
 
 
 

 

 

 

 

 מ"בע לישראל לאומי בנק
 שלו מוחזקות וחברות

 פרטים נוספים ונספחים, ממשל תאגידי
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 מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע
 פרטים נוספים ונספחים, ממשל תאגידי

  תוכן העניינים

 עמוד 
  

  ממשל תאגידי .א
 452 חברי דירקטוריון הבנק

 466 חברי הנהלת הבנק ותפקידיהם

 467 המבקר הפנימי
 471 שכר רואי חשבון המבקרים

 475 שכר נושאי משרה בכירה
  

  פרטים נוספים .ב
 481 תרשים חברות מוחזקות

 482 השליטה בבנק
 483 רכוש קבוע ומתקנים

 486 נכסים לא מוחשיים
 487 משאבי אנוש
 493 מבנה ארגוני

 499 הליכים משפטיים
 501 הסכמים מהותיים

 505 ורגולציה הנוגעת למערכת הבנקאית חקיקה
 536 אשראיהדירוג 

  
  נספחים .ג

 537 והוצאות וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית ותשיעורי הכנס
 542 רבעוני-מידע רב -לרבעון  דוח רווח והפסד מאוחד

 543 רבעוני-מידע רב -לסוף רבעון  מאזן מאוחד
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 (*)(**)חברי דירקטוריון הבנק
    

 יושב ראש, ר דוד ברודטמ

 מר דוד אבנר

 )ה)(ב(בן צבי) מולי(ר שמואל "ד

 )ה)(ב)(א(תמר גוטליב' גב

 יחיא' ר סאמר חאג"ד

 מר שי שכנאי חרמש

 )ב(חיים לוי' פרופ

 )ה)(ב(מר אוהד מראני

 מר יואב נרדי

 )ג)(ב)(א(ד"עו, מר חיים סאמט

 נורית סגל' גב

 )ב)(א(ציפורה סמט' גב

 )ד)(ב(ידידיה צבי שטרן' פרופ

 )ב)(א(גבריאלה שלו' פרופ

 

 1999-ט"התשנ, צ לפי חוק החברות"דח .א

 בנוהל בנקאי תקין 301דירקטור חיצוני לפי הוראה  .ב

וזאת לתקופה  2015ביולי  8השנתית של הבנק שהתקיימה ביום באסיפה הכללית , צ לפי חוק החברות"ד חיים סאמט נבחר מחדש כדח"עו .ג
 .של שלוש שנים

 .2015ביולי  8ידידיה שטרן נבחר מחדש לכהונה כדירקטור באסיפה הכללית השנתית של הבנק שהתקיימה ביום ' פרופ .ד

. 2015באוגוסט  26גוטליב החלה ביום תמר ' כהונתה של גב. 2015ביולי  8נבחרו כדירקטורים באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ביום  .ה
 .2015בנובמבר  1כהונתו של מר אוהד מראני החלה ביום . 2015ביולי  29בן צבי החלה ביום ) מולי(כהונתו של מר שמואל 

כדירקטור מר רמי גוזמן סיים את כהונתו . 2015ביולי  3אריה גנס סיימו את כהונתם כדירקטורים בבנק ביום ' אפרים צדקה ופרופ' פרופ *
 . 2016בינואר  24מר משה דברת חדל לכהן כדירקטור בבנק ביום . 2015באוקטובר  31בבנק ביום 

: ערך-ובאתר המגנא של רשות ניירות 2015מוצגים בדוח התקופתי של הבנק לשנת , פרטים נוספים על חברי דירקטוריון הבנק **
Uw.magna.isa.gov.ilhttp://wwU . 

http://www.magna.isa.gov.il/�
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  .מרביתם הנו החלטות ולקבלת לדיוניו החוקי המניין. דירקטורים 14 מונה הדירקטוריון

 דירקטורים יהיו הדירקטוריון מחברי שליש לפחות, הבנקים על המפקח של 301 תקין בנקאי ניהול להוראה בהתאם

 בנקאי בנוהל 301 בהוראה כהגדרתו חיצוני דירקטור של הכשירות בדרישות העומדים") חיצוני דירקטור(" חיצוניים

 . תקין

 צים"דח 4 נכללים ובהם חיצוניים כדירקטורים המסווגים דירקטורים 8 מכהנים הבנק בדירקטוריון, לכך בהתאם

 ").צ"דח(" 1999-ט"התשנ, החברות לחוק בהתאם

 הדירקטורים כי אישרה הדירקטוריון של הביקורת ועדת, החברות בחוק" תלוי בלתי דירקטור" הגדרת לאור, כן כמו

 . תלויים בלתי דירקטורים הינם צים"והדח החיצוניים

 בעלי דירקטורים של המזערי המספר כי הבנק דירקטוריון החליט, לפיו והתקנות החברות בחוק לקבוע בהתאם

 בטיוטת הדירקטוריון מליאת בדיוני וישתתפו עת בכל הבנק בדירקטוריון שיכהנו" ופיננסית חשבונאית מומחיות"

 לדין בהתאם עליו המוטלות בחובות לעמוד לדירקטוריון לאפשר מנת על, שלושה יהיה, ואישורם הכספיים הדוחות

 . הכספיים הדוחות ולעריכת הבנק של הכספי מצבו לבדיקת לאחריותו ובמיוחד, ההתאגדות ולמסמכי

, בה הכרוכים יםהסיכונ ובמגוון פעילותו במורכבות, הבנק בגודל התחשב הדירקטוריון, ל"הנ המזערי המספר בקביעת

 כן. המבקרים חשבון רואי וביקורת פנימית ביקורת, ציות, סיכונים ניהול, בקרה כגון, בבנק הקיימים ונהלים ובמערכות

 . הדין פי על בבנק כדירקטור לכהונה הכשירות בדרישות הדירקטוריון חברי כל עמידת בחשבון נלקחה

 . ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור בהגדרת עומדים בדירקטוריון המכהנים הדירקטורים כל

 לדוחות בנוגע הדיונים, הבנקים על המפקח של תקין בנקאי בנוהל 301 להוראה ובהתאם 2013 בינואר 1 מיום החל

 בועדת כי הדירקטוריון קבע, ישראל בנק להוראת בהתאם. הדירקטוריון של הביקורת בועדת מתקיימים הכספיים

 כל, בפועל". ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים" 3 לפחות עת בכל יכהנו הדירקטוריון של בקורת

 ולקבלת לדיון החוקי המניין. ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי הינם הביקורת בועדת המכהנים הדירקטורים

, תלויים בלתי שהינם חיצוניים דירקטורים הם הנוכחים שרוב ובלבד, הועדה חברי רוב יהיה הביקורת בועדת החלטות

 4 כולל, חיצוניים דירקטורים 6, מתוכם - דירקטורים 7 עתה מכהנים בקורת בועדת. צ"דח הינו לפחות מהם ואחד

 .צים"גם דח שהם דירקטורים
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 דוד ברודט
 

 , ר הדירקטוריון"יו
, אשראי: ר בועדות"יו

, ניהול סיכונים
, נוהל, משאבים
, תשקיפים, השקעות

אסטרטגיה הועדה 
לבנקאות דיגיטלית 

לקוחות  וחבר ועדת
 .ל"חו

 
אינו דירקטור 

 .בלתי תלוי/חיצוני

 ה מוסמך כלכל -השכלה אקדמית 
 -ובוגר כלכלה ומדעי המדינה 

 . האוניברסיטה העברית בירושלים
ר דירקטוריון בנק לאומי לישראל "יו

מ "בעלים בדוד ברודט בע, מ"בע
ר הועד המנהל בקרן "יו, )בהקפאה(

במכללה האקדמית הדסה , ירושלים
ר ישעיהו "ש ד"ובמכון למחקר כלכלי ע

חבר הועד המנהל במכון , )ר"ע(פורדר 
ירושלים לחקר ישראל ובתיאטרון 

ר חבר הנאמנים בקרן "יו, הקאמרי
מרצה במכללה , חסוייםלטיפול ב

 ). אוניברסיטת חיפה(לביטחון לאומי 
חבר הועד הפועל באיגוד הבנקים 

 )ר"ע(בישראל 
-ר הדירקטוריון ב"יו 2015עד אפריל 

Bank Leumi USA ,וב-Bank leumi 
ie-Israel corporation.  

נשיא איגוד הבנקים  2014עד דצמבר 
 ).ר"ע(בישראל 

ציבורית ר המועצה ה"יו 2012עד דצמבר 
חבר  2011עד אוגוסט , לסטטיסטיקה

 . אתור למנהל רשות המיסים ועדת
 

ר הדירקטוריון של הבנק מאז "יו, כן
 . 2010אוגוסט 

בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך 
האוניברסיטה העברית , בכלכלה

 .בירושלים
ל כספים של התעשייה "סמנכ

הממונה על . 1987-1991, האווירית
 , התקציבים במשרד האוצר

1991-1994. 
 .1995-1997, ל משרד האוצר"מנכ

ר בנק מזרחי ובנק טפחות "כיהן כיו
. ר קרנית תאגיד ביטוח ממשלתי"וכיו

כיהן כדירקטור בחברות ציבוריות 
וכחבר בועדות כספים ומאזן 

 .םבדירקטוריונים שוני

 דוד אבנר

 
חבר בועדות ניהול 

, משאבים, סיכונים

והועדה , אסטרטגיה

 .לבנקאות דיגיטלית
 

אינו דירקטור 

 . בלתי תלוי/חיצוני

 

בוגר מתמטיקה  -השכלה אקדמית 

 -במסלול מדעי המחשב ופילוסופיה 

מגיסטר מנהל . אוניברסיטת חיפה

 . חיפה, הטכניון -עסקים 
. מ"בע אבנר. י.ס.ל ובעלים של נ"מנכ

, מרצה בקריה האקדמית קרית אונו

 ). MBA(בפקולטה למנהל עסקים 

חבר הועד המנהל  2015עד מרס 

 מכון טכנולוגי לישראל -בטכניון 

, בוגר מתמטיקה ופילוסופיה, כן

אוניברסיטת חיפה ומוסמך במנהל 

 .הטכניון בחיפה, עסקים
ל בפרטנר תקשורת "ל וסמנכ"מנכ

הנסחרת שהינה חברה ציבורית , מ"בע

. 2005-2010, אביב-בבורסת תל

ל החברה היה "במסגרת כהונתו כמנכ

מעורב מאוד בתהליך הפקת הדוחות 

 .הכספיים
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ר שמואל "ד

 בן צבי
 

 דירקטור חיצוני

 

, חבר בועדות בקורת

ניהול סיכונים 

 ואסטרטגיה
 

דירקטור בלתי תלוי 
וחיצוני לפי הוראה 

לנוהל בנקאי  301
 תקין

מוסמך ודוקטור  -השכלה אקדמית 

בכלכלה ובוגר בכלכלה ובסטטיסטיקה 

פוסט דוקטורט , באוניברסיטת תל אביב

קורס ניהול בכיר  MIT )1988( ,AMP-ב

, מוסמך בבטחון לאומי, )HBS )2013-ב

בעלים .) 1993(ל ואוניברסיטת חיפה "מב

 .מ"בן צבי בע) מולי(ומנהל בשמואל 

 . ל טבע"סמנכ 2014עד דצמבר 
 
 

ט מוסמך ובוגר בכלכלה דוקטור, כן
פוסט , באוניברסיטת תל אביב

מוסמך בביטחון , MIT-דוקטורט ב
מילא . ל אוניברסיטת חיפה"לאומי מב

תפקיד מרכזי בכתיבת דוחות פיננסיים 
וכן ) טבע(בחברה גלובלית גדולה 

ניתוח דוחות מתחרים וחברות שנשקלו 
ניהל פעילות פיננסית בתוקף . לרכישה

של טבע  treasury-אחריותו על ה
לרבות עבודה עם בנקים בתחומים 

 .רבים
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 תמר גוטליב
 

 צ"דח
חברה בועדות 

ניהול , בקורת

 ועדת, סיכונים

הועדה , תגמול

, לבנקאות דיגיטלית

והועדה להפקת 

 .לקחים

 

דירקטור בלתי תלוי 

וחיצוני כהגדרתו 

בחוק החברות 

לנוהל  301והוראה 

 .בנקאי תקין

מוסמך בכלכלה  -השכלה אקדמית 

, באוניברסיטת אינדיאנה בלומינגטון

בוגר יחסים . ב"אינדיאנה ארה

בינלאומיים באוניברסיטה העברית 

ל משותף "ר ומנכ"יו, בעלים. בירושלים

ר "יו, מ"בחברת יבול שוקי הון בע

דירקטוריון בחקלאות עסקים אחזקות 

בסקיוריטי , ח"ם אגשוניהול שפיי

, )STI(מ "י אינטגריישן בע'טכנולוג

בעל , דירקטור חיצוני באקסטל לימיטד

דירקטור בלתי , מ"בד משואות יצחק בע

תלוי בערד השקעות ופיתוח תעשיה 

אגודה  -דירקטור בחוצות שפיים , מ"בע

חברת חבר . מ"שיתופית חקלאית בע

הנאמנים וחברת הדירקטוריון במכללה 

עד דצמבר . המסלול האקדמי -למינהל 

. מ"דירקטורית בפריון נטוורק בע 2015

דירקטורית בלתי תלויה  2015עד ינואר 

 2014עד יוני , מ"בקרסו מוטורס בע

עד , מ"בע 1דירקטורית חיצונית בריט 

דירקטורית בלתי תלויה  2014מאי 

עד , מ"באידיבי חברה לפיתוח בע

דירקרטורית בלתי תלויה  2013נובמבר 

 2012עד , מ"ובוגרופ טאק בעבר

דירקטורית בפולישוק תעשיות 

 2012עד דצמבר , מ"פלסטיקה בע

דירקטורית חיצונית בבנק לאומי 

ר "יו 2012עד אפריל , מ"למשכנתאות בע

מ "דירקטוריון אמיליה פיתוח בע

עד פברואר , ודירקטורית בזוהר דליה

דירקטור באמיליה קוסמטיקס  2012

 .מ"בע

 

ים בינלאומיים בוגר ביחס, כן

. האוניברסיטה העברית ירושלים

מוסמך בכלכלה אוניברסיטת 

. ב"אינדיאנה בלומינגטון אינדיאנה ארה

כיהנה במשך שנים רבות בתאגידים 

בקבוצת  1980-1991-מ. בנקאיים

 ל "בחלק מהשנים כסמנכ, לאומי

 ). כיום לאומי פרטנרס(' לאומי ושות

ל חברת "כיהנה כמנכ 1997-2000-מ

, )כיום יובנק(של בנק אינווסטק בת 

במסגרת זו נדרשת הבנה של דוחות 

במסגרת תפקידה . כספיים בנקאיים

כמנהלת הנפקות מול ' בלאומי ושות

הרשות לניירות ערך והבורסה נדרשה 

הבנה מעמיקה של הסוגיות 

החשבונאיות בבנק ומבנה הדוחות 

כיהנה  2012ועד  2007-מ. הכספיים

הביקורת והועדה  כחברת ועדת

לבחינת הדוחות הכספיים בבנק לאומי 

כמו כן בכל החברות בהן . למשכנתאות

מכהנת כדירקטורית מכהנת גם 

כחברת הועדה לבחינת הדוחות 

ובחלק , הכספיים וועדת הביקורת

ר הועדות "מהחברות כיהנה גם כיו

 . הללו
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ר סאמר "ד

 יחיא' חאג

 

חבר בועדות ניהול 

, תשקיפים, סיכונים

הועדה , אסטרטגיה

לבנקאות דיגיטלית 

והועדה להפקת 

 לקחים
 

אינו דירקטור חיצוני 

 .בלתי תלוי/

 

ר בכלכלה עם "ד -השכלה אקדמית 

 -התמחות באקונומטריקה ומימון 

 MIT.MA. USA ,MBAאוניברסיטת 

במנהל עסקים עם התמחות בבנקאות 

האוניברסיטה העברית  -ומימון 

עם התמחות , במשפטים LLB, בירושלים

האוניברסיטה  -בשוק ההון והבנקאות 

עם , בכלכלה MA, העברית בירושלים

התמחות במקרו כלכלה ומסחר 

האוניברסיטה העברית  -, בינלאומי

 -בחשבונאות וכלכלה  BA, בירושלים

, האוניברסיטה העברית בירושלים

בראיית חשבון ' השתלמות שנה ד

 - במיסים וביקורת דוחות כספיים

ניתוח כספי  CFA, אביב-אוניברסיטת תל

. CFA Institute MA, USA -ומימוני 

מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה 

הבקורת  ר ועדת"חבר ויו, )צ"חל(

, )צ"חל(בהסתדרות המדיצינית הדסה 

עדן ניהול . ה.ר בס"ל ויו"בעלים מנכ

 . מ"וייעוץ עסקי ובינלאומי בע

 אסטרטג מסחר  2013עד 
, Grantham Mayo van Otterloo-ב

 סגן נשיא הנדסה פיננסית  2012עד 

 .Fidelity Capital Markets-ב

 

 

 

 

 

 

 

 

בעל השכלה וניסיון מקצועי , כן

, כלכלה, כספים, וכישורים בבנקאות

מסחר , ניהול סיכונים, מנהל עסקים

ולוגיה וטכנ רגולציה, משפט, חשבונאות

 .פיננסית
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

שי שכנאי 

 חרמש 

 

חבר בועדות 

, נוהל, משאבים

השקעות 

 .ואסטרטגיה
 

אינו דירקטור 

 .בלתי תלוי/חיצוני

 -בוגר כלכלה  -השכלה אקדמית 

האוניברסיטה העברית בירושלים 

התמחות ביחסי , ומוסמך מנהל עסקים

האוניברסיטה העברית  -עבודה ובמימון 

סגן , הישראליתר ההנהלה "יו. בירושלים

נשיא עולמי וחבר וועדת ההיגוי העולמית 

דירקטור , בקונגרס היהודי העולמי

חבר בחבר , )צ"ח(בכפרית תעשיות 

, הנאמנים במכללה האקדמית ספיר

, חבר באגודת הידידים תאטרון יידישפיל

מ "מ 2015עד . חבר עמותת חן הנגב

אגודה -ל ארגון משקי הנגב"מנכ

מ עד "ות בעשיתופית מרכזית לחקלא

ר ועד מנהל במכללה האקדמית "יו 2013

 .וחבר כנסת) בהתנדבות(ספיר 
 

ז "ראש מוא, גזבר קיבוץ כפר עזה, כן

כולל טיפול מול הבנקים (שער הנגב 

 ר ועדת"יו, )על פי הסדר הקיבוצים

שער "כספים המפעלים האזוריים 

 ל כספים חברת "סמנכ, "הנגב
 , )CFO) (צ"ח(" כפרית תעשיות"

גזבר הסוכנות היהודית וההסתדרות 

הכספים של  חבר ועדת, הציונית

חבר הועדה , )2006-2013(הכנסת 

, "פרוטרום"-) בעבר(לדוחות הכספיים 

ר הועד המנהל מכללת "יו". כפרית"

רקע . ספיר וראשות ועדת השקעות

בוגר כלכלה ומוסמך : אקדמי בתחום

מנהל עסקים עם התמחות יחסי עבודה 

ומימון האוניברסיטה העברית 

 . בירושלים

חיים ' פרופ

 לוי

 

 ור חיצונידירקט
 

 חבר בועדות 

ניהול , תגמול

השקעות , סיכונים

 .ואסטרטגיה

 

דירקטור בלתי תלוי 

וחיצוני לפי הוראה 

לנוהל בנקאי  301

 .תקין

בוגר כלכלה  -השכלה אקדמית 

מוסמך סטטיסטיקה , וסטטיסטיקה

 Ph.D, ומנהל עסקים התמחות במימון

מהאוניברסיטה העברית -מימון וכלכלה 

ר ועדה ציבורית בכנסת "יו. בירושלים

לקביעת תנאי העסקתם של חברי 

חוקר ומרצה , הכנסת ועוזריהם

באוניברסיטה העברית ) בהתנדבות(

דירקטור בהראל  2014עד . בירושלים

דיקן ופרופסור  2013עד . ניהול תיקים

 2012עד יוני . במרכז האקדמי ברמת גן

. Kanat Investment Funds-יועץ ב

עמדה  -דירקטור במנורה  2011עד 

 .קרנות נאמנות

 

 

בעל השכלה רלוונטית ונסיון , כן

כספים , ניהול סיכונים, בתחומי כלכלה

 .ומימון
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 אוהד מראני
 

 דירקטור חיצוני

 

חבר בועדות 

, משאבים, אשראי

 תשקיפים ונוהל
 

דירקטור בלתי תלוי 

וחיצוני לפי הוראה 

לנוהל בנקאי  301

 תקין

בוגר כלכלה  -השכלה אקדמית 

, התמחות בחשבונאות וסטטיסטיקה

במינהל עסקים  MBAמוסמך 

. באוניברסיטה העברית בירושלים

מוסמך מנהל ציבורי התמחות בכלכלה 

, ופיננסים באוניברסיטת הרווארד

ל חברת "מנכ. ב"בוסטון ארה', קיימברידג

, מ"אנרגיה בע -הכשרת הישוב בישראל 

, עמנואל אנרגיהדירקטור בשותפות 

באריאל חיפושי נפט וגז ובאריאל חיפושי 

חבר בועדת , מ"נאמנויות בע -נפט וגז 

' א - Iהשקעות של קרן תשתיות ישראל 

שותפות מוגבלת ושל קרן תשתיות 

שותפות  -)2011אף .אי.אי( IIישראל 

ביקורת  דירקטור וחבר ועדת, מוגבלת

כספים ומאזן בניסקו חשמל 

חבר  2013עד . מ"קטרוניקה בעואל

, הועד המנהל בלהקת המחול בת שבע

ר הועד המנהל בלהקת "יו 2012עד 

 2012עד ספטמבר , המחול בת שבע

 Geo Global Resources-דירקטור ב
Inc.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בוגר כלכלה התמחות בחשבונאות . כן

ומוסמך במינהל עסקים , וסטטיסטיקה

MBA  התמחות במימון באוניברסיטה

מוסמך במינהל ציבורי . העברית

התמחות בכלכלה ופיננסים 

-'קיימברידג, באוניברסיטת הרווארד

בעל ניסיון רב במילוי . ב"בוסטון ארה

 מגוון תפקידי ניהול בכירים בממשלה

ובמגזר העסקי לרבות חברות 

בדירקטוריונים ועמידה בראש 

וועדות כספים ומאזן דירקטוריונים 

הממונה , ל משרד האוצר"מנכ: ועיקרם

ר "יו, על התקציבים במשרד האוצר

כספים ומאזן  ר ועדת"הדירקטוריון ויו

ובחברת ) ן"בז(בחברת בתי הזיקוק 

) ז"נתג(נתיבי הגז הטבעי לישראל 

-ל חברת הכשרה בישראל"מנכ, מ"בע

 .מ"אנרגיה בע
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 יואב נרדי

 
בועדות חבר 

תת , בקורת, אשראי

בקורת  ועדת

לביצוע סקירה על 

חטיבת הביקורת 

 ל "ולקוחות חו
 

אינו דירקטור 

 בלתי תלוי/חיצוני

מוסמך מנהל  -השכלה אקדמית 

 -מימון ובוגר כלכלה , עסקים

 . האוניברסיטה העברית בירושלים
השקעות בספרייה  ר ועדת"יו, יועץ עסקי

). ר"ע(מ וביד שרה "הלאומית בע

דירקטור ובעלים בנרדי יעוץ וניהול 

 . מ"סיכונים בע

 

 

בוגר כלכלה ומוסמך מנהל עסקים , כן

האוניברסיטה העברית , )מימון(

 .בירושלים
בעל ניסיון בנקאי עשיר ומגוון בתחומי 

שוק ההון וניהול נכסים , האשראי

תפקידים רחב  כיהן במגוון. והתחייבויות

בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל 

. ושימש ככלכלן ראשי בבנק הבינלאומי

ל "כיהן כחבר הנהלה וכמשנה למנכ

בבנק ירושלים והיה מעורב באופן 

שוטף במעקב אחר הכנת הדוחות 

לרבות דוח , הכספיים של בנק ירושלים

 .הדירקטוריון
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 חיים סאמט

 
 צ"דח

 

, תגמול ר ועדת"יו

וחבר בועדות 

תת ועדת , בקורת

בקורת לביצוע 

סקירה על חטיבת 

, תשקיפים, הביקורת

והועדה , השקעות

 לבנקאות דיגיטלית 

 

דירקטור בלתי תלוי 

וחיצוני כהגדרתו 

בחוק החברות 

לנוהל  301והוראה 

 .בנקאי תקין

 LLB -משפטים  -השכלה אקדמית 

האוניברסיטה העברית  -) בוגר(

, ד"עו. אביב-השלוחה בתל, בירושלים

, שניצר :ד"שותף בכיר בשותפות עו

 . 'סאמט ושות, גוטליב
בעלים ודירקטור בקרן יער השקעות 

מ במוזיאון "ר מ"דירקטור וסגן יו, מ"בע

דירקטור בחוות , מ"אביב לאמנות בע-תל

ד נכסים .י.ח-ב, מ"פטריות תקוע בע

. בח, מ"אחזקות בע. ע.ד.י.ח-ב, מ"בע

חבר בחבר הנאמנים , עורכי דין, סאמט

-הביקורת באוניברסיטת תל ר ועדת"ויו

-דירקטור ב 2013עד דצמבר . אביב

. ד.י.ח-ב, מ"בע) 1991(נאמנים . ד.י.ח

 .מ"בע) 1991(שירותים 

 

 

האוניברסיטה , בוגר משפטים, כן

 . העברית בירושלים
במסגרת כהונתו , ק לאומידירקטור בבנ

כיהן כחבר בועדת אשראי וביקורת של 

 . 1995-2000הבנק 

במסגרת , דירקטור בבנק הפועלים

, כהונתו כיהן כחבר בועדת אשראי

, ועדת עסקים ותקציב, ביקורת ועדת

ועדת בקרת הוצאות ויעול וועדת 

 .2000-2008 תגמול

 נורית סגל

 
עדות חברה בו

, משאבים, אשראי

וועדת , תשקיפים

 .נוהל
 

אינה דירקטור 

 .בלתי תלוי/חיצוני

בוגרת כלכלה  -השכלה אקדמית 

האוניברסיטה העברית  -וסטטיסטיקה 

 בירושלים
 Case -חקר ביצועים . M.s.cמוסמך 

Western Reserve University 
Cleveland Ohio U.S.A . 

הכספים  ר ועדת"חברת הנהלה ויו

אגודה לקידום השירה  -בהליקון 

דירקטור  2014עד ספטמבר . בישראל

 2012עד פברואר . מ"באספן גרופ בע

ן "החזקות נדל -דירקטור באולימפיה 

דירקטור חיצוני  2011עד אוגוסט , מ"בע

 .מ"בקינג בע

 

 

, בוגרת כלכלה וסטטיסטיקה, כן

האוניברסיטה העברית בירושלים וניסיון 

טורית במגוון רחב של חברות רב כדירק

 ר ועדת"ציבוריות כולל בועדות מאזן ויו

מעקב אחר התפתחויות בדיווח . מאזן

כספי באמצעות ימי עיון של פירמות 

 רואי חשבון ועדכונים בדואר אלקטרוני
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 צפורה סמט

 
 צ "דח

 

בקורת  ר ועדת"יו

ותת ועדת בקורת 

לביצוע סקירה על 

חטיבת הביקורת 

וחברה בועדות 

, תגמול, אשראי

 . ומשאבים

 

דירקטור בלתי תלוי 

וחיצוני כהגדרתו 

בחוק החברות 

לנוהל  301והוראה 

 .בנקאי תקין

בוגר כלכלה  -השכלה אקדמית 

 -מוסמך כלכלה , ומתמטיקה

. האוניברסיטה העברית בירושלים

ל במירב "ר הדירקטוריון ומנכ"יו, בעלים

דירקטור ובעלת . מ"יניב ייעוץ פיננסי בע

ר עמותת "יו. מ"מניות בביופלסמר בע

עמותה למניעה וטיפול  -אור עד 

בשינויים התנהגותיים ותפקודיים בגיל 

דירקטור  2015עד יוני  ).ר"ע(הקשיש 

חיצוני באפריקה ישראל להשקעות 

ור חיצוני בקבוצת דירקט 2014עד , מ"בע

ר "יו 2012עד דצמבר . מ"שחר חדש בע

דירקטוריון קפיטל החברה הישראלית 

דירקטור  2012עד . מ"לאיתור כספים בע

 . מ"חיצוני באופיר אופטרוניקה בע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בוגרת כלכלה ומתמטיקה ומוסמכת , כן

האוניברסיטה העברית , כלכלה

 . בירושלים
כלכלנית בכירה ביחידת המחקר של 

 , הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל

 , ראש צוות תמחור מעקב ובקרה

1983-1995 . 

, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון

 , ביטוח וחסכון במשרד האוצר

1995-1998 . 

ביטוח וחסכון , הממונה על שוק ההון

 . 1998-2002, במשרד האוצר

, מ"צ בבנק דיסקונט לישראל בע"דח

 , בקורת ר ועדת"כולל כהונה כיו

2003-2009. 
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ידידיה ' פרופ

 שטרן

 

 דירקטור חיצוני
 

הפקת  ר ועדת"יו

חבר בועדות , לקחים

, אשראי, בקורת

 . ונוהל, תשקיפים

 

דירקטור בלתי תלוי 

וחיצוני לפי הוראה 

לנוהל בנקאי  301

 .תקין

תואר ראשון  -השכלה אקדמית 

תואר ; אילן-אוניברסיטת בר -במשפטים 

אוניברסיטת  -שלישי במשפטים 

למשפטים באוניברסיטת ' פרופ. הארוורד

 .אילן-בר
סגן נשיא למחקר במכון הישראלי 

" פורום תקנה"חבר ומייסד , לדמוקרטיה

, למניעת הטרדות מיניות בציבור הדתי

ר הועד המנהל בהתנדבות בעמותת "יו

פרס התיאטרון וחבר ב) ר"ע(קרן גפן 

חבר ועד  2016עד ינואר . הישראלי

אגודה להתעצמות  -העמותה בשערים 

עד ). ר"ע(והתחדשות יהודית בישראל 

חבר הועדה למשילות במערכת  2014

חבר  - 2012עד . ההשכלה הגבוהה

הועדה הציבורית לקידום השוויון בנטל 

 ).ב"קש(

למשפטים ' פרופ, מרצה - 2011עד 

, ית אונובקריה האקדמית קר

ר "ובאוניברסיטת מונש אוסטרליה ויו

המקצוע ללימודי האזרחות  ועדת

 . במשרד החינוך, במדינת ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מן המניין בפקולטה ' פרופ. כן

. למשפטים באוניברסיטת בר אילן

, דיני תאגידים(התמחות במשפט עסקי 

רכישת חברות ומימון , ממשל תאגידי

דת , חוקה(ט ציבורי ומשפ) חברות

, משפט והלכה, זכויות אזרח, ומדינה

 ).רב תרבותיות, חינוך לאזרחות

בוגר הפקולטה למשפטים 

באוניברסיטת בר אילן ובעל תואר 

שלישי במשפטים בפקולטה למשפטים 

 . של אוניברסיטת הארוורד

בוגר קורס מתקדם לקריאה וניתוח של 

 .דוחות כספיים ולהערכת שווי חברות
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שם 
 הדירקטור

חברות בוועדות 
 ,הדירקטוריון

האם הוא דירקטור 
/ בלתי תלוי 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

בהוראה  /החברות 
לנוהל בנקאי  301

 לא/כן -תקין 

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב
תוך פירוט המקצועות או , האחרונות

, התחומים שבהם נרכשה ההשכלה
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או 

, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם
ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור

תו האם הוא דירקטור שהחברה רואה או
 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

' פרופ

גבריאלה 

 שלו

 

 צ"דח
 

לקוחות  ר ועדת"יו

ל וחברה בועדות "חו

, נוהל, תגמול, בקורת

 . ואסטרטגיה

 

דירקטור בלתי תלוי 

וחיצוני כהגדרתו 

בחוק החברות 

לנוהל  301והוראה 

 .בנקאי תקין

מוסמך ובוגר , דוקטור -השכלה אקדמית 

ת האוניברסיטה העברי -משפטים 

 בירושלים
השתלמות פוסט דוקטוריאלית 

אוניברסיטת הרווארד  -במשפטים 

בקריה , חברת סגל בכירה. ב"בארה

בעלת מניות בדין . האקדמית קריית אונו

. מ"ניהול ושירותים בע, הוצאה לאור

ר "יו. מ"שלום בע. ג.בעלים ודירקטור בע

הועדה למינוי פרופסורים בתחום מדעי 

מועצה נהול ומשפטים ב, החברה

חברה במועצה במרכז . להשכלה גבוהה

ר הועד "יו. יצחק רבין לחקר ישראל

ר "יו. המנהל בלהקת המחול הקיבוצית

הועדה המייעצת למפעל ספרי שירה 

 2014עד . במרכז הספר והספריות

אות "חברה בועדה הציבורית להענקת 

תאגידים , לעמותות" האפקטיביות

ת חברה בצוו, ומשקיעים פרטיים במידות

ההיגוי לגיבושה של תפישת ביטחון 

ר חבר השופטים של פרס ספיר "יו, לאומי

פרס ספיר  -לספרות במפעל הפיס 

נשיאת המועצה האקדמית , לספרות

 .העליונה בקריה האקדמית קריית אונו

האוניברסיטה , בוגרת משפטים, כן

, מוסמכת משפטים, העברית בירושלים

, האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה , דוקטור למשפטים

 .העברית בירושלים
כיהנה במשך תקופות ארוכות 

במועצות מנהלים ובדירקטוריונים של 

בחלק . חברות ציבוריות ובנקים

 . מהחברות שימשה כדירקטור חיצוני

ביקורת  כיהנה כדירקטור וראש ועדת

 .בבנק הפועלים
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  בדירקטוריון שינויים

 :הדירקטוריון בהרכב הבאים השינויים התרחשו ,הדוח פרסום מועד ועד 2015 שנת במהלך

 באוקטובר 31 וביום בבנק כדירקטורים כהונתם את גנס אריה 'ופרופ צדקה אפרים 'פרופ סיימו ,2015 ביולי 3 ביום

 בינואר 24 ביום בבנק כדירקטור לכהן חדל דברת משה מר .בבנק כדירקטור כהונתו את גוזמן רמי מר סיים ,2015

2016.  

