הלוואות לדיור שניתנו ללווים שעומדים בקריט,  800,000₪
  .ממשרד השיכון" זכאות

  . ההוראההבנק בוחן את השלכות

  
  מ"ד לחוזים אחידים כנגד הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"י ביה"פסק הדין שניתן ע  .6

  

ל  הינם בגדר תנאי מקפח בחוזה אחיד ולכן יש " של הבנק הבינ
במסגרת פסק הדין ניתנה התייחסות להסדר הדיור החלוף הקבוע , בין השאר. לבטלם או לשנותם

וזאת ביחס להסכמים שנכרתו , ")החוק: "להלן (1967-ז"התשכ, לחוק ההוצאה לפועל
ויתור החייב על הזכות , כך שנקבע שביחס אליהם,  לחוק29כניסתו לתוקף של תיקון 

 
בהתייחס ,  בוטל הצו הארעי לעיכוב ביצוע פסק הדין2010 ביוני 13ש העליון מיום "מ 

  .  לנושא הדיור החלוף
 

הבנק : "להלן(מ " ניתן פסק דין כנגד הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע2009 במאי 5ביום     
פסק הדין בחן את נוסח .  בית הדין לחוזים אחידים בבית המשפט המחוזי בירושליםי"ע, ")ל"הבינ

בית הדין קבע בפסק הדין . ל וסקר חלק ניכר מהסעיפים הכלולים בו"חוזה ההלוואה של הבנק הבינ
כי חלק מסעיפי חוזה ההלוואה

 38בסעיף 
לפני מועד 

  . ולא לבני משפחתו, ו אישיתלדיור חלוף תתייחס רק אלי
  .ל ערעור לבית המשפט העליון"בפסק הדין הגיש הבנק הבינ) ואחרות(על קביעות אלה    
בהחלטת ביה   

הרי שמידת ההשפעה על , בנושא הדיור החלוףל "כל עוד לא יתקבל הערעור שהגיש הבנק הבינ   
תקבע בהתאם , ור החלוףיל בהתייחס לד"שניתן כנגד הבנק הבינ, רווחיות הבנק של פסק הדין
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במסגרת הליכי , למספר המקרים בהם תוכר זכותם של בני משפחתם של החייבים לדיור חלוף

  
לות הבנקיע.2

  . ההוצאה לפועל שינקוט הבנק

   פ  
  

בות לשיפור השירות ללקוח בכדי לשפר את חווית רכישת הבית והעמדת 

שלסוף התקופה המדווחת , הבנקאביב דרך מערך זרועות המכירה של - מהמטה בתלפעילות הבנק מתבצעת 
בנק לאומי לישראל (האם -ממוקמים בסניפי חברת

הבנק והוכפפו  "דלפקי המשכנתא והסניפים העצמאיים מאויישים ע. סניפים עצמאיים 14- ו) מ"בע י עובדי

הינו " לאומי ישיר למשכנתאות. "ם
קוחות  המעוניינים בהגשת בקשה למשכנתא וקבלת אישור עקרוניימוקד  לט המוקד . פול בפניות של

טיפול השעה .  פגישות ללקוחותיו בנציגויות הבנק   בלקוחות   23:00המוקד  פתוח 
  הטלפון או דרך אתר האינטרנט 

ג ומאפשר לגולשים למלא טופס ב מ
ת ,  קוחות ובו מוקד טלפוניבנוסף קיים מרכז  שירות ל. תוכן באנגלית ובצרפתיתלמ

מהיר  לבקשותיהם ולמתן  שיפור השירות ללווים הקיימים בב ע רכז שירות . א עם הקמת
  .ול בבקשות הלווים מרוכז במרכז זה

  
שבוצעו ומיחזורי הלוות מידע על 

 הינו שוק מאוד תחרותי וההחלטה על לקיחת משכנתא מתבצעת במרבית המקרים שוק המשכנתאות
כאשר המחיר והשירות הינם מרכיבים עיקריים בהחלטת הלווה היכן , לאחר בדיקה מעמיקה של הלווים

  .לבצע את הלוואתו
  

לאומי למשכנתאות עושה ר
 במתןהן במעמד אישור ההלוואה והן , משכנתא שהינה  אחת העסקאות המשמעותיות בחיי הלקוחותה

  .השירות לאורך חיי  ההלוואה בבנק
  

הבנק ימשיך במדיניות של חדשנות במוצרים המוצעים ללקוחות ורמת שירות גבוהה כדי להגדיל את 
  .שביעות רצון הלקוחות

  
ללא , לדיור ונכסים מסחריים(העמיד הבנק הלוואות חדשות ) 2010ספטמבר –ינואר (בתקופה הנסקרת 

 - כגידול של , בתקופה המקבילה אשתקד₪ מיליון  6,149 לעומת סך של₪ מיליון  9,673 בסך) קבלנים
שפרעונם מותנה במידת הגביה , ביצועי הלוואות אלה כוללים אשראי שניתן מפקדונות מיועדים. 57.31%

אשר בהתאם , בתקופה המקבילה אשתקד₪  מיליון 46 לעומת, נסקרתבתקופה ה₪ מיליון  28 בסך
  .להוראת המפקח על הבנקים אינם כלולים ביתרות האשראי לציבור שבמאזן

                                               

אשר , דלפקי משכנתא 86סניפים מתוכם  100נה מו
 

עיל הבנק מפ. המרחבים כלולים במספר הסניפים העצמאיים והדלפקים כאמור.  מרחבים אזוריים5-ל
מרכז מסחר ועסקים אשר באמצעותו מועברים כספי ההלוואות ללווי

 ל
להמשך 
ש

קובע 
הפונים

עד 
ש

ומטפל
דע  ינטרנט . ל הבנק אתר

קשה למשכנתא ומחשבון 
נרחב בנושא דרך ל הבנק כולל מי

רפי לחישובים שונים הקשורים 
 הא

שכנתאות 
האתר כולל גם . א שכנ

מענה  נק   ד ל  משר נו
הלקוחות מרבית הטיפ

 ואותשהלוואות חד
 

ות חדשות  פרעון הלוואות קיימות ללא ק(להלן נתו העמדת הלוואות ח
  ):במיליו( בבנק לאומי למשכנתאות  ")מיחזורים: "(

  
        
              

 

לופיות ל ו )בלניםנים על ביצועי הלווא
ח"שלהלןולעיל  ני 

  

    
  1020/9-1                    0920/9-1               

לוואות שבוצעו
  

  ה
  

  
  ספי בנק  

  
9,64  

  
6,10  

    
28  

    
46  

3  הלוואות עומדות

      

  
כ

  
2

  
0

  
  כספי אוצר

  

       
        3

   
        

    
  כ כספי אוצר"סה

    
31      

    
49      

  , כ הלוואות חדשות"סה
    

  
    

  
    

  6,149  9,673  ללא מיחזורים
    

  הלוואות שמוחזרו
    

928     
    

1,595       
    

    , כ הלוואות שבוצעו"סה
  כולל מיחזורים

    

10,601  

    
  

7,744    
      =====    =====  
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  רווח וריווחיות  .3
  

הסתכם )  2010 ספטמבר –ינואר ( בתקופה הנסקרת הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
ון ברבע. 32.7% של גידול ,תקופה המקבילה אשתקדח ב" מיליון ש227לעומת  ,ח"שמיליון  301בסך 
 גידול ,ח ברבעון המקביל אשתקד" שן מיליו75ח לעומת " מיליון ש121- רווח בה של השנה הסתכם לישיהש
  .61.0%ל 

  

           

  
ומק לדיור על פי עהלוואות ב יש לחשב  את ההפרשה לחובות מסופקים , ל פי הוראות המפקח על הבנקים

 גם על ההלוואות שאינן 199
  ). למעט  הלוואות לקבלנים(דיור  

  אינו רשאי להקטין את ההפרשות באמצעות , מק הפיגור גם אם לא נדרש לעשות כך לפי ההוראות
הנחיות לאופן , ניתנו  הבהרות לאופן חישוב  עומק הפיגור, בנוסף. חלטה על ביצוע הפרשות ספציפיות

  .מזומן בגין הפיגור לאחר תאריך המאזן

ח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים 
גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש76עומת ח ל" מיליון ש134רבעון הנוכחי הסתכם בסך 

בתקופה המקבילה ₪ יליון 
ח " מיליון ש32ח לעומת " מיליון ש33-ברבעון השלישי  הסתכמו הכנסות אלו ב. 4.6%גידול של , שתקד

 בתקופה 
ח "מיליון ש 69י הסתכמו ההוצאות התפעוליות בסך לישברבעון הש. 24.1%של גידול , מקבילה אשתקד

 מיליון 152לעומת ח " מיליון ש226ם בתקופה הנסקרת בסך 
 98-ברבעון השלישי  של השנה הסתכם רווח זה ב.  48.6%גידול של , תקופה המקבילה אשתקד ב  ח"

 הממוצעמפעולות רגילות לפני מיסים לבין ההון 
.   בתקופה מקבילה אשתקד9.2% לעומת 12.1%  לשיעור של- בחישוב שנתי  -ה גיעתקופה הנסקרת ה

, מפעולות רגילות לפני מיסיםהרווח מ 37.6%
 הסתכמה 2010ברבעון השלישי של . 38.9%המהווה , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש59עומת 

תקופה המקבילה ב ח"מיליון ש 93 לעומתח "ש מיליון 141הסתכם בתקופה הנסקרת בסך נקי 
 29  לעומת ח" מיליון ש59- ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב. 

  .100.6%  שלגידול, ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש

ש
  .הגידול נובע בעיקרו מגידול בתיק האשראי ומעליה בריבית בנק ישראל

 0סך לח בהשוואה "מיליון ש 36בהכנסה של  בתקופה הנסקרת הסתכמה ההפרשה לחובות מסופקים
  13 בהכנסה של של השנה הסתכמה ההפרשה לישי ברבעון הש.אשתקד המקבילה בתקופהח "מיליון ש
   .ח ברבעון המקביל אשתקד"ן שיליומ 1  שלהכנסה ח לעומת"מיליון ש

  .י הלווים" ברובו בכיסוי פיגורים עסברהקיטון בהפרשה לחובות מסופקים בתקופה הנסקרת מו

ע
2עומק הפיגור מאז  נוסחת  את ההפרשה  על פי קובעתהנהלת הבנק  . הפיגור

ל
  

 פרסם בנק ישראל הנחיות העוסקות  בכל הקשור לאופן חישוב ההפרשה לחובות 2006 בינואר 1ביום 
כי בנק שבחר לחשב הפרשות בגין הלוואות לפי , בין היתר, בהנחיות נקבע. מסופקים לגבי אשראי לדיור

שיטת עו
ה

ם וארגונים מחדש של הלוואות וכן לאופן חישוב ההפרשה בגין הלוואות בהן חישוב ההפרשה בגין הסדרי
מתייחסות ההנחיות לסילוק חוב פיגור לאחר תאריך המאזן ואינן , בנוסף. הקרן מסולקת בתשלום אחד

מאפשרות הקטנת ההפרשה גם אם נתקבל 
  

  . בנק ישראללת החדשות שוק על פי ההנחי פועל הבנ2006 בינואר 1החל מיום 
  

 מיליון 227  ח לעומת"מיליון ש 337  הסתכם בסךהרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים
הרוו. 48.4% של גידול, ח  בתקופה המקבילה אשתקד"ש
ב

76.0%.  
  

 מ92לעומת ח "מיליון ש 96 הסתכמו בסך ההכנסות התפעוליות והאחרות
א

  .3.8%דול של גי, עון המקביל אשתקדברב
  

ח"מיליון ש 167ח לעומת סך "מיליון ש 207  הסתכמו בסךההוצאות התפעוליות והאחרות
ה

הוצאות השכר מ וקרהגידול נובע בעי. 20%  של גידול, ח ברבעון המקביל אשתקד"יליון ש מ59לעומת 
  . משכנתאותובהוצאות אחרות כתוצאה מגידול בביצועי

  
 הסתכמפעולות רגילות לפני מיסים רווחה
ש

  .95.7%גידול של , רבעון המקביל אשתקדח ב" מיליון ש49 ח לעומת"מיליון ש
  

  המתבטאת  ביחס שבין הרווח התשואה ברוטו על ההון
ב

  . ברבעון המקביל אשתקד8.8% לעומת 15.9%-  הגיעה ל2010של התשואה ברוטו ברבעון השלישי 
  

המהווה , ח"מיליון ש 85הסתכמה בסך   ההפרשה למיסים
ל

ח " מלש20לעומת , מהרווח מפעולות רגילות לפני מיסים 39.7%ווה ח המה" מלש39- בההפרשה למיסים 
  .41.2%בתקופה מקבילה אשתקד המהווה 

  
הרווח ה
51.7% של גידול, אשתקד
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הגיעה לשיעור של  הממוצע לתקופה  לבין ההון הנקי הרווח המתבטאת ביחס שבין התשואה נטו על ההון

ברבעון השלישי של התשואה נטו  .בתקופה מקבילה אשתקד תשואה  5.6% לעומת ישוב שנתי   בח7.5%
  . ברבעון המקביל אשתקד5.1%ומת  לע9.4%- הגיעה ל2010

  
ח "ש 97.20ת לעומ, ח" ש137.09הינו  לתשעת החודשים הראשונים של השנה  רגילה מניהלהנקי  הרווח
ח " ש57.07ברבעון השלישי של השנה היה הרווח למניה  .41.0% של גידול, בתקופה המקבילה אשתקדוח 

4.

רו
  .92.2% של גידול, ח ברבעון המקביל אשתקד" ש29.69לעומת 

  
   נכסים והתחייבויות  

  

  

אשראי ופקדונות  יתרות אלו הן בניכוי .15.1%ל 
  .שפרעונם מותנה במידת גביהמשלה ואחרים 

, ח מהממשלה"מיליון ש 21 סך ;16% של גידול, ח מבנקים"מיליון ש 36,019 סך; 9.3% של קיטון, 
יתרות . 15.8% גידול של, ח" מיליון ש35,993ות בסך  הסתכמו הפקדונ2009בסוף ספטמבר  .36% קיטון של

שלה הינן מנוכות מסכומי הפקדונות המיועדים שפרעונם מותנה במידת הגביה 
  .מהאשראי כאמור לעיל

  
,  10.3%קיטון בשיעור של , 2009

  .39.6%קיטון של  , 2009ח בסוף ספטמבר "מיליון ש 61

 של גידול, 2009 ח בסוף" מיליון ש3,831ת ח לעומ"מיליון ש 4,314- ב הסתכמו תבי  התחייבות נדחים

גידול של , ח"מיליון ש 3,876- חייבויות נדחים ב
11.3%.  

  
5.

 11.5%  שלגידול, 2009ח בסוף "מיליון ש 43,975ח לעומת סך "מיליון ש 49,025 הסתכם בסך כ המאזן"סה
יתרות אלה אינן כוללות אשראי לציבור . 14.9%גידול של , 2009ח בסוף ספטמבר "מיליון ש 42,663-ו

ח בתקופה " מיליון ש6,259מידת הגביה בסך  שפרעונם מותנה בממשלה ואחריםובמקביל פקדונות 
 אשר 2009ח בסוף ספטמבר " מיליון ש7,147 וסך 2009ח  בסוף שנת "מיליון ש 6,892לעומת סך , הנסקרת

בהתאם להוראת המפקח על הבנקים אינם  נכללים  ביתרות האשראי לציבור ובסעיפי הפקדונות 
  . המתאימים

 של גידול,  2009ח בסוף "מיליון ש 43,697ח לעומת סך "ליון ש מי48,798 הסתכם בסך האשראי לציבור
גידול ש, 2009ח בסוף ספטמבר " מיליון ש42,381-ו, 11.7%

מ
  

ח לעומת סך "מיליון ש 41,692 הסתכמה בסך) מהבנקים ומהממשלה, שנתקבלו מהציבור (יתרת הפקדונות
ח "מיליון ש 5,652סך :   פקדונות אלו מתפלגים כדלקמן.11.8% של גידול, 2009ח בסוף " מיליון ש37,301

מהציבור

הפקדונות מהציבור ומהממ

ח בסוף "  מיליון ש41לעומת , ח"שמיליון  37 בסך הסתכמוהחוב -אגרות
-ו
  
כ

צבירת ריבית הנסקרת ומ במהלך התקופה ח" מיליון ש500מגיוס של שטר הון לא צמוד בסך הנובע  ,12.6%
 הסתכמו כתבי הת2009 בסוף ספטמבר.  והפרשי הצמדה

   הון עצמי ומדדי סיכון  
  

ח בסוף " מיליון ש2,481ח לעומת סך "מיליון ש 2,622 לסך 2010 בספטמבר 30יום ב  הגיע הון העצמי

  .2009  בסוף שנת5.6%לעומת , 5.3%על  2010ספטמבר   בסוף 
  

 בספטמבר 30הגיע ביום  , י בנק ישראל"שהינו היחס בין ההון לרכיבי הסיכון כמוגדר ע, יחס הלימות ההון
  . 2009שנת בסוף  15.97%לעומת  14.88%  לשעור של2010

ובו , "מדיניות הון לתקופת הביניים"ח מכתב לתאגידים הבנקאיים בנושא  שלח המפק2010 ביוני 30ביום 
יחס הון . 7.5%-שלא יפחת מ, 2010 בדצמבר 31ליום , 1 נדרשים לאמץ יעד ליחס הלימות הון רובד 

ל מסוף הרבעון השני בנק י
הון 5%.עד הלימות הון ימוץ י זאת לאור א,2010של שנת 

  .8.5% -  8%וח שבין 
  
  

  
  
  
  

ה
   .הרווח הנקי בתקופה הנסקרתמצבירת אשר נובע , 5.6%  שלגידול, 2009

  
   לסך כל המאזן עמדהון העצמייחס ה

  

הם
  .9.91%הגיע לשיעור של , 2010 בספטמבר 30 של הבנק ליום 1רובד 

  
 הח1הלימות הון על פי כללי באזל עמידה ביחס  מדיווח ו, פטר את הבנקשראל

 יעד ליחס הלימות .14 - 14%כולל בטווח שבין 
 נקבע בטו1רובד 
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  )2טבלה  (2אזל הההלימות חישוב יחס 
  

ח"במל                                                                                      

ב  –ון מבנה רכיבי ההון לצורך 

: 1הון רובד  יוני ש 
2009 בדצמבר 31ום 2010 בספטמבר 30ום    לילי

:הון ליבה    
454 הון מניות  8 58 

 697 697 פרמיה
 1,312 1,453 עודפים

 קרנות הון בשל עסקאות מבוסס מניות 
תוקרנות אחרו  14 14 

1סך הכל הון רובד   2,622 2,481 
   

2הון רובד   :- - 
: עליון2הון רובד   - - 

 ה 4 4פרשה כללית לחובות מסופקים
: תחתון2הון רובד   - - 

 1,241 1,310 כתבי התחייבות נדחים 
2סכום ההון של רובד   1,314 1,245 

   
הון כולל כשירכ "סה  3,9363,726 

  
  
  יכונים ניהול ס  .6

  

זוי של לניתוח ולחי, למדידה, לשליטה, הנהלה לבקרה
 זאת על ידי בחינת תרחישים אפשריים שונים ,ינויים אפשריים על מנת להשיג את היעדים העסקיים

  .מידת תנודתיות השווקיםרכות ביחס ל
  

 הגורמים המוסמכים לנהל כל חשיפה ,ת מדיניות ניהול הסיכונים
פירוט , י הדירקטוריון והנהלת הבנק" מסגרות הפעולה ומגבלת כל חשיפה כפי שנקבעו ע,סמכויותיהם

 בנוסף מפורטים במסמך הצעדים .תונים מעודכנים על התפתחות מצב החשיפות בפועלהסיכו
  .שננקטו למזעור הסיכונים התפעוליים והמשפטיים

  
דיון מ
יים דרישו

  .מהותיים בגורמי הסיכון
  

1.

  : כללי
סיכוני : שהעיקריים שבהם, פעילותו של הבנק כבנק למשכנתאות כרוכה מטבעה בצורך ליטול סיכונים

  .סיכוני שוק ונזילות וכן סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים, אשראי
  

מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק  הינה כלי בידי ה
ש

ניהול החשיפות מבוצע במסגרת מערכת מגבלות שנקבעו על ידי . והשפעתם על חשיפות הבנק ותוצאותיו
 על המדיניות ,בין השאר, מגבלות אלה מבוססות.  לידי ביטוי במסמך החשיפותותהדירקטוריון והבא

העהפיננסית של הבנק ועל 

מסמך החשיפות של הבנק כולל א
ו

נהלים הקיימים לכימות החשיפה ולגידור , ימים לצרכי מעקב ובקרה אחר רמות הסיכוןהדיווחים הקי
וכן נ, נים

יישום "בהתאם לדרישות המפקח על הבנקים לגבי  2009לשנת לא בגורמי הסיכון הובא בדוח השנתי 
 לא חלו שינובתשעת החודשים הראשונים של השנה". 2 של באזל 3ת גילוי מסוימות לפי נדבך 

  : סיכונים פיננסיים וניהולם  

בסיס , י ריביתהינם סיכונ, אשר אליהם חשוף הבנק, כהגדרתם לעיל, העיקרייםסיכוני השוק   
  .ונזילות

  
 

.  
  

ה
ת פרעון מוקדם בצד ההלוואות ובצד הפקדונות ולתחזיות והער כות שוטפות של בה

ופרמטרים מוניטרים נוספים המשפיעים על , ההתפתחות החזויה של המדד, שיעורי ריבית עתידיים
ער

  
 המתבססת על פרמטרים כלכליים ועל התפתחויות ת שוק דינאמימדיניות ניהול סיכוניבבנק נוקט ה

הול הסיכונים ינ. )ח"שערי אגושערי חליפין , קצב אינפלציה, שיעורי ריבית(קי הכספים ובמשק ובשו
של המפקח על הבנקים 342-ו 339ובקרתם מתבצע בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

את , לצורך ניהול סיכוני השוק קבע הבנק נוהלי עבודה המגדירים את מהות החשיפות לסיכוני שוק
 ניהול החשיפות נעשה .ואת הדיווחים והדיונים ברמות השונות, מגבלות על החשיפות המותרות

תאם להנחו

  .ך נכסי הבנק
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סיכוני   כבקר סיכוני השוק של  גםמשמש) מ"בנק לאומי לישראל בע(שוק של חברת האם הבק
הב
את הנזק האפשרי להון ה

  .VaRהבנק בתרחישים קיצוניים של סיכוני שוק ואת רמת החשיפות לסיכוני השוק על בסיס 
  

אה משינויים .א 
על הפער בין הנכסים להתחייבויות בכל אחד מבסיסי , ירים לצרכן ובשערי החליפיןמדד המח
  .צמדה

ף של הבנ חוז מ החשוף הינו ההון העצמי ב
התאם לאופן רישום ההון ון הוגד שקלי לא וי נכ
י החשבו

 30הלן מצב החשיפה בבסיס בפועל בהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריון נכון ליום 

  החשיפה בפועל  המגבלה  

ר 
החשיפות הבקרה מעריכה את מידת ההתאמה של הפעילות בחשיפות את מסגרות . נק

הבקרה בוחנת בין היתר . מאושרות ואת הלימות המודלים המיושמים

 החשיפה לסיכון הבסיס מתבטאת בהפסד העלול להתרחש כתוצ- החשיפה בבסיס   
ב

הה
  

ההון . ק ההון החשו סיס מוגדרת  כא החשיפה לסיכוני 
הה. סים קבועים ב, צמודשל הבנק בניכ ר כמקור

  .נאותפי כלל- על
  

ומדיניות ההנהלה היא לנהל את ,  החשיפהמגבלות החשיפות את סמךדירקטוריון הבנק קבע במ
  .הסיכונים הנובעים מהחשיפה בבסיס באופן מבוקר במסגרת המגבלות

  
ל

  .מההון החשוף(%) ח ובמונחי אחוז " במיליוני שהנתונים מוצגים, 2010בספטמבר 
  

בימלי  ח"מש  %-במקס)גרעון (עודף   
 )54.4%( (- )1,393( )100%   25%  שקל לא צמוד

- 100%  מוד מדד  1,399 54.6% )25% (צ
( )6 )0.2%( )5% (-     5%  ח"מט

   
 54%זר הצמוד למדד בממוצע הוש 2010נת ראשוניםב

ח לא נותב הון "למגזר המט. 70% לבין 42%נע במהלך התקופה בין , שיעור זה. מההון החשוף

 

ע במגקש של תשעת החודשים המהלך 

  .בהיקף משמעותי
  

  בספטמבר30להלן הרגישות לשינויים בשערי חליפין של המטבעות העיקריים על הון הבנק ליום 
2010:  

 אירו דולר 
ח"במיליוני ש   

ח"בשע   5%עלייה של   )0.5(  0.2 
ח" בשע10%עלייה של   )1.0(  0.4 
ח"בשע   5%ירידה של   0.5 )0.2(  
)0.4( 1.0ח"שע  ב10%ירידה של   

  
.ב

 ועל רווח העתידי של הבנקה על, וכחי של הנכסים וההתחייבויות של הבנק
כל זאת לאור העובדה כי אין התאמה מלאה בין מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית , הונו העצמי

ונגרמת מפערי , חשיפה העיקרית לסיכוני הריבית מרוכזת במגזר צמוד המדד בריבית הקבועה
. תחייבויות אשר נושאים שיעור ריבית קבוע לאורך כל חייהםשך החיים של הנכסים והה

הלוואות האחרות צמודות המדד הן בריבית משתנה המתחדשות אחת לתקופה על פי עוגן 

הארוכות יותר לבין הריבית על מיחזור עיקר מצמצום אפשרי במרווח בין הריבית על ההלוואות 
  .קורות הקצרים

  
טזר השקלי הלא צמוד  י, ח"וגם ב ה

  
מטרה להגביל את סיכוני הריבית קבע הדירקטוריון מגבלות על השחיקה הפוטנציאלית של 

  .שבונאי  כתוצאה משינוי שיעור הריבית  הח
  

במשק בשיעורי הריבית עתידיים בלתי צפויים שינויים מ סיכון הריבית נובע – ריביתלחשיפה ה  
על הערך הנוהשפעתם 

  .של הנכסים וההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים
  
ה
מ
ה

הסיכון בחלק שבריבית משתנה נובע .  על בסיס ריבית משתנהבחלקןהקבוע מראש וממומנות 
ב

המ

שכןת מגזר המבמג  עיקר הפעילות חשיפה לריבית נמוכה יחס
  .היא בריבית משתנה

ב
השווי הכלכלי ושל הרווח
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  ):ח"שבמיליוני  (2010  בספטמבר30ליום  * להלן המגבלות על החשיפה לריבית והחשיפות בפועל
  

השחיקה הפוטנציאלית בשווי   
  )1( הכלכלי

השחיקה הפוטנציאלית ברווח 
  ** השנתי

  חשיפה בפועל  מגבלה  חשיפה בפועל  מגבלה  
  37  74  75  248 1%-השפעת שינוי הריבית ב

  
  

  .בכיוון הגורם לנזק בבנק*    
  

חשיפה בפועל של השווי הכלכלי אינה כוללת את סכום הפיצוי בגין הפרעון המוקדם המשולם 
 ח" מש93 עומד על י "ע

0 בספטמבר 30 - נכון ל
  

דמים של ההנחות לגבי החישוב מביא בחשבון הנחות ביחס
ה מוקד, ההלוואות הצמודות למדד ב י הפרעו . מיםל מודל

יים ת ההלוואות בתיק , ה המאפיי על פרמ
נויים ה ה על בסיס  ודל נבנהשפעת
ניסיון הש אופן שוטף    .מודל סטטיסטי זה נב
  

הוגן של המכשירים הפיננסיים של ותטיים בשיעורי הריבית על השווי הלהלן השפעת שינויים היפ
  :ריטים לא כספיים

בחשבון את  חישוב זה מביא . על בסיס בחינה של שלוש השנים הקרובות, השחיקה המירבית ברווח השנתי ** 
  .בגין עמלת פרעון מוקדם הפיצוי

  
ה

סכום זה. הלקוח כאשר ריבית ההלוואה הנפרעת גבוהה מריבית השוק
201.  

.  הלוואות ופקדונות  לפרעונות מוק
נות הריבית קבוע מסתמכות ע לחיזו

נים אמודל חוזה את הפרעונות העתיד טרים   סמך
המ. בריביתגיל המשכנ, ביניהם ,אשראי צפויים תא וה השי

. עברטיסטיות המסתמכותיטות סט חן בעל 

למעט פ, הבנק
 

השינוי בשווי ההוגן
(1)

  לאחר השפעת השינויים בשיעור הריבית 
- 30 בספטמבר 2010 (במיליוני ש"ח)נכון ל  

  
 מטבע ישראלי

מטבע חוץ לרבות מטבע 
 ישראלי צמוד מט"ח

 אירו דולר צמוד מדד לא צמוד 
1   1%גידול מיידי מקביל של    110  )2(  )1(  
2   0.1%ל של    13 גידול מיידי מקבי -  -  
130 )3( 1%קיטון מיידי מקביל של    1   1  

  

  סיכון נזילות
  

  .ג
  

לו לפ
  

לבנק נוהל מפורט . 342' בנקאי תקין מס
מדיניות 

י הדירקטוריון ומטרתה ניהול מבוקר של המקורות הדרושים לשם "ניהול הנזילות אשר אושרה ע
  . ילותו  העסקיתפע
  

סיכון הנזילות נמדד . הבנק מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות ואחר מדדי סיכון הנזילות    
ומ

תחת 
 

,  לממן גידול בנכסיםומבטיח כי לבנק תהיה יכולת, תרחיש רגיל המניח מהלך עסקים רגיל 

  
  

יות )1(  .השווי הכלכלי של ההון מ
בחישוב הערך הנוכ    

  
  
  
  

לרווחי הבנק ולהונו הנובע מאי יכולתו לספק את צורכי הנזילות סיכון הנזילות הוא הסיכון 
עי  . הבנקת השוטפת של

ניהול סיכון הנזילות מתבצע בהתאם להוראות ניהול 
 בנוהל בנקאי תקין והן על סמך 342הן על סמך קריטריונים בהוראה , הכולל מגבלות

נוהל באמצעות מודל פנימי שמטרתו בחינה ומעקב אחר האמצעים הנזילים שברשות הבנק 
  :תרחישים שונים

1.
  .ולעמוד בכל התחייבויותיו מבלי שיידרש לעלויות או הפסדים בתהליך זה

וגדר כהפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבו
ק לחישוב השווי ההוגן שלם את התזרימים בעקום התשואות המשמש את הבנ   .רים הפיננסיים המכשיחי מנכי
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האומד ברמת בטחון רצויה את הירידה , תתרחיש סטטיסטי למצב חריג בסביבה נורמאלי .2
המכסימלית האפשרית ברמת הנזילות במהלך תקופה נתונה תוך התבססות על תצפיות 

 .היסטוריות
 

הנובע מאירוע שלילי חיצוני דוגמת כשל בשוק ההון או בכלל , תרחיש לחץ מערכתי .3
 .המערכת הבנקאית שישפיע על הבנק

  
ח קובעות כי יחס תזרימי "י והמגזר המנוהל במט"המגבלות עבור המגזר המנוהל במט

שבועיים , שבוע, במהלך יום, 1עתידיים לתזרימי הפרעונות העתידיים יעלה על 
  .וחודש

בקרה ודיווח של , מדידה, לצורך ניהול הנזילות פותחה בבנק מערכת מידע על בסיס יומי לשליטה

  

  
  

יכוני אשראי.2

המבטחים את המשך פעילות הבנק בעלות סבירה במשך תקופת גישור , שני תרחישי קיצון .3
 :ודש בה ישררו תנאי לחץ כלהלןשל כח

.1

מעילה או , דוגמת שביתת עובדים, הנובע מאירוע שלילי פנימי, תרחיש לחץ פנימי .3.2
 .הונאה

 
יחס הנזילות הוא היחס בין סך . חס הנזילותכל אחד מהתרחישים נבחן מצב הנזילות על בסיס י

עד , יום: יחס הנזילות נבחן לכל אחת מהתקופות.  הנזילותתהנכסים הנזילים לסך ההתחייבויו
  . חודשים ועד שנה6עד ,  חודשים3עד , עד חודש, שבוע

ב

התקבולים ה

  

היערכות לתרחישים שונים ובכלל זה לתרחיש קיצון של משבר , ניהול המקורות, מצב החשיפות
  .נזילות

המפורטים , לך התקופה  הנסקרת לא היו כל חריגות מהמגבלות שנקבעו לנטילת סיכוני שוקבמה
  .וכמו כן לא חלו שינויים מהותיים במדיניות החשיפות, לעיל

  ס  
  

    
     

   

הבטחונות הנכסיים אותם הוא מציע וטיב , בדיקה של מאפייני הלווה, רבין הית, וללים
  .נקבע מדרג סמכויות לאישור מתן אשראי על פי גובה הסכום וסוגיו, כן-כמו. הערבים

  
שיעור ההפרשה המצטברת לחובות . לבנק תיק אשראי בעל רמת סיכון נמוכה, להערכת ההנהלה

  .2009 בסוף שנת 1.4%ומת לע 1.1% מסופקים מתוך תיק  האשראי הינו
  

לקוחות שהלוואותיהם מצויות בפיגור מטופלים באופן מהיר הן על ידי מתן התראות לפני טיפול 
  .משפטי והן באמצעים משפטיים

  
פעילותה .  בנוהל בנקאי תקין319כמו כן קיימת בבנק יחידת בקרת אשראי הפועלת במסגרת הוראה 

ואיתור סיכונים הנובעים מפעילות מתן , מתן האשראי בבנקהינה במעקב אחר קיום תקין של נוהלי 
  .האשראי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.42-46 בעמודים 2009ח השנתי לשנת "דיון מלא ופירוט החשיפה ניתן בדו  
 

להפסד כתוצאה מהאפשרות שהצד הנגדי לעסקה לא יעמוד סיכון האשראי הינו סיכון של הבנק   
  .  בהתחייבויותיו

 
נוהלים אלו מתעדכנים מעת לעת . הנהלת הבנק קבעה נוהלים מפורטים לפיהם ניתן אשראי ללווים  

. והם נועדו לצמצם עד למינימום את הסיכון שבנתינת האשראי, על פי הצורך והנסיון שנצבר
הנוהלים כ
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)3טבלה (הלימות ההון   
 

 
 

סווג (*) 
קבוצ       

   בנושא הפרשה לחובות מסופקים בגין קבוצות רכישה וגילוי על 2010 באוגוסט 15בהתאם להוראת בנק ישראל מיום מחדש 
. ל נתון בגין תקופות קודמות שנכלל בדוח הכספי המתייחס לקבוצות רכישהיש לסווג מחדש כ, ות רכישה

ליוני ש חשי  חשיפות סיכון אשראי לפי סוגי
 

יפת אשראי

חשיפות סיכון 
ברוטו

 30ליום 
   2010 בר

שהסתיימה ביום 
2010טמבר 

חשיפות סיכון 

 בדצמבר 31ליום 
 

סתיימה ביום 
 2009מבר

 

 
  

 
פת אשראי במי

חשיפות סיכון 
אשראי ברוטו 

ה ממוצעות לתקופ

)ב.4טבלה (ח "ם עיקריים של 

סוג חש

אשראי 

ספ ב30ספטמב

 אשראי ברוטו
 

2009     

חשיפות סיכון 
אשראי ברוטו 

ות לשנה ממוצע
שה
 בדצ31

(**) 
 41,330 43,702 45,363 48,802 אשראי
 269 265 259 213 אחרים

ת והתחייבויות 
(*)על חשבון לקוחות  5,603 5,807 5,811 6,275 

ערבויו

 47,874 49,778 51,429 54,618כ "סה
  
  

   בגין אישור 2009בדצמבר  31-ב₪  מיליון 2,980 וסך של 2010ספטמבר  ב30- ח ב"מיליון ש 02,25כולל סך של   (*) 
  " לדיור למתן הלוואותנהלים "451ושמירת שיעור הריבית כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין עקרוני     
  . סווג מחדש *)

  

 סיכון ודרישות הון בגין 
סיכון אשראי הנובע מחשיפות 

:של

נכסי סיכון 
)ח" ש

שת ההון
י " עפ

שת ההון נכסי סיכון  נכסי
מיליוני(

דרי
מחושב(

9%(
)ח"מיליוני ש(  

 דרי
י "מחושב עפ(

9%(  
ליום 30 

בספטמבר 2010 
ליום 30 

בספטמבר 2010
ליום 31 בדצמבר 

2009 
ליום 31 בדצמבר 

2009 
 - 1 - 2 חובות של תאגידים בנקאיים

*חובות של תאגידים  1,9817 *1,19*10 0 8 0 7 
ן מס"חובות בבטחון נדל  12 138 13 147חרי 

 - - - - חשיפות קמעונאיות ליחידים
1  קטניםקים  99 096, 60 669הלוואות לעס
 1,777 19,739 2,028 22,522 משכנתאות לדיור
1801615814נכסים אחרים      

כ בגין "סה 25,52,2922,32,00סיכון אשראי  00522 9 
     

232283סיכון שוק      
 88 976 84 929 סיכון תפעולי

     
26,4523,32יכון ודרישות ההון   2,100 6 2,381 2סך כל נכסי ס

 3,726 - 3,936 - סך בסיס ההון 
 15.97% - 14.88% - יחס הון כולל

 10.64% - 9.91% -1יחס הון של רובד 

   
*)
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)ד.4טבלה (ח " עיקריים במיליוני שחשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי
 
 

חרים שראי 
התחייבויות 

ך הכלחרות 

 

אא2010בספטמבר  30ליום 

ערבויות 
ו
 א

 
 

 ס
 6 - - 6 חובות של ריבונויות

 8 - - 8 חובות של תאגידים בנקאיים
1,211,612,83 חובות של תאגידים 8 - 5 3 
ן מס"חובות בבטחון נדל  152 5 - 147חרי 

 - - - - חשיפות קמעונאיות ליחידים 
854קים קטנים  905 8 - 7 הלוואות לעס

 50,515 3,935 - 46,580 משכנתאות לדיור
 213 - 213 - נכסים אחרים

כ בגין סיכון אשראי"סה  48,816213 5,603 54,632 
 
 

)ד.4טבלה (ח "חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריים במיליוני ש  
 
 

חריםשראי

ת 
התחייבויות 

ך הכלחרות

 

אא2009 בדצמבר 31ליום 

ערבויו
ו
 א

 
 

 ס
 6 - - 6 חובות של ריבונויות

 7 - - 7 חובות של תאגידים בנקאיים
 - - - - חובות של חברת ניירות ערך

82831,66  *חובות של תאגידים 5 - 5 0 
ן מס"חובות בבטחון נדל  149 11 - 138חרי 

 - - - - חשיפות קמעונאיות ליחידים 
1,3991קים קטנים  486, 5 - 1 הלוואות לעס

 46,218 4,870 - 41,348 משכנתאות לדיור
 265 - 265 - נכסים אחרים

כ בגין סיכון א"סה  49,791 5,811 265 43,715שראי 
 

. לעיל3ראה טבלה , סווג מחדש*   
 

ח"פיצול התיק לפי תקופה חוזית לפרעון ולפי סוגי חשיפת אשראי עיקריים במיליוני ש
):ה.4טבלה (
 
 

ריםי 2010 ספטמבר ב
והתחייבויות 

כלת 

 
 

אחאשרא30ליום 

ערבויות 

סך האחרו
     

 6,424 3,002 74 3,348 עד שנה
עד חמש שניםנה ו  15,978 2,601 84 13,293 מעל ש

 32,230 - 55 32,175 מעל חמש שנים
כ"סה  48,816 213 5,603 54,632 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

והתחייבויות 
 ערבויות 
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כלת *יםי 2009 בדצמבר 31ליום   סך האחרואחראשרא
     

13,72 2,998 עד שנה 35 26,855 
 14,070 2,089 77 11,904 מעל שנה ועד חמש שנים

 28,866 - 53 28,813 מעל חמש שנים
"סה  49,791 5,811 265 43,715כ 

 
 

 
ני  ה   ס

 
פיצול חשיפות לפי משקל 

סיכון 
שיפה לפני 

* אשראי י אי   אשראי  

 *מוין מחדש  

).5טבלה (ח "ש

סכום ח

הסטנדרטית במיליו

סכום ח

יכון אשראי בהתאם לגיש

הפחתת סיכון 
אשר

 סכום חשיפהשיפה לאחר 
הפחתת סיכון 

אשרא
לפני הפחתת 

סיכון

סכום חשיפה 
לאחר הפחתת 

 סיכון
ספטמבר   ליום 31 בדצמבר ליום 30 

2
ב

2010
 

ליום 30 בספטמבר 
  2010

ליום 31 בדצמבר 
2009 009 

0% 3939113 113 
20% 8 8 7 7 
35% 3333 4,714 4,714 3,049 3,049 
75% 15151313 ,947 ,947 ,670 ,670 

100% 3,765 3,765 2,765 2,765 
150% 159 159 187 187 
כ"סה  54,632 54,632 49,791 49,791 

  
סווג *   
  

 שהינו הבטוחה העיקרית של הבנק ן"הנדל. 2בנק אין בטחונות מפחיתי סיכון הכשירים לפי הנחיות באזל 

3.

. לעיל3ראה טבלה , מחדש

ל
  . אינו בטחון כשיר להפחתה

  
  2באזל יישום הוראות   

מדווחים ומפורסמים לראשונה חישוב נכסי הסיכון ויחס הלימות ההון  2009 בדצמבר 31מיום החל 
י "מינימום יחס הלימות ההון  הנדרש  ע.  2 בהתאם להוראות הגישה הסטנדרטית בבאזל לציבור 

 9%דרישת ההון מחושבת כשיעור של .  בגין הנדבך הראשון8%מזה , 9%המפקח על הבנקים  הינו 
  מכסה על  פי 2010ספטמבר  ב30יום   ל הבנק התוצאה אשר מציג.ליםל הסיכון המשוקמסך נכסי

ואת ההון הנדרש כתוצאה מתהליך פנימי של את ההון הנדרש בגין הנדבך הראשון , ת הבנקהערכ
הערכת הלימות ההון 

  

)ICAAP (כולל הון נדרש לשם עמידה בתרחישי הקיצון , במסגרת הנדבך השני

, ל"הוקמה וועדת היגוי  בראשות המנכ, כמו כן.  כל הגורמים המעורבים בפרוייקט
יקט בלוח הזמנים י שוטף של מהלך הפרוייקט ומעקב אחר עמידתו של הפרותפקידה ליווי

  
פיו הוכנה -על, 2 ביצע הבנק סקר פערים כולל ליישום של הוראת באזל במסגרת ההערכות  *

  
שדרג הבנק את מאגרי הנתונים שלו ומבצע באופן , 2במסגרת הפרוייקט וכמתבקש בבאזל   

  
 על מודלים פנימיים המבוססתאיסוף נתונים חיוניים לפיתוח מערכת חישוב סיכוני אשראי   

  
ת ניהול הסיכונים ובנהלים תוצרי התהליך מרוכזים במסמך ביצוע התאמות נדרשות במדיניו  

  .מעבר לתמחור סיכונים

  .כונים

 עברה את תהליך הסקירה הפיקוחי של זו טרם הערכה . בהערכותיו הפנימיותשמשמשים את הבנק
  .המפקח על הבנקים

לרכז ,  מנהלת פרוייקט שתפקידה לנהל2006 הוקמה בתחילת שנת 2במסגרת ההערכות לבאזל 
ולתאם בין

ש
  . ובתקציב

  .ונקבעו המשימות העיקריות ליישום ההוראהלצמצום הפערים תוכנית עבודה 

*
  .  למערכות התשתית הקיימותאשר סייעו שוטף התאמות ושיפורים 

*
  .ב אמידת רכיבי הסיכון" העמדת אשראי עמאפשרתו

*
ICAAP2010ושר בדירקטוריון במהלך חודש יולי  שא.  

  
 ךתושינוי החשיבה והתרבות העסקית   *
  
הגברת הניהול והמעקב אחר סי  *
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  .סנכרון בין הסיכונים השונים  *
  
  .הול הסיכוניםתכנון וני ככלי מרכזי לICAAPמיסוד תהליך ה   *
  

  
מדידה " חדשות בנושא 

BA ( 2009 בדצמבר 31אשר יושמו לראשונה ביום.  
כאשר הנדבך השלישי מוזג לקובץ , הנדבך השניוסח מסגרת העבודה כולל את הנדבך הראשון 

הבנקאיים בתקופת ם מהתאגידים 

ל או אם חלוקת "אם אינו עומד ביעד הניחלק דיבידנד תאגיד בנקאי לא ,  על הבנקים
ל  עומד ע1 לרובד ן יחס הלימות הו2010 לספטמבר 30- ב.דיבידנד תגרום לכך שלא יעמוד ביעד

 ICAAP -) (Internal Capital Adequacy Assessment Process-ה-תהליך 

  

ופיל הסיכונים  להם הוא יך את הצורך בהון על פי פרלהער נועד 
מטרת התהליך הינה לוודא כי הון הבנק עולה בכל עת על דרישות ההון בסיכון  .חשוף בניהול עסקיו

  
מבחני קיצון תוך בחינת , תאבון הסיכון ויכולת הנשיאה בסיכוןעקרונות להוגדרו מסגרת התהליך 

  . ומיפוי של תחומי הסיכון להם חשוף הבנק
  

  
1

במסגרת תהליך . ריכוזיות קבוצת לווים בסיכוני אשראיסיכון ו
תרחישי הקיצון הופכים לחלק בלתי , ההון וכחלק משיפור מערך ניהול הסיכוניםהערכת הלימות 

  
 בחינת עמידת ניהול הסיכונים בסטנדרטים שנקבעו במסגרת  ,ית של ניהול הסיכונים.2

י ניהול איתור החוזקות והחולשות ובניית תוכניות עבודה לשיפור ועדכון תהליכ, 2באזל 
  .הסיכונים

  

 לתמוך בכל הסיכונים הגלומים ל מנת הולם ען התאגידים הבנקאיים יקצו הו
בעסקיהם ועודד אותם לפקח ולהשתמש בטכניקות משופרות לניהול סיכונים לצורך ניטור וניהול 

  
טבלת גורמי ס  

  יצירת קשר בין פרופיל הסיכון לתאבון הסיכון   *

 המפקח על הבנקים הוראות נוהל בנקאי תקיןסםריפ 2010ביוני  20ביום 
מסגרת עבודה למדידה והלימות "הוראות אלו ממזגות את תוכן הוראת השעה בדבר ". והלימות הון

SEL IIהוראות " (הון
נו

  .הוראות הדיווח לציבור
  

". מדיניות הון לתקופת ביניים" פורסם מכתב של המפקח על הבנקים בנושא 2010 יוניב 30ביום 
יות הפיקוח על הבנקי ציפ המסמך הינה להבהיר אתרתמט

חיזוק העמידות של "ביניים שעד להתאמת הוראות להנחיות שנכללו בטיוטת מסמך המלצות בנושא 
  .2009 בחודש דצמבר BIS-י ה"שפורסמה ע" הסקטור הבנקאי

 31ליום , ה הון ליב7.5%על פי מכתב זה נדרשים התאגידים הבנקאיים לאמץ יעד שלא יפחת מ 
בהעדר אישור  .1יחס זה מתייחס להון ליבה בניכוי הניכויים הנדרשים מרובד  .2010בדצמבר 
מהמפקח

ה
9.91% .  