 יומה סדר על אשר ,")השנתית הכללית אסיפה(" הבנק של השנתית הכללית האסיפה התקיימה 2015 ביולי 8 ביום

 )2(-ו ;הבנקים על הפיקוח של 301 הוראה לפי חיצונים דירקטורים שלושה בחירת )1( :הבאים הנושאים ,היתר בין ,היו

 .הבנקים על וחהפיק של 301 הוראה לפי חיצונים גם שהינם החברות חוק לפי חיצונים דירקטורים שני בחירת

 וחיצוני החברות חוק לפי צ"כדח ,סאמט חיים ד"עו ,המכהנים הדירקטורים מחדש נבחרו השנתית הכללית באסיפה

 הוראה לפי חיצוני כדירקטור שטרן ידידיה 'ופרופ שנים שלוש של לתקופה הבנקים על הפיקוח של 301 הוראה לפי

 החברות חוק לפי חיצוני כדירקטור ,גוטליב תמר 'גב בבנק ריםכדירקטו לכהן נבחרו וכן הבנקים על הפיקוח של 301

 כדירקטורים מראני ואוהד צבי בן )מולי( שמואל ה"וה הבנקים על הפיקוח של 301 הוראה לפי חיצוני ודירקטור

 .הבנקים על הפיקוח של 301 הוראה לפי חיצונים

 .דירקטורים 14 הדירקטוריון מונה ,כיום
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  *ותפקידיהם הבנק הנהלת חברי
     

 ח"רו ,עמינח-רוסק רקפת 'גב
 ראשי כללי מנהל

  צידון דניאל 'פרופ
 הכללי למנהל משנה

 זאב בן איתי מר
 ןהו שוקי חטיבת ראש ,בכיר כללי מנהל סגן

  ח"רו ,גולדפרב שלמה מר
 החשבונאות חטיבת וראש ראשי חשבונאי ,בכיר כללי מנהל סגן

 דנא מיכל 'גב
 אנוש משאבי חטיבת ראש ,בכיר כללי מנהל סגן

  הבר )קובי( יעקב מר
 ומסחרית עסקית לבנקאות החטיבה ראש ,בכיר לליכ מנהל סגן

 יסעור תמר 'גב
 דיגיטלית לבנקאות החטיבה ראש ,בכיר כללי מנהל סגן

 ירושלמי דן מר
 טכנולוגיות לאומי חטיבת ראש ,בכיר כללי מנהל סגן

 כהן דן מר
 הבנקאית החטיבה ראש ,בכיר כללי מנהל סגן

  מינץ יואל מר
 ן"ונדל בינלאומי אשראי חטיבת ראש ,בכיר כללי מנהל סגן

 זיק ןער הילה 'גב
 סיכונים לניהול החטיבה ראש ,ראשית סיכונים מנהלת ,בכיר כללי מנהל סגן

  ח"רו ,פאינרו רון מר
 הפיננסית החטיבה ראש ,בכיר כללי מנהל סגן

  ד"עו ,פרידמן חנן מר
 משפטיים סיכונים ומנהל המשפטי הייעוץ חטיבת ראש ,ראשי משפטי יועץ ,בכיר כללי מנהל סגן

      

 מרדכי ששון מר
 הפנימית הביקורת חטיבת וראש ראשי פנימי מבקר ,בכיר כללי מנהל סגן

  ד"עו ,רודניקי )משה בן( יעל 'גב
 והקבוצה הבנק מזכיר

 חייקין סומך
 קסירר את גבאי פורר קוסט

 הבנק של המשותפים המבקרים החשבון רואי

 .Uופרישות מינוייםU פרק ראה ,2015 שנת במהלך בכירים משרה ונושאי הבנק להנהלת בנוגע שחלו שינויים על למידע

 :ערך-ניירות רשות של המגנא ובאתר 2015 לשנת הבנק של התקופתי בדוח מוצגים ,הבנק הנהלת חברי על נוספים פרטים *
U://www.magna.isa.gov.ilhttpU. 

http://www.magna.isa.gov.il/�


 
 

467 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
של

מ
מ

 
די

גי
א

ת
  ׀  

קר
מב

 
מי

ני
פ

 

 פנימי מבקר

 בעל והוא 2011 במרס 1 מיום החל הקבוצה של הראשי הפנימי כמבקר מכהן, מרדכי ששון, הראשי הפנימי המבקר

 ביום הבנק דירקטוריון ידי ועל 2010 בדצמבר 13 ביום הביקורת ועדת ידי על אושר מינויו. פנימית בביקורת רב ניסיון

 . 2010 בדצמבר 14

 הביקורת לחוק 8 סעיף ובהוראת 1999-ט"התשנ החברות לחוק) ב(146 סעיף בהוראת עומד הראשי הפנימי המבקר

  11 סעיפים בהוראות עומדים הפנימית הביקורת ועובדי") הפנימית הביקורת חוק: "להלן( 1992-ב"התשנ, הפנימית

 . פנימית ביקורת פונקצית בנושא 307 מספר תקין בנקאי ניהול להוראת 12-ו

 הממונה. הבלעדי עיסוקו וזהו, הנהלה חבר במעמד מלאה במשרה מועסק, הבנק עובד הינו הראשי הפנימי המבקר

 .הבנק של הדירקטוריון ר"יו הינו הפנימי המבקר על הארגוני

 העבודה תוכנית. שנים ארבע עד של לתקופה שנתית רב עבודה ותוכנית שנתית עבודה תוכנית הפנימית לביקורת

 המפורטים המסמכים על, השאר בין, המבוססים ביקורת נושאי ממיפוי נגזרות שנתית הרב העבודה ותוכנית השנתית

 נקבעים פיה על אשר ובקרות סיכונים הערכת של שיטתית ממתודולוגיה נגזרות העבודה תוכניות. 307 בהוראה

 לשנה אחת תהיה הביקורת תדירות, יותר גבוה סיכון בעלי בנושאים, כך. ונושא נושא בכל הביקורת והיקף תדירות

 עבודה לתוכנית הצעה. שנים ארבע עד לשנתיים אחת תהיה הביקורת תדירות, יותר נמוך סיכון בעלי ובנושאים

 ועדת, הדירקטוריון ר"יו אישור את ומקבלת הפנימית הביקורת ידי על מוגשת, שנתית רב עבודה ותוכנית שנתית

 .הדירקטוריון ומליאת הביקורת

, מהן לסטות דעת שיקול הראשי הפנימי המבקר בידי מותירות שנתית הרב העבודה ותוכנית השנתית העבודה תוכנית

 .לצורך בהתאם

ימי הביקורת המוקצים מידי שנה לביצוע ביקורות לא מתוכננות ולבדיקת מקרים מיוחדים מאפשרים למבקר , כמו כן

בין אם לבקשת הנהלת הבנק או וועדת הביקורת ובין אם כתוצאה מפעילויות , הפנימי לבדוק נושאים העולים אד הוק

 .או נושאים חדשים בקבוצה

, זה לעניין. אישורן הליכי לרבות הבנק ידי על שבוצעו מהותיות עסקאות של מדגם נבחן, הביקורת עבודת במסגרת

 החברות לחוק 270 בסעיף כאמור -" עסקאות", פעילות של מהותית כירהמ או רכישה לרבות מהותיות עסקאות

 . החברות בחוק כהגדרתה -" חריגה עסקה"ו

 העבודה בתוכנית הדן פרק כוללות הפנימית הביקורת של שנתית הרב העבודה ותוכנית השנתית העבודה תוכנית

 הפנימית הביקורת עובדי ).ד15 ביאורב כמפורט( בישראל המהותיות המאוחדות החברות של שנתית והרב השנתית

 של העבודה תוכנית בניית תהליך. בישראל הבנק של המאוחדות הבנות החברות של פנימיים כמבקרים מכהנים

, ככלל. הבנק של הפנימית הביקורת של העבודה תוכנית בניית לתהליך בדומה הינו בישראל המאוחדות החברות

 .שלהן הפנים מבקרי של העבודה לתוכניות התייחסות קיימת הכלולות החברות של הכספיים בדוחות

 הפנימית הביקורת. )לעתים שלוח של חברת האם( מקומי פנימי מבקר ממונה ל"בחו המהותיות הבנות בחברות

 בחינת באמצעות, השאר בין, זאת. 307 להוראה) יב(21 בסעיף כאמור המקומי המבקר עבודת על בקרה מבצעת

 . ל"בחו והדירקטוריון הביקורת ועדת לאישור הבאתה טרם ל"בחו המקומית הפנימית הביקורת עבודת תוכנית

 



 
 

468 

 הבנות חברות על בארץ הפנימית הביקורת של ייעודיות ביקורות משולבות הבנק של העבודה תוכנית במסגרת

  המבוקרים הנושאים של תיאום באמצעות מבוצעת, ל"ובחו בארץ הפנימיים המבקרים בין העבודה חלוקת. ל"בחו

 .המקומית הביקורת לועדת או לדירקטוריון כפוף ל"בחו מהותיות בנות בחברות הפנימי המבקר. אחד כל ידי על

 משרות 102.1 של בהיקף הינה, בארץ לאומי בקבוצת לו הכפוף העובדים וצוות הראשי הפנימי המבקר העסקת

 :כדלקמן הפירוט לפי, 2015 לשנת שנתי בממוצע

  
 ממוצע משרות של המבקרים 

 בקבוצת לאומי בארץ
 89.2 הבנק

 9.7 חברות בנות בישראל
 3.2 ל"חברות בנות בחו

 102.1* סך הכל
    

 .ת"חל/ד"בחל נמצאות בממוצע משרות 2.8-כ מתוכן *

 .חוץ במיקור משרות 2.1 הושקעו, בנוסף

 ).חוץ מיקור כולל( משרות 16.5 של בהיקף מקומיים מבקרים מועסקים ל"בחו בנות בחברות, כן כמו

 .שנתית והרב השנתית העבודה תוכנית על בהתבסס בישראל הביקורת ועדת ידי על אושר המשרות היקף

 של במקרים או מיוחד ידע הדורשות עבודות לביצוע חוץ במיקור להיעזר, התקציב במסגרת, רשאי הפנימי המבקר

 .חסר תקן

 :הראשי הפנימי למבקר ח"ש באלפי 2015 לשנת הפרשות בגינם נרשמו או ששולמו והסכומים ההטבות פרוט להלן

          2015שנת 
 שיעור

 ןבהו
 הלוואות שניתנו בתנאי הטבה  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים הבנק

 
 **מענקים משכורת

 הפרשות
 סוציאליות

 תשלום
 מבוסס

 מניות
 שווי

 הטבה
 סך
 *להכ

יתרה ליום 
31.12.2015 

 תקופה
 ממוצעת

 עד לפרעון
 )בשנים(

 ההטבה
 שניתנה
 במהלך

 השנה

 הלוואות
 שניתנו

 בתנאים
 רגילים

                 )ח"באלפי ש(  
0.003 1,172 - 199 1,147 126 2,644 - - 2 - 

 . שכר מס כולל לא *           
 .הכספיים לדוחות. ז23U ביאורU ראה  **

 .ידה על ומאושרים הביקורת ועדת בפני מובאים ורכיביהם הראשי הפנימי למבקר התשלומים היקף

 הפעלת על השפעה לו הניתן ובתגמול הראשי הפנימי המבקר ידי על ערך ניירות בהחזקת שאין סבור הדירקטוריון

 .הראשי הפנימי המבקר של המקצועי דעתו שיקול
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 הלשכה ושל בישראל הפנימיים המבקרים לשכת של המקצועיים התקנים פי על פועל הראשי הפנימי המבקר

 . IIA - The Institute of Internal Auditors, פנימיים למבקרים העולמית

 בנקאי ניהול הוראת לרבות, והנחיותיו הבנקים על המפקח להוראות בהתאם פועל הראשי הפנימי המבקר, בנוסף

 .פנימית ביקורת פונקצית בנושא 307 מספר תקין

 בכל עומד הוא פיה על הראשי הפנימי המבקר של בכתב הצהרתו את בפניהם רשמו והדירקטוריון הביקורת ועדת

 הבנקים על המפקח להוראות בהתאם גם פועל הוא וכי כאמור המקובלים המקצועיים בתקנים שנקבעו הדרישות

 נחה, הדירקטוריון של הביקורת ועדת בישיבות ביטוי לידי שבא כפי, תפקודו בסיס ועל, זו הצהרה בסיס על. והנחיותיו

 . האמורות בדרישות עומד הראשי הפנימי המבקר כי והדירקטוריון הביקורת ועדת של דעתם

 העבודה מתהליך וכחלק הפנימית הביקורת ידי על בכתב בדיקה ממצאי ותרשומות ביקורת דוחות הוצאת עם, ככלל

 דוחות על) אחרות ארגוניות יחידות מנהלי או מרחבים מנהלי, סניפים מנהלי( המבוקרים עם דיונים מתקיימים השוטף

 .הראשי ל"והמנכ החטיבות ראשי עם מהותיים ממצאים על דיונים נערכים וכן והתרשומות הביקורת

 דוחות אלו, הראשי הפנימי המבקר עם בהתייעצות, הביקורת ועדת ר"יו קובע, הביקורת בועדת הדיון מועד לקראת

 כל של לעיונם, שוטף באופן, מוגשים, כן כמו. הביקורת בועדת לדיון בשלמותם יוצגו בדיקה ממצאי ותרשומות ביקורת

 בתקופה הפנימית הביקורת ידי על שהופצו והתרשומות הביקורת דוחות כל של רשימות, הביקורת ועדת חברי

 ותרשומת ביקורת דוח בכל לעיין רשאים הביקורת ועדת חברי. המהותיים הממצאים תמצית בצירוף, הרלוונטית

 .הביקורת בועדת בשלמותם לדיון להציגם ר"מהיו ולבקש לנכון מוצאים שהם בדיקה ממצאי

 .בחודש פעמים מספר ולעיתים חודש מדי הביקורת בועדת נדונים מהותיים בדיקה ממצאי ותרשומות ביקורת דוחות

 ל"למנכ, הדירקטוריון ר"ליו הראשי הפנימי המבקר מגיש השנה של השנייה והמחצית הראשונה המחצית בתום

 מהממצאים תמצית כוללים אשר, הביקורת פעילות סיכום דוחות, הביקורת ולועדת הביקורת ועדת ר"ליו, הראשי

 .הרלוונטיות לתקופות המבוקר ותשובות המבקר המלצות, המהותיים

 דוח הביקורת ולועדת הביקורת ועדת ר"ליו, הראשי ל"למנכ, הדירקטוריון ר"ליו הראשי הפנימי המבקר מגיש, כן כמו

 והערכת, השנתית העבודה תוכנית ביצוע אחר מעקב גם הכולל, השנה כל במהלך הביקורת פעילות של מסכם שנתי

 .בבנק הפנימית הבקרה מסגרת אפקטיביות

ואושרה  2014בדצמבר  23הוגשה לוועדת הביקורת ביום  2015תוכנית העבודה של חטיבת הביקורת הפנימית לשנת 

בפברואר  10רה בדירקטוריון ביום ואוש 2015בינואר  19והוגשה לדירקטוריון ביום , 2014בדצמבר  30בועדה ביום 

2015. 

ונדון בועדה  2015באוגוסט  23הוגש לועדת הביקורת ביום  2015דוח המבקר הפנימי למחצית הראשונה של שנת 

 .2015באוגוסט  27ביום 

ונדון בועדה ביום  2016בפברואר  10הוגש לועדת הביקורת ביום  2015דוח המבקר הפנימי למחצית השנייה של שנת 

 .2016בפברואר  14
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 23ונדון בועדה ביום  2016בפברואר  18הוגש לוועדת הביקורת ביום  2015הדוח השנתי של המבקר הפנימי לשנת 

 .ויוגש לדירקטוריון וידון בו בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, 2016בפברואר 

ואושרה  2015בדצמבר  28רת ביום הוגשה לוועדת הביקו 2016תוכנית העבודה של חטיבת הביקורת הפנימית לשנת 

 .2016בינואר  10ואושרה בדירקטוריון ביום  2016בינואר  5והוגשה לדירקטוריון ביום , 2015בדצמבר  31בועדה ביום 

 למידע גישה לו וניתנה הפנימית הביקורת לחוק 9 בסעיף כאמור ומידע מסמכים הומצאו הראשי הפנימי למבקר

 לנתונים לרבות, הבנק של המידע למערכות אמצעית ובלתי מתמדת גישה קיימת, זה ובכלל סעיף באותו כאמור

 .הכספיים

 לחוק 9 בסעיף כאמור ומידע מסמכים הומצאו ל"ובחו בארץ בנות בחברות ביקורת המבצעים בישראל למבקרים

 אמצעית ובלתי מתמדת גישה קיימת, זה ובכלל סעיף באותו כאמור למידע גישה להם וניתנה הפנימית הביקורת

 .כספיים לנתונים לרבות ל"ובחו בארץ הבנות חברות של המידע למערכות

 סבירים הינם עבודתו ותוכנית הראשי הפנימי המבקר פעילות ורציפות אופי, היקף הביקורת וועדת הדירקטוריון לדעת

.בקבוצה הפנימית הביקורת מטרות את להגשים כדי בהם ויש, העניין בנסיבות
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 )ג)(ב)(א(המבקרים החשבון רואי שכר

  הבנק  המאוחד 

 2015 2014 2015 2014 

    ח"באלפי ש 

     )ד(:עבור פעולות הביקורת

 15,514 15,341 30,889 29,611 המשותפים רואי החשבון המבקרים

 27 - 4,019 4,849 רואי חשבון מבקרים אחרים

 15,541 15,341 34,908 34,460 סך הכל

     )ו(:עבור שירותים הקשורים לביקורת

 266 150 630 682 המשותפים רואי החשבון המבקרים

 - - - - רואי חשבון מבקרים אחרים

     )ה(:עבור שירותי המס

 508 489 1,438 1,679 המשותפים רואי החשבון המבקרים

 - - 538 890 רואי חשבון מבקרים אחרים

     :עבור שירותים אחרים

 2,438 1,948 4,391 3,248 המשותפים רואי החשבון המבקרים

 246 646 715 1,099 רואי חשבון מבקרים אחרים

 3,458 3,233 7,712 7,598 סך הכל

 18,999 18,574 42,620 42,058 הכל שכר של רואי חשבון מבקריםסך 

 שכר רואי חשבון המבקרים המשותפים
 - - - - )ז(מעיסוקים אחרים

     
 ועבור הביקורת פעולות בעבור המבקר החשבון רואה שכר על השנתית הכללית לאסיפה הדירקטוריון של דיווח .א

 . 1999-ט"התשנ, החברות לחוק 167-ו 165 סעיפים לפי, לביקורת נוספים שירותים

 חוק פי על תשלומים כולל וכן בשליטתם ולתאגידים לשותפויות תשלומים כולל המבקר החשבון רואה שכר .ב

 . מ"מע

 .שנצבר ושכר ששולם שכר כולל .ג

 .ביניים דוחות וסקירת שנתיים כספיים דוחות ביקורת .ד

 .שוטפת מס לביקורת הקשורים שירותים ניתנו .ה

 דוחות או טפסים, מס יעוץ, נוחות מכתבי, מיוחדים אישורים, תשקיפים: בעיקר כולל, Audit related fees .ו

 .השנה במהלך שנרכשו עסקים של וביקורות החשבון רואה של חתימתו את הדורשים לרשויות

 תלות באי ופגיעה עניינים ניגוד בדבר להוראות 4 סעיף לפי המשותפים המבקרים החשבון רואי שדיווחו כפי .ז

 .למעלה וכלול המבקרים החשבון רואי של אחר מעיסוק כתוצאה
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 מרכזיים ועובדים משרה נושאי תגמול מדיניות

 מרכזיים עובדים של ההעסקה בתנאי עדכון, התגמול ועדת אישור לאחר, הבנק דירקטוריון אישר 2015 במרס 31 ביום

 A301 הוראה מכח הבנק של התגמול ובמדיניות הבנקים על המפקח של A301 בהוראה זה מונח כמשמעות(

 :כדלקמן, הראשי ל"המנכ ובכללם, בבנק משרה נושאי ושל) האמורה

 יובל למענקי, הראשי ל"המנכ זה ובכלל, בבנק המרכזיים והעובדים המשרה נושאי זכאות מלוא ביטול .1

, )הבנק לבין בינם ההעסקה בהסכמי הקבוע פי על בבנק המשרה נושאי זכאים להן הטבות( יובל ולחופשות

 :כדלקמן, 2014 בדצמבר 31 מיום בתוקף

 העסקתו תקופת במהלך, יובל וחופשות יובל מענקי בגין מרכזי ועובד משרה נושא כל עבור שנצברו הזכויות

 בשיעור, תמורה או/ו פיצוי כל ללא, יופחתו, 2014 בדצמבר 31 ליום עד קרי, הזכאות ביטול למועד ועד בבנק

 הצבורות הזכויות יתרת). הבנק עובדי לכלל הקיבוצי בהסכם שבוצעה להפחתה דומה באופן( 45%-כ של

 השווה בסכום, פעמי חד פיצוי תשלום כנגד יבוטלו, העניין לפי, המרכזי העובד או המשרה נושא עבור כאמור

 נושא אותו בגין, ההפחתה לאחר, 2014 בדצמבר 31 ליום, הבנק בספרי שתיוותר החשבונאית ההפרשה ליתרת

 המרכזיים והעובדים המשרה נושאי של זכאותם, לעיל לאמור בכפוף. העניין לפי, מרכזי עובד או משרה

 יתוקנו המרכזיים והעובדים המשרה נושאי העסקת והסכמי במלואה תבוטל יובל ולחופשות יובל למענקי

 זכויות צבירת בגין שוטפת הוצאה לרשום יפסיק הבנק, כאמור הזכאויות ביטול לאחר, לכך בהתאם. בהתאם

 .המרכזיים והעובדים המשרה נושאי עבור יובל וחופשות למענקי

, לעיל כאמור בבנק המרכזיים ולעובדים המשרה לנושאי היובל וחופשות היובל מענקי את לבטל ההחלטה

, בנקאי בתאגיד תגמול מדיניות בדבר תקין בנקאי ניהול להוראות A301 בהוראה לקבוע לב בשים התקבלה

 המשרה לנושאי( בלבד בעבודה מותנה ואשר ביצועים תלוי שאינו משתנה מענק מתן מאפשר אינו אשר

 המשרה נושאי עם ההעסקה הסכמי את לתקן היה ניתן, כאמור ההוראה של המעבר להוראות בהתאם). בבנק

 עובדי יתר עם ההסדר בשל אך, 2016 שנת לסוף עד, A301 בהוראה כנדרש זה בעניין המרכזיים והעובדים

 ההסכם חל עליהם העובדים ויתרו ובמסגרתו, בבנק לאחרונה שנחתם הקיבוצי ההסכם במסגרת הבנק

 נושאי של זכאותם את, זה בבשל כבר, לבטל הוחלט, יובל ולחופשות יובל למענקי מזכאותם חלק על הקיבוצי

 המוקטן הפיצוי תשלום כי, יצוין זה לעניין. יובל ולחופשות יובל למענקי בבנק המרכזיים והעובדים המשרה

 יוצר אינו, להלן כמפורט, יובל וחופשת יובל למענקי זכאותם ביטול כנגד המרכזיים והעובדים המשרה לנושאי

 המשרה נושאי עבור שכר הוצאת השנים לאורך נרשמה הבנק ובספרי הואיל וזאת, לבנק חשבונאית הוצאה

 לנושאי יקנה הפיצוי מנגנון לעיל וכמתואר יובל וחופשות יובל למענקי זכאותם בגין בבנק המרכזיים והעובדים

, בנוסף. הבנק בספרי שנרשמה החשבונאית מהעתודה כמחצית שהינו תשלום המרכזיים ולעובדים המשרה

 לרשום הבנק יפסיק המרכזיים ולעובדים המשרה לנושאי יובלות וחופשות יובלות למענקי הזכאות ביטול לאור

 בשנת נרשמה, יובל ולחופשות יובל למענקי הזכאות ביטול במסגרת. כאמור זכויות צבירת בגין שוטפת הוצאה

 בגין, ח"ש מיליון 3-כ בסך שנתית שוטפת הוצאה ונחסכה ח"ש מיליון 16-כ בסך הכנסה הבנק בספרי 2015

 .המרכזיים והעובדים המשרה נושאי

 אושר זה בכלל. 2015 בינואר 1 מיום החל בתוקף, דירקטורים שאינם, בבנק משרה נושאי של בשכרם העלאה .2

. בבנק הראשי ל"המנכ העסקת תנאי עלות מסך 4%-כ של בשיעור יעלה הבנק של הראשי ל"המנכ שכר כי

 כאמור ההעסקה תנאי עדכון. ח"ש 195,400 על יעמוד, האמור העדכון לאחר, הבנק של הראשי ל"המנכ שכר

 ההעסקה עלות את בחנו והדירקטוריון התגמול שועדת ולאחר הבנק של התגמול לתכנית בהתאם נעשה



 
 

473 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
של

מ
מ

 
די

גי
א

ת
  ׀  

כר
ש

 
אי

רו
 

בון
ש

ח
ה

 
ם

רי
ק

מב
ה

 

 כאמור המשרה נושאי של התרומה את שבחנו ולאחר ההשוואה בחברות מקבילים תפקידים לבעלי המקובלת

 .הבנק לפעילות הראשי ל"המנכ ושל

 .23U ביאורU ראו, לתקנות השישית לתוספת בהתאם לרבות, הראשי ל"המנכ של והעסקתה כהונתה למידע נוסף בנוגע לתנאי

 לתגמולים הבנק הפרשות שיעור הגדלת, הקיבוציים ההסכמים מכח, העובדים לכלל בבנק למקובל בדומה .3

 אשר בבנק הותיקים המשרה נושאי ובכללם, בבנק המשרה ונושאי מרכזיים עובדים עבור) המעסיק חלק(

, הבנק של הראשי ל"המנכ עבור זה ובכלל', ב דור לתנאי ועברו' א דור בתנאי להיכלל זכאותם על בעבר ויתרו

). 5% במקום( להפרשות העובד משכר 7.5% על יעמוד) המעסיק חלק( לתגמולים הבנק הפרשות ששיעור כך

 משולם אינו אשר המשרה נושאי של השכר חלק בגין רק היא כאמור לתגמולים ההפרשות בשיעור ההגדלה

, מהבנק תקציבית לפנסיה זכויות ללא חיצונית לקופה תתווסף התוספת, דהיינו). שרלבנטי ככל(' א דור בתנאי

 .'א דור בתנאי נכלל שאינו השכר חלק לגבי ורק

 ביחס מהותי לא עדכון מהווה לעיל כאמור ההעסקה תנאי עדכון כי, אישרו הבנק ודירקטוריון התגמול ועדת

) ד(272 בסעיף כאמור, הראשי ל"המנכ זה ובכלל, בבנק המשרה נושאי של הקיימים וההעסקה הכהונה לתנאי

 המשרה נושאי של לתרומתם לב בשים, הבנק לטובת הינו כאמור ההעסקה תנאי עדכון וכי החברות לחוק

 התגמול ועדת סברו עוד. זמן לאורך בתפקידם להתמיד המוטיבציה את להם שיקנה באופן תגמולם ולחשיבות

, לעיל כמפורט, בבנק משרה נושאי עם המעודכנים ההתקשרות בתנאי שנקבעו בעדכונים יש כי, והדירקטוריון

 לאתגרים לב בשים הבנק לטובת המאמצים מירב את ולהשקיע להוסיף אלה משרה נושאי לעודד כדי

 כחלק עליהם המוטל העבודה בעומס ובהתחשב, והארוך הקצר בטווח הבנק הנהלת בפני העומדים

 .אלו אתגרים עם השוטפת מההתמודדות

  משרה נושאי תגמול מדיניות

 השנים בגין בבנק המשרה לנושאי התגמול מדיניות את הבנק של הכללית האסיפה אישרה 2014 בפברואר 11 ביום

 על מושתתת התגמול מדיניות. התגמול ועדת והמלצות לאישור בהתאם הדירקטוריון אישור לאחר וזאת, 2016-2013

 A301 בהוראה הקבוע ועל בבנק משרה נושאי של והעסקה כהונה תנאי לעניין החברות לחוק 20 תיקון הוראות

 . בנקאי בתאגיד תגמול ותמדיני בדבר תקין בנקאי ניהול להוראות

 בהתאם זה ובכלל, זמן פני על ורווחיותו הבנק לביצועי בהתאם בבנק משרה נושאי לתגמול נועדה התגמול מדיניות

. אלו ויעדים ביצועים להשגת המשרה נושאי של בפועל לתרומתם ובהתאם, הארוך לטווח והקבוצה הבנק ליעדי

 המענקים ולמרכיב הפרישה לתנאי, הנלווים לתנאים, השכר למרכיב התייחסות, היתר בין, כוללת התגמול מדיניות

 . השנתיים

 )אישיים חוזים בעלי( משרה נושאי שאינם מרכזיים עובדים תגמול מדיניות

 תגמול מדיניות, הדירקטוריון של התגמול ועדת והמלצת אישור קבלת לאחר, הדירקטוריון אישר 2014 באפריל 8 ביום

 ניהול להוראות A301 בהוראה ולנדרש לקבוע בהתאם, משרה נושאי שאינם, בבנק" מרכזיים עובדים" על החלה

 .תקין בנקאי
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, היתר בין, כוללת והיא מרכזיים עובדים לתגמול המסגרת את קובעת, כאמור" מרכזיים עובדים"ל התגמול מדיניות

 לב בשים גובשה זו מדיניות. השנתי המענקים ולמרכיב, הפרישה לתנאי, הנלווים לתנאים, השכר למרכיב התייחסות

 .הנדרשות בהתאמות, בבנק המשרה לנושאי התגמול מדיניות לעקרונות

 2014 משנת החל' ב דור לתנאי מעבר

 משנת החל עוברים בבנק' א דור במתכונת העסקה הסכם להם, )הנהלה חברי שאינם( בבנק אישיים חוזים בעלי

 יהיו' א כדור לזכויותיהם בהתאם מהבנק תקציבית לפנסיה זכויותיהם: כדלקמן', ב דור במתכונת העסקה לתנאי 2014

 הזכויות כאשר, )למדד הצמדה בתוספת' ב לדור' א מדור המעבר במועד המשכורת( המוקפאת המשכורת בגין רק

 זכויות ללא חיצונית גמל לקופת הפרשות(' ב דור תנאי פי על יהיו המוקפאת למשכורת מעבר השכר תוספות לגבי

 ).מהבנק תקציבית לפנסיה

U.ו.23 ביאורU ראה התגמול מדיניות בנושא נוסף למידע
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 בכירה משרה נושאי שכר

 2015 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

 הדירקטוריון ראש ליושב, 2014-ו 2015 לשנים הפרשות בגינם שנרשמו או ששולמו והסכומים ההטבות פירוט להלן

 כוללות אינן להלן המפורטות ההטבות. בקבוצה הבכירים המשרה נושאי מבין ביותר הגבוה השכר מקבלי ולחמשת

ת הטבו, הטבות בריבית בגין פיקדונות כספיים בבנק: הניתנות לעובדים בבנק כגון, בנקאיים שירותים בגין הטבות

סכומי . ב"הנחות או פטורים מעמלות בגין שירותים בנקאיים הניתנים על ידי הבנק וכיוצ, בריבית בגין משכנתאות

ללקוחות פרטיים מסויימים . אינם מהותיים, ההטבות בגין שירותים בנקאיים כאמור לגבי כל אחד ממקבלי התגמול

ניתנות מעת לעת הטבות דומות לאלה , בוצות עובדיםלרבות ללקוחות הכלולים בהסדרים בין הבנק לבין ק, של הבנק

 .הניתנות לעובדי הבנק ואף כאלו העולות עליהן

 2015שנת 
        

 )1(פרטי מקבל התגמול
 

 תגמולים בעבור שירותים 
 

 תגמולים אחרים 
 

 תפקיד שם

שיעור 
החזקה בהון 

 מענקים  משכורת הבנק
הפרשות 

 סוציאליות 

תשלום 
מבוסס 

 )2(סך הכל )4שווי הטבה מניות

  
 )ח"באלפי ש( %

     

 5,824 171 1,359 750 1,359 2,185 0.002 ר הדירקטוריון"יו  )5(מר דוד ברודט

 8,125 170 3,713 1,727 - 2,515 0.005 ל ראשי"מנכ  )6(רקפת רוסק עמינח' גב

 5,732 2,314 - 345 1,366 1,707 - ב"ל בנק לאומי ארה"מנכ )12(מר אבנר מנדלסון

 ABL - 823 4,425 123 - 85 5,456ל לאומי "מנכ )13(מר פול הירד

 ABL - 753 4,425 113 - 89 5,380ל לאומי "סמנכ )14(מר פיל וודורד

 4,772 121 1,954 1,131 - 1,566 0.001 ל"משנה למנכ )9(דניאל צידון' פרופ

 4,409 118 2,373 369 - 1,549 - פרטנרסל לאומי "מנכ )15(מר ירון בלוך

 )10(מר דן ירושלמי
ראש , ל בכיר"סמנכ

 4,222 21 1,931 780 - 1,490 0.002 חטיבת לאומי טכנולוגיות 

 )11(הילה ערן זיק' גב
ראש , ל בכיר"סמנכ

 3,916 500 268 1,614 390 1,144 - חטיבת ניהול סיכונים 
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 . 100% הינו התגמול מקבלי של המשרה היקף .1

 . שכר מס כולל לא .2

שחל על " פנסיה תקציבית"לרבות הסדר ( פנסיה, תגמולים, לפיצויים הפרשות כוללות סוציאליות הפרשות .3

כמפורט בביאור . לדוח הכספי U.1.ב23ביאור Uאה לפרטים ר -עובדים ותיקים ונושאי משרה ותיקים בבנק 

דים ובשל שיעורי הריבית הנמוכים בשל החלת התקינה החשבונאית החדשה בעניין רישום זכויות עוב, האמור

לעובדים " פנסיה תקציבית"בגין  בהשפעה הכוללתחל גידול משמעותי , היסטורית ששררו בתקופת הדוח

ל "תחרות וביטוח לאומי וכן השלמת העתודות בגין הנתקופת אי , קרן השתלמות, )ולנושאי משרה שזכאים לכך

 . עקב שינויים בשכר בתקופת הדוח

 . טלפון והוצאות רכב, היתר בין, הכולל הטבה שווי .4

 תנאי את, הביקורת וועדת הדירקטוריון אישור לאחר, הכללית האסיפה אישרה 2010 בנובמבר 4 ביום .5

. פעיל ר"כיו מלאה במשרה בבנק מועסק ר"היו. ברודט ודד מר הדירקטוריון ר"יו לבין הבנק בין ההתקשרות

 אישרה 2014 בפברואר 11 ביום. הכספיים לדוחות U.4.ב23 ביאורU ראה ר"היו העסקת תנאי פירוט לעניין

 מותנה שנתי למענק זכאי הדירקטוריון ר"יו כי, התגמול וועדת הדירקטוריון אישור לאחר, הכללית האסיפה

, 2014, 2013 מהשנים אחת כל לגבי, בבנק המשרה לנושאי התגמול במדיניות לאמור ובכפוף בהתאם ביצועים

 . הכספיים וחותלד U.ו23 ביאורU ראו המענקים תכנית פירוט לעניין. 2016-ו 2015

 בדבר נוספים פרטים לעניין. 2012 במאי 1 מיום והקבוצה הבנק של הראשי ל"כמנכ מכהנת עמינח-רוסק' גב .6

' א דור במתכונת העסקה הסכם לה, הראשי ל"המנכ U.א.3.ב23 ביאורU אהר - הראשי ל"המנכ של כהונתה תנאי

 הראשי ל"המנכ של זכויותיה: כדלקמן', ב דור במתכונת העסקה לתנאי 2013 משנת החל עברה בבנק

 ל"המנכ משכורת( המוקפאת המשכורת בגין רק יהיו', א כדור לזכויותיה בהתאם מהבנק תקציבית לפנסיה

 מעבר השכר תוספות לגבי זכויותיה כאשר, )למדד הצמדה בתוספת' ב לדור' א מדור המעבר במועד הראשי

). מהבנק תקציבית לפנסיה זכויות ללא גמל לקופת הפרשות(' ב דור תנאי פי על יהיו המוקפאת למשכורת

 עדכון, התגמול וועדת הדירקטוריון אישור לאחר, אישרה 2014 בפברואר 11 מיום הבנק של הכללית האסיפה

 אישור לאחר, הכללית האסיפה אישרה עוד U.א.3.ב23 בביאורU כמפורט, הראשי ל"המנכ של הפרישה לתנאי

למענק שנתי מותנה בביצועים ולמענק שנתי קבוע  זכאית הראשי ל"המנכ כי, התגמול וועדת הדירקטוריון

 2015, 2014, 2013 מהשנים אחת כל לגבי ,בהתאם ובכפוף לאמור במדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק

 מדיניות הוראות פי על כי יצויין. כספייםה לדוחות U.ו23 ביאורU ראו המענקים תכנית פירוט לעניין. 2016-ו

 .2014 שנת בגין משתנה שנתי למענק זכאים אינם, הראשי ל"המנכ לרבות, בבנק המשרה נושאי, התגמול

עדכון בתנאי העסקתם של , התגמול לאחר קבלת אישור ועדת, אישר דירקטוריון הבנק, 2015במרס  31ביום 

כמו יתר בעלי החוזים (ל הראשי "במסגרת זו בוטלה זכאות המנכ. ל הראשי"ובכללם המנכ, נושאי משרה

ושולם בגין כך פיצוי שמהווה , 2014בדצמבר  31בתוקף מיום , למענקי יובלות וחופשות יובלות) האישיים בבנק

לאור ביטול הזכאות , כמו כן. ל הראשי"מהסכום שהיה רשום בספרי הבנק בגין התחייבות זו כלפי המנכ 45%-כ

בנוסף אישר הדירקטוריון . לא תירשם בעתיד הוצאה בגין ההתחייבות למענקי יובלות וחופשות יובל, כאמור

מסך עלות , 4%-של כ ל הראשי בשיעור"בשכרה השוטף של המנכ, 2015בינואר  1בתוקף החל מיום , עדכון

 .ל הראשי בבנק"תנאי העסקת המנכ
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 - 2015בגין שנת ) כמו גם אופן התשלום ליתר נושאי המשרה(ל הראשי "לעניין אופן תשלום המענק למנכ
  .להלן 8ראה סעיף 

 של הפרישה תנאי לעניין פרטים. הבנק עם ומיוחדים אישיים עבודה חוזי, הבנק של הבכירים לעובדים .7
  U.ג.3.ב23 ביאורU ראה - עבודה יחסי סיום בעת מוקדמת להודעה וזכאות הבכירים

 העסקה לתנאי 2013 משנת החל עברו בבנק' א דור במתכונת העסקה הסכם להם הבנק הנהלת חברי
 בגין רק יהיו' א כדור לזכויותיהם בהתאם מהבנק תקציבית לפנסיה זכויותיהם: כדלקמן', ב דור במתכונת
 הזכויות כאשר, )למדד הצמדה בתוספת' ב לדור' א מדור המעבר במועד המשכורת( המוקפאת המשכורת

 זכויות ללא גמל לקופת הפרשות(' ב דור תנאי פי על יהיו המוקפאת למשכורת מעבר השכר תוספות לגבי
 ).מהבנק תקציבית לפנסיה

 מיליון 380 בסך יסתכם, מיידית יפוטרו ל"הנ העובדים וכל במידה, הבנק של הנוספת המירבית ההוצאה סכום
. לפנסיה ההתחייבות על שכר מס וכוללים מס לפני הינם הסכומים). ח"ש מיליון 372 - 2014 בשנת( ח"ש