  

  .תהליך הערכה פנימי לנאותות הקצאת ההון

תהליך הסקירה הפיקוחי . 2 באזלכללי תהליך זה מרכז את העמידה בדרישות הנדבך השני ל
2שמקיים הבנק על פי כללי באזל 

  .תחת קיום סביבת בקרה הולמת

ב
 כן נעשתה סקירהכמו.  כעסק חיבנקבמסגרת ניהול ה

  :מתחלק לשני רכיבים מרכזייםICAAP -תהליך ה

 ובחינת יכולת הנשיאה בהפסדים בהתאם לתיאבון הסיכון הבנקהערכת הלימות ההון של . 
ון בתרחישי קיצהבנק בוחן את עמידתו , במסגרת בחינת יכולת הנשיאה בסיכון. ופרופיל הסיכון

-במסגרת תהליך ה. שהבנק חשוף אליהםמסוגים שונים המכסים את כלל הסיכונים המהותיים 
ICAAPדוגמת סיכון1 נכללו במסגרת נדבך  שביצע הבנק נאמדו כריות בגין סיכונים שלא  

פרעונות מוקדמים בסיכוני שוק 

  .נפרד מניהול הסיכונים השוטף

שנתסקירה   

  
  

  .2010 שאושר בדירקטוריון הבנק במהלך חודש יולי ICAAP-חוזרי התהליך מרוכזים במסמך ה  
 Supervisory Review ("תהליך הסקירה הפיקוחי" פורסם מסמך בנושא 2010 במאי 20 ב

Process(.נועד הסקירה הפיקוחי תהליך . המסמך מפרט את הצעדים בהם עשוי המפקח לנקוט 
להבטיח כי

  . סיכוניהם

  יכון.4
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רמת הגדרהסיכון
 חומרה

לכשל או לאי כיבוד חוזים במכשירי תוצאות שליליות המתקשרות סיכון אשראי כולל
הלוואה או השתתפות עקב הרעת איכות האשראי של הצד הנגדי

 בינונית

סיכון לווה בודד 
ובטחונות

ההפסד בהינתן כשל , י ההסתברות לכשל"סך הסיכון המתואר ע
והחשיפה בעת כשל של לווים בודדים

 נמוכה

סיכון ריכוזיות 
 בטוחה

 בינונית. סוג בטוחה אחדריכוזיות הנובעת משימוש ב

סיכון ריכוזיות 
 קבוצת רכישה

סיכון אשראי לכשל של קבוצות לווים המתאגדים לרכישת פרויקט 
.בינוי

 נמוכה

סיכון הנובע משינוי שווי הוגן במכשיר פיננסי או בתזרים עקב סיכון שוק כולל
שינויים בתנאי השוק

 בינונית

סיכון אופציות 
התנהגותיות

 נמוכהופציות שאינן ניתנות לגידור כגון אופציות פרעון מוקדםסיכוני א

 נמוכהח כולל אינפלציה "הסיכון עקב תנודות בשעסיכון בסיס
 גבוהההסיכון עקב תנודות בשערי ריבית סיכון ריבית

סיכון צמצום הרווח המימוני על הלוואות ופיקדונות עקב השתנות סיכון מרווח 
.קיתהשוק או הסביבה העיס

 נמוכה

הסיכון בחוסר היכולת לעמוד באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס סיכון נזילות  
, באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, או לממש נכסים/מקורות ו

מבלי שיגרם הפסד מהותי

 נמוכה

אנשים או , סיכון להפסד הנובע מליקויים או כשלים של תהליכיםסיכון תפעולי
 או אירועים חיצוניים,מערכות פנימיים

 נמוכה

אנשים , סיכון להפסד כתוצאה מכשל של תהליכים פנימייםכללי-סיכון תפעולי
.או כתוצאה מאירועים חיצוניים, ומערכות  

 נמוכה

טעויות , )אזרחית(הסיכון הנובע מפעילות שאינה תואמת חקיקה סיכון משפטי
.משפטיות ותביעות ייצוגיות המתנהלות כנגד הבנק

וכהנמ  

פעולה או חוסר -כולל אי, סיכון הנובע מהחלטות אסטרטגיותסיכון אסטרטגי
התאמה לתנאים משתנים

 נמוכה

סיכון בכניסה לקווי 
פעילות חדשים

סיכון הנובע מסטייה מרווחיות הצפויה בהחלטות בכניסה לקווי 
 ושוקפעילות חדשים בניכוי סיכוני אשראי

 נמוכה

ירידה , סום שלילי יגרום לירידה בבסיס הלקוחותהסיכון שפרסיכון מוניטין
בהכנסות או עלויות משפטיות גבוהות

 נמוכה

כגון יחס , מידה בדרישות רגולטוריותעהסיכון שיכול לנבוע מאי  סיכון רגולטורי
. המינימליהלימות ההון  

 נמוכה

סיכונים הנגרמים עקב אירועים חיצוניים שעלולים לגרור סיכונים מערכתיים
ממשות של מספר סיכונים במקבילהת

 גבוהה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 כפי 2 של באזל 3או הוספו נתונים מסויימים הנדרשים על פי נדבך /הורחבו ו 2009ובדוח לשנת בדוח זה   
  :כמפורט להלן, הוראות הפיקוח על הבנקים

  
  דוח כספי  דוח דירקטוריון  הנושא
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  2009לשנת   בספטמבר 30  2009לשנת   ספטמבר ב30  
  2010    2010    

   כללי
  

   
-  

  -  -  4עמוד 

  )איכותי וכמותי(מבנה ההון 
  

  ' א11באור   -  5-6עמודים   8עמוד 

  )איכותי וכמותי(הלימות ההון 
  

  ' ב11באור     45עמוד    12 עמוד

 גילוי איכותי –חשיפות סיכון והערכתו 
  כללי

  

  -  -  41-42עמודים   8 עמוד

  איכותי  –סיכון אשראי גילוי 
  

  -  -  42-43עמודים   11 עמוד

חשיפות סיכון אשראי לפי סוג אשראי 
  עיקריים

  

  -  -  45עמוד   12 עמוד

חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי וסוגי 
  אשראי עיקריים

  -  -  46עמוד   13 עמוד

  חשיפות אשראי לפי תקופה לפרעון 
  

  -  -  46עמוד   13-14 עמוד

חשיפת סיכון אשראי בעייתי והפרשות 
   לפי ענפי משקס"לחומ

  4באור   )א (2באור   -  -

  תנועה ביתרות ההפרשה להפסדי אשראי 
  

  4באור   )ב (2באור   -  -

  חשיפות אשראי לפי משקל סיכון 
  

  -  -  46עמוד   14 עמוד

  )איכותי וכמותי(סיכון שוק 
  

  -  -  47-51עמודים   8-10עמודים 

   גילוי איכותי–סיכון תפעולי 
  

  -  -  52-54עמודים   -

  
  
  
  מגזרי פעילות .      7
  

, הלוואות במישכון דירת מגורים, הלוואות לרכישת דירת מגורים:  מגזרים עיקרייםשלושההבנק פועל ב
 תיאור מפורט של מגזרי הפעילות ואופן המדידה שלהם ניתן בדוח השנתי .נכס מסחריוהלוואות לקבלנים 

   . 2009לשנת 
  

  .דוח השנתילא חל כל שינוי במדידת פעילות המגזרים מה
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  מגזרים וברווח הנקי שלהםבשינויים בהיקף הפעילות 

  
  :)ח"במיליוני ש(להלן נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילות 
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  שהסתיימהשל שלושה חודשים  לתקופה    
  2010 בספטמבר 30ביום 

הלוואות     
לרכישת 

דירת 
  מגורים

הלוואות 
במישכון 

דירת 
  מגורים

  
הלוואות 

לנכס 
  סחרימ

  
  
  סך
    הכל

  
 

  ח" במיליוני שסכומים מדווחים    
לות מימון לפני הפרשה ורווח מפע  

  לחובות מסופקים
100  19  2  121  

  

       33        -        3      30  הכנסות תפעוליות אחרות  
    154  2  22  130    סך הכנסות  
   )13( )6(  )6(  )1(  הפרשה לחובות מסופקים  
              
          , ות ואחרותהוצאות תפעולי  
        69        -      11      58   פחת  והפחתות רבותל  
    98  8  17  73  מפעולות  רגילות לפני מסיםרווח   
    59  4  11  44  רווח נקי  
    

        
  

              

  
                

  

  שהסתיימהשל שלושה חודשים  לתקופה    
  2009 בספטמבר  30ביום 

הלוואות     
לרכישת 

דירת 
  מגורים

ות הלווא
במישכון 

דירת 
  מגורים

  
הלוואות 

לנכס 
  מסחרי

  
  
  סך
    הכל

 

  ח" במיליוני שסכומים מדווחים    
רווח מפעילות מימון לפני הפרשה   

  לחובות מסופקים
59  14  2   75    

         32       )1(         4       29  הכנסות תפעוליות אחרות  
    107  1  18  88    סך הכנסות  
   )1( )2(  )3(  4  םהפרשה לחובות מסופקי  
              
            , הוצאות תפעוליות ואחרות  
        59       1       11      47   פחת  והפחתות רבותל  
    49  2  10  37  מפעולות  רגילות לפני מסיםרווח   
    29  2  6  21  רווח נקי  

     
        

  
              

  
  

   והלוואות לרכישת נכס הלוואות במישכון דירת מגורים, ת מגוריםהלוואות לרכישת דיר: מגזרי הפעילות של הבנק הינם*      
  )כולל הלוואות לקבלנים( מסחרי 

  
  
  
  

  מגזרים וברווח הנקי שלהםבשינויים בהיקף הפעילות 
  

  :)ח"במיליוני ש(להלן נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילות 
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  שהסתיימהשל תשעה חודשים  לתקופה    
  2010 בספטמבר 30ביום 

אות הלוו    
לרכישת 

דירת 
  מגורים

הלוואות 
במישכון 

דירת 
  מגורים

  
הלוואות 

לנכס 
  מסחרי

  
  
  סך
    הכל

  
  

  ח" במיליוני שסכומים מדווחים    
רווח מפעילות מימון לפני הפרשה   

  לחובות מסופקים
  

250  
  

47 
  
4  

  
301  

  

        96        1     10     85  הכנסות תפעוליות אחרות  
    397  5  57  335    סך הכנסות  
    )36(  )9(  )10(  )17(  הפרשה לחובות מסופקים  
           
  , הוצאות תפעוליות ואחרות  

   פחת  והפחתותרבותל
  
217    

  
33     

  
2       

  
720     

  

    226  12  34  180  מפעולות  רגילות לפני מסיםרווח   
    141  7  22 112  רווח נקי  

    48,798  1,366  8,256  39,176  יתרות אשראי לציבור   
    46,043  1,289  7,790  36,964  יתרת פקדונות וכתבי התחייבות נדחים  

  שהסתיימהשל תשעה חודשים  לתקופה    
  *2009 בספטמבר 30ביום 

הלוואות     
לרכישת 

דירת 
  מגורים

הלוואות 
במישכון 

דירת 
  מגורים

  
הלוואות *

לנכס 
  מסחרי

  
  
  סך
    הכל

  

  ח" במיליוני שסכומים מדווחים    
ילות מימון לפני הפרשה רווח מפע  

  לחובות מסופקים
  
 185  

  
 38 

  
 4  

  
227  

  

         92        1      10      81   הכנסות תפעוליות אחרות  
    319  5   48   266     סך הכנסות  
    -   1   )15(  14   הפרשה לחובות מסופקים  
           
  , הוצאות תפעוליות ואחרות  

   פחת  והפחתותרבותל
  

136    
  

28      
  
3       

  
167     

  

    152   1   35   116  מפעולות  רגילות לפני מסיםרווח   
    93   1   21  71  רווח נקי  

    42,381  893  6,640  34,848  יתרות אשראי לציבור   
    39,930  841  6,256  32,833  יתרת פקדונות וכתבי התחייבות נדחים  

  
  
  .סווג מחדש* 
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  2009 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום ל    
הלוואות     

לרכישת 
דירת 
  מגורים

הלוואות 
במישכון 

דירת 
  מגורים

  
הלוואות 

לנכס 
  מסחרי

  
  
  סך
    הכל

 

  ח" במיליוני שסכומים מדווחים    
רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות   

  מסופקים
   

265  
  

41  
  
4  

  
310  

  

       123          1       11     111   הכנסות תפעוליות אחרות  
    433  5  52  376     נסותסך הכ  
    )20(  )6(  )20(  6   הפרשה לחובות מסופקים  
              
  ,הוצאות תפעוליות ואחרות  

       240          2       31     207  לרבות פחת והפחתות 
  

  213  9  41  163    מפעולות  רגילות לפני מסיםרווח   
  

    131  6  25     100  רווח נקי  
    43,697  963  7,103  35,631  יתרות אשראי לציבור   

    41,173  909  6,693  33,571  יתרת פקדונות וכתבי התחייבות נדחים  

  סווג מחדש* 

  
 מדיניות ההנהלה הינה להמשיך ולמקד את פעילותו של הבנק במיגזר  ההלוואות לרכישת  דירת מגורים 

  .ובמישכון דירת מגורים
  

  .דוחות הכספיים להלן ראה ב-פירוט של הנתונים הכספיים לפי מגזרים 
  

  
  סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים

          
  2009 בדצמבר 31   2009ספטמבר  ב30  2010 ספטמבר ב30  
  ח"שבמיליוני  סכומים מדווחים  

               **:לדיור*  חובות בעייתיים 
               נערכה לפי בגינם שההפרשה
    389    454    362  עומק  פיגור
              3ר מעל פיגו(בפיגור זמני 
    339    315    270   ) חודשים6חודשים ועד 

              
              

              חובות בעייתיים  אחרים
  5    2    3     בפיגור זמני

   9       9    7    בהשגחה מיוחדת
              חובות בגינם קיימת : מזה

       9       9       7              הפרשה ספציפית
              כ אשראי מאזני "סה

  742    780    642     בעייתיים  ללווים
              סיכון אשראי חוץ מאזני 

       4         3         3    בגין לווים בעייתיים  
              סיכון אשראי כולל

  746    783    645    בגין לווים בעייתיים  
    ===    ===    ===  

  
  ס"חובות בעייתיים  בניכוי חומ    * 

ק את ההוראות לגבי הלוואות לדיור גם על  החיל הבנ2006ינואר  ב1בעקבות חוזר בנק ישראל מיום   **  
  .2006  של שנתמרבעון ראשוןההוראה חלה החל . דירת מגוריםהלוואות במשכון 
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  תרומות  .8
  

, ח למוסדות ציבור שונים" אלפי ש 2,525 - כסך של   תרם הבנק2010החודשים הראשונים של שנת תשעת ב
  ).2009ח בכל שנת "אלפי ש 3,298- כת לעומ(בעיקר בתחום החינוך 

  
  
  ת בנושאים קריטייםיחשבונאמדיניות   .9
  

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים דורשת 
ם המדווחים של מימהנהלת הבנק קביעת אמות מידה ושימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכו

הוצאות וועל הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות תלויות וכן על סכומי הכנסות , יבויותהנכסים וההתחי
  .בתקופת הדיווח

  
אשר , שימוש באומדנים כרוך במידה רבה של אי וודאות ורגישות להערכות מורכבות וסובייקטיביות

  .עשויים להשפיע באופן מהותי  על תוצאות הדוחות הכספיים,  במקרים מסויימים
  
  .או ההערכות/תוצאות בפועל של סעיפים אלה עלולות  להיות שונות מהאומדנים וה
  

האומדנים וההערכות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים הינם  סבירים בעת , להערכת הנהלת הבנק
  .החתימה על הדוחות הכספיים

  
שתוארו בדוח שאים קריטיים לעומת אלו ו לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית בנהמדווחתבתקופה 

  .2009השנתי לשנת 
  
  

  מימון ומקורות  .10
  

 34במחצית הראשונה של השנה עמדה המסגרת המאושרת על סך של . האםלבנק מסגרת מאושרת בחברת 
לאור כמות המקורות . ח" מיליארד ש36.5 - ללה המסגרתד הוג2010 יוני ב30 -החל מ .ח"מיליארד ש

  . קיימת תלות במקור מימון זה,ל כפי המוסבר לעי,המגוייסים מחברת האם
  

וזאת על פי , "מ"מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע" הבנק מדורג על ידי 1997החל משנת 
העומד על , ועל פיו אושרר הדירוג של הבנק, 2010הדירוג האחרון בוצע בחודש מאי . הסכם ארוך טווח

+AA,משלילית ליציבה  בנוסף תחזית הדירוג שונתה.  
  
  

  תביעות תלויות  .11
  

לרבות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בסכומים , הבנק הינו צד להליכים משפטיים אשר ננקטו כלפיו
  .מהותיים

  
לצורך הערכת הסיכונים בהליכים משפטיים אלו מתבססת הנהלת הבנק על חוות דעתם של היועצים 

  .המשפטיים החיצוניים המייצגים את הבנק בתביעות אלו
  
 על יסוד העובדות המוצגות להם ,י היועצים המשפטיים על פי מיטב שיקול דעתם"נעשות ע וות דעת אלו ח
, לא פעם, והנתונים, כפי שהם ידועים במועד ההערכה) הדין והפסיקה(י הבנק  ועל יסוד המצב המשפטי "ע

  .לפרשנות ולטיעונים אפשריים סותרים
  

צוגיות כרוכה בקושי רב עוד יותר שכן מדובר בתחום משפטי  ייהערכת הסיכויים באשר לאישור תובענות 
כמו .  מצויות עדיין בהתהוותן וטרם גובשו, גם בנושאים עקרוניים ומרכזיים,אשר ההלכות המשפטיות בו

 אין ביכולתם של היועצים המשפטיים להעריך ולו גם , בשל השלב בו מצוי ההליך,כן  ישנן תביעות בהן
  . הסיכון הכרוך בהןבמגבלות האמורות את 

  
תהיינה שונות מחוות דעתם של היועצים המשפטיים  , יתכן שתוצאות התביעות בפועל, לאור האמור לעיל

  .וההשפעה על הדוחות הכספיים תהיה משמעותית
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  ש לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם עמלות ביטוח "בקשה לבימ  .א

  
יפו כנגד הבנק וכנגד בנקים למשכנתאות -יבאב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל1997בשנת 

כל אחד מן המבקשים לווה כספים מאחד מן הבנקים . אחרים בקשה לאישור תובענה ייצוגית
במסגרת נטילת ההלוואה הם צורפו לביטוח חיים או , לטענת המבקשים. למשכנתאות המשיבים

יטוח הגיע לידי הבנקים חלק מדמי הב, לטענתם. ביטוח נכס שנערכו באמצעות הבנקים המשיבים
ולא נעשה בתביעה " ₪מעל מיליארד "סכום התביעה הייצוגית הנטען הוא . המשיבים שלא כדין

  .ייחוס של סכום נפרד לגבי כל בנק
  

 ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה שהוגשה במתכונת 1997 בנובמבר 17ביום 
,  וחוק ההגבלים העסקיים1981- א"התשמ, )שירות ללקוח(ת של תובענה ייצוגית על פי חוק הבנקאו

עם זאת קבע בית המשפט . מחק בית המשפט את התביעה הכספית על הסף, לפיכך. 1988-ח"התשמ
בעתירה לסעד הצהרתי בנושא ,  לתקנות סדר הדין האזרחי29כי ניתן לדון בתובענה במסגרת תקנה 

  . 1996 במאי 10יחס לעילות שנוצרו קודם ליום ב, של ההסדר הכובל וסוגית הביטוחים השונים
  

כל אחד מהבנקים , י הבנק"הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון ע, על החלטת בית המשפט המחוזי
  .ערעורים אלה תלויים ועומדים. למשכנתאות האחרים והתובעים

  
  . בימים אלה מתנהל הליך גישור בין הצדדים

  
  .לדוחות הכספיים להלן) 2.1() א( 5ר  לפרטים נוספים בנושא זה ראה ביאו

  
  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית בענין ביטוח מבני דירות   .ב
  

יפו כנגד הבנק בקשה לאישור תובענה - אביב- הוגשה  בבית המשפט המחוזי בתל2000ביוני   21ביום 
קשים המב. ייצוגית בקשר עם ביטוחי מבנה של נכסי הלווים הנערכים במסגרת נטילת הלוואות

י הבנק או מטעמו "נעשית ע, הנעשה כחלק מנטילת הלוואה מן הבנק, טוענים כי במסגרת ביטוח נכס
סכום . ידי לקוחות הבנק- הערכת שווי מופרזת של המבנה דבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה על

 בשלב. ח" מיליון  ש100-ידי המבקשים בכ-מוערך על, שמתבקש אישורה כתביעה ייצוגית, התביעה
  . מעוכבים ההליכים בבקשה, זה

  
  .לדוחות הכספיים להלן) 1.1() א( 5לפרטים נוספים בנושא זה ראה ביאור  

  
  בקשה לאישור תביעה ייצוגית בקשר לחישוב ריבית בהלוואות דולריות   .ג

  
יפו נגד הבנק  בקשה לאישור -אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2004 באוקטובר 26ביום 

. המבקש נטל מן הבנק הלוואות. ית בקשר לדרך חישוב הריבית בהלוואות דולריותתביעה ייצוג
הבנק חישב את הריבית שגבה ממנו על הלוואות אלה על בסיס מספר הימים שחלפו בפועל מחולק 

ההלוואות מן הסוג שהוא ולווים אחרים נטלו מן הבנק הן למעשה הלוואות , לטענת המבקש. 360-ב
היה על , בהתאם להוראות חקוקות החלות על הלוואות שקליות, ח ועל כן" מטשקליות ולא הלוואות

. 360- ולא ב365-הבנק לחשב את ריבית ההלוואות על בסיס מספר הימים שחלפו בפועל מחולק ב
  . 9,225,000₪- ידי המבקש בכ- סכום התביעה הייצוגית שמבוקש אישורה מוערך על

  
  2010 בפברואר 21וביום , הבקשה לאישור תביעה ייצוגית דחה בית המשפט את 2010 בינואר 6ביום 

 .המשפט העליון- כך המבקש לפני בית-ערער על
  

  .לדוחות הכספיים להלן) 1.2() א( 5 ביאור  ולפרטים נוספים רא
  
  

  בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא תגמולי ביטוח חלקיים   .ד
  

יפו כנגד הבנק וכנגד מגדל חברה - אביב-הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 2006בדצמבר  2ביום 
בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר לתשלומי  תגמולי ביטוח חיים ") מגדל("מ "לביטוח בע

  . 150,000,000₪, לטענת המבקשת, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא. חלקיים
  

 הנוטלים הלוואה מן לווים: פי הנטען בבקשה- על. המבקשת  ובן זוגה  המנוח נטלו  הלוואה מן הבנק
על לווים שהצטרפו ; שבו המבטחת היא מגדל, הבנק יכלו להצטרף להסדר ביטוח חיים ללווים

תגמולי ביטוח חלקיים , לביטוח חיים כאמור נמנים לווים שקיבלו כאשר אירע מקרה הביטוח
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ק ומגדל הבנ, בניגוד לתשלום שבוצע בפועל; בשיעור נמוך הן מסכום הביטוח והן מיתרת ההלוואה
תגמולי ביטוח בשיעור יתרת ההלוואה העומדת לפירעון או "לווים כאמור -הבטיחו לשלם למבוטחים

  . כך לטענת המבקשת–)" הנמוך מביניהם(בשיעור סכום הביטוח 
  

 בספטמבר 7ביום , בשינויים מסוימים, שר בית המשפטיאאותו , הצדדים בתיק הגיעו להסדר פשרה
2010 .  

  
כ המבקשת ערעור לבית המשפט העליון על אישור הסדר " הוגש על ידי ב2010  אוקטובר28ביום 
ללא השינויים בעניין , במסגרתו התבקש בית המשפט העליון לאשר את ההסדר כפי שהוא, הפשרה

  .  כ המבקשת והגמול המיוחד למבקשת שעליהם הורה בית המשפט המחוזי"שכר הטרחה לב
  

  .לדוחות הכספיים להלן) 1.3() א( 5ראו בענין זה גם ביאור 
  
  

   להלוואה" לווה נוסף"בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא צירוף   .ה
  

 הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור תביעה ייצוגית ועמה 2007 באוגוסט 19ביום 
סכום . בחלק מההלוואות שמעמיד הבנק" לווה נוסף"נוסח כתב תובענה ייצוגית בקשר לצירוף 

  . 5,000,000₪מעל , לטענת המבקשים, תביעה הייצוגית המשוער הואה
  

הלווה , לטענתם". לווה נוסף"המבקשים טוענים כי במסגרת הלוואה שנטלו דרש הבנק צירופו של 
אילו האדם , לטענת המבקשים. הנוסף אינו לווה כלל אלא פיקציה ולמעשה מדובר בערב להלוואה

ורף כערב להלוואה לא היה הוא נדרש לערוך ביטוח חיים בקשר אכן היה מצ" לווה נוסף"שצורף כ
  .כפי שנדרש לעשות בפועל, להלוואה

  
, ידי הבנק-על" לווים נוספים"המבקשים עותרים לאישור תובענה ייצוגית בשם כל אלו שהוגדרו כ

 שאינם בעלי זכויות בנכס שמושכן ואשר במסגרת ההלוואה נדרשו לערוך ביטוח חיים ושילמו דמי
  .בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה, במישרין או באמצעות הלווים העיקריים, ביטוח בגינו

  
המבקשים דורשים השבה של דמי ביטוח ששולמו כאמור וכן צו המורה לבנק לבטל את דרישת 

  .עריכת ביטוח החיים ושעבודו ביחס ללווים הנוספים חברי הקבוצה
  

בערעור שהגיש הבנק ד "בת הבנק לבקשה עד לקבלת פסנדחה המועד להגשת תגו, בהסכמת הצדדים
עניין פסק הדין ב. ")עניין בדווי: "להלן (ה דומהאחר שדן בסוגי ד"לבית המשפט המחוזי בחיפה על פס

ניתן בבית המשפט   2010 באוקטובר 11 ביום . ובו נתקבלה עמדת הבנק2010 ביוני 7 ניתן ביום בדווי
הסוגיה של נה בו נדו, ")עניין קדמון("מ " נגד בנק מזרחי טפחות בעהמחוזי בתל אביב פסק דין בהליך

 ,שנסיבותיו ותוצאתו שונים מפסק הדין בעניין בדווי, עניין קדמוןפסק הדין בבעקבות ". לווה נוסף"
  .נמסר לבנק כי המבקשים עומדים על המשך ההליכים בבקשה לאישור

  
  .ספיים להלןלדוחות הכ) 2.2() א( 5ין זה גם ביאור יראו בענ

  
   

גרירת משכנתא ללווים שטרם רכשו נכס חלופי לבקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא התניה   . ו
  בהמצאת ערבות בנקאית על יתרת סכום ההלוואה

  
יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית - אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2010 באפריל 15ביום 

ללווים שטרם , כי לבנק מדיניות המתנה גרירת משכנתא, בבקשה נטען. ועמה נוסח כתב תביעה
לטענת , למרות שהבנק, בהמצאת ערבות בנקאית על סכום יתרת ההלוואה, רכשו נכס חלופי

אשר אינה כרוכה , קדון כספייובמיוחד שעבוד פ, יכול לקבל ערובה שוות ערך אחרת, המבקשים
  .שים כך לטענת המבק–בעלות הגבוהה של קבלת ערבות בנקאית 

פיצוי בגובה מלוא העלות הכרוכה , עבורם ועבור חברי הקבוצה הנטענת ,המבקשים דורשים
קדון יבהוצאת ערבות בנקאית ולחלופין ההפרש בין עלות זו לבין העלות של רישום שעבוד על פ

  .כספי

  . 55,000,000₪-סכום התביעה הייצוגית הנטען עומד על כ
  

  .לדוחות הכספיים להלן) 2.3() א( 5ראו בענין זה גם ביאור 
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  בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין הסרת רישומים להבטחת זכויות הבנק בגין הלוואות שנפרעו  . ז

 25שהוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים ונתקבלה בבנק ביום , בקשה לאישור תובענה ייצוגית
  .2010באפריל 

, ם שנעשו לטובתו במרשמים שוניםוזמתו רישומיהבנק מפר חובתו להסיר ביכי , המבקשים טוענים
  .לאחר פירעון ההלוואות שלהבטחתן נעשו אותם רישומים

  . 20,500,000₪-סכום התביעה הייצוגית הנטען עומד על כ

  .לדוחות הכספיים להלן) 2.4( 5ראו בעניין זה גם ביאור 
  
  
  