, ל"הנ מהסכום 25% בגובה גלובלית הפרשה נעשתה מיידית יפוטרו ל"הנ העובדים שכל סביר זה ואין הואיל
 ל"ולמנכ ההנהלה לחברי גם מתייחסים אלה סכומים, )ח"ש מיליון 93 בסך 2014 בשנת( ח"ש מיליון 95 בסך

 מסתכמת 2015 בדצמבר 31 ליום שיתרתה ההנהלה לחברי ל"הנ ההפרשה מתוך ספציפי ייחוס בוצע. הראשי
 . )ח"ש מיליון 12 - 2014 בשנת( ח"ש מיליון 13 בסך

 בגין בבנק המשרה לנושאי התגמול מדיניות את הבנק של הכללית האסיפה אישרה 2014 בפברואר 11 ביום
 התגמול מדיניות. התגמול ועדת והמלצות לאישור בהתאם הדירקטוריון אישור לאחר וזאת, 2016-2013 השנים

 הקבוע ועל בבנק משרה נושאי של והעסקה כהונה תנאי לעניין החברות לחוק 20 תיקון הוראות על מושתתת
 -ה רא לפרטים. בנקאי בתאגיד תגמול מדיניות בדבר תקין בנקאי ניהול להוראות החדשה 301A בהוראה

Uו23 ביאור.U 2015 שנת בגין משתנה שנתי למענק זכאים בבנק המשרה נושאי, התגמול מדיניות הוראות פי על .
 .נושאי המשרה בבנק לא היו זכאים למענק משתנה 2014בגין שנת 

 יחידות והשני של הראשון השליש להבשלת התגמול במדיניות הקבוע פי על המצטברים התנאים כי יצויין עוד
 בבנק המשרה נושאי ולפיכך, מתקיימים, למניות) 2013 שנת בגין המענק מחצית בגין הוקצו אשר( PSU-ה
 הקבוע פי על. למניות יבשילו ל"הנ PSU-ה מיחידות ששני שליש לכך זכאים) כאמור PSU יחידות הוקצו להם(

  U.ו23 ביאורU ראה נוספים לפרטים. התגמול במדיניות

ישולם באמצעות מניות  2015המענק השנתי בגין שנת , 2016בפברואר  17מיום , על פי הסכם קיבוצי מיוחד .8
הינו בהתאם לסכום המענק שיאושר , בהתאם למחיר שוק, חסומות לשנתיים שינפיק הבנק לעובדים ששוויין

, חלק המענק השנתי, כי גם לגבי נושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי, לאור הסכם קיבוצי זה הוחלט. לכל עובד
חצית שנדחית ומשולמת לגבי נושאי המשרה באמצעות מעבר למ(שאמור היה להיות משולם , 2015בגין שנת 

ואשר שוויין , ישולם באמצעות מניות חסומות לשנתיים שיונפקו על ידי הבנק) כמתואר לעיל PSU-מנגנון ה
 .בהתאם למחיר שוק יהיה בסכום ששווה לסכום שאמור היה להיות משולם כמענק במזומן

התגמול  במקרים חריגים ויוצאי דופן יהיו רשאים ועדת, שרהבהתאם למדיניות התגמול לנושאי מ: מענק מיוחד
לאשר סכום מענק משתנה נוסף בגין שנה מסוימת למי מנושאי המשרה והכל בכפוף לתנאים , והדירקטוריון

-כגון פרויקט חד, המענק המשתנה הנוסף יינתן בשל אירוע חריג שאינו חוזר על עצמו בכל שנה) 1: (שלהלן
ובלבד שהאירוע העסקי החריג הוגדר מראש , או עסקה חריגה בהיקפה ובמהותה/שינוי מבני מהותי ו, פעמי

סך התגמול המשתנה המירבי לאותו ) 2. (על ידי הדירקטוריון בתחילת השנה הרלבנטית לנושא משרה מסוים
נתנו נימוקים יי) 3. (מהתגמול השנתי הקבוע של אותו בכיר 200%נושא משרה באותה שנה לא יעלה על 

 .לכשתתקבל החלטה, מפורטים להחלטה הרלבנטית
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מספר פרויקטים ייחודיים וחד פעמיים , התגמול לאחר קבלת המלצת ועדת, בתקופת הדוח קבע הדירקטוריון

כי סך , עוד קבע הדירקטוריון. יזכה במענק מיוחד, 2015שביצועם עד למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת 

, לכל נושאי המשרה הרלבנטיים, אם תהיה עמידה במלוא הפרויקטים לא יעלה במצטבר, נקים המיוחדיםהמע

 .ח"מיליון ש 8על 

כי נכון יהיה , התגמול החליטה ועדת, עם זאת. היתה עמידה במרבית הפרויקטים, נכון למועד פרסום הדוחות

רק , אם בכלל ובאיזה סכום ביחס לתקרה שנקבעה, חדלדון ולקבוע מי מנושאי המשרה זכאי למענק המיו

 .כי העמידה בפרויקטים מתקיימת לאורך זמן, וזאת על מנת לוודא, בעוד מספר חודשים

ח בגין "שמיליון  8נכללה הפרשה בסך של  2015בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום , לאור החלטה זו

אם  ,וזאת בהיעדר החלטה למי, מנושאי המשרהללא שיוך של סכום המענקים למי , המענקים המיוחדים

 .ישולם מענק מיוחד כאמור ,בכלל

 בהתאם הינו לעיל בטבלה כמפורט צידון מר של שכרו. בבנק ל"למנכ כמשנה מכהן צידון דניאל' פרופ .9

 בבנק הבכירים של הפרישה תנאי לעניין פרטים. בבנק הבכירים שכר לעניין הבנק של התגמול למדיניות

  U.ג.3.ב23 ביאורU ראה - העבודה יחס סיום בעת מוקדמת להודעה וזכאותם

 הינו לעיל בטבלה כמפורט ירושלמי מר של שכרו. בבנק טכנולוגיות לאומי חטיבת כראש מכהן ירושלמי דן מר .10

 הבכירים של הפרישה תנאי לעניין פרטים. בבנק הבכירים שכר לעניין הבנק של התגמול למדיניות בהתאם

 וועדת הבנק דירקטוריון U.ג.3.ב23 ביאורU ראה - העבודה יחסי סיום בעת מוקדמת להודעה וזכאותם בבנק

 מנות 10 בגובה גיוס מענק, הבנק של התגמול למדיניות בהתאם, ירושלמי למר להעניק החליטו התגמול

 בבנק הראשונה כהונתו שנת סיום לאחר ומחצית 2013 בשנת בבנק כהונתו תחילת בגין מחצית( משכורת

 ). 2014 פברואר בסוף

ראש חטיבת ניהול סיכונים , לתפקיד חברת הנהלת הבנק 2015באוקטובר  1זיק מונתה ביום  -הילה ערן ' גב .11

ב "ל בנק לאומי ארה"ערן זיק כמשנה למנכ' מועד כיהנה גב עד לאותו. ומנהלת הסיכונים הראשית של הבנק

לרבות מענק , ערן זיק תגמול' ב קיבלה גב"ל לאומי ארה"בגין תקופת הכהונה כמשנה למנכ"). ב"לאומי ארה("

ב ובגין התקופה מאז מינויה לתפקיד "לפי תכנית התגמול של לאומי ארה, משתנה יחסי לתקופה הרלבנטית

בהתאם לתקופת הכהונה , לרבות מענק משתנה יחסי, ערן זיק תגמול' הלת הסיכונים הראשית קיבלה גבמנ

 .בתפקיד החדש

 מיום החל, הבנק של מלאה ובשליטה בבעלות בת חברה ,ב"ארה לאומי בנק ל"כמנכ מכהן מנדלסון אבנר מר .12

 לאומי של[ התגמול למדיניות בהתאם נקבע לעיל בטבלה כמפורט מנדלסון מר של שכרו. 2013 בספטמבר 1

 בגודל בנקים של לים"מנכ שכר לגבי למקובל ובהתאם לאומי בקבוצת לחברות התגמול ומדיניות] ב"ארה

 ל"למנכ דירה שכר כגון נוספות נלוות הוצאות גם כולל מנדלסון מר של שכרו. הברית-בארצות דומים ופעילות

 . הברית בארצות

 סיום בעת מוקדמת להודעה וזכאותו מנדלסון מר גם ובהם בבנק הבכירים של הפרישה איתנ לעניין פרטים

  U.ג.3.ב23 ביאורU ראה - העבודה יחסי
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 לאומי של מלאה בבעלות בת חברה, ")ABL לאומי(" Leumi ABL Limited ל"כמנכ מכהן - הירד פול מר .13

 מר של ושכרו בריטניה לאומי בנק עם במשותף הבת חברת יוזמי על נמנה פול. 2006 משנת החל בריטניה

 בנוסף, זכאי ולפיו עמו הבנק שחתם הסכם לתנאיי בהתאם נקבע ABL לאומי ל"כמנכ כהונתו בגין הירד

 לאחר החברה של הנקי הרווח פי על וזאת קבועה נוסחה על המבוסס משתנה שנתי לתשלום, השנתי לשכרו

 . מיסים

. 2006 משנת החל בריטניה לאומי של מלאה בבעלות בת חברה, ABL לאומי ל"כסמנכ מכהן - וודורד פיל מר .14

 כהונתו בגין וודורד מר של ושכרו בריטניה לאומי בנק עם במשותף הבת חברת יוזמי על הוא אף נמנה פיל

, השנתי לשכרו בנוסף, זכאי ולפיו עמו הבנק שחתם הסכם לתנאיי בהתאם נקבע ABL לאומי ל"כמנכ

 . מיסים לאחר החברה של הנקי הרווח פי על וזאת קבועה נוסחה על המבוסס משתנה שנתי לתשלום

 של מלאה ובשליטה בבעלות בת חברה, ")פרטנרס לאומי(" מ"בע פרטנרס לאומי ל"כמנכ מכהן בלוך ירון מר .15

 התגמול ועדת ידי על אושר, לעיל בטבלה כמפורט, בלוך למר השנתי המענק. 2011 בינואר 1 מיום החל, הבנק

 משרה לנושאי התגמול מדיניות פי ועל העסקתו בהסכם לקבוע בהתאם וזאת, פרטנרס לאומי ודירקטוריון

 לעיל בטבלה הנכלל, קבוע שנתי ממענק מורכב השנתי המענק. 2014 בשנת שאושרה פרטנרס בלאומי

 לידי ההסכם את להביא רשאי צד כל, ההעסקה הסכם פי על. משתנה שנתי וממענק השכר אודות בנתונים

 הוא, פיטורין או התפטרות בשל, בלוך מר של העסקתו סיום בעת. כחוק מוקדמת הודעה במתן, עת בכל סיום

 בין העבודה יחסי שיסתיימו במקרה, כן כמו. שנתית העסקה לעלות השווה הסתגלות למענק זכאי יהיה

 לרבות, עבורו המתנהלת המנהלים ביטוח בפוליסת לזכותו נצברו אשר הכספים לכל זכאי יהיה הוא, הצדדים

 דין פי על לו שיגיעו הפיצויים בין, שיהיה ככל, ההפרש בגין ולהשלמה פיטורין פיצויי בגין שנצברו הסכומים

 . המנהלים ביטוח בפוליסת הפיצויים ברכיב לזכותו שנצברו לפיצויים

ניתנו בתנאים המקובלים לכלל העובדים בבנק וסכומיהן נקבעו על פי  ,בתנאי הטבה שניתנו הלוואות .16

ולכן לא הוצגו ) ח בודדים"אלפי ש( ל הסתכמו בסכומים מאוד זניחים "ההלוואות הנ. קריטריונים אחידים

 .בטבלה

 ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח פוליסות במסגרת הבנק ידי על בוטחו אחרים משרה ונושאי דירקטורים .17

 .זניחה בהיותה דלעיל בטבלאות כלולה אינה היחסית הביטוח פרמיית. מוחזקות ובחברות בבנק אחרים משרה

 . המבוטחת בקבוצה המשרה נושאי לכלל מתייחסת והיא, ח"ש אלפי 4,262-ב הסתכמה הפרמיה כל סך

בשים , ובחן את התגמולים, אים ורלבנטיקיבל הסברים וחומר רקע מת, לאחר שקיים דיונים, הדירקטוריון סבור .18

ובשים לב למדיניות התגמול הבנק הקבוצתית ומדיניות  2015לב לפעילות הבנק והקבוצה ותוצאותיהם בשנת 

ל "כי התגמול לבכירים הנ, וכן לפועלו ולתפקודו של כל בכיר בבנק או בקבוצה, התגמול בחברות הקבוצה

, שלבטח אינו עולה על התגמול הסביר וההוגן בנסיבות העניין גמולמהווה ת, כמפורט בטבלה ובהסברים לעיל

בשים לב לתרומה של כל אחד מנושאי המשרה כאמור לתוצאות הפעילות של הבנק והתגמול כאמור הינו 

 .לטובת הבנק

 .23U ביאורU ראה נוספים לפרטים
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         )א( 2014שנת 

  הלוואות שניתנו בתנאי הטבה   תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמול 

 תפקיד שם

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענקים  משכורת הבנק

הפרשות 
 סוציאליות 

תשלום 
מבוסס 

 מניות
 שווי

 סך הכל  הטבה 
יתרה ליום 

31.12.2014 

תקופה 
ממוצעת 

עד 
לפרעון 

 )בשנים(

ההטבה 
שנתנה 
במהלך 

 השנה

הלוואות 
שנתנו 

בתנאים 
 רגילים

 )ח"באלפי ש( %  

- - - -  3,078 159-  733-  2,186 0.001 ר הדירקטוריון"יו מר דוד ברודט 

רקפת רוסק ' גב
 20- - -  4,130 160-  1,291-  2,679 0.003 ל ראשי"מנכ עמינח 

נעמי ' גב
 זנדהאוז 

ראש  ,ל"סמנכ
חטיבת הייעוץ 

-  7 2.37 106 7,769 101-  5,617-  2,051-  )לשעבר(המשפטי 

 מר ירון בלוך 
ל לאומי "מנכ

- - - -  5,026 119-  2,412 949 1,546-  פרטנרס

- - - -  ABL  -863 3,301 129  -89 4,382ל לאומי "מנכ מר פול הירד 

- - - -  ABL  -789 3,301 118  -93 4,301ל לאומי "סמנכ מר פיל וודורד 

 מר לארי וייס 
ל לאומי "מנכ

- - - -  3,904 72-  2,859-  973-  )לשעבר(בריטניה 

מר אבנר 
 מנדלסון 

ל בנק לאומי "מנכ
- - - -  3,588 1,731-  402-  1,455-  ב"ארה

דניאל ' פרופ
-  4 0.42 82 2,556 113-  927-  1,516-  ל"משנה למנכ צידון 

 מר דן ירושלמי 

ראש , ל"סמנכ
חטיבת לאומי 

 -- - -  2,349 20 258 667-  1,404 - טכנולוגיות 

ב בנושא "כללי החשבונאות המקובלים בארהבהתאם להוראות הדיווח שהיו בתוקף ערב כניסת , הנתונים הוצגו בהתאם לדיווח מאשתקד )א(
 .בכירים אינם ברי השוואה בין השניםולכן הנתונים בטבלאות של שכר ה זכויות עובדים
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 בבנק השליטה

 המוגדר מניות בעל ואין שליטה גרעין ללא בנקאי כתאגיד ,בדין הקבוע פי על ,הבנק מוגדר 2012 במרס 24 מיום החל

 .בבנק שליטה כבעל

 2015 בדצמבר 7 מיום בכירה משרה ונושאי עניין בעלי החזקות מצבת על מיידי דוח ראה ,בבנק עניין בעלי החזקות לגבי מעודכן למידע
 ).175125-01-2015 :אסמכתא(

 דירקטורים ובחירת שנתית כללית אסיפה

 בין ,בה הוחלט אשר ,")השנתית הכללית אסיפה(" הבנק של השנתית הכללית האסיפה התקיימה 2015 ביולי 8 ביום

 הכללית האסיפה כינוס על להודעה 'א כנספח המצורף בנוסח המפורט פי על הבנק תקנון תיקון את לאשר ,היתר

 לפי גם חיצונים שהינם החברות חוק לפי יםחיצונ דירקטורים שני בחירת )1( :להלן כמפורט דירקטורים בחירת ועל

  .הבנקים על הפיקוח של 301 הוראה לפי חיצונים דירקטורים שלושה בחירת )2(;הבנקים על הפיקוח של 301 הוראה

 1520 ביולי 8 מיום השנתית הכללית האסיפה תוצאות בעניין מיידים דיווחים ראה השנתית הכללית באסיפה שאושרו החלטותל בנוגע למידע
  ).068943-01-068940,2015-01-2015 :אסמכתאות(

 .Uהבנק דירקטוריון חבריU פרק ראה הכללית באסיפה דירקטורים בחירתל בנוגע נוסף למידע

  ישראל בנק לטובת שעבוד

 ,ישראל בנק לטובת ,בדרגה ראשון צף בשעבוד הבנק שעבד פיה על חוב איגרת על חתם הבנק 2008 במאי 21 ביום

 שהינם ,לקוחותיו מאת לפעם מפעם לבנק ושיגיעו המגיעים ,בשקלים כספיים וחיובים סכומים לקבלת זכויותיו את

 ושמשך ,מהבנק שקיבלו אשראים של לבנק בהחזר מפגרים שאינם ,)ישראל מדינת דיני לפי שהתאגדו( תאגידים

 השעבוד .ל"הנ ללקוחות הבנק ידי על וינתנו שניתנו ,שנים שלוש על עולה אינו אשראי כל של )מ"מח( הממוצע החיים

 .ח"ש מיליארד 1.1 של לסך עד ,לעת מעת שיהיו כפי ,החוב באיגרת המובטחים הסכומים לגובה השווה בסכום הינו

  במסלקת פעילותו לצורך הבנק לפעילות שנדרשים כספים להבטיח בא זה שעבוד

Settlement) Link ontinuousC( CLS.
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 ומתקנים קבוע רכוש

 3.2לעומת , ח"ש מיליארד 3.1 בסך 2015בדצמבר  31-ב הסתכמה וציוד בניינים של המופחתת העלות - וציוד בניינים

 . 2014בדצמבר  31-ב ח"ש מיליארד

 :כדלהלן הינן 2015בדצמבר  31 ליום וציוד בבניינים ההשקעות

  יתרה להפחתה פחת שנצבר עלות 

   בדצמבר 31 

 2015 2014 

    ח"במיליוני ש 

 1,582 1,480 1,894 3,374 בניינים ומקרקעין

 657 641 2,826 3,467 ריהוט וכלי רכב, ציוד

 923 974 3,080 4,054 תוכנות

 3,162 3,095 7,800 10,895 סך הכל

     

 מחוץ לגורמים והמושכרים הקבוצה בשימוש שאינם בניינים. הקבוצה לפעילות בעיקר משמשים אלה וציוד בניינים

 . ח"ש מיליון 45 בסך מסתכמים 2015בדצמבר  31 ליום המאוחד במאזן הכלולים לקבוצה

 ן"נדל

 מרבית. בנות-חברות בבעלות או הבנק בבעלות הינם בישראל הקבוצה עסקי מתנהלים בהם המבנים שטחי מרבית

 .בשכירות הינם ל"בחו הקבוצה עסקי מתנהלים בהם הנכסים

חברות (מ "מ ולין סיטי סנטר בע"בנייני בנק בע, ן המוחזקים על ידי הבנק והמצויים בבעלות הבנק"סך נכסי הנדל

-סניפים וארכיבים בשטח של כ 111מתוכם , ר"מ 250,000-נכסים בהיקף של כ 219) בנות בבעלות מלאה של הבנק

היתרה מתחלקת ). ל"ללא מתחם קריית שירות בל(ר "מ 39,000-כ משרדי הנהלה ראשית בשטח של 24-ר ו"מ 73,000

 31הנכסים המיועדים למכירה ליום . 'נכסים פנויים וכו, מגרשים, טימרכז לוגיס, בשימוש חברות בנות, למשרדים

 .הנמוך שבהם, ר ומוצגים לפי עלות מופחתת או שווי למימוש"מ 18,700-היו בשטח של כ 2015בדצמבר 

בהשוואה לשנת , ר בבעלות"מ 8,000מתוכם , ר"מ 12,000-בכ 2015ידי הבנק הצטמצם בשנת השטח המוחזק על 

2014. 

חטיבת  -הכולל את חטיבת לאומי טכנולוגיות , "ל על שם יצחק רבין"קריית שירותי בל" -ב "מחזיק הבנק בקש, בנוסף

ממוקם בלוד בתוך מתחם ה, תפעול ומחשוב של השירותים התפעוליים של הבנק ואת מרכז ההדרכה של הבנק

 .דונם 78.8ששטחו הכולל הינו 

 .ר בשכירות"מ 86,000-הבנק מחזיק בשטח של כ, בנוסף לשטחים שבבעלות

" מ"לאומי שירותי שוק ההון בע"כולל שתי חברות בנות (במסגרת תוכנית התייעלות הוחלט על מעבר מספר יחידות 

החלטה שהביאה , א למטרופולין בתחומי גוש דן"עיר תמה") מ"החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"ו

 .2015מהלך זה הושלם במהלך המחצית הראשונה של שנת . לצמצום עלויות שכירות וארנונה
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 מערכות מידע

 נתונים של שלישי לעותק מרכז הקים לאומי, כן כמו. אביב-בתל ומשני ב"בקש ראשי: מחשוב מרכזי 2 יש לאומי לבנק

 .ירושלים באזור

לוחמה ביולוגית כימית ורעידות , המתקן ממוגן בפני פגיעת רקטות. ללאומי מתקן תת קרקעי למערך המחשוב הראשי

. המתקן נבנה עם טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות תפעול שוטף ברמה גבוהה ותפקוד עצמאי בשעת חירום. אדמה

 .תקנים בינלאומייםובהתאם ל TIER3התשתיות במרכז המחשבים הינן ברמת שרידות ויתירות 

, הפיתוח והמבדקים, לשימוש מערכות הייצור. Z/Seriesממשפחת  IBMתוצרת ) MF(מחשבים מרכזיים  3ללאומי 

ערכי הקיבולת נמדדים על פי מיליוני פעולות ( mips 14,106סך הכל קיבולת המחשבים הינה . והתאוששות חירום

 .I.B.Mמקבל שירותים מחברת , ב"כנתאות ממוקם בקשמרכז המחשבים הראשי של מערך המש ).mips, לשנייה

 .ואתר גיבוי עבורו הוקם בתל אביב

ב ובמתקן הגיבוי "לבנק מאגר נתונים מקוון והיסטורי המאוכסן על גבי דיסקים וקלטות במתקן המחשוב העיקרי בקש

על גבי תשתית תקשורת  הנתונים עוברים .עותק שלישי עדכני של נתונים נשמר במתקן באזור ירושלים. בתל אביב

 .ייעודית בין מרכזי המחשוב של לאומי

כגון הוראות חוק הגנת , וחוקים והוראות שונים, אבטחת מידע בלאומי מתבססת על עקרון הסודיות הבנקאית

 . הוראות בנק ישראל ותקנים בינלאומיים מקובלים של אבטחת מידע, הוראות חוק המחשבים, הפרטיות ותקנותיו

בדגש על בנית תוכנית , אות אלה נגזרת פעילות ענפה של הגדרת ויישום מדיניות אבטחת מידע בלאומימתוקף הור

תכנון וביצוע , הקמת מערכות והטמעה של נושאי ניהול אבטחת מידע, ומנגנוני אבטחת מידע עבודה ליישום בקרות

 . םלרבות עיגון תהליכי עבודה וכתיבת נהלי ,בקרות אבטחת מידע

נערך לאומי למתקפות מחשוב ופועל לגידור הסיכונים , ארגונייםבעידן בו מתגברים האיומים מגורמי חוץ ופנים 

הממונה על , לאומי פועל בתיאום עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, בנוסף. למיניהן הנובעים ממתקפות סייבר

לצורך חיזוק , א"שיתוף ידע והגנת סייבר ובאמצעות חברת שבההגבלים ובשיתוף המגזר הבנקאי להקמת מרכז ל

 . ההתמודדות מול איומי הסייבר

כאשר האחריות הניהולית , ל מתבסס על מערכות עצמאיות"התפעול והמחשוב של חברות הבת בארץ ובחו

, לאומי. של לאומי IT-והמקצועית היא של הנהלות חברות הבת והדירקטוריונים שלהן ובתאום עם אסטרטגית ה

 .ל"לשיפור ולשדרוג המערכות בשלוחות בחו, במסגרת תוכנית רב שנתית, ל פועל"בשיתוף שלוחות בחו

התקשורת משמשת לדיוור . ל קשורות ברשתות פנימיות לתקשורת לשימושן ובינן לבין לאומי"חברות הבת בחו

ל "נטרנט לשלוחות הבנק בחוהבנק משקיע בתחזוקה ופיתוח באי. ולהעברת נתונים מוצפנים באופן מאובטח

 .כמו כן שודרגו תשתיות טכנולוגיות לשיפור זמינות המערכות. המבוססים על התשתיות של לאומי

 עסקיו לניהול המשמשות מידע מערכות בתחום אמריקאיות חברות מספר עם חוץ מיקור הסכמי ב"ארה לאומי לבנק

 . הבנקאיים
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גם  הכולל ,מחשוב שירותילמתן  הסכםבהתאם ל, אגוד לבנק מחשוב שירותי מערך מפעילה טכנולוגיות לאומי חטיבת

 .נוספים ושירותים, גיבויים, ייעוץ שירות, מחשב מערכות פיתוח, תפעוליים שירותים

 31 ליום עד אגוד ובנק הבנק בין להתקשרות ביחס כובל מהסכם הפטור את אישר העסקיים ההגבלים על הממונה

 .ההסכם סיום מועד שהינו 2016 בדצמבר

 .Uהסכמים מהותייםUלמידע נוסף בנוגע להסכם עם בנק אגוד ראה פרק 

 התקציב. 2014 בשנת ח"ש מיליון 686 לעומת ח"ש מיליון 609 כ תוכנות הכולל בציוד הקבוצה השקיעה 2015 בשנת

 . הבנק הנהלת ידי על שהוגדרו כפי האסטרטגיים ביעדים לתמיכה הותאם

באמצעות שירותים " חווית לקוח"בתחומי הערוצים הישירים ושיפור המשיך הבנק למקד השקעה  2015בשנת 

לפיתוח מערכת לשיפור  CRM-מסחר בשווקי ההון באינטרנט ובאמצעות פרויקט ה, לרבות לאומי בסלולר, דיגיטליים

כמו בכל , בנוסף. לאוויר מייד לאחר אישור הרגולטורתעלה  CRM-מערכת ה. חווית הלקוח ולשיפור תהליכי המכירה

 .שנה ניתן דגש לקיום הוראות רגולציה

כחלק מחזון לאומי לעדכון והנגשת השירותים הבנקאיים ואמצעי התשלום המסורתיים והתאמתם , 2015בשנת 

שירות המאפשר לשלם  -" צלם ושלם"ם ביניה, פיתח לאומי מספר מוצרים חדשניים בסלולר ,לעולם הדיגיטלי החדש

ממשק נח לביצוע שהינו  ,"שיק דיגיטלי" .באמצעות סריקת השובר, בזק וחשמל, חשבונות שונים לרשויות מקומיות

לאומי  .השיק הדיגיטלי אינו מהווה שיק לפי פקודת השטרות. לרבות העברות דחויות, העברות בין לקוחות לאומי בלבד

 .דיגיטלי כשיק לפי פקודת השטרות פועל לקבלת הכרה בשיק

עבור פעילות הבנק , TEMENOSפיתוח ותחזוקה בין הבנק לבין חברת , נחתמו הסכמי רשיון תכנה 2015ביוני  30ביום 

סך ההשקעה הצפויה בפרוייקט הינה בסכומים שאינם  .'מערכות הליבה שלב אהדיגיטלי וכן עבור פרוייקט החלפת 

 .מהותיים

אפשרות של הבנק להמשך הפרוייקט כך שיכלול בעתיד הרחבת הפרוייקט להחלפת מערכות ליבה ההסכם כולל 

 .נוספות של הבנק

 נסגרהש ח חלף מערכת ישנה"לחדרי עסקאות מט בחטיבת שוקי הון הסתיים פרויקט לשילוב מערכת מיחשוב חדשה

 .ת במשרדיהםעבור לקוחו  trade onהופעלה מערכת מסחר בעסקאות , כמו כן .2015בסוף 

, אבטחת מידע ,ITשירותי  :לתקני איכות מטעם מכון התקנים הישראלי בנושאים הבאים 2015 שנתהבנק הוסמך ב

 .איכות הסביבה ניהול אנרגיה ותו ירוק לשרות, בטיחות ובריאות תעסוקתית, המשכיות עסקית

.16U ביאורU ראה נוסף לפירוט



 
 

486 

 מוחשיים לא נכסים

 ושירותי הבנקאות בתחום, בישראל, אליו הנלווה העיצובי ובלוגו" לאומי" בסימן היחיד הזכויות בעל הוא הבנק .1

 .המימון

, ומוצרים שירותים בשמות וכן, שלהן ובלוגו החברות בשמות פעילותה לצורך משתמשת הקבוצה, בנוסף .2

 .שירות כסימן או מסחר כסימן נרשמו שחלקם

 מיושמים כאשר, לאומי ועובדי ספקים, לקוחות על מידע, היתר בין, נשמר בהם רשומים מידע מאגרי לקבוצה .3

 תוך הבנק של העסקית פעילותו ואת הלקוחות פעילות את לאבטח המיועדים מתקדמים טכנולוגיים אמצעים

 .מידע במערכות משימוש הנובעים הסיכונים צימצום

 לרבות, עסקיה ניהול לצורך שונות מידע ובמערכות מחשב בתוכנות שימוש וזכויות שונות קנין זכויות לקבוצה .4

 .ללקוחותיה שירותים מתן לצורך

. 15U ביאורU ראה נוסף למידע. חברות מרכישת ומוניטין מוחשיים לא נכסים לקבוצה .5
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 אנוש משאבי

  מצבה

בממוצע שנתי ירדה . 2014ביחס למצבת  2.8%-ירידה של כ, משרות 363-ירדה מצבת משרות הקבוצה ב 2015בשנת 

 . 2014ביחס לממוצע שנתי  2.3%-ירידה של כ, משרות 306-מצבת משרות הקבוצה ב

 .במהלך ארבע שנים) 10.1%-כ(משרות  1,403מבטאת ירידה של  2015מצבת המשרות הנקודתית לסוף שנת 

הקטנת מצבת כח האדם בבנק במסגרת מהלכי התייעלות אשר כללו הושגה באמצעות הירידה במצבת הקבוצה 

התייעלות במטות , מהסניפים למרכזי מומחיות back officeהוצאת פעילויות : שינויים מבניים בחטיבות הבנק כגון

ביטול מערך , העסקית והמסחריתמיזוג החטיבה , החטיבות שכללה בין היתר את מיזוג בנק לאומי למשכנתאות

פרישה טבעית ומהלכי התייעלות נוספים שבוצעו בחברות המאוחדות בארץ , פרישה מוקדמתובאמצעות , הרכש ועוד

 .ל"וזאת בנוסף לסגירת שלוחות בחו ל"ובחו

 ממוצע משרות שנתי משרות בסוף שנה 

 )א(2014 2015 )א(2014 2015 

 10,000 9,828 9,762 9,592 הבנק בארץ

 2,047 2,010 2,018 1,975 חברות מאוחדות בארץ 

 12,047 11,838 11,780 11,567 סך כל הקבוצה בארץ

 19 8 6 6 בסניפי הבנק ובנציגויות:        ל"בחו

 1,134 1,048 1,105 955 בחברות מאוחדות                  

 13,200 12,894 12,891 12,528 ל"סך כל הקבוצה בארץ ובחו
     

 .חיצוניים עובדים והעסקת שרות לשכות עובדי של עבודה שעות, ספציפיות נוספות שעות לרבות מלאה משרה - משרה *
הוצגו מחדש נתוני מצבת משרות כח האדם בגין השפעת , בעקבות היישום למפרע של הנחיות המפקח על הבנקים בנושא היוון עלויות תוכנה )א(

 השפעת היישום למפרע גרמה לגידול בהוצאות השכר וכתוצאה מכך לגידול במספר המשרות של . משרות עובדים ששכרם הוון לרכוש קבוע
 .2014 בשנת 200-כ

 טבעית פרישה

 .טבעית פרישה במסגרת עובדים 80-כ לגמלאות פרשו 2015 שנת במהלך

, עובדים 2,217-במהלך העשור הקרוב צפויים לפרוש לגמלאות במסגרת פרישה טבעית כ, נכון למועד הדוחות

 .2016עובדים במהלך שנת  100-כ מתוכם

 השכר ומבנה התגמולים מערך

 תרומתו, העובד של לתפקידו התגמול רמת בין התאמה על מבוססות הבנק לעובדי והתגמולים השכר מערכות, ככלל

 . דיפרנציאלי הינו לעובד המוענק התגמול לכך בהתאם, מנהליו והערכת למערכת
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  העובדים עם קיבוציים הסכמים

 מיוחד קיבוצי הסכם לגבי להסכמות הגיעו הבנק עובדי וארגון הבנק הנהלת כי, הבנק הודיע 2015 בינואר 21 ביום

למידע נוסף בנוגע להסכם . העובדים מועצת ידי ועל הבנק דירקטוריון ידי על אושרו ואלו, ")הקיבוצי ההסכם: "להלן(

 ).2015-01-016267: אסמכתא( 2015בינואר  21מיום הקיבוצי ראה דיווח מיידי 

לבין ארגון העובדים והסתדרות העובדים , נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הבנק מצד אחד 2015למרס  31ביום 

ההסכם הינו עדכון של ההסכם . של עובדי הבנק הותיקים בעניין הסדר לביטחון סוציאלי, הכללית החדשה מצד שני

לא יצר  2015ההסכם ממרס . בנושא הגמלה לה זכאים העובדים הותיקים 1999דצמבר  19הקיבוצי המיוחד מיום 

אלא שינה את תהליכי וצורת העבודה בשל , או במחויבות הבנק לעובדים הזכאים/שינוי בזכויות הקיימות לעובדים ו

 . ואילך 1999חלו בדין בתחום הפנסיה מאז שנת השינויים ש

מ מצד שני לבין "נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הבנק מצד אחד לבין בנק ערבי ישראלי בע 2015לדצמבר  10ביום 

לעניין מיזוג בנק ערבי , מצד שלישי, נציגות העובדים של בנק ערבי ישראלי והסתדרות העובדים הכללית החדשה

 . בנק לאומי עם ולתוך, ישראלי

עת  2016בינואר  1ההסכם עוסק בהשלכות המיזוג על מעמדם וזכויותיהם של עובדי בנק ערבי ישראלי החל מיום 

קובע ההסכם שמיום המיזוג יהיו עובדי בנק ערבי ישראלי חלק , ככלל. הם הופכים להיות עובדי לאומי לכל דבר ועניין

לרבות זכויות , וזאת מבלי לגרוע מזכויות, ם להם זכאים עובדי בנק לאומימבנק לאומי ויהיו זכאים לכל הזכויות והתנאי

 .עודפות שניתנו להם קודם המיזוג, אישיות

, לפיו יומרו זכויות שונות, נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין נציגות עובדי הבנק לבין הבנק 2016בפברואר  17ביום 

על בסיס הסכום בו רשומות אותן , ים בסכום אותן זכויותשנצברו לטובת עובדים במניות של הבנק שיונפקו לעובד

חלף ריבית ההיוון בה נעשה שימוש בהתאם  3.5%ובכפוף לשימוש בשיעור ריבית היוון של (זכויות בספרי הבנק 

בפברואר  18להנפקת מניות לעובדים שפורסם ביום  מימוש מתווה ייעשה בהתאם למיתאר). להוראות בנק ישראל

 .כפי שנדרש על פי דין, הליכים נוספיםולקיום , 2016

 .23U ביאורU ראה קיבוצי להסכם בנוגע נוסף למידע

 .Uבכירה משרה נושאי שכרU פרק ראה בכירה משרה נושאי שכרל נוגעב מידע נוסףל
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 )בבנק( ושכר עבודה עלות

 )ב)(א(2013 )א(2014 2015 
 ח"באלפי ש 

 335.1 339.2 343.3 )*ללא בונוס( -עלות למשרת עובד 

 363.3 339.4 399.5 )*כולל בונוס( -עלות למשרת עובד 

 225.8 227.7 234.1 )*ללא בונוס( -שכר למשרת עובד 

 248.5 227.8 279.3 )*כולל בונוס( -שכר למשרת עובד 

    
 .לעובדים ומניות רטרו פיצויים, מרצון פרישה עלויות, פנסיה הוצאות כוללת אינה עובד למשרת עלות *
 U.1.ד.1ביאור Uראה , ב בנושא זכויות עובדים"הוצג מחדש עקב יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה)  א(
 .בבנק שמוזג המשכנתאות מערך עובדי עלות השפעת כוללים הנתונים 2013 בשנת)  ב(