  ) 044SOX Act(אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי   .21
  

בחוק  404 פירסם המפקח על הבנקים חוזר המפרט  הוראות ליישום דרישות סעיף 2005 בדצמבר 5ביום 
 Public Company Accounting -  והSEC- נקבעו על ידי ה404בסעיף "). SOX("אוקסלי - סרבנס

Oversight Boardת רואי  הוראות באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי וחוות דע
  . לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספייםהחשבון המבקר

  
  :ל קובעות בין היתר"הוראות המפקח בחוזר הנ

  
 . שפורסמו מכוחוSEC- וכן את הוראות ה404תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיף  -
  
 עונה על coso-מודל הו, בקרה פנימית נאותה מחייבת  קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת -

 .הדרישות ויכול לשמש לצורך הערכת הבקרה הפנימית
 

או  הקמה של מערכת תשתית של בקרות פנימיות בבנק והליך /יישום דרישות ההוראה מחייב שדרוג ו -
 .פיתוחן של מערכות אלה מחייב את הבנק להיערך ולקבוע שלבים ויעדי ביניים עד ליישומן המלא

  
  .SOX- של ה404 החיצוניים פעל בהתאם על מנת לעמוד בדרישות סעיף הבנק בסיוע יועציו

  
  
  

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי  .13
  

 פירסם המפקח על הבנקים הוראה בדבר הצהרה שתצורף לדוחות רבעוניים 2004 בנובמבר 15ביום 
החל מהדוח הכספי לתקופה , ל והחשבונאי הראשי"עליה יחתמו המנכ, ושנתיים של תאגידים בנקאים

  .2005 ביוני 30-המסתיימת ב
  

נוסח ההצהרה בהוראה מבוסס .  פירסם המפקח על הבנקים נוסח מתוקן של ההצהרה2005 ביולי 18ביום 
  .SOX-של הבחוק  302 ומתייחס לדרישות סעיף SEC-על הוראות ה

  
 את ההצהרה על פי הדרישות  פורסמה הוראה להוראות הדיווח לציבור המעדכנת2009 ביוני 15ביום 

 המחייבת קיום מערך בקרה פנימית על פי מסגרת SOX ACT-  של ה404המרחיבות שנקבעו בסעיף 
 ביוני 30מוגדרת ומקובלת והרחבה בהיקף ניכר בהשוואה לבקרות הגילוי שהפעלתן נדרשה מהדוחות ליום 

  . ואילך2005
  

ל הבנק ובשיתוף חברי "ה ועדת גילוי בראשות מנכקבע הבנק נהלים וכן מונת, בסיוע יועצים חיצוניים
  .הנהלה ומנהלים בכירים אחרים במתכונת  המאפשרת לקיים את ההנחיות של הוראה זו

  
העריכו לתום  התקופה  המכוסה בדוח , ל והחשבונאי הראשי של הבנק"בשיתוף עם המנכ, הנהלת הבנק 

ל הבנק "מנכ, על בסיס הערכה  זו.  הבנקזה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של
והחשבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק הינם אפקטיביים 

לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח , לעבד, כדי לרשום
  .וראות אלולציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בה
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 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח 2010ספטמבר  ב30במהלך הרבעון המסתיים ביום 
על הבקרה הפנימית של הבנק על , או סביר שצפוי  להשפיע באופן מהותי, כספי אשר השפיע באופן מהותי

  .דיווח כספי
  
  

  שינויים בדירקטוריון הבנק  .14
  

  .בנקבדיע מר משה כהן על סיום כהונתו כדירקטור  הו2010 במאי 9ביום 
  .בבנקחיצוני ר אליהו שגיא על סיום כהונתו כדירקטור " הודיע ד2010 ביולי 21ביום 
    . מונה מר דן מריאן לדירקטור חיצוני בבנק2010 ביולי 26ביום 
  .רים בבנקה אייל בירן ודני גיטר על סיום כהונתם כדירקטו" הודיעו ה2010 באוגוסט 30ביום 
  . מונה מר מוחמד עווד לדירקטור בבנק2010 באוקטובר 18ביום 
  .בבנקחיצונית ענת פלד על סיום כהונתה כדירקטורית '  הודיעה גב2010 באוקטובר 18ביום 
  .ראובן חורש לדירקטור חיצוני בבנק'  מונה פרופ2010בנובמבר  9ביום 

  
  הבנק חדל להיות תאגיד מדווח  .15
  

 מדווח כהגדרתו בחוק  הודיע הבנק לרשות לניירות ערך כי הבנק חדל להיות תאגיד 2010בר  בנובמ1ביום 
אין עוד , החל מתאריך זה. שהיו בידי הציבור, ח"וזאת בעקבות פירעון סופי של שתי סדרות אג, ניירות ערך

  .ניירות ערך של הבנק המוחזקים בידי הציבור
  

  ייםגילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספ  .16
 

מרבית . דירקטוריון הבנק הוא הגורם המופקד על בקרת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים של הבנק
  . חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

תחילה דיון בועדת הגילוי : נערכים שני דיונים מקדימים, לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בדירקטוריון
  .  ועדת המאזן וועדת הביקורת- אחר מכן דיון משותף של שתי ועדות דירקטוריוןשל הבנק  ול

  
ועדת . וחברים בה חברי הנהלה ומנהלים אחרים בבנק, ל "בראשות המנכ, ועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה

וי בישיבות ועדת הגיל. כי המידע בדוחות הכספיים הינו מלא ומוצג באופן נאות,  בין השאר, הגילוי בוחנת
ועדת הגילוי הוקמה (משתתפים גם נציגי רואי החשבון  המבקרים של הבנק ונציגי הביקורת הפנימית 

  ). SOX של חוק 302כחלק  מיישום הוראת הפיקוח על הבנקים המתבססת על סעיף 
  

ועדת הגילוי מתקיים דיון בועדת המאזן של הדירקטוריון המתכנסת לדיון משותף עם ועדת בלאחר דיון 
מנהל אגף הכספים והחשבונאי , ל"בהשתתפות המנכ, ורת שהינו דיון מקדמי בדוחות הכספייםקיהב

חומר הרקע הנשלח לדירקטורים . המבקר הפנימי ורואי החשבון המבקרים של הבנק,  לים"סמנכ,  הראשי
הכוללים את , לקראת הדיון המקדמי כולל את טיוטת דוח הדירקטוריון ואת טיוטת הדוחות הכספיים

עוד ). אשר בשלב זה של הדיון עדיין אינם סופיים(מידע והתיאור האיכותי כולל הנתונים הכספיים ה
מידע בדבר , החלות על הבנק) ככל שקיימות(מקבלים הדירקטורים פרטים בדבר דרישות גילוי חדשות 

 ס במגזרים השונים ומידע בדבר חשיפת הבנק לתביעות משפטיות ותיאור התביעות"ההפרשה לחומ
  .בדיון מוצגים בפני הדירקטורים נושאים שנדונו בועדת הגילוי והחלטותיה. המשפטיות החדשות

  
, מתקיים דיון במליאת הדירקטוריון בטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים,  לאחר הדיון המקדמי כאמור

חשבון המבקר הפנימי ורואי ה, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, לים"סמנכ, ל"בהשתתפות המנכ
כחומר רקע לקראת הדיון מקבלים הדירקטורים את הטיוטה המלאה של הדוחות . המבקרים של הבנק

בפני חברי הדירקטוריון מוצגים אף ניתוחים מעמיקים ומקיפים . הכוללת את הנתונים הכספיים, הכספיים
  .בדבר פעילויות הבנק בתחומי עיסוקיו השונים

  
לרבות ההפרשה , חשבונאי הראשי של הבנק את תוצאות הפעילותל וה"במסגרת  דיון זה סוקרים המנכ

לאחר מכן מקיימת  מליאת .  ס ותיאור החשיפות לסיכונים והעמידה במגבלות שנקבעו ביחס אליהם"לחומ
  .הדירקטוריון דיון בטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים ומאשרת אותם

  
נערכים בהשתתפות רואי החשבון המבקרים של כל דיוני הדירקטוריון בנושא הדוחות הכספיים , כאמור
הדוחות הכספיים . אשר עומדים לרשות הדירקטוריון לשאלות והבהרות בדיוני הדירקטוריון, הבנק

מאושרים על ידי הדירקטוריון לאחר שרואי החשבון המבקרים הציגו בפניו חולשות מהותיות במידה והיו 
  .אשר עלו מתהליכי הביקורת שבוצעו
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  לי כל  .17
  

 ישיבות של 32 -וישיבות של מליאת הדירקטוריון  12  התקיימו2010 החודשים הראשונים של תשעתב
  .ועדות הדירקטוריון השונות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     ____________        ____________  

                                         בורשטיין.    ש              זלדמן. א         2010  בנובמבר9 
  מנהל  כללי            ר הדירקטוריון"יו

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  'תוספת א

ב סיס מאוח  דשיעורי הכנס ה והוצאה על 
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    סכומים מדווחים
ום  תיימו ודשים מלשל   בר בספט30ושה ח שהס בי
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   התחייבויות כספיות שגר
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  פער הריבית
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  1,0  7  ממימון

1  1  
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 -
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  נכסים כספיים אחרים
הפרשה נוהפרשה כללית ו
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)8(     לחובות מסופקים
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  75                 נכסים לא כספיים
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ס  ך כל הנכסים
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     -                  -     הוצאות מימון אחרות

     )ונוספת
 - -   - -  

      

  
  

  
  )622(    סך כל הוצאות המימון  

- - -  
      )943(  

 - - -    
  ם

   -        -    
הפרשה לחובות מסופקי
כללית 

                
לרבות הפרשה    (
  

  
  

13
 - -

  
  

  
  

  
  

 1 
 - -

  
  

  
  

רו  וח מפעולות מימון לאחר
   

  
  

  
34

  
  

  
  

  
  

  
 76

  
  

  
    1  הפרשה לחובות מסופקים  

  ====         ====    
        200         518  התחייבויות כספיות אחרות

        195         247  התחייבות לא כספיות
          322,2          2,581  אמצעים הוניים

       41,660        
====          ====        

  .ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים,  על בסיס יתרות פתיחה חודשיות  )
  .ד למטבע חוץלרבות מטבע ישראלי צמו  )
. 2010העסקה בוצעה במהלך חודש ספטמבר . אשר מהותה החלפת ריבית שקלית קבועה בריבית שקלית משתנה, ח" מלש20בסך  הבנק ביצע עסקת נגזרים אחת  )

  . הינה זניחה2010 בספטמבר 30השפעת תוצאות העסקה ליום 
  .ח"ש  האחוזים מחושבים על בסיס הנתונים באלפי   )

.כולל הפיצוי בגין עמלות סילוק מוקדם)    

  
  
  
  
  
  
  

 סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים  47,970
  

)1
)2
)3

)4
)5
  
  
  
  

  
   המשך-' תוספת א
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    140         328  התחייבויות כספיות אחרות
7   כספיותהתחייבות לא

          222,2           2,532  אמצעים הוניים
        40,696     סך     45,997 כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים

      ====         

  .ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים,  על בסיס יתרות פתיחה חודשיות  )1(
  .ע ישראלי צמוד למטבע חוץלרבות מטב  )2(
. 2010ספטמבר חודש בוצעה במהלך העסקה . שקלית משתנהריבית שקלית קבועה בהחלפת ריבית  אשר מהותה ,ח" מלש20בסך  הבנק ביצע עסקת נגזרים אחת  )3(

   .הינה זניחה 2010 בספטמבר 30השפעת תוצאות העסקה ליום 
  .ח"ש   האחוזים מחושבים על בסיס הנתונים באלפי  )4(
.כולל הפיצוי בגין עמלות סילוק מוקדם)    5(

  

  ====   
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   המשך-' ספת אתו

והוצאה בסיס מ     
שהסתיימו  ספטוד

הכנסה  אוחדשיעורי על  
ביו ב30ם  שים    מברלשלושה ח

   
  

2010  2009  
  רה

)1(ממוצעת 
  לתקופה

  נסות
  )הוצאות
  מימון

  ר

  )הוצאה

  רה
)1(ממוצעת 
  לתקופה

  נסות
  )הוצאות
  מימון

  ר

  )וצאה

   
ית  

  
הכ

)
   שיעו
    הכנסה

) 

ית   
  

הכ
)

שיעו
  הכנסה

ה(
 )3(אחוזים    ב"ארה$ מיליוני   )3(אחוזים    ב"ארה$ מיליוני   

                 ב"ארה$ -מטבע חוץ נומינלי ב
                          

                          ):2(פעילות מקומית  
    6.36    4    273    2.65    2    302     נכסים

            
  ת   התחייבויו

              
301    )1(    )0.84(    271    )3(    )4.64(     

            
    1.72            1.81             פער הריבית

          =====            =====    
                     

  
  
  

  
והוצאה בסיס מ     

שהסתיימו בל חודש

              

     

  

הכנסה  אוחדשיעורי על  
יוםה תשע   ספטמבר ב30 ים 

   
  

2010  2009  
  רה

)1(ממוצעת 
  לתקופה

  נסות
  )צאותו

  מימון

  ר

  )הוצאה

  רה
)1(ממוצעת 
  לתקופה

  נסות
  )הוצאות
  מימון

  ר

  )וצאה

    
ית  

  
הכ

ה(
   שיעו
    הכנסה

) 

ית   
  

הכ
)

שיעו
  הכנסה

ה(
 )3(אחוזים    ב"ארה$ מיליוני   )3(אחוזים    ב"ארה$ מיליוני   

                 ב"ארה$ -מטבע חוץ נומינלי ב
                          

                        
  6    2.65    276    9    4.43    

                         
  290     התחייבויות

  ):2(פעילות מקומית  
  292     נכסים

 
  )2(    )0.87(      274    )5(    )2.38(      

                          
    2.05            1.78             פער הריבית

          =====            =====    
                          

  
  
  

  .על בסיס יתרות פתיחה חודשיות  )1(
  .וץלרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע ח  )2(
  .דולרהאחוזים מחושבים על בסיס הנתונים באלפי   )3(
  

  

  
  



 

  
  

  'בתוספת 
  2010 ספטמבר  ב30חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 

  על בסיס מאוחד
                      3מעל       

  עם דרישה  
  עד חודש

  מעל חודש 
  חודשים3עד 

  חודשים 
  עד שנה

  מעל שנה 
     שנים3עד 

   עד 3מעל 
   שנים5

   עד 5מעל 
   שנים10

   10מעל 
   שנים 20עד 

  20מעל 
       שנים

  ללא תקופת 
  *פרעון 

סך הכל     
  שווי הוגן

  שיעור
 תשואה פנימי

  משך חיים 
   אפקטיביממוצע

    

      בשנים  באחוזים   ב  מ י ל י ו נ  י     ש  ק  ל  י  ם    ח  ד  ש  י  ם  
                              מטבע ישראלי לא צמוד

      0.22   5.27%  20,457   77   1   96   194   104   186   284   10   19,505   סך הכל נכסים
      0.25   3.89%  19,051   -   -   83   303   161   184   386   5   17,929   סך הכל התחייבויות

                             החשיפה לשינויים  בשיעורי
          )0.03(     %1.38      61,40           77            1           31         )109(        )57(            2         )102(           5       1,576   הריבית במיגזר

             -            -      61,40      61,40       1,329      81,32       1,315       1,424        1,481      1,479      1,581      1,576   החשיפה המצטברת במיגזר
                              

                              מטבע ישראלי צמוד למדד
      2.23   2.15%  28,819    -   )3(  647   2,936   4,366   7,143   9,978   2,551   1,201   סך הכל נכסים

      2.72   1.04%  28,232    -   35   565   3,810   5,449   10,532   5,240   1,732   869   סך הכל התחייבויות
                              החשיפה לשינויים  בשיעורי

          )0.49(      %1.11        587             -           )38(          82        )874(     )1,083(     )3,389(      84,73         981         332   הריבית במיגזר
             -            -         587         587          587         625         354      1,417      2,500      895,8      1,151        332   החשיפה המצטברת במיגזר

                              
                               **מטבע חוץ

      0.36   2.42%       1,161   18   -   1   4   3   4   767   345   19   סך הכל נכסים
      0.09   0.57%  1,137   -   -    -   -   -   -   3   732   402   סך הכל התחייבויות

                              החשיפה לשינויים  בשיעורי
         0.27       %1.85         42            18             -             1            4             3            4         764        )387(       )338(  הריבית במיגזר

             -            -          42            42            6             6           5             1          )2(         )6(        )077(      )338(  החשיפה המצטברת במיגזר
                              

                              חשיפה  כוללת לשינויים 
                                 בשיעורי הריבית
      2.81   -   50,437   95   )2(  744   3,134   4,473   7,333   11,029   2,906   20,725    ***סך הכל נכסים  

      3.06   -   48,420   -   35   648   4,113   5,610   10,716   5,629   2,469   19,200    ***סך הכל התחייבויות
                              החשיפה לשינויים  בשיעורי

         )50.2(           -       72,01            95          )37(          96        )979(     )71,13(     )3,383(      5,400         437       1,525   הריבית במיגזר
             -            -       72,01        2,017      1,922      1,959      1,863      2,842      3,979      7,362      1,962      1,525   החשיפה המצטברת במיגזר

                            
         :הערות  כלליות

  כוללים ריבית שתצטבר  , הזרמים העתידיים שהוונו כאמור. הנתונים לפי תקופות מציגים את הערך הנוכחי של זרמים עתידיים כשהם מהוונים לפי שיעור התשואה הפנימי של הסעיף המאזני, בלוח זה  .1
  . הנתונים כוללים הנחת פרעון מוקדם.המוקדם שבהם, או עד למועד  שינוי הריבית, עד למועד  הפרעון

  ). שנים0.68 - 31.12.09( שנים 0.70 מ הינו"המחהפרש מדד ההנחת פרעונות מוקדמים במגזר צמוד ללא   .2
* 
** 

  .מוצגות יתרות מאזניות" ללא תקופת פרעון"בטור 
  .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ, פעילות מקומית

.ים לא כספייםכולל פריט ***  
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 'בתוספת 
  

) לשינויים בשיעורי הריבית ליום    ספטמבב 03    המשך (2010 רחשיפה
 

  על בסיס מאוחד    
ספטמ ב   2009ר 31ליום  בדצמב  2009 בר30 ליום  

  ור   
מי

שיע
  תשואה פני

   חיים 
טיבי

משך
   אפקממוצע

  ור 
מי

שיע
 תשואה פני

   
 אפקטיבי

משך
 חיים ממוצע

טבע ישראלי לא צמוד
  בשנים  זיםבאחו  בשנים  באחוזים  
  מ

1.8  0.2  3.1  0.2  
  ות

  עורי
0.8   

        
7 6 90  סך הכל נכסים

  0.14   3.91   0.29  1.08סך הכל התחייבוי
        החשיפה לשינויים  בשי

 3   0.1 75(  ).0 09(  ).0 1  הריבית במיגזר
       -        -        -        - החשיפה המצטברת   במיגזר

          
ע ישראלי צמוד למדדטב   מ

5.0  2.7  3.7  3.3  
  ות

  עורי
0.0   

        
7 4 98  סך הכל נכסים

  3.06   1.29   2.90  5.03סך הכל התחייבוי
        החשיפה לשינויים  בשי

 1    0.3 5    2.4 12(  ).0 6  הריבית במיגזר
       -        -        -        - החשיפה המצטברת   במיגזר

          
   **מטבע חוץ

3.  0.2  2.6  0.9  
1.  0.2  0.  0.0  

  עורי
   

        
8 9 3 26  סך הכל נכסים

6 78 2 63  סך הכל התחייבויות
        החשיפה לשינויים  בשי

    0.92  1.91        10.0  1.63  הריבית במיגזר
  -        -        -            -   החשיפה המצטברת במיגזר

              
          חשיפה  כוללת לשינויים 

     עורי הריביתשיב
  1.81   -   1.85   -    ***סך הכל נכסים  

  1.98   -   2.02   -    ***סך הכל התחייבויות
          החשיפה לשינויים  בשיעורי

   )0.17(       -    )70.1(       -   הריבית במיגזר
       -        -        -        -   החשיפה המצטברת במיגזר

          

  

        

 



 

  )icationcertif(הצהרה 
  

  :מצהיר כי, בורשטיין)  יהושע(שוקי , אני
  
 30לרבעון שהסתיים ביום ") הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי למשכנתאות בע  .1

  ").הדוח: "להלן (2010 ספטמברב
  
ל עובדה הדוח איננו  כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג ש, בהתבסס על ידיעתי  .2

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו
  .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

 
, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן  נאות, בהתבסס על ידיעתי  .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , ת הפעולותתוצאו, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות
  . של הבנק לימים ולתקופות המוצגים  בדוח

 
 הגילוי צורךאני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים ל  .4

 :וכן. 1ולבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי
  

המיועדים , גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלהאו , קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א(
מובא לידיעתנו על ידי , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, אחרים בבנק ובאותם תאגידים
  
  
 תחת פיקוחנו של בקרה פנימית  על או גרמנו לקביעתה, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו  )ב(

המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך , דיווח כספי כזו
שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות  מקובלים ולהוראות 

  ;  המפקח על הבנקים והנחיותיו
  
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו   )ג (

לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על , לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
  וכן; הערכתנו

  
ן זה שהשפיע באופן גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעו  )ד(

  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע  באופן מהותי, מהותי
  
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של , אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר  .5

  :י הבקרה הפנימית על דיווח  כספיבהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגב, הדירקטוריון של הבנק
  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(
לסכם  ולדווח על מידע , לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, על דיווח כספי

  וכן; כספי
  
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש , יתבין מהותית ובין שאינה מהות, כל תרמית  )ב(

  .להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
  
  

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע  מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
  
  

  
                                          ___________________  

  ל הבנק" מנכ–בורשטיין .      ש                                                 2010  בנובמבר9
  
  
  
  "דוח הדירקטוריון"  כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר 1
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  )certification(הצהרה 
  
  

  :מצהירה כי, אמית קורן, אני
  
 30תיים ביום לרבעון שהס") הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי למשכנתאות בע  .1

  ").הדוח: "להלן (2010 ספטמברב
  
הדוח איננו  כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה , בהתבסס על ידיעתי  .2

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו
  .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

 
, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן  נאות, בסס על ידיעתיבהת  .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות
  . של הבנק לימים ולתקופות המוצגים  בדוח

 
 הגילוי צורךאים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לאני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחר  .4

 :וכן. 1ולבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי
  

המיועדים , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א(
נו על ידי מובא לידיעת, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, אחרים בבנק ובאותם תאגידים
  
  
או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית  על , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו  )ב(

המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך , דיווח כספי כזו
למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות  מקובלים ולהוראות שהדוחות הכספיים 

  ;  המפקח על הבנקים והנחיותיו
  
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו   )ג (

סס על לתום התקופה המכוסה בדוח בהתב, לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
  וכן; הערכתנו

  
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן   )ד(

  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע  באופן מהותי, מהותי
  
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של , בקראני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המ  .5

  :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח  כספי, הדירקטוריון של הבנק
  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(
לסכם  ולדווח על מידע , לעבד, ל הבנק לרשוםאשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו ש, על דיווח כספי

  וכן; כספי
  
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(

  .להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
  
  

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע  מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
  
  
  

  
  

                                            ___________________  
   חשבונאי ראשי–קורן .     א                                          2010  בנובמבר9 

  
  
  "דוח הדירקטוריון"  כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר 1
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  מ"של בנק לאומי למשכנתאות בע המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי של סקירה דוח
 
  

  מבוא
  

הכולל , ")הבנק "–לן לה(בת שלו המ וחברת "של בנק לאומי למשכנתאות בע המצורף הכספי המידע את סקרנו
 על ביניים המאוחדיםהתמציתיים  הדוחות  ואת2010 ספטמבר ב30את המאזן הביניים התמציתי המאוחד ליום 

 באותו שהסתיימו חודשים  ושלושהתשעה של המזומנים לתקופות ותזרימי  השינויים בהון העצמי,והפסד רווח
לתקן  כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם מידע לש ולהצגה לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך

ובהתאם להוראות " דיווח כספי לתקופות ביניים" של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 14חשבונאות 
 בהתבסס על אלו ביניים לתקופות כספי מידע על מסקנה להביע היא  אחריותנו.המפקח על הבנקים והנחיותיו

  .סקירתנו
  

  היקף הסקירה
  

 לתקופות כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים " הישות של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת ביניים

 ,מבירורים כבתביניים מור לתקופות כספי מידע של סקירה. נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
 סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר

 ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת
 .מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו ותייםהמשמע העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה

  .ביקורת של דעת  מחווים חוות אנו אין ,לכך בהתאם
  

  מסקנה
 

 מכל ,אינו ערוך ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא ,סקירתנו על בהתבסס
נאות ובהתאם להוראות  של המוסד הישראלי לתקינה בחשבו14בהתאם לתקן חשבונאות , הבחינות המהותיות

 .המפקח על הבנקים והנחיותיו
 

 בדבר בקשות לאישור תביעות )א(5 ראנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאו, ל"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ
  . נגד הבנקתייצוגיו

  
   

  
  סומך חייקין

  ואי חשבוןר
  
  2010   בנובמבר9 
  
  
  
  
  

    
 של פירמות KPMGישראלית וחברה ברשת שותפות , סומך חייקין

,  KPMG International Cooperative -עצמאיות המאוגדות ב
(“KPMG International”)  ישות שוויצרית.  
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  2010בספטמבר  30ליום מאוחד תמצית מאזן 

  סכומים מדווחים 
  )במיליוני שקלים חדשים(

  

  

    
  .הבאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם    

        
   בדצמבר31   בספטמבר30   בספטמבר30    
    2010  

  )בלתי מבוקר(
2009  

  )י מבוקרבלת(
2009  

  )מבוקר(
          
        נכסים  

           
  13 10 14  מזומנים ופקדונות בבנקים  
  43,697 42,381 48,798  אשראי לציבור  
  62 54 61  בניינים וציוד  
     203        218        152  נכסים אחרים  

  43,975 42,663 49,025  סך כל הנכסים  
    ===== ===== =====  
          
        ויות והוןהתחייב  
          
  6,230 6,469 5,652  פקדונות הציבור  
  31,038 29,502 36,019  פקדונות מבנקים  
  33 22 21  פקדונות הממשלה  
  41 61 37  אגרות חוב    
  3,831  3,876  4,314  כתבי התחייבות נדחים  
       321       290       603  התחייבויות אחרות  
 41,494 40,220 46,403  סך כל ההתחייבויות  
        
  2,481     2,443    22,62  הון עצמי  
        

  43,975 42,663 49,025  סך כל ההתחייבויות וההון  
    ===== ===== =====  
         

  
  

          
  זלדמן. א

  ר הדירקטוריון"יו
  בורשטיין. ש  

  ל"מנכ
  קורן. א  

  חשבונאי ראשי
  
  

                            
  

  2010 בנובמבר 9 :   תאריך אישור הדוחות הכספיים
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רווח והפסד    מאוחדתמצית ד

 ב30 ביום ו

    
וח 

  2010ספטמבר  שהסתיימותלתקופ
   מדווחיםסכומים 

קלים חדשי( במ

  
 חודשה

ספטמברביימו 

יליוני ש  )ם
  
   

  שים שלול
  ב 30ום שהסתי

 
 חודה

פט במו

 
  שיםתשעל

מברס ב30יום שהסתיי
  1020  20 90  2010  20 90  

יימה   שנה
רום 

  
ל שהסת

   בדצמב31בי
        2009  

)בלתי מבוקר(     )מבוקר(    )בלתי מבוקר(                       

  פרשה לחובות מסופקים
1(  

              מון לפנירווח  מפעולות מי
  310    227   301  75   121ה

  0(     )2   -         6(   )3  )1(      3(  הפרשה לחובות מסופקים
  

  מון לאחר
  3  22  3    1  פרשה לחובות מסופקים

-    -    -  - -  
            עוליות ואחרות

  מלות תפעוליות
  

           
            רווח מפעולות מי

30  7 7637 34ה
  - -  - - -  - -- -  - - -  - -  - 

  ת תפהכנסו
  118    89   95  31   32ע

    5         3           1     1          1  הכנסות אחרות

  

  - -    - - -    - -    - - -   - - -  
  ות
  שכורות והוצאות נילוות

    1      ציוד
   ת

               
  סך כל ההכנסות התפעוליות 

  והאחרות
33  32 96   92      

123  
  - -- -- -- -  - - 

            הוצאות תפעוליות ואחר
  112    78   99  27   33מ

23  7 21 6  7אחזקה ופחת  בניינים ו
    105        72         62        87   29הוצאות אחרו

  ך הכל ההוצאות
  5  2  16  2  

-   -  -   -  - -  
  מפעולות רגילותוח 

  2  15  226  4  98  ני מיסים

  פרשה למיסים על הרווח
    5    2    פעולות רגילות

  - -    - - -    - -    - - -  ---   

   וח נקי
  ==    ==    ==    ==  ===  

            
 *)ח"בש(וח למניה רגילה 

  ==  == ===  == ===  == ===     ====  
            

  972,762    954,630  1,027,156  984,110  1,027,156נ .ח ע" ש1מספר מניות רגיל בנות 

  == ===  == ===  == ===    =======        

  
  .הבאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  
  .הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה שווים* 
  

 
             ס

40  7 907 69  התפעוליות והאחרות
  - -  - - -  - -- -  - - -  - -  - -  - 
            רו
13  2 9 לפ
          
            ה
82  9 085 39מ
  - -- -- -- -  ---
          
  131    93  141  29   59רו
  ====  =
  

   
            

  57.07רו
== =

 29.69  137.09   97.20    134.32  

  

  )ממוצע משוקלל(
=======
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  תמצית דוח על השינויים בהון העצמי 
  2010 בספטמבר 30 ביום  ו שהסתיימותלתקופ

  סכומים מדווחים 
  במיליוני שקלים חדשים

             
  
  

              
              הון וקרנות הון  
    

  
  
  

  הון 

                 

   כ"סה    פרמיה    המניות  

  
  

קרן הון 
מהטבה 

שנתקבלה 
   כ"סה   עודפים מבעל שליטה

  חודשים שהסתיימוה שלושל
 )בלתי מבוקר (2010  ספטמבר ב30ביום 

                      

    2,563    1,394   14   1,155    697    458   2010 יולי ב1יתרה ליום  
                     

        59        59         -         -          -          -  תקופהלרווח נקי 
                        

   2,622    1,453  14   1,155    697    458     2010ספטמבר  ב30יתרה ליום 
  ====    ====    ====   ====    ====    ====   
                         
  חודשים שהסתיימוה שלושל

   )בלתי מבוקר (2009 ספטמבר ב30ביום 
                     

                       
   2,314    1,245   14    1,055    597    458   2009 יולי ב1יתרה ליום  

   100    -   -   100    100    -  הנפקת מניות 
                       

       29         29         -         -          -          -  רווח נקי לתקופה
                       

   2,443    1,274   14   1,155    697    458     2009 בספטמבר 30יתרה ליום 
  ====    ====    ====   ====    ====    ====   
                         
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים הבאורים לדוחות הכספיים 
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עצמי   יים ב

  2010 בספטמבר 3תיימותתקופ
סכומים מדווחים 

הון ה תמצית דוח על השינו
0ם   ביוו שהסל

  
  במיליוני שקלים חדשים

                       
           הון וקרנות הון  

  
    

    
  
  
  

  הון 

                   

מיה  המניות   פר  כ"ה        ס

קרן הון 
הטבה 

קבלה 
בעל שליט  

  
  

מ
שנת

ה כ"ה   עודפים  מ     ס
  סתיימוחודשים שה העשתל

1020  בר ספטמ ב30ביום 
                       

  
                          2010 בינואר 1יתרה ליום  

    2,481    1,312    14   1,155    697    458  )מבוקר(
                         

                                                   לתקופהרווח נקי 
       114       114         -         -          -         -  )בלתי מבוקר(

                          2010 ספטמבר ב30יתרה ליום 
   2,622    1,453    14   1,155    697    458   )בלתי מבוקר(

  ====    ====    ====   ====     ====    ====   
                         

  חודשים שהסתיימו לתשעה
          9200 ספטמבר ב30ביום 

                      

                         2009 בינואר 1יתרה ליום  
   2,150    1,181    14    955    497    458  )מבוקר(

   200    -    -   200    200    -  הנפקת מניות
                        רווח נקי לתקופה

         93         93          -        -          -          -  ) מבוקרבלתי (
                         2009 ספטמבר ב30יתרה ליום 

   2,443    1,274    14   1,155    697    458   )בלתי מבוקר(
  ====    ====    ====   ====     ====    ====   
                         

  שנה שהסתיימה 
 )מבוקר (9200 בדצמבר 31ביום 

                      

   2,150     1,181    14   955    497    458   2009 בינואר 1יתרה ליום  
   200    -    -   200    200    -  הנפקת מניות 

       131       131          -         -          -          -  2009לשנת רווח נקי 
                        

   2,481    1,312    14   1,155    697    458  2009 בדצמבר 31יתרה ליום 
  ====    ====    ====   ====     ====    ====   
 

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים הבאורים לדוחות הכספיים 
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  על תזרימי המזומניםמאוחד תמצית דוח 
   2010ספטמבר  ב30 ביום ו שהסתיימותלתקופ

  סכומים מדווחים 
  )במיליוני שקלים חדשים( 

  
        

      
   חודשים שלושהל

 ספטמבר ב30יום בשהסתיימו 

  
   חודשיםתשעהל

  בספטמבר30יום  בשהסתיימו

  
  לשנה שהסתיימה

   בדצמבר31ביום 
    1020  9200  1020  9200    2009  
  מבוקר   )בלתי מבוקר(      )בלתי מבוקר( תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת .א
              
  59   ווח נקי לשנהר  

             ג תאמות הדרושות כדי להציה  
             :את המזומנים מפעולות  
              
  12   9   11   3   3   חת על בניינים וציודפ  
              
            זקיפות של הכנסות (פחתות ה  
  60   42   40   20   22   )נטו, להפחתה מראש והוצאות  
               
  )20(  -   )36(  )1(  )13(  פרשה לחובות מסופקיםה  
                
  4   5   )3(  1   -  טו נ–יסים נדחים מ  
              
             ) קיטון( גידול -יצויי פרישה פ  
  )5(  )9(  3   )3(  -  בעודף העתודה על היעודה  
              
            פרשי התאמה שנכללו בפעולות ה  
  )59(  )46(  )15(  8   )26(  השקעה ומימון  
              
           :ינויים בסעיפים מאזנייםש  
              
  30   16   46   )28(  52   כסיםנ  
              
      25   תחייבויותה  

 29   141   93   131  
              

   10           901       189        223       
               
       376        992       377           39       149   זומנים נטו מפעילות שוטפתמ   
              
              
           תזרימי מזומנים לפעילות בנכסים .ב

              
  )8,898(  )6,100(  )9,642(  )2,461(  )3,107(  תן אשראי לציבורמ  
  6,033   4,473   4,989   1,633   1,747   ביה מתוך אשראי לציבורג  
         )17(          )6(        )10(          )2(         )3(  כישת ציודר  
              
  )2,882(  )1,633(  )4,663(  )830(  )1,363(  זומנים נטו לפעילות בנכסיםמ  
     -- -- ---   --- -- --   -- -- ---   -- -- ---   -- -- ---  

  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
 

 -39-



 

  
  

  
  

  הבאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  על תזרימי המזומניםמאוחד תמצית דוח   
  2010 ספטמבר ב30 ביום ו שהסתיימותלתקופ

  סכומים מדווחים
  )במיליוני שקלים חדשים(

  
  

  
  )המשך(

  לשלושה חודשים   
 בר בספטמ30יום בשהסתיימו 

   חודשיםלתשעה
  בספטמבר30יום בשהסתיימו 

     לשנה שהסתיימה
    בדצמבר31ביום 

      2010          2009         2010           2009          2009     
  )מבוקר(     )בלתי מבוקר      (  )בלתי מבוקר      (  
  תזרימי מזומנים מפעילות  .ג

  בהתחייבויות ובהון    
          

  )948(  )720(  )703(  )153(  )134(  עון פקדונות מהציבור     פר   
  78,474   40,966   136,506   29,123   48,963   קבלת פקדונות מבנקים   
  )75,084(  )39,045(  )131,925(  )28,266(  )47,604(  פרעון פקדונות מבנקים   
  )2(  )2(  )2(  )1(  )1(  פרעון פקדונות מהממשלה   

  -  -   504   -   4   יבות נדחים   הנפקת כתבי התחי
  )108(     )61(  )88(  )11(  )11(  פדיון כתבי התחייבות נדחים    
       )24(  )5(  )5(  -    -    ח"פדיון אג   
       200        200          -        100          -    הנפקת הון מניות   
            
  2,508   1,333   4,287   792   1,217   מזומנים נטו מפעילות     
  --- -- --   --- -- --   --- -- --   --- --- -  --- --- -  . ובהוןבהתחייבויות   

            
  2   )1(  1   1   3    במזומנים)  קיטון/(גידול   
            
        11         11         13           9          11   יתרת מזומנים לתחילת התקופה   
            
  13   10   14   10   14   יתרת מזומנים לסוף התקופה     
  ====   ====   ====   ====    ====  
            
            
            
            
            פעילות שלא במזומן. ד

            
    1,964     1,595       928           395        289   הלוואות שמוחזרו    
            
          2           -           -           -           -   רכישת ציוד    
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים
  

   2010 ספטמבר ב30ליום 
  
  
  
  
  
  

   מדיניות חשבונאית  - 1באור 
  
  

  כללי  .1
  

  המפקח על הבנקים בהתאם להוראות  נערכו 2010 רספטמב ב30הדוחות הכספיים ביניים ליום 
והנחיותיו בדבר עריכת  דוח כספי רבעוני של תאגיד בנקאי ועל פי גילויי דעת של לשכת  רואי 

   . החשבון בישראל ותקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
  

 ליישומם בדוחות השנתיים עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בדוחות ביניים אלה באופן עקבי
  : שלהלן' א2פרט לאמור בסעיף , 2009 בדצמבר 31ליום 

  
  
  גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים שיושמו לראשונה    .א.      2

  
  

 ביצע שינוי בארגון )FASB(המוסד האמריקאי לתקינה בחשבונאות , 2009 ביולי 1 ביום    )1(
בנושא ,    FAS 168 רת תקן חשבונאות אמריקאי השינוי נקבע במסג. התקינה החשבונאית

ב "הקודיפיקציה של תקני החשבונאות של המוסד לתקינה בחשבונאות כספית בארה"
) כללי חשבונאות מקובלים, ASC 105כיום " (וההיררכיה של כללי החשבונאות המקובלים

 ASC( FASB Accounting Standards (- התקן קבע את ה.FASB –שפורסם על ידי ה 
Codification ,ב אשר יחולו על תאגידים "כמקור בלעדי של כללי חשבונאות מקובלים בארה

למעט ההנחיות של רשות , )nongovernmental US GAAP(מדווחים שאינם גופים ממשלתיים 
כל הכללים שלא אומצו כאמור לעיל וכן הכללים שמקורם , לפיכך). SEC(ב "ניירות ערך בארה
 לא נכללו בקודיפיקציה והפכו לכללים לא )SEC(ב "שות לניירות ערך בארהלא בהנחיות של ר

המוסד האמריקאי לתקינה בחשבונאות לא יפרסם עוד , בעקבות הקודיפיקציה. מחייבים
או הבהרות והנחיות לנושאים ) FASB Staff Positions(ניירות עמדה , )SFAS(תקנים 

 ASU - Accounting(דכוני התקינה החשבונאית אלא יפרסם את ע, )EITF Abstracts(ספציפיים 
Standards  Updates (אשר יעדכנו את הקודיפיקציה.  

  
בהתאם לעדכון לסעיף ההגדרות שנקבע בחוזר הפיקוח על הבנקים , 2010 בינואר 1החל מיום 

) IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים , חלופת שווי הוגן, מדידות שווי הוגן"בנושא 
  אימץ הבנק את ההיררכיה החדשה שנקבעה , 2009 בדצמבר 31אשר פורסם ביום " מיםמסויי
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למרות ההיררכיה , בהתאם לקביעת הפיקוח על הבנקים, בנוסף לכך). FAS) 105 ASC 168 -ב

ב או על "כל עמדה שנמסרה לציבור על ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה, שנקבעה בתקן
ב לגבי אופן היישום של כללי החשבונאות "ח על הבנקים בארהידי צוות רשויות הפיקו

ב וגם תחייב את התאגידים "ב היא כלל חשבונאות המקובל בבנקים בארה"המקובלים בארה
הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בנושאים של יישום כללי חשבונאות אמריקאיים שאומצו 

ליישום . ל הפיקוח על הבנקיםאו אשר יאומצו בעתיד במסגרת הוראות הדיווח לציבור ש
אלא רק לאופן בו , הקודיפיקציה לא היתה השפעה על כללי החשבונאות שחלים על הבנקים

ב בעיקר כללי דיווח ומדיניות "הבנקים יתייחסו לכללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה
ואר  בינ1 – ב חלושחשבונאית בדוחות כספיים ביניים ובדוחות כספיים שנתיים לתקופות 

ב לצד ציון תקן או פרסום "הבנק יציין את מיקום כללי חשבונאות בארה.  ואילך2010
  .חשבונאי קודם המקביל לו

  
 

 FAS 166( ,ASC (166 את תקן חשבונאות אמריקאי FASB – פרסם ה 2009בחודש יוני  )1(
). FAS 140לתקן חשבונאות אמריקאי תיקון  (העברות ושירות של נכסים פיננסיים 860

FAS 166 מבטל את עקרון הישות הכשירה למטרה מיוחדת )QSPE( , קובע תנאים
כולל הבהרות , מחמירים יותר לטיפול חשבונאי כמכירה בהעברת חלק של נכסים פיננסיים

מתקן כללי מדידה בהכרה לראשונה של זכויות שנשמרו , לתנאים לגריעת נכסים פיננסיים
)retained interests (וג מחדש של איגוח משכנתאות בערבות וכן מבטל כללי סיו
)Guaranteed Mortgage Securitization.(     
  

,  FAS 167  (ASC 810) את תקן חשבונאות אמריקאי FASB –פרסם ה , במקביל
 ASC  איחוד ישויות בעלות זכויות משתנות – FIN 46(R) (מתוקנת 46 לפרשנות תיקונים
בקשר לאיחוד ישויות בעלות ) ASC 810( FIN 46(R) –המתקן כללים שנקבעו ב, )810

 2010 בינואר 1 מחייב לבחון במועד יישום התקן לראשונה ביום FAS 167. זכויות משתנות
את חובת האיחוד לגבי כל הישויות שקודם לכן הוגדרו כישויות כשירות למטרה מיוחדת 

)QSPE( , וכן את הישויות בעלות זכויות משתנות)VIEs ( מעדכן , הבנקאחרות בהן מעורב
משנה את הגישה לקביעת זהות , )VIEs(קריטריונים לזיהוי ישויות בעלות זכויות משתנות 

מהגישה המתבססת על מבחנים כמותיים לבחינה איכותית של זיהוי שליטה (הנהנה העיקרי 
מחייב את התאגידים המדווחים לבצע בחינה מחדש של חובת איחוד , וכן) בזכויות פיננסיות

  .  בתדירות גבוהה יותרVIEs –ה 
  

כללי האיחוד שנקבעו כאמור ב ,  ASU 2010-10בעקבות פרסום עדכון תקינה חשבונאית  
– FAS 167על זכויות של הבנק בישויות אשר בעלות כל המאפיינים של ,  לא יחולו בשלב זה

חברות השקעה או אשר מיישמים עקרונות מדידה לצורך הדיווח הכספי העקביים על אלו 
כפוף להתקיימותם , יושמים על ידי חברות השקעה בהתבסס על פרקטיקה מקובלת בענףהמ

  .של תנאים מסוימים אחרים
 

 קובעים דרישות גילוי חדשות אשר נדרש לכלול בדוחות FAS 167 וכן FAS 166, בנוסף 
  .הכספיים השנתיים וכן בדוחות כספיים ביניים

  
חברת כרטיסי ( תאגיד בנקאי 2009פטמבר  לס6ח על הבנקים מיום וקפיבהתאם לחוזר ה 

הגילוי דרישות לרבות , FAS 167 - וFAS 166 - מיישם את הכללים שנקבעו ב )אשראי
. אלו ואילך בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקנים 2010 בינואר 1  מיוםקבעו בהםשנ

  :בהתאם להוראות מעבר אלה נדרש, ככלל
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העברות של נכסים פיננסיים שיבוצעו לגבי קן דרישות ההכרה והמדידה בתאת  ליישם •
  . ואילך2010 בינואר 1ביום 

 ישויות FAS 167 - ל ואילך האם נדרש לאחד בהתאם 2010 בינואר 1 לבחון ביום •
 .)QSPE( למטרה מיוחדת שהוגדרו לפי הכללים הישנים כישויות כשירות

  
לגבי דרישות גילוי , 2009 תאגיד בנקאי רשאי לא לתת גילוי למספרי השוואה לשנת, כמו כן 

 .חוזר של הפיקוח על הבנקיםלראשונה בשל  שנוספו
  

  .FAS 167 - וFAS 166 השפעה מיישום לראשונה של לבנק אין  
  
  

  גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם    .ב.      2
  

  לבין בעל השליטה בההטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות, 23תקן חשבונאות מספר   )1 (

פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות  2006בחודש דצמבר 
  –להלן " (הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה", 23מספר 

הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל (התקן מחליף את תקנות ניירות ערך "). התקן"
כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור , 1996  –ו "התשנ, )שליטה בו בדוחות הכספיים

התקן קובע כי נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין . של המפקח על הבנקים
הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו במועד העסקה לפי שווי הוגן וההפרש בין השווי 

בה מהווה במהותו הפרש בחו. ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעסקה ייזקף להון העצמי
הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים . דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים

קרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל "ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא 
  ".השליטה בה

: כדלקמן, התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה
; העברת נכס מהישות לבעל השליטה, או לחילופין, לישות מבעל השליטההעברת נכס 

, על ידי בעל השליטה, במלואה או חלקה, נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי
וויתור בעל השליטה לישות על חוב , שיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בגין הוצאה

ניתנו לבעל השליטה או הלוואות והלוואות ש; במלואו או בחלקו, שמגיע לו מהישות
קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים , כמו כן. שהתקבלו מבעל השליטה

  .בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה במהלך התקופה

 הופץ מכתב  המפקח על הבנקים בו צויין כי נערכת בחינה מחודשת 2008 למאי 4ביום 
ידים  בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי הטיפול של הכללים שיחולו על תאג

בכוונת הפיקוח על הבנקים , על פי המכתב.  בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה
לקבוע כי על עסקאות בין תאגיד בנקאי וחברות כרטיסי אשראי לבין בעל השליטה 

  :איםבהם ועל עסקאות בין תאגיד בנקאי לבין חברה שבשליטתו יחולו הכללים הב

  ;לאומיים- הכספי הביןחתקני הדיוו  *
ייושמו כללי , בהיעדר התייחסות ספציפית בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים  *

בתנאי , ב"ב החלים על תאגידים בנקאיים בארה"החשבונאות המקובלים בארה
  ;שהם לא סותרים את תקני  הדיווח הכספי הבינלאומיים

ב יש ליישם את " המקובלים בארהבהיעדר התייחסות בכללי החשבונאות  *
-בתנאי שאינם סותרים את תקני הדיווח הכספי הבין, 23החלקים בתקן 

  .ב כאמור לעיל"לאומיים וגם את הכללים המקובלים בארה
  

למועד פרסום הדוחות טרם פורסמה הוראה סופית של המפקח על הבנקים בנוגע 
  .לראשונהלאימוץ כללים ספציפיים בנושא ובנוגע לאופן יישומה 
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 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות 2006בחודש יולי     )2(  
התקן "). התקן "–להלן ) (IFRS" (אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים", 29מספר 

 ומחויבות לדווח על פי 1968 –ח "התשכ, קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך
 לתקופות IFRSכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני יער, תקנותיו של חוק זה

האמור לא חל על תאגידים בנקאיים וחברות . 2008 בינואר 1המתחילות החל מיום 
כרטיסי אשראי שדוחותיהם הכספיים ערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים 

בהתייחס לאופן יישום התקן על ידי תאגידים בנקאיים המפקח על הבנקים . והנחיותיו
 יפרסם את החלטתו לגבי מועד 2009כי במחצית השנייה של שנת , בין היתר, הודיע

 פרסם 2009בחודש יוני .  הנוגעים לליבת העסק הבנקאיIFRSהיישום של תקני 
דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי "הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא 

אשר קובע את אופן )" IFRS(אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים 
על ידי תאגידים בנקאיים ) IFRS(האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים 

        . וחברות כרטיסי אשראי
תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי , בהתאם לחוזר      

  : הינוIFRS -בהתאם לתקני ה
  
  

o  ממועד זה . 2011 בינואר 1 החל מיום –בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי
ואילך ידרשו התאגידים הבנקאים וחברות כרטיסי אשראי לעדכן את הטיפול 

בהתאם להוראות המעבר בתקנים , החשבונאי בנושאים אלה באופן שוטף
ובהתאם להבהרות שימסרו על , הבינלאומיים חדשים שיפורסמו בנושאים אלה

  .ידי הפיקוח על הבנקים
o כאשר בכוונת , 2013 בינואר 1 החל מיום –יבת העסק הבנקאי בנושאים בל

ההחלטה .  החלטה סופית בנושא זה2011הפיקוח על הבנקים לקבל במהלך שנת 
ב ובהתקדמות תהליך "הסופית תקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה
 .ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית

  
      

ת הליך התאמת ההוראות לתקנים הבינלאומיים תיוותר בחוזר הובהר כי לאחר השלמ
סמכותו של הפיקוח על הבנקים לקבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן יישום הדרישות 

וכן לקבוע הוראות נוספות במקרים שבהם הדבר מתחייב , בתקנים הבינלאומיים
 לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים שלגביהם לא

הפיקוח על הבנקים ישמור על , בנוסף. קיימת התייחסות בתקנים הבינלאומיים
  .סמכותו לקבוע דרישות גילוי ודיווח

  
  

דוחות כספיים של ,  כאמור לעילIFRS -עד לתאריכי היעד לאימוץ תקני ה, לפיכך 
תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי ימשיכו להיות ערוכים לפי הוראות המפקח על 