 

 והכשרה הדרכה

 למידה תהליכי באמצעות, העסקיים יעדיהן ובהשגת העסקיות ביחידות לתמוך למטרה לה שמה הבנק הנהלת

 לאומי עובדי השתתפו זו במסגרת. ומנהלים עובדים של והניהוליות המקצועיות היכולות בשיפור הממוקדים והדרכה

 .הדרכה ימי 56,000-ב 2015 בשנת

בדגש על תחומי הליבה , בחיזוק הידע המקצועי של העובדים והמנהלים התמקדו 2015 בשנת ההדרכה פעולות

כל זאת בהתאם ליעדים העסקיים של . והכשרות ניהוליות רגולציה, שירות ומכירות, יעוץ השקעות, אשראי -הבנקאיים 

ברכישת מיומנויות חדשות , נערכו פעילויות הדרכה ייעודיות התומכות בתהליכי השינוי הארגוני, כמו כן. הבנק

  .ובהתאמה לצרכים משתנים בחטיבות השונות

במסגרת זו אוכלוסיית בנקאים . ותבדגש על מיומנויות מכירה ושיר" סימולטור"הורחבה פעילות ההדרכה ב 2015-ב

 .ומנהלים הגיעו לימי אימון מרוכזים במכירות

 דיגיטלית למידה

 2015 בשנת. נמוכות בעלויות העובדים של גבוהה כשירות שמירת היא הדיגיטלית הלמידה של העיקרית המטרה

תורגלו והוסמכו  2015-ב. בארגון הלמידה מתרבות כחלק בלאומי הדיגיטלית הלמידה העמקת של המגמה נמשכה

 .שעות למידה מרחוק 25,000-והשתתפו בכ לומדות רגולציה 10-עובדי לאומי בכ

, באינטרנט שימוש תוך חדשניים דיגיטליים באמצעים בכיתות הלמידה חווית בשיפור ההדרכה אגף החל זו בשנה

 של ועיבוד חזרה, דיון, מוחות סיעור, תחרות, בלמידה עובדים מעורבות מעודדים אלה אמצעים. ובטאבלטים בסלולאר

 . ניכר באופן הלמידה אפקטיביות את משפרים ובכך הלימוד חומר

 ידע ניהול

בחטיבה הבנקאית : המשיך תחום ניהול ידע לספק פתרונות ותשתיות ידע תומכות ביצועים בזמן אמת 2015 בשנת

הסדרי שכירים  ,כרטיסי אשראי, אשראי מסחרי, אשראי פרטיהוקמה מנהלת הידע אשר מספקת פתרונות בתחומים 

 .הצעות ערך ללקוח ועוד, ערוצי דיגיטל



 
 

490 

תוכנית , 360: עבור יתר חטיבות הבנק בדגש על תהליכים חוצי ארגון כגון םנבנו פיתרונות ייחודיי, בנוסף

 .ועוד  cross border,מנהיגות

 .חודיים בסניף המרכזי תל אביב ובלאומי טכנולוגיותנבנו פתרונות לתחומי ידע יי, בתחום שימור הידע

 השכלה

 . מתמשכת עלייה במגמת נמצא בבנק אקדמית ההשכלה בעלי שיעור

בשנת  66.4%-ו, 2014בשנת  68.5%-בהשוואה ל, מכלל העובדים 70.1% 2015שעור האקדמאים בבנק היה בסוף שנת 

-ו 2014בשנת  95.3%-בהשוואה ל, 95.6%-ל 2015ע בשנת שיעור האקדמאים בקרב הסגל הניהולי בלאומי הגי. 2013

 .2013בשנת  94.4%

 על גבוהה השכלה ורכישת אקדמאים שאינם עובדים עזיבת, אקדמאים מקליטת נובעת האקדמאים בשיעור זו עלייה

 .הבנק עובדי ידי

 וותק גיל

הוותק . 2013בשנת  44.5-ו 2014בשנת  44.1-בהשוואה ל, שנים 44.4היה  2015הגיל הממוצע בבנק בסוף שנת 

 .2013בשנת  18.3-ו 2014בשנת  17.9-בהשוואה ל, שנות ותק 18היה  2015הממוצע בבנק בסוף שנת 

 עובדים זכויות

 עבודה הסכם על בעיקרם מושתתים, אישי עבודה חוזה בעלי עובדים למעט, בישראל לעובדיו הבנק בין העבודה יחסי

 הבנק הנהלת חברי של העבודה תנאי. משלימים והסדרים קיבוציים והסכמים" ודהעב חוקת" הקרוי בסיסי קיבוצי

 .23U ביאורU ראה נוספים לפרטים, אישיים עבודה בחוזי מוסדרים, אחרים מסוימים בכירים ועובדים

  ארגוני פיתוח

 .של החטיבות באמצעות מכלול תהליכי פיתוח ארגוניאגף ההדרכה נותן מענה לצרכים הארגונים הייחודיים 

פיתוח צוותי . בנייה ויישום של תוכניות בהיבטי רתימה תקשור והכשרה -ליווי יחידות בשינוי : המשימות העיקריות הינן

 .תקשורת פנים והטמעת החזון וערכי הליבה, סקרים, גיבוש אסטרטגיה ותוכניות עבודה, הנהלה

 להבקהי עובדים מעורבות

 והאחריות המעורבות בתחום מרכזי ערוץ חשוב, בקהילה והמנהלים העובדים במעורבות רואה לאומי הנהלת

 בחיי מעורבים ולהיות התנדבותיים בפרויקטים פעיל חלק לקחת עובדיו את מעודד לאומי. הבנק של החברתית

 . ולהתנדב לתרום הזדמנויות ומגוון התנדבותיות מסגרות לרשותם מעמיד ואף הקהילה

 נהנתה מהן עובדים של ההתנדבות שעות היקף. בבנק שונות מיחידות, עובדים 4,066 התנדבו, 2015 שנת במהלך

 .שעות 33,270-ב הסתכם 2015 בשנת הקהילה
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מהיחידות השונות  נציגים 360-המונה כ, פעילות היחידה מתבססת על רשת של מובילים חברתיים בחטיבות הבנק

לקדם את נושא התנדבות העובדים ביחידתם תוך בניית תשתית תומכת פעילות ובניהול ענף מעורבות ייעודם . בבנק

 .עובדים בחטיבת משאבי אנוש

 התנדבות של הישיר ההשפעה מעגל היקף. ונוער ילדים בתחום בעיקר קהילתיים שותפים של רחב מגוון ללאומי

 .שנה מידי נהנים אלפי לעשרות מגיע העובדים

, סים"מועדוניות ומתנ, סיוע לילדים ונוער בסיכון בפנימיות: נרתמים לפעילויות מגוונות כמו, מכל רחבי הארץ ,העובדים

תמיכה , סיוע לניצולי שואה, חולים-ביקורים בבתי, איסוף ציוד לנזקקים, עזרה בשעורי בית וליווי קבוצות נוער, חניכה

מידי שנה כמסורת " פסחא'קמחא ד"משתתפים במבצע עובדי הבנק . באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים ועוד

. חבילות 2,445חולקו  2015בשנת . ומחלקים חבילות מזון למשפחות נזקקות שיוכלו לקיים את ארוחת ערב חג הפסח

חבילות מזון  20-משפחות נזקקות המציינות את הרמאדן ולחבילות מזון  150התקיימו מבצעי אריזות וחלוקת , כמו כן

 .זקקות בחג המולדלמשפחות נ

, אסטרטגיות תכניות באמצעות, העתיד דור בחיזוק לאומי לחזון להתחבר הבנק בחר אלה רבות לפעילויות במקביל

". שינוי מוביל נוער אחרי" כמו שונים בפרויקטים" אחרי לאומי" עמותת ידי על הנתמכות עמותות עם הקשר העמקת

 עובדי של במעורבותם. ועוד" אחרי שיעור", "פעמונים" כמו עמותות עם פעולה בשיתוף בפעילות משתלבים, כן כמו

 ערכים הטמעת, העשרה הכוללים, התכנים על גם מקפידים נוער ובני ילדים עם השונים ובממשקים בקהילה לאומי

 .הבנק של הליבה לעסקי התואם פיננסי חינוך ובהדרגה

 פעילות מגזרי לפי משרות מצבת

 2014ממוצע משרות בשנת  2015ממוצע משרות בשנת  

 פקידים סגל ניהולי פקידים סגל ניהולי 

 5,505 1,396 5,331 1,367 משקי בית

 1,530 487 1,509 487 עסקים קטנים

 377 428 336 382 בנקאות פרטית

 1,054 726 1,059 758 בנקאות מסחרית

 552 414 566 414 בנקאות עסקית

 370 348 337 336 שוקי הון -פיננסי ניהול 

 10 3 10 2 אחר

 9,398 3,802 9,148 3,746 סך הכל

     

, בבנק העיקריים העסקים קווי פי על המשרות מצבת ניהול על מתבסס, הפעילות מגזרי פי על המשרות מספר חישוב

 יחידות עובדי גם בחשבון נלקחו פעילות מגזרי פי על המשרות מספר בחישוב. אומדנים סמך ועל שונות בהתאמות

 .בבנק הפעילות ממגזרי חלק או כלל את המשרתים מטה
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 ופרישות מינויים

 :מינויים

 לניהול החטיבה ראש לתפקיד מונתה ,יורק-ניו לאומי בנק ל"למנכ והמשנה האשראים מנהלת ,זיק-ערן הילה 'גב
  .2015 באוקטובר 1-מ החל ,בכיר ל"סמנכ בדרג הבנק הנהלת וחברת ראשית סיכונים מנהלת ,סיכונים

 ראש לתפקיד מונה ,ישראלי ערבי בנק דירקטוריון ר"ויו אנוש משאבי חטיבת ראש ,הבנק הנהלת חבר ,כהן דני מר

  .2016 בינואר 1-מ החל ,הבנקאית החטיבה

 לתפקיד מונתה ,קארד לאומי חברת דירקטוריון ר"ויו הבנקאית החטיבה ראש ,הבנק הנהלת חברת ,יסעור תמר 'גב

 לאומי חברת דירקטוריון ר"כיו בתפקידה תמשיך במקביל .2016 בינואר 1-מ החל ,דיגיטלית לבנקאות החטיבה ראש

 .קארד

 הבנק הנהלת תוחבר ,אנוש משאבי חטיבת ראש לתפקיד ומונתה 2015 באוקטובר 21-ב לבנק נקלטה ,דנא מיכל 'גב

 .2016 בינואר 1-מ החל ,בכיר ל"סמנכ בדרג

 נושאת במעמד הבנק מזכירת לתפקיד ולהתמנות 2016 במרץ 1-ב לבנק להיקלט צפויה ,וילדר שי-עין ליבנת ד"עו

 תמונה אשר רודניקי )משה בן( יעל ד"עו את בתפקידה תחליף וילדר שי-עין ד"עו .הנהלה חברת שאינה משרה

 .לאומי קבוצתב בכיר לתפקיד

 :פרישות

 5-ב סיכונים לניהול החטיבה וראש ראשית סיכונים כמנהלת תפקידה את סיימה ,הבנק הנהלת חברת ,בר חדוה 'דר
.בבנק עבודה שנות 7 לאחר ,2015 ביולי
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  ארגוני מבנה

 החברות פעילות את משלב, להלן כמתואר, מטה ושירותי עסקים קווי לפי לאומי קבוצת של הארגוני המבנה

 .הפיננסיים והשירותים ההון שוק, המימוניות, הבנקאיות

 עסקים קווי

 לקבוצת שרות במתן מתמחה עסקים קו כל כאשר, שונים שוק בפלחי הממוקדים עסקים קווי בארבעה מאורגן לאומי

 ממוצרים, מגוונים הפצה מערוצי, גבוהה ברמה מקצועי משרות ליהנות ללקוחות מאפשרת זו ארגון צורת. לקוחות

 .וגמישים מהירים החלטות קבלת ומתהליכי לצורכיהם המותאמים

, בשלהי תקופת הדוח הוקמה החטיבה לבנקאות דיגיטלית שמפתחת את פעילות הבנקאות הדיגיטלית של לאומי

פעילות הבנקאות הדיגיטלית צפויה . בעיקר עבור הלקוחות הקמעונאיים שיבחרו להצטרף לבנקאות הדיגיטלית

 .2016להתחיל במחצית השנה של 

 :בלאומי העסקים קווי 4 של האחריות תחומי תאור להלן

 את המקבלים, הקטנים המסחריים והלקוחות הפרטיים הלקוחות פעילות את מנהלת הבנקאית החטיבה .1

 ערוצי מגוון ובאמצעות גיאוגרפי בסיס על מרחבים 8-ב המאוגדים, סניפים 186 באמצעות השירותים מכלול

 והאינטרנט הסלולר, הטלפון באמצעות שירותים המספק CALL לאומי לרבות, ישירים/טכנולוגיים הפצה

 פעילותם אופי פי על, דיפרנציאלי באופן הלקוחות מגזרי לכל מותאמים והמוצרים השרות. ללקוחות

 פרימיום מגזר, קמעונאות מגזר: הבאים למגזרים מפולחים בחטיבה הלקוחות. וצורכיהם מאפייניהם, הבנקאית

שמוזג  ישראלי ערבי בבנק כולל בקבוצה הקמעונאית הפעילות את מרכזת ההחטיב. לעסקים בנקאות ומגזר

 .קארד לאומי ובחברת, בתום תקופת הדוח עם ולתוך לאומי

ניהול מרכז רווח של במתכונת הפועל , הוקם מערך לעסקים קטנים 2016בינואר  - מערך עסקים קטנים

  .המערך אחראי על כלל פעילות לקוחות העסקים הקטנים .והפסד עצמאי

 פרטית בנקאות מרכזי 5 למערך. בארץ הפרטית הבנקאות פעילות על אחראי הפרטית הבנקאות מערך

 מערך הועבר במסגרתו ארגוני שינוי בוצע, 2015 בינואר. סניפים 2חוץ וכן  ולתושבי ישראל לתושבי בארץ

 .הבנקאית החטיבה לאחריות פרטית בנקאות

 לכל הלוואות ובמגזר מגורים דירת לרכישת הלוואות במגזר הנה העיקרית פעילותו - המשכנתאות מערך

 נציגויות 108-כ באמצעות פועל המערך. בתחום ספציפית ומיומנות התמחות תוך מגורים דירת במשכון מטרה

 מרחבים 5-ל כפופות הנציגויות, עצמאיים באתרים ומיעוטן הבנקאית החטיבה בסניפי ממוקמות שרובן

, האשראי בתחום הפעילות את המרכז עסקים מרכז מפעיל המערך. המערך להנהלת הכפופים אזוריים

 בקשות הגשת המאפשרים טלפוניים מוקדים מפעיל המערך. ללקוחות ההלוואות כספי והעברת החיתום

 בנושא קיימים ללווים איכותי שירות ומתן, והאינטרנט הטלפון באמצעות אשראי מסגרת של עקרוני לאישור

מועמדות במערך גם הלוואות פרטניות למשתתפים , במסגרת העמדת הלוואות לדיור .מנוהלות הלוואות

 .בקבוצת רכישה

 



 
 

494 

אחראי על בניית והטמעת התורה הייעוצית על כל מכלוליה ומספק ליועצי ההשקעות מערך ייעוץ בהשקעות 

המערך מבצע הערכה שוטפת . מיכוניים ובנושאי חוק ואתיקה, כתובת לפניות בנושאים מקצועיים והפנסיה

ורציפה של הנעשה בשוקי ההון והכספים בארץ ובעולם ומפיץ ליועצי ההשקעות סקירות ודיווחים על מנת 

טה במסגרת זו בונה המערך ומתפעל מערכות ומודלים תומכי החל. לעדכנם בנעשה בסביבה הכלכלית

בוצע שינוי ארגוני  2016בינואר . אחראי המערך על מרכזי הייעוץ הפנסיוני, כמו כן.לשימוש יועצי הבנק

 .במסגרתו הועבר המערך לאחריות ראש החטיבה הבנקאית

 מרכזי סניף, )להלן כמפורט( המסחרי והמערך העסקי המערך, מערכים שני כוללת ומסחרית עסקית חטיבה .2

לפעילות בישראל של  וכן והמסחרית העסקית החטיבה לכלל שירות המספקות מטה יחידות וכן אביב-תל

 מימון שכוללות מיוחדות עסקאות עיצוב על החטיבה אחראית, כן כמו. ן"ונדל בינלאומי לאשראי החטיבה

 ומימון וסחר השקעה תוכניות בדיקת, חובות מכירת, סינדיקציות ארגון, שליטה אמצעי מימון, פרויקטים

 .ומיבינלא

 התמחות בסיס על במשק הגדולות העסקיות החברות של הבנקאית הפעילות את מנהל העסקי המערך

 ,כימיה סקטור, ותיירות טכנולוגיה סקטור: עסקיים סקטורים ארבעה כולל המערך. תחומים בין וסינרגיה ענפית

 .ותחבורה תעשייה וסקטור ומסחר צריכה סקטור, ציבור ומוסדות אחזקה חברות, אנרגיה

 סניפי 25 באמצעות) Middle Market( הבינוניות העסקיות החברות פעילות את מנהל המסחרי המערך

 הבנקאית במערכת ייחודי הארגוני המבנה .מסחריים מרחבים 5-ל גיאוגרפי בסיס על המשויכים עסקים

 בערוצים השירותים להרחבת במקביל, ללקוח) one stop shop( ומקיף כוללני שירות מתן ומאפשר

 .העסקיים ללקוחות הדיגיטליים

 כמפורט( מיוחדים אשראים ומערך ן"ונדל בניה מערך - מערכים שני כוללת ן"ונדל בינלאומי לאשראי החטיבה .3

 בריטניה, ב"בארה ל"בחו הבנק בשלוחות מסחרי-עסקי אשראי היבטי בבחינת החטיבה עוסקת, כן כמו). להלן

 .ורומניה

 של בפרויקטים לרבות( במשק הגדולים והקבלנים היזמים, הבניה חברות פעילות את מנהל ן"ונדל בניה מערך

 ניתנים הפיננסיים השירותים. במשק ן"הנדל תחומי בכל ספציפית ומיומנות התמחות תוך, )לאומיות תשתיות

בשיתוף  לרבות ל"בחו פעילותם למימון והן, הבנק סניפי באמצעות בישראל הלקוחות פעילות למימון הן

 ליזמים אשראים גם ניתנים ל"בחו השלוחות באמצעות. ל"בחו הבנק שלוחות פעולה בהעמדת אשראי עם

 .הסיעודיים האבות ובתי המלונאות, ן"הנדל בתחום הפעילים מקומיים

 לקוחות של להבראתם לסייע ניסיון תוך, לקשיים שנקלעו עסקיים בלקוחות המטפל מיוחדים אשראים מערך

 אינו ששיקומם עסקיים לקוחות של חובותיהם לגביית לפעול או עסקית ותמיכה ליווי באמצעות פעילים

 לכלל הייעוץ ואת הבנק נגד ותביעות דרישות לבירור הדרוש המקצועי הסיוע את המערך מרכז בנוסף. אפשרי

 .התמחותו לתחומי הקשורים בנושאים הבנק

, ניהול הנוסטרו, ח"אחראית על ניהול הנכסים הכספיים של הקבוצה במטבע מקומי ובמט הון שוקי חטיבת .4

פיתוח מוצרים פיננסיים , )ח וניירות ערך ישראליים וזרים"מט, מטבע מקומי(פעילות כלל חדרי העסקות בבנק 

קביעת דרישת הביטחונות , הספקת פלטפורמות מסחר מתוחכמות ללקוחות, חדשניים ומוצרי השקעה

ניהול הנזילות וניהול , ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, מלקוחות הפועלים בנגזרים וניטור אחר הפעילות

 , ל"קשר עם מוסדות פיננסיים בחו, ומרווחים פיננסיים של הבנק, גיבוש מדיניות מחירים, סיכוני שוק
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ושירותים בנקאיים , )מ"שוק ההון בעבאמצעות חברת הבת לאומי שירותי (ריכוז שירותים תפעוליים לשוק ההון 

  .לרבות לקוחות מוסדיים, ותפעוליים ללקוחות הפועלים בשוקי ההון והכספים

 :העסקיות ליחידות שירותים שנותנות מטה יחידות לאומי בקבוצת קיימות העסקים קווי לפי לחלוקה בנוסף

 הפיננסית והמדידה הרווח מרכזי ניהול, הבנק של העבודה תוכנית והכנת ריכוז על אחראית הפיננסית החטיבה

 סדרי בקביעת שותפות, לביצועו והמעקב הבנק של ההוצאות תקציב הכנת, הקבוצה של ההון וניהול תכנון, והניהולית

 סקירות והכנת במשק הכלכליות התפתחויות אחר מעקב, ואנליסטים משקיעים קשרי, השקעות בתקציב עדיפויות

 לאופטימיזצית מודלים גיבוש, וניהוליים ארגוניים ופתרונות תהליכים, תפיסות גיבוש, כלכליות ותחזיות ענפיות

בנוסף  .והקבוצה הבנק ביטוחו העמלות תחום מדיניות ריכוז, פעילותן וניתוח ל"בחו השלוחות הכוונת ,משאבים

 .והתחזוקה הבינוי, )וטכנולוגי בינוי, כללי( הרכש בתחומי שירותים מתן אחראית החטיבה על

 הכנת, בבנק החשבונות ניהול, בבנק החשבונאיים הנהלים וקביעת פיתוח, ניהול על אחראית החשבונאות חטיבת

 ועל, בגינם והדיווחים החשבונאיים הנושאים בכל ישראל בנק עם הקשר, הקבוצה ושל הבנק של הכספיים הדוחות

 על ניהול החטיבה אחראית בנוסף. ובקבוצה בבנק והטמעתם חשבונאות בנושא הרגולטורים השינויים אחר מעקב

 הלימות חישובי וכן SOX 404העבודה  בתהליכי המפתח בקרות של יעילותן הערכת ,והקבוצה הבנק של המס נושאי

 . באזל הוראות פי על לציבור והדיווח ההון

, תגמול, עובדים והשמת מיון זה ובכלל, וליישומה בבנק אנוש משאבי מדיניות גיבוש על אחראית אנוש משאבי חטיבת

 תקשורת, האתי הקוד הטמעת, וכללית ניהולית - בנקאית הכשרה, עובדים וקידום פיתוח, עבודה יחסי, שכר מבנה

כמו כן . העובדים ורווחת בקהילה עובדים מעורבות, ארגוני ופיתוח ייעוץ, בפרט טיפול, פנימית הסברה, ארגונית פנים

 בבנק, לוגיסטי מרכז וניהול המשגור בתחומי שונים לוגיסטיים שירותים הנכסים ומתן אחראית החטיבה על ניהול

 .בארץ הבנות ובחברות

בהתאם , של בנק אגוד לרבות המחשוב, והקבוצה הבנק של והתפעול המחשוב על אחראית טכנולוגיות לאומי חטיבת

 המדיניות, האסטרטגיה וקביעת גיבוש את החטיבה מרכזת תפקידה במסגרת. קיים בינו לבין לאומיהלהסכם 

 תפעול ,בטחון ,מידע אבטחת, סייבר, תקשורת, המידע טכנולוגית, תפעול, מחשוב, טכנולוגי פיתוח בנושאי והעשייה

 מבנק הנדרש הסיוע וקבלת תפעול, טכנולוגיים לשירותים הקשור בכל ל"חו בשלוחות תמיכה וכן בארץ בנות חברות

 . לאומי של העסקים היעדים לביצוע הנדרשים מיכוניים פתרונות והעמדת, בארץ לאומי

 הסיכונים ולניהול בארץ הבנות חברות ושל הבנק של הכולל המשפטי הייעוץ על אחראית המשפטי הייעוץ חטיבת

 הטפסים ולתשתית שונים משפטיים בנושאים דעת חוות למתן אחראית, זה בכלל. והקבוצה הבנק של המשפטיים

 ייעוץ, השונים והרגולטורים החקיקה רשויות מול הקבוצה וייצוג ורגולציה חקיקה תהליכי לליווי, המשפטיים והנהלים

, הבנק נגד בתביעות לטיפול אחראית וכן והקבוצה הבנק בפעילות משולבים או המפותחים חדשים למוצרים משפטי

 לבדוק שתפקידה, הציבור לפניות הלשכה על החטיבה אחראית, כן כמו. עליהם ופיקוח חיצוניים דין עורכי העסקת

שהועבר ארגונית תחת אחריות היועץ המשפטי הראשי של הבנק , הצבור ועל מערך הציות והאכיפה תלונות את

 .בשלהי תקופת הדוח

 הציות תוכנית ליישום אחראי, לחטיבת הייעוץ המשפטי 2015בדצמבר  1שהוכפף החל מיום  ואכיפה ציות מערך

 עם בשיתוף( אמריקאיים ולקוחות מנהלית אכיפה, טרור מימון איסור, הון הלבנת איסור לרבות ובקבוצה בבנק

 ).הפיננסית החטיבה
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 הפנימית הביקורת חוק מתוקף פועלת החטיבה. לאומי בקבוצת הביקורת על אחראית הפנימית הביקורת חטיבת

 בהלימה החטיבה פועלת, כן כמו. הדירקטוריון והנחיות ישראל בנק של תקין בנקאי ניהול הוראות, 1992-ב"התשנ

 .הפנימיים המבקרים לשכת של מקצועיים לתקנים

: זה ובכלל בקבוצה הפנימיות הבקרות מערכת של והערכה בבחינה, תלוי ובלתי עצמאי באופן, עוסקת הביקורת

, חשיפות מזעור, הבנק נכסי על שמירה, בקבוצה השונים הסיכונים ניהול אופן בחינת, ובקרה עבודה תהליכי בחינת

 כמו. תפעולית יעילות ובחינת, הבנק ונהלי ההנהלה, הדירקטוריון הנחיות יישום, תקין ומנהל האתיקה כללי על שמירה

). ICAAP( הקבוצה של ההון נאותות להערכת הפנימי התהליך של תלויה בלתי סקירה עורכת הביקורת חטיבת, כן

 .הדירקטוריון ר"ליו ישירות כפוף הראשי הפנימי המבקר

 הקבוצה ברמת הסיכונים ניהול את ומרכזת ,ובקבוצה בבנק הסיכונים ניהול על אחראית סיכונים לניהול החטיבה

 החטיבה מטרת. הסיכון בנוטלי תלות אי על בדגש פועלת החטיבה. ותפעול שוק, אשראי: המרכזים הסיכון בתחומי

 הסיכון לתיאבון בהתאם, העסקיים היעדים בהשגת שתתמוך סיכונים ובקרת לניהול חזקה תשתית יצירת הינה

 פיתוח, הסיכונים מדיניות הובלת, הסיכון תיאבון בהגדרת לדירקטוריון סיוע על החטיבה אחראית כן כמו. שהוגדר

 בקבוצה הגדולים הסיכון מוקדי ובקרת מדידה, זיהוי, השונות בפעילויות הסיכונים ותמחור מדידה כלי והגדרת

 סיכוני ניהול מערך את גם כוללת החטיבה. חדשות בפעילויות הגלומים הסיכונים ובחינת, בהם שחלים והשינויים

 .אשראי

 בחינת ועל ח"ש מיליון 25 מעל ספציפיים באשראים הסיכונים ניתוח על אחראי )א"נס( אשראי סיכוני ניהול מערך

 אשראי סיכוני ניתוח, עסקי אשראי סיכוני ניתוח: אגפים 3 כולל המערך. אשראי להפסדי וההפרשות הסיווגים נאותות

 בוועדות ומוצג האשראים אישור מתהליך כחלק מבוצע הסיכונים ניתוח. מסחרי אשראי סיכוני וניתוח ן"הנדל בענף

 . ההחלטות קבלת לפני הרלוונטיות האשראי

האצת ויישום החדשנות הדיגיטלית המתקדמת בדגש על הובלת , אחראית על הובלת החטיבה לבנקאות דיגיטלית

י העסקים אסטרטגיית הדיגיטל והטמעת מוצרים דיגיטלים חדשניים בכל הערוצים הדיגיטליים בחיבור עם קוו

ברמת הבנק וניהול השיווק תוך התוויית האסטרטגיה  Big Data-ניהול והובלת פעילויות ה, כמו כן. והיעדים העסקיים

 .השיווקית והוצאתה לפועל בכל קווי העסקים של הבנק

 ותכנון בהגדרת ולדירקטוריון הקבוצה להנהלת סיוע על אחראי, ל הבנק"אשר כפוף למשנה למנכ ,אסטרטגיה אגף

 והובלת ותמיכה אסטרטגיות השלכות בעלי נושאים וניתוח בחינת, ותיקופה והקבוצה הבנק של האסטרטגיה

 . העסקים קווי בשיתוף מרכזיים פרויקטים

  בלאומי משמעותיים ארגוניים שינויים מספר בוצעו השנה במהלך

 מערך בנקאות פרטית
תו הועבר מערך הבנקאות הפרטית בבנק לאחריות החטיבה בוצע שינוי ארגוני במסגר, 2015בינואר  1בתאריך 

 .הבנקאית
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 החברה לרישומים של בנק לאומי
, החברה לרישומים של בנק לאומי -אישר דירקטוריון הבנק את החלטת דירקטוריון חברת הבת 2015במאי  26ביום 

השפעה מהותית על  להפסקת הפעילות כאמור לא צפויה להיות. להפסיק את פעילותה של החברה לרישומים

ובכלל זה פועלת מול לקוחותיה , החברה לרישומים פועלת לקידום יישום ההחלטה. התוצאות הכספיות של הבנק

החברה לרישומים תמשיך להעניק שירותי חברה . להעברת רישום ניירות הערך שהנפיקו לחברות אחרות לרישומים

  .לרישומים לניירות הערך של בנק לאומי

 נוי ולוגיסטיקהמערך רכש בי

תחזוקה ונכסים הועברה , בינוי, בוטל מערך רכש בינוי ולוגיסטיקה והאחריות על אגפי הרכש, 2015ביוני  15בתאריך 

 .האחריות על המרכז הלוגיסטי הועברה לחטיבת משאבי אנוש, לראש החטיבה הפיננסית

 מערך הציות והאכיפה
שפעל תחת , אישר דירקטוריון הבנק ביצוע שינוי ארגוני במסגרתו מערך הציות והאכיפה, 2015בנובמבר  18ביום 

על רקע השינויים הרגולטורים התכופים והמורכבות . יוכפף לחטיבת הייעוץ המשפטי, החטיבה לניהול סיכונים

ציות והאכיפה לחטיבת הייעוץ המשפטי החליט דירקטוריון הבנק כי הכפפת מערך ה, המשפטית של שינויים אלו

באופן שיביא לניהול מיטבי בתחום , תאפשר ניהול מרוכז וראייה כוללת של מכלול הסיכונים המשפטיים והרגולטורים

 . תוך חסכון אפשרי בעלויות מסוימות שנובעות מהפיצול שקיים בטיפול בנושאים אלה, זה

 חטיבת הבנקאות הדיגיטלית
הקמת החטיבה . ל הראשי"בלאומי חטיבה חדשה לבנקאות דיגיטלית בכפיפות למנכ הוקמה, 2016בינואר  1בתאריך 

 .החטיבה מובילה ומיישמת את החדשנות הדיגיטלית בקבוצת לאומי. צעד נוסף ומשמעותי במהפכת הדיגיטל מהווה

 חטיבה בנקאית

הוחלט בחטיבה הבנקאית על , טלאור שינויים ומגמות בסביבה העסקית העולמית בכלל ובבנקאות בישראל בפר

בנקאות : אשר יפעלו כמרכזי רווח עצמאיים, קווי עסקים 4למבנה של ) מרחבים(מעבר הדרגתי ממבנה גיאוגרפי 

ההערכות . בנקאות פרמיום ובנקאות קמעונאית, )2016בינואר  1-הוקם ב(עסקים קטנים , )מערך קיים(פרטית 

 . אורך השנהוהמעבר ממרחבים לקווי עסקים ימשכו לכל 

 מערך ייעוץ בהשקעות
היה  2015עד סוף שנת , החטיבה הבנקאית הועבר מערך ייעוץ בהשקעות לאחריות ראש 2016בינואר  1בתאריך 

 .המערך כפוף לראש חטיבת משאבי אנוש

.Uיתתיאור עסקי קבוצת לאומי והתפתחותם הכללUלמידע בנוגע למיזוג בין הבנק לבין בנק ערבי ישראלי ראה פרק 
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 הליכים משפטיים

 הליכים אזרחיים  .א

, לאישור תובענות ייצוגיותלרבות בקשות לאישור תביעות נגזרות ובקשות , הבנק צד להליכים משפטיים .1

שראו את עצמם נפגעים או , לקוחותיו בעבר וכן צדדים שלישיים שונים, שנקטו נגדו לקוחות הבנק

 .ניזוקים מפעילות הבנק במהלך עסקיו הרגיל

נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות , בהסתמך על חוות דעת משפטיות, לדעת הנהלת הבנק

 .התביעותלכיסוי נזקים אפשריים לכל 

עילות התביעות נגד הבנק שונות ומגוונות וביניהן נמנות טענות בדבר אי ביצוע הוראות או אי ביצוען 

בידי , לטענתם, המוחזקים, שהטילו צדדים שלישיים על נכסי חייבים, בקשות לאישורי עיקול, במועד

שיעורי , לבין הלקוח טענות על חיובי ריבית שלא בהתאם לשיעורי הריבית שסוכמו בין הבנק, הבנק

טענות בנושאים הקשורים , טענות בקשר עם חיובי עמלות ,החורגים מהמותר על פי החוק, ריבית

 .משיכת שיקים ללא כיסוי ואי כיבוד שיקים, יחסי עבודה, ערך-לניירות

 .25Uביאור U ראה, בסכומים מהותיים, למידע בנוגע לתביעות נגד הבנק

בהליכים , בין השאר, במסגרת נקיטת אמצעים לגביית חובות במהלך עסקיו הרגיל נוקט הבנק .2

בדוחות הכספיים נכללו הפרשות . משפטיים שונים נגד חייבים וערבים ובהליכים למימוש בטוחות

ק על יסוד הערכת מכלול הסיכונים הכרוכים באשראי למגזרי להפסדי אשראי שבוצעו על ידי הבנ

איתנותו הפיננסית והבטוחות  ,הערב הנוגע בדבר/המשק השונים ובהתחשב בהיקף המידע על החייב

 .שניתנו לבנק להבטחת פרעון החוב

 הליכים אחרים .ב

  פרשת הלקוחות האמריקאים .1

לרבות ההליכים , חויות בנושא זההרקע להם וההתפת, תנאי ההסדרים עם הרשויות האמריקאיות

 .25Uבביאור Uמפורטים , המשפטיים

 ")בנק ערבי": להלן(מ "מיזוג בין הבנק לבין בנק ערבי ישראלי בע .2

ביצוע מיזוג של בנק ערבי עם ולתוך , אישרו דירקטוריון הבנק ודירקטוריון בנק ערבי 2015במאי  4ביום 

יתמזג עם , שהינו חברה בת בבעלות כמעט מלאה של הבנק, בנק ערבי, על פי הסכם המיזוג. הבנק

 . ולתוך הבנק

 המשפט המחוזי הוגשה לבית , עקב התנגדות בעלי מניות המיעוט בבנק ערבי להצעת המיזוג

. לחוק החברות 321בקשה לאישור המיזוג בהתאם להוראות סעיף , המחלקה הכלכלית -בתל אביב 

 אישר בית המשפט את המיזוג לאחר שהצדדים הגיעו להסכמה לגבי  2015בנובמבר  12ביום 

 . תנאי המיזוג
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 . ונרשם ברשם החברות 2015בדצמבר  31המיזוג התבצע בתום יום 

עם נציגות עובדי בנק ערבי בקשר עם המיזוג נחתם הסכם קיבוצי מיוחד  2015מבר בדצ 10ביום 

 . ישראלי

 :לפיהן ,הוראות לענין העובדים שישתלבו בבנק, בין היתר, ההסכם הקיבוצי כולל

 .תוך קליטתם ברצף זכויות, בנק ערבי ישראלי יהפכו להיות עובדי הבנק עובדי, במועד המיזוג .א

 .של בנק ערבי לתוך יחידות מקבילות בבנק לאומי ימוזגו יחידות שונות .ב

 .אפשרות לפדיון חד פעמי של מכסת ימי חופשה צבורה שנקבעה בהסכם .ג

 .מענק חד פעמי בהיקף של משכורת אחת עד משכורת ורבע .ד

בשיעור של , חודשים ומעלה במועד המיזוג 12תוספת שכר חד פעמית לעובדים בעלי ותק של  .ה

2%. 