  . והנחיותיוהבנקים
  

, מדידות שווי הוגן" פורסם חוזר המפקח על הבנקים בנושא 2009,  בדצמבר31ביום  
 26ביום ". מסוימים) IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים , חלופת השווי ההוגן

) IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים " פורסם חוזר נוסף בנושא 2010, ביולי
, מסוימים) IFRS(חוזרים אומצו תקני דיווח כספי בינלאומיים בהתאם ל". מסוימים

  :ובפרט בנושאים המפורטים להלן, המטפלים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי
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  1 .  8IAS  ,שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, בנושא מדיניות חשבונאית;  
  2 .  21 IAS ,מטבע חוץבנושא השפעות השינויים בשערי חליפין של ; 
  3.  33 IAS ,בנושא רווח למניה;  
  4.  2IFRS  ,בנושא תשלום מבוסס מניות;  
  5.  29 IAS ,אינפלציוניות-בנושא דיווח כספי בכלכלות היפר;  
  6.  34 IAS ,בנושא דיווח כספי לתקופות ביניים;  
  7.  3 IFRS) 2008( ,בנושא צירופי עסקים;  
  8.  27 IAS) 2008( , מאוחדים ונפרדיםבנושא דוחות כספיים;  

        9.  28IAS  ,בנושא השקעות בחברות כלולות;  
  10.  36 IAS ,בנושא ירידת ערך נכסים;  
  11 .  17 IAS ,בנושא חכירות;  
  12.  16 IAS ,בנושא רכוש קבוע;  
  13.  40 IAS ,ן להשקעה"בנושא נדל.  
  14.  5 IFRS  ,ופסקובנושא נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שה;  
  15.  10 IAS , מאזןהבנושא אירועים לאחר תאריך;  
  16.  20 IAS ,בנושא הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי;  
  17.  31 IAS ,בנושא זכויות בעסקאות משותפות;  
  18.  38 IAS ,בנושא נכסים בלתי מוחשיים;  

  
  

ל ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי תקני דיווח כספי בינלאומיים המפורטים לעי
  :ם יאומצו  בהתאם  לעקרונות הבאיםהמתייחסים אליה) (IFRICבינלאומי 

  

במקרים  בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות  לנושאים מהותיים או   •
ות יישום ספציפיות תאגיד בנקאי יפעל לפי הנחי, שקיימות מספר חלופות לטיפול בנושא מהותי

  ;שנקבעו על ידי  המפקח

במקרים שבהם עולה סוגיה  מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או   •
תאגיד בנקאי יטפל בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות , בהוראות היישום  של המפקח

  ;ב שחלים  ספציפית על נושאים אלו"המקובלים בבנקים בארה

יימת בתקן בינלאומי הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח במקומות  בהם ק  •
  ;בהתאם להוראות התקן הבינלאומיהבנקאי יפעל התאגיד , לציבור

במקומות  בהם קיימת בתקן בינלאומי הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח • 
 לכללי החשבונאות בהתאם להוראות  הדיווח ובהתאם הבנקאי יפעל התאגיד , לציבור

  ;המקובלים בישראל

במקומות  בהם קיימת בתקן בינלאומי הפניה להגדרה של מונח  שמוגדר בהוראות הדיווח   •
  ;תבוא הפנייה להגדרה בהוראות במקום ההפנייה המקורית, לציבור

  
ואת , תאגידים בנקאיים יישמו את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המפורטים לעיל

שמתייחסות ליישום ) IFRIC(של הוועדה לפרשנויות של דיווח  כספי בינלאומי הפרשנויות 
היישום לראשונה של תקני דיווח כספי .  ואילך2011,  בינואר1תקנים אלה החל מיום 

בינלאומיים אשר אומצו בחוזר זה יבוצע בהתאם להוראות  מעבר שנקבעו בתקני דיווח כספי 
,  בינואר1מיום .  פרע של מספרי השוואה כאשר נדרשלרבות תיקון למ, הבינלאומיים האלה

 ואילך תאגיד בנקאי יעדכן באופן שוטף את הטיפול החשבונאי בנושאים המטופלים  2011
בחוזר בהתאם למועד התחילה והוראות המעבר שייקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים 

ות של הפיקוח על חדשים שיפורסמו  בנושאים אלה ובהתאם  לעקרונות האימוץ והבהר
  .הבנקים

  
ובשלב , י הבינלאומיים על הדוחות  הכספייםכספהבנק בוחן את השלכות אימוץ תקני הדיווח ה

  . זה אין באפשרותו לאמוד את ההשפעה הצפויה מיישומם לראשונה
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המדידה והגילוי של חובות   בנושאפורסם חוזר המפקח על הבנקים 2007 בדצמבר 31ביום   )3(  
 חוזר זה"). ההוראה"או " חוזרה  ":להלן(סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי , פגומים
ב ועל הוראות רגולטוריות מתייחסות של מוסדות "על תקני חשבונאות בארה, בין היתר, מבוסס

, חוזרהעקרונות המנחים שבבסיס ה. ב"הפיקוח על הבנקים ושל הרשות לניירות ערך בארה
הוראות הנוכחיות בנושא סווג חובות בעייתיים ומדידת הפרשות מהווים שינוי מהותי ביחס ל

  . להפסדי אשראי בגין חובות אלו
  

) appropriate(לקיים הפרשה להפסדי אשראי ברמה מתאימה   נדרש הבנקחוזרעל פי ה    
בנוסף לאמור . בהתייחס לתיק האשראי שלו) estimated(כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים 

הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות , כחשבון התחייבותי נפרד,  נדרש לקייםרחוזעל פי ה, לעיל
כגון התקשרויות למתן אשראי , הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים

, ההפרשה הנדרשת לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי תוערך. וערבויות
הפרשה פרטנית ", לעניין זה". הפרשה קבוצתית"ו" הפרשה פרטנית: "באחד משני מסלולים

ללא ניכוי מחיקות חשבונאיות שלא ( תיושם עבור כל חוב שיתרתו החוזית -" להפסדי אשראי
 מיליון 1הינה ) הפרשות להפסדי אשראי ובטחונות, ריבית שלא הוכרה, כרוכות בויתור חשבונאי

 לצורך הערכה פרטנית ואשר הבנקדי ח או יותר וכן לגבי החובות האחרים שמזוהים על י"ש
הפרשה ספציפית להפסדי אשראי המוערכת על "ההפרשה לירידת ערך בגינם אינה נכללת ב

 ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי תוערך בהתבסס על תזרימי המזומנים. "בסיס קבוצתי
ו מותנה כאשר החוב הינ, או, מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי של החוב, העתידיים הצפויים
על פי השווי ההוגן של הביטחון ששועבד ,  קובע שצפויה תפיסת נכסהבנקבביטחון או כאשר 

 תיושם עבור -" להפסדי אשראי המוערכת על בסיס קבוצתי הפרשה". להבטחת אותו אשראי
חובות בכרטיסי : כגון(הפרשות לירידת ערך של קבוצות גדולות של חובות קטנים והומוגניים 

וכן בגין חובות שנבחנו פרטנית ) ואות לדיור וחובות צרכניים הנפרעים בתשלומיםהלו, אשראי
, ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות המוערכים על בסיס קבוצתי. ונמצא שהם אינם פגומים

תחושב , למעט הלוואות לדיור לגביהם חושבה הפרשה ספציפית מזערית לפי עומק הפיגור
 Fas , Contingencies 5י ונאות אמריקאבהתאם לכללים שנקבעו בתקן חשב

Accounting for ) כיוםContingencies ,ASC 450( , בהתבסס על אומדן עדכני
של שיעור הפסדי העבר בגין כל אחת מהקבוצות ההומוגניות של חובות בעלות מאפייני סיכון 

ללים  ההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים תוערך בהתאם לכ.דומים
  ).FAS 5 )ASC 450  - בשנקבעו

  
כללי , נקבעו בהוראה הגדרות וסיווגים שונים של סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, בנוסף לכך

בין . הכרה בהכנסות ריבית מחובות פגומים וכן כללי מחיקה חשבונאית של חובות בעייתיים
 פרטני שנחשב אינו בר גביה  כי יש למחוק חשבונאית כל חוב המוערך על בסיסחוזרהיתר נקבע ב

)uncollectible (או חוב בגינו מנהל,שהותרתו כנכס אינה מוצדקתך ובעל ערך נמוך כ  
נקבעו כללי המחיקה , לגבי החובות המוערכים על בסיס קבוצתי.  מאמצי גביה ארוכי טווחהבנק

דירת בהתבסס על תקופת פיגור שלהם והכל כתלות בהיותם של החובות מובטחים על ידי 
חובות , למעט הלוואות לדיור בגינן נערכת הפרשה מזערית לפי עומק הפיגור, מגורים

חובות של לווים בפשיטת , חובות שאינם מובטחים, שמובטחים בביטחון שאינו דירת מגורים
  .רגל וחובות שנוצרו במרמה
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החל , סי אשראיהוראה זו תיושם בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים וחברות כרטי
ההוראה לא תיושם . ואילך") מועד היישום לראשונה": להלן (2010 בינואר 1מהדוחות ליום 

לחילופין במועד היישום לראשונה תאגידים . למפרע בדוחות כספיים לתקופות קודמות
   :בין היתר, בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי יידרשו

  ;ד בתנאים למחיקה חשבונאיתלמחוק חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עומ - 
כל חוב אשר עומד בתנאים לסיווג , או פגום, נחות, לסווג בסיווג של השגחה מיוחדת - 
 ;כאמור
לבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר במועד זה עומד  - 

   ;בתנאים המתייחסים
 וכן 
 התאמות .ים נדחים לקבל ולשלםלבחון את הצורך בהתאמת יתרת מסים שוטפים ומס - 

של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום 
לרבות דרישות קביעת ההפרשה ודרישות התיעוד יכללו ,  לדרישות הוראה זו2010 בינואר 1

  . ישירות בסעיף העודפים בהון העצמי
תאגיד , פיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגוםלמרות ההגדרה ללעניין זה הובהר כי 

 1אשר אורגן מחדש לפני יום , בנקאי וחברת כרטיסי אשראי אינם נדרשים לסווג כפגום חוב
 .כל עוד שהחוב אינו פגום בהתבסס על התנאים שנקבעו בהסכם הארגון מחדש, 2007בינואר 

  
 פורסמו על ידי 2010 בפברואר 18ביום , 2007 בדצמבר 31בהמשך להוראה המקורית מיום 

תיקון : "להלן(המפקח על הבנקים תיקונים והבהרות להנחיות שנקבעו בהוראה המקורית 
, וכן עדכונים להנחיות מסוימות הכלולות בהוראות ניהול בנקאי תקין, ")ההוראות החדשות

ו למונחים ולהנחיות החדשים שנכלל, במטרה להתאים את הכללים והמינוחים הקיימים
  .בהוראה המקורית כפי שתוקנה
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הוראות הדיווח לציבור באופן המפורט , בין היתר, בהתאם לתיקון ההוראות החדשות עודכנו
  :להלן

  

  .2011 בינואר 1מועד התחילה של ההוראות החדשות נדחה ליום  •

 .2010נקבעו דרישות הגילוי בדוחות הרבעוניים בשנת  •
 לדוחות 2בביאור , שה כי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי יכללונקבעה דרי •

ביאור פרופורמה המתייחס להשפעת ההוראות , 2010 בדצמבר 31הכספיים ליום 
, 2010 בדצמבר 31החדשות על סעיפים מאזניים עיקריים בדוחות המאוחדים ליום 

 . בהוראות המעברבמתכונת המפורטת, במידה והוראות אלו היו מיושמות ביום זה
נקבעה דרישה כי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי יכללו בדוח הדירקטוריון  •

 דיון בהשפעת ההוראות החדשות על סעיפים 2010 בדצמבר 31לתקופה שהסתיימה ביום 
במידה ,  ועל איכות האשראי2010 בדצמבר 31מאזניים עיקריים בדוחות המאוחדים ליום 

יושמות ביום זה וכן להתייחס לנתוני הפרופורמה הרלוונטיים בכל והוראות אלו היו מ
 בדצמבר 31מקום בו בדוח הדירקטוריון נכלל דיון או ניתנה התייחסות ליתרות ליום 

 . אשר אמורות להיות מושפעות מההוראות החדשות2010
  על ההשפעה של האימוץ לראשונה של2011 במרס 31נקבעו דרישות הגילוי בדוחות ליום  •

לרבות מתכונת של דוח על השינויים בהון העצמי ושל התנועה ביתרת , ההוראות החדשות
 .2011 במרס 31ההפרשה להפסדי אשראי ליום 

ש על ידי "ד או עו"תוקנו ההנחיות בנוגע לטיפול החשבונאי בחריגה ממסגרות חח •
 .יגורב בפריטי חוב אחרים בפ"התאמתו לטיפול שנקבע בכללי חשבונאות מקובלים בארה

 וכן 2011-2012נקבעו הנחיות לאופן החישוב של הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בשנים  •
. תוקנו הטיפול ומתכונת הדיווח בנוגע להפרשה כללית נוספת ומיוחדת לחובות מסופקים

נוספת ומיוחדת לחובות , נקבע כי בנקאיים לא יידרשו להחזיק הפרשה כללית, בפרט
 כי סכום יתרת ההפרשה הקבוצתית בגין החבויות במשרדי אך יידרשו לוודא, מסופקים

, לא יפחת מסכום יתרת ההפרשה הכללית) על בסיס בנק(התאגיד הבנקאי בישראל 
הנוספת והמיוחדת לחובות מסופקים המחושבת בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 

 .ברוטו ממס, "הפרשה נוספת לחובות מסופקים"בדבר , 315מספר 
  
  

  :ורסם חוזר בו נקבעו התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין כמפורט להלןבמקביל פ  
  

בנושא חישוב סכומים לצורך " יחס הון מזערי"בדבר , 311הותאמו ההנחיות של הוראה  •
נקבע כי יתרות הנכסים וחשיפות , בפרט. החישוב של יחס הלימות ההון של תאגיד בנקאי
הפרשות ,  לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיותהאשראי בגין הפריטים החוץ מאזניים יחושבו

פרטניות וקבוצתיות להפסדי אשראי והפרשות אחרות לירידת ערכם של נכסים אך 
נקבע כי סיכון , כמו כן. בתוספת ההפרשה הכללית לחובות מסופקים הנכללת בהון המשני

 90סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת וסיכון אשראי אחר בפיגור של , אשראי בסיווג שלילי
למעט אותו חלק בחוב המכוסה בסכומים המותרים לניכוי כמפורט בסעיף , ימים או יותר

 .100% ישוקלל בשיעור של 313'  להוראה מס5
  

במטרה להתאים את ההגדרות והמונחים הכלולים בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  •
החל . ההוראה החדשבלמונחים שנכללו , "הפרשה נוספת לחובות מסופקים"בדבר , 315

סיכון אשראי בסיווג שלילי "למונח " חובות בעייתיים" ישונה המונח 2011 ביולי 1מיום 
, "חובות פגומים: "והוא יכלול שלושה סוגי חובות, "וסיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 ".חובות בהשגחה מיוחדת "- ו" חובות נחותים"
  

  
  

 -48-



 

  
  
  
  

  : החובות הבעייתיים יהיו כדלקמןשיעורי ההפרשה הנוספת שיחולו על הסוגים השונים של
  

  1% -" בהשגחה מיוחדת"סיכון אשראי   -
  2% -" נחות"סיכון אשראי   -
  4% -" פגום"סיכון אשראי   -

  
הובהר כי אין ליצור הפרשה נוספת בגין חלקים של חובות אשר נמחקו חשבונאית או , בנוסף

ובות הנובעים מריבית וכן אין ליצור הפרשה נוספת בגין חלקים של ח, הופרשו פרטנית
  .שבוטלה או לא נצברה

  

ניהול מסגרות "בדבר , 325 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 5 ובוטל סעיף 4 תוקן סעיף  •
והכרה , יתייםיהנוגעים להיבטים חשבונאיים של סיווג חשבונות מסוימים כבע, "אשראי

 הפרשות נושאים אלו יטופלו במסגרת ההוראה הכללית למדידת. בהכנסות ריבית
  .להפסדי אשראי וגילוי לגבי חובות בעייתיים

  
או הקמה של מערכת תשתית מחשובית על מנת / יישום דרישות ההוראה מחייב שדרוג ו

להבטיח תהליך של הערכה וביצוע של הפרשה להפסדי אשראי לרבות מערכות בקרה 
. וב ההפרשהפנימיות לבדיקת יישום נאות של ההוראה ותיקוף אפקטיביות השיטה לחיש

אשר מיישם את , בכל הקשור לבנק למשכנתאות .הנהלת הבנק נערכת ליישום ההוראה
 1החוזר מאמץ את חוזר המפקח מיום , שיטת עומק הפיגור לכל תיק האשראי לדיור

ולפיכך , 2006 בינואר 1הבנק מיישם את הוראת החוזר האמור כבר מיום  .2006בינואר 
עם  . כאמור קיבל את ביטויו בדוחות הכספיים של הבנק2007יישום החוזר  מסוף דצמבר 

זאת הבנק בוחן את ההשלכות האפשריות ליישום החוזר על הלוואות שאינן לדיור ובשלב 
  .זה נראה כי  לא צפויה להיות השפעה מהותית על התוצאות הכספיות של הבנק

  
 

)4(  157 FAS , מדידת שווי הוגןolosurescsair Value and DiF) 01-820C AS(  
  

157 FAS) (ASC 820-10 מגדיר שווי הוגן וקובע מסגרת עבודה עקבית למדידת שווי הוגן 
על ידי הגדרת טכניקות הערכת שווי הוגן לגבי נכסים והתחייבויות  וקביעת מדרג  שווי הוגן 

  .והנחיות  יישום מפורטות
  

מתקבל ממקורות מייצגים מידע הזמין בשוק ה) observable inputs(נתונים נצפים 
משקפים את ההנחות ) unobservable inputs(בלתי תלויים ואילו נתונים לא נצפים 

  :סוגים אלו של נתונים יוצרים מדרג שווי הוגן כמפורט להלן. של התאגיד הבנקאי
  

בשווקים פעילים לנכסים או ) לא מותאמים(מחירים מצוטטים  : 1נתוני רמה  •
  .להתחייבויות זהים

. מחירים מצוטטים לנכסים או להתחייבויות דומים בשווקים פעילים : 2נתוני רמה  •
מחירים . מחירים מצוטטים לנכסים או להתחייבויות זהים בשווקים שאינם פעילים

 significant(הנגזרים ממודלים להערכה אשר כל הנתונים המשמעותיים 
inputs (בהם הינם נצפים בשוק או נתמכים על ידי נתוני שוק נצפים. 

נתונים לא נצפים עבור הנכס או ההתחייבויות הנובעים ממודלים להערכה  : 3נתוני רמה  •
בהם הינם ) significant inputs(אשר אחד או יותר מהנתונים המשמעותיים  

  .לא נצפים
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יישום . מרחיב את  דרישות הגילוי למדידות שווי הוגן) FAS) ASC 820-10 157, כמו כן 
 blockage(בתקן יחייב הפסקת השימוש  בפקטור גודל  ההחזקה הכללים שנקבעו 

factor ( 02-3בחישוב  השווי ההוגן וכן יחליף את ההנחיות של EITF ,  סוגיות בטיפול
החשבונאי בחוזרים נגזרים המוחזקים לצורך מסחר וחוזים בסחר באנרגיה ופעילות ניהול 

) day one profits(ראשון האוסרות את ההכרה  ברווחים של היום ה,  סיכונים
והמחייבות לקבוע את השווי ההוגן של  מכשירים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל לפי 

התקן דורש מהתאגיד הבנקאי לשקף את הסיכון לאי ביצוע  , בנוסף. מחיר העסקה
)nonperformance risk (אשר  הונפק , לרבות נגזרים, במדידת השווי ההוגן של חוב

אך , סיכון אי ביצוע יכלול את סיכון האשראי של התאגיד הבנקאי. ד לפי שווי הוגןעל ידו ונמד
  .לא יהיה  מוגבל לסיכון זה בלבד

 157 FAS ואילך ויאומץ לראשונה במתכונת מוגבלת של יישום 2011,  בינואר1 יחול מיום 
מדדו לפני כשירים פיננסיים אשר נלמעט מ,  ייושם מכאן ולהבאFAS 157,  לאור זאת. למפרע

  :באופן המפורט להלן, יישומו לראשונה
  

  פוזיציות במכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל שנמדדו בשווי הוגן תוך שימוש   .1  
  ).blockage factor(בפקטור גודל ההחזקה     
   1'מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה על פי חלק א  .2  

תוך שימוש במחיר העסקה בהתאם להנחיות בהערת שוליים , ציבורלהוראות הדיווח ל
  .EITF 02-3 של 3

  תוך , מכשירים פיננסיים מעורבים הנמדדים בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה  .3  
  . להוראות הדיווח לציבור1'שימוש במחיר העסקה בהתאם לחלק א    

  
ל לבין "המכשירים הפיננסיים הנההפרש בין היתרות המאזניות של , במועד היישום לראשונה

ערכי השווי ההוגן של אותם מכשירים יוכר  כהשפעה מצטברת ליתרת הפתיחה של העודפים 
  .אשר תוצג בנפרד, 2011,  בינואר1ליום 

  
ייושמו ברבעון הראשון , לרבות הגילוי הנדרש בדוחות שנתיים בלבד, ותשדרישות הגילוי החד

ל על דוחות כספיים לתקופות שהוצגו "דרישות הגילוי הנ ללא חובת יישום של 2011של שנת 
  .לפני יישום התקן לראשונה

  
 1לצורך קביעת סכום ההתאמה שירשם כהשפעה מצטברת  ליתרת פתיחה של העודפים ליום 

 ולוידוא ההתאמה של שיטות ההערכה של התאגיד הבנקאי לעקרון של מחיר 2011, בינואר
התאגיד הבנקאי יידרש לבחון ) FAS ,)ASC 820-10 157-היציאה ולהנחיות אשר נקבעו ב

מחדש את שיטות ההערכה המיושמות על ידו למדידת שווי הוגן בהתחשב בנסיבות 
מחירים , לרבות מחירי העסקאות האחרונות בשוק, הרלוונטיות לעסקאות  השונות

סוגי של ) back-testing(אינדוקטיביים של שירותי הערכה ותוצאות של בדיקה לאחור 
  .עסקאות דומות

  
ובשלב זה , הבנק בוחן את השלכות אימוץ התקן על הדוחות הכספיים, לאור האמור לעיל

  .נראה כי ההשפעה הצפויה של התקן אינה מהותית
  

  חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות , 159תקן חשבונאות אמריקאי   )      5(      
 ASC ,Fair Value Option:  InstrumentsinancialF ,ASC(פיננסוית   

10-825(  
  

הינה לאפשר  הפחתת תנודתיות ברווחים מדווחים אשר ) FAS) ASC 825-10 159מטרת 
נובעת ממדידה של נכסים מגודרים  והתחייבויות מגודרות ומכשירים נגזרים מגדרים לפי 

  .בסיסי מדידה שונים
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159 FAS) ASC 825-10 (למדוד , במועדי בחירה מוגדרים, קאי לבחוריאפשר לתאגיד בנ
אשר , )הפריטים הכשירים(בשווי הוגן מכשירים פיננסיים ופריטים מסויימים אחרים 

רווחים והפסדים שטרם . בהתאם להוראות הדיווח לציבור לא נדרש למדוד אותם  בשווי הוגן
ידווחו , השווי ההוגןמומשו בגין השינויים בשווי ההוגן של הפריטים לגביהם נבחרה חלופת  

עלויות ועמלות מראש הקשורות  לפריטים , כמו כן. בדוח רווח והפסד בכל מועד דיווח עוקב
בחירת . לגביהם תיבחר חלופת השווי ההוגן יוכרו ברווח והפסד במועד התהוותן ולא יידחו

 instrument-by)יישום חלופת השווי ההוגן כאמור לעיל תיעשה לגבי כל מכשיר בנפרד 
instrument)התקן קובע דרישות הצגה  וגילוי המיועדות , בנוסף.  ואינה ניתנת  לביטול

לסייע להשוואה בין תאגידים בנקאיים  הבוחרים בבסיסי מדידה שונים לסוגים דומים של 
  .נכסים והתחייבויות

  
ם אלא א, בחוזר הובהר כי תאגיד בנקאי לא יבחר בחלופת השווי ההוגן, למרות האמור לעיל

נהלים ובקרות ברמה גבוהה שיאפשרו לו למדוד , מערכות, התאגיד הבנקאי  פיתח מראש ידע
תאגיד בנקאי  לא יבחר בחלופת השווי ההוגן  ,לפיכך. את הפריט ברמה גבוהה  של מהימנות

או לגבי ,   במדרג השווי ההוגן3 או לרמה 2לגבי נכס כלשהו שמתאים לסיווג לרמה  
  . אם קיבל לכך אישור מראש מהפיקוח  על הבנקיםאלא, התחייבות  כלשהי

  
159 FAS) ASC 825-10 ( יישום באימוץ למפרע או .  ואילך2011,  בינואר1יחול מיום

  .דם אסוריםוקיישום באימוץ מ
  

הוראות המעבר של המפקח על הבנקים מתייחסות  ליישום לגבי פריטים כשירים הקיימים 
  :ינים למכירה וניירות ערך מוחזקים לפדיון באופן הבאבמועד התחילה וכן  לניירות ערך זמ

  

תאגיד בנקאי רשאי לבחור בחלופת : יישום כל פריטים כשירים הקיימים במועד התחילה •
היתרות , במקרים אלה. להיהשווי ההוגן  עבור פריטים כשירים הקיימים במועד התח

ה של המדידה מחדש המאזניות  של פריטים כשירים אלה יותאמו לשווי הוגן וההשפע
. הראשונה בשווי הוגן תיזקף כהתאמה בגין השפעה מצטברת  ליתרת הפתיחה של העודפים

יכלול , תאגיד בנקאי הבוחר בחלופת השווי ההוגן לפריטים  הקיימים במועד התחילה, כמו כן
גילויים נרחבים כנדרש בחוזר בדוח הכספי השנתי ובדוח הכספי ביניים הראשון שלו לשנת 

2011.  
  