מיליון  8-המענקים ועדכון השכר כאמור לעיל צפויה להסתכם לסך של כהעלות החד פעמית של 

 .ח"ש

 הועדה להטלת עיצום כספי לענין תאגידים בנקאיים  -עיצום כספי  .3

התקבלה בבנק החלטת הועדה להטלת עיצום כספי לעניין תאגידים בנקאיים  2015ביוני  28ביום 

ח בגין "מיליון ש 4.2ק עיצום כספי בסך כולל של לפיה הועדה החליטה להטיל על הבנ, ")הועדה: "להלן(

דרכים ומועדים להעברת דיווח של ( תשעה אירועים של הפרת הוראות צו ותקנות איסור הלבנת הון

, 2002-ב"התשס, )למאגר המידע, תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק

 . הלבנת הון על פעולות בלתי שגרתיותשעניינם דיווח לרשות לאיסור 

 יח לחוק ניירות ערך 52עיצום כספי לפי סעיף  .4

 .ח"אלפי ש 750נמסרה לבנק דרישה לתשלום עיצום כספי בסך של  2015באוגוסט  5ביום 

במערך  2014העיצום הכספי הוטל על הבנק בהמשך לביקורת שנערכה בחודשים פברואר עד יולי 

 . הייעוץ בהשקעות בבנק

ולאחר שהרשות מצאה לנכון , סכום העיצום הכספי נקבע בשל שלוש הפרות שנכללו בדוח הביקורת

 בשל הפעולות הנמרצות שננקטו , בין היתר, 37.5%להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור של 

. הישנות ההפרותעל ידי הבנק לתיקון ומניעת 
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 מהותיים הסכמים

 להפסדי והפרשה אשראי, פגומים חובות של וגילוי מדידה בנושא הבנקים על המפקח חוזר פרסום בעקבות .1

 להכרה בנוגע המסים רשות עם להסכמות הגיעו, הבנק ובכללם, הבנקים, ")ישראל בנק הוראת:"להלן( אשראי

 . מס לצרכי אשראי להפסדי בהפרשות

 .2011 בינואר 1 מיום החל שנרשמו פגומים חובות לגבי בתוקף, 2012 במרס 19-ה בתאריך נחתם ההסכם

 .2010 בדצמבר 31 עד שנרשמו מסופקים חובות על חל אשר קודם הסכם מחליף זה הסכם

 :החדש ההסכם עיקרי להלן

 :פרטנית בבחינה גדולים פגומים חובות

 הוקטנה בה המס בשנת. הכספיים בדוחות כהוצאה נרשמה בה בשנה מס לצרכי לניכוי מותרת ההפרשה

 המס לחבות יתווסף, ")מחילה"מ או" חשבונאית מחיקה"מ כתוצאה שלא( אשראי הפסדי בגין ההפרשה יתרת

 היתה לא אילו נגבה שהיה המס לגביית יביא אשר, הצמדה והפרשי ריבית בתוספת, "נוסף מס" הבנק של

 .בניכוי שהותרה ההפרשה מלכתחילה מוכרת

 השומה לפקיד הבנק הודעת פי על יותר נמוך סכום או, ומעלה ח"ש מיליון 1 של חוב הינו" גדול חוב" - זה לענין

 .הבנק למאפייני ובהתאם

 :גדולים שאינם פגומים חובות

 המס בשנת מס לצרכי יותרו מחציתן -) שנה באותה גביות בקיזוז( נטו" חשבונאיות מחיקות" בגין ההוצאות

 נרשמה שבה השנה לאחר השנייה המס בשנת יותרו ומחציתן, ההוצאה נרשמה שבה השנה לאחר הראשונה

 .ההוצאה

 :קבוצתית הפרשה

 .מס לצרכי מוכרת אינה

 :2010 בדצמבר 31 עד שבוצעו" קמעונאיים חובות" בגין הפרשות

ובלבד , 2015ועד לשנת המס  2011החל משנת המס , יותרו בניכוי לצרכי מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים

 .שלא הותרו כהוצאות לצרכי מס בשנים קודמות

 :2011 בינואר 1-ב ישראל בנק הוראת של לראשונה היישום השלכות

יותרו בניכוי לצרכי מס , ל הוראת בנק ישראלהפרשים שנגרעו מההון העצמי כתוצאה מהיישום לראשונה ש

בכפוף להיותם מותרים לצורך , 2015ועד לשנת המס  2011החל משנת המס , בחמישה שיעורים שנתיים שווים

 .כללית או נוספת, ובתנאי שאין מדובר בהפרשה קבוצתית, מס בהתאם לתנאי ההסדר
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 פקיד לבין הבנק בין, ל"בחו הבנק של בנות חברות רווחי בגין בישראל מס תשלומי המסדיר פשרה הסכם .2

 במרס וכן, 1993 שנת תום עד בתוקף 1991 באוקטובר הוארך אשר, 1987 מאוגוסט, גדולים למפעלים השומה

 .בהסכם שינויים להציע כוונתו על מראש שנה הצדדים אחד יודיע שבו למועד עד נקבע ותוקפו, 1994

 המשך ומכתב ל"בחו בת חברה רווחי בגין קיזוז עם בקשר המסים רשות לבין הבנק בין 2005 מאפריל הסכם .3

 .ל"בחו בנות חברות רווחי בגין קיזוז עם בקשר 2014 ביוני 29 מיום המיסים מרשות

 .8U ביאורU ראה נוסף למידע

לרבות , שירותי מחשוב ותפעול כוללים למתן") בנק אגוד("מ "בין הבנק לבין בנק אגוד לישראל בע הסכם .4

, על ידי הבנק לבנק אגוד וגופים נלווים, עבודות פיתוח ופרויקטים מיוחדים וחדשים ושירותי הדרכה רלוונטיים

לתקופה של אחת עשרה שנים עם אופציה  1998בתחולה למפרע מספטמבר  2001שנחתם בספטמבר 

תוך , בדבר הארכת ההתקשרות, לאומי לבין בנק אגודנחתמה תוספת להסכם בין  2007בדצמבר . להארכה

במהלכה תשולם לבנק , 2007בינואר  1-תקופת ההתקשרות החדשה היא עשר שנים מ. שינוי תנאים עסקיים

התוספת להסכם אושרה על ידי המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים . תמורה שנתית שתעלה בהדרגה

כאשר לבנק איגוד הזכות להודיע , 2016בדצמבר  31סתיים ביום בהתאם להוראות ההסכם הוא מ .העסקיים

 .2016בדצמבר  31שמנגנון ההיפרדות שנקבע בהסכם יחל רק ביום 

הוא דוחה את תחילת פרויקט , הודיע בנק אגוד כי בהתאם לזכותו על פי ההסכם, 2013במהלך חודש דצמבר 

בדצמבר  31(תחיל בתום תקופת ההסכם כך שי, )כהגדרת מונח זה בהסכם(סיום ההתקשרות עם הבנק 

ובהתאם לכך פרוייקט , כי בכוונתו שלא לחדש את ההסכם בתום תקופת ההסכם, הבנק הבהיר). 2016

 .2016בדצמבר  31ההיפרדות צפוי להתחיל ביום 

האריך הממונה על הגבלים העסקיים את הפטור מאישור הסדר כובל להסכם בין , 2015בפברואר  12ביום 

 .בהתאם לתנאים שנקבעו בו, 2016בדצמבר  31עד ליום , בעניין שירותי מחשוב ותפעול, ין בנק אגודהבנק לב

קבוצת בנקאות פרטית , לאומי חתם על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם יוליוס בר 2014ביולי  21-ב .5

לאחר שמרבית , הושלמה עסקת מכירת פעילות לאומי שוויץ ליוליוס בר 2015במרס  18-ב .מובילה בשוויץ

מיליוני פרנק  10-כהלקוחות הועברו ליוליוס בר ושולמה ללאומי שוויץ התמורה לפי הסכם המכירה בסך של 

 .ההון העצמי של לאומי שוויץ לא הועבר במסגרת העסקה. שוויצרי

 ציקיבו הסכם לגבי להסכמות הגיעו הבנק עובדי וארגון הבנק הנהלת כי, הבנק הודיע 2015 בינואר 21 ביום .6

 . העובדים מועצת ידי ועל הבנק דירקטוריון ידי על אושרו ואלו, ")הקיבוצי ההסכם: "להלן( מיוחד

 .23U ביאורU ראה מיוחד קיבוצי להסכם בנוגע נוסף למידע

 תגמולים כספי להעברת בהסכם מגדל מקבוצת מוסדיים גופים עם הבנק התקשר, 2015 מרס בחודש .7

 עובדי של והפיצויים התגמולים בקופת ייצברו או שנצברו פיצויים וכספי ואילך 2008 משנת ייצברו או שנצברו

 משלמת קופה אל, סוציאלי ביטחון הסדר של במסלול פרישה בעת יבחרו או שבחרו' א דור שם על, הבנק

 . מגדל בניהול
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 בקופה הצבורים פיצויים כספי להעברת המסים מרשות אישור בבנק התקבל, 2015 במרס 25 ביום, כן כמו

 וכן העובדים שם על המתנהלות אישיות גמל בקופות הפיצויים מרכיב לטובת הבנק של לפיצויים המרכזית

 .לפיצויים המרכזית מהקופה הכספים עודפי למשיכת ומנגנון תנאים נקבעו

 המרכזית בקופה הצבורים פיצויים כספי להעברת המסים מרשות אישור התקבל 2015 באוקטובר 22 ביום .8

 המתנהלות אישיות גמל בקופות הפיצויים מרכיב לטובת") המרכזית הקופה(" ישראלי ערבי בנק של לפיצויים

 המרכזית לקופה יועבר, ההעברה לאחר המרכזית בקופה שיוותר עודף כי נקבע כן כמו. העובדים שם על

 .לאומי בנק ולתוך עם ישראלי ערבי בנק של המיזוג לאחר לאומי בנק של לפיצויים

מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים  הבנק מקיים מגעים מתקדמים לקראת חתימה על הסכם עם גופים מוסדיים .9

) 451כהגדרת המונח בנוהל בנקאי תקין מספר ( הלוואות לדיורלהעמדה משותפת של , ")הראל: "להלן(

 . במשכנתאות ומשכונות על זכויות חוזיות בקשר למקרקעין, בין היתר, המובטחות

 לא יעלה על סך של  2016סך ההלוואות המצטבר שיועמד על ידי הראל בשנת , להסכם המתגבש בהתאם

הלוואה משותפת כאמור לא יעלה על  ח ושיעור ההשתתפות של קבוצת הראל ביטוח בכל"מיליארדי ש 4-כ

בכפוף להחלטות הבנק בעתיד באשר להיקף המשכנתאות ( 2017הסכום שיועמד על ידי הראל בשנת . 50%

ח ושיעור ההשתתפות של הראל "מיליארדי ש 4ייקבע בין הצדדים ולא יפחת מסך של ) 2017שיועמדו בשנת 

 . 50%על בכל הלוואה משותפת יוסכם בין הצדדים אך לא יעלה 

ייעשו על ידי הבנק לפי , העמדתן וההתקשרות במסמכי האשראי, קביעת תנאיהן, אישור ההלוואות המשותפות

כי יחולו על , בכפוף להוראות הדין הרלוונטיות ולתנאי סף שהוסכם בין הצדדים, שיקול דעתו הבלעדי

 . ההלוואות שיועמדו על ידי הצדדים במשותף

כפי שהוא , בהתאם לנהלים ולעקרונות המקובלים בבנק, ההלוואות המשותפות הבנק ינהל עבור הצדדים את

 .הראל תשלם לבנק עמלת ניהול חודשית. פועל במהלך עסקיו הרגיל עבור עצמו

 . הבנק יהיה הגורם שיעמוד מול הלווים וזה שמטפל בחיתום ההלוואה ובניהולה לאורך כל תקופת ההלוואה

הכוללים בין היתר סיום , ס לתוקפו מיד עם השלמת התנאים המוקדמיםשיתוף הפעולה בין הצדדים ייכנ

יום  90ובכל מקרה לא יאוחר מתום , ההיערכות התפעולית הנדרשת בין הצדדים ובכפוף לאישורים רגולטורים

 . ממועד חתימת ההסכם

, 2017צמבר בד 31יבוא לסיומו ביום , שיתוף הפעולה בין הצדדים ביחס להעמדת הלוואות משותפות כאמור

שיתוף הפעולה בין הצדדים בהעמדת הלוואות משותפות יבוא . אלא אם הצדדים הסכימו על הארכתו בכתב

וביניהם ניתנה לכל אחד , בהתקיים אחד או יותר מהמקרים שנקבעו בהסכם, לסיומו לפני המועד הקבוע לעיל

 .מראשמהצדדים האפשרות להודיע על סיומו של ההסכם בכל עת בהודעה מוקדמת 

ב לאחר תום תקופת "ניהול ההלוואות וכיו, ההסכם המתגבש כולל הוראות שונות ביחס להמשך הפעילות

 .עד לפירעון כל ההלוואות, ההסכם כאמור לעיל
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ההסכם המתגבש מסדיר במקרים מסוימים שנקבעו אפשרות לסיום ניהול ההלוואות המשותפות , בנוסף

סעיפי אחריות , ויות על פי ההסכם בכפוף לתנאים שנקבעו בוהתחייבות לאי העברת זכ, באמצעות הבנק

 . הכל בתנאים שנקבעו בהסכם, ושיפוי וכן סעיפי סודיות ואי תחרות

צפוי להיות השפעה על מתווה הקצאת נכסי הסיכון של הבנק , אם וככל שייחתם הסכם, לביצוע העסקה

 . בתקופת ההתקשרות

אין ודאות כי , על כן. כמפורט לעיל, פוף לתנאים מתלים שוניםוכן הוא כ, ההסכם בין הצדדים טרם נחתם

אין ודאות שהדבר ייעשה בתנאים , וכן אם היא תושלם, העסקה המתוארת לעיל תושלם בסופו של דבר

 .המפורטים לעיל

 .Uו25 ביאורU ראה למידע. שיפוי כתבי ולאחרים משרה לנושאי העניק הבנק .10

הון Uראה פרק ולהתחייבויות להוצאת ערבויות  למידע בנוגע להסכם בדבר ביטוח ערבויות מכח חוק המכר .11

 .Uוהלימות ההון

.Uעיקריותחברות מוחזקות Uלמידע נוסף בנוגע להסכמים הנוגעים לחברות הבנות ראה פרק  .12
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 הבנקאית למערכת הנוגעת ורגולציה חקיקה

 . Uמידע צופה פני עתיד Uראה פרק  -למשמעות מושג זה והתוצאות הנובעות ממשמעות זו ". מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע בפרק זה הינו 

 להם להיות עשויה אשר, שונות דין בהוראות ושינויים רגולטורים לשינויים הצעות של רב מספר פורסמו הדוח בתקופת

 שיעור על, הקבוצה של הפעילות מתחומי בחלק הפעילות היקף על, הקבוצה של הפעילות מאפייני על השפעה

. הקבוצה חשופה להם והמשפטיים התפעוליים והסיכונים האשראי סיכוני ועל הקבוצה מפעילויות בחלק הרווחיות

 ואם מחייבות כהוראות יפורסמו האם להעריך ניתן לא ולפיכך דיונים של שונים בשלבים מצויות ההוראות מרבית

 לאותן להיות שעשויה ההשפעה את זה בשלב להעריך ניתן לא, לפיכך. שייקבעו הסופיות ההוראות יהיו מה יפורסמו

 . בכלל אם, הקבוצה של הכוללת הפעילות על הוראות

 דין שנקבעו בתקופת הדוח פרטים אודות הוראות

  2015-ה"התשע, )באמצעים מוגבל לחייב הפטר) (שעה והוראת 47' מס תיקון( לפועל ההוצאה חוק

 מוגבל לחייב הפטר) (שעה והוראת 47' מס תיקון( לפועל ההוצאה לחוק ל"הנ התיקון פורסם 2015 באוגוסט 3 ביום

 ). באמצעים

 על להכריז לפועל ההוצאה רשם רשאי, לחוק בהתאם". באמצעים מוגבל חייב" של הליך מסדיר לפועל ההוצאה חוק

 החייב על להטיל, וכן, החייב של הכלכלית ליכולתו בהתאם חודשי תשלומים צו לקבוע, באמצעים מוגבל כחייב חייב

 . בחוק הקבועות שונות הגבלות

 להליכי פונים היו ואילו לו זכאים שהיו ההפטר את לקבל באמצעים מוגבלים לחייבים לאפשר נועד לחוק התיקון

 .הפטר צו למתן שנקבעו ולסייגים בתיקון שנקבעו סף לתנאי בהתאם וזאת, רגל פשיטת

 .ל"הנ 47' מס תיקון ליישום תקנות פורסמו 2015 בספטמבר 7 ביום

  2013-ג"התשע, )אלקטרונית הצבעה מערכת) (53' מס תיקון( ערך ניירות חוק

באמצעות . החלה לפעול מערכת ההצבעות האינטרנטית שהוקמה על ידי רשות ניירות ערך, 2015ביוני  17ביום 

ללא צורך להשיג אישור בעלות , מערכת זו יכולים משקיעים בניירות ערך להצביע באסיפות באמצעות האינטרנט

המערכת פעלה בשלב הראשון ביחס . זאת באופן אוטומטיבאופן שהמערכת מבצעת , בנייר ערך מאת חבר הבורסה

נכנסו לתוקף תקנות ניירות  2015בנובמבר  17ביום . לכתבי אופציה וליחידות השתתפות בשותפויות נסחרות, למניות

הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של , הצבעה בכתב(ערך 

והחל ממועד זה המערכת פועלת גם ביחס לאסיפות של מחזיקי תעודות , 2015-ה”התשע ,)תעודות התחייבות

 .התחייבות

  1981-א"התשמ, )רישוי(תיקון חוק הבנקאות 

פורסם ) 2016-ו 2015התקציב  הכלכלית לשנות המדיניות ליישום חקיקה תיקוני(במסגרת חוק התכנית הכלכלית 

לגייס , המאפשר לגופים חוץ בנקאיים העוסקים במתן אשראי) רישוי(אות תיקון לחוק הבנק 2015בנובמבר  30ביום 

התיקון צפוי להגדיל . בתנאים ובמגבלות שונות שנקבעו בתיקון לחוק, הון באמצעות הנפקת תעודות התחייבות לציבור

ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים  הפעילות של גורמים חוץ בנקאיים המעמידים אשראי קמעונאי את מקורות מימון

 .ובכך להגביר את התחרות בתחומי פעילות אלו
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 2005-ה"התשס, )ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

פורסם ) 2016-ו 2015התקציב  הכלכלית לשנות המדיניות ליישום חקיקה תיקוני(במסגרת חוק התכנית הכלכלית 

התיקון ). ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  2015בנובמבר  30יום ב

לשלם בעד , המעוניין לקבל שירותי תפעול פנסיוני מאותו גוף הנותן שירותי שיווק פנסיוני לעובדיו, כי על מעסיק, קובע

מ מסך ההפקדות של המעסיק לקופות "מעפלוס  0.6%יעור של בעבור כל עובד בש" דמי סליקה"התפעול הפנסיוני 

  .מ"מעפלוס  ח"ש 10.5גמל על שם העובד ולא פחות מאשר 

 1992-ב"התשנ ,לדיור הלוואות תיקון חוק

פורסם ) 2016-ו 2015התקציב  הכלכלית לשנות המדיניות ליישום חקיקה תיקוני(במסגרת חוק התכנית הכלכלית 

 .1992-ב"התשנ ,לדיור הלוואות לחוק 13' תיקון מס 2015בנובמבר  30ביום 

דהיינו הלוואה הניתנת לזכאים , כהגדרתה בחוק הלוואות לדיור, תיקון זה מתייחס לשיעור הריבית על הלוואה לדיור

למעט הלוואה , לרכישת זכויות בדירה/ בנייתה / רה של רכישת דירה מתקציב המדינה או בסיוע של המדינה למט

 .הניתנת לזכאים בלבד ללא סיוע ישיר של המדינה

עד היום (הזכאים לריבית לפי חוק זה , הרחיבו את אוכלוסיית הזכאים לסיוע בדיור, במסגרת התיקון לעיל, בנוסף

נקבע כי הריבית לעיל תינתן גם לבעלי ניקוד מינימאלי של וכעת , נקודות 1,000הניקוד המינימאלי לזכאות עמד על 

 ).נקודות 599

, הבנק פועל אל מול משרד הבינוי והשיכון על מנת לתאם את היערכות הבנק להעמדת ההלוואות בריבית כאמור

 . לרבות בחינת היערכות המשרד ליישום התיקון

רישום עסקאות ורישום פעולות (ול תיקי השקעות בשיווק השקעות ובניה, תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות

  2015-ה"התשע, )תיקון)(ייעוץ

בשיווק השקעות ובניהול , פורסם ברשומות תיקון לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות 2015בדצמבר  17ביום 

שקעות ובניהול בשיווק ה, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות). רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ(תיקי השקעות 

התקנות . דורש כי בעל רישיון הייעוץ ינהל רישומים של כל תהליך ייעוץ שנתן ללקוח, 1995-ה"התשנ, תיקי השקעות

התיקון לתקנות כולל . ל מפרטות את הפרטים שיש לכלול ברישומים וכן את אופן עריכתם ואופן מסירתם ללקוח"הנ

ת הלקוח על פרוטוקול הייעוץ ומסירתו המיידית ללקוח בתום ביטול הדרישה להחתמ: ובכלל זה, מספר היבטים

אינה מחייבת חתימת בעל הרישיון על פרוטוקול , הבהרה כי הדרישה לזיהוי בעל הרישיון המייעץ; מפגש הייעוץ

הן , קביעת מודל אחיד למסירת פרוטוקול הייעוץ ללקוח; ובלבד שיתאפשר זיהוי חד ערכי של נותן הייעוץ, הייעוץ

ביטול דרישת מסירת הפרוטוקול במקרה של לקוח החתום על הסכם ניהול ; עוץ פרונטלי והן בייעוץ שאינו פרונטליביי

ביטול החובה למסור ללקוח הודעה בכתב בדבר קיום פעולת  -ובמקרה של ייעוץ הנערך בדרך של הקלטה ; תיקים

ל הרישיון וכי הלקוח יכול לקבל העתק ממנה חלף זאת יש להביא לידיעת הלקוח כי ההקלטה מצויה אצל בע. הייעוץ

 .לפי דרישה
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 פרטים אודות הוראות דין שנקבעו לאחר תקופת הדוח

 2016-ו"התשע, חוק סליקה אלקטרונית של שיקים

החוק עוסק בהסדרת אופן ביצוע . פורסם בספר החוקים חוק סליקה אלקטרונית של שיקים 2016בפברואר  10ביום 

אחסון , ביטול הצורך בשינוע פיזי הלוך וחזור של השיקים, ובכלל זה, שיקים על ידי הבנקים הסליקה האלקטרונית של

הסדרת קבילותו הראייתית של השיק הממוחשב בהליך , הסדרה של החזרת שיק שלא כובד, ואחזור של שיקים

, לביטחון הפניםוהסמכת הנגיד בהסכמת השר , קביעת אחריות הבנק בשל נזק שנגרם עקב אי שמירת שיק, משפטי

לקבוע כללים בדבר חובת שמירת שיקים ושיקים , הכלכלה של הכנסת בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת

 . ממוחשבים

יותר שימוש גם בשיקים שאינם  2017באוגוסט  10עד ליום , עם זאת. 2016באוגוסט  10החוק ייכנס לתוקף ביום 

 . ממוחשבים

 פורסמו בתקופת הדוחחקיקה ש הצעות

 )אנדורן( 2015-ה"התשע, )חקיקה תיקוני( חובות הסדרת חוק הצעת

-ה"התשע, )חקיקה תיקוני( חובות הסדרת חוק הצעת את חקיקה לענייני השרים ועדת אישרה 2015 ביולי 12 ביום

 . בישראל חוב הסדרי לבחינת הוועדה של הסופיות ההמלצות את מיישמת אשר, 2015

 : חוב הסדר הליך לשיפור שלבים שני בן מובנה מתווה מאמצת ההצעה

 נציג ימונה זה בשלב. ח"האג למחזיקי בתשלומים עומדת עדיין זו כאשר פיננסיים בקשיים חברה על חל -ראשון  שלב

 וימסור ובוועדותיו החברה בדירקטוריון כמשקיף יישב, מ"המו את ינהל המיוחד הנציג. ח"האג מחזיקי מטעם מיוחד

 לחברה יינתנו, בנוסף. בנושים לפגוע שעלולים, לנקוט מתכוונת החברה שבהם צעדים על מידע ח"האג למחזיקי

 .החוב להסדר ומתן המשא ניהול במהלך מסוימות הגנות

, יום 45 במשך) החוק בהצעת כמשמעו הכל( הפיננסיים לנושיה חוב בתשלום עמדה לא חברה כאשר -שני  שלב

 לפנות ח"האג נאמן חייב, אלו בנסיבות. המשפט בית ידי על תפקיד בעל לה וימונה, פירעון חדלת שהיא עליה חזקה

 ). בחוק המפורט החריג התקיים כן אם אלא( לפירוקה או החברה להבראת הליך לפתיחת בבקשה ש"לביהמ

 כל לפי חובו גביית לשם לפעול נושה רשאי, הליכים הקפאת צו ניתן לא אם: כגון, נוספים לנושאים מתייחסת ההצעה

 של נאמן חיוב ;פירעון חדלת החברה בו במצב נושה לבקשת בהתאם - החברה על חוב הסדר כפיית אפשרות ;דין

 יום 45 תוך חוב אגרות בעלי אסיפת לכנס, בטוחות למימוש או מיידי לפירעון התניה בה שהתקיימה חוב אגרות סדרת

 מחזיקי אצל עניינים ניגודי של לקיומם העילות צמצום; לפעול כיצד החלטה קבלת לשם התניה התקיימה שבו מיום

 כל את שייצג, ההנפקה ממועד החל, החברה ידי על" מוביל נאמן" מינוי ;ח"אג מחזיקי באסיפת בהצבעתם ח"אג

 קבוצה ליטול שרשאית האשראי סך על למגבלה פרמטרים קביעת ;החברה שמנפיקה החוב אגרות של הסדרות

 קבלת למניעת בתאגיד משרה נושאי על ישירה פיקוח חובת הטלת ;הבנקאית ומהמערכת מוסדיים מגופים עסקית

 חובתו את הפר משרה שנושא חזקה קביעת( התאגיד של הדיווח בחובות לעמידה וכן, האשראי מגבלת מעל אשראי

 . ועוד) אלה חובותיו את הפר התאגיד אם
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 -פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף(הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך  פרסמה רשות ניירות ערך 2015בחודש דצמבר 
לשם , 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(והצעה לתיקון תקנות ניירות ערך ; 1969-ט"התשכ, )מבנה וצורה

בעיקרן לחובות גילוי ביחס לאשראי שנלקח למימון רכישת אמצעי ההצעות מתייחסות  .ל"יישום המלצות הוועדה הנ

ביחס ; התאגיד לפחות מהון מניות 5%ביחס לשעבוד של מניות בעל השליטה בתאגיד בשיעור של ; שליטה בתאגיד

, לאירועי פשיטת רגל או חדלות פירעון של בעל השליטה בתאגיד ותאגידים בשליטתו וביחס לגובה האשראי הקובע

 .שקיבלה הקבוצה העסקית עליה נמנה התאגיד 2013-ד"כמשמעו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות התשע

 2015-ה"התשע, במזומן השימוש לצמצום חוק הצעת

 ההצעה. במזומן השימוש לצמצום החוק הצעת את ראשונה בקריאה הכנסת מליאת אישרה 2015 ביולי 27 ביום

 יוטלו, ההצעה פי על. לוקר ועדת - הישראלי במשק במזומן השימוש צמצום לבחינת הוועדה המלצות את מאמצת

 . והסבתם בשיקים השימוש על ומגבלות, במזומן להשתמש ניתן בהן העסקאות וסכום סוג על הגבלות

 2015-ה"התשע, המשכון חוק הצעת

 הסדר להוות נועדה ההצעה. המשכון חוק הצעת את ראשונה בקריאה הכנסת מליאת אישרה 2015 ביולי 27 ביום

 על להשליך בהם שיש נושאים וכוללת רבים במובנים מהפכנית החוק הצעת. השעבודים דיני של וחדיש מקיף

 אפשרות, השעבוד בעל הסכמת ללא, משועבד נכס על נוספים שעבודים ליצור החייב אפשרות, זה ובכלל, הבנקים

 . ועוד כיום הקיים" השוטף שעבוד"ה מוסד ביטול, עתידיים נכסים על שעבוד ליצור ליחיד

 2015-ה"התשע, )3' מס תיקון( בנקאיות-חוץ הלוואות הסדרת חוק הצעת

 במסגרת. בנקאיות-חוץ הלוואות הסדרת חוק הצעת את ראשונה בקריאה הכנסת מליאת אישרה 2015 ביולי 27 ביום

, מוסדיים מלווים על החלות הנורמות לבין מוסדיים שאינם מלווים על החלות הנורמות בין להשוות מוצע, ההצעה

 את גם שתחייב הקמעונאי האשראי בשוק מרבית ריבית תקרת תיקבע כי, מוצע היתר בין. הבנקאית המערכת לרבות

 להרחיב יוסמך, האוצר שר בהסכמת המשפטים שר. פלילית עבירה תהווה שתיקבע הריבית מתקרת חריגה. הבנקים

 .שיקבע כפי תאגידים סוגי על גם, יחידים על רק חל שכיום החוק תחולת את

  2015-ה"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק תזכיר

 רפורמה כולל התזכיר. כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק תזכיר את המשפטים משרד פרסם 2015 באוגוסט 3 ביום

 סוגי לכלל המתייחסות הוראות כלולות בתזכיר. ותאגידים יחידים של הפירעון חדלות בהליכי, ומהותית מבנית, מקיפה

הנוסח האחרון של  .ותאגידים יחידים - שונים חייבים לסוגי הייחודיים בהיבטים העוסקות הוראות ולצידן, החייבים

 :הבאים החידושים את, היתר בין, כולל, 2016בינואר  17ונדון ביום , אשר הוגש לועדת השרים לענייני חקיקה, ההצעה

 חובותיו את לשלם יכול שאינו מי הוא הפירעון חדל לכך ובהתאם התזרימי המבחן לפי תהיה פירעון חדל הגדרת •

 .כיום הנוהג המאזני ןהמבח חלף וזאת, במועדם

 יהיה לא עתידי נושה. במועד חוב לו שילם לא החייב כאשר רק פתיחת הליכים צו למתן בקשה להגיש יוכל נושה •

 . נושיו את להונות במטרה פועל החייב בהן בנסיבות אלא, בהליכים לפתוח בקשה להגיש רשאי
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 של פירעון חדלות הליכי ואילו השלום משפט בית יהיה יחיד של פירעון חדלות הליכי לעניין המוסמך המשפט בית •

 .המחוזי המשפט בית בפני להתנהל ימשיכו תאגיד

רק לאחר הכרעה זו . הליכי חדלות הפירעון של תאגיד יחלו בהליך מאוחד שבו ייקבע האם התאגיד חדל פירעון •

 .שיקום או הליכי פירוקהליכי  -יחליט בית המשפט על הדרך בה נכון לטפל בחדלות הפירעון של התאגיד 

המכונה בהצעה (הרשמי  המחוזי לכונס המשפט מבית מההליכים גדול חלק של ניהולם יועבר - יחידים לגבי •

, אשר תחל עם מתן צו פתיחת ההליכים ,בדיקה בתקופת יחלו ההליכים. ולבית משפט השלום") הממונה הרשמי"

 לבית דוח הרשמי הכונס יגיש הבדיקה בתום. הליכים הקפאת תחול ובמהלכה החייב של הכלכלי מצבו ייבחן בה

 יכולת אין ליחיד אם. מחובותיו היחיד יופטר השלמתה שעם, לחייב שיקום תכנית תיקבע בסיסו על המשפט

 חובות ובעלי אמצעים חסרי לחייבים מסלולים חלופיים לקבוע מוצע בנוסף. מיידי באופן יופטר הוא לנושיו לשלם

 . המשפט בית של מעורבות ללא בדרך כלל, ההוצאה לפועל מערכת בעיקר בידי שיתנהלו, נמוכים

 .יבוטל -" קדימה בדין חובות"ה חלק מן של העדיף מעמדם •

 כתמורה ואילך זה ממועד לחייב שיגיעו נכסים ועל הצו מתן במועד החייב של הנכסים על רק יחול צף שעבוד •

 .ועקיבה לזיהוי הניתן חלופי כנכס ל או"לנכסים הנ

 משווי 75%-ל השווה לסכום עד רק הצף מהשעבוד המובטח חובו את לפרוע זכאי יהיה צף בשעבוד מובטח נושה •

 . הכלליים לנושים לתשלום תשמש המשועבדים הנכסים יתרת. השעבוד חל עליהם הנכסים

 חדלות של היקפה לצמצום סבירים באמצעים לנקוט נדרשים פירעון בחדלות הנמצא בתאגיד דירקטורים •

 .הפירעון

 .לאומיים בין היבטים להם שיש פירעון חדלות הליכי לניהול המתייחס חלק נוסף לראשונה •

 וזאת, התדרדרותו את לעצור במטרה, הפירעון חדלות בטרם עוד, מוקדם בשלב חוב הסדר לבצע יוכל תאגיד •

 ). אנדורן ועדת( בישראל חוב הסדרי לבחינת הוועדה להמלצות בהתאם

  2015-ו"התשע) תיקוני חקיקה( תזכיר חוק תיקוני אכיפה בדיני ניירות ערך

, )תיקוני חקיקה( פרסם משרד האוצר את תזכיר חוק תיקוני אכיפה בדיני ניירות ערך 2015בספטמבר  24ביום 

 :ובין היתר, התזכיר מתייחס למספר נושאים. 2015-ו"התשע

יחיד בעל רישיון או אחרים העשויים , עובדו, על ידי מתווך פיננסי) front-running(איסור ביצוע פעולות הטרמה  •

ונה פעולת הטרמה נת ,כמו כן. דינו של מבצע הטרמה מאסר חמש שנים, בהתאם לתזכיר. לקבל מהם מידע

התיקון המוצע . ח לתאגיד"ח ליחיד וחמישה מיליון ש"בגובה מיליון ש לסנקציות מנהליות של רשות ניירות ערך

קובע מספר מקרים הכוללים נסיבות אשר בהתקיימן לא תחשב פעולה להטרמה ולא תוטל אחריות פלילית 

 .בגינה

נחשב עושה , וות דעת שהגיעה לידיו מאת איש פנים בחברהמוצע לקבוע באופן מפורש כי העושה שימוש בח •

 .אם יש לו יסוד סביר להניח כי מידע פנים מצוי בידי איש הפנים שמסר לו את חוות הדעת, שימוש במידע פנים
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 4הקבועות כיום בסעיף , מוצע לקבוע הסדר עקבי ביחס להגבלות על החזקה ועשיית עסקאות בניירות ערך •

ובהוראות לפי , 1995-ה"התשנ, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, ק בייעוץ השקעותלחוק הסדרת העיסו

הסדר כאמור ייקבע בחקיקה משנית על ידי , בהתאם למוצע. 1994-ד"התשנ, חוק השקעות משותפות בנאמנות

 .בהתאם למאפיינים המיוחדים של כל אחד מהם, וישרת את ההוראות משני החוקים, שר האוצר

 .דקות מפרסומו 30בוע כי מידע לא ייחשב כמידע פנים אם הוא פורסם במגנא וחלפו מוצע לק •

  2015-ו"הצעת חוק שירות נתוני אשראי התשע

 .אושרה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק שירות נתוני אשראי 2015באוקטובר  12ביום 

. למעט קטינים, אשראי של יחידיםהחוק המוצע קובע הסדר כולל להקמתה ולפעילותה של מערכת לשיתוף בנתוני 

אשר יאסוף נתוני אשראי ממקורות , המערכת המוצעת בחוק כוללת הקמת מאגר לנתוני אשראי בבנק ישראל

 .בהתאם לשימושים והמטרות המפורטים בחוק, וימסור אותם ללשכות אשראי וללקוחות, המידע

ולשם צמצום , על אף האמור. הסכמה של לקוח מוצע כי איסוף המידע אל המאגר ייעשה כברירת מחדל ולא על פי

במקרה , עם זאת. כי לא יכללו נתונים אודותיהם במאגר, מוצע לאפשר ללקוחות לבקש, הפגיעה בפרטיות הלקוחות

לא , שבו נמסרו לגבי לקוח נתונים המעידים באופן מובהק על כך שהוא אינו עומד בפירעון התשלומים להם התחייב

 .גיש בקשה לאי הכללת הנתונים במאגריהיה הלקוח זכאי לה

, לשכות ההוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, ייאספו במאגר נתוני אשראי ממגוון מקורות מידע ובהם, על פי המוצע

עוד מוצע כי היקף המידע . תאגיד בנקאי ומנפיק כרטיסי חיוב, חברת תשתית ציבורית, בית המשפט, בנק ישראל

לאומי -ידע המועבר ייקבעו על ידי שר המשפטים על בסיס עקרונות הסטנדרט הביןסוגי המ. הנאסף יהיה רחב

 ".2מטרו "הפומבי 

העברת המידע מותנית בכך . נותן אשראי יהיה רשאי לבקש דוח אשראי רק לשם המטרות הקבועות בהצעת החוק

, )עקרון ההדדיות(למאגר  שנותן האשראי הוא מקור מידע שמעביר אשראי למאגר או שהתחייב להעביר נתוני אשראי

 .ובכפוף לכך שהלקוח נתן הסכמתו לכך שנתוני האשראי לגביו יימסרו

 2015-ו"התשע, )תיקון( הון הלבנת איסור חוק תזכיר

 שונים תיקונים כולל התזכיר. הון הלבנת איסור חוק לתיקון תזכיר המשפטים משרד פרסם 2015 באוקטובר 29 ביום

 ובין, בתחום הבינלאומיים לסטנדרטים הקיימת החקיקה ולהתאמת ההון בהלבנת המאבק ושיפור לייעול נועדו אשר

 : היתר

, ז"מניות למוכ, המחאות מוסבות: כגון, ז"כך שתחול על כל אמצעי תשלום למוכ" כספים"הרחבת הגדרת  •

 ; ב"וכיוצ) Prepaid(כרטיסים משולמים מראש 

 ;רישוי הבנקאות חוק לפי עזר תאגידי בגדר שאינם סולקים על גם שתחול כך" בנקאי תאגיד" הגדרת הרחבת •

 לבין, נכון לא לדיווח לגרום כדי או דיווח יהיה שלא במטרה, ברכוש פעולה עשיית של עבירה בין הבחנה יצירת •

 ;לעבירה האסור הרכוש שבין הקשר טשטוש שמטרתה, אסור רכוש לגבי, כוזב מידע מסירת של עבירה
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 וביטול, ח"ש 50,000-ל ח"ש 150,000-מ עבירה תהווה בו פעולה שעשיית הרכוש של השווי מגבלת רף הפחתת •

 .זה לעניין הרכוש סוגי מגבלת

 . הון הלבנת לאיסור החוק לפי עבירות על גם" העיניים עצימת" כלל החלת •

 ככל סמוך נמסר הדיווח בהם למקרים, אסור ברכוש פעולות על למשטרה שמדווח למי הניתנת החסינות הגבלת •

 רכוש הוא הפעולה נעשתה בו הרכוש כי סביר חשד המדווח אצל התעורר שבו למועד, העניין בנסיבות, האפשר

 .אסור

 בו השליטה בעל את וגם התאגיד את גם לרשום יש, תאגיד הוא הנהנה בו שבמקרה כך, "נהנה" הגדרת תיקון •

 . כנהנים

" עסקי שירות נותני" על גם עיצומים להטיל לה שיאפשר באופן כספי עיצום להטלת הוועדה סמכות הרחבת •

 .כנדרש רשומים שאינם" מטבע שירותי נותני" ועל החוק פי על חובותיהם שהפרו

 .החוק פי על לדיווחים הניתן הסטטוטרי החיסיון מן למשטרה דיווחים החרגת •

, ח"ש 50,000-ל ח"ש 100,000-מ הדיווח רף הפחתת ידי על לישראל בכניסה מזומן על הדיווח חובת הרחבת •

 . היבשתיים המעברים בכל ח"ש 12,000 של בשיעור סכום על דיווח חובת וקביעת, חדשים עולים על גם והחלתו

  2015-ה"התשע, )שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים(הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  2015 בנובמבר 30ביום 

 .2015-ה"התשע, )שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים(

ויפעל בשלב זה ' םהמפקח על נותני שירותים פיננסיי'שייקרא , יוקם רגולטור פיננסי ייעודי חדש, על פי הצעת החוק

מוצע כי הרגולטור החדש יפעל באופן שיביא מחד לפיתוח השוק וליצירת חלופה למערכת הבנקאית . במשרד האוצר

ומאידך ימנע מגורמי פשיעה וגורמים עבריינים מלעשות שימוש בענפים אלה , בתחום מתן השירותים הפיננסיים

 .למטרות שאינן כשרות

יוחרגו , )דוגמת בנקים או גופים מוסדיים(ם פיקוח לעניין מתן שירותים פיננסיים גופים אשר חל עליהם כבר היו

 .מתחולתו של חוק זה

מוצע לתת , בנוסף. ייקבעו כללים המסדירים דרישות סף לרישום ורישוי של נותני שירותים פיננסיים, על פי ההצעה

 .למפקח כלים וסמכויות מתאימים לפיקוח

 2016-ו"התשע, )חקיקה תיקוני( פיננסיים שירותים על הפיקוח קחו תזכיר

אשר , )חקיקה תיקוני( פיננסיים שירותים עלמשרד האוצר את תזכיר חוק הפיקוח פרסם  2016בפברואר  16 ביום

 . ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון: מניח את התשתית להקמת רשות עצמאית שתיקרא
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 . כשהשר הממונה יהיה שר האוצר ,עצמאית ונפרדתהרשות תפעל כיחידה ממשלתית 

; העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים, שמירה על עניינם של המבוטחים: מוצע לקבוע שתפקידיה של הרשות יהיו

קידום ; על מנת לקיים את התחייבויותיהם ללקוחותיהם, הבטחת יציבותם וניהולם התקין של הגופים המפוקחים

 .ועידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית; ביטוח והחיסכון ובמערכת הפיננסיתה, התחרות בשוק ההון

 שפורסמו בתקופת הדוח ישראל בנק של מהותיות הוראות

 הוראות טלפוניות - 435עדכון הוראה ניהול בנקאי תקין 

 .הדנה בנושא הוראות טלפוניות, 435פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון להוראה  2015בינואר  5ביום 

ולא רק בסניף , הלקוח יכול לתת את הסכמתו לביצוע פעולות על פי הוראה טלפונית גם באינטרנט, התיקון על פי

 .הבנק

 חוזר בנושא סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם

א תידרש חתימתו סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם ל"פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא , 2015בינואר  5ביום 

ובלבד שהלקוח יוכל לאשר , החוזר מפרט את ההסכמים עליהם לא תידרש חתימתו של לקוח". של לקוח על הסכם

 . כי ניתנה לו האפשרות הדרושה לעיין בהסכם, במקום המתאים באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי

 18שמלאו לו , נט ליחיד תושב ישראלהמאפשרת לפתוח חשבון באינטר, 418החוזר פורסם כצעד משלים להוראה 

 .2014ביולי  15שפרסם הפיקוח על הבנקים ביום , שנים ובלבד שבחשבון לא יהיו נהנים זולת הבעלים

 חובת יידוע הלקוח אודות פערי ריביות

בהתאם . פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא חובת יידוע הלקוח אודות פערי ריביות 2015בינואר  18ביום 

על התאגידים הבנקאיים להקפיד על מתן מידע ללקוח המצוי ביתרת חובה ומבקש להפקיד כספים , למכתב

, נגבות בגין יתרת החובה בחשבוןאודות הפער הקיים בין הריביות המשולמות על הפיקדון לבין הריביות ה, בפיקדון

 . וזאת טרם ביצוע הפקדת הכספים בפיקדון

שנכון למועד מכתב הפיקוח על הבנקים היו מצויים , נדרשו התאגידים הבנקאיים לפנות בכתב ללקוחותיהם, בנוסף

ת המשולם ולהציג להם את שיעור הריבי, ביתרת חובה ובמקביל נהגו להפקיד כספים לפיקדון באמצעות הוראת קבע

כשהריביות כולן , וכן את פער הריביות בין השניים, את שיעור הריבית הנגבה בגין יתרת החובה בחשבון, על הפיקדון

 . מעודכנות למועד משלוח המכתב

 .בהצעה להפקיד כספים בפיקדון, כי אין לבצע פניות יזומות ללקוחות המצויים באותה עת ביתרת חובה, כן נקבע

  למתן הלוואות לדיור מגבלות - 329ול בנקאי תקין תיקון הוראת ניה

על  העולה מהכנסה החזר בשיעור ,לדיור הלוואה יבצע ולא יאשר לא בנקאי כי תאגיד, בין היתר, נקבע 329בהוראה 

כי לעניין חישוב שיעור ההחזר , בו הובהר, 329פרסם המפקח על הבנקים עדכון להוראה  2015בינואר  25ביום . 50%

העומד בכל התנאים , בת הזוג של הלווה/ניתן יהיה להכיר במלוא ההכנסה החודשית הפנויה של בן, מההכנסה

ניתן להכיר ביותר ממחצית מהכנסתו החודשית כי לא , כן הובהר. ומתגורר עם הלווה בדירה, המפורטים בהוראה

 . אף אם הקרוב חתם כלווה על הסכם ההלוואה, הפנויה של קרוב שאינו רוכש זכות במקרקעין
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 2008-ח"התשס, )עמלות) (ללקוח שירות(הבנקאות  ון לכלליתיק

. 2008-ח"התשס, )עמלות) (שירות ללקוח(פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון לכללי הבנקאות  2015בינואר  29ביום 

שינויים בהגדרת חשבון של עסק : כגון, בנושאים שונים) עמלות) (שירות ללקוח(התיקון מעדכן את כללי הבנקאות 

הוספת פרק ; להצטרפות לשירות המסלולים ולביטול השירות, העומדות בפני הלקוחות, הרחבת האפשרויות; קטן

ביטול דמי ניהול ; ליקה מהבנקים על עסקאות בכרטיס חיובלתעריפון המפרט עמלות ללקוחות המקבלים שירותי ס

ביטול עמלת תשלום ; שניתנו ערב תחילתם של כללים אלה, בהלוואות לדיור ודמי גבייה בשל הלוואות שאינן לדיור

וגביית עמלה שגובהה עד גובה עמלת  2015בפברואר  1נדחה בכרטיסי אשראי בגין עסקאות שבוצעו החל מיום 

 . ח"שסכומן עד מיליון ש RTGSות פקיד בהעבר

 ניהול הגנת הסייבר  - 361הוראת ניהול בנקאי תקין 

ההוראה . פרסם הפיקוח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה בנושא ניהול הגנת הסייבר 2015במרס  16ביום 

בתאגיד הבנקאי ומפרטת קובעת כי יש להתייחס לניהול סיכוני הסייבר כחלק מהמערך הכולל של ניהול הסיכונים 

הנושאים העיקריים . תוך מתן חופש לתאגיד הבנקאי בביצועה, לניהול סיכוני הסייבר, אך גמישה, מסגרת מובנית

, מינוי מנהל הגנת הסייבר, פירוט תחומי אחריות של הדירקטוריון וההנהלה הבכירה בנושא: אליהם מתייחסת ההוראה

ניהול סיכוני הסייבר באופן מתואם עם מערכים משיקים , הביקורת הפנימיתביצוע ביקורת תקופתית בנושא על ידי 

הגדרת מדיניות , אפקטיבי ויעיל קביעת רשימת עקרונות לקיום מערך הגנת סייבר, בתוך התאגיד הבנקאי ומחוץ לו

אפקטיבי אל מול  מערך בקרות קיום תהליך אפקטיבי לזיהוי והערכת סיכוני סייבר וביסוס, הגנת סייבר כלל תאגידית

 .סיכוני הסייבר

 )cross border(הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות , ניהול סיכונים -חוזר בנק ישראל 

הנובעים מפעילות חוצת גבולות של , פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא ניהול סיכונים 2015במרס  16ביום 

 .)cross border(לקוחות 

 4כי לאור התגברות הסיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות ובהתאם לאמור בסעיפים , החוזר קובע

על הדירקטוריון וההנהלה הבכירה של התאגיד הבנקאי לבחון ולעדכן את , 411להוראת ניהול בנקאי תקין  6עד 

בדגש על , ולוודא כי הבנק ערוך להתמודד עמם, אלהנהליו ובקרותיו של התאגיד הבנקאי ביחס לסיכונים , מדיניותו

 .בגישה מבוססת סיכון, בין אם הלקוח תושב באותה מדינה ובין אם לאו, חבויות מס מחוץ למדינה בה נפתח החשבון

בין היתר מקור עושרו , על התאגיד הבנקאי לסווג לקוחות בסיכון גבוה מפעילות חוצת גבולות לפי פרמטרים שונים

מדינת התושבות , היקף וסוג הפעילות בחשבון, של הלקוח ומקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבוןוהכנסתו 

שדיווח על הכנסתו בהתאם , לקבל מהלקוח הצהרה: לדוגמה, של הלקוח וכן לנקוט צעדים נדרשים ליישום המדיניות

 .ומדרגי סמכויות לאישור פתיחת חשבון לדין החל עליו והתחייבות להודיע על כל שינוי בחבות המס ולקבוע נהלים

-א"התשמ, )שירות ללקוח(כי סירוב להעניק שירותים בנקאיים ייחשב סירוב סביר לעניין חוק הבנקאות , החוזר קובע

באופן המאפשר לבנק ליישם את , אם אינו משתף פעולה עם הבנק, אי פתיחת חשבון ללקוח: במקרים הבאים, 1981

אם מתן השירות חושף את , וכן אי מתן שירותים בחשבון קיים, cross borderלעניין סיכון  המדיניות והנהלים שקבע

 .לשם עקיפת חקיקה זרה שחלה על הלקוח, הבנק לכך שייחשב כמשתף פעולה עם הלקוח
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 לפיהן נדרש התאגיד הבנקאי להשלים את הפעולות לגבי חשבונות קיימים שסווגו על ידו, בחוזר נקבעו הוראות מעבר

 .2016בדצמבר  31ולגבי יתר החשבונות הקיימים עד ליום  2015בדצמבר  31כלקוחות בסיכון גבוה עד ליום 

 )אנדורן וועדת( בישראל החוב הסדרי לבחינת הוועדה המלצות בעקבות הוראות

, בישראל החוב הסדרי לבחינת הוועדה המלצות לביצוע הוראות הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 באפריל 28 ביום

 וקביעת, ממונפות הלוואות לניהול הסטנדרטים חיזוק, ממונפים ללווים אשראי על פנימיות מגבלות לקביעת בנוגע

 . חוב הסדרי לגבי הבנקים על לפיקוח לדיווחים מתכונת

 :ההוראות פירוט להלן

 אשראי סיכון ניהול - 311 תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון •

 האשראי שבתיק הממונפות ההלוואות היקף על מגבלות לקבוע הבנקאיים התאגידים נדרשים לתיקון בהתאם

 .בענף מהמקובל גבוהות מינוף רמות בעלי ללווים אשראי מתן על ומגבלות, שלהם

, בפרט. אשראי כנותן והן כמארגן הן, סינדיקציה בעסקת בנקאי תאגיד של להשתתפות ביחס הנחיות נקבעו

 בתהליך מעיכוב כתוצאה הפסדים לספיגת החשש בשל זהיר סיכונים לניהול נדרש המארגן הבנקאי התאגיד

 תלויה בלתי עצמאית סיכונים הערכת לבצע נדרש המשתתף הבנקאי התאגיד ואילו, החשיפות של המכירה

 . ההלוואה יוזם עצמו הוא היה כאילו

 על מידע לקבל יידרשו בנקאיים תאגידים, )ח"ש מיליוני 50 מעל( מהותי בסכום לתאגיד אשראי העמדת בעת

, בעבר התנהלותו ועל) בשעבודן או( בתאגיד השליטה מניות לרכישת הלווה בתאגיד השליטה בעל שנטל אשראי

 . בחשבון ולהביאו

 טרם הבנק לשיקולי בסיס שיהוו, מתאימים כמותיים תחשיבים בנהליהם לעגן יידרשו בנקאיים תאגידים, בנוסף

 .החוב החזר למיצוי, חלופות מספר לבחינת דרישה וכן, חוב הסדר ביצוע

 הוניות עסקאות מימון על מגבלות - 323 תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון •

 למטרת אשראי" כל על תחול והיא, הורחבה, שליטה אמצעי לרכישת לאשראי כה עד יוחדה אשר, ההוראה

 או עצמית רכישה, אחר בתאגיד הונית זכות רכישת שמטרתה כעסקה מוגדרת הונית עסקה". הונית עסקה

 מבסיס צומצמה, בהוראה הקבוע המגבלה שיעור נגזר ממנה אשר, ההון הגדרת). דיבידנד, למשל( הון חלוקת

 . 202 מספר תקין בנקאי ניהול בהוראת כמשמעותו, 1 רובד להון הכולל ההון

  ממונפות הלוואות ניהול - 327 תקין בנקאי ניהול הוראת •

 ניהול בדבר הבנקאיים מהתאגידים הבנקים על הפיקוח של המינימליות הציפיות חודדו, ההוראה במסגרת

 וקובעת, ממונפת הלוואה מהי להגדיר הבנקאיים התאגידים את מנחה החדשה ההוראה. אלו בהלוואות הסיכונים

 נוהלי, בדירקטוריון תקופתי דיון, האשראי למדיניות הנוגע בכל לרבות, אלה להלוואות ביחס שונים סטנדרטים

 .קיצון ומבחני אשראי בקרת, אשראי ניתוח, ממונפות הלוואות סיווג, כמותי וניתוח דיווח, שווי והערכת חיתום
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  בעייתי חוב של מחדש ארגון על דוח - 811 לפיקוח דיווח הוראת •

 ארגון ביצוע על, הבנקים על לפיקוח מפורט רבעוני דיווח להעביר הבנקאיים התאגידים את מחייבת ההוראה

 .בעייתיים חובות של מחדש

 בישראל בנקאיות אגודות והקמת רישוי תהליך

 אגודה. "בישראל בנקאיות אגודות והקמת רישוי לתהליך בנוגע הוראה הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 במאי 5 ביום

 בנקאית אגודה. רווח למטרות פועלת שאינה, החברים ובשליטת בבעלות שיתופית פיננסית התאגדות היא" בנקאית

. נוספים בסיסיים בנקאיים שירותים וקבלת, הלוואות קבלת, חיסכון, בנק חשבון ניהול שירותי לחבריה לאפשר נועדה

 שבוחרים אלו והם, עצמם החשבונות בעלי הם, שיתופי פיננסי מוסד בהיותה, בנקאית באגודה רותהחב מניות בעלי

 בכפוף, בה לחברות והתנאים הזכויות את שיגדירו כללים ייקבעו בנקאית אגודה בכל. האגודה דירקטוריון את

 .חשבון בה לנהל יוכל האגודה חבר ורק, החברים בין משותף מכנה על ובהתבסס החוק לדרישות

 . להקמתן הנדרשים השלבים ואת, בישראל בנקאיות אגודות להקמת הסף תנאי את מפרטת ההוראה

 2015-ה"התשע, )התראות או הודעות שירות על פיקוח) (ללקוח שירות( הבנקאות צו

, )התראות או הודעות שירות על פיקוח) (ללקוח שירות( הבנקאות צו על ישראל בנק נגידת חתמה 2015 במאי 10 ביום

 נקבע בגינו המרבי העמלה וסכום פיקוח בר כשירות התראות או הודעות שירות הוכרז הצו במסגרת. 2015-ה"התשע

 . להתראה או להודעה ח"ש חמישה על

  הבנקאי בתאגיד הציות ופונקציית ציות - 308 תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון

 . הבנקאי בתאגיד הציות ופונקצית ציות בנושא, 308 להוראה מתוקן נוסח הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 ביוני 3 ביום

, התקנות, החוקים כל את עתה כוללת והיא, ציות הוראות של ההגדרה מאוד הורחבה, המתוקנת ההוראה במסגרת

 והקוד פנימיים נהלים, )הציבור בפניות בטיפול הבנקים על הפיקוח ידי על שנקבעו עמדות לרבות( הרגולציה הוראות

 .האתי

 התאגיד של הציות סיכון ניהול על לפקח הדירקטוריון אחריות: בדבר הוראות המתוקנת ההוראה כוללת בנוסף

 .ועוד ומאפייניה הציות פונקציית, הציות מדיניות, הציות סיכון של אפקטיבי לניהול הבכירה ההנהלה אחריות, הבנקאי

 לווים קבוצת ושל לווה של חבות על מגבלות - 313 תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון

 לווה של חבות על מגבלות בנושא 313 תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 ביוני 9 ביום

 . לווים קבוצת ושל

 של לחבות המרביים השיעורים יחושבו בסיסו על אשר, הבנק הון כי, היתר בין, נקבע 313 להוראה התיקון במסגרת

, כן כמו. הקיימת בהוראה כמצוין, המלא ההון ולא בלבד" 1 רובד הון" הינו, השונות הלווים קבוצות של ולחבות לווה

 מספר עוד בוצעו. 15%-ל מההון 25%-מ בנקאי לתאגיד בנקאית לווים קבוצת של המרבי החבות שיעור הופחת

 . השונות החבויות חישוב לצורך להפחיתם שניתן הסכומים בפירוט, ברובם טרמינולוגיים, תיקונים
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 1 רובד הון: להלן האמור יחול הון הגדרת לעניין, זאת למרות. 2016 בינואר 1 הוא להוראה התיקונים של התחילה מועד

 תופחת זו תוספת. 2015 בדצמבר 31 ליום הכספיים בדוחות שיפורסם כפי 2 רובד הון בתוספת ההון בהגדרת כאמור

 . 2018 בדצמבר 31 ביום לאיפוסה עד, רבעונים 12 פני על שווים בשיעורים

 מהוראה כתוצאה הבנק לפעילות מהותית השפעה צפויה לא, הדוח לתקופת נכון, לאומי של האשראי לתיק בהתאם

 של עתידית פעילות למימון אשראי מסגרות הקצאת בעת זו הנחיה בחשבון להביא יצטרך הבנק, ככלל, זאת עם. זו

 בפרק ראה לווים קבוצת ושל לווה של חבות על המגבלות בנושא למידע. מסוימות לווים קבוצות או/ו הגדולים הלווים

  .Uקבוצת לוויםUסעיף , סיכון אשראי

 לקוחות וזיהוי טרור ומימון הון הלבנת מניעת - 411 תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון

ומימון  בנושא מניעת הלבנת הון 411תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין , פרסם הפיקוח על הבנקים, 2015ביוני  9ביום 

המנוהל עבור מחזיקי , במסגרת התיקון נוסף להוראה פטור מרישום נהנים בחשבון בבעלות נאמן. טרור וזיהוי לקוחות

עומד בתנאים , שהמנגנון הקבוע בה להפעלת זכויות ההצבעה, ביחס למדד תל אביב בנקים" שקופה"תעודת סל 

מדובר . והפיקוח על הבנקים על ידי רשות ניירות ערך 2014באוגוסט  4המפורטים במתווה עקרונות שפורסם ביום 

מבלי שמניות אלו יימנו לעניין , המאפשר הנפקת תעודות סל העוקבות אחר תשואות מניות של בנקים, במתווה

 .של החברות המנפיקות" החזקה"

 רלדיו שלא הלוואה של מוקדם פירעון - 454 תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון

 הלוואה של מוקדם פירעון בנושא 454 תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 ביוני 21 ביום

 הלוואה של מוקדם לפירעון לדיור הלוואה של מוקדם פירעון בין, הניתן ככל, אחידות ליצור התיקון מטרת. לדיור שלא

 . לדיור שאינן בהלוואות ההיוון רכיב מחושב לפיה הריבית שיעור לקביעת וגלוי אחיד מנגנון ולקבוע, לדיור שאינה

 שניתנה להלוואה ביחס. עליה חל אינו) לדיור הלוואה של מוקדם פירעון( הבנקאות שצו הלוואה כל על תחול ההוראה

 ההלוואות ליתר ביחס. בהוראה הקבועה הנוסחה תחול, בהוראה כהגדרתם, זעירים לעסקים או פרטיים לאנשים

 כתוצאה הבנקאי לתאגיד הנגרם הנזק את שיבטאו סבירים כללים לפי מוקדם פירעון עמלת תחול כי ההוראה קובעת

 רכיב חישוב אופן: זה ובכלל, נושאים למספר מתייחסת ההוראה. אלה למקרים מראש ושייקבעו המוקדם מהפירעון

 הפירעון הודעת מסירת אופן, לפחות ימים 10 של מוקדמת הודעה אי בשל העמלה שיעור, מוקדם פירעון בעת ההיוון

 . ותוכנם ההסבר דפי מסירת עיתוי, המוקדם

 .2016 באפריל 1 ביום ההוראה תחילת

 המסלולים שירות בנושא הבנקים על הפיקוח ומכתב המסלולים שירות - 423 תקין בנקאי ניהול הוראת

 ומכתב המסלולים שירות בנושא חדשה תקין בנקאי ניהול הוראת הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 ביוני 21 ביום

 . זה בנושא הבנקאיים לתאגידים

 ההוראה. ולמאפייניו המסלולים לשירות, והקיימים החדשים, הלקוחות מודעות את להגביר והמכתב ההוראה מטרת

 של מצומצם תעריפון הבנקאי התאגיד להם ימסור ושב עובר חשבון פתיחת במועד, חדשים לקוחות לגבי כי קובעת

 בהשוואה מסלול כל מחירי, השאר בין, יוצגו ההסבר בדף". מסלול שירות" אודות הסבר דף וכן, ושב עובר חשבון ניהול

 דרכי אודות מידע וכן, המסלול שירות במסגרת שלא המצומצם התעריפון פי על, בו הכלולים השירותים למחירי

 ".מסלול שירות"ל ההצטרפות



 
 

517 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
של

מ
מ

 
די

גי
א

ת
  ׀  

ה
ק

קי
ח

 
ה

צי
ול

רג
ו

 
ת

ע
וג

הנ
 

ת
רכ

ע
מ

ל
 

ת
אי

ק
בנ

ה
 

 פתיחת במועד לפעול הבנקאי התאגיד על, חשבונו יחויב בו לאופן באשר הלקוח לבחירת ברור ביטוי שיהיה מנת על

 או" מסלול שירות"פי על חיוב - ידו על המבוקש החשבון חיוב לאופן באשר הלקוח אישור לקבלת ושב עובר חשבון

 .שיבצע הפעולות סוגי פי על חיוב

 טרם, למסלול להצטרף המבקש ללקוח למסור הבנקאי התאגיד על כי, ההוראה קובעת קיימים לקוחות לגבי

 בקשת הגשת למועד שקדם הרביע שלפני הרביע במהלך ממנו שנגבו העמלות סכומי על בכתב מידע, הצטרפותו

 .הבקשה הגשת למועד שקדם ברביע או ההצטרפות

 לדף קישור שלו האינטרנט אתר של הראשי בדף בולט במקום יפרסם הבנקאי התאגיד כי ההוראה קובעת בנוסף

 ".מסלולים שירות - עמלות" תהיה שכותרתו הסבר

 מבין לאתר הבנקאיים התאגידים נדרשים, המסלולים שירות בנושא הבנקאיים לתאגידים הפיקוח מכתב במסגרת

 אחד בכל לפחות ח"ש 10 של סך שילמו 2015 מאי עד ינואר החודשים שבמהלך אלה את הקיימים הלקוחות

: במצטבר הבאים השירותים שני עבור, כולה התקופה עבור ח"ש 50 מעל במצטבר ששילמו או, בנפרד מהחודשים

 בפועל החיוב סכום את ולהודיע בכתב לפנות היה על הבנק אלה ללקוחות. ישיר בערוץ פעולה, פקיד ידי על פעולה

, אליו מצטרפים היו אילו, המורחב המסלול מחיר או הבסיסי המסלול למחיר בהשוואה האמורים מהחודשים אחד בכל

 . המסלולים לשירות ההצטרפות דרכי ופירוט

 .כנדרש ללקוחות פנה הבנק

 2015-ה"התשע, )2' מס תיקון)(עמלות)(ללקוח שירות( הבנקאות לכללי תיקון

 על איסור: היתר ובין, שונים לנושאים המתייחס, העמלות לכללי תיקון התקנות בקובץ פורסם 2015 ביוני 28 ביום

 תאגיד אותו ידי על שהונפק בתוקף אשראי כרטיס שברשותו ללקוח שהונפק מיידי חיוב כרטיס בעד עמלה גביית

 מעקב מכתבי על עמלה ביטול, המיידי החיוב כרטיס של ההנפקה ממועד חודשים 36 של לתקופה וזאת, בנקאי

 .שיק בהחזרת מפקיד חיוב עמלת וביטול

  ענן מחשוב בסביבת סיכונים ניהול לגבי ישראל בנק מכתב

 . ענן מחשוב בסביבת סיכונים ניהול בנושא הבנקאיים לתאגידים מכתב ישראל בנק פרסם 2015 ביוני 29 ביום

 ענן מחשוב בשירותי שימוש על איסור: זה ובכלל, ענן מחשוב בשירותי שימוש לגבי ומגבלות כללים מפורטים במכתב

 כי וקביעה ישראל לגבולות מחוץ בענן לקוחות נתוני או מידע לאחסון תנאים, ליבה מערכות או ליבה פעילויות עבור

 בנקאי תאגיד כי המכתב קובע עוד. בנושא החלים לכללים והכפפתו חוץ מיקור של פרטי מקרה מהווה ענן מחשוב

 מאוחסן שבמסגרתו ענן מחשוב ספק עם התקשרות כל לפני הבנקים על מהמפקח ובכתב מראש היתר לקבל נדרש

 .לקוחות של במידע מדובר אין אם גם, ספק אצל מידע

 הנוגע בכל, ספק עם בהסכם לכלול שיש ודרישות, סיכונים ניהול, תאגידי ממשל לגבי הנחיות המכתב קובע בנוסף

 . ענן לשירותי
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 דירקטוריון-301 תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון

 החלטות קבלת, לתיקון בהתאם. דירקטוריון בנושא 301 תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון פורסם 2015 ביוני 29 ביום

 וגורמים הוועדה חברי בנוכחות תעשה התגמול ובוועדת קשורים אנשים עם לעסקאות בוועדה, הביקורת בוועדת

 בשימוש החלטות יקבל לא הדירקטוריון כי, נקבע כן. בחוק שנקבעו בתנאים, נוכחותם את התיר החברות שחוק

 גרעין ללא בנקאי בתאגיד דירקטור לכהונת מועמד שהציע מי עם עסקה לגבי גם, השאר בין, תקשורת באמצעי

 .קשורים אנשים נחשבים הם עוד כל, וקרובו שליטה

 ) דביט( מיידי חיוב כרטיסי תפוצת הרחבת לגבי ומכתב חיוב כרטיסי בנושא 470 תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון

 מכתב וכן חיוב כרטיסי בנושא 470 תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 ביוני 29 ביום

 ). דביט( מיידי חיוב כרטיסי תפוצת הרחבת לגבי

 :פרקים שני להוראה נוספו 470 להוראה התיקון במסגרת

 לעניין הוראות, זה ובכלל, אלה כרטיסים לגבי שונות הוראות הקובע -" נטען וכרטיס מיידי חיוב כרטיס" לגבי פרק .א

, העסק לבית ומסולק לסולק ממנפיק הכספים העברת מועד לגבי הוראות, אלה בעסקות הלקוח חיוב מועד

 . אלה בכרטיסים לעסקאות ביחס ללקוח שיינתן הגילוי לעניין והוראות, הכרטיסים של חזותי בידול לעניין הוראות

) חכם כרטיס( EMV אבטחה תקן להטמעת הוראות הקובע -" EMV בתקן חיוב בכרטיסי שימוש" לגבי פרק .ב

 . חיוב לכרטיסי

 החיוב כרטיסי תפוצת הגברת לגבי הנחיות הבנקים על הפיקוח קבע, מיידי חיוב כרטיסי תפוצת הרחבת לגבי במכתב

 . וחדשים קיימים ללקוחות כרטיסים הצעת לגבי כללים זה ובכלל, המיידי

 .2018 בינואר 1 עד בהדרגה שייכנסו, סעיפים מספר למעט, 2016 באפריל 1 ביום לתוקף ייכנסו להוראה התיקונים

 הבנק ידי על שיונפקו) כספומט כרטיס למעט( החיוב כרטיסי כל, 2016 בדצמבר 31 מיום יאוחר לא עד כי, נקבע

 . EMV בתקן לעמוד צריכים, קארד ולאומי

 בנקאי בתאגיד תגמול מדיניות - A 301תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון

 התגמול מדיניות בנושא A 301תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 באוגוסט 13 ביום

 . בנקאי בתאגיד

 :התיקון עיקרי להלן

 משתנים תגמולים להשיב מרכזי מעובד לדרוש יכולתו את התגמול בהסדרי מראש לעגן הבנקאי התאגיד על •

 אותן במיוחד חריגות נסיבות בהתקיים, בפועל התגמולים את להשיב הסבירים האמצעים בכל ולנקוט, לו ששולמו

 ההולמים ההשבה שיעורי את או ההשבה סכומי את הבנקאי התאגיד יקבע בנוסף. לקבוע הבנקאי התאגיד על

 התגמול סך כאשר, לעיל האמור למרות. ההשבה תקופת את ההוראה קוצבת, כן כמו. שונים נסיבות סוגי

 מנגנון את להפעיל חובה אין, שנה באותה הקבוע מהתגמול 1/6 על עולה אינו מסוימת קלנדרית בשנה המשתנה

 .המשתנה התגמול של זה חלק על ההשבה
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 המנגנונים את קובעת ההוראה. בלבד קבוע תגמול יהיה האחרים הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון ר"יו תגמול •

 . התגמול ישולם לפיהם

 כהונתם בשל, בתאגיד עובד של או בכירה משרה נושא של העסקתו בעלויות יישא לא בנקאית בקבוצה תאגיד •

 העובד או הבכירה המשרה נושא בעלויות לשאת בקבוצה תאגיד כל על, משמע. בקבוצה אחר בתאגיד בתפקיד

 .זה בתפקידו והאחריות הסמכות, המשרה להיקף בהתאם, שלו

 מתאגידים או מקרוביהם, בתאגיד השליטה מבעלי ישירות שהיא צורה בכל תגמול לקבל מרכזי עובד על איסור •

 .הדירקטוריון ראש יושב על תחול אך, חיצוני שאינו דירקטור על תחול לא ההנחיה. אלו גורמים בשליטת

 .ליישומה מפורטות מעבר הוראות כלולות בהוראה

 .בבנק התגמול במדיניות הנדרשים העדכונים לביצוע בהליכים והחל ההנחיות ליישום נערך הבנק

 חיוב עסקאות של צולבת לסליקה בקשר לסולק מנפיק שנותן שירות על פיקוח)(ללקוח שירות( הבנקאות צו

 2015-ה"התשע, )שעה הוראת)(מיידי

 לסולק מנפיק שנותן שירות על ישראל בנק נגידת הכריזה בצו. ברשומות ל"הנ הצו פורסם 2015 באוגוסט 26 ביום

 העמלה כי וקבעה, בעדו הנגבית העמלה לעניין פיקוח-בר כשירות מיידי חיוב עסקאות של צולבת לסליקה בקשר

 .העסקה מסכום 0.3% של שיעור על תעמוד

 .2017 במרס 31 ליום ועד 2016 באפריל 1 מיום החל לשנה הצו של תוקפו

  204-ו 203' תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין מס

בנוגע לדרישות  204-ו 203פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון להוראות ניהול בנקאי תקין  2015באוקטובר  22ביום 

 .ההון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים

והוא כולל כעת מסגרת מפורטת ביחס לדרישות הון בגין חשיפות של  203להוראה ' במסגרת התיקון עודכן נספח ג

ההנחיות מבדילות בין צד נגדי מרכזי שאינו . לרבות הבורסה בתל אביב, תאגידים בנקאיים לצדדים נגדיים מרכזיים

 .כאשר לחשיפה לאחרון נקבעו דרישות הון מופחתות, כשיר לבין צד נגדי מרכזי כשיר

 עסקאות נגזרים, OTCיות החדשות יחולו על חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים הנגרמות מנגזרי עוד נקבע כי ההנח

 .ע"סחירים בבורסה ועסקאות מימון ני

ניתן להתייחס לבורסה בתל אביב כצד  2017ביוני  30עד ליום . 2016ביולי  1התיקון האמור יכנס לתוקף החל ביום 

 .נגדי מרכזי כשיר

 יזום של הלוואות קמעונאיות  שיווק

וזאת חלף , פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא שיווק יזום של הלוואות קמעונאיות 2015בנובמבר  17ביום 

 .מכתבים קודמים שפרסם בנושא
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לאור הגידול המשמעותי בהיקף ההלוואות הקמעונאיות ועל מנת לוודא שההלוואות המוצעות תואמות את צרכי 

נהלים ותהליכים הקשורים לפנייה יזומה להעמדת הלוואה , שו התאגידים הבנקאיים לקבוע מדיניותהתבק, הלקוח

 . הינו מוסדר ומפורט כאמור וכן לוודא כי תהליך הפנייה היזומה להעמדת הלוואה, ללקוחות קמעונאיים

קבוע תסריטי שיחה ל, תחומים וברורים, להגדיר קהלי יעד ספציפיים: בין היתר התבקשו התאגידים הבנקאיים

לקבוע את אופן הפנייה ללקוח לרבות התאמת אמצעי השיווק למאפייני אוכלוסיית היעד ולתעד את , מתאימים