ניירות ערך זמינים וניירות ערך  : ניירות ערך זמינים למכירה וניירות ערך מוחזקים לפדיון •
אם חלופת  השווי . כשירים לחלופת  השווי ההוגן באותו מועד, המוחזקים במועד התחילה
רווחים והפסדים , כלשהו מבין ניירות ערך אלה במועד התחילה ההוגן נבחרת עבור נייר ערך

ונייר הערך האמור ,  שטרם מומשו במועד זה ייכללו בהתאמה בגין השפעה מצטברתצבורים
יינתן גילוי נפרד לסכום הרווחים וההפסדים , כמו כן. ידווח ממועד זה כנייר ערך למסחר

שטרם מומשו שסווגו מחדש מרווח כולל אחר מצטבר ולסכום הרווחים וההפסדים שטרם 
בחלופת השווי ההוגן עבור ,  בעת  האימוץ לראשונההבחירה. מומשו שלא הוכרו קודם לכן

נייר ערך קיים המוחזק  לפדיון לא תגרום להטלת ספק  בכוונה של תאגיד בנקאי להחזיק 
  .בעתיד באגרות חוב אחרות עד לפדיון

  
ובשלב זה נראה כי ההשפעה , הבנק  בוחן את השלכות אימוץ התקן על הדוחות הכספיים

  .אינה מהותית, )FAS) ASC 825-10 159של הצפויה מיישום לראשונה 
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 בנושא שיפור  ASU 2010-06 פרסם עדכון תקינה חשבונאית -FASBה, 2010בינואר   )6(      
העדכון דורש גילוי לסכומים של מעברים משמעותיים ממדידת . גילוי לגבי מדידת שווי הוגן

, בנוסף. לת הסברים למעברים אלו ולהיפך וכן הכל1 למדידה לפי רמה 2שווי הוגן לפי רמה 
 אשר נובעים 3נדרש גילוי לגבי סכומים ברוטו של השינויים במדידת שווי הוגן לפי רמה 

דוחות כספיים רבעונים דרישות הגילוי יחולו על . הנפקה ופירעון, מכירה, מפעולות רכישה
שום דרישות  נערך לייהבנק.  ואילך2011  לינואר1מיום  ושנתיים של תאגידים בנקאיים

 FASהגילוי הנוספות כאמור במסגרת פרויקט ההיערכות ליישום תקן חשבונאות אמריקאי 
157) ASC 820-10.(  

        
 בדבר החרגה ASU 2011-11 פרסם עדכון תקינה חשבונאית FASB-ה, 2010 ינוארב  )7(      

לגבי נגזרי אשראי ) FAS 133 )  ASC 815-15מתחולת תקן חשבונאות אמריקאי 
הכולל הנחיות לגבי אופן הקביעה האם מאפיינים של נגזרי אשראי משובצים , בציםמשו

עדכון זה נועד . מחייבים טיפול חשבונאי של הפרדת הנגזר המשובץ, במכשירים פיננסיים
להבהיר כי רק ריכוז של סיכון אשראי בצורה של נחיתות של זכויות על פי מכשיר פיננסי אחד 

העדכון מספק הנחיות בנוגע להערכה האם נגזר , כמו כן. זר משובץביחס לאחר לא ייחשבו כנג
 related clearly" (קשור באופן ברור והדוק"האשראי המשובץ מקיים קריטריון 

and closely .(ככשירים , בין היתר, לאור ההבהרות שנקבעו בעדכון המצבים הבאים
י נפרד בהתאם לתקן וידרשו טיפול חשבונא) FAS 133) ASC 815-15להחרגה מתחולת 

-FAS 155) ASC 815או טיפול בהתאם לכללים שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי 
10:(  

  

לתשלומים ) tranche(נגזר אשראי משובץ אשר חושף את המחזיק ברצועה  •
  .ייחשב כקשור באופן ברור והדוק לחוזה המארח אעתידיים אפשריים ל

 CDSויות מוטב באמצעות אשראי חדש התווסף לזכאם במבנה איגוח סיכון  •
אזי נגזר האשראי המשובץ ייחשב כלא קשור באופן ברור והדוק לחוזה , שנכתב
 .המארח

,  ביוני15ההנחיות שנקבעו בעדכון יחולו החל מתקופה הרבעונית הראשונה המתחילה לאחר 
  .אימוץ מוקדם אפשרי בתקופה הרבעונית הראשונה שלאחר פרסום העדכון. 2010

ובשלב זה נראה כי ההשפעה ,  השלכות אימוץ התקן על הדוחות הכספייםהבנק בוחן את
  .אינה מהותית, ASU 2010-11הצפויה מיישום לראשונה של 
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   אשראי לציבור - 2באור 

  הרכב.   א    
   ההוצאה          

   בגין)ההכנסה(
  

  יתרת חובות  הפרשה ספציפית    סיכון אשראי      
  בעייתים  לחובות מסופקים  סך הכל  )1( זניחוץ מא  אשראי    

            1020ספטמבר  ב30יום ל  
             שההפרשה בגינן נערכה-לדיור  
  632  )34(  49,149  1,703  47,446  )3(לפי עומק הפיגור  

               -               -               -              -               -   לדיור אחר  
  632  )34(  49,149  1,703  47,446  )2(דיור סך כל ההלוואות ל  

  5  )7(  2,181  1,470  711  )4(ן"בינוי ונדל   

                8             )3(            570             51          465  לאחרים  
    48,811  3,224  52,035  )44(  645  
  ======  ======         הפרשה כללית–בניכוי   
            נוספת ומיוחדת  
                  31              31  ובות מסופקיםלח  
              
      52,022    48,798  סך כל האשראי לציבור  
    ======    ======      
            2009  בספטמבר30יום ל  
             שההפרשה בגינן נערכה-לדיור  
  769  )1(  42,998  1,505  41,493  )3(לפי עומק הפיגור  

               -                -                -               -                -    לדיור אחר  
  769  )1(  42,998  1,505  41,493  )2(סך כל ההלוואות לדיור   

  9  3  1,061  645  416  )4( ן"בינוי ונדל  

               5              ) 2(            507              30           477  לאחרים  
    42,386  2,180  44,566   -   783  
  ======  ======         הפרשה כללית –בניכוי   
            נוספת ומיוחדת  
                  5               5  מסופקיםלחובות   
              
      44,561    42,381  סך כל האשראי לציבור  
    ======    ======      
            9200בדצמבר  31יום ל  
             שההפרשה בגינן נערכה-לדיור  
  728  )14(  44,635  1,896  42,739  )3( הפיגורלפי עומק  

              -               -            -            -              -   לדיור אחר  
  728  )14(  44,635  1,896  42,739  )2(סך כל ההלוואות לדיור   

  12   3   1,141  671  470  )4( ן"בינוי ונדל  

             6             )9(         614       121           493  לאחרים  
    43,702  2,688  46,390  )20 (  746  
  ======  ======         הפרשה כללית –בניכוי   
            נוספת ומיוחדת  
                  5               5  מסופקיםלחובות   
              
      46,385    43,697  סך כל האשראי לציבור  
    ======    ======      

  .י במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווהסיכון אשרא  )1(
מיליוני  30,624 – 2009 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש36,416  כוללות הלוואות בריבית משתנה בסך2010 בספטמבר 30 כל הלוואות לדיור ליום סך  )2(

  . הנמצאות בהליכי בנייה לא כולל הלוואות לדיור שהועמדו לקבוצות רכישה מסויימות).ח"ש
  . החיל הבנק את ההוראות לגבי הלוואות לדיור גם על הלוואות במשכון דירת מגורים2006 בינואר 1בעקבות חוזר בנק ישראל  מיום    )3(

 7,103-וח בתקופה מקבילה אשתקד " מיליוני ש6,640ח לעומת " מיליוני ש8,256 סך ההלוואות במשכון דירת מגורים לכל מטרה הסתכם בסך
  ).כלול בתוך יתרת ההלוואות לדיור (2009 בדצמבר 31ח "וני שימיל

   30ח לתקופות " מלש585-ח ו" מלש406, ח" מלש709סך של  סווג .ישה מסוימות הנמצאות בהליכי בניהבוצות רכקשהועמדו ל, כולל הלוואות לדיור  )4 (
      .בהתאמה מהלוואות לדיור 2010 בדצמבר 31 - ו2009 בספטמבר 30, 2010בספטמבר        
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   מאוחד- הפרשה לחובות מסופקים.  ב

  סכומים מדווחים       
  )במיליוני שקלים חדשים(
  )בלתי מבוקר(

  ה חודשיםשלושל  
   2010 ספטמבר ב30שהסתיימו ביום 

  ה חודשיםשלושל 
  2009 ספטמבר ב30שהסתיימו ביום 

    *הפרשה ספציפית       *הפרשה ספציפית   
       הלוואות לדיור     וואות לדיורהל  
לפי   

  עומק
  פיגור

  
  

  אחרת

  
  קבלנים
 ואחרים

  
  הפרשה
 **  נוספת

  
  

  כ"סה

לפי 
  עומק
  פיגור

  
  

  אחרת

  
קבלנים
ואחרים

  
  

  
  הפרשה
   נוספת

  
  

  כ"סה
                   יתרת הפרשה לתחילת

    524   תקופה ה
    

   -          31       5         560     638       -          40       5         683     
    )1(  -   43   24   8   -   -   16   הפרשה במהלך התקופה

    )1(  -   )42(  )37(  -   )7(  -   )30(  הקטנת הפרשה
                      גבית חובות שנמחקו

      -   בשנים קודמות

 -   42
 -  )43(

   -         -         -         -        -         -         -         -         -       
  )1(  -   )2(  -   1   )13(  8   )7(  -   )14(  ה"סכום שנזקף לדוח רו

     )25(       -        )1(       -       )24(    )11(       -        -        -       )11(  מחיקות: בניכוי
                      

      )26(        -        )3(        -       )23(     )24(        8        )7(        -       )25(  שינוי  נטו  בהפרשה
                      יתרת הפרשה לסוף

  657   5   37   -   615   536   13   24   -   499   התקופה
  ====  ====  ====  ====  ==== ====  ====  ====  ====  ====  

  
   חודשיםתשעהל  

   2010 בספטמבר 30שהסתיימו ביום 
   חודשיםתשעהל 

  2009 ספטמבר ב30שהסתיימו ביום 
 

    *הפרשה ספציפית       *הפרשה ספציפית   
       הלוואות לדיור     הלוואות לדיור  
לפי   

  עומק
  פיגור

  
  

  אחרת

  
  קבלנים
 ואחרים

  
  הפרשה
 **  נוספת

  
  

  כ"סה

לפי 
  עומק
  פיגור

  
  

  אחרת

  
  קבלנים
  ואחרים

  
  הפרשה
    נוספת

  
  

  כ"סה
                       יתרת הפרשה לתחילת

     728         5       48          -       675      616          5       33         -      578   השנה
  161   -   13   -   148   107  8  -  -   99  הפרשה במהלך התקופה

  )161(  -   )12(  -   )149(  )143(  -  )10(  -   )133(  הקטנת הפרשה
                      גבית חובות שנמחקו

       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -   בשנים קודמות
  -   -   1   -   )1(  )36(  8   )10(  -   )34(  ה"סכום שנזקף לדוח רו

     )71(       -       )12(       -       )59(     )44(       -         1       -      )45(  מחיקות: בניכוי
                      

     )71(        -       )11(        -       )60(     )80(        8      )9(        -      )79(  שינוי  נטו  בהפרשה
                      יתרת הפרשה לסוף

  657   5   37   -   615   536  13  24  -   499  התקופה
  ====  ====  ====  ====  ==== ====  ====  ====  ====  ====  

  
  

  .לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור, יגורבהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי עומק הפ          *
  .לא כולל  הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים לאחר  שהחובות נקבעו כמסופקים, בהלוואות אחרות  

  
, יור לפחות בגין יתרת ההלוואות לד0.75%מחזיק הבנק הפרשה נוספת בשיעור של , 2010 ביולי 1החל מיום , בהתאם להוראה**              

לפי חלקו של התאגיד הבנקאי (אשר היחס המתקיים לגבי כל אחת מהן בין החוב , 2010 ליולי 1אשר הועמדו החל מה 
הלוואה לדיור כהגדרתה בהוראת ניהול , לעניין זה, 60%-לבין שווי הנכס המשועבד במועד העמדת ההלוואה גבוה מ) בשיעבוד

  ."נהלים למתן הלוואות לדיור "451בנקאי תקין 



 

  
  
  
   מאוחד- הפרשה לחובות מסופקים.  ב

  סכומים מדווחים
  )במיליוני שקלים חדשים(
  )מבוקר(

  
  לשנה שנסתיימה  

  2009 בדצמבר 31 ביום 
  *הפרשה ספציפית   
    הלוואות לדיור  
    

 לפי עומק
  פיגור

  
  

  אחרת

  
  קבלנים
  ואחרים

  
  הפרשה
   נוספת

  
  

  כ"סה
            

    728       5      84        -    675    השנהיתרת הפרשה לתחילת
            

  226   -   8   -  218   הפרשות בשנת החשבון
  )246(  -   )14(  -  )232(  הקטנת הפרשות

        -         -         -         -        -   גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות
            

  )20(    )6(  -   )14(  סכום שנזקף לדוח רווח והפסד
     )92(       -       )9(        -      )38(  מחיקות

            
     )112(       -         )15(        -       )97(  שינוי נטו בהפרשה
            יתרת הפרשה לסוף

  616   5   33   -   578   השנה
  ====  ====  ====  ====  ====  

  
  

  .ה לריבית בגין החוב שבפיגורלא כולל הפרש, בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי עומק הפיגור          *
  .לא כולל  הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים לאחר  שהחובות נקבעו כמסופקים, בהלוואות אחרות  

          
   

  

 -55-



 -56-

  
 
  פרטים על אופן חישוב ההפרשה הספציפית בהלוואות לדיור.  ג
           

    2009 ספטמבר ב30ליום   2010  ספטמבר ב30ליום   
  חובות בעייתיים    בעייתייםחובות     
  הפרשה ספציפית        הפרשה ספציפית        
  :מזה  יתרת חוב    

  סכום
  :מזה  יתרת חוב        לפי עומק

  סכום
      לפי עומק

  סך הכל  אחרת  )4(הפיגור  )3(בפיגור  מאזנית  אשראי  סך הכל  אחרת  )4(הפיגור  )3(בפיגור  מאזנית  אשראי  

 מ י ל י ו נ י  ש ק ל י ם  ח ד ש י ם מ י ל י ו נ י  ש ק ל י ם  ח ד ש י ם  
                          הלוואות לדיור שחובה

                             לחשב בגינן את
                             ההפרשה 

  436 -  436 194 558 29,088  349 -  349  145  441  29,528 לפני עומק הפיגור
                         

 138 - 138 145 120 8,314  119 -  119  127  111  12,721  )1(" גדולות"הלוואות 
                          

     41      -     41     24     91    4,497     31      -     31     21      80      5,197 )2(הלוואות אחרות 
                         

    615      -    615    363    769   41,899     499      -    499    293    632     47,446  סך הכל
                          

  .כולל הלוואות לרכישת  דירת מגורים ובמשכון דירת מגורים) ח" אלפי ש871 - 2009 ספטמבר ב30-ב( ח "לפי שא 887 הלוואות לדיור שיתרת כל אחת מהן עולה על   )1( 
  . ח"אלפי ש 887 הלוואות לכל מטרה במישכון דירת מגורים שיתרת כל אחת מהן אינה עולה על   )2(
  .כולל ריבית על הסכום לפיגור   )3(
  ).ח" מיליוני ש106 -2009 ספטמבר ב30(ח " שיונימיל 105 כולל יתרת הפרשה ספציפית מעבר למתחייב על פי עומק הפיגור בסך   )4(
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  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים-  3אור ב

     סכומים מדווחים     
)וני שקלים חדשיםבמילי(                            

 
מחושבת בהתאם לגישה הסטנדרטית על פי הוראת שעה שפרסם המפקח  2010 ספטמבר ב30הלימות ההון ליום 

עד ליום "). 2כללי באזל : "להלן (2008צמבר  בד31מיום " מסגרת עבודה למדידה והלימות הון"על הבנקים בדבר 
יחס הון " בדבר 341- ו311' הול בנקאי תקין מס חושבה הלימות ההון בהתאם להוראות ני2009 בדצמבר 31

").1כללי באזל : "להלן(בהתאמה , "הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק"- ו" מזערי  
 כשהם מחושבים לפי 2009 בדצמבר 31ליום ו 2010 ספטמבר ב30בביאור להלן מוצגים נתוני הלימות ההון ליום 

מתכונת ההצגה כאמור . 1גים בהתאם לכללי באזל  מוצ2009 רספטמב ב30מספרי ההשוואה ליום . 2כללי באזל 
.נועדה להבהיר את השפעת שינוי שיטת מדידת יחס ההון לרכיבי סיכון וכדי לאפשר השוואה לתקופות קודמות  

לעומת כללי המדידה , 2השינויים העיקריים בכללי המדידה של הלימות ההון בנדבך הראשון של כללי באזל 
:הינם כלהלן, השפיעו מהותית על יחס ההון לרכיבי סיכון של הבנקש, 1בכללי באזל   

 
 אמצעי ההון:

.הבנק אינו נדרש להקצות הון בגין סיכון אינפלציה, 2על פי כללי באזל   
 

 נכסי הסיכון:
  הקצאת נכסי סיכון בגין הסיכון התפעולי-
. שנה הקצאת נכסי סיכון בגין התחייבות למתן אשראי לתקופה שאינה עולה על-  
)1 לפי כללי באזל 100%במקום  (75% שקלול חבות אשראי למגזר הקמעונאי בשיעור של -  
)1 על פי כללי באזל 50% - 100%במקום  (35% שקלול חבות אשראי בגין הלוואות לדיור בשיעור של -  
)1 על פי כללי באזל 100%במקום  (150% שקלול הלוואות בפיגור מסויימות בשיעור של -  
 

.2 הבנק עומד בכללי באזל 2010 ספטמבר ב30ליום   
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  המשך-  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים-  3אור ב
 

ליום 31 בדצמבר 2009 ליום 30 בספטמבר 2009ליום 30 בספטמבר 2010
  

 בלתי מבוקר
 

 מבוקר
   באזל II (*)  באזל I  באזל II 1.הון לצורך חישוב יחס ההון

1הון רובד    2,622 2,443 2,481 
2הון רובד      1,314 1,225 1,245 
כ הון כולל "סה     3,9363,6683,726 
    
    

   2. יתרות  משוקללות של נכסי סיכון
 22,322 37,239 25,500     סיכוני אשראי 

 28 54 23     סיכוני שוק
 976 - 929     סיכון תפעולי

כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון "    סה  26,45237,29323,326 
   
   

     3. יחס ההון לרכיבי סיכון
 10.64% 6.55% 9.91%  לרכיבי סיכון1    יחס הון רובד  

 15.97% 9.84% 14.88%     יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
        יחס ההון הכולל  המזערי הנדרש 

י המפקח על הבנקים"    ע  9.00% 9.00% 9.00% 
   
   
   

 ב. רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון 
 

 

  
      הון רובד 1 .

 2,481 2,443 2,622     הון עצמי
 2,6222,4432,481  1כ הון רובד "    סה

  
  

      הון רובד 2 .
      א. הון רובד 2 עליון

ה  כללית לחובות מסופקים    הפרש  4 4 4 
    

       ב. הון רובד 2 תחתון
 1,241 1,221 1,310    כתבי התחייבות  נדחים

  
 21,3141,2251,245כ הון רובד "    סה

  
 
 

  
  
  

  
  .  מחדשסווג(*) 

בות מסופקים בגין קבוצות רכישה וגילוי על  בנושא הפרשה לחו2010 באוגוסט 15בהתאם להוראת בנק ישראל מיום 
  .יש לסווג מחדש כל נתון בגין תקופות קודמות שנכלל בדוח הכספי המתייחס לקבוצות רכישה, קבוצות רכישה

  .0.35% הינה קיטון של 2009 בדצמבר 31ההשפעה על יחס הלימות ההון ליום 
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    הצמדהנכסים והתחייבויות לפי בסיסי דוח מאוחד על - 4באור  
   מספרים מדווחים    
  )במיליוני שקלים חדשים(    
  )בלתי מבוקר(    

  
  2010 ספטמבר ב30ליום   
  מטבע חוץ   מ ט ב ע   י ש ר א ל י  
    

  
  לא צמוד

  צמוד למדד
המחירים 

       לצרכן

  בדולרים
 וצמוד לדולר

  ב"של ארה

  אחר    
 צמוד
  ח"למט

  פריטים
  שאינם
  כספיים

  
  

  כ"סה
                נכסים

  14  -  -  -  -  14 מזומנים ופקדונות בבנקים
              

  48,798  -  251  880  27,259  20,408  אשראי לציבור
              

  61  61  -  -  -  -  בניינים וציוד
              

       215         15          -          -         44         93  נכסים אחרים
              

  49,025  76  251  880  27,303  20,515  סך כל הנכסים
  =====  =====  =====  ==== =   =====  =====  

              התחייבויות 
  5,652  -  -  -  5,652  -  פקדונות הציבור

              
  36,019  -  248  889  16,413  18,469  פקדונות מבנקים

              
  21  -  -  -  -  21  פקדונות הממשלה

              
  37  -  -  -  37  -  אגרות חוב

              
  4,314  -  -  -  3,806  508  דחיםכתבי התחייבות נ

              
     360      252          -          -          -     108  התחייבויות אחרות

              
  46,403  252  248  889  25,908  19,106  סך  כל ההתחייבויות

   =====  =====  =====  ==== =   =====  =====  
               

  2,622  )176(  3  )9(  1,395  1,409  הפרש
   =====  =====  =====  ==== =   =====  =====  
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  )המשך (נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדהדוח מאוחד על - 4באור  
   מספרים מדווחים    
  )במיליוני שקלים חדשים(    
  )מבוקרבלתי (    
  2009 ספטמבר ב30ליום   
  מטבע חוץ   מ ט ב ע   י ש ר א ל י  
    

  
  לא צמוד

  צמוד למדד
ים המחיר
       לצרכן

  בדולרים
 וצמוד לדולר

  ב"של ארה

  אחר    
 צמוד
  ח"למט

  פריטים
  שאינם
  כספיים

  
  

  כ"סה
                נכסים

  10  -   -   -    -  10  מזומנים ופקדונות בבנקים
              

  42,381  -   262   756   26,984  14,379   אשראי לציבור
              

  54  54   -   -   -  -   בניינים וציוד
              
      218        19          -          -        117       82   כסים אחריםנ

              
  42,663  73   262   756   27,101  14,471   סך כל הנכסים

  ====  ====  ====  ====  ====  ====  
              התחייבויות 

  6,469  -   -   -   6,468  1   פקדונות הציבור
              

  29,502  -   262   777   15,676  12,787   פקדונות מבנקים
              

  22  -   -    -    -  22   פקדונות הממשלה
              

  61  -   -   -   61  -   אגרות חוב
              

  3,876  -   -   -   3,876  -   כתבי התחייבות נדחים
              

      290       208          -          -          -        82   התחייבויות אחרות
              
  40,220  208   262   777   26,081  12,892   ך  כל ההתחייבויותס
   ====  ====  ====  ====  ====  ====  
               

  2,443  )135(  -   )21(  1,020  1,579   הפרש
   ====  ====  ====  ====  ====  ====  

                 עסקאות אחרות
         -          -          -          -       100      )100(  עסקאות עתידיות

              
  2,443  )135(  -   )21(  1,120  1,479   כ כללי"סה

   ====  =====  ====  ====    ====  =====  
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  )המשך (נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדהדוח מאוחד על - 4באור  
   מספרים מדווחים    
  )במיליוני שקלים חדשים(    
  )מבוקר(    
  9002 בדצמבר 31ליום   

  
  מטבע חוץ   מ ט ב ע   י ש ר א ל י  
    

  
  לא צמוד

  צמוד למדד
המחירים 

       לצרכן

  בדולרים
 וצמוד לדולר

  ב"של ארה

  אחר    
  צמוד
  ח"למט

  פריטים
  שאינם
  כספיים

  
  

  כ"סה
              

              נכסים
זומנים ופקדונות מ        

       
-  13 בבנקים  - - - 13 

       
שראי לציבורא  15,936 26,703 798 260 - 43,697 

           
 62 62  -  -  -  -  וציודבניינים

    
 203   17    -     -     116   70    נכסים אחרים

       
 43,975 79 16,01926,819798260סך כל הנכסים

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
      התחייבויות

ת הציבורקדונופ  1 6,229 - - - 6,230 
       
קדונות מבנקיםפ  15,043 14,918 816 261 - 31,038 
       
 33 - - - - 33קדונות הממשלהפ
       
 41 - - - 41 -גרות חובא

       
תבי התחייבות נדחיםכ  - 3,831 - - - 3,831 

    
תחייבויות אחרותה     97    -     -     -   224   321 

       
 41,494 224 15,17425,019816261ך כל ההתחייבויותס

===== ===== ===== ===== ===== ===== 
)1()18(8451,800הפרש  )145(  2,481 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
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  התחייבויות תלויות  .א  -   5באור 
  