 .הפנייה ללקוח

 .כנדרש, הבנק העביר את המדיניות והנהלים בעניין זה לפיקוח על הבנקים

 קוחות מתן מענה למגוון הל - סגירת סניפים וצמצום מספר עמדות הטלרים בבנקים

צמצום מספר עמדות הטלרים פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא סגירת סניפים ו 2015בדצמבר  6ביום 

כי הפיקוח על הבנקים תומך במגמה של הגברת השימוש , במכתב מובהר. מתן מענה למגוון הלקוחות -בבנקים 

להוזלה מידית משמעותית של העלויות אשר מובילה , באמצעים ישירים וטכנולוגיים לצורך מתן שירותים בנקאיים

תהליך זה מהווה חלק . ללקוחות ולשיפור בשירות ובנוחות צריכת השירותים הבנקאיים לרוב ציבור לקוחות הבנקים

, ובמקביל, במסגרתה הלקוחות עוברים להשתמש באמצעים הטכנולוגיים הרבים העומדים לרשותם, ממגמה עולמית

 .צורך שלהם להגיע לסניף הבנק לצורך ביצוע הפעולות הדרושות להםהולך ופוחת ה, כפועל יוצא מכך

בנקים שמתכננים לצמצם את מספר הסניפים . התאגידים הבנקאיים נדרשים לגבש מדיניות סינוף לשנים הבאות

וכן מענה לאלו המתקשים , נדרשים לגבש מדיניות אשר תיתן מענה ללקוחות המושפעים מסגירת הסניפים, והטלרים

 .גלות לאמצעים הטכנולוגיים החדשיםבהסת

 שפורסמו לאחר תקופת הדוח, הוראות מהותיות של בנק ישראל

 בישראל הבנקאית המערכת של תפעולית מכתב בנושא התייעלות

 הבנקאית המערכת של תפעולית מכתב הנחיות בנושא התייעלות פרסם הפיקוח על הבנקים, 2016בינואר  12ביום 
התכנית תקבע . נדרש דירקטוריון התאגיד הבנקאי להתוות תכנית רב שנתית להתייעלות, על פי המכתב. בישראל

התכנית תכלול יעדי . עקרונות התייעלות לטווח הארוך יותר, פעולות ספציפיות בטווח של חמש השנים הבאות וכן

ידה בתכנית וביעדי בתדירות לפחות שנתית ואמצעי מעקב ופיקוח של הדירקטוריון אחר העמ, ביניים מוגדרים היטב

 .הביניים

הכוללים הקלות בנושא דרישת הלימות ההון לבנקים , הפיקוח על הבנקים ינקוט בצעדים לעידוד תכניות ההתייעלות

כן מפורטות . בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים במכתב, אשר יגדירו תכנית התייעלות ארוכת טווח משמעותית

 .תכנית ההתייעלות כאמורבמכתב הבהרות לגבי הטיפול החשבונאי ב

 ניהול סיכונים הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון בישראל

. פרסם בנק ישראל מכתב לגבי ניהול סיכונים הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון בישראל 2016בינואר  26ביום 

בנוגע להליך , 2014בעקבות נוהל שפורסם על ידי רשות המיסים בישראל במהלך חודש ספטמבר  םהמכתב פורס

הנוהל מאפשר לנישומים לפנות לרשות המיסים ולדווח על . גילוי מרצון על הכנסה שלא דווחה ולא שולם בגינה מס

אישור הבקשה על ידי רשות המיסים מקנה . תוך הצהרה כי אין מקור ההכנסות בפעילות לא חוקית ,הכנסותיהם

 . אך לא מהעמדה לדין בגין ביצוע עבירות אחרות, הלנישום חסינות מהעמדה לדין פלילי בגין העלמת הכנס
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כדי , ל של רשות המיסים"לאור החשש כי לקוחות עלולים לעשות שימוש לרעה בנוהל הנ םמכתב בנק ישראל פורס

להעביר כספים שמקורם בעבירות פליליות בדרך של הצגת אישור מרשות המיסים על הכספים וניצול חוסר הבנה 

מפורטים עקרונות שעל התאגידים הבנקאיים ליישם במטרה להפחית סיכוני הלבנת  מכתבב .באשר למהות האישור

 .ומימון טרור הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון הון

  ישראל שפורסמו בתקופת הדוח בנק של מהותיות טיוטות

  חובות גביית הליכי - 450 תקין בנקאי ניהול הוראת טיוטת

 להסדיר נועדה אשר, חובות גביית הליכי בנושא חדשה הוראה טיוטת הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 במאי 18 ביום

 מלקוחות חובות גביית בעת והשקיפות ההוגנות הגברת לצורך ,לנקוט הבנקים על הפיקוח שיש לדעת הפעולות את

 . כסדרם חובותיהם פורעים אינם אשר, קטנים ועסקים יחידים שהם

 המידע טכנולוגית ניהול - 357 תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון טיוטת

 טכנולוגית ניהול בנושא 357 תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון טיוטת הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 ביולי 15 ביום

 . המידע

 :המוצע התיקון עיקרי להלן

 גם אלו בתפקידים לשמש יכולים הבנקאי בתאגיד מידע אבטחת ומנהל המידע טכנולוגיית מנהל לפיה הקלה •

 .מסוימים תנאים בהתקיים, בנקאי תאגיד אותו ידי על הנשלטים בתאגידים

 זר לבנק מידע למשלוח הבנקים על המפקח של אישורו את לקבל עוד נדרש אינו הבנקאי התאגיד כי קביעה •

 .מוצפן שאינו אלקטרוני דואר באמצעות לחשבונו בנוגע

 באמצעות לקבל מאפשר שהוא חדש ערוץ כל על הבנקים על למפקח להודיע עוד נדרש אינו הבנקאי התאגיד •

 .מקוון הסכם על חתימה

 הטכנולוגיות והפעילויות, הבנקים על המפקח באישור הנדרשות החדשות הטכנולוגיות הפעילויות הוגדרו •

 .ההיתר וקבלת הדיווח דרישות עודכנו, בנוסף. לפיקוח בלבד בדיווח הנדרשות החדשות

צעדים להגברת התחרות בשוק הסליקה ולעידוד הכניסה של גופים חדשים לבעלות על סולקים וחברות כרטיסי 

 אשראי 

פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטות בנושא עדכון והקלה של מדיניות רישוי סולק ועדכון  2015בנובמבר  17ביום 

צעד זה נועד לעודד כניסת . יטה בסולקלקריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי של

לאחר כניסתה , המדיניות החדשה. שחקנים נוספים לפעילות הסליקה ולתמוך בתחרות בתחום כרטיסי האשראי

שאינם חברות כרטיסי , תשמש לבחינת מתן רישיון לסולקים חדשים ולמתן היתר שליטה בסולקים חדשים, לתוקף

, חינה ואישור של משקיעים שיביעו עניין לרכוש את חברות כרטיסי האשראיהקריטריונים שנקבעו ישמשו לב. אשראי

  .לחייב את הפרדתן מהבנקים, שתעוגן בחקיקה, אם וכאשר תתקבל החלטה
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ומקלים באופן משמעותי את הדרישות ממבקש  תהליך הרישויל נכללו שינויי מדיניות המייעלים את "בטיוטות הנ

הקלות לעניין מבנה הבעלות בסולק או חברת כרטיסי , מהלכים להסרת חסמים טכנולוגיים, לרבות, רישיון סליקה

 . מהשולט בסולק" החוסן הפיננסי"אשראי והקלות בדרישת 

 חיוב בכרטיסי עסקאות וסליקת בנושא סולקיםטיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין 

טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא סולקים וסליקת עסקאות  פרסם הפיקוח על הבנקים, 2015בדצמבר  20ביום 

של  עסקאות סליקת הנו המרכזי שעיסוקם פיננסיים לגופים ייעודי באופן לראשונה מתייחסת הוראה זו. בכרטיסי חיוב

 ,וסולקים האשראי כרטיסי חברות על היום עד שהוטלו הרגולטוריות מהדרישות חלק מקלה ההוראה. חיוב כרטיסי
ניהול , הגנה על כספים בסליקה: בנוסף דנה ההוראה בנושאים הבאים .מסולקים ההון בדרישות היא מקלה זה ובכלל

מנגנון הסטת , EMVוש בתקן שימ, העברת כספים בעסקאות חיוב מיידי, בית עסק-יחסי סולק, חשבונות בתי העסק

 . אחריות והשכרת מסופים ופירוט הוראות ניהול בנקאי תקין אשר חלות על סולקים

 כרטיסי - 470במסגרת קביעת ההוראה הועברו הסעיפים הרלוונטיים החלים על סולקים מהוראת ניהול בנקאי תקין 

 .להוראה זו, חיוב

 קופת הדוחטיוטות מהותיות של בנק ישראל שפורסמו לאחר ת

 בנושא עמלות תיקונים צפויים בהוראות

  :בתחומים הבאים כי בכוונתו לתקן את ההוראות בנושא עמלות, הודיע הפיקוח על הבנקים 2015 בינואר 24 ביום

 למסלול והנכים הקשישים הלקוחות של החשבונות כל את לצרף יידרשו שהבנקים כך, העמלות כללי תיקון •

 . כך על מראש הודעה מתן תוך, המחדל ברירת תהיה שזו באופן ,הבסיסי

 15כך ששיעורה לא יעלה על , "דוחות סטנדרטים -הפקת דוחות לבקשת לקוח "הטלת פיקוח על עמלה בגין  •

 . ח"ש

על למחיר של פעולה אחת , כך שתופחת העמלה בגין שינוי מועד פירעון של הלוואה לדיור, תיקון כללי העמלות •

 .פקיד ידי

 .0.4%כך ששיעורה לא יעלה על , "קנייה מכירה ופדיון מניות ואגרות חוב ישראליים"הטלת פיקוח על עמלת  •

סריקה של תעריפי העמלות של התאגידים  2016 בנוסף הודיע הפיקוח על הבנקים על כוונתו לערוך במהלך שנת

חריגות בגובהן ולטפל  במטרה לאתר עמלות, בגין השירותים הבנקאיים למשקי הבית והעסקים הקטנים, הבנקאיים

 . בעמלות אלה

 בנושא בנקאות בתקשורת תיקונים צפויים בהוראות

בכוונתו לתקן את ההוראות בתחום בנקאות בתקשורת בתחומים כי  ,הפיקוח על הבנקים הודיע 2016בינואר  31ביום 

 :הבאים

http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorMethod/Documents/solek2.pdf�
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 ; וזאת מבלי שיוטלו על חשבון שנפתח באופן זה מגבלות, פתיחת חשבון חדש מרחוק ללא הגעה פיזית לסניף •

 ; הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת באופן מקוון •

 ; הרחבת סוגי ההסכמים אשר לגביהם לא תידרש חתימתו של הלקוח בסניף •

באופן מקוון וכן להגדיר ' לקוח שהצטרף לשירותי בנקאות בתקשורת יוכל לבצע העברות ותשלומים לצד ג •

 ; מוטבים קבועים בחשבונו ללא חובת הגעה לסניף כפי שנדרש היה עד היום

 ; ידי הלקוחות למוטבים שאינם רשומים-לתקרות סכומי העברות על יוסרו ההגבלות שהיו מוטלות עד כה באשר •

וכן לקבל ) כגון שם משפחה וכתובת(לקוח שהצטרף לשירותי בנקאות בתקשורת יוכל לעדכן פרטים בחשבונו  •

 ; סיסמה ראשונית ולשחרר סיסמה חסומה באופן מקוון ללא חובת הגעה לסניף

הלקוח יבחר את הבנק בו הוא מעוניין . וף פיננסי שבו יש לו חשבוןלקוח יוכל לקבל שירותי ריכוז מידע מכל ג •

 ; שהמידע ירוכז

הבנק יוכל להציע ללקוח  .לקוח שיבחר בכך יוכל לקבל את מרבית ההודעות באמצעות בנקאות בתקשורת •

אות על כגון התר, או בדואר אלקטרוני) SMS, מסרונים(לקבל התראות שיסייעו לו בניהול החשבון לטלפון הנייד 

 . חריגה צפויה ממסגרת האשראי ועוד

אחריות על הבנקים לניהול הסיכונים הכרוכים בהרחבת  מתכוון הפיקוח על הבנקים להטיל, לצד הקלות אלו

 . אבטחת המידעהפעילות הבנקאית מרחוק ול

  פנסיוני ייעוץ

 הפנסיוני החיסכון בשוק ונתונים מידע להעברת אחיד מבנה חוזר

 אחיד מבנה לגבי חוזר, ")הממונה(" האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה פרסמה 2015 במאי 6 ביום

 השונים הגורמים לשימוש" אחודה רשומה" של מבנה קובע החוזר. הפנסיוני החיסכון בשוק ונתונים מידע להעברת

 .ביניהם המתבצעות השונות העסקיות הפעולות במסגרת הפנסיוני החיסכון בשוק

 ביחס, הנדרש המידע את להעביר מחויב מוסדי וגוף רישיון בעל יהא שבהתקיימן הנסיבות את החוזר קובע בנוסף

 .בחוזר המוסדרים מהממשקים לאחד

 יותר מאוחרים במועדים בהדרגה לתוקף יכנסו אשר נושאים מספר למעט, 2015 בנובמבר 1 נכנס לתוקף ביום החוזר

 .2017 בינואר 1 ליום עד

בשדות  -ממשק האירועים  -ל "לחוזר הנ' פורסמה טיוטת חוזר המעדכנת את נספח ד 2015בספטמבר  17ביום 

יישום פעולות אלה . עדכון מוטבים ועדכון פרטי ביטוח בקרן פנסיה, הנוגעים להצטרפות לקופת גמל או לקרן פנסיה

 .2017של שנת  במערכת סליקה פנסיונית מרכזית צפוי להתממש ברביע ראשון
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 פנסיונית סליקה מערכת

 "): המערכת(" מרכזית פנסיונית סליקה מערכת בעניין הבאים החוזרים את הממונה פרסמה 2015 במאי 28 ביום

 ובעלי מוסדיים שגופים הפעולות את ומעדכן המפרט - מרכזית פנסיונית סליקה במערכת שימוש חובת חוזר .א

 ועד 2016 בינואר 1 מיום החל בהדרגה לתוקף ייכנסו החוזר הוראות. המערכת באמצעות לבצע מחויבים רישיון

 . 2017 ביולי 1 ליום

 הממונה שאישרה השימוש דמי את הקובע -" מרכזית פנסיונית סליקה במערכת שימוש דמי עבור תשלום" חוזר .ב

 . במערכת מהמשתמשים לגבות

 הנמקה מסמך חוזר

 למסמך חדש אחיד נוסח לקבוע שמטרתו, הנמקה מסמך לחוזר מעודכן נוסח הממונה פרסמה 2015 ביוני 23 ביום

 ההוראה למעט, 2016 ביולי 1 ביום החוזר של תחילתו. פנסיוניים שיווק או ייעוץ הליך אגב ללקוחות שיימסר ההנמקה

 פנסיונית סליקה מערכת באמצעות לקוח שבידי המוצרים זהות את לברר חדש רישיון בעל של חובתו בדבר הכלולה

 . פרסומו מיום החוזר הוראות את ליישם רשאי רישיון בעל .2015 בנובמבר 1 ביום אשר נכנסה לתוקף, מרכזית

 רישיון לבעל חוכ ייפוי חוזר

 הוראות, היתר בין, נכללו במסגרת העדכון, רישיון לבעל כוח ייפוי לחוזר עדכון הממונה פרסמה 2015 באוגוסט 6 ביום

 חד הרשאה( לחוזר' א נספח לפי הכוח ייפוי את לאשר רשאי לקוח יהיה שבאמצעותן ,האפשרויות הרחבת בדבר

; בנק של אינטרנט אתר :באמצעים הבאים ל"הנ הכוח ייפוי את לאשר יהיה שניתן כך, )מידע לקבלת פעמית

 בפני הכוח ייפוי אישור באמצעות או; אוטומטי בנק במכשיר מזומנים למשיכת כרטיס או אשראי כרטיס באמצעות

 .רישיון בעל שאינו, הבנק מטעם אדם

  2015-ו"התשע, )והוראת שעה 13' תיקון מס) (קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 2005-ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים תיקון לפורסם ברשומות  2015בנובמבר  5ביום 

הכללים לביצוע תשלומי קצבה לחוסכים בקופות , בין היתר, עודכנוהחוק  תיקון במסגרת .שעה והוראת ")תיקון החוק("

 . וכן נקבעו כללים בדבר איחוד חשבונות קיימים בקרן פנסיה; הגמל השונות

שיווק ומערכת סליקה , ייעוץ(תיקון החוק כלל גם הוראות לתיקון עקיף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

כי בביצוע פעולות במוצר פנסיוני בידי גוף מוסדי מכוח חובה לפי דין , בין היתר, ובו נקבע, 2005-ה"התשס, )פנסיוניים

 . לא יידרש ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני

 )6' תיקון מס( 2005-ה"התשס, )פנסיוניים סליקה ומערכת שיווק, ייעוץ( פיננסיים שירותים על הפיקוח וקח תיקון

פורסמו ) 2016-ו 2015התקציב  הכלכלית לשנות המדיניות ליישום חקיקה תיקוני(במסגרת חוק התכנית הכלכלית 

, )שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, עוץיי(תיקונים לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  2015בנובמבר  30ביום 

כי לעניין הפעולות המפורטות להלן לא יידרש ייעוץ פנסיוני או , בין היתר, נקבע התיקונים במסגרת. 2005-ה"התשס

 : שיווק פנסיוני
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יה יזומה של הלקוח בעקבות פני, במישרין, בידי הלקוח, ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בין לקוח לגוף מוסדי •

הלקוח הוא מבוטח , הלקוח הוא מבוטח פעיל בקרן ותיקה: למעט אם התקיים בלקוח אחד מאלה, וף המוסדילג

התקיימו תנאים נוספים , יכלול החרגות בשל מצב בריאות לקוי של הלקוח ביצוע העסקה, פעיל בקופת ביטוח

 .שייקבעו על ידי הממונה

לאחר שניתנה לעובד ההזדמנות לבחור קופת גמל  ,בידי מעסיקו, הפקדת תשלומים בעבור עובד בקופת גמל •

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ) ב(20לפי הוראות סעיף , אחרת וכל עוד לא בחר העובד בקופה כאמור

 .2005-ה"התשס, )קופות גמל(

 . ביצוע פעולה במוצר פנסיוני בידי גוף מוסדי מכוח חובה לפי דין •

 )14' תיקון מס) (קופות גמל(יים תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננס

פורסמו ) 2016-ו 2015התקציב  הכלכלית לשנות המדיניות ליישום חקיקה תיקוני(במסגרת חוק התכנית הכלכלית 

 במסגרת. 2005-ה"התשס, )קופות גמל(תיקונים לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  2015בנובמבר  30ביום 

ייעוץ , בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, בכל עת, עובד זכות לבחוראשר מקנות ל ,נקבעו הוראות התיקונים

כי מעבידו של העובד לא יתנה הפקדת כספים לקופת גמל בעבור  כן נקבע. פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת גמל

ו ייעוץ פנסיוני בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני א, העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד

 . או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל

 טיוטת חוזר התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון

מטרת התיקון . פרסמה הממונה טיוטה מתוקנת לחוזר התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון 2015בדצמבר  20ביום 

הפקדות של מבוטח או מעסיקו אל הגופים לקבוע הוראות בדבר החובות החלות על בעלי רישיון במסגרת העברת 

 . המוסדיים

 הוראות ונושאים נוספים

 )קונסורציום בעסקת להשתתפות תנאים( השקעה נכסי ניהול - 4 פרק - המאוחד החוזר הוראת תיקון

"). גולדשמידט וועדת(" מותאמות בהלוואות המוסדיים הגופים השקעת אופן לבחינת הוועדה דוח פורסם 2014 בשנת

 את ליישם הבאים שונים חוזרים האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה פרסמה 2015 מאי בחודש

 בעסקאות מוסדי גוף להשתתפות הכללים את הקובע חוזר 2015 במאי 11 ביום פורסם, היתר בין. הוועדה המלצות

 ניגודי של קיומם אפשרות זה ובכלל, אלה עסקאות המאפיינות סוגיות למספר מתייחס החוזר. וסינדיקציה קונסורציום

, בעסקה ההתקשרות טרם מידע לקבל המוסדי מהגוף דרישה, בעסקה המלווים שאר לבין העסקה מארגן בין עניינים

 לבין המלווים ובין המלווים לבין המארגן בין בהסכם חובה התניות קביעת: כגון, העסקה ממארגן מינימום ודרישות

 כי קביעה, המארגן של אחריותו קביעת, המלווים לשאר להמציא שעליו ומידע למארגן חובה תפקידי הגדרת, עצמם

 . ועוד ההלוואה משווי אחוזים 10 לפחות עת בכל יחזיק המארגן
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דמי עמילות מרביים בביטוח חיים ומבנה אגב הלוואה )(ביטוח(טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  2015-ה"התשע, )תיקון)(לדיור

ביטוח וחיסכון במשרד האוצר טיוטת תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים , פרסם אגף שוק ההון 2015ביוני  17ביום 

שמטרתו לקבוע שיעור מרבי לדמי , )יים בביטוח חיים ומבנה אגב הלוואה לדיורדמי עמילות מרב) )(ביטוח(פיננסיים 

 .בדומה לזה הקבוע לגבי ביטוח מבנה אגב משכנתא, העמילות בביטוח חיים אגב משכנתא

 ) תיקון) (ערך ניירות של והחזקה מכירה, רכישה) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות טיוטת

  2015-ה"התשע

מכירה והחזקה של , רכישה)(קופות גמל(פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2015ביולי  29ביום 

במסגרתן מוצע לקבוע כי משקיע מוסדי הנמנה עם קבוצת משקיעים שלאחד , 2015-ה"התשע -)תיקון) (ניירות ערך

עם תאגיד בנקאי למתן שירותי ניהול או תפעול אינו רשאי לרכוש או למכור נייר ערך או  מהם יש הסכם התקשרות

וכן אינו רשאי , או באמצעות צד קשור למשקיע המוסדי או ממנו, מטבע חוץ באמצעות אותו התאגיד הבנקאי או ממנו

 . להחזיק ניירות ערך באמצעות אותו תאגיד בנקאי

 של ומכירה רכישה לצורך מוסדיים משקיעים לקיים שיידרשו תחרותי הליך ברבד כללים קובעת אף התקנות טיוטת

 .ערך ניירות של וסליקה החזקה לצורך וכן ערך ניירות

 שיעדיף בהנחה, מוסדיים לגופים תפעול שירותי מלהעניק לחדול הבנק את לחייב עלול, יתקבלו אם, התקנות יישום

 חברת למכירת האפשרות לבחינת מחייבים ובלתי ראשוניים מגעים מנהל הבנק. 'ברוקראז שירותי במתן להמשיך

 חברותU בפרק כמפורט, במלואה או בחלקה - פעילותה או ")ה"שש לאומי(" מ"בע ההון שוק שירותי לאומי - שלו הבת

 .ה"שש לאומי את למכור הבנק בכוונת אין, תתקבל האמור הדין הוראת האם הובהר לא עוד כל .Uעיקריות מוחזקות

 אליהם הקשורה רגילה בלתי פעילות זיהוי ואופן זרים ציבור אנשי ובשוחד בשחיתות שמקורה הון הלבנת מניעת

 שמקורה הון הלבנת מניעת בנושא מסמך טרור ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות פרסמה 2015 באוקטובר 29 ביום

 כתוצאה, זרים ציבור אנשי של הון הלבנת דפוסי להציג הינה המסמך מטרת. זרים ציבור אנשי ובשוחד בשחיתות

 לזיהוי מוגברת נאותות בדיקת להליך דגשים ונותן אדומים דגלים מפרט המסמך. שוחד וקבלת שחיתות ממעשי

 רגילות בלתי פעולות לזהות הון הלבנת איסור חוק מכוח המפוקחים לגופים לסייע ונועד, זרים ציבור אנשי והכרת

 .לרשות עליהן ולדווח זרים ציבור לאנשי הקשורות

  הסדרי קונסורציום למתן אשראי

 הבנקאיים והגופיםפרסמה הרשות להגבלים עסקיים מכתב מעודכן למנהלי התאגידים , 2015בדצמבר  31ביום 

 על, אין בכוונת הרשות לאכוף את הוראות חוק ההגבלים העסקיים, המפרט את התנאים שבהתקיימם, המוסדיים

או גופים דומים שהתאגדו מחוץ  קונסורציום למתן אשראי אשר הצדדים לו הינם תאגידים בנקאיים או גופים מוסדיים

 .לישראל

תדרוש אישור פרטני מהרשות  לה חוברים בנק לאומי ובנק הפועלים, למתן אשראי במשותף כי עסקה, במכתב נקבע

 . להגבלים עסקיים
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ייעשו לאחר קבלת , אשראי וכן מגעים לקראת חבירה החבירה בקונסורציום: תנאים עיקריים נוספים הכלולים במכתב

תנאי מתן האשראי עם מי  ולתת על תינתן ללקוח אפשרות לשאת; הסכמה בכתב של הלקוח על גבי טופס נפרד

תיעוד אשר יכלול את כל  הצדדים יערכו; לרבות באמצעות אדם אחר מטעמו, מהצדדים החברים בקונסורציום

 . הנתונים כמפורט במכתב

 .תוקף המכתב למשך שנה מיום פרסומו

 2016-ו"התשע, )'__תיקון מס)(קופות גמל(תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

. 2016-ו"התשע, )'__תיקון מס)(קופות גמל(פורסם תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  2016בינואר  27ום בי

קופת "לאפשר לחברות מנהלות של קופות גמל להקים מוצר חיסכון נוסף שייקרא , בין היתר, במסגרת התזכיר מוצע

כמו . ללא הטבות מס, יוכל למשוך אותם בכל עתהכספים בקופות גמל להשקעה יהיו נזילים והחוסך ". גמל להשקעה

כי כספים אשר מופקדים בקופת גמל להשקעה יהיו פטורים ממס רווחי הון אם העמית יחליט , מוצע לקבוע, כן

 .למשכם כקצבה וכי הקצבה תהיה פטורה ממס

 הצעת יחידות של קרנות חוץ לציבור בישראל

, הכנסת תקנות המסדירות את פעילותן של קרנות החוץ בישראלאישרה וועדת הכספים של  2016בפברואר  9ביום 

אשר במסגרתו נוסף לחוק פרק , 1994ד "התשנ, לחוק השקעות משותפות בנאמנות 23וזאת בהמשך לתיקון מספר 

 . שעניינו הצעת יחידות של קרנות חוץ לציבור בישראל 1ט

 קרנות של כניסתן עם בקשר שיוןיר בעל חובות בדברחוזר  פרסמה רשות ניירות ערך 2016בפברואר  16 ביום, בנוסף

 .הישראלי לשוק חוץ

לעמלת , בין היתר, והן מתייחסות, התקנות מפרטות את התנאים אשר יחולו על מנהלי הקרנות ועל הקרנות עצמן

 . ההפצה שישלמו מנהלי הקרנות לבנקים

ל עבור המשקיעים "הקרנות ולפתוח את שוק ההשקעות בחוהתיקונים נועדו להגביר את התחרותיות בענף 

 .תוך קביעת מנגנונים שתכליתם הגנה על ציבור המשקיעים, הישראלים

הודעה משותפת לבנק ישראל ומשרד האוצר בעניין הקלות רגולטוריות של הפיקוח על הבנקים לפרויקטים של מחיר 

 למשתכן 

במטרה לתמוך , ההודעה על פי. של בנק ישראל ומשרד האוצר פורסמה הודעה משותפת 2016בפברואר  14ביום 

החליט בנק ישראל כי גובה המשכנתא לזכאים , ביכולת של זכאים להשתתף בפרויקטים של מחיר למשתכן

ולא לפי מחיר רכישתה ) באמצעות הערכת שמאי(ייקבע לפי שווי השוק של הדירה , בפרויקטים של מחיר למשתכן

 .ח"מיליון ש 1.8ח ושווי הדירה אינו עולה על "אש 100-העצמי של הרוכש לא יפחת מובלבד שההון , בפועל

ויאפשר לבנקים למכור את הדירות של , הקשורים לדירות אלו, כי משרד האוצר יפעל להסרת חסמים, עוד פורסם

 .אם אלו לא יעמדו בתשלומי המשכנתא, נוספות וללא מגבלות הזכאים בשוק החופשי
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 וועדות ציבוריות

 משרדית לקידום השימוש באמצעי התשלום המתקדמים -דוח ביניים של הוועדה הבין

משרדית לקידום השימוש באמצעי התשלום המתקדמים דוח ביניים -פרסמה הוועדה הבין 2015בנובמבר  29ביום 

לוקר לצמצום השימוש במזומנים במשק  בהמשך להמלצות ועדת, 2014במרס  הוועדה הוקמה. להערות הציבור

 ומימון הון הלבנת ,מידע אבטחת בהיבטים של המתקדמים אמצעי התשלום תחום את להסדיר במטרה, הישראלי
 השימוש את להרחיב ראלביש הציבור את באופן שיעודד וזאת ,ויעילות יציבות ,תחרות, עסקית המשכיות ,טרור

 .תשלום מתקדמים באמצעי

נבחנו אמצעי תשלום מתקדמים ופתרונות שונים הקשורים לשימוש באמצעי התשלום , במסגרת עבודת הוועדה

 .תשלומים סלולריים ותשלומים באינטרנט, ארנק אלקטרוני, ק דיגיטלי'צ, בין היתר, המתקדמים

  :להלן עיקרי ההמלצות

 .מרכזית ותשתית תקשורת לאומית מאובטחת לביצוע תשלומים באמצעים מתקדמים להקים תשתית סליקה •

 . חשבון תשלום ושירותי סליקה והנפקה, לגבש תזכיר חוק לאסדרת שירותי תשלום •

 .להתאים את התשתית המשפטית הקיימת לפעילות באמצעי התשלום המתקדמים •

 ). Contactless(א מגע תשתית שתאפשר לבצע עסקאות לל) POS(לקדם במסופי התשלום  •

 . ק הדיגיטלי'לבחון את שרשרת ביצוע עסקה בצ •

 . לקדם חינוך צרכני ויצירת אמון של הצרכנים באמצעי תשלום מתקדמים •

 במהלך משולב לקדם יש בישראל התשלומים במערך מתקדמים תשלום באמצעי השימוש את כי סבורה הוועדה
 הסדרת את ,בין היתר ,כולל הדבר .הצרכנית והתשתית כנולוגיתהט התשתית, המשפטית התשתית של הסדרה הכולל
 חדשה קמעונאית מערכת תשלומים של והקמה המתקדמים התשלום אמצעי בתחום לפעילות המשפטי הבסיס

 .מאובטחת לאומית תשתית תקשורת הכוללת מתקדמים תשלום באמצעי תשלומים של מהירה לסליקה

 בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל התחרותיותדוח הביניים של הוועדה להגברת 

 ועדת(מינה שר האוצר את הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסים נפוצים , 2015ביוני  3ביום 

 14ביום  .להגבלים עסקיים וכן נציגי ציבור הרשות, בנק ישראל, הגופים החברים בוועדה הינם משרד האוצר). שטרום

להלן עיקרי . פורסמה גרסה נוספת של הדוח 2016בינואר  6פורסם דוח הביניים של הוועדה וביום  2015בדצמבר 

 : המלצות הוועדה בדוח הביניים
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תוך מתן הגנת ינוקא , )מכירת שליטה בתוך שנתיים(מהבנקים הגדולים  האשראי הפרדת שתי חברות כרטיסי •

 ; לחברות המופרדות

כיום מרבית הכרטיסים הינם כרטיסים בנקאיים (איסור על הנפקת כרטיסי אשראי על ידי שני הבנקים הגדולים  •

החל , למשך תקופה של ארבע שנים) על ידי הבנק האשראי בכרטיס ניתן, דהיינו, שמונפקים על ידי הבנקים

  ;ממועד העברת השליטה בפועל בחברת כרטיסי האשראי לגורם חוץ בנקאי

-הפחתה של למעלה מ(יעד להפחתת העמלה הצולבת בגין סליקת כרטיסי אשראי לרמה המקובלת באירופה  •

 ).ביחס למקובל כיום 50%

 ומן מתפעול ההנפקה הנובע שבידן במידע לעשות שימוש ותרשאי תהיינה המופרדות האשראי כרטיסי חברות •
 .הלקוח הסכמת טעונה תהיה מידע נוסף העברת .כה עד שביצעו הסליקה

שתקל על גופים חדשים להתחרות בבנקים , קביעת מדרגה פיקוחית מקלה על גופים שאינם מגייסי פיקדונות •

 ; בעיקר קמעונאי ואשראי לעסקים קטנים, במתן אשראי

 ; שיאפשרו השוואת מחירים פשוטה) שירותי מידע וייזום פעולות( בניית כלים טכנולוגיים לצרכן •

  ;המופקדים בבנקים קביעת ביטוח לפיקדונות •

תוך איסור על הבנק המחזיק , קביעת זכות ללקוח ליצירת שעבוד נוסף לצורך קבלת אשראי ממממן נוסף •

 ;עבוד נוסףלהתנות על זכות הלקוח לשעבד ש, בשעבוד קיים

חברות מפוקחות יוכלו להיות מקושרות ). P2P לרבות( חברות מימון חוץ בנקאיות השלמת האסדרה שתחול על •

 ; למערכות התשלומים

וקביעת תנאי הגישה , בהתאם לעקרונות הנהוגים בעולם תוך התאמה לשוק המקומי, אסדרת שירותי תשלום •

 ; למערכות התשלומים המבוקרות

 .על צעדים נוספים, ככל שנדרש, ותמליץ, ב אחר יישום ההמלצותשתעקו הקמת ועדה •

יישום מלוא ההמלצות עלול להביא . יישום ההמלצות דלעיל יחייב את הבנק למכור את החזקותיו בלאומי קארד

למול מתחרים , כמו גם ליצירת נחיתות בשל הוראות רגולטוריות, לפגיעה משמעותית במקורות ההכנסה של הבנק

 . בחלק מתחומי הפעילות

בעיקר , ודות מחלוקת מרכזיות בין בנק ישראל לבין משרד האוצרנתגלו מספר נק, כי במהלך עבודת הוועדה, יודגש

ובנוגע לזהות הגורמים שיפקחו על שוק האשראי , בכל הנוגע למתן אפשרות לבנקים להנפיק כרטיסי אשראי חדשים

 .החדש שיוקם
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 מיסוי

 מס חברות 

 :2013-2015להלן שיעורי מס החברות הרלוונטיים לבנק בשנים 

2013 - 25.0% 

2014 - 26.5% 
2015 - 26.5% 

אשר הפחית את שיעור מס , 2016-ו"התשע, )216' מס(פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה  2016בינואר  5ביום 

 . ואילך 2016בתוקף משנת , 25%-ל 26.5%-חברות מ

ס הסטטוטורי אשר חל על הפחית את שיעור המ, שינוי שיעור מס החברות כאמור לעיל ושינוי מס רווח כמפורט להלן

 35.9%ולשיעור מס סטטוטורי של  2015בשנת  37.58%לשיעור של , 2014בשנת  37.71%מוסדות כספיים משיעור של 

 . ואילך 2016משנת 

ח ברביע "מיליון ש 145-השינוי בשיעור מס החברות צפוי להביא לקיטון ביתרות המסים הנדחים לקבל נטו בסך כ

ח וכנגד הון "מיליון ש 117-קיטון יתרות המסים הנדחים יוכר כנגד הוצאות מסים נדחים בסך כ. 2016הראשון של שנת 

 .ח"מיליון ש 28-בסך כ

 מס רווח וביטוח לאומי , מס ערך מוסף

-ג"התשע, )תיקון) (רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  2013ביוני  2ביום 

כתוצאה מהשינוי . 2013ביוני  2החל מיום  18%כך שיעמוד על , את שיעור מס שכר ומס רווח אשר מעדכן, 2013

 2014ובשנת , 36.21%לשיעור של  2013האמור שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על מוסדות כספיים עלה בשנת 

 .37.71%ואילך עלה לשיעור של 

, 2015-ו"התשע, )תיקון) (רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(פורסם צו מס ערך מוסף  2015בנובמבר  12ביום 

. 2015באוקטובר  1וזאת החל מתאריך , 17%-ל 18%-אשר הפחית את שיעור מס הרווח המוטל על מוסדות כספיים מ

ור המס הסטטוטורי אשר חל על מוסדות כספיים שיע, כתוצאה מהשינוי האמור ומהשינוי במס החברות כמפורט לעיל

שיעור מס שכר אשר חל על מוסדות , כמו כן. ואילך 2016משנת  35.9%-ול 2015בשנת  37.58%-ל 37.71%-ירד מ

 .ואילך 2015לגבי שכר המשתלם בעד עבודה בחודש אוקטובר  17%-ל 18%-ירד מ, כספיים

ח ברביע הרביעי של "מיליון ש 61-סים הנדחים לקבל נטו בסך כהשינוי בשיעור מס הרווח הביא לקיטון ביתרת המ

 12-ח וכנגד הון בסך כ"מיליון ש 49-קיטון יתרות המסים הנדחים הוכר כנגד הוצאות מסים נדחים בסך כ. 2015שנת 

 .ח"מיליון ש

מיליון  65-בכ 2015את יתרת ההתחייבויות לעובדים ברביע הרביעי של שנת  הקטינהההשפעה של ירידת מס השכר 

 .ח לאחר מס"מיליון ש 41-ח לפני מס ובכ"ש
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 2015השוטף ובהוצאות התפעוליות בשנת ח בהוצאות השכר "מיליון ש 19-ך כלקיטון בס גרםהשינוי במס השכר 

 .2014לעומת שנת 

כפי שנקבעו בחוקים , המיסים השוטפים לתקופות המדווחות בדוחות כספיים אלו מחושבים בהתאם לשיעורי המס

 .כאמור לעיל

חושבו בהתאם לשיעורי המס כפי שנקבעו בחוקים כאמור לעיל ואשר  2015בדצמבר  31יתרות המיסים הנדחים ליום 

שיעור המס הסטטוטורי הצפוי . בהתאם לשיעור המס הצפוי במועד ההיפוך, 2015בדצמבר  31פורסמו עד ליום 

 37.18%ים ושעל פיו חושבו המסים הנדחים הינו ואילך אשר יחול על מוסדות כספי 2016במועד היפוך בשנים 

 .2015בדצמבר  31וזאת על פי החוקים החלים ביום , 17%ושיעור מס רווח  26.5%המשקלל שיעור מס חברות 

 ביטוח לאומי

: להלן( 2012-ב"התשע) תיקוני חקיקה(פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס  2012באוגוסט  13ביום 

שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבה מהמעסיקים בגין חלק השכר העולה  2013סגרת החוק החל מינואר במ"). החוק"

 2014ששיעור זה יועלה בינואר , כמו כן נקבע. 6.5%והועמד על  5.9%-עלה מ, מהשכר הממוצע במשק 60%על 

ם הגירעון ולשינוי נטל המס פורסם חוק לצמצו 2014בינואר  27ביום , עם זאת. בהתאמה 7.5%-ו 7%-ל 2015ובינואר 

על פיו שיעור דמי הביטוח הנגבה מהמעסיקים בגין חלק השכר העולה על , 2014-ד"התשע, )תיקון) (תיקוני חקיקה(

 . בהתאמה 7.5%-ו 7.25%, 6.75%-ל 2016ובינואר  2015בינואר , 2014יעודכן בינואר , מהשכר הממוצע במשק 60%

 2015-ו"התשע, )2016-ו 2015קיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב תיקוני ח(חוק ההתייעלות הכלכלית 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב (פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית  2015בנובמבר  30ביום 

 :כולל החוק את השינויים הבאים, בין היתר. 2015-ו"התשע, )2016-ו 2015

  .מקרקעין וביטוח לאומי מיסוי, מ"מע, )רווח הון, דוח שנתי לחברות( הרחבת חובת הדיווח המקוון במס הכנסה •

 2013בתוקף לגבי דוחות המס של שנת (שנים  4-שנים ל 3-הארכת תקופת ההתיישנות של שומות מס הכנסה מ •

 ). ואילך

ניתן לקבוע שומה . מתן אפשרות לפקיד השומה לערוך שומות חלקיות לגבי נושא אחד או נושאים מדוח המס •

 ).ואילך 2013בתוקף לגבי דוחות המס של שנת . (חלקית פעם אחת בלבד לגבי אותה שנת מס

פעמים השכר  4חלף , הקטנת התקרה להטבת המס על הפקדות לפנסיה לפעמיים וחצי השכר הממוצע •

 ).2016בינואר  1-תחולה מה. (הממוצע במשק

  2015-ו"עהתש, )207 'מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

לפקודת מס הכנסה המסדיר את נושא חילופי המידע בין רשות המיסים  207פורסם תיקון  2015בנובמבר  26ביום 

העברת המידע תיעשה בהתאם להסכם לחילופי מידע או לאמנת . בישראל לבין מוסדות אכיפת המס במדינות זרות

 :להובלבד שיתקיימו כל א, מס בין מדינת ישראל לבין מדינה זרה
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 .המידע דרוש למדינה הזרה לצורך אכיפת דיני המס שלה •

 .רשות המיסים הייתה רשאית לעשות שימוש באותו מידע לצורך אכיפת חוק מס •

 .בהסכם נקבע כי המדינה הזרה מחויבת בשמירת סודיות המידע ובאבטחתו •

 .בחוק נקבעו תנאים ומגבלות לגבי העברת המידע

 .2016בינואר  1תחולת החוק מיום 

  2015-ו"התשע, )תיקוני חקיקה(חוק הטבות במס וייעוץ במס 

החוק מחיל על נישומים . 2015-ו"התשע, )תיקוני חקיקה(פורסם חוק הטבות במס וייעוץ במס  2015בדצמבר  9ביום 

לאדם ומאפשרת , במישרין או בעקיפין, שניתנה, החתומה על ידי נותן חוות הדעת, חובת דיווח בשל חוות דעת בכתב

 :ובלבד שהתקיים לגביה אחד מאלה, או נועדה לאפשר יתרון מס

 100-בוסכום שכר הטרחה מסתכם , תלוי בסכום יתרון המס שייווצר לנישום, כולו או חלקו, שכר הטרחה בגינה .1

 .ח לפחות"ש ףאל

 .היא תכנון מדף .2

 ". תכנון מדף"ו" יתרון מס"החוק הגדיר מהם 

כעמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת " ווחעמדה חייבת בדי"החוק הגדיר , כמו כן

ח "מיליון ש 10ח באותה שנת מס או על "מיליון ש 5ואשר יתרון המס הנובע ממנה עולה על , המס שלגביה מוגש הדוח

 ).ח בהתאמה"מיליון ש 5ח או "מיליון ש 2 -מ "לגבי מע(שנות מס לכל היותר  4במהלך 

 . פן ועיתוי הדיווח הנדרש וכן סייגים לתחולתוהחוק הגדיר את או

ולגבי עמדה חייבת בדיווח שתובא , 2016בינואר  1-לעניין מס הכנסה יחול החוק לגבי חוות דעת שתינתן החל מה

 .ואילך 2016בדוח המס לשנת 

 . ואילך 2016בפברואר  1מ יחול החוק לגבי דיווח שיש להגישו מיום "לעניין מע
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 בינלאומית רגולציה

FATCA ה של אוטומטיים מידע לחילופי האחיד הדיווח ותקן-OECD 

והסכמי חילופי  FATCAבנושא יישום הסכם , 2016 -ו"התשע, )221' תיקון מס(הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

 .OECD -המידע בין ישראל למדינות ה

הסכמים בהתאם לתקן הדיווח האחיד לחילופי מידע והיערכות לחתימה על  FATCA-במסגרת יישום הסכם ה

 10-ב פורסמה, )ראה פירוט בהמשך -לגבי התקן  .CRS-תקן ה,( OECD-אוטומטיים לגבי חשבונות פיננסיים של ה

 :שלהלן עיקריה, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2016בפברואר 

 :הכנסה מס בפקודת תיקונים .א

 בדיווח החייב ישראלי פיננסי שמוסד פעולות לעניין הוראות בתקנות לקבוע האוצר לשר סמכות מתן •

 . לבצע מחויב

 החייב ישראלי פיננסי מוסד, בהתקיימם אשר, התנאים את בתקנות לקבוע האוצר לשר סמכות מתן •

 . מסמכים או הצהרות לקבל הפיננסי המוסד הצליח לא לגביו אשר, שנפתח חדש חשבון יסגור, בדיווח

 אי ובשל חשבון בעל זיהוי הליך של כנדרש ביצוע אי בשל פיננסים מוסדות על כספיים םעיצומי הטלת •

 . אצלו המנוהלים לחשבונות ביחס חלקי מידע העברת/מידע העברת

 .נקבעו הוראות מעבר הכוללות הקלות לעניין הטלת העיצומים הכספיים בגין הפרה של המוסד הפיננסי •

 לשם מידע חילופי מקיום להתחמק במטרה פעולות העושה אדם על אישית אחריות והטלת סנקציות •

 לשם מידע חילופי מקיום להתחמק אחר לאדם לעזור במטרה או, אחרת במדינה המס דיני אכיפת

 .אחרת במדינה המס דיני אכיפת

 להסכם בהתאם אחרת במדינה מס לרשות מידע להעביר הישראלית המסים לרשות סמכות מתן •

 . בינלאומי

 .2015-ו"התשע, )207תיקון (ראה חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  נוסףלמידע 

 ישראלי פיננסי מוסד בידי הודעה מתן בדבר הוראות לקבוע מסוימים במקרים האוצר לשר סמכות תינתן •

 .זרה מס לרשות בדיווח להיכלל עתידים שהם כך על ללקוחות

 הון הלבנת איסור חוק תיקון .ב

 כדי תוך, הון הלבנת איסור חוק מתוקף אליו שהגיעו זיהוי בפרטי שימוש לעשות רשאי יהא פיננסי מוסד •

 .בינלאומי הסכם קיום לשם או FATCA-ה לצורך, עבודתו במהלך או תפקידו מילוי
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 הון בהלבנת למאבק לאומי-הבין הארגון להמלצות הון הלבנת איסור בחוק" שליטה" המונח התאמת •

 ):Financial Action Task Force - FATF( טרור ובמימון

 .בתאגיד השליטה בעל שהוא היחיד את לאתר צורך יש כי הבהרה .1

 50% במקום, בתאגיד שליטה אמצעי של מסוים מסוג 20% של בהחזקה די שלפיה חזקה קביעת .2

 .יותר גבוה בשיעור המחזיק אחר אדם כשאין, "שליטה בעל"כ המחזיק את לראות כדי, כיום הנדרשים

 ראש יושב את השליטה כבעל יראו, יחיד שליטה בעל נמצא לא שבהם במקרים כי קביעה .3

 אפקטיבית שליטה לו שיש המשרה נושא - כאלה משרה נושאי אין ואם, הכללי והמנהל הדירקטוריון

 .בתאגיד

 .אשר יותקנו מכח חוק זהכניסתו לתוקף של החוק תהיה ביום פרסומן של התקנות 

 .בקריאה ראשונה בכנסת 2016בפברואר  22 הצעת החוק אושרה ביום

 -תקן חילופי מידע אוטומטיים לגבי חשבונות פיננסים

Standards for Automatic Exchange of Financial Account Information - OECD  

: להלן(וטומטי לגבי חשבונות פיננסיים בין מדינות פרסם תקן ליישום דיווח אחיד להחלפת מידע א OECD-ארגון ה

האמריקאי ונועד להגביר את השקיפות והפיקוח על דיווחי המס של תושבי  FATCA-תקן זה נבנה ברוח ה"). התקן"

 OECD-פרסם ה 2014ביולי  21-ב. 2013בספטמבר  G-20-ה המודל אושר עקרונית על ידי ועדת. OECD-מדינות ה

 .יך ליישום התקןמדר

 :תקן הדיווח מורכב משני חלקים

המטיל חובת זיהוי ודווח על מוסדות פיננסיים לגבי חשבונות ) CRS )Common Reporting Standard-מודל ה .1

סוגי החשבונות שיש , המודל קובע את המוסדות הפיננסיים הנדרשים לדווח. פיננסיים ברי דיווח המוחזקים בהם

 .המידע שיועבר והליכי בדיקת הנאותות שעל המוסדות הפיננסיים ליישם סוג, לדווח בגינם

מודל המהווה את הבסיס להסכמים המשפטיים ) CAA )Competent Authority Agreement-מודל ה .2

 .שייחתמו בין המדינות השונות לצורך החלפת המידע שיתקבל מהמוסדות הפיננסיים

תחילת (מדינות התחייבו לאימוץ מוקדם של התקן  60-כאשר כ, מץ את התקןמדינות התחייבו לא 90מעל , נכון להיום

במהלך חודש . ישראל אינה בין המאמצים מוקדם). 2017ודיווח ראשון בספטמבר , 2016בינואר  1-יישום עבורם ב

ישראל תאמץ את הנוהל של חילופי מידע אוטומטיים אודות חשבונות "הודיע משרד האוצר כי  2014אוקטובר 

 ". 2018פיננסיים לצורכי מס עד תום 

ישראל הינה . ישראל הצטרפה לאמנה המולטילטרלית בדבר סיוע מנהלי הדדי בענייני מס 2015לנובמבר  24-ב

 CRS-חתימה על האמנה מהווה צעד נוסף וחשוב לקראת אימוץ תקן ה. אשר מצטרפת לאמנה 91-המדינה ה

 . בישראל וחיזוק מעמדה של ישראל כמי שפועלת לשיפור שקיפות גלובלית לצורכי מס
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אשר יסמיכו את משרד האוצר לחתום על , צפויה לערוך את תיקוני החקיקה הנדרשים הממשלה, לצורך יישום התקן

ולהעביר את המידע , ת המיסיםלחייב את הגופים הפיננסיים להעביר המידע לרשו, ההסכמים עם המדינות האחרות

 . למדינות הרלוונטיות

 של) CRS( אוטומטיים מידע לחילופי התקן בדרישות לעמידה ולהיערך FATCA-ה דרישות את ליישם ממשיך לאומי

 .OECD-ה

 וולקר חוק

 כספי של והשקעות עסקאות ביצוע על מגבלות קובע, הבנק על וחל בארה״ב שנקבע) Volcker Rule( וולקר חוק

 מימון על וכן") financial instruments(" פיננסיים במכשירים") proprietary trading(" בנקאיים תאגידים

 על לשמור שנועדה, Dodd-Frank מרפורמת חלק הינו החוק"). covered funds(" והשקעה גידור בקרנות והחזקה

 לחילוץ ישמשו האמריקאים המיסים משלמי כספי שבו מצב ולמנוע האמריקאית הפיננסית המערכת יציבות

 .הפיננסית המערכת

 ניתן. 2015 ביולי 21 ביום לתוקף נכנסו בחוק שנקבעו והמגבלות, 2013 בדצמבר פורסמו החוק ליישום התקנות

 האמריקאיות הרשויות. 2016 ביולי 21 ליום עד וזאת, לתוקף החוק כניסת ערב שהוחזקו בקרנות ולהחזיק להמשיך

 . 2017 ביולי 21 ליום עד, בשנה זה מועד להאריך בכוונתן כי הודיעו

 ובדירקטוריון בהנהלה מדיניות מסמכי אימץ, הרלבנטיות הפעילויות את בחן היתר ובין, החוק ליישום נערך הבנק

 .החוק בהוראות ועמידה המדיניות ליישום נהלים וקבע
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 דירוג האשראי

 :2016 פברוארב 18 ליום והבנק המדינה של האשראי דירוג להלן

 קצר טווח  תחזית ארוך טווח דירוג חברת 

 Moody’s A1 stable P-1 מדינת ישראל 

 S&P A+ stable A-1 

 Fitch A stable F1 

 Moody’s A2 stable P-1 ח"מט :לאומי בנק

 S&P A- stable A-2 

 Fitch A- stable F1 

     

  - AAA stable מעלות P&S )בישראל(מקומי דירוג 

 Aaa stable P-1 מידרוג 

 

 ).יציב( stable-ס אישרה את דירוג הבנק והעלתה את התחזית ל'סוכנות הדירוג מודי 2015יוני  30-ב

חברת בת של , ב"פרסמה דירוג בינלאומי לבנק לאומי ארה S&Pסוכנות הדירוג הבינלאומית , 2015באוגוסט  4-ב

 ).יציב( stable-ותחזית הדירוג נקבעה כ +BBBב לטווח הארוך נקבע ברמה של "הדירוג של בנק לאומי ארה. הבנק

 .אישרה את הדירוג של מדינת ישראל S&Pסוכנות הדירוג הבינלאומית , 2015באוגוסט  7-ב

 .ס אישרה את הדירוג של מדינת ישראל'דירוג מודיסוכנות ה, 2015באוקטובר  7-ב

 .אישרה את דירוג הבנק ואת תחזית הדירוג Fitchסוכנות הדירוג , 2015באוקטובר  7-ב

 . סוכנות הדירוג מידרוג אישרה את דירוג הבנק ואת תחזית הדירוג, 2015באוקטובר  13-ב

 .ג של מדינת ישראלאישרה את הדירו Fitchסוכנות הדירוג , 2015באוקטובר  16-ב

מעלות אישרו את דירוגי הבנק ואת  S&Pוסוכנות הדירוג  S&Pסוכנות הדירוג הבינלאומית , 2015בנובמבר  5-ב

 . תחזיות הדירוג

 .אישרה את הדירוג של מדינת ישראל S&Pסוכנות הדירוג הבינלאומית , 2016בפברואר  5-ב

 

 

 

 

 

 עמינח-רקפת רוסק  דוד ברודט

מנהל כללי ראשי ר הדירקטוריון"יו
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 ריבית והוצאות בהכנסות השינויים וניתוח )א(והוצאות הכנסות שיעורי

 נכסים  -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית  -' חלק א

   

 )י(2013 )י(2014 2015 

 
 יתרה

 )ב(ממוצעת
 הכנסות

 ריבית
 שיעור

 הכנסה
 יתרה

 )ב(ממוצעת
 הכנסות

 ריבית
 שיעור

 הכנסה
 יתרה

 )ב(ממוצעת
 הכנסות

 ריבית
 שיעור

 הכנסה
 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש 

          נכסים נושאי ריבית

          )ג(אשראי לציבור

  4.62   9,700   209,967   3.74   8,108   216,805   3.17   7,265   229,093  בישראל   

  3.79   978   25,799   4.10   945   23,025   3.92   905   23,069  מחוץ לישראל   

  4.53   10,678   235,766   3.77   9,053   239,830   3.24   8,170   252,162  )ט(סך הכל

           אשראי לממשלה

  5.08   23   453   3.88   18   464   3.35   15   448  בישראל   

 -  -   24  -  -   42  -  -   13  מחוץ לישראל   

  4.82   23   477   3.56   18   506   3.25   15   461  סך הכל

          פיקדונות בבנקים

  0.86   62   7,182   0.68   57   8,387   0.58   56   9,654  בישראל   

  0.54   13   2,403   1.65   25   1,518   1.42   14   987  מחוץ לישראל   

  0.78   75   9,585   0.83   82   9,905   0.66   70   10,641  סך הכל

        פיקדונות בבנקים מרכזיים

  1.43   309   21,638   0.55   136   24,651   0.13   35   27,544  בישראל   

  0.16   7   4,343   0.19   10   5,376   0.09   4   4,642  מחוץ לישראל   

  1.22   316   25,981   0.49   146   30,027   0.12   39   32,186  סך הכל

       ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר"ני

  1.47   20   1,362   0.66   11   1,668   0.17   3   1,732  בישראל   

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  מחוץ לישראל   

  1.47   20   1,362   0.66   11   1,668   0.17   3   1,732  סך הכל

        )ד(ח זמינות למכירה"אג

  1.87   771   41,254   1.46   517   35,451   0.76   326   42,997  בישראל   

  1.09   43   3,940   1.70   76   4,473   1.59   73   4,581  מחוץ לישראל   

  1.80   814   45,194   1.49   593   39,924   0.84   399   47,578  סך הכל

          )ד(ח למסחר"אג

  2.11   206   9,742   1.03   106   10,249   0.73   83   11,330  בישראל   

  0.64   2   314   1.81   3   166   1.64   5   304  מחוץ לישראל   

  2.07   208   10,056   1.05   109   10,415   0.76   88   11,634  סך הכל

  3.69   12,134   328,421   3.01   10,012   332,275   2.46   8,784   356,394  סך כל הנכסים נושאי ריבית

חייבים בגין כרטיסי אשראי 
    7,037     7,396     7,412  שאינם נושאים ריבית

שאינם  נכסים אחרים
    30,706     38,067     45,260  )ה(נושאים ריבית

   12,134   366,164    10,012   377,738    8,784   409,066  סך כל הנכסים 
סך הנכסים נושאי ריבית 

המיוחסים לפעילות מחוץ 
  2.83   1,043   36,823   3.06   1,059   34,600   2.98   1,001   33,596  לישראל

          
 .54U1 עמודU ראה הערות
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 התחייבויות והון -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית  -' חלק ב

 2015 2014 2013 

 
יתרה 

 )ב(ממוצעת
הוצאות 

 ריבית
שיעור 
 הוצאה

יתרה 
 )ב(ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 הוצאה

יתרה 
 )ב(ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 הוצאה

 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"ש במיליוני 
Uהתחייבויות נושאות ריבית          

          ות הציבורפיקדונ
 )1.40( )2,974(  212,077  )0.69( )1,447(  210,458  )0.37( )821(  221,889  בישראל   

 )0.47( )195(  41,228  )0.13( )63(  48,914  )0.02( )13(  58,908  לפי דרישה      
 )1.63( )2,779(  170,849  )0.86( )1,384(  161,544  )0.50( )808(  162,981  לזמן קצוב     
 )0.98( )175(  17,876  )0.84( )138(  16,479  )0.75( )124(  16,570  מחוץ לישראל   

 )0.38( )11(  2,923  )0.25( )7(  2,779  )0.24( )7(  2,943  לפי דרישה      
 )1.10( )164(  14,953  )0.96( )131(  13,700  )0.86( )117(  13,627  לזמן קצוב     

 )1.37( )3,149(  229,953  )0.70( )1,585(  226,937  )0.40( )945(  238,459  סך הכל
          פיקדונות הממשלה

 )3.57( )8(  224  )4.17( )6(  144  )2.68( )4(  149  ראלביש   
 -  -   233  -  -   245  -  -   421  מחוץ לישראל   

 )1.75( )8(  457  )1.54( )6(  389  )0.70( )4(  570  סך הכל
          פיקדונות מבנקים מרכזיים

 -  -  -  -  -   61  -  -  -  ראלביש   
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  מחוץ לישראל   

 -  -  -  -  -   61  -  -  -  סך הכל
          פיקדונות מבנקים

 )1.07( )35(  3,256  )0.63( )26(  4,147  )0.22( )11(  5,100  ראלביש   
 )1.03( )2(  195  )21.28( )20(  94  )7.50( )3(  40  מחוץ לישראל   

 )1.07( )37(  3,451  )1.08( )46(  4,241  )0.27( )14(  5,140  סך הכל
 ע שהושאלו או נמכרו"ני

          במסגרת הסכמי מכר חוזר
 )1.79( )13(  728  )1.03( )9(  876  )0.31( )3(  958  ראלביש   
 )3.57( )1(  28  -  -  -  -  -  -  מחוץ לישראל   

 )1.85( )14(  756  )1.03( )9(  876  )0.31( )3(  958  סך הכל
          אגרות חוב

 )5.83( )1,568(  26,884  )4.09( )1,003(  24,503  )3.30( )700(  21,193  ראלביש   
 )10.00( )1(  10  -  -   10  -  -   2  מחוץ לישראל   

 )5.83( )1,569(  26,894  )4.09( )1,003(  24,513  )3.30( )700(  21,195  סך הכל
 סך כל ההתחיבויות

 )1.83( )4,777(  261,511  )1.03( )2,649(  257,017  )0.63( )1,666(  266,322  נושאות ריבית
 פקדונות הציבור שאינם

    47,890     59,070     76,278  נושאים ריבית
 זכאים בגין כרטיסי אשראי

    7,565     8,009     8,221  שאינם נושאים ריבית
התחיבויות אחרות שאינן נושאות 

    23,849     26,339     30,636  )ו( ריבית
  )4,777(  340,815   )2,649(  350,435   )1,666(  381,457  סך כל ההתחיבויות 

    25,349     27,221     27,609  סך כל האמצעים ההוניים
 סך כל ההתחייבויות
  )4,777(  366,164   )2,649(  377,656   )1,666(  409,066  והאמצעים ההוניים

  1.87   7,357    1.98   7,363    1.84   7,118   פער הריבית
Uעל נכסים) ז(תשואה נטו 
Uנושאי ריבית          

  2.23   6,493   291,598   2.17   6,462   297,675   1.93   6,244   322,798  בישראל   
  2.35   864   36,823   2.60   901   34,600   2.60   874   33,596  מחוץ לישראל   

  2.24   7,357   328,421   2.22   7,363   332,275   2.00   7,118   356,394  סך הכל 
 סך ההתחיביויות נושאות ריבית

 )0.98( )179(  18,342  )0.94( )158(  16,828  )0.75( )127(  17,033  המיוחסות לפעילות מחוץ לישראל
 .54U1 עמודU ראה הערות          
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מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים  -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית  -' ג חלק
 לפעילות בישראל

 
2015 2014 2013 

 
 יתרה

 )ב(ממוצעת

 הכנסות
 )הוצאות(

 ריבית

 שיעור
 הכנסה

 )הוצאה(
 יתרה

 )ב(ממוצעת

 הכנסות
 )הוצאות(

 ריבית

 שיעור
 הכנסה

 )הוצאה(
 יתרה

 )ב(ממוצעת

 הכנסות
 )הוצאות(

 ריבית

 שיעור
 הכנסה

 )הוצאה(

 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש 

          מטבע ישראלי צמוד מדד

  5.41   3,206   59,223   3.35   1,890   56,436   2.46   1,294   52,685  סך נכסים נושאי ריבית
 סך התחייבויות 

 )5.19( )2,580(  49,671  )2.93( )1,418(  48,374  )2.02( )858(  42,457  נושאות ריבית

  0.22     0.42     0.44    פער הריבית

          בע ישראלי לא צמוד מט

  3.68   6,976   189,342   3.08   6,178   200,542   2.53   5,648   222,907  סך נכסים נושאי ריבית
 סך התחייבויות 

 )1.20( )1,752(  145,862  )0.59( )906(  152,607  )0.30( )503(  169,900  נושאות ריבית

  2.48     2.49     2.23    פער הריבית

          מטבע חוץ

  2.11   909   43,033   2.17   885   40,697   1.78   841   47,206  סך נכסים נושאי ריבית
 סך התחייבויות 

 )0.56( )266(  47,636  )0.43( )167(  39,208  )0.48( )178(  36,932  נושאות ריבית

  1.55     1.74     1.30    פער הריבית

          פעילות בישראל סך

  3.80   11,091   291,598   3.01   8,953   297,675   2.41   7,783   322,798  סך נכסים נושאי ריבית
 סך התחייבויות 

 )1.89( )4,598(  243,169  )1.04( )2,491(  240,189  )0.62( )1,539(  249,289  נושאות ריבית

  1.91     1.97     1.79    פער הריבית
          

 .54U1 עמודU ראה הערות
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   ניתוח השינויים בהכנסות ריבית והוצאות ריבית -' ד חלק

 2013לעומת  2014 2014לעומת  2015 

 שינוי נטו )ח(בגלל שינוי) קיטון(גידול  שינוי נטו )ח(בגלל שינוי) קיטון(גידול  

  מחיר כמות  מחיר כמות 

    ח"במיליוני ש 

       נכסים נושאי ריבית

       אשראי לציבור

 (1,592) (1,848)  256  (843) (1,233)  390  בישראל   

 (33)  81  (114) (40) (42)  2  מחוץ לישראל   

 (1,625) (1,767)  142  (883) (1,275)  392  סך הכל   

       ריבית אחריםנכסים נושאי 

 (546) (538) (8) (327) (398)  71  בישראל   

  49   44   5  (18) (8) (10) מחוץ לישראל   

 (497) (494) (3) (345) (406)  61  סך הכל

 (2,122) (2,261)  139  (1,228) (1,681)  453  סך כל הכנסות הריבית

       התחייבויות נושאות ריבית

       הציבורפיקדונות 

 (1,527) (1,516) (11) (626) (668)  42  בישראל   

 (37) (25) (12) (14) (15)  1  מחוץ לישראל   

 (1,564) (1,541) (23) (640) (683)  43  סך הכל   

       התחייבויות נושאות ריבית אחרות

 (580) (532) (48) (326) (265) (61) בישראל   

  16   23  (7) (17) (18)  1  מחוץ לישראל   

 (564) (509) (55) (343) (283) (60) סך הכל

 (2,128) (2,050) (78) (983) (966) (17) סך הכל הוצאות הריבית
       

 .154U עמודU ראה הערות
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 :הערות
 . מגדרים נגזרים מכשירים השפעת לאחר ניתנים אלה בלוחות הנתונים )א(
 ניכוי ולפני, יומיים נתונים בסיסי על הממוצעת היתרה מחושבת בו צמוד לא ישראלי מטבע למגזר פרט, חודשיות פתיחה יתרות בסיס על )ב(

 . הרבעונים לתחילת יתרות בסיס על ל"בחו בנות חברות, אשראי להפסדי הפרשות של הממוצעת המאזנית היתרה
 . ריבית הכנסות צוברים שאינם פגומים חובות לרבות. אשראי להפסדי הפרשות של הממוצעת היתרה ניכוי לפני )ג(
הפסדים שטרם מומשו /נוספה היתרה הממוצעת של רווחים/ח זמינות למכירה נוכתה"ח למסחר ושל אג"של אג הממוצעת מהיתרה )ד(

ח זמינות למכירה הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר "הפסדים בגין אג/ח למסחר וכן של רווחים"אגמהתאמות לשווי הוגן של 
 מיליון 490 של ח שהועברו מהתיק הזמין למכירה בסך"בגין אג" ע זמינים למכירה לפי שווי הוגן"התאמות בגין הצגת ני"מצטבר בסעיף 

 ).ח"ש מיליון 428 - 2014 בדצמבר 31( ח"ש
 .אשראי להפסדי הפרשה ובניכוי כספיים לא נכסים, ריבית נושאים שאינם אחרים נכסים, נגזרים מכשירים של מאזניות יתרות לרבות )ה(
 .כספיות לא והתחייבויות, נגזרים מכשירים של מאזניות יתרות לרבות )ו(
 .הריבית נושאי הנכסים לסך לחלק, נטו ריבית הכנסות - נטו תשואה )ז(
השינוי המיוחס לשינוי במחיר מחושב על ידי הכפלת . השינוי המיוחס לשינוי בכמות חושב על ידי הכפלת המחיר החדש בשינוי בכמות )ח(

 .הכמות הישנה בשינוי במחיר
 ). ח"ש מיליון 487 -2014בדצמבר  31( לציבור מאשראי ריבית בהכנסות נכללו ח"ש מיליון 363 של בסך עמלות )ט(
.מחדש סווג )י(
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 רבעוני רב מידע - לרבעון מאוחד והפסד רווח דוח

    בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  2015 2014 

 4 3 2 1 4 3 2 1 

       ח"במיליוני ש 

  2,201   2,812   2,665   2,334   1,502   2,818   2,463   2,001  הכנסות ריבית

  444   907   766   532  )14(  818   588   274  ריבית) הכנסות(הוצאות 

  1,757   1,905   1,899   1,802   1,516   2,000   1,875   1,727  נטו, הכנסות ריבית
 בגין ) הכנסות(הוצאות 

 )51( )16(  56   483   81   12   73   33  הפסדי אשראי
לאחר הוצאות בגין נטו , הכנסות ריבית
  1,808   1,921   1,843   1,319   1,435   1,988   1,802   1,694  הפסדי אשראי

         הכנסות שאינן מריבית

  323   172   224   76   1,319  )105(  325   71  מימון שאינן מריבית) הוצאות(הכנסות 

  1,040   1,040   1,033   1,054   1,051   1,035   1,013   993  עמלות

 )א( 31  )א( 46  )א( 18  )א( 84   55   53   6   481  הכנסות אחרות

  1,394   1,258   1,275   1,214   2,425   983   1,344   1,545  סך כל ההכנסות שאינן מריבית

         הוצאות תפעוליות ואחרות

 )א( 1,416  )א( 1,320  )א( 1,283  )א( 1,132   1,418   1,345   1,360   1,325  משכורות והוצאות נלוות 

 )א( 412  )א( 405  )א( 420  )א( 418   421   434   427   420  אחזקה ופחת בניינים וציוד
הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים 

  3   11   44  -  )6(  6  -   5  ומוניטין

  367   880   737   523   402   377   334   568  הוצאות אחרות 

  2,198   2,616   2,484   2,073   2,235   2,162   2,121   2,318  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

  1,004   563   634   460   1,625   809   1,025   921  רווח לפני מסים

 )א( 365  )א( 337  )א( 332  )א( 244   565   297   327   502  הפרשה למסים על הרווח 

  639   226   302   216   1,060   512   698   419  רווח לאחר מסים
חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים 

של חברות כלולות לאחר ) הפסדים(
 )37( )14(  345  )252(  131   15   15   16  מס

         ):הפסד(רווח נקי 
 לפני ייחוס לבעלי זכויות 

  602   212   647  )36(  1,191   527   713   435  שאינן מקנות שליטה
 המיוחס לבעלי זכויות 

 )11(  17  )11( )7( )9( )9( )9( )4( שאינן מקנות שליטה

  591   229   636  )43(  1,182   518   704   431  המיוחס לבעלי מניות הבנק

         :ומדולל למניה רווח בסיסי
המיוחס לבעלי מניות ) הפסד(רווח נקי 

 )א( 0.40  )א( 0.16  )א( 0.43  )א()0.03(  0.80   0.35   0.48   0.29  )בשקלים חדשים(הבנק 
          
 של למפרע יישום וכן U.1.ד.1 ביאורU ראה, עובדים זכויות בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי של למפרע יישום עקב מחדש הוצג )א(

 U.2.ד.1 ביאורU ראה, תוכנה של עצמי לפיתוח עלויות היוון בנושא הבנקים על המפקח הוראות
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 רבעוני רב מידע - רבעון סוףל מאוחד מאזן

     בדצמבר 31  

 )א(2014 2015  

  4 3 2 1 4 3 2 1 

       ח"במיליוני ש  

         נכסים

  44,162   49,902   54,612   60,615   51,769   46,170   52,562   60,455  מזומנים ופיקדונות בבנקים

  60,481   49,713   46,058   52,113   64,379   64,810   67,545   69,475  ניירות ערך

 שנשאלו או נרכשו ניירות ערך
  1,370   1,634   2,019   2,000   2,197   2,177   1,420   1,764  במסגרת הסכמי מכר חוזר 

  245,111   248,172   253,206   256,468   254,223   258,460   263,822   265,070  אשראי לציבור 

 )3,838( )3,787( )3,725( )3,988( )3,948( )3,912( )3,813( )3,671( הפרשה להפסדי אשראי 

  241,273   244,385   249,481   252,480   250,275   254,548   260,009   261,399  נטו, אשראי לציבור

  487   483   510   528   433   435   474   453  אשראי לממשלות

  1,630   1,641   2,062   2,216   896   889   948   924  השקעות בחברות כלולות

 )א( 3,027  )א( 3,037  )א( 3,051  )א( 3,162   3,103   3,054   2,992   3,095  בניינים וציוד

  96   85   42   43   18   17   18   18  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

  12,303   11,860   16,227   16,909   18,831   14,538   15,314   11,250   נגזריםנכסים בגין מכשירים 

 )א( 6,166  )א( 6,301  )א( 6,320  )א( 6,918   7,418   7,113   7,242   7,666   נכסים אחרים

  370,995   369,041   380,382   396,984   399,319   393,751   408,524   416,499  סך כל הנכסים

         התחייבויות והון 

  282,732   279,861   286,632   303,397   305,017   304,043   317,991   328,693  פיקדונות הציבור

  4,367   5,201   4,781   4,556   6,187   4,581   3,650   3,859  פיקדונות מבנקים

  435   359   391   467   517   631   644   750  פיקדונות מממשלות
שהושאלו או  ניירות ערך

 נמכרו
  540   747   1,172   1,238   1,384   1,371   503   938  במסגרת הסכמי רכש חוזר 

 שטרי התחייבות , אגרות חוב
  24,484   24,509   23,932   23,678   19,596   19,720   22,187   21,308  התחייבות נדחיםוכתבי 

 התחייבויות בגין מכשירים
  12,861   12,153   15,702   15,650   18,086   14,430   14,766   11,098   נגזרים

 )א( 19,822  )א( 20,183  )א( 20,729  )א( 21,860   21,591   20,368   19,873   20,746  התחייבויות אחרות 

  345,241   343,013   353,339   370,846   372,378   365,144   379,614   387,392  סך כל ההתחייבויות

  341   323   334   340   329   334   335   340  זכויות שאינן מקנות שליטה

 הון המיוחס לבעלי מניות 
 )א( 25,413  )א( 25,705  )א( 26,709  )א( 25,798   26,612   28,273   28,575   28,767  התאגיד הבנקאי 

  25,754   26,028   27,043   26,138   26,941   28,607   28,910   29,107  סך כל ההון

  370,995   369,041   380,382   396,984   399,319   393,751   408,524   416,499  סך כל ההתחייבויות וההון
          

 של למפרע יישום וכן U.1.ד.1 ביאורU ראה, עובדים זכויות בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי של למפרע יישום עקב מחדש הוצג )א(
U.2.ד.1 ביאורU ראה, תוכנה של עצמי לפיתוח עלויות היוון בנושא הבנקים על המפקח הוראות
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