  
.  השוטף הוגשו כנגד הבנק תובענות משפטיות לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיותבמהלך העסקים  .1

לרבות הבקשות , המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, לדעת הנהלת הבנק
, במקום בו נדרשה הפרשה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, לאישור התביעות הייצוגיות

  .צאה מתובענות כאמורלכיסוי נזקים כתו

שסכום כל , סכום החשיפה הנוספת בשל תובענות שהוגשו נגד הבנק  כאמור לעיל, לדעת הנהלת הבנק
 12-מסתכם בסך של כ, ח ואשר אפשרות התממשותה אינה קלושה" מיליון ש2אחת מהן עולה על 

    .ח"שמיליון 

  :יםלהלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהותי

 בקשה לאישור תביעה ייצוגית 2000 ביוני 21יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל  1.1
 לתקנות סדר 29תקנה , 1981 –א "התשמ, )שירות ללקוח(כנגד הבנק על סמך חוק הבנקאות 

  .1981 -א "תשמ,  וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח1984-ד"התשמ, הדין האזרחי

 מיליון 100-ידי המבקשים בכ-מוערך על, שורה כתביעה ייצוגיתשמתבקש אי, סכום התביעה
  .ח"ש

נושא התובענה הוא טענות המבקשים לגבי שווי מבנים . המבקשים נטלו הלוואה מן הבנק
י הבנק או "לטענת המבקשים נעשית ע. לצורכי ביטוח נכס במסגרת נטילת הלוואות מהבנק
ידי לקוחות - לתשלום יתר של פרמיה עלמטעמו הערכת שווי מופרזת של המבנה דבר הגורם

בהתאם להחלטת בית המשפט . המבקשים טוענים כי כך נעשה גם במקרה שלהם. הבנק
 בקשה - להלן 2.1הדיון בתביעה עוכב עד אשר יוכרעו הערעורים בענין הנסקר בבאור , המחוזי

   .לבית המשפט לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם גביית עמלות ביטוח

יפו נגד הבנק בקשה לאישור -אביב-הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 2004 באוקטובר 26ם ביו  1.2
  .1981-א"התשמ, )שירות ללקוח(תביעה ייצוגית בהתאם לחוק הבנקאות 

הלוואות שקליות הצמודות לשער הדולר "המבקש נטל מן הבנק הלוואות שלטענתו הן 
 הנגבית בהלוואות מן הסוג שנטל מן המבקש טוען כי הבנק בוחר לחשב את הריבית". ב"ארה

, וזאת)  ימים365-ולא ב( ימים 360-מחולק ב, פי מספר הימים שחלפו בפועל בכל חודש-הבנק על
עוד טוען . 1990-א"תשנ, )דרכי חישוב ריבית) (שירות ללקוח(בניגוד להוראות הבנקאות , לטענתו

פק כי היתרה הבלתי מסולקת לא גילה להם באופן מסוהמבקש  כי הבנק הטעה את לקוחותיו 
 ימים ולא 360-מחולק ב, של ההלוואה תישא ריבית שתחושב על פי מספר הימים שחלפו בפועל

  . ימים365-ב

במסגרת כתב , כן מבוקש. ח"ש 9,225,000-המבקש מעריך את סכום התביעה הייצוגית בכ
כך , ואות כאמורלהורות לבנק לחשב מיום הגשת התביעה ואילך את הריבית על הלו, התביעה

שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תישא ריבית שתחושב על פי מספר הימים שחלפו 
  . ימים בשנה360- יום בכל חודש מחולק ב30 ימים בשנה או על פי 365-מחולק ב, בפועל

תיקן המבקש , בעקבות כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות ובעקבות החלטת בית המשפט
במסגרת התיקון נמחקה עילת ההטעיה בכללותה ונוספה עילת עוולת  . ות בתיקאת כתבי הטענ
  . קהוהפרת חובת חק

,  הוגשה עמדת המפקח על הבנקים שעל פיה אין2008 במרץ 19ביום , על פי החלטת בית המשפט
על . לראות בהלוואות נשוא התביעה משום הלוואות המתנהלות בשקלים חדשים בלבד, לדעתו

  . יתנה להם הגישו הצדדים את תגובתם לעמדת המפקחפי הזכות שנ
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 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התביעה הייצוגית לאחר 2010 בינואר 6ביום 
 בפברואר 21 ביום .שמצא כי ההלוואות הנדונות הן הלוואות דולריות ולא הלוואות שקליות

 .2011 במרץ 7דיון בערעור נקבע ליום ו, המשפט העליון-כך לבית- הגיש המבקש ערעור על2010
  

יפו כנגד הבנק וכנגד מגדל - אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2006 בדצמבר 2ביום   1.3
בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר לתשלומי תגמולי ביטוח ") מגדל("מ "חברה לביטוח בע

  .ח" ש150,000,000, לטענת המבקשת, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא. חיים חלקיים
  

לווים הנוטלים : פי הנטען בבקשה-על. המבקשת ובן זוגה המנוח נטלו הלוואה מן הבנק
על ; שבו המבטחת היא מגדל, הלוואה מן הבנק יכלו להצטרף להסדר ביטוח חיים ללווים

, לווים שקיבלו כאשר אירע מקרה הביטוחהלווים שהצטרפו לביטוח חיים כאמור נמנים 
בניגוד ; ח חלקיים בשיעור נמוך הן מסכום הביטוח והן מיתרת ההלוואהתגמולי ביטו

תגמולי ביטוח "לווים כאמור -הבנק ומגדל הבטיחו לשלם למבוטחים, לתשלום שבוצע בפועל
 כך –)" הנמוך מביניהם(בשיעור יתרת ההלוואה העומדת לפירעון או בשיעור סכום הביטוח 

  .לטענת המבקשת
  

 אישר בית המשפט המחוזי 2010 בספטמבר 7ובתאריך רה בתיק הצדדים הגיעו להסדר פש
  .בשינויים מסוימים,  אביב את ההסדר–בתל 

  
כ המבקשת ערעור לבית המשפט העליון על אישור " הוגש על ידי ב2010 אוקטובר 28ביום 

ללא , במסגרתו התבקש בית המשפט העליון לאשר את ההסדר כפי שהוא, הסדר הפשרה
כ המבקשת והגמול המיוחד למבקשת שעליהם הורה בית " שכר הטרחה לבהשינויים בעניין
  .  המשפט המחוזי

  
  

לדעת הנהלת . כן תלויות ועומדות נגד הבנק בקשות לאישור תביעות ייצוגיות כפי שיפורט להלן-כמו  .2
בשלב זה לא ניתן , המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, הבנק
  :להלן פירוט של הליכים משפטיים. יך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם הפרשהלהער

 בקשה לאשר הגשת תובענה 1997 ביולי 17יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל  2.1
כנגד הבנק ביחד עם  בנקים למשכנתאות נוספים , ח"ייצוגית על סך של למעלה ממיליארד ש

כל אחד מן המבקשים נטל .  ביטוחי חיים וביטוחי מבנה של לוויםבקשר עם גביית עמלות
במסגרת נטילת , לטענת המבקשים. הלוואה מאחד מן הבנקים למשכנתאות המשיבים

. ההלוואה הם צורפו לביטוח חיים או ביטוח נכס שנערכו באמצעות הבנקים המשיבים
  . א כדיןחלק מדמי הביטוח הגיע לידי הבנקים המשיבים וזאת של, לטענתם

 ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה שהוגשה 1997 בנובמבר 17ביום 
 וחוק 1981-א"תשמ, )שירות ללקוח(במתכונת של תובענה ייצוגית על פי  חוק הבנקאות 

  .מחק בית המשפט את התביעה הכספית על הסף, לפיכך. 1988-ח"תשמ, ההגבלים העיסקיים

,  לתקנות סדר הדין האזרחי29שפט כי ניתן לדון בעתירה במסגרת תקנה עם זאת קבע בית המ
. 1996 במאי 10רק בעתירה לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו קודם ליום , 1984-ד"התשמ

בנושא הסדר הכובל וסוגית "בית המשפט קבע כי העילות שניתן יהיה לדון בהן במסגרת זו הינן 
  ". הביטוחים השונים

כל אחד מהבנקים , תלויים ועומדים בבית המשפט העליון ערעורים מטעם הבנקעל החלטה זו 
בהתאם להחלטה של בית המשפט העליון ביצועה . למשכנתאות הנתבעים האחרים והתובעים

י בית "לפיכך התביעה לא תתברר עד למתן החלטה ע. של החלטת בית המשפט המחוזי עוכב
  .המשפט  העליון  בכל הערעורים

כי על אף , בתמצית,  בו נקבע, ידי בית המשפט העליון פסק דין-ניתן על 2005פטמבר  בס1ביום 
   לכלי להגשת תביעות 29מנת  להפוך את תקנה -שניתן  לעשות שימוש באמצעים פרשניים על
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בעיקר בשים לב להליכי חקיקה תלויים , זאת. הרי שלעת הזו אין זה ראוי לעשות כן, ייצוגיות
  .  אכן פורסם חוק תובענות ייצוגיות2006 במרץ 12ביום . התובענות הייצוגיותועומדים בתחום 

  . מועד הדיון בערעורים בבית המשפט העליון נדחה וטרם נקבע מועד חדש

בקשה .  אישר בית המשפט המחוזי לאחד המבקשים להסתלק מהתיק2008 בספטמבר 25ביום 
  . יה ועומדת בבית המשפט המחוזי תלו,חלף המבקש שהסתלק מהתיק, לצירוף מבקשת חדשה

  
  . בימים אלה מתנהל הליך גישור בין הצדדים

בשלב זה לא ניתן , בהסתמך על חוות דעת היועצים המשפטיים של הבנק, לדעת הנהלת הבנק
   .להעריך את סיכויי הערעורים מטעם הבנק ומטעם  התובעים

  
שלים בקשה לאישור תביעה ייצוגית  הוגשה בבית המשפט המחוזי בירו2007 באוגוסט 19ביום   2.2

. בחלק מההלוואות שמעמיד הבנק" לווה נוסף"ועמה נוסח כתב תובענה ייצוגית בקשר לצירוף 
  . 5,000,000₪מעל , לטענת המבקשים, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא

  
, לטענתם". לווה נוסף"המבקשים טוענים כי במסגרת הלוואה שנטלו דרש הבנק צירופו של 

, לטענת המבקשים. הלווה הנוסף אינו לווה כלל אלא פיקציה ולמעשה מדובר בערב להלוואה
אכן היה מצורף כערב להלוואה לא היה הוא נדרש לערוך " לווה נוסף"אילו האדם שצורף כ

  .כפי שנדרש לעשות בפועל, ביטוח חיים בקשר להלוואה
  

ידי -על" לווים נוספים"וגדרו כהמבקשים עותרים לאישור תובענה ייצוגית בשם כל אלו שה
שאינם בעלי זכויות בנכס שמושכן ואשר במסגרת ההלוואה נדרשו לערוך ביטוח חיים , הבנק

בשבע השנים שקדמו , במישרין או באמצעות הלווים העיקריים, ושילמו דמי ביטוח בגינו
  .להגשת התובענה

  
ורה לבנק לבטל את דרישת המבקשים דורשים השבה של דמי ביטוח ששולמו כאמור וכן צו המ
  .עריכת ביטוח חיים ושעבודו ביחס ללווים הנוספים חברי הקבוצה

  
בערעור שהגיש ד "נדחה המועד להגשת תגובת הבנק לבקשה עד לקבלת פס, בהסכמת הצדדים

  . ")עניין בדווי: "להלן (ה דומהאחר שדן בסוגי ד"הבנק לבית המשפט המחוזי בחיפה על פס
  

במסגרתו התקבל הערעור שהגיש הבנק , ל" ניתן פסק הדין בעניין בדוי הנ2010 ביוני 7ביום 
  . לרבות קביעותיו כנגד מעמד הלווה הנוסף, ובוטל פסק דינו של בית משפט השלום

  
עמדת המבקשים היא כי יחליטו אם לחזור בהם מהבקשה לאישור אם לאו , לבנק נמסר כי

 . בפני בית המשפט העליוןבעניין בדוויין רק לאחר שיוברר להם אם תוגש השגה על פסק הד
  ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב 2010 באוקטובר 11ביום השגה כאמור לא הוגשה אך 

". לווה נוסף" הסוגיה של נהבו נדו, ")עניין קדמון("מ "פסק דין בהליך נגד בנק מזרחי טפחות בע
נמסר , ים מפסק הדין בעניין בדווישנסיבותיו ותוצאתו שונ, עניין קדמוןפסק הדין בבעקבות 

  .לבנק כי המבקשים עומדים על המשך ההליכים בבקשה לאישור
  

  
בשלב מוקדם זה של , דעת הנהלת הבנק בהסתמך על חוות דעת היועצים המשפטיים של הבנקל

  . לא ניתן להעריך את סיכוייו, ההליך
  

יפו בקשה לאישור תביעה - יבאב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2010 באפריל 15ביום    2.3
ללווים , כי לבנק מדיניות המתנה גרירת משכנתא, בהם נטעןייצוגית ועמה נוסח כתב תביעה 

  לטענת , זאת. בהמצאת ערבות בנקאית על סכום יתרת ההלוואה, שטרם רכשו נכס חלופי
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, ן כספיובמיוחד שעבוד פקדו, יכול לקבל ערובה שוות ערך אחרתלמרות שהבנק , המבקשים
  . כך לטענת המבקשים–אשר אינה כרוכה בעלות הגבוהה של קבלת ערבות בנקאית 

המבקשים דורשים פיצוי בגובה מלוא העלות הכרוכה בהוצאת ערבות בנקאית ולחלופין 
  .ההפרש בין עלות זו לבין העלות של רישום שעבוד על פקדון כספי

אשר המציאו ערבות בנקאית לבנק , בנקהמבקשים מעוניינים לייצג את כל מי שהיו לקוחות ה
 השנים שקדמו 7במשך , עד להמצאת משכנתא חלופית או סילוקה, בעת שגררו משכנתא

  .להגשת הבקשה
  

   . 55,000,000₪-סכום התביעה הייצוגית הנטען עומד על כ
  
בשלב מוקדם זה של , דעת הנהלת הבנק בהסתמך על חוות דעת היועצים המשפטיים של הבנקל

   . לא ניתן להעריך את סיכוייו, ההליך

וגשה בבית המשפט שה, בקשה לאישור תובענה ייצוגית נתקבלה בבנק 2010 באפריל 25ביום   2.4
  .המחוזי בירושלים

הבנק מפר חובתו להסיר , לטענתם. שנטלו הלוואות מן הבנק, המבקשים הינם שני זוגות
מקרקעין ועל זכויות אחרות אשר רישומי שעבודים והערות אזהרה על ועל חשבונו ביוזמתו 

מינהל , לשכת רישום המקרקעין, וביניהם רשם המשכונות - הבנק רשם במרשמים שונים 
  .לאחר פירעון ההלוואות בגינן נעשו רישומים כאמור, מקרקעי ישראל וחברות משכנות

הסרת כל הרישומים דלעיל על שם הבנק אשר ) א: (המבקשים דורשים את הסעדים הבאים
השבת כספי ההוצאות והתשלומים ופיצוי בגין נזקים ) ב(;  ואה עבורם כבר סולקהההלו

  . בקשר לטיפול בהסרת רישומים כאמור, בהן נשאו הקבוצות המוצעות, נטענים

כלל לקוחותיו של הבנק אשר ) א: (המבקשים מעוניינים לייצג את הקבוצות הנטענות הבאות
אולם הרישום על ,  כאמור על נכס לטובת הבנקנטלו ממנו הלוואה ולצורך כך בוצע רישום

לקוחות ) ב(; ידי הלקוח- יום מפירעון החוב על60ידי הבנק למרות שחלפו - הנכס טרם הוסר על
הבנק אשר נדרשו לפנות לבנק לדרוש הסרת הרישום כאמור ובגין כך נאלצו לשאת בתשלומים 

  . כך לפי המבקשים–והוצאות שונות 
  

   . 20,500,000₪- הנטען עומד על כסכום התביעה הייצוגית
  
בשלב מוקדם זה של , דעת הנהלת הבנק בהסתמך על חוות דעת היועצים המשפטיים של הבנקל

  . לא ניתן להעריך את סיכוייו, ההליך
  

  
   

  
י מגדל חברה לביטוח  "ח שהוחזק ע" ש58,212,020 הוחזר לידי הבנק סך של 2003בסוף חודש דצמבר   .3 

י מגדל  עקב מכתב שקיבלה מגדל מהפיקוח על הביטוח בשנת "הסכום הוחזק ע"). גדלמ: "להלן(מ "בע
: להלן(בקשר עם הסכם לביטוח חיים קבוצתי  ללווים של הבנק שהיה קיים בין הבנק לבין מגדל , 1997

,  ש מוסמך שההחזרה היתה בניגוד לדין"הבנק הסכים כי אם תהיה החלטה חלוטה של ביהמ"). ההסכם"
בנק למגדל סכומים כפי שיקבע בהתחשבנות סופית שתערך ביניהם בהתייחס לסכומים המגיעים ישלם ה

י מגדל נרשמו בעבר כהכנסה  "יצויין כי הסכומים שהוחזקו ע. 2003 בדצמבר 31לבנק על פי  ההסכם ליום 
  .בדוחות הכספיים של הבנק
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  ר עם עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראיקיימות התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות בקש  .ב

   סכומים מדווחים  
  )במיליוני שקלים חדשים(            

  
  

    
  ספטמבר ב30

   
   בדצמבר 31    

     1020         2009    2009    
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(                
          
          
  186  194  162  ערבויות לרוכשי דירות  
  2,985  1,906  2,252 (*)ויות אחרותערבויות והתחייב  
התחייבויות למתן אשראי שאושר ועדיין לא   

  ניתן
3,182  2,116  2,632  

  4  6  2  התחייבויות למתן ערבויות  
  7  7  5  מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו  
          
          

  
   

נהלים " 451 בנקאי תקין ת ניהולבהוראהמונח כהגדרת " שמירת שיעור ריביתאישור עקרוני "כולל בגין    (*)
 31-ח ב" מיליון ש2,980סך של  (2010 ספטמבר ב30 ליום ח" מיליון ש2,250בסך של , "למתן הלוואות דיור

  )2009  בספטמבר30-ח ב"ש מיליון 1,903 וסך של 2009לדצמבר 
  

  היקף פעילות .1
    

במסגרת ניהול , ח"לש מ20בסך ) IRS( ריבית תבמהלך הרבעון השלישי ביצע הבנק עיסקת החלפ
   ). ALMנגזר (לוהנכסים וההתחייבויות ש

  
  . בספטמבר הינה זניחה30השפעת תוצאות העסקה על דוחות הבנק ליום 

  
  כשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזהסיכון אשראי בגין מ   .2

    
  .מ" בנק לאומי לישראל בע–העסקה בוצעה מול חברת האם 

  
  פירוט מועדי הפרעון   .3

  
  .2030כלומר מועד פרעונה הוא ספטמבר ,  שנה20עה לתקופה של העסקה בוצ  
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  לפני הפרשה לחובות מסופקים מפעולות מימוןמאוחד רווח  - 6באור 
   סכומים מדווחים                 
  )במיליוני שקלים חדשים(                 

  
        לשלושה חודשים   

  ספטמבר ב30יום בשהסתיימו 
    

   חודשיםשעהת ל
  בספטמבר 30יום בשהסתיימו 

  

  

      2010          2009         2010          2009       
    )בלתי מבוקר      (  )בלתי מבוקר      (  
            בגין נכסים. א
            

      2,104     51,57       994        470   מאשראי לציבור
    704   994  1,575   2,104    
   -- -- ---    ----- --   -- -- ---   -- -- ---    
            בגין התחייבויות. ב

    )472(  )310(  )235(  )140(  על פקדונות הציבור
    )2(  )1(  )1(  -   על פקדונות הממשלה
    )1,210(  )862(  )570(  )388(  על פקדונות מבנקים

      )266(    )198(      )137(       )94(  ח וכתבי התחייבות נדחים"על אג
  )622(  )943(  )1,371(  )1,950(    

    -- -- ---   -- -- ---   -- -- ---   -- -- ---    
            אחר. ג

    73   97   24   39   *הכנסות מימון אחרות 
               -              -              -              -   הוצאות מימון  אחרות

    39   24   97   73    
   -- -- ---   -- -- ---   -- -- ---   -- -- ---    

            
            סך הכל רווח מפעולות

            מימון לפני הפרשה
    227   301   75   121   לחובות מסופקים

   ====    ====    ====    ====     
           

   -   -   -   -   נטו, הפרשי שער:   מזה
   ====    ====    ====    ====     
            
            הכנסות ריבית שנגבו : מזה* 

    13   11   4   4     מחובות בעייתיים
   ====    ====    ====    ====     
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  * מידע על מגזרי פעילות- 7באור 
  סכומים מדווחים                 
 )במיליוני שקלים חדשים(                  

 )בלתי מבוקר( 2010 ספטמבר ב30יום לשלושה חודשים שהסתיימו ב  
הלוואות   

 לרכישת דירת
  מגורים

 הלוואות
 במישכון דירת

         מגורים

  
  הלוואות לנכס

          מסחרי

  
  

  כ"סה  כ"סה  כ"סה  כ"סה  
          רווח מפעילות מימון לפני הפרשה

  121  2  19  100  לחובות מסופקים
          

       33          -         3        30  הכנסות תפעוליות ואחרות
          

      415          2       22       301  סך הכנסות
          

     )13(       )6(       )6(         )1(  הפרשה לחובות מסופקים
          

  59  4  11  44   רווח נקי 
  =====  =====  =====  =====  

                
  
  

  )בלתי מבוקר(2009 בספטמבר 30יום  חודשים שהסתיימו בלשלושה  
הלוואות   

 לרכישת דירת
  מגורים

הלוואות 
 במישכון דירת

         מגורים

  
  הלוואות לנכס

          מסחרי

  
  

  כ"סה  כ"סה  כ"סה  כ"סה  
          רווח מפעילות מימון לפני הפרשה

  75   2   14   59   לחובות מסופקים
          

        32          -          4          28   הכנסות תפעוליות ואחרות
          

       107          2          18          87   סך הכנסות
          

         )1(         )2(        )3(         4   הפרשה לחובות מסופקים
          

  29   2   6   21    רווח נקי 
  =====  =====  =====  =====  
  
  

  והלוואות לרכישת נכס מסחרי הלוואות במישכון דירת מגורים, הלוואות לרכישת דירת מגורים: מגזרי הפעילות של הבנק הינם*     
  ).ואות לקבלניםכולל הלו(
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  *)המשך( מידע על מגזרי פעילות - 7באור 

  סכומים מדווחים                 
 )במיליוני שקלים חדשים(                  

                     
  )בלתי מבוקר( 2010 ספטמבר ב30יום  חודשים שהסתיימו בלתשעה  
הלוואות   

 לרכישת דירת
  מגורים

הלוואות 
 במישכון דירת

         מגורים

  
  הלוואות לנכס

          מסחרי

  
  

  כ"סה  כ"סה  כ"סה  כ"סה  
          רווח מפעילות מימון לפני הפרשה

  301  4  47  250  לחובות מסופקים
          

       96         1        10       85  הכנסות תפעוליות ואחרות
          

      397          5        57      335  סך הכנסות
          

       )36(        )9(       )10(     )17(  שה לחובות מסופקיםהפר
          

  141  7  22  112   רווח נקי 
  =====  =====  =====  =====  

                
  )בלתי מבוקר (9200 בספטמבר 30יום  חודשים שהסתיימו בתשעהל  
הלוואות   

 לרכישת דירת
  מגורים

הלוואות 
 במישכון דירת

         מגורים

  
  כסהלוואות לנ

          מסחרי

  
  

  כ"סה  כ"סה  כ"סה  כ"סה  
          רווח מפעילות מימון לפני הפרשה

  227   4   38   185   לחובות מסופקים
          

        92          1           10          81   הכנסות תפעוליות ואחרות
          

       319          5          48         266   סך הכנסות
          

         -           1           )15(          14   לחובות מסופקיםהפרשה 
          

  93   1   21   71    רווח נקי 
  =====  =====  =====  =====  
  

  )מבוקר (9200 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב                    
הלוואות   

 לרכישת דירת
  מגורים

הלוואות 
 במישכון דירת

         מגורים

  
  כסהלוואות לנ

          מסחרי

  
       כ"סה

  כ"סה  כ"סה  כ"סה  כ"סה  

          רווח מפעילות מימון לפני הפרשה
  310   4   41   265   לחובות מסופקים

          
       312        1        11      111   הכנסות תפעוליות ואחרות

          
      433        5        52      376   סך הכנסות

          
      )20(        )6(        )20(        6   ת מסופקיםהפרשה לחובו

          
  131   6   25   100   רווח נקי 

  =====  =====  =====  =====  
  

  והלוואות לרכישת נכס מסחרי הלוואות במישכון דירת מגורים, הלוואות לרכישת דירת מגורים: מגזרי הפעילות של הבנק הינם*     
  ).כולל הלוואות לקבלנים(

 


